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Azon tizenegy felçlet’ czímei, mellyek az 183.31m 
feltett természettudományi 'ezen kérdésrer „'Mi 
a" Magyarország’ némelly Vidékein elóforduló 
pokolvarnak természete, mellyek okai,' óvó és 
gyógyító módjai ß“ 1835-ben marti‘us’ 19-kéig ér 
keztek, elé levén adva az Évkönyvek’ III~dik 
kötetében, itten az azokról szólott bírálatok ‘ 

tétetnek közzé, hogy lássék, mikre alapította 
а’ VI-dik nagy gyülés, jutalmazását. 

A’ három biráló rendes tag._ D. Gebhardt 
Ferencz, D. Bugát Peil,' D. Horvát Мнe!‘ egye 
zó’leg jegyezte ki a' ti'ib'biek` között elsónek e’ 
jelmondatut: „Cym’phias inter pestes tibi palma 
nocem'li est“, nyelv’tekintetébçn azonban az irá 
által teendó kijavítás шёл. 

Mert,.irá Gebhardt: „А’ tübbek küzůl, kik 
eredetikép (ámbár külünb'üzó szerencsével) fe 
leltek а’ pályakérdésre, ez mn oklìól érdemli 
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meg az elsó’séget; mivel a’ fárgyak’ mennyisé 
gével és fontosságával messze felül hala'dja tёт 
sait; legjobban felfogta а’ kérdést, midön an 
nak részeivel létalapos összef‘ügésben lévó’ $111‘ 
gyakról is ér'tekezni igyekezett; mi által mun 
kája а’ wbbiekkel ös'szehasonlíwa а’ legwké 
letesebb; а’ munka csaknem egész folyamatjá 
ban eredeti; a’ tulajdommagyarországi pokol 
их-t jelesen külünbüztette meg а’ lépfene-po 
kolvartól és más hasonló nyavalyáktól, annák 
sajátságait legpontosabban jelelte ki; természe 
te', okai’, és sikeres gyógyítása’ végkëpi felfe 
dezésére jóltévó’ világot terjesz‘t. Nézetei, ter 
mészetéró’l és okairól eredetiek; а’ küzlött` 
gyógymódja а’ valósághoz leghasonlóbb. Алта 
sait tapasztalási és tiszta élettudományi ala 
pokra építetet't okokkal támogatja. Az egészet 
logice adja eló’.“ ' 

Dr. Bugát pedig ismertetcî véleményét er 
rôl ekképen végezé: „Ezèn értekezés а’ szerzó 

' 'nek tübb oldálú tudományosságát _és olvasot‘t 
ságát mutatja, de gazdag az még а’ szerzó’ ál 
tal tett tapasztalásòk’ oldaláról is, melly а’ fel 
adott 'tárgyant а’ legtübb ol‘daláról tekintve Га] 
tegeti, az irónak a' segéd tudományokban пe 
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vezetesen a’ physico'-logicában mint az oтos 
nak (‘б diszében való járatosságát а’ munkának 
szinte minden lapján kitünó’leg láthatni, ’s а‘ 
munka kiadható is, jutalma mellett.“ 

Dr. Horvát Józsçf küvetkezendó’ ókainál 
fogva tartotta ezt legkielégítôbbneb 

l-ür.- „Mert ennek szer'zó’je nem elégedvén 
meg а’ kérdës’ tárgya' minden tüneményeinek 
h1'i 'rajzolgatásával', azon igyekezélc egyszers 
mind, hogy mellesleg azon bajokat és betegsé 
geket is, mellyeknek а’ pokolvarhoz akármelly 
idó’szakban valami hasonlatosságok lehetne, 'fel 
hozza, és az ezek meg a’ p'okolvar közt lcvó’ 
különbséget minél világosabban az olvasónak' 
elébe tüntesse. 

2-or. Ügyes fontolgatás és ñgyelmes üssze 
hasonlítgatás által' a’ pokolvar’ kórjelei közül 
a' legkülünösebbeket , legbélyegzó’bbçket (ра-' 
thognomicusokat) kijelelvén, а’ kérf.lésben for 
gó betegség’ természetére legtöbb világosságot 
tида árasztani. 

3-01‘. А’ nyavalyának mind belsó’, mind kül-' 
só' okait, ha nem egyaránt meggyó-zó’leg is, de 
minden tübbi vágytársai között legalaposabban 
fejtegeti. ' 

7‘; 
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úgy ki a’ kérdést, mint az elsô, mindazou 
által ‚адаt tapasztalások után készült,` sok hasz 
nost, oktatót és álapos nézeteket foglal magá 
han, ’s a’ nyelv tiszta és folyó. 

Hasonlóképen másod karbelinek nyilatkoz 
tatá ezt dr. Биде“, benne sok tudományossá 
got találván, ’s mivel szerzâje sokat ün tараж 
talásaiból, mintegy а‘ természet’` könyvéból ol 
vasVa közöl. A’ nyelv ugyan, irá Bugát, itt 
ott gondosabb lehetne, és néhány mlîszavakkal 
sincsen megelégedve; azonban e’ részról sin 
csen 'olly hátra. а’ szerzó, hogy munkája а’ kö 
zünség eló’tt meg nem jelenhetne. 

Dr. Horvát ‚Мнe!‘ ellenben másod karbeli 
nek ezen jelszavút itélte= „Kiki annyit tegyen 
‘мифа’ jafva’ra, melmyit köre’hez Берег! tehet.“ 

Ezen három birólának mind az ajánlottak 
mind а’ nem annyira érdemesekre nézve okokkulI 
támogatott Véleményei, az augustus’ 27. 1835. 
tartott heti ülésból, melly azokat felolvastatá 
sok után egyeztette, az ugyan ezen évbeli VI-d. 
ладу gyülés eleibe terjesztetvén sept. i-só’ nap 
ján а’ véleményeket, ez jóvá hagyta, olly kifej 
léssel, hogy ezen jelmondatú: Kiki amzyz‘t te 
gyen hazája’ ‚атм ’8th, dicsérettel említessék 



vm ELöszó. 

lńeg, mivel dr. Bugát Pál is ат, mint szerencsés 
eló’adásu compilatiót, ап‘а 'ёп1emеапe1с гамма. 

Ezek után а’ pecsétes le‘ŕelkék’ тьмы 
,kor tudódott ki, hogy elsônek szerzó’je dr. Top 
perczer Tamásâ Csongrád vmegyei tiszteletbeli 
fó’ orvos ; а’ másodiké dr. Csorba Мнe!) Somogy 
vármegye’ rendes f6’ orvosa ’s m. t. t. leV. tag: a' 
`kilencz jelmondatos levelke рейд töretlemîl éget 
tetett e1, miként ezt az Évkönyvek’ III-dik kö 
tete eléadja. ` 

Költ Pesten, a’ VI-dz‘k magy gyäle’sbó’l, 1835. 

Dübrentei Gábor m. k. 
titoknok. 
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Hazánk’ azon táján, hol n’ pokolvar honosnak mon 
dathatik, kezdvén Urvosi pályámat; aggódással teltem 
el, midön egy pokolvarban szenvedö beteghez hivattam: 

- ‘ ‘ь «i» _ ' 
mert tanúlásom’ egész ideje alatt nem volt alkalmam 

ezen nyavalyát láthatni; azon szavak peäig"1 mellyeket ' 
már megöszl'ílt „плаmил ezen betegség’ gyóg''yl'tása fe 
lôl hallék, épen fel nem bátorl'thattak; mert, дайтe 

vallomása szerint, hosszas ’s kiterjedt sebészi gyakor 

latában , csak egyetlenegy szerencsés kimenetell’í pokol 
var-esel: kerl'ílt elö. 

Érintett aggodalmamat, mindjárt az Alföldre 5utz5 
somkor, beszéd közben tek. V. . . ._ .s úrnak kinyilat 

koztatám, ki ebbeli nyúgtalanságomat azon túdósítással 

mérséklette: hogy e’ mostani lakhelyemen nem rég’ 
halt meg egy sebész, ki ezen betegség ellen csalhatab 
lan orvoslás'módot gyakorlott, és annak leírását maga 

1 ‘l 
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Különös tárgya lön fontolásomnak а‘ közlen 
(1ô orvoslásmód’ olly fényes, olly bizonyos 1o3ana: 
ja. Igyekeztem a’ pusztán átvett empyriát okszeres 

_ módon magamnak megmagyarázni; minek következ~ 
ménye: nézetemnek a’ betegségröl divatozó nézettöl 
eltérése. 

Megjelent azonban а’ magyar tadós társaság’ má 
sodil: hó‘z gyù'le’sëböl a' terme'szettudomáayi jutalomlae'r 
de'sneh штате, melly felelettel már több év óta 
foglalatoskodván, eltökélém magamat, hogy elébbeni 
dolgozásaimat a’ kérdésben különösen érintett pontokhoz 
alkalmazandom. 

Nagy félénkséggel kezdém e’ munkát,_ megfontol 
ván azon tulajdonságokat, mellyek egy jutalmazandó ér 
tekezésben okvetetlenül kl'vántatnàk. Éreztem az olly 

munkához kivántató litteraturai segédeszközök’ hiányát, 

mellyeket csak a’ f6 város’ nagyobb könyvtárai, nem pe 
dig egy faluhelyen gyakorló orvos’ környülményei 
nyujthatnak. Esmértem а’ magyar nyelvben cseké 
lyebb járatosságomat, mivel azt mindeddig, hiva'tales 
jelentéseken, 3s levelezéseken kiИН; nagyobb tudományos 
értekezésre még nem használtam. Ezen két teышet ele 
gendö lett volna, a’ reám nézve hihetöleg nem kedvezô 
kimenteh'í bajvivástól eflidegenítni; ha fel nem bâto 
rított volna azon` szép ezél’ megfontoláa, mellyet ité 

' letem szerint а’ túdós társaság а’ jutalomkérdés’ szer 
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kezetében szemmel taпott: mel1y szerint a" magyar or 
vosok’ szúnyadozó munkásságokat fölébreszteni, tudo- ' 
mányos tárgyak’ eredetî kidolgozásával а’ magyar nyel 
vet ’s litteraturát kiképezni ’s gazdagítni, az orvosi tu 
dományt bövl'tni, a’ szenvedö emberi nemet segíteni, ’s 
igy hasznos munkásságát tisztelt tagjai szük’ körén ki 
vů1 is égész hazánkban példa ’s útmutatás által terjesz` 
teni igyekszik. 

Ezen kitüzött nemes czélok’ egyikéhez vagy lnás1 
kához bármelly kís részben járulni igyekezvén , a’ fel 
hozott ellenzô körl'ílmények’ ellenére is elhatározta ma 
gát a’ szerzô értekezése’ kidolgozására; annak kiváltké 

` peпi tiszta practicus irányzatát, és tapasztaláson alapúlt 
taglalatját vévén fontolóra: értekezése csupán csak ta-L 
pasztaláson alapúlt észrevételeket ’s természet szerinti‘ 

hiv pokolvari rajzolatot foglal magában. Igyekezett n 
szerzö minden kényálll'tás’ elkerl'ílése mellett csak hasz 

_ nos practicus tapasztalásokon alapúlt tettleges fdolgokat 
felhozni, ’s theoreticus következményeit csak ezen for 

‘rásból merítni. 

Ezen szempontból menvén ki, kénytelen a’ szerzö 

megvallani, hogy értekezésének a’ pokolvar’ okairól ’s 

óvó módjairól ‘szóló részén, az okfürkészeten létezö ho-' 

mály miatt, legkevesebbé sem felelhet meg а’ várako 
zásnak, noha „a’ beteségektôl óvnî“ orvosi munkássá 
gunk’ legszebb resze. Talán az értekezés’ többi szaka~` 
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szai, mellyek а’ pokolvar' jeleiröl, természetéröl és 

gyógyításmódjáról szólanak, mivel azok inkább a’ ta 
pasztnlásból merítendök, а’ jutalomkérdés’ kivánatinak 
jobban megfelelnek.' 

Értekezésem’ felhozott hiányai még inkább szembe 
tünök, mivel nincs gyakorlott kéz, melly' fényes e1ô 
adás afltal annak gyengéil:` eltakarhatná, ’s a’ nagy kér 

`désben lévö jót, а’ gyengébb rész’ jávára fordíthatná. 

Ha kòzrebocseításrat érdemesnek itéli a’ túdós t21r 

saság ezen értekezést, kétszerte bóldogl'tva érezendi ma 

gát a’ szerzö, részint azon óhajtandó bizonyság miatt, 

hogy nem fogott hasztalan munkába; részint azon meg 

gyözödése által‘, hogy egy csalhatatlan orvoslásmód’ 
’o 

megismértetésével egy vesz‘edelmes betegség ellen mind 

az orvosoknak, mind a’ betegeknek hasznos szo15á1a 
fût tett. 

A’ szerzö. 



Bnvnzlz'rts. 

ч 

P oholvarnah mondunh laülá'nnemii állati me’reg ‚им! 
ohozott helybeli ‘s bata’rozott üszò'gò't ‘ем’; belybeli 
visszabata’ssal. Úgy tůnik fel hazánkban, és mint ollyan, 
lészen vizsgálatunk’ tárgya. 

A’ nélkl'íl, hogy itten bövebb fontolgatásba, ’s be 
bizonyításba ereszkednénk a’ meghatározás’ helyes vól 
táról, mellynek természetbeni alapl'tását vizsgálatunkból 
következtetni úgy is reményljük: a’ betegség’ neveze 
t'eire megyünk által. „ 

Magyar'úl: polaамar. 
_Deákúlz „миnым, carbunculus contagiosus, car 

bzmculus gallicus, c. polonicus., c. septemtrionalis , _fu 
runculus gangrenosus , carbo prima, igm's persicus , 
Morbus pustulosus fermicus , pинит gangrenosa , pustu 
la Мишa, ertbonius, postula' maligna, postula sibirica , 
pempbigus bungaricus. ' 

Görögül: anthrax. 
Arabs nyelven: giamracl. 
Persául: atsbac. 

Németl'íl: Karbunlsel, Кaп/‘атм’, die brandige Ge 
scbwulst, uugr-isclze Brandborhe, Milzbrand-Blatter, 
Milzbrand-Carfuulael, bösartige Blatter, blaue Blat 
ter , schwarze Blatter, Brand-Blatter , Brandbeule. 
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Francziáúl: charbon, carbuncule, antrax, puntule 
maligne, absces gangreneux, pute maligne, boutou 
maligne, feupersique. 

Tótúl : csarna hasta. 

Lengyell'íl: ponietrasna стoпa. 
0rosz111: ОГНЕННОИ Вeрeдъ. 

0111szl11; Carboncello , crusca , carbonchio. 
Spanyol nyelven: lobam'llo. 
Angol nyelven: carbuncle antrax. l 
Eten elég hosszú névlajstrom’ átfutásából , mely 

lyet meghosszabbl'tani könnyů lett volna, néhány észre 
vételt kell tennünk: 

1-ször: hogy általok egyetlenegy betegség nem 
értödhetik 5 ' 

2-szor: hogy némellyek közl'ílök, a’ betegség’ kül 
sô idomját, mások természetét, különségeit, vagy a’ 
szerzönek а’ betègség felöli külön nézeteit fejezik ki. 

3-szor: hogy а’ nevezetek’ többsége, a’ bete5sé3 
nek bizonyos nemzeteknél, ’s bizonyos országokban, e1ô 
fordúlását kizárólag jelenti, ’s azért a’ pokolvart honos , 
nép-betegsegnek állítja. 

A’ mi észrevételünk’ els6 pontját illeti, ho y az is 
métléseket elkerl'íljük , ezt most érintés né1 lî1 kell 
‘hagyni, mivel а’ betegség’ leirásában ’s az okfürkészet 
ben ugy is azt fogjuk, a’ mennyire lehet, vizsgálni. 

Második észrevételünkre nézve örömmel látjuk, 
hogy a’ betegség’ magyar nevezete: ‘pokolvar‘, a’ leg 
szerencsésebbeli közé tarto'zikgnivel kijelelvén rokons6 
gát a’ gonosz elvvel, nem csak gonosz tulajdonságát’s k1l 
lönösségét fejezi ki; hanem érinti egyser’smind a’ be 
tegség’ formáját: ‘var‘, minthogy többnyire csak mint 
var kerl'íl orvoslás alá, els6 szakaszában, hol még mint 
hólyagocska tůnik szembe, a’ szükséges fìgy'elmet elke 
l'l'íli. A’ többi nevezetek között talán а’ német ‘ungari 
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:che Brandborlae’ leghelyesebb de még is nagyon ha 
tározatlan. . 

Ezén felhozott német elnevezés minket a’ betegség’ 
neveibôl húzott harmadik észrevétel’ taglalására vezet. 
Emll'tettük, hogy a’ pokolvar, (mit több nevei jelenlreni' 
látszanak) honos külön nép-betegség légyen. Maga a" ju 
talomkérdés’ tartalma, mellyre felelni mostani igyeke 
zetünk, ebböl а’ szempontból van szerkesztve, a’ pokol 
vari; honos nyavalyának határozván: “Mi a’ Magyar. 
ország’ ne'mely тем” elófordn’lo poholear’ terme'sze 
te stb.?" 

Ezen tekintet (auctoritas) feleslegessé tészi az en~ 
demicus nyavalyák" bebizonyl'tását, elegendö csak пe 
hány példát említeni. Ki nem esméri a’ váltólázakat 
a’ mocsáros vidéken? jusson eszünkbe az Alföld, Báná 
tunk, a’ régi magyar pestilentialis láz: ide tartoznak 
а’ hollandus lázak; a’ romagnia malaria’ szüleményei, 
а’ tengerparti sárga láz , meleg tartományokban; a’ nap 
keleti cholera , a’ kairoi pestis, a’ scarlievo stb. 

Szintúgy nem szenved kétséget, hogy találtatnak 
olly betegségek, mellyek családbetegséghez hasonll't 
ván, egyes nemzetek’ vagy népo‘sztályoknak többnyire 
csak tágasb' értelemben tulajdoni, ’s ezen értelemben hi 
vathatnak népbetegségeknek. Emll'tem itt а’ magyar csò` 
mò'rt, `a’ lengyel „мы; az albinos bo"rl:iz`ite’sebet, a" 
cajennai malronget, az islandi „спад! (Radeseuche), 
а’ crimiai betegse’get, az aleppói _só‘mò'rt, az aszturiai ont 
a’ szerecsen yans "s Мaт stb. 

Ezen eltávozás után térjünk vissza a’ kérdéshez, 
valljon a’ pokolvar tartozik-e az egyik, vagy másik 
rendbeli betegséghez, vagy mind a’ kettôhez száml'tatik? 
A’ mi a’ kérdésnek elsö részét illeti, hogy “a’ pokolvar 
bonos betegség légyen-e?n arra má'r a’ túdós társaság, ju 
talomkérdésében, helyettem igen-nel felelt. Részemrölrv 
meggyôzôdésböl irom alá ezen vùleményt,' nem mintha 
n' pokolvar, több ezelött felszámlált betegségek’ módjlà 

I 
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ra, kizárólag egy vidékre tartoznék, ’s annak határán 
keresztl'íl nem hatna, vagy egy külön nemzethez a’ né1 
kl'íl, hogy másnál e1ô nelll fordúlna; mert kétséget nem 
szenvedhet, hogy a’ pokolvar nem Európa'ban, hanem ' 
mind az 6, mind az új világ’ többi részeiben is szem 
léltetett. 

На mindjárt minden kétségen túl van is а’ pokol 
varnak a’ világ’ minden részeiben elöfordúlása; annyi 
mégis bizonyos, hogy a’ пagyoп ritka betegségek k6zé 
tartozik. Innen magyarázható annyi orvosi l'rók’ hallga 
tása az olly gonosz indúlatú betegség felôl, millyen a" 
pokolvar; mert a’ gyakorló orvosi irónak feladásúl csak 
azon betegségek szolgálhatnak, mellyek ön észrevétele 
’s tapasztalása’ tárgyai valának. Eszembe jut ittten 
Wie/¿mami hallgatása, Hecher’ 6s Wei/iard’ vallomása. 

Az e11diдi tapasztalások szerint a’ pokolvar csak 
Magyar-, Muszka- ’s Lengyel-országban honos, ’s e2ek-` 
ben a’ tartományokban is csak bizonyos vidékeken; 
igy különösen Magyarországban az Alföldön. 

Az ezen tаpаsztа16son а1аpu1t észrevétel» eyszer’s_- 
mind fe1e1etl11szo1gá1kér6ésünk’ második részére: “nél1 
betegség-e a’ pokolvar 1" Tekintvén a’ vármegyéket, 
mellyekben a’ pokolvar gyakrabban elöfordúl: úgymint: 
Békes, Csongrád, Csanád, Bács' vármegyékêt; találunk 
benhek a’ magyar helységeken kivl'íl többeket, l1le1)’ 
lyekben tótok, ráczok laknak , a’ magyarokat pedig’ 
mint a’ külföldnek legtöbb irói, а’ tótokhoz nem szá 
ml'tjuk. Tehát hazánkban is a’ pokolvart olly egymás`tól 
'igen különbözö nemzeteknél találjuk: melly környülál. 
1á5 inkább а’ pokolvar’ h’onos' bélyegére , azaz a’ beteg 
ségnek egy vidéken hasouló életmód ’s kü1sô befo1yá 
soktóLszármazó eredetére mutat, mint nép-nyavalyára. 
Ezen 6111tást0rôs1ti az, hogy a’ pokolvar Lengyelor 
szágban, Estlandban', Lithvániában honosilag fordúl e16, 
6mbár' ezeп 'tartományokat a’ slav nemzeten kivl'íl né 
metek is lakják. Igy honilag fordúl 01ô а’ [1o11o1101 
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Muszkaországban is, kiváltkép’ ázsiai tartományaiban, 
ámbár'azoknak lakosai sokféle nemzetekhez tartoznak. 

Már Plinius is bizonyl'tja, hogy a’ pokolvar hono 
silag jelent meg: “Ь. Paulo, Q. Martio Censoribus 
primum in Italiam carbunculum venisse annalibus scri 
ptum est, peculiare provinciae narbonensis malum.” 
Lib. 26. Cap. l. . ' 

Itten, hol a’ pokolvar’ .természete’ esmérésére né 
hány világot hintö kórtudományi pontokat hoztunk elö , 
a’ betegség’ korát sem hagyhatjuk említetlem'íl. Némelly 
bete-gség a’ földröl eltl'ínhi látszik; mint: a' Mózses’ 
lepra-ja, az ángol izzadás, Hippokrates' melena-ja; 
más betegségek megint késöbben tl'inte'k fel, nevezet sze 
rint a’ bóд/11505 bimlo" a’ kereszthadak’ idejében (Ara 
biában а’ VII. század’ közepén), а’ bujasenyv Amerika’ 
feltalálásakor, legújabb idökben a’ cholera. —- A’ рo 
kolvarról, már Hippohrates az orvosi tudomány’ atyja, 
’s Celsus az orvosi‘Ciceró szól. A’ 17-dik ’s 18-dik s2:1 

zadban majd minden klinicus iró tesz emll'tést a’ poknl 
‘щи-ó1. A’ magyar históriában a’ pokolvarról említés 
nincs, vagy mivel na‘gyon ritka volt a’ b_etegség, vagy 
miv'el valami nevezetes ember nem lett áldozatja. ' 

Mint valóságos járvány а’ pokolvar még alig ta 
pasztaltatott, mindig szórványosan fordul elö még az 
olly tájékon is, melly valóságos hazája. Azonban ta 
gadhatatlan, 'hogy némelly idöszakaszban gyakrabban , 
máskor ritka’bban fordúl elö. A' járványos váltólázak’ 
megszl'íntével mintlm ritkább volna a’ pokolvar is. 

Hogy a’ pokolvar azon-egymikben többször is e1ô 
fordúlhat, annak bebizonyl'tására szabad légyen egyne 
hány példát említenem. A’ Toldalékban felhozntt legjobb 
idejl'í kisas'szony 12 esztendö alatt kétszer szenvedett po 
kolvarban. S. földméríiúr a’ második példa, ki há 
romsz`or szenvedett pokolvarban, és mind a’ háromszor 
balkezén' jött elö: elöször 18M-ban balkeze’ derekán, 
másodszor1828-ban' hüvelykének 2-dik íze'n; harmad 
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szor 1832-ben közép ujjának 3-dik ízén. Legelöször а‘ 
pokolvar legmérgesebb , másodszor gyengébb, harmad~ 
szor csekély volt; de mégis minden :bélyegzö (patho 
gnomicus) ’s mindjárt felhozandó kórjeleket „Шьeм 
nöleg mutatván, a’ betegség-nek csökkenése inkább a' 
pokolvar’ megesmérésével tüstint használt orvosi szerek' 
hatásának tulajdonl'tható. Мég egy igen derék asszony 
ságot esmérek, kl'nek jobb hüvelykén kétszer Шmабt 
pokolvar. 

Ki a’ pokolvarról bôvebb litteramrával kiván meg 
esmérkedni, azt jobb kútföhöz nem útasíthatom, mint 
Frank József’ e’ czímü munkájához: 

Praxeos medicinae universae praecepta etc. Partis 
1-mae editio altera denuo elaborata. 1826. Lipsiae. Volu 
minis 1-mi sectie '2-da 490 — 512-ih lap. 13-ih czih 
hely.' De Anthrace et Carbunculo. 

1826-ik esztendö óta a’ pokolvarróli újabb litteratu 
ra csekély, ’s többnyire az orvosi folyóirásokban, s 
nagyobb orvosi tárakban (encyclopediákban) keresendó'. 

Ujabbak: 
Krajcsir de anthrace et carbuncnlo. 1828. Pestini. 
Krahu dissertatie de carbunculo 1827. Berolini. 

' Hofmann Neue prahtische Erfahrungen über den 
Milzbrand- Сaйта/Ее! , 1830. Stuttgard. 

Orvosi Тай‘ 1831. Dr Pólya fordi'tása: Bretschler Pro 
fessor’ értekezésének. 
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А pokolvar’ nevei’ felszáml'tásánál elöakadt azon ké-' 
telkedésünk, hogy annyi '’s különbözö nevezet 'alatt 
ugyanazon egy betegség nem értethetik; иgy hiszem, 
llogy a’ még gyakorlatlan orvos is elesmérendi, hogy az, 
idomjokra, természetökre, eredetökre, befolyásokra nézve 
egymástól különbözö b'etegségek közül,mellyek a’ szánl 
talan nevezetekre okot adtak, némellyek a’ `pokolvarrali 
ugyanazonságra, vagy rokonságra, nagyon kényfelté 
teles joggal szaml'tathatnak. Ezt ‘lnál- а’ régibb orvosok 
is elesmérték, ’s erre bizonyságul szolgálnak ezen be 
tegségnek felosztásai; köztök legközönégesebb volt: _ 

1) jó indúlatú pokolvar; 
2) rosz indúlatú pokolvar pestissel; 
3) r‘osz indúlatú pokolvar pestis nélkl'íl. 

Én a’ következö felosztást javaslom: 
1) Helyben támadt idiopatbicus ‚пola011212r, melly 

Magyarországban honos , ’s а’ jutalomkérdés’ 
tárgya; 

2) hórjeles-polaolvar vagy pestises pokolvar; 
3) lepfene-polaolvar; 
4) fattyu ‚тola0111111‘, vagy az úgy nevezett jó indu 

latu pokolvar. _ 
Ezen felosztásomban kijeleltt renddel igyekszem а’ 

betegséget hiven ’s természet szerint leirni, mint azt 
gyakran észrevenni elég alkalmam volt; mások’ é5zre 
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vételeit csak az el nem kerl'ílhetô hiányok’ kipótlásá 
ra, ’s homályos környülmények’ felvilágosítására hasz 
nálandom. _ 

Mivel a’ jutalomkérdés’ feladása egyedůl az idio 
pathicus pokolvar: a’ Magyarországban honos pokolvar; 
tehát minden flgyelmemet ’s igyekezetemet annali leí~ 
rására, ’s természete’ felvilágosl'tására fogom fordítani. 
Felosztásom’ többi czikkelyeit, mellyek csak a’ шапка’ 
kiege'szítésére, ’s a’ f6 czikkelynek minden oldalról va 
ló bövebb megesmértetésére szolgálnak, mint az említett 
használások’ elérésére irányosan felelönek vélteket, csak 
rövi'deden fogom érinteni. A’ pestise pokolvar’ lel'rá 
sát, mivel azt a’ jutalomkérdés’ értelme, tárgyaiból ki 
zárja, egészen elmellöztem; különben is a’ szerzönek 
e’ munkánál egyedül а’ másolás’ érdeme maradt volna. 

l 

Az idiopathicus, vagy magyarországi pokolvar. 
A’ kórjelek’ elöszámlálásánál igyekezetem eдy’ 

szer’smind minden diagnosticus pontokat megvizsgálni. 
Kijelelem az útat, mellyen szándékom‘ véghezvitelére 
indúlok; minden megjelenö kórjellel ’s minden válto 
zással, azon betegségeket mindig fel fogom hozni, mely 
lyekkel egyik vадy másik kifejlés’ szakaszában hasou 
latossága van. Czélom ezen igyekezetnél, hogy а’ meg 
külônböztetö jelek’ 'szorgalmas kiemelésével kми a’ 
kezdö, minden töì'ténhetô tévedés’ elkerůlhetésére, útmu 
tatást nyerjen. Talán némelly gyakorlottabb practicus is, 
kinek a’ pokolvart látni vagy épen semmi, vagy igen 
ritka alkalmatosság adódott, azen próbámnak yalami 
hasznát veendi. 

A’` pаkolvы" diàgnosticájának fontossága ’s haszna 
nem eы!!! 'észképen van elesmérve; hanem practicus` ki 
vitelre is érdemesnek папаши. Igy Frank József’ nagy 
munkájában: Praxeos medicae universae praecepta, a’ 
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pokolvarnak jeles diagnosticájáva'l, az or1osi litteratu 
1z1t különösen meggazdagl'totta.- Igy Töltényi profesor 
De diagnosi Erysipelatis, és Krajtsir De carbuucülo 
et antbrace irt értekezés'eikben a’ pokolyart jól meges-' 
mértettéki Legújabban Dr.- 0612e, I-Iufeland’ journaljá 
ban; VVichmaun, jeles munkájában Ideen. zur Diagno# 
sti/a, több bôrkiütéseket emll't, mellyeknek egyik vagy 
111‘1sik 1116s2z1k6b11ll, több иgy kevesebb hasonlatossá 
guk van a’ pokolvarral:' mellyet bizonyosan azért nem 

‘1ehet'e1t 65216, ll1íve1 ll611i n'em volt alkalniatossága a’ 
pokolvnrt természet‘ben szemlélhetni. _ 

A’ pokolvar’ ’s más betegségnek e’ tájon való gyak; 
rabbi elôfordl'ilása ’s а’ néha elé‘g kiterjedt orvosi gyakorlat 

' engem olly hely'ze'tbe tettek, hogy a’ pokolvar’ diagnosti 
caját nmganl s'zerzett tapasztalásimból men'thetem. Csak 
n’ pestis'es pokolvarnál használtam' tisztelt tam'tóm Nsá‘ 
gos Bene iir’ rajzolatjait, 's a’ mérges szömörczétöl (rhus 
toxicade'ndrum) s'zármazó kütegnél felhozandó kútföt. 

Némelly orvosok a’ pokolvarnsil néhány patllologi~` 
c‘u's elöjeleket 1ette11 észre, 11. 111. bágyadtságot, 1os1111 
léfet, lázt. m'é'g pedig 5—6 nappal a’ betegség’ kitörése 
elött. Nagy fonto'sságu'ak a’ betegségek’ elôjelei az orvosi 
gyakorlatba'n, úgy hogy sokszor eltávoztatik egy jókor' 
adott hány‘tató által a' hiп11ô, typhus, vagy a’ pestis’ 
ragálya' is, 1níe1ôtt mé'g e'siráját` kifejthette volna; 
sokszor elh11rította már egy érvágás az agyvelö-, vagy 
tödövérzés’ elöjeleinél a’ veszedelmes következ‘éseket.' 
Azon' orvosok, kik а’ pokolvar’ elôjeleit feljegyezték, 
rajtok,fájdaloml 5e1lllni különnemli's'éget nem vettek ész-' 
re, lnin61 fogva több betegségek’ elöjeleitöl megkülòn-' 
böztethettek, ’s megesmérésökböl a’ gyógymódra baszon 
háramlott volna. Én illyes elöjáróknt soha sem vettem' 
észre, ’s azon betegek is,- kiket alkalmatosságom vala' 
szemmeltartani, vagy a’ kikkel a' felöl értekezhettem, 

'ùgyanazt bizon‘yították; pcdig voltak köztök mivelt-ebb 
ŕendůek is, kiknél nagyobb z12 érzékenység minden‘ 

rflnisurrún. птице-‘115 1_ x-ür  2 
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egészségbeli kisebb változás iránt is, hogysem azok 
ñgyelmöket elkerůlhették volna. ' 

Azìäelsó' tüneme’ny, mellyel a’ poholvar minden/:or 
{гнезд egyetlen еду hásaszenlnyi, Sargas „уймa! telt 
hólyagocsha, a’ ruhálahal nem ‘еdе’! híìlbá'rò'n. А’ lólya 
goeslaa „шли; ege’tzse'ges bó'rhelyen Мишей, mellynek 
feltu'nte „изн laò'ruye’he últala semmi e'szrevehetó' betegex 
elvállozást nem szenved. A’ beteg a’ lólyagocshábau e'rez 
bет’ his viszhetegsegen Маги, egye’b bajról nem paпa 
nsolhodih A’ hólyagocsha a’ leirt alalban a”; marßd 
neha'ny, 's igen rithún 24 óráig. 

Ezen minden kórjel elött, ’s minden esetben megje 
lenö hólyagocskána'l Тoра, а’ pokolvart elsô szakaszá 
ban könnyen megkülönböztethetjük olly bö`rbetegségek 
tôl, mellyekhez utóbbi szakaszaiban hasonlatossággal 
bir, tudván: hogy ezen börbetegségeknek els6 kórjelök 

'nem bólyagocska, hanem pecsét, fakadék, csomó stb., 
's ennél fogva elsö támadásukkor a’ pokolvarral nem 
cserélhetjük fel. ‘ 

Itten tehát csak azon börbetegségek lehetnek ñgyel 
münk' tárgyai, mellyek hólyagocska-formában tůnnek fel, 
's elsô idöszakban ugyanazon alakban maradnak. Itt els6 
helyen említendö Starlmak epinyctise (nem Pliniusé-e l). 
Megjelenésök’ elsô szempillantásában lehetetlennek tar 
шm а’ pokolvart az epinyctistöl megkülönböztetni, ’s 
ezen okból nem kevés félénk asszonyokra szokott rái 
jeszteni. Illy esetben hivattam éjszaka egy kisasszony 
hoz, kinek ujján úgy nevezett üszögös hólyag (Brand 
blase) támadt. Máskor két mértföldnyi útat keнeц egy 
asszonysághoz tennem, kinek kétségbe-esését, mint a1. 
el5ô esetben, egy tôszúrással ’s ólom-ñastrommal tá 
voztattam el. Ezen nem egészen igazságtalan kétséges 
kedés nem sok ideig tart, mer’; az epinyctis csakhamar 
egy borsó-, vagy 'mogyoró-nagyságra nö , fehéres-sárga 
szinl'í marmi kürnyéke és feneke. Ide járúl még, hngy 
nemcsak a’ ‘telt’ fedetlen részein Шmаб mint а’ pokolvar, 
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hanem különösen az alvégtagokon is, és hogy többnyirc 
orbánczboz hajlandóknál fordúl elô. „_ 

Emll'tjük itten a’ pestises poholvart is, melly sain 
te egy hólyagocskával kezdödik, de a’ pestises láz’ je 
lenléte, a’ hólyagocskának nem egészséges börön ha 
nem üszögös helyen való támadása, ’s nem csak egy 
hanem több llólyagocskák’ jelenése, elegendä a’ pokolvar 
tóli megkülönböztetésre. 

A' hólyagos orbáncz is hólyagokkal támad; de Ы‘ 
madásakor már jelen van egy különnemü Мz, а’ bó1yа 
gok mindig n’ daganat’ kifejlése után támadnak, ’s nem 
mindig csak egy, hanem több h'ólyagok jelennek meg. 

` A’ hólyag-hüteg is (pemphigus) a’ pokolvartól, ezen 
elsö szakaszában, а’ hólyagok’ nagysága, több száma, 
’s a1. altagokon való gyakori jelenáse által különbözik, 
mivel a’ poknlvar mindig egyenesen apró hólyagocská 
val, ’s csak a’test’ fedetlen részein’l tl'ínik fel. 

A’ szömörcze’ (Ми: toxz‘cadendrum) mérges hatá 
sából (mint egy esetet tisztelt tain'tóm Schuster úr be 
szélt, ’s a’ minöt Wichmann is hoz fel) eredö hólyagok 
is nagy égetéssel 's fájdalommal vannnk összekötye, ё: 
_itt nem egy hanem több hólyag fordúl elö. Az oknak 
tudása is emll'tendö. 

 A’ megégetés’ vagy körösbogár’ hatásától eredt hó 
lyagot, szintúgy a’ lázpersenést (hydroa), köleshimlöt (phly 
cte/me), ’s a’ sò'mò'r' hólyagait, a’ pokolvar’ hólyagocs 
kájával senы sem cserélendi fel. 

A’ pokolvar, második idöszakában, következö Ш; 
neményektöl kísértetik: a’ hólyagocsha ellapu'l, moesl0s 
“бай, lae’hes-barnás'hezcl lenni , sze'lfoly; a’ bóд/agа“ 
Isa’ fenehe elfehetedih, meg/eme’liyedih ; a’ polsolvar’ horf 
nye'lae fel laezd dagadni ,~ a’ beteg e’gete'st, fató займёт 
hat e’r'ez a’ tamadás’ дадут, hellemetlen feszvile'st’pf 
test’ e'rintett re’sze'a шaгу' tagján, tetemsúlyt aaï'‘egefi; 
‘teste/1. `Ezen a’ рoдамa” lò'bbfzyíre еgу“? naд' alatl' 
hereszl‘zi/megy. - ` 

2i 
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A’ külsô formara nézve nlig van létalapos különb 
ség ezen idöszaki, és ê’ peatises' pokolvar közt; ha 
nem az utóbbinál jelenlévö külò’nnemů láz elegendö min 

»den felcserélés’ leheletlem'tésére, mellyI fclcserélés gyn 
`korló tekintetben иgyт‘ ártatlan 'ienne. 

A’ leirt alakú pokolvarnak (melly аgy kiképezve 
állandóan nem létezhet, mert akkor a’ bctegség, még 
kifejlésében lévén, tetô pontját siet elérni) hasonlatos- 
Saga van a’ vérömlenynyel; de az ok’ olly nyilvá 
nos tuda'sa , ’s a’ fekelés hólyagocskán ШИН egyéb fel 

hozott l`'ítnlapos pokolvari kórjelnck тeнт, minden 
felcserélést мeтит. 

_Ezen szakaszú pokolvarnak hasonlatossa'ga a’ ‘е 
he’n-himló'vel, emll'tés nélklíl nem mnradhat; a1. okuak 
tudása ’s а’ tehénhimlô’ kíilönnemů udvara clegendök а‘ 
megkülönböztetésre. 

Nagy hasonlatossága van а’ most leirt kifejlés'' 
pnntjn'n allá pokolvarnak a’ hdlgagos orbáncz' azon ne 
mével, mellyben az orbánczos daganat’ közep-ét egyes 
hólyag foglnlja el; ’s tulajdon tapasztala'snmból'tudom, 
Вogy ezen esetben a’ könnyen lörténhetô felcserélés "а 

' lóban többsjaör is megtörtént. Ennck elkerůlésére bizo 
nyosan szolgálnak a’ két betegségct elegendön 1413161l 
böztetö kórjelek‘; mellyek következök: orbáncznál a’ 
hólyag a’ daganat’ hegyét képezi, azon hólyag maga is 
hegyes, mellynek közepén egy nedveresztô pont va-' 
gyon, ’s kinyúl s’zembetünôen a’ környékezö dagan-aton; 
holott ellenben a' pokol'var, ezen szakaszában, ma'r é'sz- 
revelletön beesve szemléltetik, hólyaga lapo-s, nedv 
eresztö tetö nélküLE'fölcserélést ezen ШИН még а” kór’' 
elôjárói is- mellycket a’ pokolvar’ elsö’ szакала’ meg 
lmtározhsaban leirtunk, a’ hol kitndódlmtnak , vаgy az_ 
nig-vasi ñgyelem’ tárgyai МПаk — csaknem leh-etetlenné 
‘ůíäîkf ' 

”°" A1. битву’ hólyagai, ’s ezen idöszaki pokolvar 
kôzt lövö плаm‘ basonlatosságot sem lehct tngndni, ki 
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vált a’ hólyagok’ szinére nézve; melly hasonlatosság, 
az égetés', futó szút-ások’ 's láztünemények' tekinteté 
ben, mellyek ezen hólyagokat nyomban, követik, még 
jobban növekedik. Illy esetben nem régen hívattam 
egy, a' vett tudósítás szerint pokolvarban szenvedô be 
teghez két mértföldnyire, holott is az мыte; pokol 
varnak volt keresztelve. Én lehetetlennek tartom, .hogy 
orvos az övküteget pokolvarral felcseréllíesse, annak 
csak azon egy olly szembetünô különnemůsége miatt 
is , hogy hólyagai csak a' test’ fél körén terjednek el, 
mihez járál az is, hogy az ôvküteg а’ test’ fedett ré 
szein is elôfordül. 

