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Mínden, ki ismer, becsül erkölä 

csődért, szeret szívedért , fs tisztel 
míveltségedért. Én ezekhez nem ad 
hatek semmit; ’s nem öregbíthetem 

' е’ csekély munkámmal. -- Maradj 

te, ki ifjúìcoromatyai barátja valál, 
ezen túl is , mi eddig, szíves ba 



rátom! ’s .vedd “Нет, ki hú'ségedet 
v`iss,za nem ñzethetem , e’ gyenge áldo 
z\atot h6 szêerèteten/l'jele,. hálám’ mély 
kifejezése gyanán/t. 

` . 

'.Pêsten', Májuà 20kán 1835. 
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'Minthogy csak arról' molndhatni, Вogу az 
orvosi tudómányt teljes hatalmában birja`, 
ki aт; mintegy türténetileg felfogta, a’ tür 
ténetek fonala рейg naponként ho'sszabb 
lön és а’ szellemszemtól nehezben «kô'vetenf ` 
dó' minden Mäan'deriben és csomóiban: bi- 
zonyos egy'slger’sm,ind , Вogу naponként ne 
hezebb ori'os lennî. ` ' / 

A’ csudának és 'képtelennek ugyan ab: 
ban a’ mértékben kell vi'sszavonulni és ha 
'nyatlani, mellyben a’ szellem teljesben те; 
lódikl; de a’ Штаб és 11j tárgyak мы vágy ' ' 
.megmm'ad, és a’ finom ravaszság talám 0x151: 
ké gидa; prédával húzandja Щ, homályos 
tóba Уетt: ЬёШЁф. Magának az orvosnak 
is, 'igemszigorú philosophiára va'gyon szük- 
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sége: hogy a’ dívatozó rendszerek , elméle 
tek ’s gyógymódok zavarjeflçul ne szédelegjen, 
’s ne essék kétségbe;` --- hányszor el nem 
kell neki keserednie az idomelfajulás és 
zavarodás miatt, mellyek a’ legnemesb tu# 
dományt mintegy .körültáborozzákl 

Sajnos, abban a’ bölcselkede'í Németu'r 
szágban, valamint a’philosophìában, úgy aь i 
а‘уógушdoтаёпуьaп is , egy даты ész-elle 
`ni Mysticismust és csudahiedelmet 011у gya 
korta szemlélni, mellyek szerint sok he 
lyen, hosszabb vagy röyidebb idön ált, 
olly gyógymódok -- néhány igazságok 
теней ezereqztelenségekkel teltek --`- he 
lyet nyernek: hogy a’ маму, mívelte 
szü orvos szinte elcsügged, az emberi ést 
rül és értelemrül magában gondolkozó. Ре‘ 
(115 a’ пйУеЦеЪЬ néposztályba is e’féle be-' 
fùrakodott, Ъ onnét más qrszágo'kba 56х' 
Ványosan betört. — Majd mindehütt, na 
gyobb részint ug`yan alapos természet- és 
gyógytndomány-nélküli Кatарa sebészektül 
üzetik égy annyíra tjúlságos gyógymód, 
hogy annafc varázsadagî mellett, az eny 
hí'tó’ sze'llót', 'ezel' orvosi piántának po 
rával, magvávai terheltet, kártékonynak; 
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а’ vizet mellyet iszunk,` annál inkább pedig ' 
a’számtal'an fl’íszeres növényekkel zôldelló 
‚иr01181 ,hegyeken legem tehénnek tejét; 
mel'iy anny'i betegnek й} élçtet Ы, méreg 
nedvnek nézni; Olas`zhon és Árkádia kiès` 
éghajlatit pèdig ---- a’ virág` és faillatokkal 
ôrökké трюки-„там egy nagy vçsz`ély't 
elkerülni Rellene mińd a'zon bete'gnek, a’ ki 
meg akar gyógy'ítçatni: illyen föltételèk 
hez kapcsolá a'nyatermészetünk a’ 
gyógyulást! ide мы az embéri me'ster 
kélkedés! ` ` ` 

' Százan, 'kik .az emberíség és ezen tu-i 
dományérf; égnek, magokbmi так az óhaj- ~ 

. . tást, ezen, és más baloldalokat megorvos 
limi, elháríttani; .a’ gyógytudományt Eizo 
nyosbbá, állandóbbá, a’ községnek hel'yhez 
.tetését az orvosnak áltellenébeń, '(Äzét a’ 
község iránt javíttani , bizouycksbbá' tenni. 
De гoдa Ъ ezt valaha. Valaki valósíthatni'! 

\--- Erre az 'egész emheriséget áltidomífni 
‘потa szüksé'ges; mert ó’ benne léteznék a" 
jónak, ros'sznak magvaì. De'ha ki magában 
éiénk штат: érez a’jó oldal '’felé munkáló 
dás'ra; ha magát meggyó’zódve lenní véli, 
a’ czélnak és szereknek штаты: mi län 

\ 
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cz'olná még (it munkátlansághoz'ë Igyeke 
‚ zete jó -- egy Гoтos pont mindenben! , 
,’s ó’nmunkálkodása becáét, hatását, senki 
sem maga, hanem mindig csak a’ község 
мы: ы; . \ 

n Tehát jó lelkiismérettel adom ált ezen 
kjsded типы“ a’ küzönségnek; mellynelg 
czélja: mintegy irányzatokat nifujtani, af 

, gyógytudománynak ’s a’ nyawallyák' ‘ném'i 
külön bánásmódjainak megítélésére; a@ Еgп 
nak, hamisnak megkülônböztetésére’s mél 
tánylására ; a’ ГошoSпaк ’s haszontalannak; 
állandónak ’s múlandónak,'minden korban f 
fèlfedezésére ’s ` megbecsüîésére 

A’ rendszerek és rqndszereskedésnеk , 
újjíttásvágynak è_s kontárkodásnak megíté 
lése végett az orvosi történettanra tпaй- 
tottam; néml't azó és lij`korbul elóemelvén. 

N nehézsé-gçkct, gyöngeségeket és bal„ 
\ шкаф tudománifunkban el lnem takartam’; 

абы rájok mutatván elóadtam néhány ('ó70 
nattal az,orv'osnak nehéz füladását, ’smi 
mödon oldható ez talám bizonyosban ’s ér 
demesben föl; fôkélpen a’rendszerеskedés 
w1 (@mumfucbr) és szédelgá érzékfölmi- 
ségtófl (transçendent'ìsmus)intvén "быть 
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Valóban, lemmi èem n'yomorúbb , mint 
ogy orvos általános természettudomány nél- 
kül, általános, a’. mindenséget a’ résszel 
'összekôtó’ , élettudományi nézçte’k nélkül. Ó ' 
neki minden csak meztelen , vagy ködbe bo 
ШК tüńémény; hol má'snak a’ 1е5sиеЫ3 refle 
xiók'anyaga ered egy' örvényben. „Az ember 
ml’íszerzete, (organiémus) a’ nagy világmü 
меrшашек çgy része --- í gy mond egy mélyf 
t'udományu hazánkíia (Physiologie:. medica' 

` nalz's-ának bévezetésébèn); a’ mi testüпk. a’, 
természéb különneml'í a'nyagaival , ’s ereink 
`ennek , súlymérhetlenségeìvel . (impondera 
biliaival) sokféle viszonykötésben vagynak; 

' mi tçhát csak ak'kor nyerhetünk'az Май-Ё! je 
les ismereteket, .ha aî.másodikat kůlönbféle 
anyagaihanl ’s ereiben illendán` megvizsgál 
juk.“ Ez egy mind'enütt meg'ismert ’s ki 

. vallon igazság, mellynek „штат min?. 
` den orvosi intézetekben némi derék embe 
rek gуш-saп dolgóznak. i De \ még sok ma* 
rad ám" hátrá ,` a’ talám évezredekl után' 
éló Vizsgálóknak ils, a’ világ-és emberéleti 
törvények ’s tehetségeknek fölfedezésében. 
Csak nézzed meg, melly ]‹е"és1xе1уЬе‚Гo3‹ , 
lalhatta az érintett Flî-`orvos'unlg aж, a’ mit 
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szerény és szigorú elméje szerint , ezen tit 
kokbul valami valószínüséggel (aliqua cum 
probabilitate) ismertnek tarthatunk! s ki 
'merné aж állítni hogy mindén , a’ miben 
már évezre'deken Ы: süker' l'lélklîl tôrék fe? 

' jöket a’ bölcsek, Valaha meg fog- е" ismer 
шин és melly hideg ésa;' nem Ищи ált a" ' 

" mi tudqmányunk károsodását, a’ БуaКoр 
lati alkalmaztatásoknak. hitföi (dogmmz`ikeu'l)' 
fölépítésekbôl еду, nagyobb részint még, 
ismçretlen, ’s bizonytalan talpkó’re. A’ phi 
losophi túlcsapongás, bár mel'ly"ruhába'öl- 
iuözve,` "s a’ fölôtte kemény rel'ldszereskeî 

f dés, még, lsohn Ми): nem ho'zának ¿w1 
orvosi` tudománynak. Ezt inegl''áthatni 
egész történetbeli folytábzlm; ’s. talám á’ mi 

` századunkban is egy túll'ízött tèrmészetph‘i 
losophiai gyógytudomány , bizonytalansá- f \ 
gával ’s gyakorlati gyöngeségével, nem ke? 
vésn'kot ada egy különneml'í empyriának', 
és mindenféle, 'csuda - ’s korcsgyógymú 
doknak. „у ~, _Ч , . 

Az érzékek és az ész, mind a’ ketten sznß ` 
ros „душеgм“ "és súlyegyenb`en munká- 
lódjanak a’ ёубgушдoтёпуьaпд hogy `se 
goromba tapogatás (`empyria) se szédelgó 
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ábrándezás lhe‘lyel;' ne nyerjen. Csak így 
lehetó’ 'az ígazi tapasztalás --~ az egyet- ' 
len egy .igaz alapja tudományunknak, -~-~ 
csak ezen úîton érthetók meg a’ dolog 
esètek (factum). 

Megvallom , hogy én semmi't nem. tartok 
fontosbnak, az e'gész gyógytudomány me 
zején, ` af böncztudománynál minden irány 
zatában, és a’világos szerény észrevételnél 
a’ kórszobábxin.' ' ` у 

Törekvém ezen òldal ('вы ösztönt 
adni; meri: tudományunkban elsö fentes 
ságunak мы“ , a’ (10105еsесеК РЕНО 
gaîsái:, és megértését; minthogy csak 
ezek magok, az ôrökkéń igaz és Változhat 
lan természetnek sajátjai;' 'mig ezekn’ek, 
elvont elvek szerinti összefogások, rend 
behozások , 'többé, kevesbbé tökéletlen 

' ’s változandó munkája az embernek. Egy 
. séget ’s összehangzást a’ különbféleségbehoz 
ni; általános elveket, mint utasítókat muh 
kásságunkban fôlállítni , nagyon dicséretes , 
ha szerénységg'el ’.s а’ szigorú inductie útján 
штык ;— de súha el ne rútí'tassék 
a’ d 0 1 o ges е t egymendszernek kedvéér'lä` 
„Natura systemata nostra omnia, ne qui- ` 
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dem Hocci Тaй‘, et vili pendít;“ így'mòud 
a’ jeles Pallas. ` ' 

Ebbül egyszer’smind az `kôvetkezik, 
hogy az idegen gyógy-rendszerek sükerei 

~ iránt, megvetéssel ’s te'ljes elhágyással nem 
Не" lennünk. Нa a’ d o 1 o g e s e t е k fon 
шsa!‘ , bizonyos , hogs' Broussa`is , Tomma 
sini , valamìnt а’ legtranscendentebb ter 
mészetphilosophiai orvosn'àk gyakorlatábul 
hasînot vonhëtunk; minthogy dologesetek, 
s állítólag vagy tagadólag hasznos sükerek 
(resultátumok) mindenütt találhatók , a’hol 

lbetiagek gyógyítatngk. ---- Minden vi 
rágbul lehet mézet ,lgyüjteni: ez Véle 
ményem.' . ~ ` . 

' Ezen munkácskn folytában nem csak 
némi orvosi' rendszereket és gyógynézete 
ket, ’s külünbféle idó’kben és országokban , 
lié'szint ugyan most .'ná1unk' divatozó ,’a 
dicsért gyógymódokat érintettem meg, vagy. 
röviden прoпaжи 1е; hanem 'fóképen ar 

- o l l u ' l ‘ , ra. l's'n'anyzam lparomat: hogy a termó 
szet munkáját a’ gyógyításban eló’é'meljem , 
"sbpgy 'ennek' fófontos állópontját, ’s az 
orvosét '(többnyire mint amannak szolhgá 
jáét) kijelcljem. , 



x-:Lâszfh ,' ‚ xv . 
' igen gyakfan halljukmára’küzönséget 

Яну ,szóllami: Az allopathák a’ ,nyavalyákat 
` рдo; a’ Váltólázakat (febxfes inteì'm.) csupán 

.csak elnyomják, nem gyógyitják; innét a’ 
visszaeslések (recidivák).` ---- Valólian, ha, 
egészséges egyén, еgу ütéssel 'váltólxízba 
eshetik, еgу 011уaп, kinek ml’íszerzete (or- l 
ganismu'sa) már egy vagy' .többszaer ezen 

lrendell,eniségben ingadozott-@' csak ugyan 
könnyebben lehet af мы}: prédája, ‘s a’ 

. lázmozgásokat, 'kevyi'ßseb'b okbul is ismé 
` telheti. Ezen álleí'tás, az egé`sz természet 

ben létezó ’s míndenütt` kimutatható szo 
kot'tság tö'rvényén nyúgszík ---- ’s kitó'l Ёа 
gadható’! --- ’s innét az következik: lhogy 
,mi (a’ példánál mqradváп) minden váltölá.- 
zat , мыt: h a, és, mí g ti sz ta, fó’képen' 
lpedig ha bizonyos' gerjekból (miasmák-~ 
ból), иgу más ьЁгйршёпуos okokbúl eredett , 
mennél el'ó’bb gyßfgyí мы“ részint 
hogy a’ nîlîsze'rzel:l kevésbbé hozzászokje'k , 

` részinf — és fó’kéfien! —--- hogy azen aпуa 
gi, helybeli bajok' elkerü'ltessenele`, те! 
Iyekre a’ vérfolyásnakïf.fs minden tenyé 
szeti mlîködéseknek (functiones nutritivae) 
вынул (paroxymus)- alatti rendellenisége 
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gok okot nyújt -~ azon bajok ’s elfajulá 
sok , mellyek nehezen orvosolhatók , ’s nem 
ritkán kárt hozók. 

De, e’ mellett igaz marad , ’s már a’ 
régiség jeles orvositul észrevétetett: hogy 
ugyan a’ váltólázak csak kis ré 
szét szabad ohinával okvetlenül 

el f oj ta n i , mivel ezen nyavalya 'csak rit 
kán adja magát tiszta egyszerüségében (mintu 
idegbaj) elő. 

“A, mostani időben "talám gyakrabban 
fojtatnak el a; betegségek mint egykor; ’s 
a’ lázak ugyan azért is, mivel a’ kicsiny 
adagban már munkás Chína-alkaloid a’ 
"váltóláz némi szövényiben (complic. gastri 
ca, bíliosa, mucosa, venosa) `soйны el 
türetik, míg az Íelőbbhasznált Chinának 
nagy mennyisége, könnyen főfájást, há 
nyást etc. okozott. ', 

Ezen balorvoslás ellenére tehát néhány 
szor fölkelek; ’s ezért ha ellenszóllandok 
is a’ hírtelen. és mérséktelen gyógyszeri 
behatásnak; senki ne vádoljon mint pár 
tosát azoknak, kik a, czélirányos mun"- ' 
мамаши nehézsége miatt, soha sem 
mit'nem ‘tesznek, vagy .valamit, 
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‚ pro forma, a’ x1x1 a’ betegeknél, a’ sem 
az adagok (dosisok) 'mennyis'ég'ét ’s be 
csét, seln a’ természet gyógyerej'ét (czél- , 
irányos életrend теней) meg nem. ítélhe 
tó’knél , gyógys'zer gyaná/nt szolgál. 

Нет szükséges ,~ ’s ritkán jó , a’ váltó 
lá'z'at chininnel, más betegséget másl mivel' 
rohanva elfojtani, de az .inge'rteleni elet 
renden kívül, még más gyógymódja 131111 
gyon azon orvosnak, ki az éló’ mlíszerze 
tet buzgón tanulta, `és vizsgâlatszellem' 
mel bír — melly a’ gyógyítást eló’moz-' 
'dithatja .’s afhúzamos vagy het* betegsé 
gekben eló’kerülhetó’ károkat elhárítja. — 
Az orvos többnyire a’ természet ñgyelmes, 
értelmes szolgája legyen ---- ezeíl ''hantalxŕmà 
gyógyítóé; az Archäus, a’ $1111x1Ё elmehi 
дат is б rejtezkedik az ¿zerféle 53,6” 
.csudák môgòtt az ó és újidóben. Ohms-' 
suk az "oll'vosi történettant, lépjünk-be 

'a’ parasztkunyhóba, ’s errül meggyózeten- ' 
dünk; —- így akarok' én é'rltni. 

Ezen munkám, melly soknemü $111‘ 
Ёуaйщ} értekezik , rövid czíŕmmel -tel 

`jesen nem volt kijelelhetó’, "в nem is lett 
volna könnyen egy szoros lánczba ôsszekap 

)( 
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csolható. Az álmézés „кат i d е i k г a E 0 k 
egy rövid tárgymutaté’t. 

Ámbár a’ dolog теней a" nyelvékes- 
séget çsak `máso'dbecsünek nézem , türe 

l`kedtem mind a’ mellett becses segítség hasz 
nálása által,l hol l'ehetönek és czélirányos 
на}: tekintém , ’s a’ men'nyire tehetó’s valék 
a’ 'múszókat és fogalmakat is magyar nyel 
V€Il,eló’adni. Е’ részrúl kéméletet 7s bal-át 
ságds utba igazítást kérek, senkinek pél 

‚ dáulnem akarván szolgálni. 
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' 1. Egy pill'autant az,orvosi történetekbe. Minden 
korban voltak mindent îgérö rendszerek és 

’ orvosok; kercsgyógymódnk és szerény, igu 
zi gyógyászság. Péhfík a’ régi, ůjahb ’s 
jelen korbul . . l. . . :a: ‘ . 

2. Melly orlvosi rерани ёr‘1е1пе8 feltétetlen fel 
шаrе ?---- Az állati magnetiçńx'ns mint gyógy 
szer' megitélve; ígazságai '’s.csudáî,-'-Viz_ 
gyógy. --- Némelly gyógyszerek él sebészi 
munkálatok méltatlan elfeledése'. . 

3. A’ régihez láńcxoltság , egyoldalusńg ‚ 'or'vosi 
tehetség és nevélés. Világ/,polgárok legyi'mk 
a’ tudonlânybnn. ' ` 

4. A’ franezia- , nénìet- és 'olasznr'szágì rcformá 
wrok в’ gyógfytudmnányban. Bi'oúasaîs tanjn 
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Francziaországban; gyógymódjának ’s orvos 
ságinak méltányllásn; a’ Broussaisismus Szel 

. I, 1eme , soria. ---- Franczia.- és Nëmetorszâg 
láözti viszony a’ gyógytudományra nézv'e. . 33 

А’ Frańczìák minden irányiban buzgón mí 
velik a’ boncztudományt. Mi és melly fon 

tos'ságu az a' gyógytudományra. néz.ve: а.’ 
különleiró , általános, helyleirási és (alkal 
тaкж0tt) orŕosì, seborvosi ’s kórzabályos 
BOIIQItUdGmány? Kůlönösen, ezèn utólsót 

` mint kelljen 'czélìrímyosxm mívelnî, «- А’ - 
sthetoscop és pleximeter 1штаммы és 

lialsznal a’ melbetegségel/{ben . `. ,. ~ '-, 
5. А’ míveltséggel szaporodó két `nyava1yárul t. 

‚ì- görvély (min'gykór, Serofuln) és elme 
kórságrul. . ъ . . . . . .„. .' - 65 

' 6. Minden elméle'ti különböz'és ellenére, gyakrnn 
üszvehangzik az orvosi „мы“. _Olasz 
országi gyógy're'formátio- Бasoй, Tommasi 
ni hatásai;- Controstimulus theoriája; az ( 
új olasz gyógy'tan rövid щитa. Nézetek 
a’ gyúladásrul. îïémi gyakorlatos jó oldalai. 82 

Az дети’! (organismus) elemi 'vegyületének 
’s a’ kórlénynek me’ly удивит. Transcen 
dcmismus a’ gyógytudománybam . . . . 85 

. 55, 
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Tommasini nézetei a’ gyógyszerekrül. Ré 
szìnti hasonlatosság a’ homoeopathiával. 

`G_yógyszerek osztályozása T. вzн-ì111’. .Mint 
kelljen a’ gyógyszerek hstását vizsgâlni. A’ 
gyógyszertürés (tolleranza). Tommasininek 
utóbbi nézetei ’s vizsgálatai an ellle'nin'ge-`-, 
„мы. КйГёвЬЬ11$ епапбпy s’ heaylwlikór 
:'lllapot és {diathesisi kiterjedé'kûzt.'"Néze-. 
tei z1’ vérhoesátásrul. Сотни'ìux11: r'.. ., lJ 99 

x 

.Az új olasz orvosi tan fíí ,gyóg'yszereinek/.. 

adag ’s vegyületben használják ezeket az 
01z1s1o1. Néhány megitélések, mélfánylások, ' 

elszámlálása. Melly riyavalyákban ’s mellly f’ Í' " 

f' következteírése'k.. . . . . . . . . . 113 

Buffalîni tanitó „Pathología analitica.“ - jn. 
néhímy f'övonásiban. Mélyen van gondolva és 
elméletileg (theoretice);`magasan áll a.’ Con 
trostímulns fölött ; de lgyakorlatilag Tomma- l 
sini uralkodik.---~Mint jô ez? mit lehet be- , 
löle következtetni? . . . . .` . . . H6 

'7. Némelly gyógyászi elveim; különösen: mi» 
11o1‘ kelljen gyógyszerek, ’s mikor csupân o 
e'letrenddel (homoeopathilag gyôgyl'tni.- l 
A.’ természet gyógyereje. . . . . . . . |24 
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8. Az orvosn'ak mehéz helyzésc. Egymészrûl ,' 
`, 

a’ftudbmány" nehézségegfs tükélétlensége 
miattŕ; м‘ mint.lèhesen.¿legjobban ez oldal-: 

` ' `r°ul czélunkat elérni; az oпциì .történettan 
` 

' ' haszna;---n`\ás"részrůl a’iközség, sokféle àa-. 
l l ` l .. ’ jâtságarhuatt, nehezen feloldhato foladast М 

„ a’ gyákorlati orvosnak, -- 39 е’ részrül melly 
' tulajd'nnság. ’s' melly. nevelés шаман. Ne- ' 
““ héz , de mégl is lehetö , haalznoßl 'orvosnak 
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Нa a’ homályos régisrfgliül indulva el nem'` fo 
. gult szemekkel kisérjük az orvosi tlulomány. ki 

fejlôdési menetelét, ha az idö folytában eredt kü 
lönbféle rendszerek sokaságát ñgyelmesen vizsgál 
juk: bizonyosan‘ nem fogjuk magunkat megtartóz 
tathatni az a'zokon való szánakozástúl; kik `ma- 
gokat annyira bebonyolják egyúj rendszer 1xе116 
jába, hogy annak eredetében nehéz tudományunk 
egy új äráját, ìdöszakát vólik látni, ’s egy új , 
rég ohajtott üdvöt minden jövö nemzetségek sвá 
mára. Rendszereket látunk mi az emberek kö 

zött eredni, mindenfelé vakl'tó sugarakat ‚111111115 
ket , csudálxást,' fanatismust~ szülöket , egyedůl 
'uralkodókat, ugy látszva minden idökön keresz 
till; de majd megtörve szemléljük varázserejöket, 
magokat pedig lasankint nyomdoktalanúl eltl'ínve, 
vagy egészen csak a’ történetekben élve, az 
életbül, csekély egyes részöket ШИН/(5п, kiveszvo. 