Itt még egy különös nyavalyát kell említenem, 
mellynek leírására az orvosoknál még nem igen akad 
hattam. Ez egy különös üszög-nem, mellyet csak gyer 
mekeknél, kiváltkép bal arczukon, mindig tartós váltó 
láz után találtam; melly is а’ szájszeglet' szomszédsá 
gában támad, mintegy szine változott, mindjárt barmíló 
folttá, és csakhamar száraz üszöggé lesz. Ezen üszög 
mindig jobban elterjed az arcz felé, 's а’ mi különös, 
mindig rendes kerek-formában, míg halál nem követi. 
Egy esetben sem sükerůlt nekem, hogy az elválasztó lo 
bos vonul’ kiképezését eszközölhettem volna. E’ beteg 
ség, ' kezdetekor mindig pаkolvами!‘ tartatik; mellyel 
ugyan-fel nem cseréltethetik, már azért is, mivel csak 
váltóláz után szemléltetik 's gyermekeknél jelen meg, 
kiket а’ pokolvar nem háborgat, és hogy ezen üszög min 
dig inkább elterůl, mi а’ pokolvarral nem történik. Az 
'1827 -- 28 — 29 _.. 30-dik esztendôkben nálunk nagy ki 
terjedésben uralkodott váltólázas járványokban, gya 
kori alkalmam volt ezen üszögöt szemlélni: 's, vélekedő" 
sem szerint, több tekintetben különbözik а’ vizráhtól. I 

A’ mit diagnosticai tekintetben a’ váltóláz utáni 
üszögnél rövideden említettünk, nagyobb részint a’ ter 
mészete: ln'mló'ne’l а’ bal arczon megjelenô üszögre is al-' 
kalmazbató. i 

\ 
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A' hasonlatosságra ne'zve, Imelly a’ pokolvar és az 
е1s6 szakaszban Кvô egyéb bôrbetegségek közt talál 
tatik, ha мыn а’ betegség' még ezen másod szakában_ 
is észrevehetö volna, a’ kórhatározás az ottani utasl'táa 
szerint folytatódjék. 

Térjünk vissza a’ pokolvar’ leirásához. А’ hólyag 
(pokolvar) varrá val, ’c /iò'rille tó'bb hólyagoh pattannuh 
fel, е’: egy tó'bbe’vagy hevesebbe' o'ìszefüggö bóд/прыжo 
nit Афин/деla, mel/y nem sahara varrá változva a’ hò'ze’p 
сии-гa! ò’sszeforr, в?‘ egy nagyobb alahú varhelyet aми‘, 
a’ melly szembetiinó'a be valt esve, harimái magosbah, 
fenehe felzete’s „м ’s heme'ny; a’ daganat ММ“) hosz 
:zas dtme'róje'ben nò'vehedih. А’ beteg nagу fájdalom 
ról nem panaszhodih, a’ las' hórjelei illlaabb eló'tit'nneh ,‘ 
a’ bеtеёг tó'bbnyire fehädni he'nytelen, de nem mindig.t 
А’ leirt váltazásoh, a’ рohдом“ М/еЛеЁв‘е’Ьеп, a’ beteg~ 
гей’ 2-dils, 3-di/, 4~dih', 5-dih napjain tó'rte'nnela, eló'tte 
сagу .utáua ritlça'bban, ' 

А’ pokolvar, ezen idöszakában, leginkább hasonll't 
a’ души“ (antrax), mert anhak pathognomicus a'lak-' 
ja v'arban' áll, ’5, mint a' pokolvar, ez is kifejlésében 
yart képez. Kölönböznek egymástól a' következô pon 
toknál fogva: a' lépfene‘ varainak kiképzése a’ hólyag: 
megjelenése elött történik, mila daganat nincs jelen; а 
test’ fedett részein is, ’s egyesen мыn találtatik, többf 
nyire sinlödö személyeknél й‘: ki, néha kórjelesen. 

' Valami hasoulatosságot, az ezen kifejlésl'í pokol 
var, némelly били‘ ’s arba/wz közt, nem lehet ugyan 
tagadni; de mégis különbözik ezen ш betegség a’ po’ 
kolvartól, lefolyása’ tekintetében; és hogy varjok ritkán 
egyes hanem többnyire elterjedt, és nincsen a’ daganat- ' 
ba merůlve, mint a"pokolvarnál; sôt inkább a’ daganat’ 
fell'íletére emelkedik ,_ színe pedig srirgás. _ 

А’ többi börbetegségekre nézve, mellyeket diagno 
`ssticai vizsgálatunkra a’ pokolvar’ elöbbi szakaszaiban 
használtunk, ha talán a’ leirt нежный pokolvarral lia-_ _ 
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sonlatosság tú’nn`ék ki: vélekedésem szerint hasznos Манz 
az ott alapl'tott kórhatározást folytatni. Mellyre nézve, 
’s az ismétlések’ elkerůlése végett, itt ujra egyenkint elö 

'ne|n adatnak. ' ~ 

Nézzük шубbb a’ pokolvarnak kifejlésbeli lépé 
Бeй. A’ pokolvar he'pez beea‘et't, {еlaем varral befedett , 
’s egy` ó'tlamjczáros' naд/‘6511! fel/‘il nem miló nеdо 
eresztó' herel: tu'lyogot (üszögöt) ,. egy, Мváнlфеи a' text’ 
Даны) átme'râje’ irányában elterjedo" (lag-anat’ ‚шиpe?‘ ‚ 
a’ varah hò‘růl elvúlasztó vanuit дебет! e'szre: ela/mr 

a’ öetegse’g tejó' pou tj áî el e’rte. Lázax tù'neme’nyel: 
«gy esetben sem “Миna/Е, de hò'zò'useg‘esen nem nagу 
foÃ-ú влагvá: vagy hurutos Ми’ hórjeleível, gyenge'bb in 
gerláz' be’lyege'vel, a’ bед’; nagy [Заdaй/‘alaa! nem e'rex,' 
iaháôb eigete'sró'l pauaszlwdih, a’ poholvarbau ’s hò'rnye' 
laein ; ’s lla a’ poholvar az arczon, vagy a’ föhò'z hò‘zel 
‚иди М, a’ beteg Iaábu’ltságot e'res. A' poholvur teto' 
‚гo/‚ДМ! legfeljebb 24 dra alatt в?! el. 

Jegyze'l: A’ pokolvar’ leirt nakaszát tetöpontnak azéri 
llevezem, mivel azon esetekben is, hol már а’ betegség’ elôb 
beni szakaszaiban helyes orvoslásmód alkalmaztatott, a’ pokal 
var mindig ele‘ri ezen kifejlés’ foк“, azäz valódi pokolvarrá 

.válik: és ha már a’ kìfejlésnek ezen fokára. hágott, további 
kifcjlése lehetetlenné lesz, 's ekkor üszögge’ változván, üszög 
nek МИ maradnia. 

Legtöbb l'zben , az orvos csak a’ most leírt tetôpont' 
„мыть“ hivatik а’ beteghez, mellyben а’ pokolvar’ 
különnemü bélyegei leghatározottabban ki vagynak fejt 
ve. Azért мышь alighihetönek, hogy а’ pokolvarral más 
betegségek még most is felcseréltethetnének. Nekem 
többször volt alkalmam egy bubore'laos lobos orbúncz’ nemét 
látni, melly a’ tetöpontos pokolvarhoz csalhatásig ha 
sonllt, ’k az esetek’ többségében annak is neveztetik; 
de ha a’ sze'rint orvosoltatik, a’ beteg ezen tévedésért 
halállal lakol. Ezen nemét az orbáncznak , min- 
dig a’ nyak' bal óldalán láttam; а’ daganat tмemы, 
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а’ nyelés akadályozva volt. A’ daganat’ közepét a’ po, 
kolvarhoz hasouló hólyagkoszorú foglalta el, mellynek 
közepe varas lön._ Ezen betegség а’ pokolvartól a’ köf 
vetkezendökben különbözött: a’ hólyagok a’ daganat’ 
kifejlése után támadtak,’s nem' barnúltak meg; ад üszög’ 
jelei hibáztak ,I a’ daganat minden irányban terjedt el, 
a’ nyak’szélit' csak ritkán hágta keresztú’l, Legközönsé~ 

"gesebb esetben csak akkor hivatik az orvos, midönmár 
a' kurúzsolók pokolvarellenes „таит! az orbánczos 
hólyagokat üszögössé változtatták, ’s hasonlatosságát 
a’ pokolvarral még jóval nevelték. Мég ekkor еgy 1‹й‚ 
lönbôztetö‘ jel marad fenn: az e’sgrevehetó hullámzás a’ 
dаваna!‘ me'lyse’ge'ben, melly genyedésnek jelei , kivétel 
nélkl'íl, a’ pokolvar' minden eseteiben nem hibáznak. De 
_gyakran történt nuír ellenkezö orvoslás által az agу 
ra való letétel, melly az orvos' „изgаны ‹е1e$1e3eв‚ 
sé _ teszi, 

A'. pokolvarnak a’ hele’ssel való hasonlatosságát 
vagy különböztetéseit említetlem'íl hagyom, erösen hí 
yén, hogy az orvos а’ pokolvart keléssel öss'ze nem не 
val'hatja , hacsak praxisából practicát nem csinál. 

Ha egyszer elérte tetôpontját а’ Pokolvar, a’ hely, 
mellyen létez,l nevezetes különbség'et s‘zůl tova'bbi lefo` 
lyására ’s kimeneteleire nézve, 'Ha a’ pokolvar a’ fön, ' 

i. vagy annah szpmsze'dságán fejlett hi, a а‘ beteg ezen 
_szakaszban orvosi segedelmet nem ayer; minden kifogás‘ 
nélln'íl elvész. A’ daganat mindig növekedik , a’ beteg 
elkábúl, nyelése és lélekzetvétele elnehezedik; а’ be‘ 
(eg álomba merfil, és halál végzi а" 'szomorú jelenést. 
Egy esetben volt akalmam a’ßbetegség’ ezen kimenetelét 
szemlélni egy fiatal 20 esztendös legénynél , kihez a1 
bekövetkezett halál` elött egy órával hivattam: nála az 
orvoslás’ elintézése már szükségtelen volt. 

A’ daganat’ genyedését egy esetben sem Миши» 
Aynég a’ pokolvarban megholtakban sem. 
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Ha alkalmatos szerek’ használására a’ pokolvar’gyó~ 
gyúla'sa bekövetkezik, а’ daganat elapad, ‘s lassau egé. 
иen? eloszlik; az elválasztó vonal az üszög körül jobban 
saembetú'nik; az üszög maga, egy gömbölyů kisded dió' 
nagyságát alig felülmúló kemény darab idomban környé 
kétôl elválik. Az üszög’ elválása шán hátramaradó gödör’ 
kisebb vagy nagyobb mélysége, az alkalmatos szerek' 
hamarábbi, vagy késöbbi használásától, ’s a’ betegség’ 
nagyobb vagy kisebb kifejléiétöl függ. Az emll'tett seb 
semmiben sem különbözik más egyizerů fekélytöl. 

Nugyon különbözik a’ pokolvar’ további lefolyása, 
tetöpontja’ elérése után, azon esetben , ‚ш az a' hezeheu 
‘aт/6:81‘. Még két különbözô idöszakot lehet észrevenç 
ni, minekelôtte a' betegség halállal végzôdnék: 

Lször, az üszög’ elválását, 
2-szor, a' pokolvart környékezö daganat’ kifekélye» 

dése' szakaszát. 
Minekutána а’ pokolvar külônnemú kifejlése’ шё 

pontját elél‘te, mellyben már az üszög’ elválasztásáig, 
vagy a' kövé'tkezö halálig változatlan megmarad ; а’ daga 
nat minden megállapodás nélkůl növekedik annyira, hogy 
nemcsak a’ meglepett felsô végtagon , hanem az egéл ol~ 
dalon eltenîl; a’ fájdalmak növekednek , a’ beteg’ nyug. 
talansága öregbedik, a’ Нz’ bel-erejé nöttön nö, Az üszö 
gös _csomó ogy gömbölyů ’s mogyoró’nagyságát nem hala 
dó darab idmnban а‘ környéktöl elválik; néha az (isz68 
nek késön történendö elválása meg nem esik egyszerre, 
hanem а’ már felázott üszög darabonkint hull ki. Ha 
még akkor sem alkalmaztatnak а’ daganat’ eloszlását 
eszközló' orvosi szerek; a’ daganat genyedésbe ’s üszög- ' 
be megy által. Az üszög a’pokolvar’ töhatáros részeit 
ellepi, ’s egéл а’ csonwkig elemészti; magok a’ csontok 
is, megfosztatván organicus összefíiggéseiktöl, kihull 
паk. A‘ dagìmatban kifejlö üszög -csak felůlegesen пe1б! 
el, ’s fökép’ a’ genyedésnek köszöni eredetét; mert ez 
a’ aejtszövetben tanyázván , kórgóczát (sedes morbi) meg’ 
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emészti, mellynek kñvetkezésében a’ közönséges taka 
róknak az életmůséggel való össz'efügge’sei felbontód 
nak, ezek az élet’ feltételeitöl megfosztva, üszögössé 
válnak; az üszög mindig tovább terjed, mig az élet' 
forrásai, ideges kórjelek közt, ki nem apadnak. 

Az ideges kórjelekre nézve — mellyek, mint a’ po 
kolvar’ állnndó kíséröi, nem csak halál elötti, hanem 
korábbi szakaszaiban, némelly orvosoktól emll'tetnek 
legyen szabad egynehány tapasztalásból merl'tett észre‘vé 
teleimet itten felhozni. A’ külföldi orvosok, k'ik a’ po 
kolvar’ feltl'ínésével közvetetlem'íl ’s állandóúlkifejlö 
zavarokat az idegrendszerbe jegyezték fel, többnyire 
nem а’ magyarországi idiopathicus pokolvart, hanem а‘ 
lépfene-pokolvart írták le. Ezen esetben а’ lépfene-mé 
reg’ helybeli hatásán fell'íl, kétségkívl'íl az életmůse’g’ 
nedvei is megfertöztettek, a’ betegség‘ ragályának a’ tü 
dökbe, gyomorba, börbe, sebbe ’s a’ vérbe való felvétele 
által. Ezen esetekben is tehát, véleményem szerint, az 
emlitett idegrendszer’ zavarjai, nem mint létalaposan а’ 
pokolvar’ tüneményeihez tartozók, hanem inkább mint 
kór’ szöveményei, tekintethetnek. 

A’ magyarországi pokolvarra nézve, ideges‘kórje 
lek, a’ betegség’ korábbi szakaszaiban, csak ollyan be 
tegeknél vétetnek észre, kiknél az idegrendszer’ érzé 
'kenysége elôlegesen uralkodik, úgy hogy nálok minden 
lobos vagy nem lobos láz, ha csekélyebb is, idegrend. 
szeri zavarral jár. Ezen zavarok néha talán a’ beteg’ fé 
lelme ’s képzelödése által is növekednek. A’ pokolvar’ 
azon eseteiben pedig, hol az a’ kézen tanyázott, ’s а’ halál 
а’ daganatbeli genyedésnek’s üszögösödésnek nem sikerült 
gyözödése’ következésében zill be, az mindenkor ideges 
kórjelek' kíséretében történik. Az életmůség’ törvényei 
szerint, az életerönek utolsó küzdése magát az Шeg 
rendszerben is tl'íkrözi. Nem akarom ezen ideges kórje- 
leket egyenkint felszámlálni; mert Szemlélésökre nem 
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Az idôre nézve, meil!)r alatt а’ pokolvar 161e] 
lése bevégzödik , minden kórszaknál tapasztalásomhoz 
képeat а‘ szl'ikségeseket említettcln ugyan; de nem tartom 
feleslegesnek az ottani érintésekhez, ll168г egylìét általá_ 
nos észrevételt csatolni. 

Alá nem írhatom némelly külföldi orvosok’ azon 
álll'tását, hogy a’ pokolvarnak rendes , határozott napok’ 
számára elnyúló lefolyása légyen, melly 6 -- 7 napra 
`tétetik. Aznn rendes meghatározása a' pokolvar’ 1e1o151á 
sa’ idejének a' mi pokolvarunkra azért nem alkalmazha 
tó, mivel nem ugyanazô‘n betegség amazokéval. Ök csak 
а’ 1épfelle_саrbunсu1llst írják le, mert az idiopathicus, 
’s belsö okokból származó pokolvart el nem esmérik , vagy 
1ét6t nagyon kétségesnek ’s 1‹ény1`eltételesne1‹tartják. 

A' közlendö pokolvar elleni orvoslásmódnak k6 
szönöm, hogy а’ bekövetkezö halál' idejét tapasztalá~~ 
somból szorosan meg nem határozhatom. Azonban a’ mit 
a' betegség’ kifcjléséböl 's mások tapasztalásaiból 6111t 
hatok, ez általános észrevételem: hogyha a’ pokolvar a' 
fôn vаgy annak szomszédságában létez, többnyire а‘ 
8-dik nap elôtt következik be, utána ritka esetekben; 
ha pedig a’ pokolvar a’ kezeken tanyázik , а’ halál soha _ 
sem all be 8-dik nap e1ôtt, mindig utána. A’ tölem fel 
hozott ifjú, kit élete’ utolsó órájában szemléltem, а’ be~ 
tegség’ 7-dik uapján lett annak áldozatja. Két esetben, 
hol a' pokolvar a'kézen tanyázott, a’ betegség’'S-dik nap 
ján kérték orvosi tanácsomat; ’s mind a’ két esetben a’ ' 
betegség utólsó sza'kaszát mar annyira kifejtve találtam, 
hogy a’ halál 8 nap alatt bizonyosan beállott volna, ha 
az elôre haladó betegségnek határok nem tétettek volna. 

A’ pokolvarban elhunytakon bonczolást nem tehet 
tem; melly hiánynak pótlására Ежиl162.10!" említett 
munkájából , a’ Сбopки‘! 6s Heiroth által tett bon~ 
czolásróli jegyzéket közlöm: 

сбoрaм’ észrevétele szerint: “A’ pokolvart környé~ 
kezö sejtszövet felolvadt vérrel telve találtatott, a’' tüdök_ 
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véresek 's dagndfak voltak, savós folyadékban. úszlak, 
а’ fodorháj kékes szl'nů , a’ belek gyuladtak, üszögösek 
voltak, néhol türemmel(volvulus) találtattak.“ 

Heiroíh’bizonysága szerint: “A’ pokolvar, melly 
a’ nyaknak jobb oldalán tanyázott, körül volt véve egy 
kékes, az egész mellre és hasra elterjedö daganattal. 
A’ mint а’ pokolvar még az élö betegen kivágatott (1), 
utána ezen helyböl fölolvadt rodhadt vér folyt. A’ 1131111 
gatott hasüregbôl 20 _.. 24 font vereses folyadék ömlött 
ki, a’ nagy csepléz nem volt természetes szl'nl'í, sok h0 
lyen а’ hashártyg'hnz volt ragasztva , melly maga is gyn 
ladt, ’s fekete foìmkkal lepve volt. A’ gyomor és a’vé- 
kony belek gyuladmk, üszögösek voltak, mellyek a’ ha 
ránt’remesében legnngyobb fokot értek. А’ mi‘íj 116z6n 
séges nagyságu volt, de terim-bele setétebbnek látszott; 
a’ lobos epehólyag ’s epîzcsatornák а’ 8z0110tt mennyi 

' ségnél sokkal kevcsebb epét foglallak magokban.“ 

Lépfene-p okqlvar. 

Ezen név alan а’ külföîdi or-vosokfól еgy a’ 1io1101 
varhoz kisebb vаgy nagyobb mértékben hasonlító betegség 
ŕrntik le, melly a' lépfene-ragálynak az emberi életmů~ 
ségre való helybeli hatásából eredf. 

Ezen hatása a' lépfene’ gerjének az emberi életmů 
\ségre, kivált Németországban , gyakran fordúl e1ô, úgy 
hogy okan , az ottani in‘vosok közú’l , minden pokolvar 
ll9l1ll1 betegségnek csak тoп-egy kútfò't eиgишь Nálnnk 
a’ lépfene-gerjnek ezen emll'tett helybeli hatása az embe 
ri életmůlségre' sokknl ritkábban szemléltetik, ’s olly be1‹ 
terjesen, mint lel'ratik, még sokkal ritkábban. Én tehzít 
а’ jntalomkérdés’ értelme szerin‘t, а’ lépfene-pokolvarnak 
a’ külföldiektöl szerzett rадыt elmellözöm, ’s a’lépfenef 
mérßg' hatását az emberi életmú'ségre ligy l'rom le, mint 
az! nehány esetben szemlélni alkalmam volt. `Hazánk" 

L nzon orvosai, kiknßk hövebb àlkalmuk volt а’ lépfene’Y é« 
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alkalmazott gyógymódot nem használtam. Szorgos nyo 
mozásom után valami meghatározott állati gerj’ hatáát 
nem tudhattam ki. Udvarukban barom-orvos lakott, ki 
egy beteg lovon nehány nappal a’ kifejlett betegség elôtt 
eret vágott. 

Itt mé; azon jegyzést ragasztom az elöbbenihez, 
hogy 1835-ben а‘ szélesen elterjedt mеr1lz11163’ uralkodása 
alatt , midön nemcsak 'tüdôrothadásban húltak el a’ mar 
hák; hanenl több Имеnа-11órs‘15’ esetei is kerültek 'elö, 
miröl jelenlétemben véghezvitt bonczolások által meg 
gyözödtem: a’ lépfene-pokolvarról mégis semmit sem 
láttam vagy hallottam. 

A’ leirt lépfene-pokolvar’ megismerésére nézve 0ln11 
tem, hogy egy kedves barátom’ kezén , mellyet egy 
bélgyuladásban elholtnak bonczolásánál „змeи: meg, a' 
lépfene-pokolvarhoz hasonlító betegség fejlett ki, csak 
hogy karján a' dagnnat nem terjedt el annyira, a’pörse 
nések olly tökéletesen nem mentek által a’ genyedésbe, 
’s üszögösökké sem va'ltak. 

Legtôbb hasonlatosságot találtam a' lépfene-pokol 
var’ kütegjei, ’s a’ természetes hiln1ô közt, ha ezeket na 
gyl'tó üvegen nézzük, kivált azon esetben, ha ritkábban 
állanak , ’s részszerint elüszögösödnek. 

Oelze doctor Hufeland’ folyól'rntának 1833~dik 
jnliusi fůzetében egy esetet közöl a’ lépfene-pokolvarról, 
I.nelly általam hl'ven lel'rt észrevételeimmel annyiban ösz 
szevág, hogy ott is több (1lz1roln) pokolvar támad, alkal 
masint а’ gerjnek megsebesl'tett börre való hatásából. 

Vélekedésem szerint, az igazi pokoluar az által is 
megkülönböztetik a’ lépfenés gerj’ ‘s más elfajzott állati 
anyagok' helybeli hatásának tüneményeitöl, hogy az idi 
opathicus pokolvar, mindig mint 'egyes küteg jelen meg, 
más rendbeli elüszögösödések pedig több pontokra is 
eloszolnak. 
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Fattyú pokolvar. 
Ezen czl'm alatt minden ‘pokolvar‘ névvel hibásan 

nevezett börküteget összefoglalok. Ezen névvel azért ru 
háztattak fel, mivel valami nem txagadható kisebl» ищу 
nagyollb külsö hasonlatossa'guk van a’ pokolvarral, de 
helsö valójok szerint csak keléses "аgy orbánczos kép~ 
zések, vagy e’ két betegség’ szövödései, vаgy valami 
külbôrön történt belsö betegség‘ elitélö kiválasztásai. 
Мáд‘ az эта! is nagyon különböznek а‘ pokolvartól, hogy 
magukra hagyatva, a' beteg’ életét soha sem veszedel 
meztetik; innen lett elnevezésök is közönségessé: jó 
inrlúlatúpaholvar. Néha észellenes kuruzsolások által fe 
lůlegesen üszögössé válnak, ’s l’gy már inkább hasonlítva 
pokolvarhoz, több joggal neveztetliemekîannak; sôt ha 
mesterséges visszaverések ’s nemes můszerekre készte 
tett letételek által a’ nmga’ra hagyott igazi poknlvarnak 
közönséges kimenetelét nyerendik , az igazi (утюг: 
indzllatú) pokolvar’ nevét is megérdemlik. Ezen' beteg 
ségnek nehány kitú’nô alakjait , az 1S33-diki Orvosi'l‘ár’ 
10-dik fú'’zetében Jahobaei ur a’természet zerinf nem ro 
szlil rajzolta le , ’s talán nem vétkezem nagyon, ha ezen, 
ériekezésemet nem elôlegesen érdeklô tilrgyban , annnk 
lel’rását itt sяби?! szóra felhozom: 

„Sokkn'l gyakol‘ibb тиlий: а’ hólyagos pokolvar"_ 
Ijelenléte, és leginkább három alakban szokott mutatkoz 
ni. Élsö rendů az, melly-h--ù— alatt különféle' 

' terjedésl'i, ’s alakú fehér folyadékkal töltött cgy üregl'í` 
hólyagot kép'ez“ (epyn'yclis). ` 1 ` 
' „A’ másod re'nd'ú’ hasouló выlеz‘, hanem' a’ benne' 
гoда]! nedv barna-vörös színú' , ’s büdös, a’ lfígy részek 
lien peйi; hirtelenebben _evedzö sajátsága által különbö 
zik ettc'il , azért is а’ betegnek még az elöbbiné'l 
fájdalmat okozván“ ’s a’ t. (epynyclis). 

„Nagyon különbözik ezektôl a’ harmadik nenn'í 1l6 
lyagos pайolvы‘. Ez n" шашeк minden részein fámadha! 

nagyObb 
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ugyan , de legg'yakrabban tapasztaltatik a' láb-bokák , 
’s lábújjak körül , még pedig viszketeges persenettel szo 

'kott támadni. Ezen persenés olly hirtelenséggel ńeveke 
dik, hogy 3_6 óra alatt már egy közönséges kopott 
krajczárnyi nagyságú kerekes fehér hólyag lészen be1ô 
1e. Еzen hólyag’ belsôje szívatos, némileg több sejte0se 
ket foglal magában, mellyek fehér, csl'pôs és hirtelen 
befelé evödö folyadékkal vannak telve , azért is a’ beteg 
nek kiállhatatlan fájdalmat okoznak; a’ hólyag’ környé 
ke nem nagyon dagadt ugyan, hanem annál nagyobb a’. 
szüntelen‘tartó égés, és szaggató fájdalom , melly 1s 
az egész szenvedö tagra elterjed; az egész hólyag lna511 
ban ‘_nem nagy emelkedésů, hanem kemény tapintatú, 
iléha 12-24 óra alatt az e`gész hólyag megüszögösödik, 
és sok ideig tartó csökönyös gyógyl'tású fekélyt okoz; 
mindenkor pedig loblázzal szokott összekelni.“ 

A" fattyú pokolvarok’ tárgyai az annyira elhl'resl'ílt 
mesterségnek: a’ pokolvart egyik helyrůl a’ másikra ál 
talszáll'l'tani. Ezen mesterségröl а’ jóslatban egykét szó 
val emh'tést fogunk tenni. 

Itt a’ pokolvar""s nevét viselô,llozzá többet "аgy 
keveebbet hasonlító betegségek’ leirásának berekesztése 
után, czélirányosnak tartom még nehány rokon betegsé 
gekef röviden él'‘‘inteni, mellyek közönségesen pokolvar 
névvel illettetnek, ’s nehány a’ pnkolvarhoz hasonlító 
tüneményekkel járnak. De talán a’ pokolvar’ okainak 
felvilá'gosl'tására is segíthetnek? Ezek közt e1sô helyet 
érdemel : 

Az anthrax. 

Midön ez eló’tt több esztendökkel egy pokolvarróli 
értekezés’ kidolgozásához fogfam; az anthrax és a’ po 
kolvar nevek közt uralkodó zai‘zar, ’s a’ nép’ közvélemé 
nye majd arra 'bl'rtak, hogy az anthraxot, mint pokolvar 
külön nemét, úgy. néztem. Azonban a’ pokolvar’stergnés ze 
unmiszrrm. rhnuunxix. I. x61'_ ' 
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tét mélyebben vizsgálván, elöbbi véleményemtöl elállot 
tam, mint azt a’ betegség’ lel'rásában követett rend bi 
zonyl'tja. Rokonság bizonyosan van a’ pokolvar és an 
thrax közt, mert mind a’ kettô’ helyén támad üszög, al 
pokolvarhan hathatós életml'íségl'í visszahatással, az ап 
thraxnál minden helybeli visszahatás nélkl'íl. 

Az anthrax mindig senyves- , Мeg“ vagy rothasztó 
lázban Sínlô személyeknél fejlik ki; azért, ha talán kifej 
lésénél а’ pokolvar’ nehány külsö ’s belsö feltétele mun 
kálódnék is, a’ már megemésztett'életerö nem képes 
többé úgy visszahatni, mint a’ pokolvar’ bélyegzéséhez 
kl'vántatik. Igy мы anthrax fejlik ki poknlvar helyett» 

Öszintén megvallom, hogy az anthraxot csak holta 
kon láttam , kik ideg-, vagy rothasztó-lázban haltak el. 
Ollyan betegekben való származását az elöhozott módon 
НИИ, még talán l'gy is magyarázhatjuk, hogy betegsé' 
gök’ bélyegéhez képest, helybeli üszög’ kifejlése törté 
nik , melly üszög kedvezö környl'ílmények’ hozzájárultá~ 
val olly különneml’ín képzödik, hogy anthraxxá “Шk. 

Ezen anthrax а’ bekövetkezô hahíl elött 2--3 nap 
pal, még pedig a' test' több rézein', egyszerre fejlik ki, 
töbhnyire a’ beteg’ képén , vagy lábán. Alakja egy feke- 
te nem nagy kiterjedésl'í var, rendes idom 's minden da 
ganat nélkül. Minden esztendöben találtatik. 

Szabad légyen itt egykét szóval emll'tenem egy be 
tegséget, melly 

Táragy 
/ 

_ névvel illettetik az Alföldön , ’s melly egy összeso 
dorl'tott kötélhez hasonll'tó , ’s az a'gyékban létezô daga 
natból áll. E’ betegség’ leírását valahol olvastam. Két 
ollyan kóresetet Штаm, egyiket egy kisasszonynál , má 
sikat egy mészárosnál. Mind a’ kettönél az ágyékban 
tanyázott, csomós, fájdalmas volt, minden kitapogatható 
ok nélkl'il támadt. Mind a’ két esetben genyedésbe ment 
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által. A' kisasszonynál hamar bekövetkezet a’ gyógyú 
lás, a’ mészárosnál sípos fekélyek támadtak. 

Én ezen dagим’ nemét nevére nézve emll'tém, 
merl: ‘táragy‘ néven az Alfôldön mind 1épfeпe-1кórsа18г érte 
tik, mind az elsö lábok közti dagимt a’ lépfene kórsa'g 
ban szenvedö marháknál. A’ nép' elnevezésgin, ’s külsö 
hasonlatosságon kívůl, nem ritkán egy mélyebb értelem 
is rejtezik. A’ tapasztalás igazolja ezen véleményemet, 
melly egyszer’smind mentségůl szolgáljon az ’elkövetetl: 
’s elkövetendö eltérésünkért. 

Emlnenem кап még egy kór’eméléset 

Üszòg 

által, melly pokolvar nevezet alatt Вe1-111t orvoslásom 
alá. A’ beteg 22 esztendös asszony volt, szôke, magos 
termetl'í, erös testalkotású, noylcz hét elôtt szůlte má 
sodik magzatját. Elsô gyermekágya (На elméje zavarod 
va maradt; második gyermekágya rendes lefolyású volt, 
egy hét elött keresztcsontján ökölnyi nagyságú daganat 
támadt ’s elüszögösödött. Az üszög’ elválasztása 4-dik 
nnpon sikerült, ’s ökölnyi nagyságának megfelelô mély 
gödröt hagyott maga után. A’ fekély’ gyógyúlásával az 
elme’háborgásai megszůntek. Hasonló eset van Hufeland’ 
folyóíratiban 1833-dik esztendöröl feljegyezve. 

А’ POKOLVAR’ TERMÉSZETE. 

A"feltételekre, mellyek шeй1и: а’ pokolvar' kórje 
lei feltůnnek , ügyelvén; látni fogjuk, hogy nagy része 
a’ pokolvar’ különnemüségének, nem csupán kórjelei’ 
kifejlödésében , hanem a’ történendö kifejlés‘ feltételei 
bon gyökerezik. E’ módon származnak azon bélyegzö tü 

3" ` 
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nemények, mellyek által a’ pokolvar minden más hozzá 
hasonló betegségektôl külön vál. Ezeket méltán tarthat 
juk bélyegzö tüneményeknek, 's a’ pokolvar’ természete 
vizsgálásában méltán elsö helyet érdemelnek; mivel, mint 
a’ betegség’ belsô alkotásának visszatükrözései, a’ be 
tegség’ természete’ felvilágositására világot'adhatnak. 

E’ meghatározott értelemben , a’ pokolvar‘ bélyegzö 
tüneményeihez következôket száml'tom: 

1-ör. A’ pokolvar mindig a’ test' fedetlen részein tá-' 
mad. 

2-or. A’ pokolvar mindig csak közép idejů szemé 
lyeket lep meg, gyermekeket, és öregeket soha sem. 

3-or. A’ pokolvar mindig egyes. 
4-er. A’ pokolvar’ kifejlése, kezdetétôl fogva egész 

tetô pontjáig, mindig rendesen megy végbe. 
5-ör. A’ pokolvar, tetöpontján, mindig egy rendes 

'alakú üszögös helyet képez, melly kijelelt határát által 
nem hágja. 

6-or. A’ pokolvar' bélyeges daganatja nem minden 
irányban terjed ki egyformán , hanem inkább a’ test’ 
hosszas átméröje szerint. 

1. А‘ poholvar míndig a’ test fedetlen re'szein tá 
mall. 

Minden orvosok kik pokolvart láttak, azt soha sem 
szemlélték másutt, mint az arczon , nyakon , ’s kezeke'n, 
дzаz, azon részeken , mellyek ruhákkal nincsenek fed 
ve. Magam tapasztalása is ezen észrevételt erösíti. Más 
részeken kifejlett pokolval; nem valóságos, hanem fattyli 
pokolvar szokott lenni. f '// \ 

Ezen, olly állandó tünemény minden ñgyelemre 
méltó , mivel a' pokolvar’ okaira ’s természetére nézve 
felvilágosítást l'gér. Hanem, mivel ezen tünemény, a’ 
betegség'n‘okai’ vizsgálásával sokfélekép’ összefüggésben 
van; annakàvizsgála'sát az okfürkészet’ szakaszába ikta‘ 
tom , 's most az ismétlések’ „ш„rами tekintetéböl, 
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hallgatással illetem. Csak nehány észrevételt szabad lé 
gyen tennem. 

Szembetl'ínö a’ most érintett különösségre nézve a’ 
hasonlatosság a’ pokolvar ’s orbáncz közt, mert kevés 
kivétellel az igazi valóságos orbáncz csak a’ test’ 
fedetlen részeit lepi meg; hanem jól kell az igazi or 
bánczot a’ kórjeles ’s fattyú orbáncztól megkülönböz 
tetni. 

Ãltalában а’ kütegek’ fô góczai a’ test’ fedetlen ré 
szein látszanak lenni: igy az ótvar а’ fön, arczon; 
a’ váltóláz’ pörsögése a’ száj’ szélin, a’ himlô а’ ké 
pen, a’ vöröshimlô (morbilli) a’ szem’ héjján, a’ vörény 
(scarlatina) a’ nyakon ’s a’ t. 

Bizonyosan valami még egészen meg nem magya 
rázott természet’ törvényén alapúl ezen egyiráyúság, 
melly törvény talán а’ pokolvar’ kifejlésénél is mun 
kálódik. Nem virágja-e a’ külsö küteg egy általános 
betegségnek, mint valami magrejtô, molly a’ világos 
ság’ befolyása nélkül tökéletesen nem érhet meg? 

Kinek nem даты; itt eszébe az amerikai or 
vosok’ észrevételei a’ természetes hl'mlôn'íl, kik a’ vi 
lágosság’ kizárása által' a’ hímlôkü-teg’ virágzását és 
nagy mértékbeli kifejlését gátolva látták, ’s l'gy a’ 
beteget а’ hímlôk’ összefolyásától, elrútúlástól, korát 
tételektöl megmentették. 

A’ lábakon, vagy más, ruhákkal fedett részeken 
elöfordúló fattyú pokolvar’ jó indúlatosságán-ak egy 
részét а’ világ’ befolyása’ híáuyának tulajdom’tanám. 
Annyi bizonyos, hogy а’ kütegek, ezen növevény 
élet’ eldödjei, sok hasonlatossággal bl'r'nak a’ növé 
nyek' tüneményeihez; de mivel ezen értekezés’ czél 
jához nem натoщак, itt tovább nem vizsgáltatnak. 

Itt még az а’ kérdés tétethetnék: valljon a’ test 
íiregeiben találtatik-e pokolvar? Erre nézve véleke-. 
désemet már a’ czikkely’ felirásával kinyilátkoztat- 
tam? 's tudtomra csak Plinius említ pokolvar_ név alatt 
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egy nyelvalatti daganatot, mellynek azonban az adott 
néven ’s gonosz indúlatosságon kivůl egyéb hasonla 
tossága a’ pokolvarral nem volt. A’ köznép is beszél 
nálunk gyakran belsô pokolvarról, kivált nagy fôfá 
jásnál; hanem örömest más vélekedéshez catolja ma 
gát, ’s kétségbe-esését elhagyja. Miért nem támad 
pokolvar belsô részeken is, annak oka csak az, mivel 
fedett részeken soha sem szokot támadni. / 

Az okfürkészetbe bevágván, említem, hogy ezen 
czikkely' czimjét nem lehet a’ fedetlen test’ részein 
történendô fertôzéstôl következtetni; mert, a' mint pél 
(Ланкаt hoztam fel, olly nemů nyavalák -- kütegek -ezen 
különösséggel nagyobb vagy kisebb mértékben bírnak. 

2. А‘ poholvar mindig csah hò'ze’p idejü személye 
laе! lep meg; gyermehehet, vagy öregehet saba sem: 

Teljes joggal véltem ezen czikkely' felírását 
a' pokolvar' bélyeges tüneményei közt felhozhatni; 
mert sehol sem találtam esetet feljegyezve, melly 
ben a’ pokolvar öreget, vagy gyermeket lepett vólna 
meg. En magam is ezen tagadó tapasztalást tettem, 
’s más orvosok is, kiknek a’ pokolvart volt látni al 
kalmatosságnk, ’s kiket ezen környůlállás felôl ki 
kérdeztem, ugyanazt bizonyították. A’ nép” véle- _ 
ménye is, melly csakugyan a’ legkiterjedtebb tapasz 
talásban gyökerezik, e’ mellett áll. Ellenkezô esetek, 
vélekedésem szerint, csak mint kivételek úgy -tekin 
tödjenek. 

Önkint következik ezen különösségbôl, hogy a’ 
pokolvar ritka betegség, ’s a’ forró betegségek kôzé 
tartozik. Ritka betegségnek teszik а‘ pokolvart, már 
külônnemů okain kívül, annak a’ középkorú szemé 
lyeknél való elôfordúlása, az öregek’, ’s kivált a’ 
legyszámosabb gyermekek’ kizárása. Ritkaságát neveli 
még az, hogy nem ragadós, és mint valóságos jár 
vány nem tapasztaltatott. Hogy a’ pokolvar ritka beteg 
ség, sôt talán olly ritka, mint gonosz természetü: 
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megegyeznek ebben minden tapasztalások, úgy hogy van 
ollyan orvos , kinek orvosi gyakorlatában pokolvar' 
szemlélésére alkalom nem adódott. 

Hogy a’ pokolvar forró (acutus) betegség légyen; 
már azon különneml'í tüneményeivel is , melly mostani' 
viszgálatunk’ tárgya, bizonyl'tatik. Az élet, közép korá 
ban, az életml'íség' kifejlése' tetöpontját eléri , hol az 
életml'íségbe befolyó ártalmas hatások ellen, az életeröi 
visszahatás legerösebben munkálódik. A’ pokolvar’ fel 
tételei pedig egy oldalról _az életerö’ kifejlett arányában 
helyheztetnek. Nincsenek is ollyan esetek feljegyezve, 
mellyekben а’ pokolvar idl'ílt betegséget képezett volna, 
mi nem is képzelhétö, mert а’ közönséges kiválasztékok 
tól olly nagyon különbözô állati méreg ellen , szerfelett 
nagy az életml'íség’ visszahatása. 

A' pokolvar’ saját természete is elegendö azt egy 
‘oп-ó betegség' bélyegével mindenkor felruházni. A’ kór 
jelek’ lel'rásából láttuk, hogy а‘ pokolvar mindig ü8z6 
göt képez, annak halálos következései csak akkor elke 
rl'ílhetök, lla az élô organismusból kiküszöböltetik. A' 
pokolvarnak tehát Гoп-ó betegségnek kell lenni , mer: 
hosszasan Iétezö üszög az élö testnek törvényeivel ellen 
kezik. ' 

A’ mot szóba vett sajátságnak okát magyarázni 
véleményem sz'erint csakn'em Iehetetlen. Gyökerezni 
kell annak némelly életmůszerek’ vаgy életmůves rend 
ниrek’ közép életkorbeli kül'ö'nôs kifejlésökben ’s mů 
ködéseikben, nem különben az ezekböl kifejlö pokolvart 
gerjesztö feltételek’ hatása iránti fogékonyságban. Ezen 
életkorban a’ nembeli ml'íködések legnagyobb virágzás 
lJan vagynak ugyan; de azok közt, és a’ pokolvar’ e16-` 
fordúlása közt semmineml'í összefüggést sem tapogathat 
tam ki. A’ tapasztalás sem nyújtott semmi világosságot; 
mert ollyanoknál is láttam támadni pokolvart, kik elhá 
lást gyakoroltak; ollyanoknál is, kik azt nem gyakorol 
Иk; szinlúgy terheseknél, mint magtalanoknál. 
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Jeggze'a: И! Dr. Prinz' véleménye em1йeпдб,_me1|у на 
rint а’ lépfenè és az ebdüh egyenlö nemů hetegségek, kivált ha 
Hildenbranddal az ebdüh’eredetéf, a’ пemЬeЦtehetségek’шаvaх'_Баì 
Ь61 származtatjuk. 