Sok idöt és helye't kivánna az archivumaink 
nagy részét betöltö ren'dszerek elôszámlálása; én 
itt nem akar'ok hoszalmas, bc'íbeszédü lennì, ol- 
vasómat pedig, a’ pontosabb ösmeretet kivánót, 
Sprengel mélyen fürkészet „Geschichte der Me 

1 
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мы‘ ( a’ ёyógyшаomáпy történeté)-'re iìgyel 
meztetem: --- de az való, hogy minden idöben 16 
'teztek mindent igérô tanitmányok és orvosok. 
'Hajdan csudák és megfoghatatlanság, most, az 
idô szelleméhez képest az által akarnak uralkod 
ni, hogy az újat hihetetlent és viszszate'tszöt te- 
remtmén'yeiken, minden szörszálbasogatás sege 
delmével hihetövé tenui , a’ csudát és mysteriumot 
pedig elméjök teljes erejével száxnl'íznì törekesznek. 
Semmi sexn természetesb minthogy az olly tanl'tmá 
nyoknak, mellyek elvezetnek a’ vizsgálódó elmo 

' . által mintegy ösztönbül v'álasztott közönséges út 
tul,' valamit az embelji itélésmóddal ellenkezôt, 
alighihetöt, csudála'to`at kell magokban foglal 
niok. De a’ csudanem ápoltatik иg)’ a’ 19dik szá 
zadban, mint Paracelsus idejében történt. Az 
emberek nagy része ugyan ma is örömest áltadja 
magz“; ai újnak és különösnek: de benne ne le-„ 
gyen semmi ellenkézö a’ megállapított fogalmak 
kal és ösmeretekkel. Azért hasonló esétekben 
csalatkoztató analogiákat kell a’ megösmert ’s két 
ségtelen dolgok mezejérül elöbl'ívölni, minta’ hi 
hetetlen “зашиты, hogy a’ таára legalább 
kornnkhoz' i11ô ruha adassék. i 

Vannak emberek , a korszellem е1ô1xa1a 
dását’s az azzal egybekötött váltòzúsokat épen 
megösmerni nem akarók; de vannak ollyanok is,\ 
kik ko/rnnk minden nagyobb esetében valami tö 
k él et e s s aj á ts á gut , minden régitül egészen 
különbözôt akarnak látni, ’s azt eredeti csirának 
таk , folyvást fejlendö ’s szinte v a l ó dil a g 

1'' 
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ú j gyümölcsök számára. Mennyivel magasab 
Ьaп 's ¿thatóbb lélekkel mтaтoм м; ki af 
multtal a’ jelent egyesítve c'sak azon újnak "Нa? 
dom't maradandó állást , melly az elöbbi hoszú láncz 
természetes , hasonnemü szemének mutatja magátì 
Af’ gyógytudományt ’s mindent illyu módou szůk‘* 
ég megitélni. ~ ' 

A’ bölcselkedés és történet* irás minden 'em' 

ber számára‘fö-fontosságuak, az orvosnál elke; 
rl'ílhetlenek, ha bizonyos idЫ: és 'tam'tmänyok vak 
’s tán Веидy követöje nem akar lenni , az 
oké t.. i. mÍallyeket ihletetteknek ’s`másokon fö 
"И szabadaltoknak (privilegiáltaknak) tart. A’ ré 
gin elszakaszthatlanul csüngni, gyöngeség; a’ 

i mult idЫ: és ivadékok tенеì: 'nem tisz.telni, sôt 
talám meg is vetni , gyöngeég és g'ög. Newton 
й] hypothesist tön az ó helyébe; Galileo-Galilei 
fügyelt, e’s szerencsésb következtetést tôn eldö 
deinél; Volta megvdltoztatá a’ physika ábrázát, 
Lavoisier a’ chemiáét, ’s Boerhaave мôты“ ' 
tön a’ gyógytudományban: de ezen minden тôk 

‚ emberei, ezen javítók és. föltalál'ók egyike sem 
dolgozott a’ maga körében a’ vizsgálódás hajdani 
általános szabályai ellen; pontosab ösmeretet sze 
reztek, a’voltat megváltoztaták, xНat találtak, — 
mind ezt a’ nélkül, ‘юgy az elöbl’n' vizsgálódás 
alapköveit fölforgatták vnlna. Ha néha ugy tet 
неtt volna is , a’ pontosabb föloldás (analysis) , 
az cllenkezörül gyözendett meg. 
'l Az újl'tás vágy és vakmы-6 kizárásszellem az 
embei'i tudományok és hatások egy mezejében sem 

1 i 
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ůztek, sajnos!, annyi iszonyatosságot; mint a’ 
gyógytudományban, ’s épen ö benne adа‘ magát 
a’ nép mindig a’ legviszataszitóbb kicsapongásnak 
’_s vakitásnak által. Ha tehát'a’ gyógytudományt 
winden, az Qldalán támadt és leélt korcsrendszer 
rel együttáltneuük, a’ nemorvos hajlandó lehetne 
tôle mindexn tiszteletet és hitelt megtagadni; 'a2 
gpndoikozó' orvos `pedig azt verli: néha majdnem 
egész nemlìnktöl kell az okosságot ’s itélô 

' tehetàget tagadni. Az új i’tók, hogy önmunkájoknak 
szerezzenek bemenetelt, épcn ezen korcs szüle 
ményekben, j----.mellyekhöz talám nem sokára a’ 
`magoké'is fog szximláltatni, --- szokják megtá- 
'modni ’s a’nép'elött kicsúfolni ,az elöttöki gyógy 
tudományt, ----’s igen is könyen egy idöre leiietnek 
a’ közönség kedvenczei. --- Azonbnn af, haszonlesés 
és más ember'i.gyöngeségek танец/a’ tárgy пая; 
nehézsége ’s érthetetlensége a’ be nem avattottak 

‚ elött, ’s a"minden gyógymódnál munkás termé 
szeterö , mind erre elég fölvilágositást ád. . ' 

'Phu-acelsus a’ középkorban (1541 kr. 11.). illy 

/, 

módon irt. *) „Hulljatok - le elöttem , nem énelöt- ` 
tetek; hlilljatok le e1öttem, ,ti, Avicenna,"“Gër' 

‘111п , Rhazei ,'Montngnana , Messne; ti engedjetßk 
nekem, .nem én nektek; nekem mondom, ti pári 
si,' montpellieri, тьмы, köllni, bécsi embe 
rek, ’s mind`a’ mennyen “шytok a’ Duna ’s Raj 
пa között; ti tenger szigefei, te Olaszhon, te 

\. 

. 

“) Lásd e’ munk'ájánàk elöbeaze'dét; Глaвным, 

L) 
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Dalmatia, te Athene, te görò'g, te' arabi te iz-` ' 
raëlitg;.engeìljetek пe'kеm; пещ én nektek; em 
gem' îllet az egyedül-uralkod'ás.“ Paracelsus di 
csekedett aranyt c.sinálni túdásаvßl, ’s'qnellette 
mindig szegény-ördög volt; csalhat'aгlan szеrt Ы- 
ra minden 'nyavala ellen, maga pedig mindig hw 
ruthan, köszvényben ’s ízmerevedé'sben, (arthritis) ` 
szenvedett; halhatatlanság kövét tau'tá- magán'ál; 
’s mégis ötvenedik éve elött lmeghalt. Hasztalar 
nul tü'nt a’ világ szemébe ezen ember csalásaî, 
szemtelensége ’s legdühò'sebb tévelygése, baszta)- 
nul ta'madák meg az ész vila'gos'fegyvereivel спец 
dühös fantasztáuak sötét szellemét a"legjobb'oń’ 
vosok és természet-vizsgálók; soká. a’ nép bálvw'r 
nya maradt ö; rendszere külöîbfélz módosl'tások 
Мat; tovább furakodott, ’s még a’ i'ïdikszázadban 
is й] esztelenséggel ’s csudapompával ékesl'tteték 
föl' a’ ózsakereszt mystikus collegìuma által. 
F ludd R hert Londonban (1537) ’s valamivel ké 
s'öbben Digby olly tanitmányokkal léptek elö, 
mellyek az ép emberi elmének méregizüek ‚ .-- az 
utolsó olly szeren dolgozván, mellyel az embe'ri 
élet örökkë meg volna tartandó. Ezen idö táján 
jelent meg van Helmont'is (1644), szinte mind'en 
uskolák, minden elöbbinek ’s a’ betegségek‘tanw 
la'sának megvetöje. Isten megvilágosífá azon pil 
lanat olta. a’ `lelkét, mellyben minden irást magá 

' ш! elvetett és éji ábrándozás, Юmа]: és léleklá. ' 
tások által nagyobb elömenetelt töa a’fmlományban, 
mint esze használása által. Ez is soká volt a’ 

i magasra dicsért gyógyító. 1700dik évben sиntа 
i. 