Nem kevésbbé nehéz megmagyarázni , mi okból ma 
rad menten a’ gyermeki kor a’ pokolvartól? Talán hogy 
nagy мы a' fogékonyság ’s hajlandóság a’ kütegekre, 
melly által azon esetben is, hol a' pokalvar’ bels_ö vаgy 
külsô feltételei munkálódnak, a’ pokolvar’ kifejlése egy 
általános küteggel eltörlôdik, ’s igy а’ pokolvar' csiräja' 
egy kifejlési betegségben elenyészik. Vagy мыn _а‘ 
gyermekkornak tulajdon bôrbetegségei által töröltetik el 
a’ pokolvar iránti fogékonyság. ‘ 

Azon környl'ílállás’ megfejtése: hogy miért marad- 
nak az öregek menten а’ pokolvartól'! szintollyan nehéz, 
mint az elöbbi ponté. Még leghihetôbb oka, az életml'íves 
erö’ , ’s különösen a’ bôrrendszer’ saját élete’ kiapadásában 
látszik helyeztetve lenni. Az elgyengl'ílt élet nem mindig 
képes olly hathatós , olly erös visszahatással összekötött 
betegséget létrehozni. Talán az öregek’ üszöge a’ pokol 
var’ fattyú testvére? 

Vélekedésem szerint épen a’ tökéletes organicus 
megérés teszi а’ pokolvart azzá , a’ minek tapasztaltatik. 
Csak а’ nagy visszahatáá képezi a’ pokolvart olly kíìlön 
neml'í betegséggé; ezen visszahatás pedig csak tetöpontját 
elérte életml'íségben fejlôdik ki. 

A’ nem (sexus) а’ pokolvar gyakrabbi, vagy rit 
kábbi kifejlésére nézve nem igén látszik különbséget 
okoznire'n legalább à'_ két nem közti viszonyt igen e 
gyenlönek tapasztaltam. Mások’ tapasztalásai az asszo 
nyi nemnek kedvezö arányt látszanak kifejteni. Az élet 
módra nézve sem tapasztaltam különbséget; a’ pqkolvart 
mégis inkább a’ tehetôsebbek’, mint a’ szegények’ beteg 
ségének mondanám. 

3. А’ poholvar mindz'g едуes. 
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Hogy azigazi pokolvar egy individuumál ugyanazon 
idôben több számmal fejlenék ki; én nem hiszem , ’s nem 
is találok feljegyezve olly esetet, mellyröl meggyözö 
désemnél Гoра nagyon kételkedném. Itt csak az igazi, 
’s nem lépfene- pokolvarról van a’ szó. 

Ha ñgyelembe veszszük az életmůségnek pokolvar 
elleni hatását, kénytelenítetünk megvallani, hogy kivé 
vén talán az ebdüh- ’s kigyómérget, nem esmérünk sem 
mit, mi ezen tekintetlíen oldala mellé helyeztethetnék. 

Illy ellenséges elemmel .való megvívásra, az élet 
mu’ség’ egész ereje felébresztetik, ’s épen ezen visszallatás 
a' pokolvar’ legnagyobb, legmivoltosabb különneml'ísé 
geihez tartozik. Képtelen volna az életerö, két vagy 
több illyen ellenséggel egyszerre megvl'vni, midön már 
egy is egész visszahatási tehetség-ét elfoglalja. Mi oda 
mutat, hogy à’ pokolvar :nem jelenhetne meg ezen ve 
szedelmes alakjában, ha az életml'íségbeli visszaható erô 
több pontokra feloszolna. Ezen értelemben nekem egyet 
jelentönek látszik lenni: akár két ideges lázt, akár két 
pokolvart mondanánk egyszerre jelen lenni. 

Azon ellenvetés, mellyet itt a’ pestisi carbunculns’ 
felhozásával lehet tenni: hogy azok nemcsak egyesen, 
hanem többen is jelennek meg, nem ellenkezik nézetünk 
kel, söt inkább kedvez annak‘;` mivel a’ pestisi carbun 
culusok több esetben inkább kelések, mint pokolvarok, 
mellyek többnyire elüszögösödnek. Ha igazi pokolvarok, 
úgy а’ betégség’ elítélését jelentik, ’s nincsenek olly 
igen veszélyes tüneményekkel összekötve. ' 

Vélekedésíinket a’ lépfenénél emll'tett'észrevétel is 
erösíti, hol а’ betegségnek sl'nlödö egymiknél ’s egy 
szerre több helyen való megjelenése, annak pokolvarrá 
való kike’pzését lehetetlenné teszi azon esetben is, hol 
tвып ugyanazon belsô feltételeken alapúl. _ 

` 4. А’ po/lolvar’ hz'fejle'se , laezdete'tó'l fogva ege'sz te 
tó'pontjáig, „так; rendesen megy ‘мёда. ` 
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A’ pokolvar' azon eseteiben , mellyek orvosi ñgye 
lem’ tárgyai voltak, soha sem lehetett valami rendetlçn 
séget észrevenni annak kifejlésében, vagy lefolyásában. 

' Ezen állítással más orvosok’ tapasztalásai is megeвр: 
nek, úgy hogy mihelyt a’ pokolvar’ elsö kórjolei mпиц 
koznak, bizonyosan a’ többiek sem marndnak el. Mivel 
a’ pokolvar’ elsô kórjeleinek fellüntével az egész beteg 
ségnek vezedelmét többé semmi u'ton vаgy módon el 
nem kerülheti а’ beteg: ezen bizonyság teszi azt olly 
félelmessé. 

Semmi szer sem képes a' pokolvar’ tovább ki 
fejlését megakadályoztatn'l, habár elsŕî keztetében al 
kalmaztassék is; még a’ kés, vagy tüzesvas sem. A’ 
betegség a’ két utólsó szer’ alkalmaztatása’ esetében 
is eléri а’ tetôpontot, az üszög' kifejlését. Félre értene 
engem, ki a’ felhozott okoknál fogva аж vélné, hogy 
én az orvosi szerek’ alkalmaztntását a’ pokolvar’ elsö 
szakaszában szükségtelennek tartom. Söt inkább erösen 
meg vagyok gyözödve, hogy a’ betegség’ gyógyl'tásá 
ra, az orvosi szereknek a’ pokolvar’ elsŕ'» szakaszaiban 
lett alkalmaztatása legtöbbet sègl't, ’s а" szerencsés ki 
menetel’ eszközlésére ez az egyik feltétel. 

Nagyon érdekes Dr. Vagnernek Hufeland 1834-ki 
folyoirata’ 10-ik füzetében bár egyedül а’ lépfene-car 
bunculust targyazó értekezése. А.’ pokolvar’ még ezen ne 
mében is, akár magára hagyatott а’ betegség, akár kez 
detkor fenekestôl Ничеtott , mégis egészen kifejlett 
az. 

На а’ most szóban lévö tünemény’ okainak kita 
pogatásába ereszkedünk, azon meggyözödésre kénysze. 
rl'tetünk, hogy egyedül а’ pokolvar-méreg’ nu'ségében 
lëgyenek azok keresendôk, mellynek a’ méreg neve- 
zethez való jogát alább nehány szóval emll'tendem. 
Miben álljon а’ pokolvar-méreg' ezen különnemůsége, 
igen nehéz megfejteni; csak a’ képzô-tehetség’ meg 
‘változásából lehet иt szármoztatui, mellynek terménye 
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а’ pokolvarméreg. Ez külsö feltételek által a' testnek 
valamelly pontján feltünni határoztatván, mindig ezen 
belsö feltétellî mineml'íségnek megfelelö hatást oko 
zand. ' 

Azért semmi külsö sebészi szer nem képes a' 
pokolvart kifejlésébe'n megakadályoztatni, mert mint kö 
vetkezme'nye azon beteges életmůség’ folyamatjának, 
folytatódik kifejlése, mig belsô feltételei munkálódnak. 
A' pokolvar' sajátsága pedig mindig egyesen jelenti а’ 
beteges folyamat’ egész hatását, egy pontba halmozza 
fel azt, ’s el nem oszlatása’ esetében, sem miségl'í, sem 
mennyiségů változást nem szenvedhet, mint аж p. o. a' 
himlö’ helybeli orvoslásänál veмпы: észre. 

Hogy pedig azon beteges folyamat, mellynek kö 
vetkezménye a’ pokolvar, munkálódását határ nélkül 
nem folytatja, hanem a’ pokolvar’ kiképzésével meg 
emésztödni látszik: nem igen különös tünemény. Min~ 
dennnp szemlélünk nz élet' körében hasonlókat, hol a’ 
termesztô munkálódás , terményének megnemzésével 
elhal. 

Az itt eredendö kérdésre, hogy lehet-e а’ most 
mondottat azon esetekre alkalmaztatni, mellyekben a' 
pokolvar - méreg (lépfene - carbunculus) kůlsôképen 
hatott a’ teщe? а’ felhozott'tapasztalások szerint i 
gennel kell felelni. A’ pokolvar-méreg miséges 321551 
ságánál fogva közvetlenül üszögöt okozván, ez nnnak 
magyarázatjára elegendö. 

5. А’ palaolvar, tetó'potján, mimlig rendes laетей-Мa 
há äszò'gò't Ãe’pez, melig Ín‘jeleltt дaмп” heresztůl nem 
hu'gja. _ . 

A’ pokolvar' meghatározásánál legnagyobb Гoтos 
ságot a’ most clôterjesztett bélyegzö tüneményben hely 
he tettem , épen ezen nevezetessége és fontossága (6:tt, mel1y minden orvosoktól egyiránt elesmérte 
lett, habár véleményök a’ pokolvar’ természetérl'íl leg 
különbözôbb is. A’ pi’xolvaros üszögnek azon különös J' 
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sajátságát, hogy csak kisebb kiterjedésl'í kerek-alakú 
helyet képez, ’s a’ kijelelt határon keresztl'íl nem lép; 
magamnak következöen magyarázom. 4 

A’ pokolvar-méreg’ hat‘ása egy ponton kezdödik, 
azzal együtt beáll a’leirt visszahatás, melly erös helybeli 
visszahatással, azonnal egy elválasztó vonal támя‘! аz 
üszög körüL, melly а’ nevekedô visszahatás'sal min 
dig szembetünöbb lesz. Az által а‘ kezdödö üszögnek, 
mielôtt még tormészetéhez képest tovább terjedne , 
„мадам szük határok vonatnak. Ez okozza azon külön 
neml'í tüneményt, melly а’ pokolvar’ meghatározására, 
's ezen czikkely' штамп eszközůl szolgált. Ide járúl 
мёg, hogy а’ pokolvar mindig egészséges tájon tй 
nik fel, mellyen tehát а’ kifejlö üszög ellen minden 
irányban a’ visszahatás egyformán munkálódik, és in 
nen van, hogyf a’ pokolvari üszög olly rendes kerek 
alakú. Ha az üszög beteges részen' fejlik ki, a' ter 
mészet’ gyógyereje csak az egészséges szövetben hozza 
létre az elválasztó vonalt, 's Еgy ezen esetben az üszög’ 
alakja а’ betéges rész’ rendes vagy rendetlen fшmаба 
szerint'g'rendesebb vаз-y rendetlenebb lesz. 

Ezen erös visszahatás, nem egyedůl a’ pokolvar 
méreg által okozott elüszögösödésnek tulajdom'tandó ;1 
mert ha igy volna, olly visszahatás minden üszögnél 
lenne észrevehetö. E’ pedig épen nem igy van; sok 
kal nagyobb kiterjedésů üszögöt láttam kifejleni és 
elválasztatni, minden nevezetes helybeli, vagy ата 
lános visszahatás nélkül. Patécsos láz után Штаm egy 
ñatal férñnál az egész alsó végtagot térdig megüszö 
gösödni, és a’ térdhajlásban elválasztatni , minden na~ 
gyobb életml’íségi zavar nélkůl, csakhogy fájdalmasok 
voltak а’ lobos seb’ szélei. 

Ezen erös visszahatást tehát egyedůl a’ pokolval'- 
méreg’ különneml'í hatásában kell keresnünk, melly az 
üszög ö! azonnal létre bozza, ’s gonosz indúlatossága 
¿Ital az élefml'íség' gyógyerejët olly mértékben ébresz 
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ti fel, hogy az aránytalan eröködése által 6n941110 
sává ' lesz. 

6. A’ ‚заla010011” be'lyeges daganatja nem minden 
irányban детей egyformán el, hanem inhákb a’ test’ 
ñosszas átme'rófje nerim. 

Ezen daganat olly kiterjedésů, és olly állhatatos kl' 
séröje a’ pokolvarnak, hogy аж 11ü1sô idomja’ tekinteté 
böl üszögös daganntnak is lehetne határozni. 

Arról, hogy ezen daganat mint az életmůséges visz 
szahatás’ hirlelöje, a’ pokolvar' kórjelei ’s tüneményei 
közt, csaknem e1sô helyt foglal el, czáfolhatatlan lett 
dolog által gyözôdhetünk meg, melly szerint csak azon 
esetben leheta’ pokolvar' gyógyítását reményleni, ha a’ 
daganat’ eloszlása sikerůl'n Közönségesen azért olly szo 
morú a’ kimenetel a’ pokolvar’ gyógyításánál , midön‘, a’ 
daganat’ ligyelembe nem vételével, az egész orvosi Íigye 
lem csak az üszögös helyekre függesztetik. 

Ezen dagим’ nevezetességét, elterjedése’ tekinteté 
ben, már'a’ czikkely’ fell’rásával érintettem; а’ pokol 
varról értekezö orvosok , csak fájdalmat említnek, melly 
a’ pokolvartól meglepett oldalon végig a’ test’ egész hosz 
szaságán terl'íl el; de tetôpontját elérte, vagy már elba 
gyott pokolvarnál, nemcsak az említett fájdalmak, ha 
nem a’ pokolvartól meglepett oldalon , a’ test’ egész 
hosszában valóságos daganat is vétetlletik észre. 

Ha a’ pokolvar az arczon támad, а’ daganat, a’ ké 
рe‘: két részre osztó vonalt ritka esetben hágja által , e1 
]enben а’ nyakon, mellen által egész a’ lábujjakig elter 
jed; hasonló módon terjed el a’ daganat, ha a’ pokolvar 
a' ‘nyakon Шmат. На а’ kézen jô elô a’ pokolvar, da 
ganatja egész a’ hón alá elterjed , ’s onnan lefelé а’ szen 
vedö oldalilábujjakig. Mikor а‘ pokolvar a' homlok’ kö 
zepét foglalja el, a’ daganat’ leirt sajátsága iszonyu idom 
talanságtól eltörůlödik. 

A’ daganat maga feszes, de nem kemény tapintatú , 
nem mocskos szím’íamelegsége mérsékelt. _ 
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A' daganat‘ leírt sajátságának magyarzízatja igen 
nehéz, és az idegek’ elszéledése nem elég a’ nehézség’ 
feloldozására. 

A’ pаkoнах" leirása ’s bélyeges tüneményei’ meg 
fontolgatása után, a’ betegség’ meghatározása követke- 
zik'arra nézve, hogy а’ pokolvart belsö vagy külsö, 
helybeli vagy általános betegségek’ osztályába kell~e 
iktatni. Én a’poholvart НИМ bе1уbеИ betegse’gneh nежат, 
ámbár annak belsö áltnlános okokbóli szarmazásät nem 
tagadom; еёt inkább az okfürkészetben védelmezni min 
den módon igyekezni fogom. A’ pokolvart helybeli be 
tegségnek határozni, következö okok sürgetik: 

1) A’ betegséget semmi észrevehetö tünemények nem 
elözik meg, mellyek az életmůségben történendö külön 
nemü beteges változásra mutatnának. 

2) Maga a’ betegség‘ jelenése ninos az életml'íség 
ben semmi zavarral összekötve, mint más kütegnél: 
р. o. а’ himlönél, vörenynél , ’sat. 

3) A’ betegség' lefolyásában semmi általános szen 
vedés nem lép fel, vagy veszedelemmel nem fenyeget; 
úgymint: gonosz láztünemények, görcsôk, felolvadások, ' 
vérzések ’sah Ha ollyan kórjelek jelennek meg` а’ po 
kolvarral , azok bizonyosan egy ‚ а’ pokolvarral szövet 
kezett általános betegségnek vagymegfertözésnek kór 
jelei; а’ pokolvar’ késöbbi szakaszaiban pedig az iszo 
nyú daganatnak az agyvelöre, tüdökre, nagyobb vér 
edényekre ’s idegekre való erömüvi hatásának 1:67“ 
kezései. 

4) A’ lázas tl'ínemények, ’s a" késôbben megje 
lenô egészség’ zavarjai, úgy tekintödhetnek, mint a’ 
helybeli felingerlés’ következései. Látunk minden пe 
vezetes sebesl'tésnél, minden nagyobb kiterjedésx'í meg 
égetésnél láztüneményeket, ’s az életml'íség’ munkálat 
jaiban felháborodásokat következni; hát a’ pokolvar’ 
rendkivüli visszahatásától hogy maradhatnának el? 
Ellenkezésben volna az életmůségröli esméretünkkel 
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's fogalmunkkal'; inkább csudálkozásra l1161t6, hogy a' 
köz szenvedés a’ pokolvarnál gyakran olly csekély. 

5) Ha a’ pokolvar nem volna helybeli betegség, 
az 6 kl'sél‘etében járó láznak egy kitl'ínůleg megjelelt 
különnemü bélyegl'ínek kellene lennie, holott annak 
hijányával van. Azon esetekben, mellyeket magam lát 
tam, a’ láz egy közönséges ingerláznak bélyegét visel 
te, úgy hogy nem mindig valék kénytelen belsô orvos 
ságokhoz nyúlni. A’ betegség’ kezdetén, az emésztés’ 
ml'íszerei legjobb állapotban találtatnak, а’ betegség’ 
késôbbi lefolyásában csorvás láz fejlik ki; többnyire 
sebzési (traumaticus) láz' bélyegével, melly. hosonló 
kórjelekkel jár, mint nagyobb sérelmeknél látszható, 
csak hogy a’ hideg kórszak a’ pokolvarnál többnyire 
hibázik. 

6) Ha a' pokolvar helybeli betegség nem vol 
na, tökéletes 's minden rosz következés nélküli gyб 
»gyítása, egyedůl külsô szerek’ alkalmaztatása által, nem 
sikerůlhetne. 

A' pokolvar' helybelies bélyegének bebizonyl'tá 
sában érintettük egyszersmind a’ pokolvar’ kiséretében 
feltl'ínö lázas kórjelek’ mineml’íségeit ’s bel erejöket; 
szükségtelen ’s kifárasztó ismétlés’ vétkébe esném te 
hát, ha ezekröl még egyszer szólnék. Inkább érint 
sük egykét szóval azon tünemény’ okát , hogy 
a’ pokolvar, olly gonosz indúlatú betegség-létére is 
elsö korszakaiban, csekély ’s а“; észevehetô 'általá. 
nos kórjelekkel foly le. Annak f6 oka, véleményem 
szerint, a’ pokolvar' székében keresendö. A’ pokol 
var’ fészke a’ közönséges takarók , ’s kiváltkép’ azoknak 
legbelsöbb rétegje, a’ sejtszò'vet. A’ sejtszövet az al 
sóbb rendl'í életml'l'séges képezések közé fartozik, ’s nem 
bir különös tulajdon idegekkel, véredényekkel. Innét 
következik, hogy betegségei nem hathatnak olly á1ta1á 
nosan az életml'íségre, mint más életmůszerek’ betegsé 

` gei; тех’: a’ betegségek’ általánosl'tása csak az ideg’ ’s 
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véredényrendszerek' különnemü munkálódásuk által 
eszközölbetô. Таné‘: magyarázható minden lázas tüne 
ménynek a’ pokolvar' elsö kórszakaiban nem ri'tkáni tá 
vúlléte, ’s a’ betegség’ egész lefolyása alatt а’ fájdal 
mak’ kisebb bel ereje. ‘ 

A’ poholvar tehát а’ bôrbetegségek’ osztályába lesz 
beihtatandó, ’s külsô tüneményeire nézve a'hütegeh Àò'ze'. 
Ezen kijelelt tekintetben legm‘ag‘yobb hasonlatossa'ga-van 
az orbánczos betegségek’ néhány különnemü fajtáival. 

_ De azért a’ pokolvart, mint az orbáncznak valami гипe 
mét, semmikép; nem lehet tekinteni, hanem inkább mint 
egy`sajátságos különös kórvilági lényt, az életmůség’ 
bámulandó növényét, melly belsö természete ’s va 
lójára nézve, egу valóságos üszög. Ezen üszöggel való 
ugyanazonsága (identitas) miatt a’ kórtudományi kézi ’s 
tankönyvekben nem а’ kütegek közt, hanem az üszög' 
külön nemeiröl szóló czikkelyben érdemel helyt. 

A' pokolvar - méreg. 
Értekezésem’' folytában olly gyakran éltem a’polaol‘ 

дaт-тайга kifejezéssel, hogy következetlenségre mutat 
па, ha ezen nevezettel való élést nem ügyekezném né 
hány oksúlylyal, ha mindjárt gyeugébbelis, igazolni. 

Méregnek közönségesen azon a'nyagot mondjuk, melly 
legkisebb adagban leghagyobb hatásokat szl'íl. Ezen olly 
nagyon felteteles’meghatározás, az ásványi ’s növényi 
mérgekte nézve, épen hibás; merl: а’ nevezett osztályú 
mérgek, a’ legkisebb adatban, semmi hatást nem okoz 
nak (kivévén а’ homeopathicus hatásokat). Az állati mér‘ 
gekre nézve ezen meghatározás inkább helyes, ha hoz 
zá teszszük: hogy mindig ugyanazon hatást okozzák. 
Ezen tiszta „мégа állati mérgek közt, az ebdüh ’s 
kigyómérgeken kiИН, а’ pokolvar-méreg 'is teljes jog 
gal foglal helyet; mer: аz 6 hatása is mindig ugyanaz, 
а’ pokolvar’ (üszög) kiképzése; ’s valami változtatást, 
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mennyiségl'í viszonyai’ tekintetébôl, a’ természetben ki nem 
lehet jelelni. 

Ezen pokolvar-mérget, csak hatásából esmérjük, 
mint sajátságos anyagos lényt nemlehet megmntatni. A’ 
pokolvart képezö ’s környékezô hólyagocskákban nem 
létezhet, mert foglala'tjok igen szelid természetů; a’ kör 
nyékezö lágy részekben , mellyek‘ tôle illettetnek, leg~ 
kisehb lebôrlést nem okoz. A’ pokolvar-mérgetpedig olly 
jó indúlatúnak nem képzelhetjük. ' 

A’ pokolvar-mérget a’ varakban hasonlóan nem le 
hetkeresni, mivel a’ hólyagocskáknak köszönik létö 
ket, és egyenesen csak kiszáradt hólyagocskáknak te-' 
kintethetnek. 

Az üszögös csomóba sem lehet helyheztetnem а’po‘ 
kolvar-mérget; mert ha igy volna, a’ pokolvarméreg' kü 
lönnemü hatása csak addig tartana, mig ezen csomó az 
életmůséggel összefüggésben van, ’s a’ betegség’ kórje 
lei annak eltávoztatásával egészen eltůnnének , vagy 
legalább veszedelmes belerejökböl kivetkeztetnének. De 
nem ezek a’ betegség’ ell'télése’ azabályai, mert mihelyt' 
a’ pokolvaros daganat eloszlott, a’ be'tegség’ tovább me 
netelére, az üszög’ hamarábbi vagy késöbbi e17á16sá 
nak semmi befolyása nincsen, kivévén, hogy a’ 1l6tr111 
maradó fekély’ gyógyúlása nehány nappalhátráltatik. 

Ugyanezen okból а‘ pokolvart környékezö' dagana 
tot sem lehet a’ pokolvarméreg’ tanyájának tartani, mert 
ezen esetben, sajátságos természetéhez képest, `o‘ttem ü316 
'göt okozna. Az pedig solía sem történik, mert az elha 
gyott pokolvar’ utólsó kórszakaiban kifejlôdö üszög az 
életml’iség’ közönséges törvényei szerint következik, a' 
mint fennebb is érintettük. Мёg ide járúl,hogy a’ daga 
паt soha sem mocskos szl'nú’, ’s a’ külsc'í szerek’egyedůli 
használására, az életml'íségre nézve-minden rosz követ 
kezés nélkú’l, Sökéletesen eloszlik. 

Ezen vizsgá' tokbó\l e’ következtetmény foly а’ po 
kolvarméreg’ term 're nézve: hogy azt mint anyagol 
:rrmuůszrr-rvn. rAnAMuxvaLx. i. x61. 4 
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lényt nem lehet tekinteni, hanem mint személyes, erö-` 
belileg ható mérget, melly egyedül аz életmůség' külön 
neml'í meghatározott beteges visszahatásában tl'ínik fel. 
lnnét szármnzik a’ pokolvar"nem ragadós Ie'te, melly 
anyagos Вы] nélkül alig gondolható. 

А’ pokolvarméreg ezen tekintetben az ebdl'íh’ ra 
gályával látszik összehangzani, és аz emberi életml'íség 
ben sajátságos iszonyú мета képes kifejteni, csak nem 
zö tehetségét veszti el, ’s örökös nélkl'íl hal el. Ezen 
több állati mérgeknél észreveh‘etö tünemény világosan 
mutatja а’ nem mindig történendö megkülönböztetést a' 
ragály és gerj közt (contagium, miasma); sok állati ra 
gály аz emberi életml'íségben gerjjé változik, ’s ragadóls`_b 
ságát elveszíti. 

_ A’ pokolvarnak egészségbe, vagy halálba való 
átmenetele. 

A’ betegség’ belsô természetét, csak minden kórje 
lek’ fontolgatása- ’s összehasonll'tásából, a’ betegség’ 
lefolyásából ’s kimeneteléböl, a’ betegse'g’ okaiból, az ’ 
orvosi szerek’ viszonyából lehet megitélni. A’ pokol 
чаи mindig egy nagy daganattól látjuk kísérve lenni, 
és tudjuk, hogy' az üszög’ kifejlése nem szükségesképen 
történik olly erös helybeli visszahatással, azért a’ po 
kolvaros daganatot nem az üszög’ kifejlésének, hanem 
inkn'bb a’ pokolvarméreg’ különnem1'í hatásának tulajdn 
nítjuk. A’ pokolvar’ gyógyl'tása csak akkor sikerůl, ha a’ 
daganat’ eloszlatása sikerl'ílt. Az élet nem veszedelmez 
tetik, ha az üszög’ elválasztása hosszabb ideig nem is 
történt; ellenben mindig nagy veszedelemben forog, ha 
аz üszög’ eltávoztatása után, a’ daganat még el nem osz~ 
lott'. Több illyen halálos esetet láttam az elváltt üszög’ 
ellenére is következni. 

Ezen rövid érintésekbôl szembetůnö, hogy а’ po 
kolvan'al дам daganat, а‘ betegség’ létalapos 's legföbb 
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figyelmet kl'vánó r63ze. Ezen daganat’ az életml'íves visz 
szahatásnak következése, 6s tüneménye; melly, mivel 
annak hatását csak helybelileg t11ntetì fel, csak helybe 
lileg je1enhet meg. ` » 

A’ gerjektôl ’s ragályokból származott betegségek 
nél, a’ gyógytan szemmel tartotta azon visszahatást, 
mellyet az életml'íségbenokozának, ’s gyógyjavalatát a’ 
3zerínt intézte e1. Senkinek sem jatott eszébe a’ pestis 
nél, hagymáznál, hiln1ôn61 egy sajátságos köznemítö, 
vаgу kiválàsztó gyógymódról gondolkozni, mert máskép 
lobellencs, felingerlö, idegébresztö, ’s kiüresítö szerek 
af nev'ezett betegségeknél jó foganattal nem használtat 
hattak volna. Csak épen a’pokolvarnál ügyeltek keveset, 
vagy talán 3elnlnit а’ helybelileg feltünö visszahatásra. 
Ezen egyoldalúság’ oka tán abban keresendö, hogy a’ 
pokolvar’ gyógyítása, mint külsö betegségé, többnyire 
alsóbb rendl'í ’s kimiveltetésl'í sebészekre bizatott, kik~ 

' tô1 а’ betegség’ felsöbb szempontbóli nézete nem 11i7án 
ható. A’ betegség' minden ijedelmeit az üszögben helyez 
telték; azért is a’ sebészség’ minden h6s 3zerei (kés, tü 
zes vas) alkalmaztattak ezen ôrdög’ kiüzésére; sok ese 
tekben sikerült az íiszög’ eröszakos elválasztása, de a’ 
beleg meghalt! ,A’ felszürcsölés már megtörtént‘: az 
volt ‘a’ hiedelem. _ ' ' 

Az iskola аzt_ tanítja , hogy az üszögnek h0tár h11 
zassék, а’ pokolvar’_ üszögének is hаtárt akartak tehá1: 
némellyek vetni, 6lnb6r szembeszökö volt, hogy ezen 
üszög el nem terjedt. Elfelejtették az orvositudomány’ 
e1s6 töl1гény6t, hogy az orvos csak a’ természet’ szolgája 
's magyarázója, azért nem látták, hogy a’ küzdö é1et 
ar6 ezen cselekvösége’ forrásait kimerl'ti; tehát inkább, 
mint sok hasonló esetekben, mérséklést mint felingerlést 
kíván. Ámbár az üszögöt határozó lobot látták, mégis 
legerösebb ingerlö szereket alkalmaztattak. F igyelmö 
ket elkenîlte, ho'gy ugyanazon feltételek, mellyek az 
üszögöt okozt‘ák, а‘ 1obot 13 1étr0 hozták; hogy a’ ter 

4* 
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mészet, a’ betegséggel együtt gyógyszert is alkotott, 
csakhogy а’ gyógyszer a’ betegséggel nem óhajtandó 
viszonyban áll, 

Ezen szl'ík'határú nézetnek_tulajdoníthatjuk, hogy 
а’ pokolvar’ kimenetelei gyakran olly szerencsétlenek. 
Illyes esetekben is, ha felszürcsölés állítatik, аz, inger 
lö szerek _által csak elösegl'tetik. Azért szokott a’ ma 
lxassier nemzet, nyilai' mérgéhez valami fl'íszert keverni, 
hogy az által a’ méreg’ felszürcsölése elôsegl'tessék. 

A’ leírt daganat tebát a’ pokolvarnál a’ valódi be 
tegség, mint а’ pestisben , hagymázban a’ la'z. Ezen né 
zet még több alapot nyér, ha а’ betegség’ egészségbe lett 
шmаммы tekintjük. Mig а’ dagannr el nem oszlott, а’ 
pokolvàr’ gyógyúlása nem következik , mivel a’ gyógyú 
lásnak elsö feltétele а’ daganat’ eloszlatása. 

A’ pokolvarra következö halál’ okának, közönséges 
Vélemc'ny szerint, a’ pokolvarméreg’ felszürcsölése tarta 
tik: mellynek bebizonyl'tására felszámláltatnak az ideges 
kórjelek ‚ mellyek a’ pokolvarhoz lefolyása alatt szegöd 
nek. Ezen ideges kórjeleket eltagadni nincs szándékom, 
ámbár ezeket egy esetben sem láttam; hanem hiszem, 
hogy ezeket épen annyi joggal lehet аz iszonyú daganattól 
származó lobláz’ tüneményeibôl , vagy annak következé 
sében eredt életerö kimerítéséböl és felosztásából nm" 
gyarázni. 

Anyagos pokolvarméregnek kellene létezni , hogy 
felszürcsöltessék, melly méreg leginkább elnemzës a'ltal 
valósl'taná létét. Azon esetekben is, hol a’ pokolvar’ ne 
me а’ lépfene-méreg’ helybeli áttételéböl eredt; észre 
veszszük , hogy llelybeli hatása által megmásl'tatik, el 
enyészik (а' ragály’ gerjjé változik által). 

Az ebdüh-méreg azért okoz olly irtóztató általános 
visszahatást, mivel semmi' helybeli megmásl'tó visszaha 
¿ist sem fejtvén ki, közvetlenůl az érzékenység’ ’s izgé 
konyság’ közepponti életml'íszerére hat. Az ebdüh-méreg 
nél а’ felszürcsölés’ meg'gátlására , talán a’ mesterségesen 
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okozott visszahatás, nem csak штата, hanem meg 
másító módon is munkálódik i 

Ha a’ pokolvar-méregnek az életmu’ség’ nedveibe 
való felvétele volna a’ halál' egyedůli oka, az üszögnek 
a’ testtôl való elválásával minden veszedelem eltávoztat 
nék, az üszög’ el nem választásával pediа‘ öregbednék: 
a' mi nem tapasztaltatik. Nehéz volna megmagyarázni 
nagyon elörehaladt betegségnél , már elvált üszögnél, 
hogy’ tört’énhet gyógyúlás külsö szerek’ egyedl'íli alkal 
maztatására, ha felszürcsölés áltâl már a’ pokolvar-mé 
reg a’ test’ nedveivel összekeverödhetett volnal Ezen 
felszürcsölés mikor kezdödik , mi mozdítja elô , mi 
készteti ’s akadályoztatja аж? _ Nagyobb tudatlan 
ságát árúlná el, ki a’ szürcsölést tagadni akarná, az 
csak azon arányban, millyenben mint egyedüli oka a’ 
pokolvarnál bekövetkezö halálnak tekintödik, ’s hol egye 
nesen a’ pokolvar-méreg felszürcseléséröl vagyon szó, 
lett dolgokra alapúlván , el nem fogadhatónak ‘tаrtom. 

Azon esetben megengedem а‘ felszürcsölést, mikor 
a’ pokolvar a’ kézen tanyázott , az üszög már elvált , а’ 
daganat iránytalan o'rvoslás által genyedésbe ment által. 
Ezen fell'íleges üszö'gnek nincs kijelelt határa, mindig 
tovább terjed el ,_ olly módon, hogy мадам az életmlî 
ség’ védö eщét _ melly ártalmas idegen anyagokat fel 
nem vesz, hanem azokat Штатам ipal‘kodik -- meg 
gyözi, és így a’ felszürcsölés megtörté‘nhet, ’s bizonyo 
san meg is történik. Hasonló módon törtéxîlîehaf felszůr 
csölés a’ külföld’ orvosaitól lel'rt‘lépfene-pokolvar’ ese 
teiben is, mert ezek az esetek’ többségëben a’ ‘lépfene 
méreg’ kisebesedett bôrhelyre való hatásából származ 
ván, inkább elterjedö, mint meghatározntt üszög’ alak 
jában tůnnek fel. A’ ragály’ anyaga közvetetlenùl a’ vér 
rel keveredvén , ideges felszürcsölési kórjelekkel esmér 
teti meg általános hatását. Hanem hogy’eshetmegezen 
felszürcsölés belsö okokból származó pokolval'nál, mellyr 
mindjárt lla-tárokat nyer, ’s maJd csaknem minden, az 
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életml'íséggel való összefüggéséböl kilép'! nem tudom , 
de nem is láthattam. Látjuk, hogy аz organismus' élete 
reje idegen beteg anyagok’ felszürcsölését épen nem siet 
teti; milly sokáig lé‘tez egy helybeli bújaseny`ves fekély, 
a’ nélkül, hogy felszürcsölés következnék? milly sokáig 
marad néha 'az ebdüh’ mérge a’ sehen felszürcsölés nél 
kül? milly sokáig léteznek rákfenés-fekélyek аz egész 
életml'íség’ rokonsenve nélkül ? 

Еzeп lett dolgok’ magyarázatja az életml'íség’ á1t111á 
nos törvényén alnpúl, hogy kiválasztó rnůszerei nem 
szürcsölnek fel, p. o: mа], vesék, üterek ’s a’ t. Egy 
genyedö fell'ílet 1s, felszürcsölö tehetségit, polaricus 
viszony miatt, elveszti аж által, hogy kiválasztó můszer 
ré “Ш. Legszembetl'ínöbb bizonyságot nyujt erre а’ bör 
мegа (dermaticus) gyógymód, melly csak azért marad 
több esetekben hatás nélkül, mivel а’ terl'ílet a’ gyógy 
szerek’ alkalmaztatására genyedésbe megy által. A' po 
kolvar ezen törvény alúl kivételt nem tesz , annyival in 
kább , mivel olly nagy nevezetcsségů kiválasztó ml'íszer 
ré válik. Аz életerönek ezen eröszakos egyoldalú irá 
nya, ha tartós, azt egéтn kimerl'ti, melly ‘пап ezeп 
eldödi az életmůség’ termödési erejének kihalnak, 's a’ 
Имeйte“ erök felforgott viszonyaikba visszatérnek, 
de а’ halál’ csiráját magukba hozzák. Azért a’ fékélyek’ 
kiszáradäsa olly rosz kórjel , melly a’ történt felszürcsö 
lésnek jele. Azért genyl'tenek a’ fekélyek ollyan nagyon, 
nemcsak a’ nedvek’ elvesztése, hanem még _inkább az 
életerö’ elpazérlása által, аz érintett folyamat szerint. 

Vélekedésem szerint a’ pokolvarnál а’ halál kü 
lönbfélekép’ következhet ’s függ а’ helytôl , mellyen 
támad: 

1) Ha а’ pokolvar erсzoп támad , a’ daganatnak az 
agyvelôre történendö nyomásától álomkórral, 5u81üt6‘; 

Isel következik halál, mivel a' daganat a'koponya’ üre 
gébe is elterjedhet. 

r 

l 
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2) Ha a’ pokolvar a’ nyakon tanyáz , fúldoklás 
által végzi ki az életet, mert а’ daganat a’ lélekzés' 
ml'íszereire is kihat, és a’ levegönek átfolyását анам 
lyoztatja‘, vagy a’ lélekzés’ ml'íszereinek érmeczességét 
veszi el. 

3) Ha a' pokolvar a’ kézen létezett, a’ halál az 
életerö’ kifogyásából következik a’ feut emll'tett mód 
szerint. 

oKFÜRKÉszET. 

Értekezésünk’ ezen szakasza a’ legfontosabbaknak 
egyike , kidolgozása egyszer'smind legtöbb nehézsé 
gekkel jái, mellyeket nevel még az orvosok’ vélek'edé 
seinekmeghasonlása. Nehányan vitatják, hogy а’ po 
kolvar, a’ lépfene-méregnek az emberi testte lett átvi 
teléböl származik; „mások pedig azt belsö okokból $z6r 
maztatják. Már, hogy mellyik vélekedéshez hajlok in 
kább, kitůntetem. Azonban mind a’ két vélekedés’ meg 
fontolása ’s elítélése lesz ищем igyekezetem’ tárgya, 
melly megtörténvén tulajdon nézetimet érintendem пe 
hány szóval a’ pokolvar’ okairól. 

Meg kell mindenek elôtt vizsgálnunk: bírnak-e 
‘(Паб anyagok olly tulajdonságokkal, hogy az emberi 
életmůségbe ártalommnl folyhassanak be; vagy általvi 
tethetnek-e betegségek állatokról emberekre? mind a’ 
két kérde'sre igennel kell felelnünk, mert számtalanok 
az ebbeli bizonyságú lett‘dolgok, mellyek közůl egy-ket 
töt felhozni elégséges lészen. Igy okoz a’ posztó, ingere 
által a’ börön rühet‘ a’ szabóknál, melly még inkább 
behat a’ börre természeti állapotjában; mint láthatni 
minden télen‘igen számos paraszt asszonyt ’s leányt 
befedve быт-oн, sömörös kütegekkel az el6~, ’s felkar’ 



 



oxrünxńszs'r. 57 

heli visszahatást nem okozván, a’ vérbe közvetlem'íl fel 
s'étetik. Ide tartozik a’ Тeм: emll'tett '0elze doctortúl le 
l'rt eset egy juhásznál, kinél a’ megfertözés vakarás ál 
tal felsebesl'tett helyen t6нéм. Mindenekfelett figyelem~ 
re méltó, egy barom orvosnak Fischer doctortúl elbe 
szélt esete Lünneburgban‘, ki is , hogy a’ döglött mar 
ha’ erintefs'e’ veszedelmetlenségét а’ parasztoknak mutas 
sa, több helyen megsértett kezét az elromlott léppel (16r 
zsölte, ’s Jlárom nap múlva rothasztó betegségben halt:' 
meg. 

A’ felhozott nehány példából, mellyeket minden né 
met hirlapból könnyen lehet паpт-‘tам, elegendöen be 
bizonyl'tatik a’JéPfene-méregnek mind egészséges mind 
kisebesedett börreyaló hatása. Most az a' kérdés lesz 
vizsgálandó ‚ hogy más úton , t. i. tüdök vagy gyomor 
által, felvétethetik-e а’ lépfene-méreg, ’s ezen útakon 
befogadva, veszedelmeztetö hatását gyakorolhatja-el Ha 
а’ tapasztalást kérdezzük a’ ragadós nyavalyák’ terjedé 
se'röl, eldönthetetlen lett dolgokra akadunk,hogy a’ meg 
l'ertözés tüdök által is történik. Hogy a’ lépfene’ ragálya, 
testvéreinek emll'tett tulajdonai’ birtokában légyen , nincs 
okunk meg nem engedni; és hiszszük, _hogy ezen eset 
ben, nem helybeli, hanem inkább általános bet'egség tá 
та (rothasztóláz), mint Eneaux és Choussier észrevették. 
Ha már a' rothadt kigôzölgések általánosan ollyan ha 
tást okozhatnak, miért nem történhetnék ez a’ lépfené 
vel@ mellyben а‘ rothadás’ közönséges 'bélyegén‘ kivl'íl 
még egy különnemů méreg’ (ragály) sajátsága is mun~ 
kálódik. _ 

Kérdésünk‘ második része, hogì’ а’ gyomor által fel 
vétethetik-e а’ lépfene’ gerje az életml'íségbe? azaz: lép 
fene-kórságban döglött marhák’ húsa ártalmas-e vаgy 
iiem’ê erre azt kell megjegyeznünk, hogy az esetek’ több 
ségében, illyképen megferlözött húsnak eledelre való 

' fordítása minden észrevehetö Кий‘ nélkůl történik. Ezen 
tagadhatlan lett dolog, némelly állati de kiváltkép’ a’_ ki 

K 
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gyóméregnek а‘ gyomor által minden ártalom nélkůl va 
ló megemészthetésére, egy észképi nagy fontosságú tá 
maszt nyujt. Igy а’ Morandtól felhozott esetben azok kö- 
zül, kik a’ lépfenés ökör’ húsából ettek, senki sem bel 
tegedett meg. Ugyanazt bizony1'tja Thomasin a’ tôle fel- _ 
hozott esetröl, ámbár a’ mészáros és testvére, kik а’ 
húst megkészl'tették, pokolvarba estek. Hasonló esetet 
említ Duhamel a’ franczia akademie’ emlékirásaiban. 

Azon esetekben is, mellyek lépfene-pokolvaros betegsé 
get okoztak , аz elhullott marhák’húsa ételre fordítatott, 
a’ nélkůl, hogy észrevehetöleg l1rtott `volna. De azérl: 
mégis hib'fízna, ki a’ felhozott példákból általános kö 
vetkezést húzna , hogy'a’ lépfenétöl fertözött hús’ meg 
emésztése mindenkor és minden ártalom nélkül eshetik 
meg. Eldönthetetlen lett dolgok szólnak az ellenkezöröl, 
mellyek közül egyet kettôt légyen szabad felhozni. 

„Bertin a’ lépfene-carbunculust 200 szerecsennél 1z1t 
ta, kik a’ lépfenés marhákkal bajlódtak, és húsokból bö 
ven ettek. Hasonló lett dologrn` találunk Eneaux’ és 
Choussier’ а’ pokolvarról irt értekezéseikben; Kausch, és 
más egészségre ügyelô tisztek, az illyen hús’ evése után 
történt gyakori megbetegedésröl, és az arra következett 
halálos kimenetelröl hasonlókép szólnak. (Orvosi Tár, 
1833) De Capella lépfenés tehe'n hús’ evésére carbunoulust 
látott kifejleni. Arról is vagynak tapasztalások feljegyez 
ve, hogy kutyák ’s disznok , lépfenés hús' evése után, 
betegek lettek. ' I » 

Ezen lett dolgok minden kétséget elhárl'tanak, és 
arra mutatnak, hogy а‘ lépfene-méreg hatással bl'r аz 
emberi életml'íségre; és uemcsak általános megfertözést ha 

' nem lépfene-pokolvart is okozhat.` De alá nem irhatom azok’ 
véleményét, kik minden pokolvaros esetben, а’ 1еp1`eпe 
mérget egyediili oknak tekintik. Ezen vél_eménynek leg 
llevesebb védöi' is olly helyzetbe jönek, mellyben а’ 
pokolvar’ eredetét más okból kénytelenek származtatni. 
Kitůzött czélom’ elérésére elegendö itt csak nehányat 
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megnevezni, ú. m. Boyle, Larey , Hoîïmann , Schröder, 
kik némelly esetben valamelly lég-gerjbôl igyekeznek a’ 
pokolvar' kifejlését magyarázni. Az én vélekedésem sze 
rint az esetek’ többségében, a’ valóságos magyarországi 
pokolvar, a’ lépfene-méreg’ minden befolyása nélkül szár 
mazik: melly vélekedésemet elöterjeszteni, ’s okokkal 
támogatnialább fogok törekedni. 

Az elsö ellenvetés, melly itten támndhatna, tudni 
illik hogy az emberi életmůség’ közönséges el- ’s 16114 
lasztékaitól olly nagyon különbözö, más nemů, és erös 
hatású mérget teremni nem képes: csak látszatós. A’ bar 
moknak, mellyeknél- a’ lépfene elöfordúl, épségökben, 
még egynemůbb el- ’s kiválasztékaik vagynak, mint az 
emberi életmůségnek. Az emberben kifejlôdik a’ pestis, 
a’ himlô - ragály, ’s tudjuk milly mérgessé válik az anya 
tej ’s a’ nyál, harng ’s dühödés által. És igy hät ezen 
tekintetbôl, а’ pokolvar’ magátóli kifejlése sehogy sem 
ellenkezik az emberi életml'íség' törvényeivel. 

A’ második ellenvetés, mellyet a’ pokolvar’lépfene 
méregtöl vам származásn'nak védöi elöhoznak, ez: hogy 
a’ pokolvar akkor leggyakoribb, midön a’ lépfene nral 
kodik а’ mnrhákon; mi a’ lépfene‘ közvetetlen átvitelére 
mutat. Ezen lett dolgon semmikép sem акт-ok kételked~_ 
ni, ámbár ön tapasztalásaim nem egyezök vele; ha 
nem mégis más következést húztam belöle. Nem okoz-t 
hatnak-e azon feltételek, mellyek а’ barmokban a’ lép 
fenét létesl'tik, az emberben pokolvart? Zomaticus tekin 
tetben, az ember és marha közt nem ollyan nagy a’ hé 
zag, hogy hasonló ártalmas befolyások, hasonló hatásúak 
nem lehetnének. Ugyanazon törvények szerint támadnak 
némelly betegségek az embereknél mint az állatoknál, 
’s nincs okunk a’ pokolvart ’s lépfenét azok közé nem' 

\ iktatni. 

A' harmadik ellenvetés , melly а’ pokolvar’ magá 
tóli eredetének tétetik, az, hogy mindig a' test’ fedet 
len részein támad, melly tünemény a’ lépfene’közvetleni 
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megérintéséböl fejthetô. Ha а’ pokolvar egyedú’l а’ lép 
feneméreg’ közvetleni érintéséböl штата, аz csaknem 
kizárólag a’ kezeken fordúlna elö. Mert ha а’ pokolvar 
nak a’ képen , nyakon gyakrabbi elöfordúlását , a’ szóba 
vett vélemény szerinttazon állítással szándékozunk erö 
l'teni, hogy а’ nevezet‘t részek а’ megfertözött kezekkel 

tapintatnak ‘а érintetnek, és az által а’ lépfene méreg a’ 
nevezett részekre áttétetik; nehéz megfejteni, miért nem 
támad a’ pokolvar а’ szeméremtesten is, ho1 a’ kezek 

’ kel való érintés csaknem elkerl'ílhetetlen. Vagy miért 
nem lepi 'meg a’ pokolvar аz öreget és gyermeket , kik 
nél a’ lepfene-méreggel való érintésre alkalom adódik, 
’s hogy ken'íli el a’ pajkos gyerköcze аz illy alkalma 
tosságot’ê _Én аzt tartom, mint az elôbbeni szakaszban is 
említém, hogy a’ pokolvar’ mint minden kügeg’ kifejlé 
цéпek n'lagyarázatja nagy szerepů feltétel légyen. Vagy 
talán а’ kezek helyett а’ lépfene-méreggel fertôzött le 
gyeket álll'tják а’ megfertözés’ eszközeinek, azon ellenve 
tés’ gyengítésére, hogy a’ pokolvar nem ritkán ollyan 
.személyeknél jelen meg, kik soha sem jöttek lépfene-mé 
reggel érintésbe. Ha ez l’gy vólna: а’ pokolvar ñatalt, 
öreget, gyermeket,minden különbség nélkůl, megtámad 
na: mi tudtom ’s tapasztalásom szerint nem történt. 

A’ különneml'í pokolvarlegyek’ lételét nem szükség 
sok okkal megczáfolni , mеr0111t611, több mint feltételes, 
ámbár a’dolgot legszembetxînöbben _megmagyarázná ; de па 
gyon hasonló hatásúak а’ bogárcsl'péssel, ’s ml'ségökre 
nézve is egyenlôk avval, csak mennyiségökre nézve kü 
lönböznek valamit a’ visszahatási tehetség által, ’s egy 
különnemů méregnek аz életmůségre való helybeli hatá 
заt képezik. 

Valamint minden betegség’ ligy а’ pokolvar’ kifejlé 
sére is különös hajlandóság kivántatik. Ezt kénytelenek 
vagyunk elesmérni , habár а’ pokolvart lépfene-ragályból, 
vagy valami léggerjböl, vagy belsö okokból származ 
tatjuk is. Мert különben hol az életml'ise‘g lëpfeneméreg 
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gel jö érintésbe, minden esetre megfertó’zés tò’rténvén, 
pokolvarnak kellene kil‘ejleni; azon esetekben pedig,hol 
az orvosok a’ pokolvart léggerjtöl származtatják, az nem 
szórványosan hanem járványosan fordúlna elö. Ezen На} 
landósäg’ alapját bajos kitapogatni; csak annyit tudunk, 
hogy egyedůl középidejů személyek esnek pokolvarba, 
gyermekeknél vagy öregeknél példát nem esmérünk. Az 
elöbbeni szakaszban törekedtünk ezen tünemény’ okát ki 
jelelni. Ezen tekintetben a’ régibb orvosoknak а’ pestisi 
carbuncnlusról való észrevételei is megegyeznek véle 
ményünkkel, kik elhatározottan mondják, hogy a’ pestisi 
carbunculns egyedl'íl véres és epés nedvalkatu személyek 
nél szokott megjelenni , és igy ollyanoknál, kiknél az 
izgékonysági ’s visszalmtó tehetség legjobban ki van fej 
lôdve: minek is a’ közép életkorban van helye. 

A’ pokolvm‘ az Alfôldön leginkább augnstusban és 
septemberben jö elô; mivel а’ légnek misége ekkor több 
nyire szárazságbnn ’s hévségben alapúl, mellyek által 
elfajzása elkenilhetetlenné válik, a’ mennyiben ekkor 
gôzölögvén ki leginkább a’ mocsárok, a’ lnz11lь elfajúlt le 
get megfertözik. A’ szárazság a’ lepfene’ létre lrozására 
egy а’ legföbb feltételek közl'íl, mellynek mindenkori 
második következtetöje a’ rosz táplálék; мыt а’ pokol 
varnak' augustnsban ’s septemberben gyakoribb elôfor 
dúlásánál а’ lépfene’ egyik oka a’ szárazság munkálódik. 
De azért nem akarom állítani, hogy a’ pokolvar télen 
nem ken'íl elö, vаgy hogy a’ lég’ említett tulajdonsága 
а’ pokolvar’ kifejtésére elegendö. Hogy a’ lépfene’ máso 
dik oka, a’ rosz elromlott aránytalan táplálék sem hibá 
zik a’ pokolvar’ gyakrabbi feltú’nésekor augustusban ’s 
septemberben, mindenki hinni fogja, ki az alföldi életmódot 
esméri. Az Alföldön a’ szegényebb sorsú pusztán vagy 
tanyákon szolgríló embereknek f6 eledek а‘ szalonna, 
melly augustusban ’s septemberben többnyire már avas, 
’s avasság'a közönségesen még kedveseb'bé tészi, kiИНt 
kép’ ha a’ szükséges fl'íszerek: paprika, foghngyma b6~ 
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ségesen hozzájárúlnak. Képzeljünk illy élelmet а’ kaniku 
la’ fúlasztó hôségében'. Az erös férfiúnak szokástól ed~ 
zett emésztö ml'íszerei derekasan emésztenek, ‘5 áthason 
ll'fnak, illy nemů tápbúl (chylus) аz egész vértömeg leg 
nagyobb tüzességet nyer. Ahhoz járúl még а’ kanikulai 
napsütésnek helybeli hatása а’ test’ fedetlen részeire, 1i. 
m. arczra , nyakra , kezekre , melly erösebb ingere által 
nagyobb v'értolódást okoz ezekre, a’ vér pedig o11y for 
ró tulajdonnal bírván , а‘ pokolvart nem ritkán hozhatja 
elö. Hogy pedig а’ vér ’s egész életmůségi alkotmány, 
eledelek ’s életmód által változásokat szenvedhet, mely 
lyek vagy egyes személyek- vagy egész nemzetekre is 
elterjedhetnek: sok osztályos bizonyl'tást nem kl'ván. Аz 
'életnn'íségi elkülönzés, a' magukat növényekkel ’s hlis 
sal'tápláló személyek és nemzetek közt, nagyon szembe 
szökô, ’s nem könnyen hozatik valakitöl kétségbe. 

Az alföldi életmódra nézve még azon szokás emlí 
tendö, hogy földink minden eldöglött marha’ vаgy ьаrom’ 
húsát megeszi , a’ zöldes hl1st elhányja, a’ többit eledel 
nek fordítja. Ezen ártalmas fukarsága’ tekintetében аz 
alföldi ember а’ legjobb gazda. Az erös gyomor mege 
mészti ugyan ezen úndorító eledelt, de а’ vér’ megfertö 

/zése sok esetben el nem maradhat. Mindennap látunk 
'felingerlô , elromlott áthasonlíthatatlan eledelek' hatása 
it аz életml'íségre; iátjuk az illyes anyàgoknak a’ gyo 
mor--áthasonlító erönek ellenálló hatásukból beteg kivá 

’ lasztékokat támadni а’ börön, egy különn'eml'i a’ megnem 
emésztett anyagnak megfelelö 11:igôzö1gést61,'а’ legfer 
telmesebb kütegekig‘. Miért nem lehetne tehát a’lépfene 
méreg -, vagy más betegségtôl fertözött hús’ evése hason 
ló hatású аz emberi életml'íségre. ' 

Minden esetre» legnagyobb figyelmet érdemel, ’s 
vizsgálásunk' tárgya lesz megfontolni: hogy miért nem 
húz a’ lépfene’ vagymás betegség’ gerjétöl 'fertôzött bús 
nak meggvése sok esetekben észrevehetö ártalmas követ 
kezést maga után; 1101ot1 más' esetekben olly valósúlt 11r 
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talmas, söt halálos hatásokat is szl'íl? s honnan van nz, 
hogy illy eledelek’ hatása némelly esetekben csak mint 
külsö betegség, máskor pedig mint belsö tú’nik fel; néha 

_ pedig úgy jelen meg ,' mint a’ külsö és belsô betegségnek 
szövetkezése. 

Nézeteim szerint azon esetekben, mellyekben vаgy 
а’ gyomor nagyon el van gyengůlve, vagy hol az el- ’s 
kiválasztó můszerek’ munkálkodásai akadályozt'atva , 
vаgy épen felfüggesztve vannak: a’ gyomorba jött bete 
ges hlis egy közönséges megfertözést okoz , többnyire 
rothasztóláz’ alakjában, különneml'í külsô betegség’ ki 
fejlése nélkül. Tehát az illy igen másnemů eledelt a’ 
gyomor vagy meg nem emészti, ’s annak különneml'í 
mérges anyaga ezen kórgóczról kezdi' veszedelmes mun 
kálódását az egész életmůségre terjeszteni; vаgy а’ gyo 
mor megemésztette ugyan a’ megfertözött eledelt, ’s az 
áthasonlítás megtôrtént, hanem tökéletlenůl, az ‘1tha 
sonlí-tás’ ml'íszerei nem képesek megkívántató cselekvôsé~ 
göket kiterjeszteni, a’ mérges anyagok ki nem Válasz 
tatnak, a’ vértömegbe felvétetnek: melly folyamatnak 
következése egy általános nyavalya rothasztó láz' bélye- 
gével. 

Erös személyeknél ’s emésztô ml'íszereknél az 
emésztés, az áthasonll'tás , a’ nem áthasonlítható anya 
gok' szükségképi kiválasztásával megyvéghez; de, a’vér’ 
hevessége ’s a’ külsö hévség’ határa miatt, az'életml'í 
ségben külbörre történendö kiválasztásokra való nagyobb 
hajlandóság fejlik ki , és azon esetben , mellyben egy 
különnemů anyag, a’ lépfene-méreg kiválasztandó, e’ ki 
választásnak terménye a’ pokolval~ lehet, az emberi elet 
můség’ különnemůsége által azzá “Пoтапа. 

Azon esetek, mellyekben a’ betegségnek mindkét 
idomja kiképeztetik, a’ gerj' külsö és belsö hatása által 
legkön'nyebben magyarázhatók. è 
' ` Érintendö azon környl'ílmény is , hogy Magyaror 
медь“, a’ lépfene-lnéregnek az emberekre való z511111 
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mas, vagy épen halálos hatásának pëldái ritkábbak, 
mint kiváltkép’ Németországban. Hogy az egyedül a’ 
németországi orvo'sok‘ nagyobb ñgyelmöknek légyen tu 
lájdonítnndó, nem hiszem; ez honosinknak erösb test 
álkotásukban alapúl inkább. Talán Németországban a’ 
lépfene’ragálya erösebb, ezen betegség gyakoribb? Nem 

' tudok példát, hogy nálunk ezen forrásból egy pokolvar’ 
származását is meg lehetett volna mutatni; azon esetek, 
mellyekpt lépfene-pokolvnr név выtt hoztam fel, bizo 
nyosan а’ pokolvartól kl'ilönbözô betegségek valának. 

Nézeteim’ összef'oglalása a’ pokolvar’ 
kórertanítmánya feló’l. 

l 

Felhoztam az orvosok’ különféle vélekedéseit а’ 

pokolvar’ okairól, említettem hazánk' azon tájakbeli 
lakosainak testalkotását, hol a’ pokolvar gyakrabban 
elöfordul; szóltam a’ lég’ minemůségéröl, az eledekröl, 
az itteni életmódról ’s a’ t. Mostani szándékom még egy 
мe1‘ ezen környú’lményel-:et összefüggôleg megfontolni; 
’s'tulajdon nézetimet a’ pаkolvах" eredete felöl _ röviden 
közleni. Nem mintha vélekedésemet egyedül igaznak 
tartani, vagy erös' és változhatatlan meggyözôdésemnek 
kikiáltani akarnám; söt vélekedésem’ ebbeli ingóságát ’s 
kényfeltételességét jobban érzem, mintsem ат meggyô 
zödésemnek vallanám, vagy mäsokat magasztalásokkal 
а1та]: elfogadásárakénytetni akarnék. Minden óhajtásom 
az, hogy a’ pokolvar’ okaira nézve, а’ jutalomkérdés’ 
kívánatinak tôlem kitelhetökép’ megfeleljek, mellynek 
elérhetése végett foglalatoskodtam sokat ezen szakaszszal, 
’s ezen munkámnak szüleményei: а’ közlött ’s még köz 
lendö nézeteim а’ pokolvar’ hórer'tam’tmányáról. Ezen 
igyekezetemben mások’ 'vélerńényeilt tapasztalásimmal 
llasonll'tottam össze. Nézeteimet, mint mondâm, csak vé 
leménynek tekintem, ’s csak annak`hirdetem, а’ tudo~ 
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mányos vlzsgálódásokban már többször valósult olly re 
ménynyel , hogy néha ellenkezö vélekedések által, 0161 
ta vezetö út’ kijelelése eszközöltetik. 

Igyekezetünk’ legfontosabb tárgyu lészen azon 
kérdés megvizsgálása : hogy kifejlhetik-e а’ pokolvar á' 
lépfenegerj’ minden befolyása nélkül’! ’s annak közvetö 
leges vagy kôzvetlen hatása kivántatik-e a’ pokolvar’ ki-' 
fejlésére? Ezen kérdés néminemů megfejtése, 'az e’ 
tárgyban uralkodó homály’ eloszlatására világul пo13211 
hat, azért kimenthetést reménylek, ha az' ebbeli fürké-` 
szeteket, mellyeket ngyan elszórva érintettem, újra ösz 
szefoglalva', összefüggöleg áttekintendem , ha mindjárt 
kifárasztó ismétlések’ vétkével terheltetném is. 

Minden küteg roszul elrendelt életmódtól, 11l1a1 
mas ételektöl, italoktól , külsô ingereknek a’ bôrre va 
ló hatásukból, különneml'i ragályoktól, az életlm'íség’ 
kifejlése’ idöszakjàitól száŕmazik. A' pokolvar is , mint 
helybeli küteg’ más ártalmaktól nem eredhet.- ' 

Az állati életmůség’ beteges kiválasztásai az a515s2 
séges vegyítéssel többé vagy kevésbbé eltávozó viszony 
ban állanak , mellyeknek az életmůség're‘való hatása bel 
erejes különneml'íségökhez képest mindig ártalmas , ’s 
néha valóban mérges is. — Már az életmůség’ felolvaszß 
tása által , annak elemei kiszabadulnak, ’s új vegyítesi 
szövetsége'kbe lépnek, mellyek mint valóságos mérgek az 
egészséges életml'íségbe behatnak. A’ pokolvar’ kifejlését 
létesl'tô kiválasztás, valóságos üszög, a'zaz, a’ pokolvar’ 
elsö okai , hntásuk által az életet azonnal elölik. 

. A’ jóltévö életerö ezen kivülröl _bevett, vаgy tn 
lajdon életml'íségében termett' másnenn'í anyagok’ jókori 
kiválasztása által az életrm'íségtöl а’ veszedelmet elhárl't 
ja, ha mindjárt ezen boldognlását a’ kiválasztó můszer’ 
áldozatjávql vás'árolja is meg; mert ha az illyen szeren 
0s15s kiválasztás’ feuételei hibáznak, az» egész ëlei'můség, 
az ellenséges elem’ prédájává lesz. A’ pokolvar' merges 
anyaga’ kiválaszlása is, a’ kiválasztó ml'íszer' "51t51151 

imnńsznrun. Мышцы“. i. sûr. 5 
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megyen véghez, az életerö természeti ösztön áltul ezen 
arányban munkálódik, ’s ezen kiválasztást kísérö tüne 
ményeket hozza létre. 

Az életml'íség’ feloldozó tüneményei is, vagy egy 
különneml'í feltételnek , vagy az életmůség’ általános tör 
vényeinek köszönik létöket, ’s ezen viszonynak megfe 
lelö irányban tüntetik ki munkálódásaikat. A’ pokolvar’ 
tüneményei az életmůség’ általános törvényeiböl nem 
magyarázhatók , hanem inkább szembeszökô ellentétbe 
vannak helyezve. Az üszög, el nem oszlott nagyobb fo 
kú, vадy különnemů lobnak egyik kimenetele szokott 
lenni; n' pokolvar’ kifejlésénél az üszög megelözi a’ lo-‘ 
bot, а’ lob csak következése az éle'tmůségi ösztön’ igye~ 
kezetének ’s haláltól való félelmének. Ezen különnemů 

еé; pedig állandó tüneménye а‘ pokolvarnak, 's igazi 
pathognomicus bélyege. 

A’ lépfene‘carbuncnlus' tù‘neményei , inkább nz 
életmůség általános törvényeire visszavezetendök; mál 
k'ülsö alakjok Юtа], mellyekben a' pokolvaeu"' bélyeges 
ugyanazonságát hijában keresnôk, _ miségl'í ’s 'menyisé~ 
gů viszonyoktól való tagadhatatlan fŕiggésökef elárulják. 
Elüszögösödése, aránya, kórfolyamatja nem minden eset~ 
ben szemléltetnek különnemůen , hauem az elüszögösö~ 
dés’ általános tüneményeivel járuak. Azonban a' pokol‘ 
var ’s lépfene közti rokonság igen гlаgy , sò't némelly 
környülményre nézve ugyanazonságra felvítethetö , úgy-l 
mint а’ két rokonnak üszög terménye, ntolsó származli 
suk’ feltételének ugyanazon kútföbdl való eredése által; 
csakhogy а’ pokolvar eredeti, ’s a’ megleliett életml'íség_ 
bôl kifejlett nyavalya; а‘ lépfene-pokolvar pedig utáni, 
’s állati életml'íségböl az emberre általment kór 
kêpez. A’ pokolvar mindig egy helybeli betegség’ tünc~ 
ményeit ábl'ázolja; a’ lépfene-carbunculus általános álla 
ti betegség’ deuteropathicus helybeli bélyegl'í idomja , ’s 
gyakran visszaesik idiopathicus általános bélyegů beteg 
ség’ idomjába. 
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Kénytelen vóltam ezen eltéréseket tenni nézetim' ki 
jelelésére, mellyektöl vezéreltetve a’ kórertanl'tmányi vizs 
gálásokban járandok el. 

Érintettem a’ pokolvar ’s lépfene-carbunculus köz 
ti rokonságot, ’s ugyanazonságot a’ betegség’ terményére 
’s kiváltkép utolsó származásuk’ egyenlö l’eltétele' te111n 
tetére nézve; azért mostani vizsgálás'omat а’ lépfene’ oka 
in, ’s az emberi életml'íségre való hatásának 'többféle 
niódjain k'ezdem. ' 

A’ Кpым-11órsá51 ere11ete közönségesen nagy 5z11 
ŕa'zságnak, ’s onnan következö rosz tápláléknak tulaj 
donl'tatik. Hogy ezen feltételek a’ nedvek’ vegyülésére 
ártalmasan hathatnak , következésképen több nemů be 
tegségeket szl'ílhe'tnek, kétséget nem 'szenved; hanem 
hogy ezen feltételek elégségesek lég'yenek egy olly külön 
nemů betegségnek, mint a’ lépfene kórsäfg, lé'treliozására: 
e’ tapasztala'sra hivatko‘zvá meg nem eng`'et'llletem.'' Más, 
a’ levegöben' elrejtett ártalmakńak kell munkálódni, ml's, 
meg nem fejt'hetö feltételeknek kell hozzájárálni, hogy 
a’ rosz tápláléknak ártalmes befol'yáse а‘ Inarhákban lép 

'l'ene-'luirs‘ágot fejtsen ki.' A' múlt nyáron (1834) rendki 
_vl'íli szárazságot tapa'sztaltu'nk azAlfö'ldön, а’ marha nyo~` 
morultan táplálódott,' ’s mégis a’ lépfen‘e-'kórságn‘ak hl'i 
i‘e sem vólt; _ _ 

_ A’ lépfelie-niereg;' különfélekëp hat az àmberi életí 
ml'íségre,I külön idomja szerint, mellyben az életmůség 
gel érintésbe jut, és a’ külön életmůségi rendszer szerint, 
inellyben a’ gerj, hatását kifejtendi. A’ lépfenés mnrha’ 
kigözölgése ’s lehelete is töményes állapotbnn biz'onyol 
san'ártalmasán hat az embèrre; de mivel arról nincs ha-' 
tározott tapasztalásom, nem' szó'lok r6lz1. Hogy pedig az 
eldöglött marhánál, ha a' feltételes hajlandós'ág nem hi-I 
bázik, a’ szállékonynyá vált lépfene-îragály lég’ alakjában 
a’ ‚мы felvéfenk, „мы. ’s azon. 111t31“ egы 
életmůségben veszedelmes hatását feltůnteti' : kétsógboI 
nem lehet hozni. Mert megfelel egészen azon аránynak; 

5‘! 
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' melly азы-i1l2 hasonló ragályok , elnemzésökre nézve az 
' emberi életmůségben munkálódnak. Ix'ivételkép 'ható ra~ 
gálynak а’ lépfene’ gerjét nincs okunk tekinteni, annyi 
val inkább, mivel említett hatását eldönthetetlen lett dol 
gok bizonyítják. 

Tüdök által történendö megfertôzés’ esetében ez úgy` 
tl'ínik fel, mint általános betegség, mint tüdô rothadás, 
mint 'rothasztó láz.. Mert a’ lépfene-kórság’ belsô valójá~ 
ban, üszög’ alakjában jelenö betegségnek ragálya, ezen 
üszögöt elszármaztatandja, ’s mint üszög’ csirája Вedи 
zô környülmények közt, az üszög’ feltételeit teendi, ’s 
üszögöt okozand a’ tüdökben, vagy általános' üszögöt, 
melly kifejlése’ kezdetén rothasztó láz’ tüneményeivel 
jár, de elöbb az életmůséget mindenkor Нижнeй, mi~ 
nekelötte ajátságos kifejlett alakjában megjelenhetne. 

Hanem azon eset is beállhat, hogy erös visszahatási 
tehetség által, hozzá járúlván а’ ragály’ elnemzésének 
kedvezö, feltételeinek hijánya, а’ tüdôk által felvétetett 
ragáiy az áthasonlítás’ folyamatjától meggyôzetik, ’s az 
életmú’ségbôl kiválasztatik. Ezen kiválasztás közönséges 
útakon történhet, általános kiválasztó ml'íszerek ¿Ital 
többé vagy kevesebbé észrevehetöleg, vagy épen észre. 
vehetlem'íl; vagy az életml'íség’ gyógyigyekezete olly 
lleves, ‘югy rendes folyamatján túllép. Most csak a’ két 
legnevezetesebb kiválasztás’ mú’szereire, belekre ’s 
külbörre befolyó ingerektöl, vаgy különnemů hajlandó 
gágtól fr'igg, hogy ezen kiválasztás leginkább az egyik 
vagy másik'életmůszer által történjék. Ha ezen ‘Шyя 

' mag a’ belek által megy véghez , úgy tüneményei az eze 
ken történendö kiîirütések Нашek; ha pedig ezen kivát. 
lasztás а’ belek ’s külbôr által történik, következése' 
а’ csömör lészen: ’s ezen kútföböl magyarázom maganp 
пак a’ csò'mörnél a' börmirígyeknek az ege'sz test’ fehï. 
letin elterjedö felingerlését ’s pöñ'edését. Ezen vélemény 
szerint a’ csömört eredetére nézve általános jó indúlauí; 
pайolvы" nemének tekinteném. 
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Ha pedig ezen kiválasztási folyamat kizárólag а‘ 
külbört kórgóczának választotta,a’ külsôingerek a’ bör 
re hatottak, а’ pokolvar’ kifejlésének kedvezô feltételek 
léteznek ’s mnnkálódnak az életmůségben ’s légalkot 
mányban, vélekedésem szerint а‘ valóságos magyarorszá 
gi pokolvar is támadhat a’ lépfene-gerj pаkoны-méтя 
gé, életml'íségi ’s légalkotmányi feltételek által megmá 
sitathatik. De kiváltkép ezen kútföböl lútszanak лár 
mazni az orbánczos hólyag-képezések, mellyek többnyi 
le pokolvar névvel érlntetnek. 

Ezen magyarázat azon tünemény által erösl'tetik, 
hogy_a’ pokolvar’ feltl'ínésokor, _az életmůség’ ml’íködései 
legjobb állapotban találtatnak: mi annak jele, hogy a’ 
pokolvar’ feltl'ínésével, minden ártalmas akárminelm'í ’s 
származású anyag kiválasztatik. Innét ered az a’ köz, ’s 
minden esetben valósúlt vélemény, hogy а’ pokolvar 
csak egészséges embert támad meg. Innen magyarázhntó 
az elöjelek’'hijánya а’ pokolvarnál, mert az életml'íség 
ben le’tezô mérges anyag, annak energicus ml'íködése ál 
tа! általános hatást szl'ílni, helybeli kiválasztása által 
akadályoztatik. 

Hosszasabban múlattam azon törekedésemnél, mi 
által, némelly betegségek’, kiváltkép a' pokolvar’ kifej 
lésit, a’ lépfene~gerjnek “МЫ: felvétele által kivántam 
magyarázni, nem mintha ezen betegségnek каюта. 
sát kizárólag a’ lépfene -ragálynak ltulajdonítanám; lla 
nem hogy ezen magyarázat’ próbájával általános nézete 
met a’ pokolvar’ kifejlése felöl kifejtsem , már az akár 
lépfene-ragálytól , akár más ártalmas, 's az életmůségbe 
felvett, vagy belsejében пeшzett gerjtöl származzék 
Mert véleményem szerint, nem egyedl'íl a’ lépfenés Бer] 
nek a’ tüdôk által lett felvételétöl lehet az emll'tett ki 

' választásokat származtatni; hanem minden betegség’ ger 
jétôl , minden másnemů ártalmas anyagtól, ha a’ tüdôk 
által az életmůség’ körébe jutott,’s a’ Юtet: feltételek a’ 
kiilbörre történendö irányzásnak Вedитe1‘ 
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' На a’ lépfene-méreg a’ gyomor által az életmůség 
llc felvé'tetik? hatása attól , melly a’ tüdök által felvéte~ 
Fett lépfepe-ayagre szokoit következni , nagyon különbö 

'zô legz. Az esetek’ többségében vagy igen csekély, vagy 
epen észrevehetö sem, úgy hogy meltán támadhatna ezen 
kérdés: val'ljon a’ lepfenés marhák’húsa Inegfelftöztetik-e 

‘ a' lietegség' gerjétdl; yagy ha meg is lett vólna fei'tözve:_ 
а’ kéajzíté‘e'mód , fl'ís‘zerek ’e fdzés 'által a’ geк] vagy nem 
köznemítethetikf e , ya'gy egészen' elrontatik -e;_' vagy 
iŕáltozаtlanúl jövéq gyolnol‘fba a’ ger] nem eltnésztethe-t 
iik - e meg l'ziik_életeeen,’s' v.álasztet‘lia'tgik ki az életm‘úfs'ég’Ã 
ifendes litein'ê ' ’i l I l’ 

Ezen ér_intett' feltételekböl magyarázható', miért a1r'-‘ 
talmasabb következésl'í , a’ gerjnek tüdök általi felvéteg 
le mint' a’ lépfenés hlis’ eledele? Ide jái‘úl még, hogy ai 
fertôzö anyag ti.idök által а’ vértömeggel csßknemI _köz-_ 
vetlen'é1'intésbe jut, és_ pedi`g légalakban, mellyben a’ 
gerjek legkifejlettebbek, ’s a’ tüdökhöz legkevésbbe' más: 
nelm’íek; azokben t‘ehát ingerlést neln okoznak‘, melly 
¿1tal az életrnl'íség” gyógyereje annak kivetésére felébresz-_ 
Èethetnék. I‘lllenben' a’ gyomouf‘ m_ásneml'i anyagt kivetésif; 
'is maga elvegzi önkényes hányás által; vagy, ha a’ gyo~ 
l1lol7’ émésztö ereje a” méregén‘él nagyobb; egy ]6_1téщ1 
l`lasmenés' által e' gonosz ellenség minden káxtétel nél-‘ 

kil'izetik. Ha pedig az említelqt esetek közl'íl egyik 
nek sem Yolt helye,`’s a’ liecsúszo‘tt lépfene-méregnek egy 
kórgócz’ feltalálása éikelfůlt további kifejléséxfe az élet-‘ 
můségben; azon ese'tben inká'bb' ideg- mint' rothasztó 1á2.’: 
Ёйпeméпyei s'2eпi1él1le1ô}9а; уérпek cs_ak köziîetett fertôf 
zésénél fogva. A' c'sömör, a’ fatiyú pokolvar, még a’ va 
l`óságos pokolvai: is azon módon, m'ellyet a’ lépfene-gerj-' 
nek tüdök általi felvételénél elöadtam,' 1Yélekedéselm sze-' 
rint а’ most' említett 'feltételek I mellettf kifejlôdhet. Is-` 
rjnétlem ift fennebb kitettfî áll|’tásomat,hogy nem csak а’_ 
lépfene-, hanem más' gyomorba bevet't gerjeknek its ha; 
§ornló' lm‘tásoka‘t' tulajdom'tok. ' " 



Nézmsm’ összsrocLALisA. 71 

Azon tiinemények, mellyek а’ lépl'ene~gerjnek külsö 
közvetlen hatásából a’ börön támadnak, leghatározottab 
llan szembeszökök, ’s azon esetekben nagyon különbözök, 
ha a’lépfene-méreg ép vаgy kisebesedett bôrro hatott. 
Hogy ezen beteges változások valóságos pokolvar’ яйцe 
ményeivel csak egy esetben is fel légyenek rимна; meg 
nem engedhetem, mert hasonll'tsuk össze azon oптosok’ 
állítását, kik csak egy illy nemů betegséget esmérnek lép 
fene-carbnnculus név alatt , egyedůl a’ lépfene-gerj’ hatá 
sából származandót, а’ valóságos magyarországi pokolvar' 
tüneményeivel; kénytelenek lészünk megvallani, hogy 
azok különbözö betegségek. 

Azon esetben , hol a’ lépfene-móreg egészséges bör 
re hatott, ezen мышь valami tagadhatatlan hasonlatos 
Sága van а’ belsö okokból szsírmazott pokolvarral; de 
már a’ kórjelek’ csekélyebb belterje megmagyara'zandja 
annak eredetét. Ezen behatásra közönségesen több pör 
senések támadnak, mint a’ lépfenœpokolvar név alatt már 
megjegyzettem. Нege: vagy rothasztó Мг csak azon 
esetben tün fel, ha a’ lépfenés gerj belsc'i részekre is, 
vаgy gondatlanság és а‘ nyavalya' gonoszabb indulatja 
Юtа] az üszög elterjed, ’s az életerö’ kimerítése illy mó 

‘doп nyilatkoztatja ki magát. 
Ha a’ lépfene-méreg bôrsebre hat, ezen beliatds az 

esetek’ többségében rothasztó Нz’ kórjeleitöl kisértetik; 
mert a’ gerj közvetlenń’l а’ vértömegbe jut, itt elnem‘zése’ 
folyamatját kifejti , ’s a’ rothasztó l'ânak veszedelmezte~ 
tö bélyegét а’ helybeli betegségre is kiterjeszti, és az 
életmůség‘ feloldozását gyors lépésekkel sietteti. Söt azon 
esetben is, ha általános megfertôzés nem történt, a' hely 
beli fertözés’ tüneményei igen veszedelmesek , minthogy 
az üszög kijeleltt határok nélklîl jelenik meg, ’s mindig 
tovább-tovább terjed, mig az ‘Лet’ határit át nem hágja. 

Magyarországban, ’s különösen az Alföldön, a’ lépfe 
ne-méreg’ hatásai az életml'íségre kissé esméretesek„mi- 
vel nagyon ritkák , ‘s azon esetekben is, hol bekövet:.. 

\ 
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keznek, sokkаl csekélyebbek mint külföldön. Ezen tiine-' 
ményt a’ köznépnek, az eldöglött marhák’ húsát minden 
yálogatás nélkůl étkül fordító szokásából nlа3yаrа1zorll1 
melly húst a’ bö mértéků paprika ’s hagyma ehetôbbé teszik,v 
kivált, ha hosszas tartás által már romlani kezdett, 
Illyen eledelhez szokott gyomoi‘nak nem könnyen árthat 
velnmi fertözött hlis, mivel а’ tápláló eledelektöl ’s bô 
vebb boritaltól megei‘ösödött ember’ életereje nem kevés 
fenyegetö veszélyt képes meggyözni ’s eltávoztatni. Én 
úgy hiszem, hogy az illyen életmódhoz való örökösödës 
heli sz‘okás а’ betegséges hajlandóságra is befolyással 
van, ’s ennek kell tulajdonítanunk, hogy honosink az 
illy'en hatásokról nem is álmodnak, (а‘ napkeleti Opium-_ 
íaló sem hiszi az egy szelnernyi mákonynak lehetséges 
1l11t6s6t); vélekedésem szenint alc'sömör, hazánkñak sajät 
ja, némimeml'í felvilágosl'tást nyujt/ezen környůlményre. 
A’ csömör, a'- fennebb említett mód'szerint, mint a’ most le 
`)'rl: ’s nálunk divatozó életmódnak sajátságos következ 
ménye látszik feltůnni, ’s а’ magyarnak, a’ minden né 
metországi újságokhan közl‘ött lépfene-méreg’ hatása fe 
1ô1 való tud’atlanságát magyaráznì. ' ' 

A’ most kitett feltételek szerint, a" lépfene-gerjnek 
az `emberi életmůségre való hatása *s ai pokolvar‘ szárf 
mazása e'gybeköttetésben látszik lenni, nlelly feltételek 
azonban egyéb gerjek’ ’s ártalmaknak а’ pokolvar’ tá 
madásána való befolyását nem zárják ki. Emll'tém véle 
kedésemet, hogy a’ pokolvar’ kifejlése , egy különneml'i 
életmůségů folyamaton alapúl, mellynek mibenlétét ’s 
természetéf.. szabad légyen egy két szóval érintenem. 
Minden állati életml'í'ségnek vannak meghatározott egy-b 
velegi ‘s eröbeli viszonyai, mellyek úgy h'innek fel mint 
megannyi elkülönözései egy létalapos idomnak; és igy 
minden betegség nyer egy, ezen különnemů elkülönö 
zésnek megfelelô idomot, melly mind külsô tüneményei 
ben, mind belsô terményeiben (elválasztásaiban) magát 
nyilvánítja. Minden betegség , mint különnemů alkotásli 
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alak jelen meg, mellyben az életmůség’ elemei legsaját, 
s‘ágosabb viszonyokban ’s irányokban lépnek egymás közt 
fel , mint azt a’ létre hozott folyamat‘ különneml'ísége 
kívánja. Vélekedésem szerint ezen különneml'í folyamat 
а’ pokolvarnál következôkép munkálódik: Az életmůség 
befogad vagy szl'l'l , életkörében különneml'í ártalmas 
'anyagokat, mellyek csak bl'rálás által vétethetnek ki; 
az organicus életerö képes egy illynemll elítélést létre 
hozni, minekelötte még ezen anyagok általános visszahn-V 
tást okozhattak. A'kütegek (ragadósságukat talán kivéve) 
többnyire csak illyen elítélések ,_ de nem tudjuk megma 
gyarázni, hogy a’ m1'íködö életerô miért okoz egyik e. 
Serben hólyag-küteget, másikban kelést, harmadikban 
sömört, negyedikben pokolvart ’l ‘Тани azon környül-f 
mény, hogy a’ pаkolvа: mint elŕtélés a’ betegség elôtt 
(fililis ante patrem) tůnik fel, ’s következöleg hatóságá 
nak belerejét ki nem merl'tette , 's az el nem gyengített 
belerejének_különnemůségét egyetlen egy helytt közpon 
tolja. Ezen, ugyan kényfeltételes szempontból , könnyů 
az eröszakos gyógymód’ káros hntásának magyarázatja 
a’ pokolvarnríl,' I ' ' 

Elôadtam azon vélernényemet, hogy a’ pokolvar‘ 
létesl'tésére, nem csak a’ lépfene-gerj, hanem más дна] 
mas anyagok is befolyhatnak. Törekedtem ezen anyaf 
goknak a" gyomorból a’ pokolvar’ származására eredô 
hatásait megfejteni, Мég a’ lesz vizsgálandó: mellyek 
legyenek az eledelek közt az illy különnemů ártalmasan 
ható anyagok‘ sorába iktatandók? Mert kétséget sem 
szenved, hogy nem kevesen találtatnak az eledelek közt, 
mellyek kedvezö feltételeknél fogva a’ külbörre sajátsá-` 
gos hata'suak. Ide _tartoznak az „sыgаны, csigáktól, né-_ 
mellyeknél a’ foghagymától származott kütegek, а’ réz 
szl'nli arcz a’ borivóknál, a’ savanyú káposzta kütegje a’ 
hószámos asszonyoknál ’s а’ t. Nem ellenkezik hát a’ ta-_ 
pasztalással azon vélemény, melly a’ pokolvar’ okát né 
;'nelly ételnemeknek kiilönnemůségében helyezteti; mert 
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ha tagadhatatlan, hogy az eledelek különnemů börküte. 
geket okozhatnak, úgy kedvezö feltételek között а’ po 
kolvar’ létesl'tésére is szintúgy munkálódhatnak. Az Al 
földön közönséges vélemény , hogy a’ pokolvar' eredetét, 
a’ paprikа’, fogllagyma’, vöröshagyma", sznlonna’, zsiros 
étkek’ mértéktelen használásának kell köszönni. Én ré, 
szemröl az akármelly nyavalyában eldöglött marha’ hu-' 
sának megevését is ide számítnám. Hogy ezen ételnemek 
a’ pokolvar’ okai közt nagy szerepet játszanak, könnyelq 
ml'íség volna tagadni, ámbár a’ pokolvar' származtatásá 
nak magyarázátjára, mint az elôrebocsátottakból kitet 
szik, nem elegendök. Ha а’ pokolvar’ feltételei mind az 
életml'íségben, mind a’levegôben munkálódnak, mellyek 
nélkül létesítése nekem alig hihetô, akkor a’ nevezett étel, 
nemek talán magok is elegendök az életml'íségben egy 
beteges folyamat’ létrehozására , mellynek terménye a’ 
pokolvar lészen, azon mód szerint, mellyet a’ lépfeneq 
méregtôl fertözött húsnak a’ gyomorban történt hatásánál 
kifejteuem, 

JósLAT. 