б 

egy elöbb тaм: katana, Greatrake nevü lön köL 
ze] tá'vol hires, mint csupa érintés által minden 

\ iiajt meggyógyító. °) 
De miért tartózkodom olly soká a’ multban , 

miért iron itt leja’ hajdan annyiszor emll'tett sza 
vait! Az új iâö nem mutat-ё 1xason16 dolgokat@ 
Mit nem ú’ze Mesmer ’ tam'tványai néhány évti: 
zed elött a’ sokaság hiedelmével? Az állati mag 
netismus csudákat tön, mindenhen mindenné lá; 
tszék lenni, ’s nem kevés lelkesnek látszó férñu 
állott mystikus zgíszlója alá, minden egyebet meg 
vetve. H"""’l Herczeg nemrég, a’ mivelt némethon 
han a’ vakoket látókká, a’ bennákat bankótla- 
l'lokká imádkozta; mindenki шаta , mindenki ne 
vezte ’s ezeren hitték a’ csudát ’s búcsut jártak az 
'üdv {ей-11521h0z a’ legta'volabb tartományokbul. — 
De mit сsìт“ most, él-e, holt е”! kevesen tud 
ják, -- senki sem emlékezik rúla. 
, Ь ' '`Néheiny napok еюtt Sz . . . grófnál ,` különben 

`igen tis'zteletet érdemlö férñutól, illy beszédet 
,hallélç: „Hála laten, a’ vizgyógy helyrehozta sze 
m'eimé't. A’ homoeopathia ’s bydroiátrika össze test 
~véresed'tek, ’s az,l alllopathia egészen odahjanyatlik~ 

.Minden az allgemeine Zeitung 'mell'ett hirdetett . 
l orv`osi munkák 'a’ homnеopathiárul szólanak ’s a’ 

vizgyóg'yrul.. Kòpp, a’ hires.(Q) allopatha meg 
te'rt lrégi tévelygésibül, ’stb. ’stb.“ Еá] midc'ín ma 
a’ mí'velt laikus, soknál is töыт: bеёzеЧ a’ gyógy 
штатив e`gész könyûséggel tes'zi наши; 
‚5 i. 

. , 

"ï Num birta' е' a’ magnetîsmns hatá'serejét?' 
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mîdön a’ becsületes taрaнtии orvo, ki fmfvelt Б 
gyelö ’s itélö erôvel birva, fáradságo bonczola 
tokban, beteg ágyok látogatásána'l ’s becses ar 
chivumokban 'gyüjtöttekkel, csak lön'zkedve' moz 
dnl ezen labyrinthban’s határozó Идетt arlni két 
kedik. Természetes ugyan e’ magát azon bánás 
módnak,áltadás, melly valódi „мышkat tön, 
ha bár csupa életrendi szabályokbul áll is,; de gz 
emberi ml'veletek és orvosi rendszerek történeté 
be való nézés megóhatna bennünket a’ vakmerö ál 
talánosozástul (generalizálástul) ’s a’ kizáró‘ ité 
letektül. Voltak minden iilôben újl't'ók és Мzф-6‘ 
rendszerek, mindent igérök, uralkodók ’s lasan 
kínt eltúnök, másoknak .adva a’ lbizonytalan 'hel-' . д 
lyet: minö gyengeség, épen 'a’ mostaniakban 
egészen mást, valami rendkivülit pillantnni meg; 
mintha a’ sors és az idök mind.enható szelleme 

épen a’ korunkbelieknek .osztott: volna kegyleve- 
let (privilegiumot)! Illyen muló cselszövevények 
között fejlett ki mí'veszetünk tetszöleg fenyl'tett, 
memes törzsöke , .lasan ‘Зgyки, de еgy folytálnin 
ugyan azon ’s egyre változhatatlan gyökereklìül, ` 
mivel az örökké változhatlan természettül aпт 

tattak ’s nem tartoznak a’ do'gmatikusok, Phew 
matikusok , játrochemikusok , játromechanicusok , 
browniánusok', broussais-féliek , homoeopethák 
allopathák vagy'dynamikuspk bl'r'tokába, hânem 
a’ minden idöbelì emberi пеmzеt valódi vizsgáló 
szellemééi! . f ' ,‚'. ` ' 

Elsönek nevezem az elfelejthetetlen Hippo-, 
Ищем, ki eldůdeinek mesterkéle'seit ’s bölcsel 
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ge'si ,,sniörha'eQgfatásokat félre vеtт a’ tiszta бы. 
revételektül, az `emberi vizsgálódás , fürkészés és` 

. kiösmerés штаммы utjdba lépett; máŕ 460évvel 
élt kr. e. de ir'áse'i hív képei maradnak a’ termé 
нешеk, telve egyszerüen eléadott esetekkel, scho- - \ 
lasticus okoskodások nëlkül. E’ tekintetben való 

‚ banpóldakép gyan,á'nt áll mint bámnlandó, nehe 
ßen “tаммы; -— ’s én nem ösmerek másodikat, 
kilolly nagy lélek mellett, olly kevessé adta `volna 
тaзz“ 'a’ speculationak által. Észrevételei egészen 
természeti fényben állanak, иgy hogy rú'lok kiki 
Bgyéni nézetei `szerint igy és ugy itélhet, tl'íle pe 
dig meg“ nem vesztegettettfe, --- a’ semmi idötül 

' neg nem, emésztendök. Igazi iigyelök voltak utóbb, 
Bohn ama’hoz nemhasonlithatók: Diocles Carys 
tus, Proxagoras Cosbul, Erasiátratus Celis, kik 
НИЦt a’ boncztudumáînyban итеk némi elömene. 
telt. Késöbb, еду hoszú, borús id'öszak után, ` 
mellyben a’ soph,i'sták/é mystikusok sokat kёp 
;е1еп1‹еdttе1ц'‘ё$ igazságszeretö m'érsékelt ellenfe- 
leiket ’s innét a’ valódi gyógytudományt is na 
gyobb elmetehetségök által elhomályus'íták, --'- 
теrt a’ legnágyobb tehets`égü fejeket tudták .tán 
saságokba vonni,' a’ Jesuitákkl'nt,¿--'- megjelent 
Galenus a’ keresztény idöszámlálás kешеtо után, 
еgy és félszázaddal. Noha ennek legnafgyobb ér 
deme ìnkábh a’ régi î9xz355o1;шìsпzaыvásáьaп, 
'mìnt tulajdon elöre törekvésben állt,` mégis néö 
melly tulajdon' vizsgálatot köszönhetünk neki. A@ 

És viszontnzon zavaros , fölfungató 'összezava 
rá ,ì`důkbeń , mellyek majdnem ì4századot töltenek 

u . 
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be , igen kevés állandó alapu adaték','ìle a’ mi jô már 
f létezett'nem 'vala elemészthetö ’s a’ fudomány el 

rëjtett szilárd ,fonnla ismét nagy múnkássággal 
. tovább fonaték a’középkor végén. .Olasz és Né 

methònban vizont igen sok nagy tehetségü [е] 
.adaî magát'az igazság'szerény, csöndesmenetelé 
nek, kik közül пevezhetök: Argentiér, Rondelet, 
Capivacci ’s a’ magj'ar Horekovicza. Minden mys 
tikus garázdálkodás, rendszer zЛakмs` és orvosi 
esalók ellenére is, н- kik kôzül a’ kolomposokaf 
(föbbeket) megn'evezém, voltak a’ 16 század olta 
‘эrvoso1: , kik a’ termëszet szent könyvébül tndtak f 
olvasni, ’s kiknek teremtményei nagyobb’részint 
örôk idökön a'ltal aillandók. Ez idö olta 'annál 
nagyobb elömenetelt tön az 'o.rvosi tudomány, 
там a’.bocztudomány nagy szor'g'alommal üzeték 
’s majdnem évenkl'nt еgy új ml'íszer ösmerteték meg 
rendeltetésére nézve ez emberifìtestben. Мин“; 
becsesek maradnak: Foloppiue,, Vesalius Ей‘ 
stachius, Cesalpini, 'ki 'el'nôl magyai-ázá meg a’ 
tüdöbeli vérkerìngést,. ’s H'arwey,' ki az `emberi 
wat minden @reiben fönéna`vérkeééngégf fönalál# 

` ván és megmagyarńzván a’ gyógyfudom'ányi idô» ' 
szakok еgyт legnevezetesbkéit képzé. 

Fölöslegesnek tartom’s e’munk/ára nézve igen 
meszsze-nyujtottnak az újabb idЫ: negy orvosàit p. 
o. Sydenhamot, Morgagnit, Hallert, Richtert e16 
йoд-(13п1 munkáikkal együtt; Europa minden mivelt 
tartománya nélliíny nevezeteset. tud ezekbül mutat 
ni; látha'tó, hogy íñìîlél' jobban kifejlett a’ közön- 
ség lelki mìveltsége , annál kev'esbé дyметь az 
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újítók és csupán elméletalkotók (шинa-шаtóх) 
a’ szerény ’s valódi vizsgálőkon. Ezzel pedig nem. 
akarom azt mondtani , hogy a’ nagy orvosok nem 
képzettek magoknak rendszert vagy elmélet-idœ' 
mot, mert hiszen mindenki törekszik az ô tulaj-, 
don szerzett ösméreteit egységre ’s öszszehangá 
zásba hozni; de ez nem fô dolog nála, ’s rend 
szerét inkább tökélytelenül hagyja, mint hogy 
miatta valóságokat csavarna félre; ezeknek ma 
gokban állandó, változhatlan anyagnak kell len 
niek az idom minden különbsége ’s változékonysá 
ga mellett, mellybe öntetnek. Innét jô hogy né-, 
ha fôbb emberek , elméleti nézeteik még olly kü 
lönbfélesége mellett is, a’ dolgok mezején, a’ gya 
korlati munkálatban egymással megegyeznek. 

Egyszersmind elôlegesen (a priori) igaz, ’s 
napfényü világos, hogy a’ valódi fügyelet-szel 
lem a’ legnagyobb orvosokban egyesülve /volt sze 
rénységgel ’s világos tiszteletével (nem vak utá 
nozásával) a’ ЬaЁdaпЬш’ЬеЁ nagyság iránt. Syden 
ham sokkal többet tudott, de igen sokat Hippokra 
testül, ’s szerény volt, ennek érdemeit becsülô. 
Az ôrökkén híres Haller példája a’ márséklérsnek' 
és` szerénységnek ; Sauvages ‘,. Frank , Hilden 
brand ’s minden nagy orvosok méltánylák`a’.régi, 
jó tam'tmányokat, tovább fejték ki azokat, hoz 
zajok kevés újat deörökkén állandót adhatva, 
mint az örök idôk ,fügyeletti szellemében lered 
теt. De csak illy, emberek könyvében'phas 
hatni is, milly sok kívántatik a’hoz,` hogy iga 

. zi orvosok legyünk, ’s illyenek milly végetle 
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nül fölebb vannak a’ csupán újl'tók `’al rendszer 
hösök fölött! 

. 