Meggyözödésem szerint az igazi pokolvar, egyike 
azon kis számú betegségeknek, mellyek magukra ha 
gyatva, mindig halálos kimenetell'íek. A' pokolvar tehát 
a’ legveszedelmesebb betegségek kö'zé száml'tandó, de 
nem a’ gonosz indnlatú, csalfa (malignus) betegségek kö- _ 
zé; mert egy esetben sem áll ellene czélirányos gyógy.. 
módnak , látszatós javalás által soha meg nem csal. 

Mivel a’ pokolvar magára hagyatva mindig halálos, 
ellenben a’ czélirányos gyógymódnak mindig enged, ki~ 
tůzendö lön azon határpont, mellyen az alkalmazandó 
gyógyszerek’ munkálkodása megszúfnik,t ’s a’ halál’ gyöz‘ 
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hetetlen hatalma :ill elö. A’ pokolvar’ 'minden -esetébenI 
gyógyszerektöl addig várandó а’ segedelem ,- mig a’ lio-_» 
kolvar’ helybeli bélyege általános betegséggé való átvále 
'toztatásával el nem tаммы; ; ezen általános betegség 
még nem fejlett annyira ki, hogy az általános megfer-` 
‘Мzф az életerô’ tökéletes kimerl’tése’ tüneményeit ábf 
rázolje. Csak akkor távozik a’ visszanyerendö élet’ re 
nlénye, ha a’ beteg eszméletét eйгesдeйeе 

Ezen állítás tapasztaláson u_lapul , mert midön a’ 
pokolvaros daganat iszonyúan növekedik , 's a’ kaponya‘ 
iiregébe is elterjedt, az agyvelôre történendö nyomástól 
’s bekövetkezendö kiizzadástól az agyvelö' munkálódásai 
felfüggesztetnek, ’s a’ beálló szélütés’ következésében a.’ 
beteg’ eszmélete elliomályqsodik, eltörlödik; akkor az 
eltávozó élet már többé vissza, nem hi'vathatik.Y 

Hasonlónn beáll a’ halál, ha a’ pokolvaros daganat 
n’ lélekzés' můszereire hatva, azokban szélütést oko 
пoп, .__ ’s a’ lélekzés-folyamat’ felfíiggesztésével az élet' 
i'olytatását lehetetlenné tette. 

A' jóslat’ arányait bizonyos napok _szerint kijelelni 
nem engedi ai pаkolvах" kórfolyamntja , mert némelly' 
esetekben már 3'-ik 4_ik n_apon halálos lehet, más esetben 
çsak 8-_ik napon fejlik ki.' ' 

F6 tekintetet érdemel а’ jóslatra nézve a’ hely ,_ 
mellyen tanyáz: hamarább bekövetkezik a’halálos kirne~t 
netel, ha а’ pokolvar az ábrázaton, vаgу‘ annak közelé 
ben támad', çsak'az imint említett módon; ha pedig a’ 
kézen létez а’ pokolvar_,l veszedelme sokkal késöbben kö-_ 
мы, mert ezen esetben a’ halál inkább a'` pokolvàrt 
környékezö részeknek genyedése’` ’s'elüszögös'ödése’ kö~_ 
vetkezésében áll be, a’ történhetô ev-felszürcs'ölés’ ’s 
фиrа-каmит’ tüneményeivel. 

Ezen, a’ pokolvar' támadása helyéröl származtatott 
létalapos jóslati aránynak köszöni eredetét a’ knrúzsolók’ 
[рesни-мёgа, melly мы a' pokolvar az arczról a’ kezekre. 
liúzatik le. Használtatik arra. a’terjedö szironták (ranunf. 
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cu1us repens),a’kutyatej ; vagy eczetból, sóból, foghagy~ 
mából való keverék: azzal dörzsölvén а’ hört, az úgy 
keresztèlt pokolvartól kezdve a' kézig, mellyre a’ gm 
nosz lélek mintegy lecsalatik. Elegendö lészen itt meg-' 
emlr'teni, hogy ezen mesterség az igazi pokolvarnál , még 
a’ leghl'resebb mesternének sem sül el, 's а’ valódi po, 
kolvnr, feltůnése’ helyén makacsúl megmarad. Mert az 
íiszögöt nem lehet újra feléleszteni , minek tò‘rténnie kel. 
lene, ha a’ pokolvar egyik helyet oda ‘маgyт! ’s másuvá 
költöznék. A’ betegség’ azon alakja, mellyel ezen mester 
ség szerencsével gyakoroltatik, nem más mint pokolvar 
névvel hamisan illetett orbánczos hólyagok, mellyek 
ugyan egy helyröl más helyre könnyen elmozdíthatók. 
Ollyast az ügyetlen orvos is gyakran tapasztalhat, ki 
orbánczra hajlandó, ’s már fattyli-orbánczban szenvedö 
'egymiknél böringereket, hólyaghúzó flastromokat hasz 
nail, meм akaratja ellen is sikerül neki az egész beteg 
‘Séget az ingerlett tájra leszá'llr’tani, de gonoszabb idom« 
ban, [Ц eszembe jut ogy Scultetz‘ustól beszélt eset pes 
tisben szenvedö betegéröl ,L kinek az alfelén шmат egy 

'Pokolvar , de támadása után osak hamar a’ végbélbe 
húzódott, mellyet az orvosok tůzes vasakkal törekedtek 
onnan a' test’ fellîletére visszahl'vni` 

A’ régi oптosoй’ jóslata e’ vala: a’ beleg azon eset` 
ben, ha pokolvarát szemlélheti, veszedelemben forog; _ 
jó jel pedig, ha a.’ pokolvar olly helyen létez, hol a’ be, 
teg nem láthatja. —- Megfordítva ezen jóslat helyes. 

. Egg/etlen egy jó jel csala az .‘ ha a’ _poholvaros дм 
ganàl’ oszlatása eszlaò'zò'ltetett, nem tekintvén a’ beteg, 
ség’ tartósságát ’s helyét, mellyen taпуázа kórjeleit, 
mellyekkel felléln 
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дуб MóDJAI. 

Bizonyos oknak meghata'zozott hatása , csak azon 
esetekben nem következend, ha azon ok elmellöztetik; 
azaz, a’pokolvar’ ovó módjaira alkalma‘ztatva: csak akkor 
tndjuk magunkat a’ pokolvar’ veszedelmeitôl'megóvni, 
ha annak okai elöttünk világosak, esméretesek. Már 
peйg öszintén m'eg kell vallanunlghogy a’ pokolvar’ okaif 
világosan nem esmérjük; és igy helyzetünk ollyan, hogy 
annak hatásait egészen el nem kerülhetjük. Álta'lános ki= 
fejezésekkel meg kell elégednünk, mellyekkel némelly' 
más betegségeknél óvás-módúl élünk, Csak а’ mennyire' 
a’ tapasztalás bizonyl'tja, hogy а’ pokolvar némelly vi-_ 

` déknek bonos betegsége, azon környülményekre kell ñd 
gyelnünk, mellyeknek ezen sajátság tulajdonŕtandó. На 
ezen környülmények az életmódban gyökereznek, arra 
kell figyelmünket fordl'tanunk, ’s ат: vizsgálnnnk, mi: 
kép’ fejlödnek ki a’ betegségek, kiváltkép’ a’ pokolvar Í’' 

Eldönthetetlen lett dolognak esmérjük, hogy a’ragn'i 
dós nyavalyákban elhullott marhák’ befolyása ártalmas lél 
gyen az emberekre, hogy kiváltkép a’ lép'fene-gerj olly 
ellenséges hatású ez emberi életmůségre némelly beteg-Í 
ségek’ okozásában, mellyek idomra ’s veszedele'mre néz 
ve a’ pokolvarhoz igen hasonlítanak. De még az igazi 
pokolvar’ kifejtésére is (mint az okfürkészetben igyekezf 
tem megmutatni) a’ felügyelési rendeléseknek arra kell 
czélozniok, hogy minden illyneml'i megfertc’ídzö‘tt mаr‘ 
llákkali érintés elkerú’ltessék. Nálunk ez csak Еgy törtéп‘ 
hetnék , ha az alföldi embernek barma iránt való 
szeretete nem terjedne olly messze , hogy annak eldöglé-' 
se után ne magа nyúzná le börét, hlisát pedig a’ föld’ 
g-yomrának átengedné. Vagynak, kik elegendönek tart 
ják ezen пokди: annak magyarázatjára , hogy miért 
{мы leginkább elc'i' a’ pokolvar az Alföldön , nem pedi’gl' 
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felsö Magyaŕor'sz'ägon? Mert felsö Magyarországon min 
den helységben штык ègy ember (peczér), ki a’ döglött 
'inai-h'likkal ba’n, az Alföldön pedig ez nem igy van. Az 
illyen ember a’ szokás ’s szünetnélkl'íli foglalatosság 
Юtа! а’ méreg’ veszedelmétöl kirekeszfetik, ’s a’ szünei-` 
hélkl'íli érintés áltnl eltompúlt ëlétmůségére munkálódni 

' megszůnik. Ezen óhajtandó írtózás az eldò’glött marhák-- 
tól az Al'földön még soká pim» ‚ишемии fog' maradn‘i. 

Mivel az esetek’ többségében, а’ lépfene csak a’ mar 
ha' elhullása nrán ja észrevëfèlaláys а’ lépfene-gerj’ ha: 
tása èsak elhullott marháktól származtatható; tehát akkor 
mindent el kell követni, mi a’ mérget képes elenj'ësztet-` 
ni. Ezen tekintetben a’ chlórméz legalkalmat'osabb sze!‘ 
a’ föld’ gyomrán kivůl , mellynek minden halasztás nél-' 
kül átadassék a’ meg'i’ertözött test. be' mellyik törvényha 
tóság vihetné вы az Alfôldön véghez, hol а’ tanyák mért.` 
földekre terjednek el! 

Tanácsos olly elede'lekben,mellyek а’ pokolvar’okoi 
zása’ gyanújába es'tek, mértéket tartani: illyen a’ papri 
ka, fogha‘gyma, vörös hagyma, szalonna , de kiváltkép’ 
az eldöglött marhák’húsa.' A’ nap' hévség'ét is jó, à’ meny; 
nyire lehet, kerůlni. ' 

Mihelyt pedig a’ pokolvaŕ’ legkisebb kórjelè mutat.' 
ja magát, ш mindjárt szükség figyelemre venni, ’s czél-' 
irányos orvosi sаgedиmet keresni: mellyre még annál 
inkább kell ügyelni olly ta'jon, hol a’ pokolvar gyákrabï 
Ъап fordúl elö, vagy olly idöszakban, mellyben több; 
pokolvar-esetek vétetnek észre. 

Ámbár a’ pаkolvаrt általában ragadós nyavalyának 
hem lehet tekintem‘in'k, és igy а’ megfertözés valamelly 
pokolvarban szenvedö betegtöl nem félhelö: mindazáltal 
sok szomorú hasonlatosságokbó'l l'télvén, а’ pokolvnr’' 
mérge kisebesedett bôrhelyre тeмпe, rosz és veszе; 
delmes hatásokat okozhatna. Azért mindenki, kinek nem' 
kötelessége ollyas beteggel közelebbröl foglalatoskodni, 

‘kerr'íljön minden érintést ‘з' kбиöвыéвt a’ „кoвша-ъ; 
\ l 
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mert, nagy hajlandóság mellett, a’ legcsekélyebb ok is 
képes valami betegség’ legkisebb szikráját lángra lobi 
bantani. 

GYÓGYI'TÓ MÓDJA. 

Ezen értekezés’ folyamatjában a’ pokolvar-mére'gn'il 
több izben volt' szó ; Еgy, a’ betegség’ meghatározásában 
az állati méregröl tettem emll'tést, a’ pokolvar-méreg’ haá 
tását, a’ méregröli általános fogalmunkkal összehasonll' 
tottam , ’s bebiznnyítottam, hogy a’ pokolvar’ tüueményei, 
teljes jóggal méreg nevezettel illesztett gerjböl magya 
_rадать. 

` A’ pokolvari gyógytan' ta'rgya tehät állati méreg. 
A’ gyógyl'tó mód’ alkalmaztatásánál a’ mérgek, és azok 
паk az emberi életmůségre való hatásnik ellen, e’ három 
gyógyjavalat íigyelembe veendö: 

1.) az életmú’ségbe felvett mérget kivetni, vagy el' 
távoztatni; vаgy ha az nem történhet, _ I 

2.) a’' felvett mérget megmásneml'teni, elrontani; 
vagy ha а’ méreg mär fel nem található, 

3.) munkálódásait megelözni, hatásnit következé; 
seikkel semmivé tenni. 

Most rövideden vizsgáljuk me'g, hogy ezen gyógy‘-- 
javalatok , összesen vagy egyenkint létesíte'ndök-e 
vagy sem? ` ' 

A’ mi az elsö általános gyógyjavalatot ille'ti, t. i. 
a’.felvett méreg’ eltávoztatásának eszközlését,minekelöt- 
te veszedelmes hatásait kifejthetné, arról a’ pokolvar’' 
gyógyításánál mindig le kell mondannnk. Mert,nézeteim` 
szerint, ezt minden esetben belsö okoktól származtatván, 
meg nem foghatom, hogy a’' pokolvar’ folyamatja meg-` 
szl'ínjék , m‘; belsö feltételei munkálódnak. A'pokolvar-' 
méreg’ мы“ helybelileg tůnik fel , ’s eltávoztatása küll~a 



80 ' Gvócvl'ró uónn; 

s6 eröszakos szerekkel teljesůlhetne; de ezen můködc's ' 
a’ pokolvar' belsö folyamatját meg nem semmisr'theti. 
Ha pedig а’ pokolvart még úgy nézzük mint elitélést, 
'olly eröszakos cselekvöséggel nagyobb zavart, hevesebb 
kórjeieket okozandunk, ’s ezen „дамы а’ tapasztalás is 
látszatik igazolni. 

Ezenkivl'il még сны: azon esetben jölletne a’ most 
említett gyógyjavalat’ elégtétele szóba, ha anyagos po'-` 
kolvar-mérget lehetne kinlutatni, vаgy ha az útat esmér 
nénk, mellyen az életml'iségbejutott,vagy ах élet'mliszert, 
mellyet kórgóczának választott. Kivl'l’lröl kellett volna 
e" gerjnek az életmůségbe bevétetnie, hogy innen mint 
kitapogatható anyag, mi eló’tt hatásait elkezdenë, elta' 
voztatnék; Идy meghatxírozott jelek által esmértetné meg 
magát а’ folyamat, mellynek terménye a’ pokollvnr-rrréreg.' 
Illyen esetben a’ termö életmüszerre ható kiün’tô, иgу 
a’ különnem'l'í fdlyamat'ot megmásitó sин‘, a’ mérget vagy 
eltávoztatná vagy mi'isnelm'tené.1 __ 

Azért lát'juk, milly'en tehetetlenek az erdszakos se# 
bészi sинek a' pokolvar’ kifejlési folyamatának akadályoz': 
tatására; mert minden bizonynyal az igazi pokolvarnál а’ 
hólyagok’ kimetszése vagy kiégetáse egy _esetben sem' 
felelend meg az óhajtott czélnak, t. i. a’ pokolvar’ 1:i!! 
tásának. Söt inkább az alkalmaztatott ingerlés által a’ 
kórjelek még elsúlyosodnak, ’s a’ veszedelem nevekedik. 
Látunk csekély orbánczos, keléses pörsenéseket, mellyek 

` _ ha idétlenůl fels'zúraŕńak vagy felmetszetnek, a’ leg. 
súlyosabb kórjelektöl kl'sértetnek, mellyek a’ pokolvar’ 
tüneményeivel mérkôzhetnek. Feletto nagynak kell a’ 
pokolvarnál a’ Lvisszahatifisnak lenni, mellyek’ legveszedel; 
mesebb tüneményei leginkább а’ pokolvarméregtôl lett 
arlínytalan felingerlésllen alapúlnak. _ 

Lélekism'éi‘eti tartozásnak паштem egy olly gyógy 
igyekezettel ellenkezni, ’s meg vagyok gyözôdve, hogy 
nézetim’ elfogadásával мы sem vesztend. Csak azon 
esetben, mellyben a’ lépfene-méreg’ börse való hatásái 
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határozottan ki lehet jelelni, kezd épen feltl'ínni а’ tör 
tént megfertözés; az anyagos lépfene-méreg’ helybeli 
megsemmisítése, mielött‘ а’ különneml'í kifejlés’ folya 
‚ищаt az életmůségben elkerühetné, a’ carbunculns’ tö- k 
kéletes kifejlésit hátráltathatja, ’s veszedelmes követke 
zéseit megelözheti. Elkerůlhetetlem'íl szükségessé lészen 
a’ gerj’ azon helybeli megsemmisl'tésén való igyekezet, 
olly esetben, hol a’ lépfene-méreg kisebesedett börre 
hatott, vagy а‘ fertözött marha’ felbonczolásánál velgy4 
nyúzásánál a’ kéz megsértetett. 

Mint kell a’ mérgesl'téseknél szóba jölt második 
gyógyjavalathoz képest, a’ mérget vagy másneml'teni, 
vagy megsemmisítni’.t а’ felelet már nagyobb részint az . 
elöbbeniekben foglaltatik. Csak ismételnünk kell itten, 
hogy a’ méreg’ azon megsemmisl'tésének egyedůl а’ lép 
fene-carbunculus’ elsö feltůnésénél lehet helye, csakhogy 
akkor is abbeli igyekezetünk’ foganatja ritkán felel 
meg óhajtásnnknak; az igazi pokolvarnál pedig, ezen 
cselekvôségíink а’ kivánt sikerrel épen ellenkezend. 

_ Nem hagyhatok érintés nélkú’l egy gyógymódot, a’ 
nép" gyógytudományából , a" pokolvnr ‘s állati mérgek 
ellen, melly a’ méreg’ másnemítése’ ’s az életmůségböl 
elta'voztatása’ szándékán látszik Маpты. Szokták tud~ j 
ni illik a’ pokolvart vаgy nyers vagy aszalt varasbéka' 
val bekötni; a’ dühös kutya-harapást annak égetett s'zô 
rivel kötik be; scorpió’ harapás ellen scorpió-olaj, szú 
nyogcsipés ellen az összedörzsölt szúnyog használtatik 
’s a’ t. Ezen alkalmaztatások azon vélekedésen látszanak 
alapúlni, hogy a’ mérget termesztô életml'íségnek legna 
gyobb rokonsága lévén terményével, azon esetben, hol 
a’ mérges anyag idegen ’s a’ termesztö tulajdonu életmů 
séggel jö érintésbe, mint az emll'tett n'épi gyógymódoknál 
történik, a’ méreg nagyobb rokonság’ következésében, 
az idegen életml'íségböl, a’ hasonneml'í részekre vonulván 
’s menvén át, igy а’ megfertözést a’ testböl el fogja и;- ‘ 

'voztatni. A’ varasbéka’ használásának magyarázatjában 
nnmůszn’rïvn. “пышных. 1. xö'r. 6 
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még az eröml’ívi gyógytudomány’ (medicina mechanica) 
Мэpд)“ kell segl'tségůl hl'vni. A’ dühös kntya’ égett szö 
rének a’ mart sobre való alkalmaztatáslinál talán a’ kreo 

sot’ jelenléte fejti meg n’ határtalan hiedelemnek egy 
részét. _ ` _ . 

Minthogy az illy féle mérgesl'téseknél “ваша 
endö két elsö gyógyjavalatnak vаgy semr'ni "аgy igen 
kevés haszna lehet а’ pokolvar-méreg ellen; egы figyel 
münket a' harmadik „атаман teljesl'tésére kell for 
(Пиши-1i, melly által а’ pokolvar-méreg’ hatásamegelöz 
tetik 's következése elhárl'tatik. 

A’ pokolvar-méreg’ hatása mindenkor meghatározott 
üszög, idomtalan daganattal a’ környékezö részekben; 
tehát a' pokolvarnál üszög lesz gyógyl'tandó. Az üszög' 
gyógyl'tásánál elöfordúló általános gyógyjavalatok: 

1.) az okok’ munkálódásait, mellyekböl аz üszög 
származik , semmivé tenni; 

2.) az üszögnek határokat vonni, ’s 
3.) nz üszögnek a’ testtöl való elválását sikeresl'teni. 
На а’ pokolvar’ tüneményeit emlékezetünkbe visz-' 

szahozzuk, a’ származtatásáról való véleményeket fontol 
gatjuk ; ’s ha ndott alkalommal a’ pokolvar’ kórfolyamat 
Ёt szemmel tartandjuk: meg fogunk gyözödni, hogy 
általános szenvedelem’ tüneményei talán soha sem fejle 
nek ki azon arányban, hogy a’ pokolvar’ kórjeleit egye 
«Ы! azokból lehetne következtetni , ’s azoknak meggyö 
zésével a’ pokolvar’ gyógyítását eszközleni. Azért nem 
is hihetem , hog); egy igazi pokolvar' esetében is egyedl'il 
_belsö szerek’ használása által ezen czél elérendô légyen. 

Az ellenkezö véleményt kénytelen vagyok okúl nézni, ' 
hogy a’ jóslat olly szomorúan hangzik a’ pokolv'arnál; 
mert mindenk nagy volt a’ bizodalom' a’ »belsö szerek 
hez, mellyekke a’ pokolvar-méregnek belsö részekre ter 
jedését törekesznek sok orvosok megakadályoztatni; 
azonban olly ellenség ellen foly a’ harcz., melly csak 
ezen küzdés által hozatik létre. 
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A’ második gyógyjavalat, az üszög’ gyógyl'tásánál, 
határhúzásban áll. Ezen gyógyjavalatnak elégtétetik az 
üszög’ környékén elválasztó lub’ létesl'tése által, mert 
magвs fokú életfolyamat kivántatik egy olly ellenség# 
gel való szerencsés megvívásra, melly az élet’ rendes 
körében pаsы‘t 's öldös. 

' Láttnk a’ pokolvar kórjeleiböl, Вogy а’ var körjìl, 
kiképzés után, egy elválasztó vonal vétetik észr‘e, melly 
egy pаkolvах" esetében sem hibázik , ’s a’ pokolvat’ leg 
különnemůbb jelei közé tartozik , annak sajátságos alakot 
adand; teыt az üszög elleni második általános gyógyja-. 
valatnak sem lehet a"pokolvar’ gyógyításánál helye; 
mert e’ gyógyjavalat’ отца, az üszög’ elválása, _már ez 
életerö által eszközöltetik. Nagy zavart okozna äklobnàk 
orvosi szerek által való létre hozása, mert az аbbeli lob-` 
folyamat’ felette nagy hévsége ’s cselekvôsége, veszélyes 
bélyegét a’ pokolvarnak is költsönözhetné. Yeszedelmes 
következésl'i lenne az illy cselekvés-mód, 's itten ismé't 
azon szomorú esetek közül egyiknek van helye, hol u’ 
természet félre értett , vagy helytelenül magyarázott 
igyekezete , iszonyú bosszúálással bünteti a’ vigyázät# 
lant. 

A’ harmadik általános üszög elleni gyógyjavala't' 
паk: az üszög-elválasztásnak а’ pokolvar' Нашим; 
nál, kevés vagy épen semmì helye sincs. Mert mihelytl~ 
az elválasztó vonal kiképeztetett , e’ gyógyjavalatnak 
nagyobb részint már elégtétetett. Az elvälasztó ища! ál 
tal az üszög életmůségbeli összefüggésébôl kilép, ’s még 
_környékével fenálló összekö'ttetése , most már inkább 
csupán mechanicus , mint életmůbeli , melly nem kl'váu 
sok segéd eszközöket, hanem hozzájárulandó csekély 
kézi segedelemmel , vаgy maga a’ környékezö r'ész’ kü-' 
lönneml’í gyuladása által feloldatik. Ezen gyógyjavalat' 
ищeтé“, а’ második gyógyjavalatnak elégtételében' 
alapúl; mert ha amannak elégtétetett, a’ harmadik csak 
látszólag marad fenn. Világosan látjuk а’ pokolvarnál, 

6i' 
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hogy további kórfolyamatjárn és veszélyéŕe nézve, mind 
egy, akár hosszabb akár rövidebb ideig merad аz йszög 
аz életmůséggel összeköttetésben; és hugy kiilönösen а’ 
veszedelem az üszög’ elválásával még el nem hárítatott. 
' Egyszerl'í, ’s, vélekedésem szerint, meggyözhetö mó 
don iparkodtam megmutatni , hogy az üszög elleni анам 
nos gyógyjavalatok’ elégtétele , a’ pokolvar’ даgyт“ 
nál nem elégséges , ’s hogy аz élet’ veszedelmeztetése a’ 
pokolvarnál nem ezen forrásból ered. A’ polkovar-méreg 
ellen vаld életml'íséges visszahatás azon lény , mell)t 
iránytalan hévsége ’s következései által az életnn'íség’ élet 
folyamatját akadályoztatja, vagy az életeröt épen kime 
riti. Tehát а’ pokolvar’ gyógyl'tásánál fc'ikép ‘sôt egyedül 
ezen életmůségi helybeli visszahatást_ kell szemügyre 
vennünk ’s ellene tusakodnunk. Az egyetlenegy gyógy 
javalat lészen, ezen visszahatást ’s kôzvetleni követke 
zéseit megsemmisítni. Vagy, ha а’ pokolvart elitélésnek " 
szabad tekinteni, akkor ezen elitélést szükséges mérsé 
kelni. Ezen esetnek más elitéléseknél is van helye, mellyek 
nem шваn legnagyobb veszedelemmel fenyegetnek, ha 
meg nem korlátoltatnának. / 

Ezen visszahatás a’ pokolvarnál nagy kiterjedésl'í 
lob és daganat áltnl jelenti ki magát. Ezen daganat nem 
igen forró, nem igen vörös, nem igen fájdalmas; melly 
jelek arra mntatnak, hogy a’ betegség’ fö kórgócza olly élet 
ml'íves képeletben létezik, mellyben az életmůségi érzé 
kenység 's izgékonyhság nem {Мette munkálódik. Ezen 
életmůségesképezés а’ bör’ általános sejtszövete. Csak 
igy lehet а’ daganat’ aránytalan csekély fa’jdalmát, ter 
mészetes „(мы ’s kevés forróságát megfogni. A’ felho 
zott bonczolások is bizonyítják , hogy a’ pokolvarnál az 
аzt környékezô sejtszövetben legnagyobb beteges „тo 
zások találtatnak, bizonyítja azt a’ kézen létezö pokol 
‚5:‘ kórfolyamatja, hol a’ gyuladt sejtszövet genyedésbe, 
‘elüszögösödésbe meg'y мы , ’s a' többi életmůséges ré 
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szek, izmok, csontok, csak késöbben ragadtatnak ro 
konszenvbe. 

Tehát a' pokolvarnál ezen sejtszövet-gyuladás teszî 
a’gyógyítás’ fô ’s egyedüli tárgyát g` elenyésztésére olly 
szereket ’s olly alakban használandunk, mellyek hatásu. 
kat a’ közönséges takarók’minden szövetén keresztül, a' 
bôr alatti sejtszövetig elterjeszteni alkalmasak, melly 
feltételeket az egyirányos ’s szünet'nélküli nagyobb me 

_ legség' alkalmaztatásában találjuk fel: mi által az alkal 
mazandó, oszlató, lobellenes szerek, jótévô nagyhatásu 
akká Уайт“: , _és minden esetben kl'vánatos foganatot 
eszközlenek. ' ` ' 

A’ szerok tehát , mellyeket minden pokolvarmíl 
legszerencsésebb foganattal használìam ’s jövendôben is 
használni fogok, következendök: а’ (pokol) varra magri 
rа, az üszög’ leválásának elômozdításáért, ólmos т (un-' 
guentum lythargyri) vászonra vastagon kenve tëtetek; 
а’ daganatrn pedig forró borogatásokat illatos fůszerek' 
(species aromaticae) forl'ázatából hozza'adott ólomeczettel 
(acetum lythargyri) alkalmaztatok. Ebböl ‘Ш az egész 
pokolvar elleni gyógykészüleœem, mellyetminden pokol 
varos esetben a’ legkl'va'natosabb foganattàl használtam, 
’s azt mással soha felnem is cserélendem. 

Leforráztatom''az illatos “мeшкеt , ’s leszůre-' 
tem; ezen forrázatot mindig melegen tarlatom, ’s egy‘ 
itczéhez egy kanál ólomeczetet adatok. Ezen keverékbe, 
a’ pokolvaros daganat’ területének megfelelö nagyobb d`a 
rab gyolcsyuhák mártatnak, ’s kicsavarva vagy nyolcz~ 
szorosan а’ daganatra borl'tatnak, olly forrón mint 'a' 
beteg csak elszenvedheti. Ezen borogatásokat minden 3` 
4. 5. perczben meg kell változtatni, és mindig egyforma 
forrón minden félbeszakasztás nélkül 24 — 48 óráig vagy 
tovább i alkalmaztatni. _ 

Én ezen borogatásokat minden pokolvaros esetben` 
különbség nélkül alkalmaztattam, a’ betegség’ kórszaka 
ira vagy helyére пишeт sem vetvén. i’éha'ny hónap 
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elótt egy esetem for(1li1t el6, hol afpokolvar a'felsó 'ajak’ 
jobl) részét lepte meg, itt is ezen borogatásoknt alkal 
maztattam a’ betcg’ minden мы nélkül, ámbár nagy al 
kalmatlansággal valának összekötve а’ száj’szomszédsá 
gs miatt. 

A’ borogatlisoknál külò‘nösen ligyelmezni kell , 
liogy mindig egyformán melegek legyenek, ’s olly for 
l'ók, mint cssk a’ beteg elállhatja; ’s hogy а’ borogató 
'l'uhák a’ daganat’ egész területét ellepjék , sôt а’ daga 
_nat’ határin 'túl is terjedjenek. Az ólmos ir minden 3. órá 
bnn ':__negújl'tatik. _ 

Illyképen 24-48 óráig vagy addig alkalmaztatnak 
ezen borogatások, mig а‘ daganat el nem oszlott , mi 1, 
2. 3'. паp lefolyta alatt liizonyosan megtörténend. Azután 
ezen borogata'sokat még 2. _3. nap folytntom, de nem 
(Шут; gyakran “штат; elég, ha minden órában vagy 
‘minden kаt órában 'újítlsitnnk meg: nsak arra kell vigyáz 
ni, liqgy meglu'ítés ne` történjék. 

Az iiszög а’ daganat’ eloszlása után vagy magától 
elválilç, гаgy kevés segedeleln' hozzájárultával elválasz 
tatik. A’ hátramaradt fekélynek ninos semmi különnelm’í 
gege; gyógyítatik vagy os_zlató írral , vagy „eытащ 
forrázattal, vagy tiszta meleg vl'zzel; behegedése ólom 
Yl'zzel, cserhej-fözettel, yagy pokolkövel elvógeztethe- _ 
Ш: 
I ' Belsôképen némelly esetben , semmi orvosi szert 

_ )` nem használtam, elegendö volt szoros életrend , ’s nyu-_ 
galom. De аz esetek’ többségében , шаr а’ gyógyl'tással 
jairó ny‘ughatatlanság’, а’ betegségnek félelmet gerjesztö 
neve’, de kivált а’ helybeli iszonyú vis'szahatás’ követke 
zésében csorvás láz’ kórjelei fejlenek ki, hol is а’ kiü 
rítô szerek a’ legjobb sikeruiek. Más esetben а’ щ‘ tü 
'neményei belterjesebbek , мыt ha a’pokolvar аж arczon 
фаt fel: ezen esetben hlisítô szerek a' legjobb мышь 
11. m. а’ borkô, borkösayany; паngаt а’ salétromot is 
edtam a’ felhozott esetben legjobb sikerrel. Ide cs'a‘tolok 
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még egy kedvezö tapasztalást, hogy eddig még minden 
pokolvaros esetimben belsö orvosság’ egyszerlî rendelésé 
vel mindig be értem. 

Ha ideges vagy rothasztó láz jelennék meg, ter 
mészetöknek megfelelö szerek rendeltessenek; ámbár 
véleményem szerint illy esetekben а’ jóslat a’ legszomo 
rúabb leend. ' 

Hasonlóképen а’ lépfene-carbunculus’ leirt esetei 
ben is a’ pokolvar elleni gyógymódot alkalmaztattam, 
és ezen betegeknek további kimaradások, azon reménynyel 
kecsegtet, hogy а’ hasonló , de nagyobb fokú betegség 
ellen minden kivétel nélkül sikerrel használt gyógymód, 
a’ kisebb betegség ellen is foganatos hatását meg neln 
tagadta. ' 

A’ pokolvar‘ nevezett gyógymódjának szembetůnö 
'fog'anatja kötelességgemmé tette, ezt a’ nagyobb közön 
séggel is megesmértetni: а’ mit teljesíteni kivántam, 
mielött még a’ Magyar Tudós Társaság’ jutalomkérdése 
megjelent, 's most annál nagyobb örömmel cselekszem 
ат, mivel az által a’ Tudós Társaság’ egyik kivánatjá 
nak megfelelhetek, ki e’ jutalomkérdés’ szerkeztetésé 
nél a’ pokolvarnak mint egy olly öldöklö betegségnek 
gyógyítását bizonyosan leginkább szemmel шпottа. Еgy 
csalhatatlan gyógymód’ közlésének érdemét értekezésem 
nek _kell ugyan tnlajdonílanom; 'de nem egészen magam 
nak, hanem idegen érdemnek, minek igazságos elesrné 
rését nyilván ki akartam jelenteni. Mert én ezen gyógy 
módot készen vettem által ; egyedüli érdemem az, hogy 
mindenkori alkallmaztatásában` hasznát, csalhatatlanságát 
kitapogatni ’s meggyözôdésemmel támasztani nem'siker 
пéны“ iparkodtam, ’s hogy аж `mint puszta empyriát ok 
szeres alapokra építeni törekedtem. Megvalósúlnak-e 
nézeteim a’ pokolvar’természetéröl ’s a’ felhozott gyógy 
mód’ hatása okairól , itéliék el orvos társaim; de hogy 
ezen gyógymód minden pokolvaros esetben a’ legsike 
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resbb foganattal alkalmaztatott, azt sokszoй tapasztalá 
sam eldönthetetlenůl bobizonyította. _ 

A' pokolvar’ számtalan gyógyító módjait, mellyek 
szerte széllel mind az orvosok, de kiváltkép а’ nép 
közt divatoznak , felszámlálni azért штаttаln el, mert а’ 
közlött gyógymód' meglepô foganatjzit tapasztаlván , аzt 
többé mással fel nem cseréltem, ’s akkép’ azok’ viszo 
nyairól a' pokolvar’ gyógyítására orvosi gyakorlatomban 
tapasztalást nem szerezhettem. Felhoznak ollyanokat Pli 
nius, Hoffmann, Frank József ’s mások; szaporíthatni 
ezeket az Alföldön minden kurúzsoló’ szájából, de még 
úri asszonyságok is talállatnak, kik csalhatatlan pokol 
varelleni gyógymóddal dicsekesznek, ’s ezeket nem va 
lnmi` rejtélynek tartják, hanem szives nyájassággal közlik. 

Berekesztésl'íl még két kórtörténetet hozok fel legna~ 
gyobb rövidséggel; mert egy betegség, mellynek tu 
lajdona a' meghatározott kórfolyamat, ’s mellyben az 
orvosi szereknek a'lkalniaztatása tiszta empyricus , olly 
kevés változósággal bir, hogy számosb történeteknek 
elôhordása ngyanazon tárgy’ 'isŕmét'lése által аz olvasó 
nak türedelmét elfa'rasztaná; de egyébiifánt is а’ szá 
mosh kóresetek’ közléséböl а’ beteg’ orvoslására, orvos 
tаrsайма, ’s а‘ tudományra nézve -a’ mi fô dolog vol 
пач- nyereséget nem áraszthatnék. Elég légyen tehl1t itt 
két péпыt Ъoжп0m‘1’e1, annyival is inkább, hogy а’ po 
kolvarok köz'ötti különbség csak onnan ered, hogy a’ 
pokolvar vagy а’ kézen, vagy arczon ’s annak szom 
szédságállan jelen'meg, ’s Еgy а’ közййk való különbség 
osak а‘ helyet, mellyen tanyáz, érdekli. 

1.) N. N. hús‘z_ ’s nehány esztendös asszony, két 
gyermek’ anyja, jó test мамаша 3 nap 6ta bal arcza’ kö 
zepén tanyázó pokolvarbnn szenved; a’ pokolvar tetö 
Рoщаt elérte; а’ daganat bal oldalon a’ nyakon keresz 
tl'íl а’ mellig elterjed, feszl'ílés érezhetô a’ bal láb-ujja 
kig. A’ beteg kénytelen volt lefeküdni, a’ láz tetemes, 
a’ bör száraz, а’ f6 valamennyire kábúlt, a’ nyele's ’s 
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lehelés keveset akadályoztatott. A' fájdalmak nem fe 
lette nagyok; égetôk, feszůlôk. 

Külsôkép a’ szokott szereket rendeltem; belsôbép 
borkövet, czúkorral bodzavirág' forrázatban. Estvefelé 
a’ betegség’ minden kórjelei megsúlyosodtak, a’ min meg 
ütköztem (mert e’ volt a’ legelsô pokolvaros betegem); 
de csak hamar észrevevém, hogy a’ borongatások nem 
egészen rendeletim szerint nlkalmaztattak. Mostjelenlé 
temben úgy alkalmaztattam, hogy u’ bal arczot, nyakat, 
's a' mellnek egy részét liefednék. Másnap'reggel öröm 
mel láttam, hogy a’ betegség megállnpodott, ’s a’sda 
ganat már valamit apadt is. Estve már sokkвl kisebb 
volt a’ daganat. Harmadnapra a’ daganat nagyobb részint 
eloszlott; a’ borongauísok még használtattak , de 11111111i 
ban. 4-dik napon az üszög kivált. A’ fekélyen semmi 
különöst nem lehetett látni; а’ behegedés igen csekély 
seb’ hátramaradásával hamar megtörtént. 

2.) N. N. 30 esztendös tímárt, kihez a’ betegség’ 
8-ik napja’ estvéjén hivattam, kò’vetkezô állapot 
ban találtam: jobb karja idomtalan alakú vólt, isszonyú 
an feldagadva. A’ daganat а’ 11éшtô1`1кeш1ve a’felsô kar’ 
közepéig elterjedt, a' kéz majd egészen el volt roncsol 
va, 's csak a’ hüvelyk-’s mutató ujjakat lehete megkü 
lönböztetni, a' többi három ujjakból csak csontok lát 
szattak az üszögös tömegböl kiállani; a’ kéz’ ’s elôkar’ 
egész terůlete egy összefüggö fekélyes tért képeztek fe 
ll'íleges elüszögösödéssel. Étvágy’ hijánya, nagy szom 
júság, fájdalmak, álmatlanság, láz. 

A’ pokolvar’ támndásának helye a’ negyedik ujj 
perez volt. ` ‘ 

Rendeltem a’ szokott pokolvarelleni borogatásokat, 
kihagyván az ólmos l’.rt; belôkép gyökönke-forrázatot 
Heiler savanyú nedvével; italúl vörös bort vízzel. 

Azonnal beszéltem egy orvostársammal a’ felsö kar' 
csonkításáról, mint takin а‘ beteg’ élete’ megmentésére 
szolgáló egyedůli 'orvoslásmódról. 
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Milly kellemesen meg valék lepve más nap reggel 
a’ betegséget csökkenésben találván, а’ felsô kar' daga 
ищаt majd csaknem egészen eltůnve, az elôkar' ge 
nyedezô daganatját elapadva, az a'ltalános Юtet is ja 
“Нил. A’ szerek minden változtatds nélkl'íl folytattattak. 
A’ daganat mindig jobbnn apadt,'s négy nap múlva egé 
szen „мам. Az üszögösujjak elhulltak , a’ felůleges 
üszögös helyek nagy kiterjedésů bördarabokhan elva'ltak. 

A' nagy kiterjedésů fekély, штанга. forrázattal 
beköttetik, ’s tisztúl nem sokára, azután a’ behegedés' 1_. ' 
elômozdítására cserhéj-fözet ólomvl'zzel használtatik. 

A’ hegedés lassan történik, kivált az elhullott uj 
jak ál'tal okozott üregekben, mert а’ beteg а’ pokolkö' 
alkalmaztatását semmikép sem akarta engedni. 
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Fölfedezése azon halálos pokolvar' 0110s1113 
módjának, melly leginkább ns. Csongrád, Csa 
nád és Békes vármegyében dühösködve ural 

. kodÍk: 

Mellyet a’ :zeuvedó' emberiseg irá/1t viseltetó' felebaráti 
re’szvételbá'l 13. eszteudei szerencse's próbate'lelei „шн 
Àó'zre bocsájtaní lu’ván a’ fá'ntisztelt ns. Csongrád mir 
megye'neh egyil.' И!es seborvosa: Steinbaclier (дoн/"М. 

1825. 
/ 

/ ___ 

Nem a’ hirvágy vagy a' haszonkeresés, _hanem n' 
felebaráti belsô részvétel, ’s a’ szenvedö emberiségen 
tôlem mint orvostól kitelhetö segedelem iránt való for 
xó kívánságbirt engem ezen irásom’ készl'tésére, melly 
ben` én a’ szerfelett pusztl'tó, ’s leginkább Csongrád, 
Csanád és Békes vármegyében uralkodó halálos pokol 
var’ orvoslásmńdját adom elô.` 
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Hogy ezt elôbb nem tettem, egyedüli oka az": hogy 
én bizonyost akartam írni; már pedig illy orvoslásmód 
nak bizonyos és foganatos ereje’ meghatározására néhány, 
még pedig szakadatlanul jó kimenetelů próbák kívántat 
nak. Tizenhárom esztendô, lefolyta alatt vizsgálódva él 
tem én ezen orvosló szerrel, ’s mondhatom olly szeren 
esével, hogy azon betegek közül, а’ kikre ezt alkalmaz 
tam , kezein alatt ezen különben halálos pokolvarban 
egyetlen egy sem balt meg. 

Egész barátsággal közlöm tehát én azt, а’ pokolvar' 
rövid leírásával eggyütt, a’ benne szenvedôknek orvos 
lási haszonvétel, a’ beavatott orvosoknak pedig továb 
bi vizsgálat végett, forróan kívánván: hogy ezen orvos? 
lásnak másutt is Íszintugy mint e’ környékeken , ugyan 
azon jóltévô 's bizonyos foganatja légyen. 

Azon nyavalya, méllyrôl а’ jelen munkámban érte 
kezem 's mellynek magyar nevezete (mint fennebb emlí 
tém) polaдом‘, -- németül : Karbunlsel, — görögül: an 
t/lrax, — latinul: furzmculus pestileutz’ulis, tapaszta 
lásom szerint leginkább Csongrád , Csanád és Békes vár 
megyében uralkodik. Ennek szomoru következése a’ hn 
lál, ’s egy_ esztendô alatt több száz emberek lesznek 
szerencsétlen áldozatjaivá. 

Meg kell azonban jegyeznem: hogy ezen ngy neve 
zett pokolvar igen is nagyon különbözik azon hólyagos 
tüzes pattanástól, melly noha nem halálos ’s kevesebb 
fájdalmat okoz, ezen a’ környéken pokolvarnak nevezte 
tetik. Ezen hólyagos pokolvarnak megesmértetô jelei 
ezek: t. i. ez közönségesen a’ kezeken 's kézujjakon szo 
kott támadni, 's öt vagy hat nap alatt diónyi nagyságra 
megnövén összekékül, ’s a' karimája vörösre dagad. 

A' fenn nevezett betegséggel én a’ következendô 
módon szoktam bánni, ngy mint: felvágván sebmetszôm 
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mel (lancetta) hólyagát, az ollómmal lenyirom, ’s napjában 
kétszer az alábbi elsô szerrel bekötöm , ’s ezzel az or 
voslásnak teljesen vége van. Csak azt kell még ide je 
gyeznem: hogy az efféle betegnek n’h'ideg levegön jár 
ni tilalmas. д” t 

Egészen máskép mutatja ki esmértetô jeleit ama’ 
gonosz fajta pokolvar, az anthrax; mert az ebbe esendö 
beteg а’ pokolvar’ kiütése elôtt egy, söt két nappal is 
elôbb magät lankadtnak, leroskadtnak és étkivánat nél 
kůlinek érzi; megesik mindazáltal olykor -‹olykor: hogy 
ezek az elôjelek elmaradnak. Többnyire a’ homlokon, 
vakszemeken, arczon, lélekzô csön, 's a’ nyak’ oldalain; 
szóvalì a' fô'n ’s arczon, támad; harmad napra hasonló 
a’ beoltott 8-ad vagy 9-ed napi himlöhez, minden tüzes 
karima nélkl'íl, körôskörl'íl savóval (serum) teljes, 5z5r 
gás és egy tollvastagságu börhólyaggal (mellynek sértet 
lem'íl kell maradni), a’ hólyag‘ közepén pedig egy feketé 
lö pont lа1tszatik. A’ beteg csak néha érez visz'ketegsé-’ 

get, ’s ottan-ottah éles nyilamlás-forma fájdalmat. Majd а’ 
daganatnöttön nö, ezntán annyira: hogy а’ sérelmes f6 
egy tiz, vagy több itczés sajtár’ nagyságára felfuvódik. 
Ekkor a’ _közepén` feketélett pont már el kezd teru'lni, 's 
nyolczad napra а’ pokolvar’ helye egészen feketelészen, 
's а’ beteg félre kezdvén beszélni, 11-dik napra (közön 
ségesen) meghal. 

Ha az nrvos az illy beteghez negyed napra hivatik, 
a’ gonosz fajta pokolvart könnyen megesmérheti, ’s az 
alább megírt melegl'tô borltgateíst (fomentatio) alkalmaz 
tatva'n tapasztalni fogja: hogy а’ pokolvar azon áll'apot 
ba g maraflni, mellyben azt találta; a" daganat sem foäni, a’ sebvar pedig nehány nap mnlva kezd meg 
gyl'íln : ez felvágatik, 's belge a’ 3-dik szämu orvosi 
szerrel napjában kétszer bekò'tetvén , az orvoslásnak 14 
nap, legfeljebb három hét alatt, szerencsésen vége van. 
A’ meglett, 40 vagy több évl'í,jól táplált embernél kényte 
len voltam már harmadiknapra а’ 4-dik számú orvossá~_ 
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got (belsókép) haszmílni: ennél nyelvmocsok mutmko 
пoп, a’ mi ritkán történt. Illy bánásmód mellett öröm-' 
mel tapasztaltam: hogy betegem 24 óra а!!1tt jobban, 
48 óra ntán pedig veszedelmen kivül volt. 

Az elörebocsa'tottakból viln'gos: hogyitt minden az 
anthraxnak igazi megesmerésétöl függ, a' mi a’ fennebbi 
leirás szerint olly!r orvosnak, ki а‘ himlöoltással csak 
valamennyire is esméretes, nem lesz igen nehéz; mind 
azáltal az anthrnxxali báná’tekintetében mégis megkell 
iegyeznem: hogy az anthrax néha а’ felsö ’s alsó aja 
kon is, hova az elöbb kiszabott melegítéssel férni nem 
lehet , szokott táinadni: melly esetben én a’ 6-ik számи 
orvosságot lág‘y melegen egy összegyürt ’s gyakran be 
mártott pamacsban (compresse) szoktam felrnkatni. 

ММ! ’s mi 'módon támad az a’ halálos pаkolvаl’? 
mind ez ideig semmikép sem tanulhattam ki; a’ leg 
egészségesebb ember is bele esik,’s pedig gyakran hir 
telen; mindazáltal (ha szabad ezt közbe vetnem) a’pap 
rikás, szalonnás, és kövér eledeleknek erre nézve пиgy 
befolya'sokat gyanl'tom, noha'a’ valóságos oknak kinyo 
mozását az orvosi magosabb tudományra bizom. 

Minekutána e’ szerint én már mind leirását, 
mind nekem mindig szerencsésen kiütött (‘r“os1á5115t ezen' 
gonosz tulajdonságu pokolvarnak világosan elöadtam; 
nem lészen felesleges (úgy látszik) elöadnom tŕibb ese 
teket, mellyek az általam gyakorlott módra vezettek, 
’s annakutána folyvást próbatételeimet szerencsés kö 
штаны jutalmazták. 

Elslf észrevétel. 

NN; mintegy 48 esztendôs korában,‘midön 'épen 
lakóhel‘yétó'rl âlmértföldnyire hivatalosan tтo! 7o1ll8,' 
arwájánalr jobh' felén az oп‘ mellett, a’ szóba vett‘ po-' 
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kolvar egy kis viszket'egséggel támadt. A’helybeli seb 
orvos az említett urnak vigasztalására azt csekély pat 
tanásnak magyarázván, olmos (diachylum) ilastrommal ra 
gasztja be. Azonban a’ nyavalya napról napra annyira 
terhesedik, hogy az emll'tett 11l’ 9-ik napra baza térni 
kénytelen; hivatnak engemet, a’ veszedelmet látom: 
’s mi volt mit tenni? Minthogy az általam kigondolt or 
vosságról még egészen meg nem gyözôdtem, ’s egy 
gyermekes atyának sorsa szivemen mélyen feküdt, arra 
határozám magarnat: hogy Bell' 1-86 részre 36. szakaszá 
nak utmutaïását _kövessem, egyszersmind orvosi 1:а 
nácsnt tartsak. I'lijäba volt minden; a’ beteg 11-dik паp 
nak estveli 9-ik óráján meghalt. 

Második észrevétel. 
\ 

Ugyanazon holnapban, u. пl. septemberìnek 24-ikén, 
egy másik embertársom is ugyanazon gonosz pokolvar' 
veszedelmébe esik: ezzel is Bell’ elöadásaI szerint br1n 
tam; de ez is 13-ik napra úgyanazon pnsztl'tó nyavalyá 
nak szánakozásra méltó áldozaljáva lett. 

Ezen két rendbeli szerencsétlenek’ halála olly sziv 
rehatólag érdeklett engem, hogy a’ Bell által kiszabott 
orvoslásmódot elmellôzni 's legelsô alkalomkor e’ helyett 
а’ magaméval próbát tenni eltökélém. 

Harmadik észrevétel. 

Ezen nemů pokolvar egy tehetös gazda’ kezefején 
támadt. Már 1l nap sinlett benne, l1l111ôn hozzá hivnttam‘. 
Keze nagyon összedagadva, 's rajta, egy két forintoshoz 
hasonló kerekségre, az anthrax fekete volt. 

Itt alkalmaztattam elôször az általam feltalált or 

vos'lásmódot , a' melengetös borítgatást éjjelre, ’s e' 
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mellett az 5-ik Bzámu belsö izzaszfót nappalra rendeltem; 
’s napjában 2 csésze bodzavirág- theál; adattam, ’s сsи 
dálva szemlélt'em: hogy betegem .24 óra alatt jobban, 
48 óra mulva pedig a’ halál’ tòrka'ból egészen Юнга‘! 
va volt; azonban még néhány hétig az orvoslást fМуни 
tam. Megjegyzésre méltó: hogy а’ meggyógyultnak 4ujjai 
meredten marndtak: a’ mit kétség ШИН аz_ okozott, 
hogy közbejövetelemig az anthrax nagyon elhatalmnzott. 

Ezen szerencsés kimenetelü eset után пeй bátorod 
ván a' következett4 hónap alatt méglizenötöt (mindnyó 

` joknak nz anthraxïaz arczon támadt), gyógyl'tottnm ki, ’s 
мёg pedig minden ll-‘osz következés nélkül. _ 

'_ Miután ezen gyógyl'tásmód napról nap'ra bizonyo 
sabbá lett, legkevesebbet sem kételkedtem azt teljes 
gyakorlásba hozni; ’s valóban: ezz'el több százakat élet 
ben megtartottam. Nagyobb bizonyságnak okáért a’ je 
lesebbek, ’s még életben lévök közül nehányat, kik éle 
töket egyenesen ezen orvoslásmódnak köszönhetik, itt 
megnevezek , u. m. N.N. vármegyének földméröjét, ak 
kor 32 esïtendöst , ugyanezen vármegye’ fô fiskálisának 
lritesét, a’ m. N. N. uraságnál egy irnokot, egy leg 
jobb idèjebeli kisasszonyt, ’s а’ fenn tisztelt m. N. N. 
uraság’ juhá'sz-gazdáját ’s a' t 

\ Mindezeknek ’s ezeken felül több százáknak ügye 
lésem alatt 14 nap, legfeljebb pedig 3 hét alatt, elöb 
beni egészségök helyreállott: а’ minek következésében 
bátorkodom а’ pnkolvar’ gyógyításának ezen módját а’ kés'ô 
maradékra is által bocsátаni. __ 

A’ fennebb elôadottakon kivül a' pokolvarrali bánás-' 
módnak környülállásosabb elôterjesztése nem lehet itt 
felesleges: A’ mint а’ pokolvaras beteghez hivnak, 
azonnali elsô lépésem az: hogy annak az elsô szänm 
kenöcs'öt,’s а’ második számи melengetôs borítgatslsl:t ren 
delem; a' kenöcsöt kerekre Бvдды} rnhácská'ra, mипy 
а’ sebet egészen belepi,jó vastagon máznlva, napjában két- _ 
szer, söt háromszor is, felrakatoln- A’ 24ik sfLámumelen~ 

‘ )à 
l 
ì 
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getôt pedig а‘ két ;elsô nap éjjel 's nappal minden negyed 
_órában háromszor újítatom: a' harmadik nap már csak 
nappal tétetem ezt, ’s éjszakára csak az elsô számú ke 
nôcsöt ragasztatom fel; ‘s igy bánok a' 4-dik napon is. 
Ha pedig az 5-dik napra is fennmaradna a’ daganat, а’ 
melengetôt tovább is folytattatom: ez azonban ritka eset. 
Ekkor a’ pokolvarnak а’ vnrát ugyancsak szemügyre 
veszem; ’s ha látom: hogy ez körében tág ’s lelohadt, 
elôveszem pincettemet, ’s vele felemelvén, 'azt а’ tartó 
bôrhártyától óllóval szépen elmetszem. Ha pedig ezt egy 
szerre meg nem tehetem, másszor próbálom. A' sebet 
azután a’ 3-dik számú flastrommal napjában kétszer be 
kötöm, valamint akkor is, ha a' var még le nem vevôdött. 
A’ varat erôltetéssel soha sem veszem le, 's másoknak is 
tiltom. E' mellett a’ beteget 4_5 nap ágyban hagyom, 's 
az 5-dik számú bodza-theát napjában kétszer adatom. A’ 
vizen kívül másféle italt nem engedek. Ha pedig a’ da 
ganat, melly közönségesen negyed ’s ötöd napra szokott 
eloszlani, egészen megszünne, akkor betegem elôbbeni 
életrendjét bízvást folytathatja, 's _az orvoslás alól ki 
kerül. ' 

Ezen zerencsés fölfedezésem, melly szerint 13 esz 
tendô’ elfolyása alatt ezen gonosz természetü pokolvar 
ból, a’ nélkül, hogy csak egyetlen egy is meghalt vol 
na, számtalanokat kigyógyítottam: olly gyönyörüségem 
re, olly lelki megnyugtatásomra szolgált, hogy annál 
fogva megihleltetvén: jó Istenemhez fohászkodva felfo 
gadám: hogy azô szent felsége’ kegyelmébôl még hátra 
lévô napjaim' folyta alatt az ezen nyavalyába esendôket 
ezután minden különbség nélkül egyedül felebaráti sze 
retetbôl, legkisebb jutalom nélkül, fogom gyógyítani, je 
lentvén egyszersmind azt is:hogy az elôfordulnndó eset 
re nézve a’ helybeli gyógyszerárost is mindenre megtaní 
tottam, ’s e' mellett а’ t. t. lel ki pásztorokat minden val 
lási különbség nélkül megkértem arra: hogy ezen pokol 
vart ngy is jól esmérô közönséget egyenesen az említett 

69“: 
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patikáriushoz, kinél a’ szükséges orvosló szerek min 
denkor készen találtatnak, utasl'tsák. 

Gyógyszerek a' pokolvar ellen. 

1-sů szám. 

R. Ungv. Lythargyri une. unam. 
D. in Íict. 

Sign. Az anthraxra való. 

так „11.. 
R. Specìer. Caephal. ‘resoL unc. tres. 

Coque in libris decem aquae fluv. vel fontis 
ad collaturam libr. octo. 

adde: 

_ Aceti Lythargyri une. unam. 
M. D. in olla. 

Sign. Jó melegen , a’ mint csak elállhatni, minden fertály 
órában 3-szor, 7--8 szorosan összehajtogatott visel 
tes gyolcs ruhát hele máytván, az anthraxra kell rak 
ni, hogy vele a’ daganat is bebon’tassék. 

B-dik szám. 

R. Uugv. digest. compos. unc. unam. 
D. in fist. 

\ 

4-dik szám. 

R. Fructus Tamarind. unc. unam et semis. 

Cremor. tartari drach. dnas. 

Coque per ё horam ad collaturam unciar. oси. 
adde: 

Mannae calabrinae. 

Salis mirab. Glaub. aa. unc. unam. 

д Syrupi Rubi idaei unc. unam. 
M. D. in V. 

Sign_ Minden órában fél kávésfind'zsával. 
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ñ-dik szám. 

R. Flor, Sambu'cl unc. unam. 
D. pro thea. 

R. Aquae flor. ÉSambucì unc. octo. 
Roob sambuci. 

Spirìt._ Mindereri aa. unc. unam. 
Camphorae gran. sex. 
Syrupì Rubi id. unc. unam. 

M. D. in V. 

's i gn. Minden ш órában 2 eva kanánax. 

6-dik szám. 

R. Aquae rosar. ruhr. unc. octo. 
Essentiae myrrhae drach. unam. 

 Aceti Lythargyri drach. dnas. 
M. D. in V. 

S i gn. Pamacscsal borongatni lágy- melegen. 
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Multa enim in modo rei, et circumstantiis ejusp nova sunt, 
quae in genere ipso nova non sunt: qui autem ad 
observandum adjiciet animum , ei etiam in rebus , 
quae vulgares videntur, multa observatu digna 
occurrent. 

Baco de Áugm. Scient. L. 4. 



vnztnsza_ 

Hogy országunkban is különbféle vidékeken, 's az 
idö’sorának különbféle pontjain, a’ 'pokolvnr külö'nbözö 
alakban’s kisebb ‘лаgу pagyobb veszélyességg'el пoдo": 
elöfordulni: ат; tаpапtаыs bizonyl'tja, de az ész is azon 

alapoknál fogva tanl'tja, mellyek után tudjuk, hogy 
minden vidéknek vaïmak s'aját, természeti, és polgári, 
betegségeket szülö, és azokat különbféle módosítással 
elötüntetö okai. 

E’ szerint a’ végtelen külöpbségben gyönyörködö 
természetet kell itt — ha nem az egyes vonásokig és 

hajlásig is иgy kisérni, hogy egymikröl (individuum) 
legcsekélyebb jeleket leirjunk, —— de mégis úgy áb 
rázolni, hogy egyès tapasztalásunk’ háramlata (resulta 
tum)'után, a’ kérdésben шvô betegségnek , létalapos ш 

1S 
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lajdonságai szerint, olly rajzolatját adjuk , mellybôl ho 
ni orvosaink, ’s némiképen nem-orvosaink is elöfordúló 
esetben azt megesmérjék ’s oko‘san gyógyíthassák. 

Számos évektöl fogva sz`olgálok olly megyében, hol 
ezen betegség gyakori, söt —- a’ mint amaz orvosi 

egünkön fénylett ’s nem tégen elhunyt Ecksteinünk tа 

tam’tó-székéböl mondta vala egykor — vide'lai; honnan 
ezelött: néhány évekkel a’ fö méltóságu kormányzó f6 

` hivаtalnak is kellett _ ezen nyavalyának egéл helysé 
get.a’ közñgyelmet éblîesztöleg `megleptekor — tudósl'tást 
adnom; ’s hol, kiИНt e' lefoly't nyárban (1834.), messze és 
népre~terjedten láttam és мы; azt minden körl'ílem le 

vö orvosok: azért' gyávasággal vádoll'la lelkem, ha nem 
szólanék, kinek a’ gondviselés illy alkaîmat ada, arról 
a’ terme'szet’ könyvében olvasni. 

Ha elöadásomban az irók’ közönséges rendét, e1 

osztását nem követtem, söt talán az olvasó’ vag'y bi 
ráló’ nézetét semrérhettem el: bocsánatot kérek, söt re 
ménylek is; meri.'` az akadémia 'által Тeмe“: kér 
dés a’ polaамa”, mint nета! (genus) tůzte ki, ’s or 

szágunkban ennek különbözô fajzati jönek elö, mely 
lyeket az elöttem esméretes irók szerint vagy hiánosan 
vagy ugyanazon fogatokat ismételve lehètne egyenkint 
külön leirni, a’ mint az ala'bb ki fog tetszeni, és egyéb 
iránt is kérdésünkben a’ poholvar’ terme'szete bizonyo-` 
san nem a’ kórtudomány’ szoros ok'fejei szerint korlá~ 
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toltan volt czélozvn (melly szerint a’ betegség’ természe 

tén csnk létalapos jeleiuek az ébresztö okok és а’ be~ 

tégség’ tüneményei közt z511óЁ foglalatját kellene érte 
nünk) ; azért, hogy annak minden tulajdoilságait jobban 
elöszámlálhassarń ’s értekezésem világosabb és haszno~ 
sabb lehessen, egyszersmind azen гogаt alá csúszni szo 
kott szemlélödéseket, idöröl idöre változni szokott kép 

zelödéseket kerülhessen; annak bövebb elöadását törté 

пeй és r‘levezeti tekintetben, alakját, helybeli jelensé 
geit a’ vele járó láz szerint irom le`: hogy igy ezen ér 
zéki adatokból, kivált az okokról szóló fejezettel, hol 

aljazatáról is lesz szó, összekötve, annak terme’szete’t 

az ész láthassa; söt eredetét, és az életeröre hatását, 

mellynek reñexusa magát láz által nyilvánosl'tja, vévén 

nézet pontvul, más hasonló betegségektôl különbözését, 
és, a’ mennyiben a’ közönséges fogatoktól a’ gyógyítás’ 

körében egyes esetekhez közelíteni kell, felosztását is 

adorn; egyébiránt az egyes betegségek historiáját, mint 
a’ logica synthesisre csak anyagot adó kutföt, vagy el 

mellözve vagy csak igen röviden érdekelve. 

Orvosi tudományunkban a’ felosztás, noha némelly 

szabályok szerint történik is , inkább az iró' gondolko 
zásától függ, mint a’ természetben létezö okoktól, hol 

nem annyira szoros korlát, mint csak lejtö (nuance) 
különbözteti valamelly nemi betegség’ мумии‘. Azért 

az élet’ viszonyai közt olly sokszoros bilincsekben csüg 
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gçdezö tudományunkban azon égi ’s vigasztaló tulaj 
donát mindegy-ikünk n_legengedi a’ másiknak, hogy kò-` 
dös körünkben, a’ közönségesebb ’s létalapos vonatok 
szerint adott leirás után, egyes esetekben, kiki 
maga szemével láthasson , és igazságkeresö ösvényén 

maga lábán járhasson. 



A’ PoKoLVAR' 'TEBMÉszETß 

9 ‘ . _ 

А pokolvaron értem azon saját tulajdonságú, gyuladt 
kelést _а‘ bôrön, melly feldagadván vörössé, kékessé , 
violasginüvé, és szén-feketévé “Шk, а’ gyuladt udva 
ron apró kása-, vagy bor.só-, söt magyoró -nagyságu hó 
lyagocskák emelkedvén, az üszögösödésre kúlönös 1l2l11411) 
dósággal; magábah a’ kelésben viszketést, feszülést, 
tüzes égetést érezvén a’ beteg, a’ láznak különbféle mér 
tékü létalapos jeleivel (cum esentialibus febris' sympto~ 
matibus diversi grad us). 

\ 

Bó’vebb eló’adása. ` 

a) Tò‘rte'ueti е’: пешие” felaintelbeu. 
Mióta az emberi пemzet e’ földön-lnkik, több be 

tegségek’ sorában, ritkábban vagy gyakrabban, bi 
zonnyára elöfordult а’ pokolvar is, а’ mint а’ 1eУe86’ ha 
tás'ának ~- kül‘önösen nagyon melegnek -- а’ bôr ki 
volt téve , ls, a’ mint a’ levegönek is öncrejü élete ezen 
betegség’ származ‘ására hajlandóvá tet-te, elszórva 
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vagy népre - terjedten a’ föld’ lakósit. Azért vi1z1 
gos említés van erröl Celsusnál, Galenusnál, Paulus Ae 
ginánál, Pliniusnál. ` 

Nálunk Magyarországon is а’ legrégibb iróktól fog 
va van erröl említés téve, és a’ falusi nép esméri azt, 
—- mint minden más, иgy a’ magyar köznép is hajlandó 
lévén a’ betegség’ eredetét a’ jó vаgy gol‘IosZ lélektöl 
származtatni — rege szerint ezen hör-betegség boszer 
kánytól, vesztéstôl, öntéstöl származik; azért hivják po 
Ãolvarnak, nem -- a’ mint némellyek akarjsík — po 
holvárnak. Munkásságom' körében azonban számta 
lanszor örömmel `hallom a’ nép’ szájából a’ {еlaем 
hólyag, üszò'gò': lele’s, me’rgês pattamis neveket is. 
Deákul-a’ görög 0lI'ÜgwßE-tól — pruna (szén), m‘ások Cel 
sus' után carbunculus, söt némellyek a’ kelés’ tetején 
mutatkozó hólyagocskáktól pemplzigus nevet megtartván, 
ezt még a’ szerint czl'mezik melléknévvel, a’ mint ez 
vagy amaz tartományban volt alkalmok szemlélni, gyó 
gyítni, leirni; igy: carbunculus v. pempbigus huugaricm, 
polom'cus, septemlrionah's, gallicus , vagy görögösen 
an'lńracopñlyctus; némellyek: antbracia, antlzracasia, 
anthracoma, carbo, carbunculus, rubinus verus. coda' 
sella, grauatismus, hozzá tévén vagy elhagyván a’ meg 
lepett hely’ nevét, p. o. carbmzculus mammae, oси“, 
palpebrarum; mi'ísok a’ k'elésnek jobbrai vеgy vészély 
re elválni nagyobb hajlandóságát tekintvén: pинит v. 
vesicula maligna, ‘_gangraenosa; végre némelly külön 
bözö irók-a’ mint alább kitetszik,vélekedésem szerint: 
hibásan`--igm's persiane, pustula Esthom'ae névvel neve 
zik ezen betegséget. 

Valóban azt hiszem, hogy ez is mint más betegség а’ 
Pandora’ szelenczéjébôl eleitöl fogva elhatott az emberi 
nemzetre a’ szerint, a’ mint kivált az'éghajlat’melegsége és 
а’ levegönek sajátsága annak divatozását elösegl'tette; in 
nen lettek azon sekféle nevek. Hajdankori höseink, mint 
Hippokrates, Celsus, világosan e's mint igen közönséges dol 
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got emll'tik ezt: nevezetesen az elsô (Hippocr. de „ат-М‘po 
pnl. Liber 'l-us Aegr. 9-us) egy kórtörténetet beszél el ii), 
mellyben, noha ô а’ befegséget meg nem пищeй, а’ po 
kolvarra csalhatlanul reá esmérünk. “Criton‘ — ugy 
mond — Thasusban egyenes testtel sétálván , lába’ hü 
velykén erös fájdalmat kezdett érezni. Azon nap lefe 
küdt, borzadva, szorongatva, kevessé hevülten, éjjel 
félre beszélt. Másnap renyhe daganat foglalta el az egész 
láleot, a’ b'oka-tájon vereslô és feszůlt. F ekete hólya 
gok, forró láz ; eszelösködött. A’ végbélen csupa 
epe, ’s elég nagy mennyiségben, ürl'tetett ki. Kez 
dettöl másod nap megholt”. Ugyanaz más helyen 
(De тег-Ы: pop. Libro 3-0 pug. 151.) nyilván megne 
vezi и‘): “Nyáron sok pokolvarok, és más nagy hó 
lyagok, mellyek rotbadámak neveztetnek”. Az utóbbi 
(Libr. 5-0. Cap. 28.) bövebben leirja *'**): “Alig van a’ 
pokolvarnál gonoszabb. Jegyei következendök: vörö 
ség, mellyen kevessé felemelkedett hólyagocskák van 
nak, leginkább feketék, néha szederjesek, vagy hala 
ványok; ezekben ev Ищz“: foglaltami; alatt színök fa 
kete; maga a’ test száraz, ’s keményebb mint természe 
tesen kell lennie; körül mintegy var vagyon, és ezt 
gyuladás környékezi; пoп helyen a' bört sem lehet fel 
emelni, hanem az alatta хм hushoz mintegy hozzára 

4’) Critoni in Thaso erecto obambulanti pedis dolor fortis a 
magno dígito coepit. Decubuit eadem die, horridus, an 
xius, parum subcalescens, nocte desipuit. Secunda die tu 
mor laxus per totum pedem et circa. malleolum subru- 
hens cum dìstentione. Pustulae nigrae, febris aucta in 
saniis. Ab alvo vero mera, biliosa, satis multa prodi 
bant. Mortuus est altera ab initio die. 

М) Carbunculi per aestatem multi, et aliae, quae seps vo 
шпиц‘, pustulae magnae. 

***) 'Non aliud carbunculo pejus. Ejus notae hae sunt: ruber 
est ‚ superque eum non nìmium pustulae eminent, maxi- 
me nigrae, interdum sublividae, aut pallidae; in his sa 

` nies esse videtur infra; color niger est; ipsum corpus 
4_ 
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gad; az álom elnyomja; néha borzadás vagy láz шmаб, 
vagy mindkettô. ’S ezen rosz mintegy gyökereket ver 
vén terül, néha hirtelenebben, máskor lassabban; ha 
ladtában fölül is megfejérszik, késôbben megkékül ’s 
körl'ílötte parányi hólyagocskák támadnak, és ha u’ gyo 
mor- vagy tm‘ok-tajra` esik, az életet rögtön eloltja. 
Nincs jobb azonnal kiégetni. ’S ez nem is bajos, mert 
nem érez , mivel azon hus kihalt." 

Ugyanilly módon fordul ez elö az Aeginai Aetius 
Paulusnál sth., kiknek irásaikkal sok századokon ke 
Iesztül a’ közép idö, egyéb tudományok’ hauyatlásával 
együtt, mint más tekintetben is, megelégedett vala; ’s 
csak azzal érték meg, ha az (нити-ot vagy carbuuculus-t 
legfeljebb mint a’ napkeleti pestis’ kórjelenségét emll' 
tik, a’ mint azt Sprengel шán tudhatjuk, midön az 1348 
és 1350 esztendökben egész Azsiát és Európát pnsztl'tot 
ta, és fekete halál (schwarzer Tod, atra mors) név alatt 
még a’ nemorvosoknál is az örökké zöldelô borostyányos 
olasz költö’ Laurájának sem kedvezett nyavalya histo 
riai ’s poetai leirások tárgyává lett. Söt a’ tudományos 
horizonra világot lövclett 15-dik századon inneni idöben 
is csak a’ 18-dik század leve olly gondos és ñgyelmes, 
hogy ezen kék hólyagos betegséget, még a’ régiekkel is 
vetélkedve ’s azoknak irásaikat birálva vizsgálgatták és 
leirták. — Ekor kezdték ennek nem csak külsô formá 

 

aridum, et durius quam naturaliter oportet; circaque 
quasi crusta est; eaque inflammatione cingitur; neque in 
eo loco levari cutis potest, sed inferiori carni quasi af 
fixa est; somnus urget; nonnunquam horŕor, aut {вы-i5 
oritur, aut utŕumque. ldque vitium subteractis quasi qui 
busdam radicibus serpit, interdum celerius, interdum 
tardius; supra quoque procedens inalbescit, dein lividnm 
fit, circumque exiguae pustulae oriuntur: et si circa fau 
ces stomachumve incidit, subito spiritum saepe elidit. 

_Nihil melius est , quam protinus adurere. Neque id gra 
ve est; nam non sentit, quoniam ea caro mortua est. 



А’ PoxoLv/m’ TEnMl-îszE'rs. 111 

ját, hanem természetét is 'vizsgálni ’s buvárkodva fej 
tegetni, valljon ez, a’ mi elszórva vagy népre ter 
jedve néha látszik, különbözik-e attól, a’ mi napketi 
pestises betegeknél megjelenik? ’s a’ fekete-hólyag tu 
lajdon neml'í betegség-e vagycsakkórjelemásnak? 
valljon mi okozza ezt? és valljon raga d ós-e ez ‘югy nem? 

E’ tekintetben a’ fraucziák’ érdemeit különösen meg 
kell esmérni; _nevezetesen a’ többek közt ezen század’ 
utóló negyede szülte Thomassin’ koszorúzott munkáját 
(Snr le charbon malin, on la pnstule maligne. Paris 
1780.) _ Eneaux’ és Chaussier’ értekezését (Precis snr la 
pnstule maligne Dijon 1785.) _ Gautier’ vizsgálódását 
(Considerations ge'ne’rales sur la pustule maligne et snr 
les causes de cettephlegmasie gangreneuse. Paris 1810.) 
-- Ugyan Párisban Bayle vl'tatta azt oskolai módon 
18M-dik eszt., hogy ezen betegség ragály nélkül is szár 
mazhat, különben azon tulajdonságokkal birván; és Na 
poleon’ orvosa Larrey, kinek a’ tábori zsarolások mi 
att- sok nyomorúságot volt alkalma látni, köŕnyülmé 
n_yes leirásthés egyes beteg’ történeteit is, eleven ecset 
tel adott erröl nekünk. Környülményesebben irja ezt le 
a’ világszerte elhatott hires Dictionaire des sciences Me 
dicales Tom. XLVI. 

Ez után ügyeltek a’ munkás németek is, és örök 
oszlopot érdemlö Nestorunk Hufeland’ Journáljában 
több helyeken vannak erröl esmértvetések, mint elszórt 
vagy vidéki betegségröl. Irt erröl Bernstein Med. chir. 
‚Ай/шт”. über den Carfnnhel. Ежи/111 a. M. 1812, e’s 
Langenbech. —— De levilágosabban és legtöbb 'ñgyelmet 
valamint fordítva ugy ébresztve adja ezt Rust Magari 
‘ш’ több darabjaiban, —— ’s ugyan öirja ezt le, а’ multakat 
birálva, alphabet rendben irt nagy munkájában, mell;r illy 
czl'm alatt: Theoretisch-prahtisches Handbuch der` Chirur 
gie, mit Einschluss der S yphili tischen und Angenhran'hhei 
ten etc.1830. Berlin, Wien. -Söt az oskolai kézi könyvek 
ben'is adnak ma más' az anthraxnak bizonyos helyet rend 
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szeres rothasztó charakterü gyuladások’ sorába iktatva, 
mint p. o. Hildenbrand, söt a’ tömött Jatrike is Vol. 2. 
a’ daganatok’ (oncoses) sorában. Számtalan emll'tés van 
erröl а’ Salzburg. med. chir. folyóirásban. 

Korunk, mellyben a’ napnyugoton és keleten dü 
hösködö Bellóna több nyomorúságok közt a’ betegségek 
nek, nevezetesen a’ ragályosoknak is, szülöje sok al 
kalmat ada'a’ nyavalyák’ természete’ vizsgálására, és 

' a’ saját nemü ra gályoknak természettudomány szerint meg 
határozásukra; mi tanulhattuk meg# mi az egész, mi a’ 
fél ragály (contagium perfectum, inperfectum); mi es~ 
mérhetjük szorosabban a’ pokolvar’ természetét is, kik 
még azon fennforgó kérdésröl is olvashatunk, valljon 
van~e atyañsága a’ nálunk szórványos v. járványos po 
kolvarnak azzal, melly a’ keleti dögkórban mutatkozik? 

Korunkban ügyelnek erre a’ gyógyl'tó orvos’ körén 
túl a’ kormányszékek is; ’s innen van, hogy а’ fels. 
kir. helytartótanács minden köz hivatalú orvosoknak 
(physicusoknak) hivatalos utasításban adta már 1796-b. 
hogy ezen betegségre ügyeljenek; mintha sejdítette volna 
а’ bö1сs kormány ennek, melly csak elszórva ’s igen 
ritkán fordult elö, egyszer még talán népre-terjedtségét, 
veszedelmes atyañságát. 

E’ lefolyt esztendö idöjárási tekintetben is (а’ nagy 
1lirlî csillagvlZsgáló Albert Fereucxüuh után szólván) 
nevezetes vala, ’s felejthetetlen fog maradni. Rendki 
vl'íli hévség, nedv'ességbeli hiány ’s aszály valának ál 
talánosan az 1834-dik esztendö’ idöjárása’ bélyegei. 

A’ kevessé hideg telet (mert —— 6° —' 8° Reaum. 
alább nem volt sem jannariusban sem decemberben; el 
lenben -l-` 6 _ 12 körül töbször volt ugy, hogy Sz. РЫ 
паp tájban fák virágoztak, méhek repliedtek) követé a’ 
száraz igen szeles tavasz, ugy hogy martius’ 19-d. táján 
a’ szélvészek miatt szinte utazni sem lehetett. 'Erre jött 
a’ hasonloúl nagy szái‘azságu és soká tartott nagy me 
legségü nyär, mert hévméröm többször mutatott + 30°; 
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's ugyan száraz és meleg volt az 6sz 1s, mert september 
ben, octoberben, novemberben a’ hévméríi-l- 21° 6s + 5° 
közt volt, csupán octob. 27-d. 'vala egyszer az О alatt, ’s 
novemb. 20-d. egészen _- 4°. 

“Egészen felhötlen vala az ég 12, egészen borult 
40 nap. Esö esett (egész esztendöben csekély) 84, hó 
21 napon. Köd leplezé a’ völgyeket 110-szer. Jégesö 
csak kétszer, égi háború 19-szer tapasztaltatott. Az elsö 
villámlás ezen esztend. majus’ elsöjéu szemléltetett, az 
utólsó égiháboru october' 17-d. történt. Az esztendö’ 
legmelegebb hónapja julius volt, a’ leghidegebb december, 
ámbár а’ hévmérö leglentebb febr. 11-d. állott; (“taмнo 
san az esztendó" höze'p he'vsege ege’sz [ola/М! alla fò'nnebb, 
mint más/0r nálunh lenni szohott. A’ szelek közt egész 
esztendön által az éjszaknyugoti uralkodott, ez 401-szer 
fútt, a’ többi szelek közül az éjszaki 214-szer, 11é1i210 
szer, napkeleti 15-ször, nyugoti 22-szer, d. k. ny. 15 
ször, e. k. ny. 59-szer, d. ny. 121-szer. Szélvész vala 
18, szélcsend csak kettö. A’ legkeményebb szélvész 
mart. 11-kén és decemb.`24-én dühösködött. — Az egé 
szen rendkivüli tünemények közül csak azon földrengést 
kell említnem, melly octob. 15-én reggeli 7 orakor ha 

' zánk’ ’s a’ szomszéd Lengyelország’ nagy részét á1ta1 
futotta, és sok helyeken pusztl'tásának elég szomoní 
nyomait hagyá". 

Hippokrates’ szavai szerint а’ nyár’ követ6je,’s - ha 
meggondoljuk а’ lnoмаni reánk sugárlott physikai es 
méretek’ világánál —- а’ levegö’ ön-élete’ és alkrészeinek 
minemüsége’ változásának okozatja lévén a’ népnél — 
mint más betegség is —- a’ pokolvar: az, ezen rendkivl'íli 
idöjárásu évben, rendkivl'íl gyakori volt vidékñnkön,ugy 
hogy már majus’ végén, juniusban, noha ritkán, elöfordult 
a’ kék hólyag; a’ betegek vele még fenn jártak. Julius 
ban már а’ láznak minden jeleivel, noha még elszórva, 
a’gyba estek a’ betegek, és а’ megüszögösödöt részt há 
zi vаgy patikai szerrel több hetekig kellett gyogyita 
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niok. Agustusban az illy betegek'száma megszaporodott, 
hogy ritka nap volt , midôn az orvost illy beteg fel nem 
kereste, nagy forróságban, nyughatatlanságban, szoronga 
tásban; mert а’ nép közt is elterjedt azon hír, hogy az 
a' fekete hólyag ragadós és halálos. Igaz pedig, hogy 
20 — 3Q között `halt meg egy, ha orvoshoz folyamodott, 
's különösen ollyan, kinek ábrázatját“ nyakán, tehát 
közel az agyhoz kelt az а’ hólyag; de mivel más esz 
tendôben az illyennel fenn szoktak járni, ’s legfeljebb 
egy nap feküdtek, _'s csak 'házi szerrel is, p. o. ko 
vászszal, sült veres hagymával, paprikás szalonnával, 
meg szokták vala gyógyítani; most pedig a’ legerôsebb 
férjfi is 12-24 éra alatt lábáról leesett; а’ tag, mellyen 
a' szeder-fekete hólyag kelt, felette nagyra dagadt, rubin 
vagy meggy-veres széles udvarral, ’s némelly beteg meg 
is halt; azért falusi embereink az orvost megkeresték, 
ugy hogy a’ többek közt egy orvosnak 20 — 30 betegje 
is volt illy betegségben. 1 

Én magam is augustus’ 20-kától fogvanov. közepéig 
20-nál többet orvosoltam, és az egész megyében orvo 
s'olt mindenik orvos, ’s mindenik vallja, hogy ezen év 
ben járványos volt. Voltak köztök a’ legszebb növésü, 
jól táplált fiatal legények, öregek, futkosó gyermekek, 
(csecsemô csak egy, ki meg is halt), asszonyok, —‹›- ’s 
többnyire mind feküdt 5 -—- 7 nap; azután pedig az üszög ál 
tal kifekélyesedett helyet genyesztô ’s forrasztó írokkal 
1 —- 2 hétig kellet kötözni. Mindazáltal olly belterjjel 
nem tapasztaltam, mint 1828. augustusban, midôn J. 
kis faluban --melly magas dombon esik, alatta széles ki 
terjedésü mocsáros erdôk vannak, ’s népessége 600 - 
'14 nap alatt 40 beteg volt, иgy hogy egy háznál az 
apa, anya, gyermekek szenvedtek benne 3 -—4 hétig, ’s 
azután vége lett. De most az egész vidéken még nov. 
innen is — noha már ritkábban - elôfordult: ngy 

' F .-szon láttam a’ következett januarius’ végén (melly ismét 
igen lágy volt) egy csecsemônek lábszárán ’s karján, 
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' ki meg is halt. Ugyan K.-ti 60 esztendös, külön'ben 
jó alkotásu ember a’ nyaka’ csigáján hordozta ezt 'hoz- ' 
zám minden 3 ——- 8-d. nap, mig meg nem gyógyúlt. 

b) А’ polaolvar’ alahja (hypotyposis). 