Nékem volt alkalmam különbözö tartomá 
nyokban számos rendszereket, nézeteket ’s újságok 
alkalmaztatását láthatni, gyakorlatilag a’ beteg 
ágynál ’s nagy ko’rházokban is. .Midön Paviában 
voltam, azon Hildenbrand Ferencztül igen jól''ell 
rendelt kórházban Dr. Bellati al controstimulus 
elvei мент; gyógyl'ta; del Chiappa tanitó, 'non 
plus ultrá-t 'álll'ta föl a’ gyúladáselleni ,' tulajdon- 
képen vérszl'vó irányzatban; Gradignani doktor" 

. mérsékeltebb gyakorló volt az ó iskolábul; Fan 
tonetti doktor ai’ klynîkát a’ legjobb franczia ec 
clecticismus szellemében vezette, nem peйд’; Вroиs. 
sais-ozva, -- е1öйе pedig a" jeles Hildenbrand, 

‘mint й] német ecclecticus gyófgyi’tv'án. A’ be'csi 
na'gy általános 'kórházba'n is igen különbözö gya 
korlatigyógymódot láttam. Mellyrendszer látszék 
elöttem legjobbnak? -- meg merem e mondani@ 
Egynek sem akarnám magamat egészen ,áltadni; 
egyesekben pedig aвт-И több jót láttam, minél 
mérsékeltebbek voltak. Láttam e sok újalê,l jót? 
Valóban sok й] ’s abban jeles is van, melly hi 

. hetôleg minden idön által a’ legállandóbbakhoz 
számláltatik, -- de ez nem egészen nagy böségü’ 

~ S.ajnálkozva vetiem egyszersmind “не, hog? a’ 
,iia'jdan nagy szerepet'játszo'tt gyógymód, ìgnzmlau~ 

ì 

, ` \ 
‚ / \ 4 ' 



12 

mennek. l 

Ha valamî nagyon magasra eme'ltetik, an 
nál mélyebbre szokott esni; fanatikus feszl'ílés 
ntáд, lomhulás következik és részvétlenség. Igy 
van mindelíben a’ dolog; Ha aт magnetizmust áltaf 
lános ponacaeának ki nem kiáltják, ma is elég В- 
'gyelem divatozna iránta , mig illy módon csak a' 
késökornnk a'datandik talán,' ôt az léletbe vìssza 
hozni, a’ csudamázt, levakarni róla, '’s mér'sékle 
tesen sok, mosthibázó hasznát venni. \ 
' Mert minden kétségen НИИ van , hogy tеs 
tünkre bizonybs körülmények alatt 'behatással le 
het a’ test elven tulajdon állap'otja, mellyet a’ 
ml'íszertelen teistekbeli magńetizmushoz való, ha- 
soxilatosságáért állati mngnetizmusnak nevezünkf. 
Elmellözöm a’ homályos hajdan orakulummondóit, 

— a’ chinaì orvosokat és csudatevôket és sok má`so 

kat, kik részint talám csalók, résmìnt pedig mag. 
neti/zmus birtokosai "olhattak Streper doktor és 
más régìek magnetizálhatták ugyan a’ betegeket, 
de Mesmert illeti azon érdem, hogy minekutána/ 
a’ beleg részeket hoszabb idön által már bizonyos 
irányokban magnes-vassal megkené, bébizonyítá 
a’ magnesi eiïìciensnek minden élö ’s élettelen tes 
tekben lételét. Örökké kár, hogy a’ fényleni vá 
gyás áldozatja lôn, --- ещеt; nagy emberi gyön 
geségé, --- ’s nem szégyenlé álll'tgnì , hogy egye 
dlïl öbirja azon magnes erôt, melly a’ betege 
ket meggyógyítani képes, ’s vakmeröen állítát 

Csak egy betegség чaи a’ földön, ’s епере egy 
'\, 'i 

nul e1hagyatik; másbk peйg евészепчгыеdésье X 

'l 
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szer, a’ magnetizálás; minden iöbb1 űres téboly. 
Ez alapítá meg Mesmer bukását ’s nem мм; oka 
lön a’ gyógytudománybeli magnetizmus elhenyé 
lésének. 

Az állati magneses állapot létele, mint az~ 
ásványi módosl'tmányáé, nem tagadható. A’ hol 
dosság ('álomjárás) hasonló tüneményt mutat; az. 
ideges' (nervosus) egyénekben, némelly betegse’ 
gek alkalmával, gyма-aн magokbul., néha ai’ 
gy'óg'yszerek, kivált bódítók (narcoticusok) mel. 

`léhatásaíra magneses jelenetek támadnak, mellyek 
köziil Huber és Hagenbach érdekleteseket' ‘ láttak 
ogy leányon.` A’ magnesi állapot által hihetöleg 
mély nyugalomba hozatik az agу, a’ közérzés 
ìdegei pedig (н’ duczok) az érzékenység olly ma- ' 
gas {Маáкa emeltetnek, hogy elsônek helyét fog 
lalják el kivülrül és belülrül. Illyképen a’ magne- 
si álomban a’ látás, izlés éshallás nem uz agr 
idegek által történik a’ reászánt můszerekben, -- 
minek tanúja p. o. a’ merô ’s tág szemfény a’ ma 
.gne'tizáltaknáh -- hanem a’ test közérzéke által, 
mellynek hason ’s idegqn neveì ezekì belsö érzék, 
testi érzék, kenesthesis, sensus internos, commu 
nis ,` corporeus. Az is bizonyos még , hogy a’ mag- 
netizált, a’' magnetizálóval szoд-ОБ öszveköttetésbe 
jii , ’sl ebbül abba áltfolyás történik , a’ mire azon 
elbádjadás mutat, mellyet a’ magnetizáló érez; 
valamint az erre Èörtént benyomások, ’s'emiek` 
belsejében forgo dolgok a’ magnetizáltató által is 
érezhetök; _ mindezekben -nincs semmi ellen 
тondás. Mivel teha't a’ Ье1`$б erzek, a’ tenyész-' 
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élet hìhetôleg magasra van a’ magnetizáltban еще! 
ve, mig más oldalrul az agy ’s az állati élect` le 
nyomatik: megfogható mint hat kedvezöleg a’ 
magnetizmus az olly betegségekre, mellyek az, 
útolónak rendkivüli fölemelésével vagy az elsô 
nek szab'ályellenì gyöngeségével köttetnek egybe. 
Ha a’ magnesi álomban a’ belsö érzék nagyon [61 
magasztaltatik , megmagyarázható, mint itélhet 
erösebben az illy álmot alvó, mint nézhet élesben 
a’ „темôми, niint olvnshat bezárt szemekkel, 
belsö állapotjárul számot adhat, ’s recépteket is 
szovalhat, ha már el öbb is birt orvosäi 
eszméket és nyelvösmere-tet, mint Ье 
szélheti folyvástabb az ideëen nyelveket, mellyek 
nek elemeit ösmeri, mellyeket elö'bh tudott, de 

` elfelejtett; mint találhat föl gépélyeket, mellyek- 
nek elemeit és alapeszméit, habár zavartan is, 
birta. Ez mind nem tartozik a’ csudák honába. Dè 
a’ mi ,elc'îbb nem volt benne, azt a’ magnesiálom 
ban sem fejti ki magábul. Hogy мы a’durva pa 
raszt görög verseket csináljon, hogy a’ ki soha 
nem tanult olvasni, minden irást olvasson; .....ál 

l talában hogy az megtörténék mi a’ ,gondolattudoe, 
mánnyal ’s „штaмпa“ itéle'tszabályokkal el1en- 
kezik , itt is a’ hazugságokhoz tartozó, mellyek 
nek gyakran áltadják magokat az okos, becsületes ' 
.emb'erek'is, a’ csudálatosful és magyarázhata'tlalb 
tul elragadtatva. Ez olly .sold'éleképen történvén', 
’s a’ magnetizmus színe alatt mindenfélé gonoл 
ság gyakoroltatván ,’ végre az igaznak sem. hittеle; 
’s most igen keveset gondolnak a’ magnetilzmu;- 
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ra mint gyó’gyszerre, ’s lígy szólva majd semmi 
sem теtéн azon eseteknek meghatározására, mel 
lyekben, ’s azon módokéra, mellyek szerint a’ 
nyavalákban .sükeresen lehetne használni. 

Én itt fölszl'm'í, töredék intéseket adtam ,_ 
a’ ki rúla kimeritô érdeklëtes leirást akar o17z1s 

ni, tegye birtokába Kluge, Stieglitz, Pfaff, 
Eschenmayer irásait a’ Mesmerizmusrul. Még egy 
szer ismételem: a’ mi nigen magasra emeltetik, 
esendô. . 

Hasonló sorsot tapasztaland a’ vizgyógy is, 
melly épen most trombitáltatik sokaktul általános 
szernek ki. Ezen vizitató gyógymód a’ maga he 
lyén igen jeles gyógyitó szer, mellynek hl'ísl'tô 
’8., gyakran erôsl'tô hatása nagy mezôt nyerendhet 
a’ gyógytudományban. A’ vèrmes, kivált cholera 
(epe-) mérsékletü emberek sok lnízmos vagy idô 
szakos nyavalyájoktul szabadl'ttatnak gyorsan és 
alaposan a’ hideg viz által meg. A’ hatás még 
sokkal világosabban n'in olly egyéneknél elö, 

' kik szeszes italokhozvoltak szokva. Én egy vér 
mes emberrel, ki négy évig. szenvedett a’ luiz 
mos hugycsö-folyásban, ’s majdnem egész sere 
gét használta az ezen baj ellen dicsért belsö ’s 
helybeli szereknek, .hat, hét icze hideg vizet 
itattam meg naponkl'nt, mellette elhagyatva ve 
le a’ kávé ’s bor ivását , a’ fú’szeres, zsiros és 
igen megsózott ételek evését. Ö szorosan követé 
rendelésemet ’s 5 hét alatt alaposan meggyó. 
gyult. Kevéssel ez elött egy második próbát 
tettem hasonló esctben ’s nem kételkedem, ha 
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sonló sükexrel. A’ vérhábollgáqsosl'esetekben ál 
talában, ’s az onnét származó fejfájásban, nádlfa 
kolikában ’s vérfolyásban f6 szernek tartom, ha 
a’ 1сör111шéпyе11‚ 1<ü1öп6$еп han’' gyomor ‘“ìпô216 
ge , megengedik annak használatát, kivált az'éu 
zékeny assìziïyoknál. De hogy durva empyrismus 
haszontalan vagy ártalmas eszközévé ne legyen, 
azen vizitalt nemcsak líogy nem szabad minden 
nyava1§fában rendelni, hanem me'g a’ megfelelô ese 
tekben islnem csekély módositást kell a’ tápla'ílásra, 
nézve elövenni, melfly legtöbb esetekben fözött hús 
és zöldség legyen , пémellyeklwn саpzй: áuati 
elelem. Azqn тишеtt számu betegeknél , mellye 
.ket eze“ gyógymódra szor(БЫ: , egy példa különöselí 
érdekletes elôttem, hol a’ vizet ,csak akkor tudá a.’ 
'betegem jól elszivelni , — egy nagy borivó, nya 
kas dngulásban `és hazmos májgyuladásba“ “new 
vedö , -- ha reggel ’S ebéd elött egy kis adat ke" 
serü kivonatot vetettem be vele. Néhány még о11)' 
jól választottnak gyam'tott esetben, lnem “Nimm 
сии'tё11xì. Bár melly ártatlannak lássék i8 919" 
szer, vaktában nem hasxználhauh' Идём)“ véle 
is bajt okoznánk. Tndok egy esetet, mßuybe“ az 

n egy dél' ею“ megivott Еé: pint vì’z/iszonyú hns 
menést szl'íle, halálba végzödöt; noha ìgelìßOk 
hasmenésben jó szolgálatot tesz. Szemtanú штaт 
még egy más esetnél is, lìol `kìazó"gyonmorgörcs 
`és majdnem 8utaü1’ёs'á110цд1ю1еá. ' ` 

Sajnálatos tehát 1г1ш1,‚miщ teszi sok nemor 
vos ezen vizgyógymódót vakon álta'lános gyógy 
szerévé. Шу ártalmas czélra már néhány könyv 
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van forgásban, csudákkal, ösmerethijányval és / | 
charlatanizmussal telve; mellyeknek fmegczáfolá 
sát itt ha'szontalannak идеm,' ’s elhalgatok, hogy 
a’ ma divatozó durva polemikátul kémélten ma- 
radjak; csak attul ~tartok, hogy épen ezen nagy 
általánosság miatt néhány év mulva igen kevesen 
fogják ezen szert használnì, ’s igy érdemtelenül 
az elavult,elfeledt szerek пиgy számát szapш-ita01110. 

Noha csak néhány év ólta forgok a’ gyakor 
lati orvoslás és sebészség mezején, inég is né 
'mellyeket láték majd mindenfelé ez vagy a1n'az el 
aт1t gyögymód és gyógyszerek közül, néha 535 
5zеп elrejtve, legjobb sükerrel használtatni,_ mel 
lyeket részint magam is ñgyeletre vevék, l’s hi-` 
hetöleg annak idejében collegáimmal tudatni fo- 
gok. Sokakrul szólanak ugyan 'az 'újabb'idei köny 
vek, de a’ betü holt. Ezt mondhatom szinte tôbb 
féle operátiókrul (munkálatokrul), a’ mi'an'nál 
csudálhatóbb, mive1 ezek kí,i'zül' a’ .jobbalkaг a’ 
nyilvános süker folyamatba hozha'tná, ’s védhetnë 
a’ divat és feledés ellen. Nem halgathatom itt el 
a’ szempilla köt`ôhártya'jának kimetszését az egész 
szarvhárçya körében, a’ húzmos gyúla'dásnál ’s ez 
ìítolsónak nyirkzavarodásánál a’ legszélsö fölszi 
nén. Keveset és nem llódítót mondanak ezen hat 
lìatós gyógyszerrül a’ nyavalyák egyik legnya 
kasbikában, melly olly sokakat fos'zt meg a’ látás` 
menyjétül, ml'g számtalan szemvizek ajánltatnak ‘ 
rendesen addig változtatandók, mi’g teljes vakság 
álla be. A’ nagy Scarpa hihetetlen sükerrel végze' 
Paviában , ’s ajánlásà végett sok betegarczot ra; 

\ l 2 J 
, 
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„Мata le teljes pontossággal, *) és `Rich`erand ") 
legnagyobb dicsérettel szól róla. Én, ezen mnu 
kálatot i'észintesen kétszer, ’s nem rég teljes` kiter 
jeîiésében a’ legjobb eükerrel tettem. *'H’) Ha k'öxL- 
nyü, biztos kézzel ì11ô1eg végre hajtatik , nem 
kételkedhetni jówsiükerérül, a’JegrnszabTi esetben 
pedîg rosz következéseìnek elejét vehetni. Kár , 
ha valami ìllyes , egy meg nem felelö próba után , 
a’ jó operátortul elhenyéltetik. '. ` 

.` ‚ ___',ì 
— Az öregëîîßlíyàcficusok ritkán hibáznak újf. 

' taqi vágyás által; de ezeket néha láthatni az óhoz 
kapaszkodni, ‘ДМ korunk jó indultárul keveset 
tudnì, v'nëy-ha t,udták is, azt különbféle okok 
bul haszmilqf végett el nem fogadni." A’ kezdö 
gyakonlók része egèsz a’ sl'rig hl'i marad azon 

'. rепdszецьеz,` mellyben пevelteték ’s mellyel a’ 
U 

") Scarpa, Malattie degli Occhi. ll. vol. 
l"’)'Richerand. Nosographie chirurgîçalef . 
“Ü Кoпи K. , ki Bdik évétiil 2mg majdnem mîndig шarу: 

hártya gyúladásban szenvedett ’s végre annak rneg' 
homályosodtu udn''a’ “ну! is alig vette észre, 
Nov. 26. 1834 Pesten lâ'rommhold úr, .4 évî tannló or 
vos jeienlétében mgndott. mívelet alá vetteték. A’ 
süfker igen kivánl vala , теr! 24 óra után , mikor 
la’ кашst válmztamm, már világosan látott a' be 
teg, —- olly esett, mellyej: Scurpa gyakrnn taрaн 
1:a11. ' Csak az várandó még: nem álbe exe'n mirigy 
kßrságo's személyhen új душa“! bé. b 
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munkássa'gba lépett, ’s noha a’ közönség azt véli': 
minden öreg gyakorlónak igen soket kelletanúl 
nia„`mégis csak ' részéröl mondható ez el , mivel 
,a’ nagyobb rёsz gépelyiesen úgyf dolgozik továbh, 

‚ a" mint kezde , söt` idc'ivel henyébb , fölszl'nüebli 
’s anyagiasb lesz. Tisztelet , beesl'ílet az ifjúilag 
'munkás veteránnak, ki az iŕjúkor élénken munkás 
erejével hosszú tap'asztalástfs hideg/ebb ’s minden _ ' 

, oldalrul kifejlettebb itélefet köt össze; ez` vгa16 
baix,'(legkönnyebben a’ tanittói rendben talìílható) 
az idò'vel egy lépést ‚tartván, leg felsöbb` fokját` \ 
foglalja állásunkn'ak; _ de az is'xneglehet, hogy f l 
valaki 40 évig látogat betegeket ’s mégis sokkal 
kevesebbet Lita, kevesebbet vizsgált , mint más egy 
esztendöben. Hogy lássunkyïjó szemeket kelle 
a" természettül kapnunk, különben'hasztalan a’ 
vágy, az erölködés. Tehetség kell min'denhez; 
’s az ezzel biró inas, -- bár melly'mechanicus is a’ 
'rlolga , _ hamar fölülmúlhatja tehetségtelen mes' 
terét; ’s minél nehezebb valami můnem, ’s minél 
inkább`kivántatik elme 1xo2z211, aтx61 i'11116111) ki 
tünö a’ tehetség hatalma. ~ De a’ tehetség, ezen . 
lappangó'iigycsség, nem elegendö még, mert il 
lôleg .kell'àfpoltatnia, ml'veltetnie, melly Inellet 
annál, kit a’ dolog illet., nem szabad a’ hatalmas, 
munkás látni-akarásnak hibáznia; Most mind eze 
lket/elöre bocsátván, a’ látá's meg`törte'nendik. De 
mint? Mind`ezen elöboesátás mellett sem mi’ndìg 
biztos'és valódi a’ látás , mert az olly terxnesztés 
leven, mellynek születésénel az oтееtиm és sub- 
jectum viszonmunka'sságba jönek , világos hogy n’ 

J 
2 O 
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két factorok ezen sülfere különbözö leend , mihelyt 
az egyik factor, .a’ snbjectum t. i. máskép módo 
sl'tott. A’ lelki látással hasonlóképen van a’ do 
log, mint a' testivel ’s mindenki tudja, hogy a’ 
melly galamb én elöttem fejér, a’ sárgakórosnak 
sárgás, az albinonak viszon't más szl'nl’í: mivel 
a’ szempilla mindeniknél más minöségü. Igy иgy? 
an azon húr, ugyanazon vonóval és ugyanazon 
erövel húzva, különbözö hangok`at ád, `111116п 
bözöfeszl'tése szerint; ezek Íszerint pedig' szìn 
te valamelly `beleg еgy orvostul gyöngének, má 
siktul túl'-erôsnek, lilarmadiktul a’ fejben, ne 
gyediktül a’ hasban szenvedönek 'haatároztathatik , 
a’ mint ezeknek elmenézete Brown vagyfl‘omma 
sini, Georgel vagy Broussais tam'tásn által mi 
velteŕek ’s foglaltaték el. Mennyi függ teha't attúl , ' 
hogy nehéz mez'önkre jó`vezérlés alatt lépjünk, 
mellynek sаеnt fölàdása legyen', bennünket.szenxes-' 
ségre ’s l'elki a'llhatatosságra serkenteni. Manпyi; 
re sajnálandó, azon' tanitvány , ki elômivele-sét 
ezen czélnak meg nem felelô söt erre nem is irány- . 
zott intézetekben kapta. Hiáz melly sajnos, ha a’ 
tam'tók tam'tványaikban inkább vakonhívô, semmit 
nem gondoló teremtményeiket akarjá'k látni , mint 
ol1'y ifjakat, kikben veze'rlésök alatt a’ féríiassság 
magva kifejlödjék, önálláíst szerzêndö a’ gondol- 

 

kozásban, itélésben, munkiílkodásban. lAz egye- ' 
temî tam'tószékrül azután ,bajos gépelyekkel fog 
’lalatoskodnh gondolkozó einberek helyett.' 
‚ Nagyobb dicsöség bizonnyaL'gondolkozó lql'ket 
ïllkottàni, egészen'engedekketlô árnyék helyett, fér. 

f l ' 1 
1 
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. fiat inkább mint bábot teremteni! Szereneñëtlen-` 
nek nevezem. azon ifjat, ki eleinte ‚rosz kezek'közé 
j útott, kettôsen szerencsétlennek, ha útóbbi rosz 1:6х' 

, ‚ nyülállásoklloz volt kötve ’s int/ezetekhez, l`xol semmi 
versenygés nem divatozik. Itt igen könnyen elszen 
deríttetik, egész a’ sajnálhatásig, mintÑa’ gyermek 
a’ ~rosz, vén fabölcsöben, vászon szopótyuval tömve \ 
a’ szанa, a’helyett hogу az ép aìxya' tápláló mellén 
csüngne., Ekkor épen nem jut eszébe, 'hogy `tu-, 
мыши valami `1o1)1) is vollìatna, ’s az .olvasta 
újságlevelek sem szereznek néki olly hasznot, 
millyent jobb ml'velés mellett` szerezhetnének; 
mert az újsáïgôkbul csak 'az ösmeri' ki igazi oldal 
rul a’ k'iilföld haladását, "saz húzliat belöle gya 
korlati hasznot, ki 'szellemökbe egészen béava- 
tott ’s munkájok egész menetelét ’s móîiját ösmeri. 

Távol 'legyen tôlem megsérteni akarnom ez ~ 
’s ama jeles orvost, kitfsorsa az el`öbb jelelt'rosz- ‚ 
viszonyokba tette elsô korában ; söt inkább ‘пagam 
nak hízelegve monаom el, hogysok dеré1: ТérБиtБs 
merek, kiknek lelke r'nìnden békót megtört, kik 
a’ hatalmas gátok között is magasfokhoz мы: 
magoknak'pályát nyitni. De ki tagadaxídja az 
illy eset nehézségét és ritkaságát? ki kétlì ,. hogy 
a’ tehetséges elöbb és'könny’ebben' fejlik kif ’s 
magasbra emelkedîk szerencsés ,viszonyok között, , 
mint az ellénkezö esetben? Mellyik ml'velt gon 
dolkodó nem látjaé hogy a’ nevendékek nagyobb 
része a’ `nevelöintézet szelleme szerint fejlödik’l 
A’ ki ezfáltlátja ’s nem tagadja, az nem, veszi 
rosz néven meleg fölkiáltásimat.. Nagy részint 
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tehát a’ kìml'velés módja szolgál okul, hogy sok 
orvos eg'yoldaluan megmarad a’ régìnél, az évek 
kel együtt nem lép az ösmeretekben is elöre, 
rendszerébül еgy hajszálnyira ki nem távozik, 
vagy a’ tudományba roszul értett honíìuságot vl've 
által, egész eszméjét abba szoritja öszve , hogy a’ 

Í honi középs'zerüséget védje az idegeń jelesség el-' i 
len; azt ragadva tartja., vagy talám azokat meg 
is támodja ’s kineveti , kik еgy kicsit körülnégtеk 
a’ világban, — hisz a’ világ igen nagy tam'tó, ’s 
iijságlevelek által magát ki nemfhagyja pótolni'. 