' A"bôrön_, ‘атак inkább mezl'telen -részénz a’ kéîzen, 
lábon, ábrázaton, nyakon , kezdödik egy pont vörösöd 
ni, viszketni, feszl'ílni , kevessé fölemelkedni, dagadni; 

' ugyan ezen ponton ömlik ki egy kis köleskása-fornna 
pörsenés, eleinte nem igen Ы], de 12 — 24 — 48 'ora 
mulva a’ beteg égetö fájdalomról, kiállhatatlan viszlke 
tésrc’il panaszkodik, иgy, hogy azt az együgyü beteg 
többnyire felcsipi,felvakarja; a’ vörösség, keménység, da 
ganat különbfélefokra és pagyságra emelkedik, de min 
denkor kerék; nt‘mellykor egy krajczái'-, egy tallér- söt 
egy tenyérnyi nagyságu, kiИНt az ábrázaton ’s annak 
a’ járom-csonton feljül esö részén kelve az egész fôt is 
ellepö; a’ vörösség eleinte a’ rózsa-, azután gránáb, 
vagy meggy-színig különbféle, mig a’ pirosnak mindlen 
lejtöitmutató udvarnak közepén azon elsö kás'a-forma 
pörsönet setétes, kék, fekete, lencse-, borsó-, mogyoró 
nagyságu hólyaggá “НИК, midŕin vagy azonegy emelke 
dik feljebb, vagy több aprók szármozván egybefutnak, 
's igy azon kerek, szärke vagy fekete foltot mutatják, 
mellynek környékén a’ vörösség és gyuladás messze hat, 
..- Ha ezen bólyagot fölmetszük, vagy magától fölfakad, 
bê'löle savós-vöröses дedv feccsen ki (melly eleve nem 
olly égetö, mint a’ régiek hitték, és a’ bört, mellyre 
foly, nem ingerli); — látszik, hogy a’ bör mélyebben 
szenved és az megüszögösödött it) fekete vart mutat 
(honnan talán а’ pruna név); némellykor alólról szivárog 
kifelé — kivált ha а‘ körszélröl befelé nyomogatjuk -— egy 

i) Valamint a’ gangraena és sphácelus szót az újak mél 
tán synonymáknak 'veszik: иду én is az iiszög és fene 
közt' különbséget nem teszek. ' 



H6 A’ PoxoLvAn’ TlmMÉszE'rE. 

vagy több kerek , önkint származott vаgy metszés által 
okozott lyukakon a’ véres ev; a’ hám kisebb vagy па 
gyobb darabokban köröskörül lefoszlik. Némellykor 
pedig, a’ mint a’ hólyagból önként vаgy mesterség ál 
tal kifoly a’ nedvesség, azonnal а’ gyuladt rész száraz 
hör-keménységü és feketeségüvé lesz (mumiñcáltatik), 
honnan némelly orvosok amazt nedves, ezt pedig száraz 
pokolvarnak is hivják. Láttam olly esetet is, hogy az 
illy kelés körül nagyobb tájon elöntötte a’ bört köleská 
sa-módra а’ kiüteg; söt láttam, hogy más ill)r üszögösö 
dô hólyag is keletkezett mellette. A’ hol a’ környülmé 
nyek kedvezök, ott kerekdeden, csak házi szerre is 
(mert a’ köznép valamit, p. o. sült vöröshagymát vаgy 
kovászt,paprikát stb. mindig használ) elválik а’ kemény 
fekete bör 7 — 14 паp, evesedés alatt darabokban le~ 
hull, aztán, а’ beteg’ helyezetéhez képest, elébb vagy 
utóbb, jó geny következvén, bebörösödik, fökép a’ husos 
részen; söt láttam olly esetet is, hol a’ kék-barna hó 

vlyag korán felmetszetv'én ’s helyben erös ingerlö sze 
rekkel kötöztetvép, belsô czélirányos szer is adatván, 
2 — 3-ad nap a’ hólyag alatti rész tiszta pirossá vált, 
’s csak mint felüleges seb, p. o. mint az erös hólyaghuzó 
tapasz után szokott lenni, gyenge irra néhány napok 
mulva meggyógyult. Máskor, kivált a’ hol csontosabb 
az ezen bajtól meglepett rész, p.o. а’ homlokon, a’ láb-, 

'N'v'agy kéz-fejeken, ujjakon: ott mumia-módra úgy 
oda szárad az üszögös bär, hogy minden szorgalom és 
gyógyszer mellet is 2 — 3 hétigis hordja az aszú bört 

_ a’ beteg,mig ahhoz értö, ollóval vagy késsel, azt le nem 
'vágja. Közönségesen az üszögösödött mintegy mumiíì- 
сайt, a’ belsö és az alatta lévö részhez erösen ragadó 
var körül, származik vörös иdvт‘, melly különbféle szi~ 
neken- zöldes-, kékesen- átmenvén, hólyagocska'kkal 
megtelvén, hasonlóan megüszögösödik, némellykor pediд; 
az elválasztó паnaт! alkotja, a’ tagnak különös elrom 
шsа nélkül, hacsak inat nem ér. Ellenkezöleg, fôkép 
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olly részen, hol kövér sejt-szövel: sok van, mély pusz 
tl'tásokat, а’ vérerek’ emésztôdését, poshadó feloldozáso 
kat tesz, szélesebben is terjed, midön az örlobvonnal 
a’ természettöl gyáva hatással tétetvén , több-több részt 
lep meg'ezen üszögösödö gyuladás, mig végre nagyobb 
küzdés után csakugyan vagy az elválasztó gyúladt kör 
korlátolja a’ helybeli halált, vagy — ha nem _ ennek 
következésében az egész egymi áldozatja lesz a’ rothasz 
tó láz minden jeleivel az eleve kicsinynek látszott baj 
паk. Különös tulajdonsága azon elhalt barna börnek, 
hogy késsel alig lehet metszeni, rugós és feszes, szí 
jastulajdonsága Этап, ’s ha scar_ilica'ljuk, az elevenig 
nehezen hatván által rала а’ kés, ugy szivárog át rajta 
а’ vér; különben szinére nézve egészen hasonló azon 
égetéshez, mellyet égetö hamag (lapis causticus chir.)' 
а’ börre vastagon téve okoz. Legszembetünöbb azon 
pusztítás, mellyet okoz, ha azI ábrázaton, ajakon kelet 
kezik; mert af’ pofán, szemöldökön, homlokon a’ tarja 
gos vörösség orbáncz-módra elterjedvén a’ kezdet’ pont 
да körül, hol a’ hólyagocska Inutatkozott, mintha kike 
ritezték volna, kerekded, ’s -- ha az ajakon _ olly 
hddforma kisebb ’s nagyobb csonkitást okoz.' 

Mindezen jelenségei mellett a’ pokolvarnak elein 
tïe magát a’ láz neln nyilványosl'tja, ’s ez szokta а’ be~ 
наget könnyelmüségre, az orvosokat kevés ñgyelemre 
vinni. Noha, ha. élesen szemléljük a’ dolgot, nem lehet 
képzelni, hogy önreszeire ügyelö életerönk illy veszte 
‚мать, helybeli halálnak készfílését пe sejdfmé, ’s az 
ellen 'törekedését а’ véredény-rendszer’ nlozgása, visz 
szahatása által ki ne fejezné. Minden feszült képzelô 
dés nélkül tapasztalásból szólok : taz embe'r, kivált a’ sze 
gény zsarolt paraszt ember, kinek ez a’ kéjletben 
élö rangú felett) tulajdona, kisebb bajra, Мяга testében 
nem igen ügyel, ’s igy orvosa sem; --- én többnyire 
minden betegeimet meg szoktsm kérdezni, hogy’ érzette 

nnmńszrr'mn. x‘ÄLYAMunxÁx_ i_ xö'r. в 
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magát ezen pattanás elött? ’s alatta? többnyire minil ait 
vallja, hogy az elött már 1 --- 2 nappal lankadt volt, ‘és 
az étel jól nem esett. A’ láz (febris) létalapos jelei köz't 
'a’ kedvetlen közérzés (coenesthesis), a’ bágyadtság nem 
'-olly állandó-e mint a’ sebes érverés? —— De én, mikor 
már a’ hólyag fölemelkedik, még egy beteget sem lát 
'tam, sebes érverés, forróság, szómjúság, bágyadtság, 
és l'gy láz nélkül, csakhogy az a’ legalsóbb foktól a’ 
legfelsöbbig különbözö. Ugyanazért azt mérészlem mon 
dani, hogy a’ pokolvar láz nélkül soha sincs, tekintvén 
azt azon betegben, ki azzal fennjár, egész a’ legvesze 
delmesebbig, ki az ideges láz’ minden jeleivel a’ halál’ 
révén van, -—— mellynek legalsóbbját a’ fennjáró pokol 
varas betegben, legfelsöbjét a’ rothasztó lázban, söt a’ 
keleti dögkórban vélem kinyomva lenni. 

Egyébiránt a’ láz mikor fejlik egészen ki? mikor 
fajul roszabbá és roszabbá’? az a’ beteg’ külöhbféle alko 
tásától, helyezetétöl, ’s magának a’ pokòlvarnak helxé 
tôl, a’ mint az a’ nemesebb élétml'íhöz, névszerint az 
agyhoz, közelebb van; végre és nagy mértékben azon 
o'któl függ, melly kivált anyagi ’s erönyi 'tekintetben - 
mint _p. o. а’ lépfene’ elragadása által —- a’ bet‘egsé 
get okozta. 

Közönségesen az eredeti hóly`agocska’ megj'elenése 
u'tán az e'lsô éjjel nyughatatlan a’ beteg ’s nappal bá 
gyadt, huzódozik, ‘a’ käseforma pattаnás körül égetés 
1‘61, ’s általában kedvetlenségröl panaszkodik. A’ kö 
vetkezö 2 -- 3 nap különösen estve felé növekednek 
ezen kórjelek. A’ hör száraz, forró lesz , az érverés 
némellyeknel szapora, tele, feszes, némellyeknél ösz 
szehuzott, lassú: a’ nehéz lehelés, a’ vavanyú ital’ ki 
vánása, étvágytalanság mindenikkel köz; a’ szék több 
‘nyire szorúlt, a’ vizelet kevés. A’ szerint, a" mint 
az üszögösödés terjed, növekednek az emll'tett kórje 
_l'ek beltexjökben, u'gy hogy félre beszélést, álomkórt 

\ 
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(sopor),inrángatódzást, ’s halált is láttam ezen környül 
ményekben. it) ' 

Egy legnevezetesebb új iróval, Schröderrel, tаpаsztа 
lásom ‘мáд mondom, 'hogy ezen láz’ bélyege csorvás , 
epés, ideges, rothasztóg/ de világosabban szólván, kez 
detben ’s a’ betegség’ álsó fokán, szelidebb minemüségé 
nél epe's, nagy fokán ’s veszedelmesebb tulajdonságá 
nál rothasztó szokott lenni. _ 

Valljon ezen láz nyomatos (typieus)-e'l van-e crisise ë 
alább fogok rá felelni, hol а’ láznak а’ helybeli üszögösö~ 
déssel összeköttetése,okozati idomja fog elöfordulni; itt 
elég légyen azt mondanom, hogy estvére mindig meg 
'nebezbüléssel (exacerbatio) mutatja magát а’ hetedik 
паpт, ’s azután bizonyos kiürl'tésekkel, p.- o. izzadás 
sal, bövebb vizelettel, hasmenéssel, némellykor oká 

"’) Több szomoru esetek közt ‘пeчныe: ez: A.-di földel 
úr’ gazdasági hajduját R- orvos dr. barátom augustus’ 
19-ikén lakhelyünkre behozatta, midôn Штаб, hogy a' 
járomcsontpfelett a’ szemfedél felé baloldalon Szárma 
zott pokolvar négy naptól foра, mikor a' betegeknek 
rendelt, semmit sem javul. A’ tallérnyi fekete ’s megü 
szögösödött folton tul köröskörül МИН: а‘ homlok felé 
olly nagy volt a.’ vörös daganat, hogy szemét nem tud 
tа а’ beteg kinyitni; mindazáltal, midön мsgáм“, lát 
tam, hogy а’ szemgolyó ép. Épen azon nézetpontból, 
mellyet alábh а’ gyógyítás alatt elô fogok adni, ren 
deltünk пeй külsö és belsö szereket. Azonban 'har 

madnap' reggelén --. mondják a’ körůle lévök — igen 
nyughatatlan volt, ’s mido'n szemléljük elöttiink, ránga 
мат kezd féloldalra a"beteg, 's mig róla tanácsko 
zunk, fogа“ is csikorgatja; probálunk пeй mindjárt 
folyó szert' adni, kanállal, ’s csak szorongatások közt 
nyelheti; egyszóval látjuk, hogy a’ legveszedelmesebb 
görcsökben szenved a’ beteg; —- valamit az ész és szor 
galom tehet, semmit el nem mulattunk , pioczázást, ér 
nyit'ást, klisztért opiummal stb. hiába próbáltunk, ~- a' 

beteg másnap regelre meghalt. s ' 8 
/ 

A 
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dâssal, könnyebbít a' bajon maga a’ természet 15, az 
ûszögösödés is ugyanez idöre korlátoltatván: a’ mit még 
bátrabban lehet várnuhk , ha az egym? törekedését az 
értelmes orvosi segedelem elömozdítja. *) 

 

’) Nem szükség itt az epés "аgу rothasztó lázat szorosab 
ban bélyegezni, me" orvos azt иgу is esmérì , nem-or 
теnа!‘ pedig al, a’ mit mondék, elég. 
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A’ POKOLVAB’ OKAI. 

a 

А 'legtöbh irók azt hiszik, hogy legkôzöns'égesebb olio 
a’ pokolvarnak а’ lépfenéhen szenvedö szarvas mайник 
ŕól jövö ragadvány; ’s hogy- ez kétféleképen történhetik, 
sok vitatás után, abban többnyire mindnyájan megegye 
zünk. Igy мál-шаг“: az a’ döglött marhák börét. lenyu 
zók’ kezén vagy képén a"döglött marha’ nedveinek azon 
részek’ érintése által, kivált han’ bôr meg van sértve , 
vagy csak véd-hámjától meg van is fosztva. De 5zál’ 

`mazhat а’ pokolvar az emberen akkor is, ha az emlí 
tett dögös marhának körében forogván (melly НИ!“ 
Humboldt’ tapasztalása szerint egynehány lábnyira min 
den мышь sajátja) a’ vesztegetettt levegôtt szivja Щ 
dejébe; sf’S-t-a’ mint Hufeland’ ’s а’ salzburgi folyóirás' 
észrevételeiböl láthatjuk, ’s minden nemzeteknél diva 
tozó egészségi politika rendeletekbôl is tudjuk --~ szárma 
zik az, huaz ember az olly dög marha’ husát megeszi: 
а’ mivel k‘ülönbözik nélnelly más ragadványoktól, 
mellyeknek ártalmas "МЫt а’ gyomor’ nedve elemész 
ti. De származik az illy anyag `nélkl'il is eredetikép az 
emberben, а’ levegô’ járványos tulajdonsága 's az eszten 
d6’ részei szerint, a’ mint valakinek arra személyes ha] 
'landósága van, -- а’ mi a’ szol'gákban, 'a' mezei mun 
kával, meleg nyárban az élet’ terhével küzdíi szegény 
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emberben nagyobb, ugy hogy azt nálunk csaknem 
nép-betegségnek lehet nevezni. 

Hogy ez vagy amaz étel’ nemének volna reá külö 
nös befolyása, nem hiszem; --' legfeljebb talán annyi 
ban, hogy a’ zsiros étel az emésztést nehezl'tvén, és 
azepés lázt elösegítvén, közbevetöleg (mediate) okoz 
hatja a’ pokolvart. Igy lehet valamennyî.re' azon esmé 
retes álll’tást, mintha a’ sok szalonna~étel okozná a’ po 
kolvart némelly vidékeken — а’ mint azt N. megyéröl is 
hallottam vala — valamelly, de csak kevés figyeletemre 
méltatni; mert én késö'bben azon különbféle eredet‘ü 
néppel biró (mivel vannak benne tótok, sokeczek, 
külföldröl késöbben beköltözött németek, törökkel faj 
zott ráczok ’s legtöbb magyarok, söt vannak zsidók is) 
vidéket megesmértem és azt nem tapasztaltam; sôt 
a’ szolannával már vallásuknál fagva különbféle módon 
e's mértékben élöknél , még а’ zsidóknál is, kik a’ disz 
nót Mózses’ tilalma szerint itt sem eszik, láttam a’ 

‘pokolvarh Az ételnél nagyobb befolyása ¿van a’ bär’ 
mocskosságának, melly, kivált pásztorainknál, olly nagy 
mértékben közönséges. 

Ama’ származás - módot Rust említett munkájá 
ban Larrey, Boyer, Morand, Schröder után több pon 
tokban vitatja, mellyeket itt elôhozni feleslegesnek tgl' 
tok, annyival inkább, mivel -— a’ mint fönnebi sza11a 
imból is sejdl'tni lehete -— én az illy elragadásnál, leg 
alább hazánkban, a’ pokolvarnak sokkal bövebb kutfe~ 
jét a’ levegö’ járványosságában keresem. Épen azon ha 
tása a’ levegönek, melly az állatokban a’ lépfenét szüli, 
miért ne okozhatna- az emberben pokolvârt? 1lli11ôn e’ 
kettö -- az állati müvek’ törvényét, a’ vegyületét ’s a’ 
börön jelenö vérkiömléseket, keléseket tekintvén -- 
olly atyafiságos , hogy azokat, vélekedésem szerint, 
csak azért nem lehet talán ugyanegynek mondani, mivel 
а’ barom’ alkotása erösebb, az emberi kénynek alá vet 
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ve ;' az“ ember pedig ñnomabb testi tulajdonokkal bir 
ván szabadon él. *) ` 

Mindazok, kik а’ levegö’ járványossága’illy hatá 
sát elegendö fìgyelemre nem méltatják, többnyire meg 
akadnak nyomozódásaikban; ’s a’ ragályt akár testi érin 
tés, akár a’ levegönek bizonyos körig fertôdzése által 
meg' nem mutathatván, kénytelenek а’ feltételes ‘М!' 
ha@ ha csala’ segl’tségéhez folyamodni. — Igy p. o. Rust 
(midön elöbb több hires férñak, nevezetesen Bertin,' 
Eneaux, és Chaussier után а’ helybeli elragadást épen 
ugy megengedi, mint az evés és lehelés általi szármu` 
zást, kivált illy marha döggel bánni szokott nyúzók és 
szerecsenyek’'példája után, hiszi) azt mondja: “A’ mi 
а’ ragálynak a’ tüdöbe beszivását és az arra másodszoro 
san (secundarie) következô pokolvar‘ jelenését a’ test’ 
külsö szinén illeti, ugyr az a’ most felálll'tott nézetet mi) 
elrontaná és a’ dolgot ismét a’ refgi homályba döntené', 
ha az elöhordott carbunculusok nem ollyanok voltak, 
mint millyenek а’ rothasztó lázban, és a’ keleti dögkór-' 
ban szoktak lenni; és »ha az emll'tett szerecsenyek, mi 
nekelôtte a’ lépfenés beteg állatok’ husát megették,„ 
már elébb-a’ marha-levágá'skor és bonczolá'skor-tes 
tök’ más részeivel nem érintették azt: mi olly eset,' 
melly akkor is történhetett, midön az egészség-tiszt-' 
viselök (Sanitäts-Beamten) a’ ragadványt a’ hlisételnek 
tulajdom'tották." Már könnyebb lett volna mondani, 
hogy„ minekelôtte ettek vol'na' az illy beteg marhák’ 
husából a" betegek, a’légy а’ dögröl beléjök oltotta a’ 
pokolvar’ mérgét; mert ez `a" régi állítás' nem lehetet 
len, noha elöttem kétes , már csak azért'is, mert atyaiì_ 

. 

 

‘Ч Nagyon érdekes e’ tekintetben Чeй}: lmmanuel bécsi egу.’ 
temben barom-orvoslás’ volt igaztójának munkája. 

*-*) Nézete szerint t. i. Rust a’ pеками mindìg csak beolat 
tás által származónak (idiopathicun) kivánná шиnный. 
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azon költöi képzettel, hogy a' levegöben repkednek tu 
lajdon bogarok furia infernah's név alatt *), mellyek’ 
csipésétöl származik а’ pokolvar. 

Igyt kész az ember — csakhogy képzelt igazságát 
védje — más’ hitelességét, kinél pedig neki több nincs, 
kétségbe hozni! igy vala kész ez a’ 'különben jeles iró 
a’ hajdankort homálynah nevezni! pedig bár olvassa meg 
akárki 'az ô három fejezetét, melly alá а’ pokolvart 
megkülönböztetve, ragadványosra, egyszerü szórványos 
ra, és dögkórosra (carbuuculus contagiosus - pesti 
lentiah's simplex -- 'sporadicus ) osztotta , mi kü 
lönbséget fog találni’ë'avvagy anual: alahja, aljazata, 
gyógyz’tármódja, le'talaposan’hiilò'nbò'zih~e 3 

A2on kivül, hogy az olly elosztás' pontja a’ logika’ 
töl'vényével nem egyez, mert а’ szórványos is lehet 
rosz indulatu és ragadó, azt kérdem: lehet-e a’ szárlna 
zás’ tekintete itt elosztás’ pontja? mit, valamint ön ma 
gunk’ származa’sát _ a’ mi pedig eredeti képe a’ teremtö 
természet’ můveinek -—-‚ homály fed, 's а’ lni másutt sem 
szokott elosztás’ alapjául szolgálni a’ természet’ tudomá 
nyában. — Emlékezzünk vissza а cholerára, melly nem 
régdühével az egész világ’ ñgyelmét magára vóná, ’s 
mellyet hasonlóul csak a’ ragálytól akartak legtôbben 
származtatni; nem inkább a’levegötöl, égi és földi okok 
tól — а’ járványosság’ fogatában kifejtve-származott-e 
az? mindazáltal ugy, hogy bizonyos föltételek alatt ra 
gadós is lehetett. Emlékezünk vissza а’ vérhasról; fél 
századnál tovább folyt pörŕe, valljon ragadós-e? mig most 
tudjuk, hogy némelly környülmények és feltételek alatt 
igen 1s az. ‘ ‘ 

Mind észképi szemlélôdéseim, mind az írók’ tekinte 
te, mind ön tapasztalatom után megengedem hát, hogy 
 

’) Mìvel ezt különösen hitték Esthoniában, a' pokolvar egy 
fajzatát esthom'as’ ha'lyagnak is nevezték. 
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a’ polaинar lehet helybeli beoltás , ’s beteg marha’ husa’ 
megeve'se'neh ohozatja; ’s ugyancsak lehet вz, valamelly 
tájék’ természeti és polgári helyezetéhez képest, vide'hi 
(endemicus),ŕ söt, mint ez évben vala, lehet az`kisebb 
nagyobb belterjjel a’ levegö járvá'nyossága’ szilleme'nye 
(epidemieus), ’s lehet ада’ láz’ legkisebb és alig ész 
revehetô fokától a’nálunk elöforduló legveszedelmesebb 
rothasztó lázzal, szint’ иgy mint a’ keleti dögkórral 
(melly kettô bélyegére ’s gyógymódjára egy) összekötve’ 
ugy pedig, hogy az4mindig еду nemiì betegse’g, mint 
másutt, ugy hazánkban is. 

Im’ a’ keleti dögkór alatt így irja azt le korunk' 
' Hippokratese Hildenbmnd (Instit. med. Tom. 1V. pag. 

464.): „A’ keleti dögkór második, harmadik, negyedik 
napján e’ börnek viszketése vagy o115’ érzése után, 
mintha tövel böknék, keletkeznek а’ pokolvarak, mely 
lyek nevöket az égetés’ és irtózatos fájdalom’ érzésétöl 
nem kevésbbé veszik, mint_a’ holt-szén -`fekete szintôl, 
mellyet az üszögösödés fmiatt kapnak. Legelsöben kicsiny, 
a’ bolha-esipéshez hasonló hirtelen szélesedö pontok je 
lennek meg, mellyekben hólyagok emelkednek (‚Шай 
szó sárgás nedvvel telve: ezek mintegy tizenkét óra mul- I 
va, vagy késöbben is, megrepednek és igen csipôs ev 
foly belôlök; а’ hely feketévé‘lesz, mint ha égetô szer 
rel égettetett volna, -melylyé‘ az alвtta lévö bör egészen 
elhalva, és jeles mélységre minden érzéstöl megfosztva, 
“Шk; körl'ílete az üszögös varnak vörös, dagadt, és bel 
terjedt'en fáj, melly naponkint tovább terjed, és' alap 
ja, mellyen ül, szembetünöleg felemelkedik, a’ hon 
nan a’ pokolvarak üszögös daganatokat mutatnak, mely 
lyek többnyire mogyoró-nagyságuak, söt némellykor 
(Schl-aud) a’ tyuktójást is felülmulják. A’ pokolvar 
határozott helyt nem 1ep meg, hanem majd a’ nlekon, 
mellen, hason, majd a’ végtagokon származik;' majd 
egy, majd több, 3 —- 4 — 12, külön-külön, vagy пé 
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I 

‹ 

mellykor összefutva.” *) Miben különbözik ez a’ pokolvar 
a’ mienktöl? miért ne tartanánk hát Hippocratessel, 
Celsussal'! kik a’ pokolvart csak eseti jelei után nem 
kiilönböztették meg? miért ne éreznénk Hildenbranddal 
általában, ki azt mondja emll'tett értekezéso’ végén: 
„Russel öt különbözô alakját allítja a’ pokolvarnak; 
Orraeus két faját engedi meg, a’ nedvest és szárazt; 
Buday a' carbunculust az antraxtól el akarja választani. 
De mind ezen vékony elválasztások és csak véleményi 
különbségek semmi tekintetet em érdemlenek”, 

Valóban Bayle-nek, ki az 1810-dik évben a’ párizsi 
akademia eмtt épen illy'gondolkozással elfogulás nél 
kül irt, ’s azt alll'tja, hogy ragadás nélkül is eredetileg 
„штык а’ pokolvar, több ñgyelmet adhatnának f61 
diei; mert ezen nézet az ‚ melly rendszerhez hajlás nél 
küla’ dolgot ugy veszi a’ mint van. - Régi honi irónk 
 

“) Secunda, tertia aut quarta теrЫ die post pruritum, aut 
sensum in cute , quasi acubus pungeretur, exsurgunt 
caròuncula', sive anthraces (a graeco cil/09415, carbo) qui 
suum nomen depromserunt a sensu ustionis et doloris 
ntrocis non minus, quam а colore nigro, extincti carbo 
nis instar, quem pedissequi sphaceli causa contrahunt. 
Comparent omnium primo maculae pанеe pulicum mol'-' 
sibus baud absimiles cito latescentes, in quìbus vesicu 
lae adtolluntur, larice limpido flavescente turgidae; 
istae post duodecim circiter horas vel etiam tardius rum 
puntur, ac acerrimam fundunt saniem, superstite plaga 
atra, veluti cauterio inusta, in quam subjecta converti 
tur cutis, emortua prorsus, ac ad notabilem profundi 
tatem omni sensu privata; rubet vero tumet ac intense do-' 
let ambitus escharae sphacelosae, in dies latins serpentis, 
ipsaque basis, cui insidet, notabiliter elevatur, unde car- 
bunculi tumores praestant gangraenosos, qui- plerumque 
magnitudinem nucis avellanae танцам, quandoque ta 
men, molem oй gallinacei superant (Schraud). 

Carbunculi determinata loca non occup/ant, sed modo 
in collo, pectore vel abdomine, modo in extremitatibus" 

t 
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Pápai Párizs Fereucz is ii) azt mondja: “A’ pokolvar 
is majd azon eredetü (mint a’ vérkelés) csakhogy éget 
tebb, sürübb, és forróbb vérböl lészen: melly nem 
csak kiüt a’ testen, hanem azt ugyan veszti, rothaszt 
ja. Elsöben ez ollyan mint az égéstôl való csattanás, 
fekete, vagy mintegy hamú - szim'í, és varas, azután 
csakhamar kereken felcsucsosodik és körülötte a’ hus 

ugyan ég, és Тoп‘. Egygyütt jár vele a’ gyomor émely 
gés, hányásra eröltetés, szl'idobogás , esze nélkül való 
st1g, és néha elájulás: mellyek annak mérges voltát 
jelentik. Ez néha a’ mirigygyel együtt jdr (mellyröl 
fennebb a’ pestisröl való részben szólottam), néha pedig 
a’ nélkül is akármikor megesik" stb. Söt a"már sok 
szor emlitett Rust is, dicsért munkájában, a’ pestises po' 
kolvar’ fejezete alatt azt mondja: “Közönségesen dögkó 
ros betegségek közé számlálunk minden járványos és 
vidéki lázakat, ha azok olly rosz indulat által mutat 
koznak, hogy az emberi nemre nézve pusztl'tókká vál 
hatnak ’s igy olly halandóságot okozhatnak, millyen 
semmi más járvány- vagy vidéki betégségnél nem ta' 
pasztaltatik. Azért illy értelemben minden ideg- е" rot 
hassztó Ми jár'vány — mlír ez akár kiütegekkel jelenik 
meg, akár csak más betegégekböl, p. o. gyulasztó vagy 
epe-lázakból , következik — bizonyos környülményekben 
dögkór’ fokára fajulhat, és akkor ollyan helybeli tñne 
ményeket mutathat, millyenek a’ keleti és napnyugotin 
diai dögkórban jelesen tapasztaltatnak. Más részröl a’ 

 

\ 

oriuntur; nunc solitarii, nunc numero plures , tres, qua 
tuor, usque duodecim, segregati,`vel et hinc inde con. 
ŕluentes. — -- Cel. Ruuel quinque diversas statuit car 
hunculorum formas , Orraeuc duas admittit species, car_ 
bunculum humidum et siccum; Buday carbunculum ab 
anthrace diversum esse vult. Omnes tamen hae subtiles 

distinctiones et merae arbitrariae diferentiae, nulluis mo 
menti sunt". 

*) Pax Corporis 358 lap. 17. 
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szórványos, elfajult, lázas betegségekben is tapasztalunk 
olly jelenségeket, mellyeket nem kételkednénk épen 
amazokhoz számlálni, ha egyszerre több személyeket 
lepnének meg, olly éghajlatban és oli)r év-részben, hol 
а’ dögkór nem ritka tünemények közé szám1áltatik.“ *') 

Hát miért osztogassuk tmégis többfélére а’ pokol 
vart'! miért menjünk mindig mások után, — qua itur , 
non qua eundum est. И‘) 

Aljazata (régi magyar szóval: fe’szhe), honnan bel 
s6 tulajdonsága ’s természete (kórtudományi alapok sze 
rint szólván)_szorosan függ, mindenkor a’ hör ’s az alatta 

 

") lm Allgemeinen zählt man zu den pestartigen Krankhei 
heiten alle epidemischen und endemischen Fieber, wenn 
sie sich durch solche Bösartigkeit auszeichnen, dass sie 
für das Menschengeschlecht verheerend werden, und da 
her eine Sterblichkeit; zur Folge haben, wie sie bei 
keiner anderen epidemischen oder endemischen Krank 
heit beobachtet wird. In diesem Sinne kann 'daher jede 

'Nerven- und Faul-Fieber Epidemie,‘ gleichviel, ob sie 
in Verbindung mit Exanthemen vorkommen, oder sic-h 
erst aus anderen Krankheiten, z. B. aus Entzündungs-, 
oder Gallen-Fiebern, herausbilden, unter gewissen Um' 
ständen sich bis zur Pest steigern und dann einzelne Lo~ 
calerscheìnungen darbieten, wie sie bei der orientali 
schen und westindischen Pest vorzugsweise beobachtet 

' werden. Andererseits werden nicht‘- selten bei sporadi 
schen ausgearteten fieberhaften‘ Krankheiten solche Er 
scheinungen beobachtet, die man nicht anstehen würde, 
eben dahin zu zählen, wenn sie mehrere Individuen zu 

' gleich in einem Klima und zu einer Jahreszeit befie 
len, wo die Pestkrankheiten nicht zu den seltenen Er 
scheinungen gehören. 

“*)`A’ derek Hildenbrand Orson' oktatásaiban T. IV. velem egy 
értelemben van , mido'n anthrax , carbo, carbunculus, pu 
stula maligna betegségeket ’s azután_ ezeknek Гана!“ ad 
ja e16, és nem tart a’ 'francziákkal ’s más legtöbbekkel, 
kik (Encycloped. der medic. Wissenschaft.) a’ pustula ma 
щита: nnthraxtól el akarják választani. 
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1évó faggyumirigy a’ sejtszövettel egyetemben. Még pe 
dig, vélekedésem szerint, faggyumirigy а’ kórgócz (fo 
cus morbi), ’s onnan terjed az ii'hán (corium) és takony 
hálón (rete mucosum Malpighi) keresztül a’ gyuladás, 
ugy, hogy mikor а’ hám vagy felbör (epidermis) h6Ь 
lyagocskába emelkedik, más ez az alatta lévö beteg 
müvelet’ következése, ’s épen azéri: izzadják a’ betege 
sen ingerlett hajcsö edények а’ sárgás-vöröses nedvet, 
(‘ornlá17ál! azon hólyagot, melly eleinte átlátszó, azután 
pedig részszerint а’ benne sl'irüsödö nedv’, részszerint az 
alatta lévö rész’ üszögösödése, és igy barnává' valása ' 
miatt këkké, feketévé válik. Igaz, némellyek azt 
mondják, hogy az oltás által okozott pokolvarban ki 
vülröl befelé hat a’ betegség oka, és igy a’betegség’ is; 
és azt vélik, hogy épen ezen fogat az , mellyben а’ sZÓI'-' 
ványos (sporadious) szelidebb pokolvar küiönbözik а’ 
ragályostól (contagiosus malignas) rosz indulatutól. De 
valljon а’ származás -mód szl'il-e itt is létalapos különb 
séget? valljon‘az oltás által közlött kóranyag okoz-e 
addig következêst, mig а’ hajszáledények’ visszahatása, 
’s igy az egész organismus’ önlétét fentartani c‘zélzó rm'í 
ködése — а’ mi magát lázban fejezi ki — fel nem éb 
resztetik; és szül-e más tüneményt? A’ tehén-llimlö’ ol 
tása p. o. mint remekképe az álló ragálynak (ñxum con 
tagium) helyben csak néhány napok мáд mutat követ 
kezést, midön а’ beszivó edények által a’ test’ részeiröl 
tovább-tovább а’ közép rendszerekre hatván, magát ~-~ 
8 — 9-dik nap lázzal fejezi ki. .Igy helyben akár oltá's, 
akár а’ levegô’ befolyása által, akár pedig a' testben 
elöre járt hibás vérvegyületnek_ ’s a’ láznak következé 
seül formálódván а’ fönnebb leirt pokolvar, 'átmegy sa~ 
ját hajlandósága szerint üszögösödésbe, fenésedésbe, 
melly némellykor 'nedves, többnyire száraz , a’ mi csak 
eseti különbség. Mivel pedig „мы: zegmább a' 66 
rò'n nyilatlsoztatja, e'h\ is —— mint неё/‘еду másol: --‘ 
hajlandó vagyoh azt a'`ï/¿kiütegeh’ (ez‘anthema), me’g рв 

»We 
f 

| 
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dig a' hólyagosoh’ sorába temn', melly be’lyege’re ne'zve 
„мм; nagyobb laisebb „темен rosz imlulatu le've’n, 
beoltása a'ltal más individuul/ira is шрам, ugyanaze’rt 
a’fe’lragályos (semicontagíum, coutagium impefectum) 
betegse'geh’ sorába teszem. *) 

Miben áll a’ kiütegnek ’s a’ gyuladásnak termé 
szete, névszerint, értekezésem’ tárgyának az {1sz686s6 
désre olly nagy hajlandósága’ë azt az orvosi tudomány’ 
kifejtödzése, különbféle idöszakaszai ’s tudományos né 
тeteì szerint hosszasan lehetne vitatni; de félvén az 
álll'tmányoktól, röviden csak azt mondom, hogy maga a’ 
gyuladás a’ hajszáledények erönyi és anyagi változában 
áll, mellynél fogva az egészséges állapotban csak szi 
netlen вedv-5ôzt vinni szokott edények vérrel -- hibás 
állomány'u vérrel — telnek meg; az üszögösödést pedig 
épen a’ fagyyu-mirigyek’ életmüvességébôl,'a’ beoltott 
eves anyagnak mindenkori tapasztalás szerint vezedelmes 
hatásából, ’s a’ járványnak sajátságából — a’ mi a’ vér’ 
vegyületét ezen saját betegségre határozza — lehet ki 
magyarázni. Mert valamint legtöbbnyire a’ helybeli 
üszögösödés és rothadás valamelly belsö bár alattomo 
san és hirtelen folyó forrásnak következése; mindazál 
tal nem lehet annak eredeti származását is tagadni, 
már akár a’ hirtelen eltiprott ideges erönek; akár a’' 
nedvességek’ torlásаfnak, ’s igy az edények’ életrugósá 
ga’ elvesztésének kelljen azt tulajdonl'tani М‘): mert 
Schönleinnel értek, ki szerint (Allgemeine und Specielle 
Therapie 1833.) az edények’ szélhüdése üszögösödés. Hog'y 
némellykor száraz, némellykor nedves az üszôgösödés, 

") Quaevis producta colliquationis uti mucus acris, pus, 
ichor etc. etc. — naturae humanae adeo inimica sunt, 
ut — — - analogum liquationis processum provocent. 
Hildenbrand Inst. med. T. IV. p. 115. 

q"") Licet genesis sphaceli et sepseos localis plerumque prae 
cedentì cuidam processui phlogistico, quandoque tamen 
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ïaz a’ betegség által meglepett rêsz' szövetétôl, életmüvi 
’s physicai tulajdonságától és igen sokat ezen kiüteg’ 
folyamatjà'tói ’s a’ vele-bánástól fíigg, de olly ñgyelmet 
—- mint még nem rég csak Frank’ idejében is vélték -- 
nem érdemel ezen különbség; mert az üszögösödéshely 
beli halál lévén, már az életmůtelen dolgok’ körébe 
esik, hol а’ halál, a’ természet’ törvénye szerint majd 
szén- majd viz-elemet hoz elö (száraz és nedves üszög). 
A’ nagy tapasztalásu Larreg általánosan mondja, hogy 
a’ belsö októl származott üszög száraz, а’ külsötôl ned 
ves szokott lenni; melly álll'tást megerösíteni látszik 
azon mindenkori tapasztalat, hogy a’ pokolvar legin~ 
kább sza'rmazik nyárban, nagy melegben, mocsáros 
helyeken, ’s midön a’ levegöt az esö ’s menydörgés nem 
éles-zti, midön tehát vér éltetô léggel (oxygenium) nem elég 
gé frisitetik meg, vagy az elôre járt epés söt rothasztó 
láz által valóban 'nagyobb mértékben megromlott. Ál 
talánosan pedig mindenkor igaz marad azon kórtudomá 
nyi okföben gyökezezett tétel, hogy erre is hajlandó 
sa'g szükséges; mert nem minden ember kap pokol 
vart, ki lépfenés beteg marhával bánik; nem minden, ‹ 
ki meleg nyárban а‘ veröfényen tölti idejét; nem 
minden, ki mocsáros bágyasztó levegôben él; nem min 
den, ki böre’ tisztaságára nem ügyel. ' 

Külò'nbleg. Meg lehet az adott alak’ ’s okok’fonto 
lása után különböztetni: 

а) A’ nyárban közönséges izzadási perstöl (mellyel 
kezdetben kordn valami hasonlatossága van) az által, 
hogy a’ kezdö persenés csak egyedül van, hogy ez csak 
hamar hólyaggá fejlik ki, — amaz pedig sokadmagával 
jár, viszket, de majd elszárad ’s korpa formán lehull. 

 

adeo praecipitauter et dolose ingredienti ut medici at 
tentionem eft'ugiat, adscribì debeat; nihil tamen „мы, 
quominus etiam primitiva ejus admittatur origo etc. etc.' 
Hildenbrand T. lV. pag. 584. 
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b) A’ vérkeléstöl vagy- mint a’ nép nevezi- csurjás, 
völgyes keléstöl,mellyel legtöbb hasoulatossága’s atyafisága 

' van, különbözik: hogy ebben a’ hólyag nincs, hanem szélesen 
terjedô vörösség, ’s abból emelkedö csuc'sos daganat; 
hogy ez genyedésbe megy, mellyböl sürü törött vér is 
foly ki, fökép nyomás alatt, de legszèmbetünôbb benne 
azon sürü geny, mellyet a’ magyar идёт/пek, a’ német 
Kem-nek nevez. 

c) A’ vizráktól (noma, cheilocace, шaгаетlнеbа) 
— melly a’ pokolvarhoz utolsó idöszakaszában, kivált 
az ábrázaton és ajakokon pusztl'tásra nézve hasonll't _ 
különbözik, hogy a’ vizrák csak az ajakokon és pofán 
van; _még pedig belülröl kezdödik ’s ugy lyukasztja 
által az ábrázatot, vizes daganatot mutat a’ foghús’ da 
ganatjával, vérzésével és a’ száj’büdösségével, ugy hogy 
a’ fogak is inognak, kih'ullanak; ’s végre azzal: hogy 
ez leginkább a’ sorvadozó, görvélyes , gyenge gуш-me 
ket lepi meg. 

Az üszögös orbáncztól (erysipelas gangraenescens) 
különbözik azzal: hogy itt a’ börgyuladás szélesebben 
terjedö, a’ vörös szín eleve, ha ила] megnyomjuk, hala 
ványodfi, és az üszögösödés az orbáucznak csak ri-tkább 
kimenetele, midc'ín az a’ már beteg 'személyben követ 
kezik, — vаgy а’ közönséges orbáncz’ lefolyása alatt 
mostoha környülmények miatt, -m'int a’ romlott levegô, 
nagy gyengeség, vagy a’ veszedelmes indulatu jiírvány 
alatt, millyet már az orvosi történetirás ignis volaticus, 
ignis sacer, ignis S. Antonii'név alatt feljegyz‘ett, elöáll. 