Az én válosztan'ám orvos, mint orvos, ösme- . 
retekkel g_azdag ko§mopolyt~a lennè. A’ nyakas 
rendszercskedöknеk minden olvasottságok'mellett 

. .is gyqkran semmi becsök betegágynálf. Azŕwélem, 
hogy az litazás, ’s az idegen orvosi `rendszerek 
hoszabb vizsgálása’-- való’li'sükerekkel --`a’ be 
tegágynknál , legalább jó védfal a’ pedantos rend 
szeljeskedés ellen, — dе csak a’ hoszabban tartó: 
meri eleinte тìnden idegen kutföbül eredö, min 
den ellenkezö nézetekbül szármoztatott ’s gyakor 
latilag alk'almaztatott dolog , jiaradoxonnak vagy 
`rosznakllátxsyzhatik. lBizonyos magauralkodás ki 
vántatik nz idegen termesztmények i11ô 'oldalrul 
yaló megvizsgá'lásához ’s érdeméhez mért méltány 
lásáhozf: ésezen oldalrnl még is sok reflexió-kincs 
és egyébb érdekletes, hasznos dolgok mutatkoxn-. 
nak. Ugyanazon tárgyrnl melly kiilönbözök a’ 
nézetek a’ gyógytudomány mezején, melly 5111t 
válók az útfak', mellyeken ugyan .azon czélhoz tö 

lrekßzünk ’s jútunk különbféle nemzeteknél! Min 
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denütt'ös mindenben lelnî roszat és jót, ’s a’ hasz. 
nosnövényt munkás 'iparral kellene meghonosít 
ni törekednünk, bármelly neve legyen is volt ha- '. 
iájának. ‚ ` ` ‚ ‚ 

Qlly idôben élünk ugyanis mi már, m'telly 
ben a" nemzeti, balítélet ’s a’ nyers hazaüusság 
napról napra ,tovább hódol a’ barátságosan öszsze-j 

' kötô Világpolgári érzésnek. Ezer megkönnyebbített, ` 
élénk kôzöködési út mutatja ,ezt, ’s reménylteti 
hogy majd többé az ideg'en 'föld gyümölcsét nem , 
látjuk viszszataszitottan a’ vak .magával mégelé 
gedéstül, a’ szegény elzártság vak gyermekétü„lg. 
Mert sajnálatos az, ki házi kärének keskeny ha 
tárai közül elfogultlan lépést nem tehetvén , mim- ' 

'Ident .önoskolájának .mértékével mér , (mellyétkiki 
könnyen gondol egyedül jónak), mindent az egyé- . 
nii , elöre ki1'domzott nézeteibe’s. fogßlmniba vesz 
föl, azlok szerint becsül, ’s többnyire elvet :, _ez 
szegény életet él! 'À’ gyógytndomány ma Fra/nk, 
‘Angol ’s Némethonban olly sok és nagy elméktül 
m'íveltefìk, hogy majdnem minden egynap új sа 
kert, zúj leleményt М, níelly legalább a’ tudást 
megérdemli Ki nem tudja még ,; hány Elméleti 
тишé]; beszél 'Europában ugyan azon túrgym], ' 
’s hány gyakorlati 'oskola nem virágzik.a’ gyógyp, ,l 
«is mindenik ágáral? .’S ki csudálkozhatik, ha" 
az olly sok és-`jól еlrendelt tam'tó intézeteknél, 

.hol sok és derék férünk munkálkodnak egymással 

. 

vetekedve, tudományunk gazdag zsákmányt ñzet 
minden miv/elt országban! . ` , 

, A n , \. l . l , 
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— Talám sokan ,vannak még.azt vélök, hogy 
Franczia országban mindegyre Broussais tanimá 
nya dl'vatpzik ’s uralkodik ,. és igy , keveset gon 
dolnak minden ott 'történö dologgal. Ez többé 
nem úgy van; sok jeles és mérsékelt emberekkel 
egy szerényebb ’s b`efoglalóbb gyńgytudomány jött 
elö ’s állt bé jogaiba ott is, melly az elöbbi ‘1ìz5 
gálódás elbocsátott fonaláç fölemelte ’s viszont to 
vább fonja. Nevezetes az ,' hogy majdne'm azon 
idôben léptek újítók gyanánt föl Francziaország 
ban Broussais,. Némethonban l Hahnemann ’s az 
Olaszoknál Rasoй. Egymáshoz mind' a’ három ha 
qonll't az úgy nevezett ,ol z'skola megvetésében, nz 
elöbbi hagzonadások, sôt ,még awk lelkének és 
modjának kárhoztatásában, a’ legragyogóbb gyóы’ 
igéretekben azon úton, mellyre elöttökjsenki nem 
`lépett, vagy едвa!‘ yaktában ’s tudzta nélkül. bo- 
мы“ röviden, a’ legvakmerôbb' elbizottsa'g 
ban. Mind a’ három, (a’ kevély Rasorit kivévén ,) 
a’ sokaság számára irt, mellynek szokatlan, tom 
pa látása elöti't, tanl'tásaik csudálatosságát az e1ô 
korbeli analogiák, ’s minden idökbeli 'hasonló 
'esetek Юta1, -- mellyeknek megegyezése pedig 
n’ dologhoz értô próbakövét nem igen állja ki, 
----szeléd,1fthetik ’s becsúszóvá tehetik.' De ezen 
általokföljoglevelesített dolgok is, elöbb nem tisz 
lta forrásbul eredtek; a’ jó ’s való azon szegény 
vakoktul tudás és czélzás ellenére téteték, -- a’ 
mit végtére ôk az igazi oldalrul fogtak elô, ’s a’ 
mi мы; az észtül megvilágosittatik és vezettetik. \ 
Mind a’ haii-om' vakmerön és i'ígyesen csak a’ gyön 

 l„ .)f
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ge olda1rul, vagy tulàjdonképen csak` aй orvosok ' 
hibáinál fogva mutatják a’ gyógytudományt a’ nem 
nrvosi közönségnek. Реdi; hol `is van valami tö-` 
kéletesi’ê vagy melly igazat szóló ’s ép bél'átásu or 
vos dicsekedhetik egy mindenképen igazi gyógytu 
dqmány birtokával? Már elöttök is dicsekedtek 
ugyan sokak, minden i`döben , új csaîhatatlan ti'x6.o 
mányukkal, — de azoknak nem volt a’hoz jogukî 

Engedelmet beszédemélft”, melly teljes шейx 
dékom euenére is keserü. Valóban jobbaиfélel; 
bizonyos 'mostani fegyverçktül ‚' mint' hogy hideg* 
"m`eghatározássa'l, kimondtam vo'lna'azon' három féŕ'-, 

'flak egyikének nevé't. De ha azon иra}: Цásёй o14' , 
, vassuk, a’ 'bemlòk uralkodó elbizottsаgi h.anîgtÈul 

'az akarat ellenéljß ì's` v'iszonhatásra rárïta'tunk.` 
Broussais maг! Iŕiinde'n holttestben nagyobb 

kisebb gyomòll‘ és bélgyúladást lát. Bichat physi- 
ologiájában jól jártas, lévén 's azt önmagyaráza- ` 
ta szerint használni tudván, fölveszí a’ dolgot ’s 
elhatározottan --- ’sпem egészlen igaztalanùb -- 
megmutatja: hogy elötte csak a’ haves, erös gyn 
mor-'bél-gyuladást ösmerték ’s шампyнь, 'a’ 
könnyebb fokokat és a’ veszedelmes idomokat,l 
máskép nevezék fs gyógyl'fák, ’s többnyire ellen 
'kezöen. F ígyelmeztet , hoè'y. épen az emésztési 
můszç'rekben van legtöbbször ingerlés,jrésziht a" 
nagy öszvehangzástul az agy és külbör, ’s a’ gyo- 
mor és belek között, mellyeknek fakonyhártyá 
'ját'a’ l/iülbör folytatása gyanánt kell мышца (’s 
'valóban ki 'nenïös'meri a’ meghütések ’s az anya- ' 
gi Ё: elme'i agyháborok nagy befolyását az emész 

l" 

l ` 
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tés ml'ísze eirei); --\ más részi'ül étqlek éá italok 
mennyi’s mmôségének végetléniil gyakori sza» 

‚_ 

` bályellenisége miatt. Egy „мы,‘ ö mиtaнa mìп- 
denek elött legvilá'gosban meg, mint ingereltetik 
’s hozatik gyúladásba az emésztégi rendszer 1:ö1 
vetve vagy közvetlenül , másodilag vagу elölege 

`lßen; hogy leg-több emésztési bajok, gyomorgör 
çsök ,. highas’st. vаgy gyomor-bél-gyúladáson ala 
pillnak, vagy vele öszveköt`tettek. ,Нogy a’ gyo-` 
moх és' belek' takonyhártyájának gyúladása, ki 
vált a" kisebb шт lëvç, .-- wbbflyife fájduzom- ~ 

‘fiala” , a’ mi majd minden takonyhártyárul elmund 
ható ’s agés; nyiltan látható az oп' és száj takony 
hártyájában, ---- azért pedig könnyebben 811tп6z 
hetö. Hogy , ha . einen elöre .bocsá'tottak iga-` 

l zak, высoк' a’ betegségek nagyobb ,számánál árz'z 
Ведя’! [sell a’ ,Íaiilözzbò'àsö' .tewnè’szeiů, erösen Ízalo' 
gyo'gyszerelslůl, mellyekhezmajd .mind tartozlnak , 
kivéve a’ tejet, vizet, az olajos és nyálkás шеве 
Ьеt. .Hogy az életrend korlátozásn' ’s.annak teljes ' 
ingertelensége .valósiig0s gyógyulásiì föladásxl’s 
'gyakran едем1, gyakran vérbocs,átás,sal egybe‘ 
kötve legjobban ,gyógyít. — 
ц Eddig ’.5 kivált az 'útolján kijelelt s’zabály 
által nagy'érdemeket gyli'jtött a’ gyógytudomány 
köi'ül, a’ franczia `refornfiëftorp, çsak azoktulQtaga 
dandókat, kik nyakasan kapaszkodnak a’ régihez, 

`magy honihoz.. Nagy okot ada arra is, `hogy Né 
metország nagy férffiai is, 'e csak Lessert es 
Albers’t emlitem,, -- ñg'yelmöket aflxélcsö ta 
ko'nyhártyájának lbеtegségeire ijordl'ták, an elöbb 

l 
' | 

‚О 

'|\. 