Ugyan a’ hólyagos orbáncztól (erysipelas bullos'um 
4seu pemphygodes) meg lehet különböztetni a’ pokolvart: 
mert az orbáncz’ szélesen terjedö vörösségében több hó 
lyagok -- nagyobbak kisebbek — vannak, ’s ezek tiszta 
nyirkkal telnek meg, épen mint a’ hólyag flastrom után 
's többnyire elsô vagy m'ásodik nap elpattanván' csak 
felüleges varakká válnak, ’s azután késöbben lehullnak. 

‚ / ‘___^___ 



A’ PoxoLvAn’ oxAl. 133 

e) A’ f_ölfekvési üszögò‘södéstöl (gangraena ex de~ 
cubitu) különbö‘zik, hogy ez а’ rosz indulatú láz’ folya 
matjában (molly helybeli sértések, csont - törések miatt 

'`kórházban fekvö betegeknél esetikép is kifejtödhetik) 
azon részeken á11’ elö, mellyeket а’ fekvö test nyom, 
p. o. a’ váll-lapcsonton, a' keresztcsonton, a’ tomporán; 
és noha ez is, mintegy lencse, hólyag szokott lenni, 
de az nagyra nem emelkedik,mindjárt eleve sürübb nedv 
vel telik meg, udvara nincs, és а’ gyuladt bör hamu sz1 
nü szürke, mell)r kifekélyesedik. 

f) A’ kórházi fenétöl (gangraena nosocom.) , hogy 
ez mindig а’ már jelen lévö fekély' elfajulása által kö 
‘vetkezik, ’s tehflt a’ börnek egészséges szinén soha sem 
kezdödik. Ugyanazért, а’ mintHust is mondja, azt azzal 
nem lehet felcserélni, és а1*) midön Thomson igy szól: 
kezdödik némelly esetekben egy kis gyuladt pattanás’, 
vagy hólyagocska’ formájábama’ nélkül, hogy azon rés2 
nek, mellyen mutatkozik, legkisebb elöbbi sértését is 
lehetne észrevenni; és midön Gillepsie elöhozza: hogy 
a’ legyek’ csipése okozza a’ kórházi fenét; vagy hogy 
minden szembetünö ok nélkül egy kis pontocska, melly 
bôl, midó'n azt felvakarták, egy kis véres viz folyt, а’ 
lábon vagy lábszáron szármozott, és ezen fene ugy fej 
tödött ki: -- akkor azt a’ pokolvarral elcserélték. i 

g) A’ bizserkór üszögösödestöl (necrosis ustilaginea, 
raphania)—-melly hasonlóul néг-“te5sé5, ’s mellyró’l az 

_` *) Wenn Thomson sagt: er beginnt in einigen Fällen in Ge 
stalt einer kleinen entzündeten Blüthe , oder eines Bläs 
chens, ohne dass man irgend eine vorherige Verletzung 
des Theiles , an welchen es sich zeigt, wahrnehmen kön 
ne; und wenn Gillepsie anführt: dass die Sticke von den 
Muskito’s Anlass zum Hospitalbrande gaben ;- oder dass 
ohne irgend eine auñ‘allende Ursache ein kleines Pünkt 

\ ‘ rsnmiiszs'r'run. rÁnAmusxAx. 1. xö-r. _ 9 
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Orv.Tár 1831. 5. füz'etben is olvashatni -különbözik, hogy 
ez mindig végtagokat, nevezetesen az alsókatlepi meg, ’s az 
üszögösödést napokig, hetekig elözi meg azon tagok’ zsib 
adása , tompa fájdalma , mozdl'thatlansága , mintha szél 

` liü‘dés érte volna; hogy azon tagok vörös-dagadtak szé 
lesen, ’s a’ mellett hidegek; az üszögösödés hirtelen kö-_ 
vetkezik, nagy részen terjed mélyen egész a’ csontokig 
hatva, felfelé a’ térdig ’s feljebb a’ czombig is, — ha 
csak kedvezö környülményekben az ôrlobvonal (demar 
cationslinie) határt nem tesz. _ 

Végre ugyan illy közönséges és szembetíiníi jelek 
által mindenki megkülönböztetheti a’ pokolvart azon 
üszögösödéstölf, melly legelsö leirójáról Pott-ról visel ne 
тet, ——\ valamint attól is, mellyet öregek’ üszögösödé 
sének (necrosis, sphacelus , gangraena senilis , mela 
smus) neve'zn-ek; 'mert azon kivül , hogy ezen két , egy 
máshoz atyaíi ’s egymástól csak a’ legujabb irók által 
elválasztott betegség elöpósta jelekkel ’s éles fájdalom 
mal, vagy némellykor „дыма zsibbadással, van össze 
kötve; továbbá «hogy az üszögösödés külsö alakja és 
_terjedése ’s lefolyása is különbözik а’ pokolvarétól: mon 
dom, azon kiИН megjegyzésre méltó, hogy ezek vagy 
csak igen vén, vаgy а’ ; gyönyörüség’ szédl'fö ingerei 
által elgyelngült személyeket., és igy leginkább jó1%t 
Ъeп, gazdagságban -élöket, lepnek meg, — a’ pokolvar 
pedig szegényeket. 

A’ perzsíai Ми névre kell még megjegyeznem, hogy 
e’ nevet igen ilibásan adják némellyek a’ pokolvarnak; 
mert ez а’ férñ vesszônek a’ buja közösködéstl'íl szárma 
zó üszöge ’s egész Europában' olly ritka , hogy még a’ 
nagy tapasztalásu és kiilönbféle éghajlatokban félszáza 

 

chen, aus welchen, wenn es aufgekratzt wurde , ein We 
_níg Blutwasser lief, am Beine oder Fusse entstand , und 
sich so dieser Brand entwickelte, so wurde derselbe ent 
weder mit der Pustula maligna verwechselt. 
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dig orvoskodott Swediaur is azt mondja róla: “Valljon 
a’ perzsiai tüz ugyanazon ragálytól jö-e,' mint a’ mi 
bujasenyvünk, vagy mástól: nem tudom. Vagy talán 
ugyanazon betegség, a’ mi ииdaя-паk neveztetik: a’ 
tapasztalatok’ hia'nya miatt nem allíthatom". De ha az 
utazók’, névszerint Hornemannak, Afrikában tett észre 
vételét tekintjük, különböznek ezek; mert a’ bujasenyv, 
mellyet ott is frauczia betegségnek hivnak, higany’ (mer 
curius) készl'tményeivel, szárcsa-gyökérrel (sassaparil 
la), gajak-fával (guajacum)‘gyógyul, a’ soudan pedig 
erre nem: az ellen'csak sósavas szikagot (soda mu 
riat.) használnak. 

с_—————__________ 

Minekelötte gyógymódját admini elô, hogy az 
olvasó azokat, mellyeket értekezésemben eddig lnond 
tam, röviden szemlélhesse, egyszer’smind az is, ki 
gyogyl'tani akar, a’ közönséges adatokat a’ természetben 
létezö egyes esetekre- mert genus csak az emberi ész- ` 
nek elválasztás (abstractie) által készült tulajdona, ’s 
ellenkezöleg gyogyl'tás-tárgya csak az egymi’ betegsé 
ge-könnyebben alkalmaztathassa: im’ tudómányos Вép 
letet (schema) adok. Vé‘szem pedig azt azon betegség 
nek mint tüneménynek okaival összeköttetésétöl, to 
vábbá а’ láznak- melly az életerö’ önlétét fentartani 
törekedö, és az egésznek bármi változásában is részt 
vevô ml'íködésének reliexusa (árnyékképe) — а’ hely 
beli bajtól, vagy megfordl'tva, ennek attól való fíiggé 
sétôl; még pediд‘; ezt annyival örömestebb tészem, mi 
vel a’ gyógyl’tásban ezen veze'r-csillag vezet emgem is 
a' józan’ orvoskodás’ utján. 
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Poholvar: 

'1).Helybentámadt, önnálló (idiopathicus seu pri 
тайnа), melly ébresztö okával egy helyet foglal; p. o. 
midön a’ bört ingerlö okok , millyen а’ meleg , a’ nap’ 
tüzött sugárn, vagy a’ pokolvarás ev: a’ lépfene-ragály 
egyenesen а’ mezl'telen börre hat: 

а) olly mértékben, hogy vagy igen kicsiny vagy 
épen semmi lázt nem lehet tapasz'talnunk ii); 

b) nagyobb hatással az élteml'íre, hogy a’ Мz a’ 
helyben keletkezett pokolvart'követi. 

2) Kórjeles, másodsorbeli (symptomaticus, secun 
darius ), midön a’ láz elöre járt, ’s a’ helybeli _(1sz636 
södö pattanás arra következett, még pedig a’ betegség’ 
közönséges tüneményeinek kisebbülése nélkül: 

a) а’ nálunk közönséges nagyobbfoku epés, és rot 
hasztó lázaknál; \ 

b) a’ 'keleti' dökkór’ lefolyása, alatt lévö, melly 
nem csak a’ logikai egység miatt Нe tartozik, hanem 
azért is , mert lefolyása _’s gyógyl'tása ugyanaz, a’ mi 
n’ nálunk elöforduló p'okolvaré nagyobb rothasztó 1z1z 
zal kapesolva, ’s igy különbsége csak eseti, a’ mint 
azt mindenkori figyelmes orvosok vallották, de már 
Riverius (Opera medica universal Francofurt. 1669.) 
legvilágosabban kifejezte: “At carbunculi et parotides 

'etiam in ‘ivebribus malignis erumpunt , sed quae sum 
mum malignitatis gradum adept'ae sunt, et ad vere pes 
tilentium naturam proxime accedunt”. 

3) Letételes biráló (metastatico criticus), midön 
az elörejárt láz’ következésében, a’ vérnek hibás ve 

 

Ё) Е’ volna az irók' anthrax benignux-a, 'mellyet sokan, 
a’ dolgot felülegesen шаман , nem is akarnak pokolvar 
паk tekinteni. ` 
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gyülete miatt küzdô életerô a’' veszedelmes anya-' 
got mintegy a’ bôrre leteszi - a’ betegség’ enykülő 
se’vel *). 

\ 

") Nem képtelenség ez, sőt a' паpазzты: megerősíti: így ir 
ja Rust is: -— -- S0 auch, dass das durch das Einath 
men in die Lunge gebrachte Gift ein bösartiges Fieber 
hervorbrachte, Welches sich durch àtinkende Ausleerun 
gen und durch Brandflecken auf die Oberhaut endigte, 
und dass n'lanchmal die Natur nach wiederholten An 

strengungen das in der thierischen Oekonomie gleichsam 
zerstreute Gift _gesammelt habe, um es in irgend einem 

' äuserem Theile abzusetzen, wo dann Garfunkel oder (яe 
cnndär) Brand entstanden eey. 

o 

  
 



/ III. 

A’ PoKoLVAR’ óvó És GYÓGYMÓDJAI. _ 

a _ 

A köz értelem is azt javasolja, hogy a’ mennyire 
lehet, az ember magát а’ kórság-ébresztô okoknak ne 
tegye ki, azaz q’vja magát: e' szerint tanácsolni lehet 
a’ mészárosoknak, pásztoroknak, bôrnyuzóknak, barom 
orvosoknak, sôt а’ vargáknak, szůcsöknek ’s gyapjuvá 
logatóknak (Wollsortirer) :hogy midôn a’ marhák valahol 
hirtelen 's csak tl - 2 napi betegség után, kivált nyár 
ban, ’s a' legerôsebbek döglenek, ott vigyáz'va bánjanak 
az esett marha’ bôrével, husával, gyapjával, — és sér 
tett kézzel soha se nyuljanak hozzá *); utána pedig jól 
megmosódjanak szappanos vízzel, sôt eczettel vagy olly 
mosódzóval, melly áll egy-két nehezék chlór-mésznek 
egy messzely vízzel vegyůletébôl. Különösen meg kell 

 

") Bővebb esmértetése a’ lépfenének talán nem ide való: hála 
a' kormánynak! van arra, országunkban elég ügyelet а’ 
tisztviselőség és orvosok által, hogy azt szemmel tart 

_sák 's megesmérbessék. Azt még sem hallgathatom el: 
hogy ezen betegségben a' bőr alatt nyirk 's vér kiömlé 
sek vannak, mellyek zacskós-forma daganatot mutatnak, 
ngy hogy, ha hozzáérünk, а’ Ъбr - mint a’ pergamen r0 
pog; а.‘ bonczolás pedig bizonyítja, hogy a' vér megrom 
lott, fekete, rothadásra indult; а‘ tüdő fonnyadt, igen sö 
tét vörös, üszögös; a' kép puha, feloldozott, a' tapin 
lás alatt щипцы. 
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tаш’tапí а’ népet, Пoедy álgazdálkodásból az orvos’ taná- 
csa, az elöljárók’ rendelése `ellen az illy'_ŕnarha’ Ещát 
meg.ne egye, se a’ kutyáknak enni ne hagyja, hanem 
àzt mennél mélyebb gödörbe beássa. Mindazáltal a"bört‘ 
lenyuzhatja vigyázva,' ’s csak azután vagy igen maga 
sап, szellös helyre, kell terítni; х’а‚‹;y,'а’ mi jobb, 
4 '--- 5 napra lugba ázfatni; ‘жgу, a’ mi legjobb , tímár 
паk tüstint általadni. 

Mivel peйiа csakugyan a’ bôr’ tisztátalansága'lát 
мыс hajlandóságot ébreszteni a’ pokolvan'a, felette hasz 
nos volna а’ föld’-népét, МИНt jllhászinkat, kanászinkat, 
tisztaságra, nyárban fördésre, szoktatni: és mivel а’ 
nyár melege a’ vért a’ savító (oxygenium) alkrésztöl 
megfosztja, 's annak nagy szenesedését, és igy rotharlá» 
sos indulatját okozza; ‘azért' az érett Ьůtё gyümölcsfák’ 
szaporl'tását __ millyen a’ meggy, cseresznye, ribizli ,_ 
alma, körtvély -— jó volna elömozdl'tni; jó volna a’ 
köznépbe már a’ falusi‘ oskolában némelly egészség-tár-' 
gyazó oktatást cseppegtetni, `hogy a' mértékletességet 
mindenkor szeme elött tartaná, de Ми“t nyárban, mi~ 
«lön` a’ gyomor gyengébb mint télben; jó volna', ha 
pásztorok is tudnák, miért kellene- mint marhájoknak 
иgy magoknak isa’ nagy melegben árnyékot keresni; 
áldás követné külünösö‘n azon földes-uratfazon törvény 
hatóságot, И а’ fels. Юr. helytartó tanáos’ atyai reп 
delését: hogy a’ mnnkÉs népre, МИНt nagy melegben., 
ügyelet legyen *), sikeresítené, némelly azon kicsiny 
számnak jó példájokat követve, kik a’ jobbágyban is 
embert tekintvén, ur'-dolgán annak tikkadt erejét fôы 
étellel, bol-ral ingyen élesztik, vagyflegalább viz-¿be 
eczetet, kénsavanyt а’ kellemes savanyúságig adnak. 

A’ levegö’ járványos befolyását közvétetlenül elke 
rülnünk nem- lehet, mivel az elöl elzárkoznunk képlelen- 

 

*) Rusticae plebi паdeт)‘, ut sub laboribus in aestu magno, 
aquam communen, aut decoctum hordei cum aceto pro siti. 
exstinguenda bìbat1 1781. 21. Julii. 
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ség, sôt mindnyájunkal köz az, Hippokratesnek moп 
dása szerint: “Communis igitur febris ideo communiter 
omnes invadit, quod eundem spiritum vitiosum _omnes 
adtrahant.” Mindazáltal az emh’tethéletmód ezen külsö 

(objectiva) oknak befolyását is gátolja , kisebbl'ti; on 
nan van, hogy nem minden ember kap pokolvart (mint 
más járvány betegséget is) ugyanazon levegô -kör 
ben is. 

Az óvó gyógyításhoz számlálom én azon lehuzás’ 
(derivado) modját, melly országunk’ némell‘y идéм" 
а’ nép közt van, és idöröl idöre átmegy, 's mellyröl 
már a’ fôkormány' l787-dik évi utasl'tásába-n van szó, hogy 
a' veres~egyházi plebánus gyakorolta, ’s -késeöbben 1796 
esztendöben ismét hirdettetik, hogy Kecskeméten Burkus_ 
Sára nevü asszony a’ physicus’ nyomozására, és sür 
getésére az elôljárók elött felfedezte azt. Tudniillik 
midön nemesebb helyen, p. o. `fön, szemen, ábra'za 
ton, nyakon, vagy mellen látszik kezdötìni а’ pokolvar,' 
высoк‘ ezen` asszony szirontáknak (ranunculus) -—— vagy, 
(а’ hogy’ ott, talán hibásan, van nevezve) sarkantyu 
fů’ fájának; a’ mint vélelh,' inkább torzsikának (ranuncu 
lus sceleratus, melly vizÍ méreg, lМoг Aolrlus, xeben'tó' 
fü név alatt is esméretes) mint terje'dö szironta'knak (ra 
nunculus repens) — him szálait *) ó ‘ища összetöri, az 
után a’ kezdödö pokolvart azon vegyülettel megkeríti ,_ 
’s' onnan azzal lerńegy-vonást téve azon tagra -— p. o. 
kézrs vagy karra -—, mellyre akar, arra köti azon ve 
gyületet, háromszor , egyiket - egy-iket 12 óráig' hagy 
ván rала: ’s igy a’ nemesebb helyen elmulik’ ’s а’ hova 
voli köит a’ szirontás ó háj, ott keletkezik a’ pokolvar. 

A’ köznép' babonáját, és a’ чайныk’ mutogatását 
elhallgatva, anny'l ebben csakugyan lehet igaz, hogy 
midön ki‘sebb hibás vérvegyületnek következésében сsn}: 

 

*) A' mint a.’ babona akarja.: kilenczet, ~- numer`o Deus im 
pari gaudet. Virg. 
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allg érezhetô lázzal mutatkozik a’ pokolvar, illy lehu 
za's az emberi test’ ellenke zési (antagonistica) törvénye 
szerint lehetö; noha én nem próbáltam. Vannak nekünk 
bizonynsabb ingerlö szereink, mint p. o. a’ hólyag 
ñastrom, boroszlány- (mezereum) lléj; inkább ezt 
kellene nekünk orvosoknak próbálnunk, ha nem fél 
nénk a’ természet’ mozgását, mintegy biráló стаи! 
sát, zavarni, — ’s ha nem félnénk, hogy Еgy, а’ jóra 
czélzó ml'íködés’ zavarása által , még nemesebb részekre 
tévedhet a’ rosz nedv’ letétele, а’ mint аж Orvosi Tár’ 
1833-dik évi 4. fiizetében is `ielesen megjegyezve láthat 
juk: “E’ neml'í pokolvart „так az usszonyok sós 
eczetbe mайнo": foghagymával, vаgy boglár-virág (rа 
nunculus pratensis) által teй: helybeli dörzsölések által, 
a’ teмпe}i nemesebb részeiröl más tagokra elszármaz 
tatni, és`ottan aszalt szilvának, varangyos békának, vagy 
paprika-, bors-, és puskapor - vegyítéknek reá kötésével 
elfojtani. Ezen asszonyi pecsmegelés, sokßzor jó kime 
netelü ug'yan, hanem néha az illy hirtelen elfojtás által 
a’ pokolvarben már elkészült romlott csipös nedv , a’ f61 
szivás’ utján, az egézséges részekre visszatérítetik, és 
ottan roszabb kimenetell'í bajokat sидит; szl'ílni. Еgy 
illy esetem volt 1829-dik évnek öszi havában: egy 1() 
esztendös leánykának bal lába’ fején hasonlón nyomatott 
el a’ fent leirt nemü pokolvar, minden hátramaradt fe 
kély nélkül, azért а’ szivó edények által a’ hólyag’ ned 
ve, а’ mélyebben fekvö Иgy részekre, nevezetesen a’ 
lábszár- és czomb-idegekre vitetvén, azok’ felizgatód 
zása által tetemes gyuladásokat okozott, mellyeknek 
kö°vetkezés'ében a’ leányka’ lábikráján és czombján négy 
egymástól különözött `fályog formálódott, és ugyanannyi 
számú helyeken, a’ bennek már megérett genynek ki 
folyatása végett, kellett metszéseket tennem". *) 

 

*) А’ kórtudományi esméret egyébiránt gyen'ge lábon áll 
ezen értekezésben, mert különbféle idószakasziban látta 
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A’ gyógyító mód а’ pokolvar’ idôszakaszihoz képest 
mind külsôkép (helyben), mint belsôkép (а’ táplálás, ut 
ján), az egészre hatólag különbféle, kivált a’ jelenlévő 
láz’ bélyege és belterje szerint. 

Igy, kivált ha a’ kezdôdô pattanás bizonyosan a' 
történt beoltás’ következése, némellyek a’ késsel kerek 
kimetszését javasolják. Én pedig nemcsak azért, mivel 
-a’ mint Schröder is mondja-így azt más pörsenetek 
kel felcserélbetnôk, és a’ beteget szükségtelenůl kinoz 
nók; hanem а’ fenneb mondottak szerint semjavaslom ezt: 
mert-а’mintmagam kifejezém-lla oltási anyagtól van ' 
is а’ pokolvar, de mikor-már fejtôdzésébe jô, felpattan; részt 
vesz abból az ege’sz is, vagy legalább nem tudjuk, meddig 
hatott az szét а’ beszívó edényeken; és így vagy igen nagyot,` 
vagy igen kicsinyt metszene: ki késével az orvos: illy 
bizonytalanságnak pedig sem а’ beteg sem az orvos ki 
nem teszi magát. 'S éppen azért nem hagyom én hely 
ben, a’ köröskörül kimetszést, még akkor sem, ha 
már a’ pokolvar egészen kifejtôdött, sôt üszögösödésbe 
ment is. A’ chirurgus’ késében nem bízunk már mai idô 
ben annyit, hogy akármi üszögösödésben az ôrlobvo 
nalat (demarcationslinie) ô tegye, hanem várjuk azt a’ 
természettôl, ’s ha élesen tekintjük azoknak írásaikat 
is, kik az illyen metszést tették: az üszôgösôdést nem 
gátolták meg, sôt történet-elôadásukban az üsz6501“; 
lásáról ’s varáról beszélnek.' 

Igy kevés vagy semmi hasznot nem várok én a' 
száraz vagy nedves köpölytôl, ámbár azt, mint hajdan 
Avicenna , ngy nem régiben Gay de Chauliac igen aján 
lották; mert még a’ beoltás’ esetében sem olly világos 
a' fertőzô’ anyag érintése, mint p. o. a’ víz-iszony ra 

gálynál, hol a’ dühös eb’ foga’ sértése vezeti az orvost, 
 

’s írja le a' pokolvart; 's innen gondolja azt három nemü. 
nek lenni. 
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és ennél is csak az elsô idôpontban rögtön а’ harapás 
után lehet sikere ezen seborvosi munkálatnak. _ 

Ugyanazért én négy rendeletnek (indicatio) kivá 
nok a’ pokolvar' gyógyításában eleget tenni: 1) az üszö 
gösödést megelôzni vagy legalább mennél inkább ki 
sebbl'teni; 2) ha tár csakugyan üszögösödésbe ment át a’ pokolvar, antialk terjedését gátolni; 3) az {isz656s6 
désre ugy hatni, hogy az minél elébb elváljon nem 
csak köröskörül, hanem az alatta való részektôl is; és 
így 4) а’ már megtisztult fekélyt begyógyítni. 

1) Hogy az üszögösödés gyuladásnak , pangásnak 
következése — nevezetesen az elôadattak szerint a’ po 
kolvarban , annak illy kemenetelre különös sajátsága 
szerint-, azon, reménylem, senki sem kételkedik. Azért, 
ha a’ pokolvar különös okoknál fogva lett, ha még csak 
fejtődzésében van, ha lliz előre nem járt, ’ 
sem mutatkozik, midôn illy idôszakaszban ’s illy tulajdon 
sággal az orvos a’ beteget látja, 's ha ez nem sorvadozó, 
vizkórságban lévô, hanem eddig jó “egészséggel birt: 
ngy lancettával vagy ollóval a' kásaforma pattanást, sôt 
a’ hólyagot is, bármelly nagy legyen is az, jó felvág-s 
ni; ha a’ vörösség körůle nagyobb, kékesebb, tarjagot 
jó а’ bôrbe mind а’ hólyag’ helyén, mind köröskörůl 
metszéseket (scarificatiot) tenni, vagy pioczákat rakni, 
hogy helybeli vérürítés történjen. Azután lehet hideg, 
jeges vízzel“ borogatást tenni (csakhogy, a' mint emlí 
tém, elég egészséges- és minden vér-hibás vegyület, - 
dyscrasia — gyanuján kívül lett légyen a’ beteg); sôt, 
mivel az eczet saját tulajdonságával is ajánlja magát, 
én eczetet kevessé megsózva szoktam illyenkor buro 
gattatni a’ kezdôdô pokolvarra. Mert illyenkor még 
üszögösödés nincs: és a’ hólyag alatt levô bôr 24 — 48 
óra alatt az illy szorgalmatos burogotásra megtisztul, 
eleven piros szint vesz fel; vagy, ha barna maradt is, 
de az üszögösödés korlátoltatik ’s a’ fájdalom eltünik. 
Valóban lépcsônkint következik a’ helybeli halál, ’s az 

s még akkor_ 

xu/ 
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íiszögösödés is, а’ mint azt már -a’ régiek is sejdítet' 
ték, midön a’ gyuladás’ legnagyobb fokát, melly az üszö 
gösödéssel határozik, gang'raenának, és a’ már elöállott 
üszögösödé-st sphacelusnak kivánták nevezni; és állha 
tatosan hiszem tapasztalásom utáu, hogy-a’ mint Hebre 
ard legujabban helyesen elöadja ---a’fenyegetô ’s már ér 
zékeink elött mintegy feltünö üszögösödést soliszor meg 
lehet gyógyl'tani: én láttam több izben, hogy a’ szederj 
fekete és érzékenységétöl megfosztatott rész természetes 
szinét ’s élettulajdonát viszakapta. 

Egyszergmind illy esetben, mivel gynmorsárt vаgy 
epét tapasztaltam mindig lenni, gyenge hánytatót; vagy 
legalább saìanyú italt, p. o. czitromos, eczetes, vagy 
borköves vizet — а’ mint kiki izlése szerint ihatja - 
rendelek, ’s ugyancsak könnyü zöldséges, gyümölcsös ét 
keket javaslok. _ 

A’ kinek módja ’s kedve 'van, illy esetben renflel 
`het Aq. vuin. Táed. burogatónak, vagy hozmás faeczetet. 

Igen rosz szokás az a’ néBnéI», hogy illyenkor a’ 
hólyagtól meglepetett' részen felül a’ tagы kereken által 
kötik (azon balitéletböl, hogy ez által annak mérge'to 
vább nem terjed): illy szorítás által a’ vérforgás gá 
toltatik, és a’ gyuladás nagyobbá, roszabb indulatuvá 
válik. 

2) Ezen legfontosabb idöpontban is, veleményem 
’s tapasztalásom szerint — noha а’ mefszés (scariñca 
tio) ellen általjában sokan buzgólkodnak, és esmérös 
orvos-társaim közt is sokan már illyenkor minden leg 
kisebb “тéмы félnek .--~ a’ vigyázva teendö metszést 
ajá'nlom, ’s én azt s'zoktam tenui: lnssanli'int kell a’ 
szl'jaskerek fekete bôrt átmérölegközepén kétszer ke 
resztben átmetszeni az elvenig: a’ mit, csendesen vivén 
a’ kést, annak éle is megéreztet velünk, de a’ beteg 
maga is felkiált: ezt már e’rzem. Azonban, МИНt hol 
alatta nevezetes véredények vagy idegek vannak, nagy 
vigyázást ajánlok, ámbár nem állapítok is ellenrendeletet, 

ß» 
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(contraindicatio), mint azt ne'mellyek teszik. Ha a’ ga 
rasnál, _huszasnál nagyobb az üszögös bär, még a’ két 

. átmetszés között több apró böködö metszéseket is le 
het tenni. 

Igy utat készl'tünk a" _gyôgyszereknek, hogy azok 
a’ bör’ edényeire jótékonyul hathassanak, és az üsz6 
gösödést, a’ test’ önhatalma’ (auctoritas) czélzásával 
kezet fogva, minél elébb korlátolják. Én sem azokkal 
nem tartván, kik általánnsan csak a’ természettöl vár 
ják már illyenkor a’ gyógyulást' (cura exspectativa), 
és semmit, vagy — a’ mi ismét csak annyi —- homoe 
pathice tesznek valamit; sem azokkal, kik mindent csak 
a’ mesterségtöl várván, а’ természetnek, kiИНt az ör 
ìobvonal’ képzésében, hatalmát elfelejtik: én — mon 
dom -- illyenkor а’ metszések után erös eczetben, só 
savanyban; vagy -- ha az nincs -jó erös sós vizben 
má1to%; vagy - ha.kivált a’ metszés alól genyedséges 
ev tбbb szivárog ki, ha az üszög’ beesett szдe tompasá 
got (юг-poг‘) mutat -- gummi arabicumf nyálkájában fel 
oldozott kánforral bekent tépést rakok; vagy azt kán 
for - porral behintem, és а’ fekélyre száraz tépést raf 
kok; vagy gyenge ruhát, melly a’ szivárgó nedvet fe1 
sZivja’bövebbeIl teszek,és mérsékelt szorítással bekötöm. 

Egyszer’smind, ha még hányás nem t6нéм, azon 
ban a’ beteg étlenségröl, föfájásról panaszkodik ’s has 
meue'se ninc's, söt talán széke szorult: adok neki kél; 
szemer hánytató borköt, különben hánytató gyökérböl 
(ipecacuanha) 20 — 30 szemert; ha pedig már ez akár 
önkényt akár mesterség által megtörtént, és a’ láz’ 
bélyege “Шпoн, adok neki savanyú italm-adom az 
1) alato emll'tett szereket; vagy, a’ hol lehet, ezen 0l-, 
'’vosságoß . 

Rp. Afk_ dest. ñ. Tiliae unc. sex. ` 
Salis ess. Tart. scrup. unum ——- dues. 
Tart. emet. gr. unum —_ semis. 
Syr. Rubi idaei unc. unam. 

г‘_ _F 
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úgy hog)r minden 1 — 2 orában `vegyen a’ beteg, kör 
nyülményéhez képest 1 — 2 kanállal. A’ hashajtókkal, 
még ha мыn az altest’ tisztátalansága mutatkoznék is, 
igen vigyázva bánok, és csak a’ legszelidebbeket, kô 
rös-mézet (manna) vagy tamarind pépet, borköt (cremor 
tarn), választom. 

A.’ fönnebbi bekötést 8 — 12 óra mulva ismétlem, 
és ha 1 — 2 nap alatt az üszög nem gátoltatik, söt ter 
jed, a’ pokolvart körülvévö viola-szinü udvar megújul, 
’s benne taип apró pattogzások is jônek elö, ’s a’ be 
teg gyengl'íl: hozzá nyulok az иgy nevezett égetökhöz 
(caustica). Ez dzon pont, mellyben а’ sokfélék köziíl 
nehéz választani: igy, ha csakugyan igaz,llogy a’ meny 
nyibenlehet, az égetö sajátságával ne ártson, ngy а’ tü 
zes vassal (Celsustól fogva Ińostanig igen dicsérl eszköz) 
égetés legjobb volna, ha reá adnák magokat betegeink. 
Azt igy kellene tenиì: az elholt,`iiszögös részt késsel 
keresztül metskeni, de annak körén túl az eleven bört 
nem kell bántani; azután a’ fekete szl'jas darabokat al 
joktól ollóval vagy késsel 'elválasztani, száraz tépéssel 
nyomogatva az alját kitörölni, a’ tüzeg kupos vasat az 
eset’fontosságához képest egynéhány perczenetig raj 
ta tartani , végre csak tiszta tépéssel bekötni. Ha 
8 ‘г' 10 óra mина , felbonlván a’ kötést', a’ var 
tiszta fekete, egy darabban az egészséges :részig ter 
jedö; а’ körülte lévö daganat apadt; az égetö, saját, 
хай-мegy összehuzó fájdàlom szünt; а’ pokolvar körül le 
vö udvar eleven-piros, nem setét tarjagos: akkor az 
égetést ìsmételni nem szükség. Egyébiránt, mivel rit 
ka bizodalom, hogy a’ beteg tüzes vassal égetni hagy 
ja magát, — és akkor, Inikor а’ pokolvar a’ képletben 
(schema) tett emll'tés szerint kórjeles, va'gy letételes 
biráló: ez szügségtelen, söt haszontalan is; azért igen 
helyén van — Larrey szerint—_- a’ metszés után tömény 
kénsavat (ac. шт conceat.) az üszögre cseppegtetni, ’s 

'az edényeknek illy ingere által а’ biráló gyuladást elö 
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'ällítanL Másoknak jobban teмп: a’ sósavas dárdacs 
(butyr. (сайтoм), másoknak az égetô hamag (leali cqust.) 

‘ másoknak az öntött fojtósavas ezüstag (lapis ‘дн/ем»). 
Másoknak a’ terpetin olaj, vele а’ pokolvar’ körét ke 
negetvén, elég voit. Sokan pediд azt mnndják, név sze-` 
rint Dupuytren, és én is tapasztaltam, hogy a’ bemet 
szegetés után 'a’ terpetin J'r (инgивид. digestiva. ), ki 
'vált egу kevés kánforral vegyl'tve, vagy még jnbban a’ 
storax l'r, elég a’ czélra; ’s még` mások azt, hogy fa 
eczettel ‚ chlor-mészszel kell a’ pokolvart kötözgetni , ’s 

- erre még a’ roszabb induiatú is meggyógyul. A’ pokol 
vart meleg burogatókkal párolgatni, még pedig minden 
valogotás nélkl'íl, majd bódl'tókkal, millyen a’ bürök 
(cie-uta), beléndek (byosciamus), majd illatookkal, 
millyen а’ székfü (char/wrm), virnáncz (ruta) , zsálya stb. , 
szokás: ez, ha észszel nem történik, káros. Ha te 
hát а’ `helybeli baj tompaságot, érzéketlenséget mutat, 
начаrа halavány vagy zöldes-kék, akkofazŕillatos buro 
gotás; ellenben ha a’ fájdalom éles, Е6nныe tüzes pi 
ros,` akkor а’ bodító burogotás lesz helyén. *) 

") Valamint értekezésem’ más részében, ugy itt is ide szám 
lálom nálunk a’ rothasztó lázzal, ’s а’ шe1eаё3Ъа51гь 
tokban a’ kelen' dò'gkórral, járó pаkoнам; ennek vala 
mint kórtudományi nézetek szerint létalapos különbsége 
nincs, иgу gyógyításában is azon elvekre kell ügyelni , 
mellyek azerint itt elô hordom а’ gyógyszereket, és ebben 
is а‘ láz bélyegére, a' beteg' individualis helyezetére {яд-eх 
nek mindenjózan oптosok; bárha a’helybeli gyógyításban 
különbözni Мишени!‘ , 'a' mint ат: Hildenbrand szavaì is, 
а’ dögkórrul (typhus pestilentialis) szóló tanításában, vi 
lágosan kifejezik: “A‘ pokolvarban (carbuns.) hasznosak 
`az illatos burogatások eczetbôl , sósavas hugyagból , 
kánforos légbó'l, vagy kinahéj’ Íń'zetéböl, mellyeknek 
czéljok, hogy az üszögösödés’ és eves feloldozás’veszedei' 
mes és további hatása gátoltassék. Midôn az elholt rész' 
elválása nem jól türtént, а’ franczia orvosok a’ syriaì dögii 
мы." а’ bemet'széseket hasznosaknak találták." 
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A’ Ъels6 szerekre nézve: egyik iró’ ’s gyogyító” 
tekintetén sem kételkedem; elhiszem, hogy az indivi 
duum’ helyezete ’s a’ pokolvar’ helybeli jelenségei 
szerint az orvnsuak itélete, gyakorlati tapinta’sa ezek 
böl választhat, ’s а’ múfködö természetet gyogyításában 
segftheti, és belsökép — а’ mint a’ láz’ be'lyege kivánja 
-- majd az emll'tett szereket, majd annál erösebbeket; 
a’ beteg’ ereje’ hanyatlásakor székfü’, kál-mosgyökér‘ ‘ 
forrázatját savan`ynyal vagy kánforral; kappanör-gyö 
kér’ vagy kinahéj’ fözetjét a’ therapia’okfejei szerint ‘Ы, 
’s nem kétlem, hogy, mint én is sokat illy alapoknál 
fogva meggyógyl'tottam, ugy más is _; de ellenben' 
mint nekem is haltak megl betegeim a’ pokolvarban, ugy 
mайна]: is. ‘ _ 

- _ Meg kell még említnem, hogy 1a’ hely, mellyet а‘ 
pokolvar elfog, nagy módósl'tást okoz sokszor mind an 
nak jelenségeiben ’s1e1'o1уйsá1)ап, mind gyógyításában: 
igy a’ fön, ищи; а’ halántékon ’s a’ fülhöz közel, min 
dig ideges lázjelek fejlenek ki; azéri: az ébrefsztök 
egész a’ moschusig könyen szükségesekké válnak. 
Ellenben ' ha а’ mellen _a’ szivhez közel, kivált vérmes 
személyekben, tárnad, és Еgy gyuladásos láz fejti ma 
gát kinúgy‘ nem csak helybeli vérkiün’tés, hanem (noha 
ez ritkább eset) érvágás is lehet szükséges. Illyenkor 
történik meg, hogy nagy has-szorúláskor klistérrel vagу’ 
egykét calomelafaflaggal kell a’' széket vigyázva megin 
dítanunk; Vigyázvalmondám, mert ellenkezö bélye 
get könnyen МЫt az illy láz, ’s hirtelen halál kö 
vetkezik. 

` Ezen idöszakaszban és illy alakjában szokta a’ nép 
a’ pokolvart ‘бы: szilvával megpaprikázva, borseprůvel , _ 
sa'rga répából kiszült péppel, sokszor jó sikerrel kötöz 
getni; azt mindazáltal sellol sem láttam, а’ mit Dr. 
Bies а’ salzburgi orvosi ujságban, ez elött egynehány 
évvel, földieink’ kinevettetésére irt, hogy t. i. pokolvart 
a’ köznép, Щит Szekszárd’ táján, d-isznó ganéjjal gyógyl't 
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ja; népünknek panacaeája а’ sült vöröshagyma, kovász, 
növénylevél; nevezetesen: а’ hol keménysége van, ott 
sült vöröshagymát, hogy e’rjeu meg a’ шт; а’ hol 
büdös evesedés‘van, ott kovászt, vagy az emll’tett murok 
répa-pe'pet, hogy мышa,- a’ hol mérges sötét-vörös 
daganat van, ott fl'í’, p. o. csudafa’, maszlag’ (daturu stram.) 
levelét, vagy uti füvet, hogy me'rge't szivja el': szoша 
közönségesen használni. 

’S vannak csaknem minden faluban javósok, jó 
asszonyok, kik viaszból, olajból, kánforral, néha ozi 
noberrel is vegyítve, flastromot készítnek ’s ingyen 0s2 
togatnak a’'po'kolvar ellen is. 

De imé csak irásom’ folyamatjából is láthatja min 
den olvasó, hogy ez nem olly kicsiny baj, millyennek 
némellyek gondolják, és azért legjob'b, édes ha'zámfìa! 
ha illyes bajod van, azzal orvost keresni, ki, most már 
minden megyében ’s járágban , fökép’ а‘ köznép’ teышe 
téböl, rendes hivatalban lévén, :mini Гoша, mit téI 

_ gyen. 
elmondott szerek’ okos va'lasztása által a’ ter 

mészet a’ kelés’ kezdetétöl fogva, 5 —- 7 — 9 napra kö 
zönségesen elválasztja а’ helyben elhalt részt, és körös 
körül repedés ’s шeи-tl11 eleven pirosa'g látszik a’ börön, 
és az' uszögös rész csak szálok által ragad még a’ töb 
bivel össze: illyenkor már többnyire a’ küzdés és láz 
is csendesedik. Ha tehát valaki hamarítani akárja àz 
elválásf, az üszögös hört csipôvassal (volsella), vagy 
horroggal (hamulus), felemelvén, azt ollóval elválaszt 
hatja; csakhogy inkább hagyjon rала apró üszög-része 
ket, mint sem illyenkor az elevent bántsa, ’s az edénye 
Еet vé1'zésbe ho1¿za; mert az illy bánásmód érzékeny 
fájdalmakat okoz, -- ’s az illyenkor már kezdödö genye 
dés legjobban elkészl'ti а’ válást. 

4) Illyenkor lesz helyén az oszlató ir (unge._ digeshs.) 
magában vagy kánforral, а’ mint eleven yagy lassú a’ hus 
szi‘imölcsök’ termesztése: mellyek, ha а’ természet’ czélja 
szerint eléggé nöttek, csak бета száraz tépéssel vagy olmos 

rxnuilzl'r'rvn. rÁLx'AMvmdx. 1. вб'r. 10 
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'nevezetesen a’ gyógyítás’ minemüségéhez képest, a 

szárító szerre, millyen az ungv. album, kiszáradnak *) és _ 
‘a’ bô: beheged, a' fekete részek’ elválása után 7 — 14 
nap, a’ beteg’ kedvezö vagy mostoha környülményeihez, 

forradásos sebhely fenmaradván. Illyenkor mál: rnkán 
'kell belsökép más orvoság, mint egy kis gyomorerösl' 
tô, tápláló ’s könnyü eledelekkel együtt. Némellyek 
javasolják még, talán nagyon is általánosan, a’ gyógyu 
láskor а’ beleket hashajtóval kitisztítni, és a’ bört tisz 
»ta mele.g, vagy szappanos, söt büdösköves fördövel egy 
szer kétszer megmosni. 

°) Én leginkább' szoktam a’ kiszárításrn ezt használni: 
Rp. Olei olivar. unc. duas. 

Cerne albae liquefac. drachmas dnas. 
Camphorae scrup. unum ~- drach. unamya’ mint 

а’ fekély' ezine nyálkásabb vagy elevenebb. 
Flon-um „inni drach. semis _ unam. 

Liquef. M. D. ad Нынe. 
S. Regge] estve каша vele a’ fekélyt. 
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