` '21 

,csudálatosan, elhenyélteklje. Mintha néfń volna 
telfmészétes, hogy ezen olly sokmódon és durváu 
megsértett níůszèr szinte úgy, söt még t`öbbször jö 

‚ het gyúladásba, mint a’ többiеk’ë Hogy ez kevés 
sé ’s nem tisztán `"о11% ‚aх orń'osok “еще elött, ki. 
tеtли: azon ijedésbül, melly még ma is'nálunk — , 
a’ megnevezett 'gyolilor-bél-gyúladás em'litését a’ 
lájoknál követi, --- 'mert'mindig .azon hìeves' 
phlegmo'nosns idomot gondcllják alaftzál.` A’ hasme-. 
nés És 'vérllas mindig.csak haÈmenés és vérhas, 
«és selnmi más; ha'pedig a’ gyomor nem jól emészt; 
gyöngd, ’s ekkor keserl'í vagy Szeszesszerekkel 
erôsítelldöwHogy a7 `gyúladt gyomor szinge roszul 
emészt, ’s hogy ill)r еяеtbеп' gyxíladás-elleнi, 
gyöngl'tó szerekkel legìnkáhb erc'ísl'th'etö , meg @nem 
gondolják, l’s elcsábítva azfon' вzы-9199411ást lo' 
haszn'átu'l, mellyek t. i. еrö1tete'Ц'1`ö1Ыд5atás l 
tal gyorsabh emésztést , vagy az'étekanyagok 'toi ‚‚ 
уáЫэ mozdítását kies.zkö'zölvén, a’gyomornyòmásì: 
’s .más bajt'megsìüntetilg) -- ezen' módot folytat 
ják, ’a’ gyökeires gyógyítást elmellôzik/‘s jövéil idg 
re megs`zerezik magoknak 'azon életeç/kesçnftô '’s 
x'-övidítö bajok nagy részét -- azöregség kfôzönög 
kínbirtokít!' [gен sokat kellene mondanöm, a’ ' 
nálunk úgy divatozó/szikfürül, méhfú’rül, l'írömrül', 
lìqueurökrül , gyomorelfösl'tö lti,xuwtnrállirul , olly 
esetekben, midön'Olasz-éŕs Franczi’aországban a,I 
nép is már vizet,'tejet, momlolat:ejét,' lixlnonaídot.;` 
és málvafözetet' has_znál,' ìngertelen, szük/i é19! 

L, rend meнеtt. A‘ homoeopathián mè'g egy'BlfUlls- ' 
Èaisnak kellene segítenie, hogy ezen népgyógy 
módot teljes erövel áltfordítgná; mert az alrendü 

/ 
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nép a’mérsêkelt és'szerény orvosoktul nem kön 
nyen kormányozható. u “ A 

Broussais bánásmódja a’ betegségek nagyobb/~ 
` részénél igen hasznos, ha a’ vérbocsát'ásban mér 

t'éket nem balad. Ekkor a’ természet egész gyó 
gyl'to erçjét mnnkába ho'ìhatjn; nem /háborittatik 
a‘ sok fôzet, por, kivonat által, a" gyomornak' 
nyugalom enge d tetik, a’ mi minden gyúlt 

' résznél cisti föltétel. Broussais kétség kivül jobban 
gyógyl'fott az ô többnyireingertelen, homoeopa 
thikusfe'le életrende által, mint az haj'dan 'a’ sok 
gyógy'szerezés' útján történt. ' A’ hajtó ’s _hîínytató' 
düht egész, erövеl ostromlá, ’s lnegmutatá, hog# az 

‚ által 'az altesti bajokban сsa1‹`pa1á$to16 segedelem 
тaнk, gyakran pedig nagyobbúl ’s'hoszabodilk a’ 
baj. Azon érdeme is van meg, hogy a’ szabályâf 
szer`es (Лиsы: törvényét, igen éles szemekkel alf?" 
kalmaztatá a’ szabályellenire 5' a’ physiologiát a’ 

.' pathologiára ,~ noha еzе“ paНю1o8ìa, mint Bìchá 
t'énak szigorú viszhangja, az érzékenységben és in- 
gerllékenységben, mz'ndénben-mz'ndene't birja, f6 
ñgyelmét pedig a’ takonyiiártyák rendszerére ’s 
minden bajban az elölegesen megtámadt můszerre 
irányozza`, mellyne‘k öszvehangzásátul az egész 
nyai'alyakép tovább fejlik, ’s ezen ml’iszert töbh 
nyire a’ gyomorban ésbelekben tala'lja: ’s l'gy a’ 
гyсmым-gушaмst mintegy' egész .kórtam'tmá- 
nyának alapjává teszi. Az anyagra, ,az állati che 
miára ,--nuba val'óban' eddig nem is sok fontos ha- 
szon támadott ezekhek kórtudományos tanulásábul 
a’ gyakorlati gyógyíndományra-`-kevés vaдy sommi — 



I 29 
ñgyelem fordíttatik, söf ez és minden föntebb kór- ' 
tudományos bonczol'at is gxínyoltatik`:.. „Lf a n a t o 
mie patholngique a 'fait retrogŕaderla 
science,' elle conduit à l’ ontologie“ 
mondja Broussais az: ,Examen des Doctri 
nes médicales-ban. 

De bármint keljen is ki Brouss'ais az ontolo- ` 
gusok ellen, ’s a’ nyavalyák mindenkori helybe 
lisége mellett beszél'jen': mégis csak igen 'elvont. 
nézete van ezen helyi bajokrul, ’s az ô gyúladá 
sa kevéssel több , mint tn_értékfölötti ingerbül tá 
`madott, mértélitúli ingerlödöttsége fölmagasztalt 
мёga valalnelly rész edényrendszerének. Ezen" Бyй 
ladás панa minden nyax alyák valója; mila nincs 

. mirigykórság (scrofula), bújakó'r (syphilis), sc.or 
'but, .sorvadási hajlçndóság, örökölt nyavalya, 
hanem mindig gyúladás, 'e’ vagy'ama’ ml'íszerben, 
’s'ezen gyúladás ínindig tevö termé'szetü (activa), ' 
többnyire az еmésztô rendszerben tanyázó , — „La 
gastro-enterite est la base de la patho 
Гo g ì ef‘ , tulajdon szavai ezen~ szü'khatáru kórtu 
dósnak. 

De botlani emberi dollog.` A’ tglálmányainak . 
és szokott munkáinak rabja'vá levés , elm‘et'udoma' 
nyilag megfogható ’s innét kimenthetö is. Bróus 
sais érdemeit nem tagadhatjnk, ’s meg is enged 
nénk neki , ha az egyszerů ingerlettséget, torló 
мы fölcseréli ajgyúladással, ’s ez ‘мыt 'min 
denütt látja, a’ hol a’ bélcsö ’takonyhártyája ve- ` 
res , keményedett, lágyult, és pedig fehéren vag'y 
barna'n mutatkozék: de melly nyelvet használ a’ 

l 
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мoщами Az: Ex ̀ amen d.es doctrin'esl mé 
d ic al e s (1816) '-ban maj d minden nevezetesb or 
vosi rendszeren áltmegy, azokat hiú, ’s egy álta 
lában hìú csinálmányoknak mondja, xiiinden elöd 
jét pedig ösmerettelennek, phantasztának, holdas-l 
nak (visionnaire), ontologusnak, leendett orvosnak ` 
határozza, --- mivel a’ gastro-штаммы ösrne- ' 
rék. Mindnyájaп mindenütt a’ legnagyobb 11ö%! 
keztel'enségla' legértelmetleneb'b n'éze'tek ’s a’ leg 
fölfordi’tottabb gyfígyítás h'ibáiba estek, csupán 
mivel „gyomor-bél-gyuladását“ nem fogták ‘лаgу 
nem foghatták föl. „Il 'n/e connaissait point 
,la gastro-enterité'l“ az a’ mondás, mellyel .' 
mindnyájokat földre menydörgi Hippocratesnél~ 
kezdve. Nyelve a’ legszerenytelenebb ôndicséreté, 
a’ leghatározottabb elbizottságé,, értelmesége ál 
tal befnrakodó, bátorsága által rábeszélô; s y s`t è m e . 
médic ale physiologique-je pedig, minden 
láikus elött ~i:isztának, megfoghatónak tещô , - 
„à portée'des toutes 1es intelligences“ --- lön di 
vattá ’s fanatikus pártolást nyere , megfészkelöt 
majdnem az egész' orvoslást tanuló ifjuságnál ’s a’ 

~ legnagyobb közönségnél. El 1ó`n feledve: Baillon, 
Sauv‘ages', Borden , Barthez, ’s az érdemes Pinel, ” 
kit ö úgy'fest-le Examenjében, igen böven és gya 
lázva, mint következéstelen kórtudóst, kórtudo 
mányi chimaerák és /korcszülemények teremtöjéç, 
mint ó'elporhadt dolgok gyüjtö-` ’s árulóját. 

De czélomhoz képest igen bô 'leszek, m'elly 
nem volt egyéb , mint ezen reformnak és hösének 
történetét néhány ecsetvonással érintenem; a’,ki 

Í ' . 
` ' 

/ 
/ 
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többet kiván, „мы ЗpШáШЦ Е pit o m e n o vae 
doctrinae path'ologicae, auctore Brous 
sais etc. és Gruithuisentül: Prüïfung der phy 

'sìo1o8ì“ь-шеdìсìпìsсьеп Theorie dед 
Professors B'roussais, a’: _Medio chi 
rurg. Zeitung-,ban 1823, de ` olvas'sa .'ma'gril: 
Broussaist is, mert xiiindig: hallassék a’ más fél 
is (audiatur et altera pars), aпт“ inkább, mivel 
'Broussais olly dolgokat közle, mellyek örökén 

"maradandó befolyásuak a’ legmiveltebb` tartomá 
nyok orvos1 tam'tóìntézeteik're. Czélom Ёtt csupán 
a’ franczia országbeli újitásvágy lételét és hata'. 
sát megérintenì volt, a’ hova még mellékelem, 
hogy ezen való' eset ott 'is csak azt bizonyi’tja, 
hogy az emberek nagy rés'ze vak dl'íhvel'hajlik az 

, újhoz, ’s hogy ez ott sem dönti ki, min't akárhol 
egyébütt, az штaммы , еЮbНáнoЦ, lassan, 
de hasonló 'mértékbeh nevekedö kitanulás 'sükeréß 
a’ mìпdепüй Ьa$oп16, természeti úiasgáló: ésиál 
'tal történöt. Broussaîs gílüzött tam’tása hamar 
шуntа páiyáját, ’s'már most ki's részt `foglal-el 
aiz igazi tudomány mezején, ö , a’ mindent '16711 
lámozni indult' ’sa’ görög félisten kigyópálczájlít 

' örök Ныне megnyertenî Мыши. Túlûzés nélkül 
álh’thatom itt, teljes' meggyôzödéssel , llogy 12 é" 
vel ei elött Páris orvosi ’s nemon'fosi köziinségë 
.nek öt hatod része teljesen meg volt gyôzôdve 
Broussais bélcsô- theoriájának egyedů'li jóságárul, ` 
ig'azvoltárul. Noha ezen elméletnek, .több щита/с 
`ala’vatozsó fölött, van lényeges elsösége, sok' valódi 
eset tamibiz'onysága sßerint, de р’ Németek és Ma 

‚ . , 
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gyarok csöndesebb nemzetil charaoterének isl diese 
retül ke1l' megvallani, hogy nálunk az új ’s föl 
tetszö iránt nem uralkodik olly nagy fanatismns. 

Simon doktornak egyébiránt nincs igaztalan 
sága midön némelly elméleteket a’ cholerával ha 
sonlít egybe, melly minden nekiszegülés elle 
nére is, megfútja szokott körét ez egyszeri ki 
ütés után: kezdödve, nölve, tetötérve, a1á1111 
hagyva, ml'gnem semm'ìbe vagy a’. többi betegsé 

.gekbe olvad. ,Innét legjobb is nagy erôszakot nem 
. `ienni ellene, a’ mivel magában is elvész a’ minek 

valódi ,becs hibázik. 
Valamint valódi orvosok vîiltak. hajdan Sau 

vages , Pinel ’s mások,‘ ugy ‚ma is `vannak allya 
nok azon nagy nemzetnél méltó derék férñak, kik 
a’ speculatióra ’s a’ föltétemények hatalmára sokat 
nem épitve nemes tudományunkat esetekkel na 
gyonként gazdagítják. Németországot az europai 
,tudósság gyomrának, emésztö můhelyének monda 
nám. Itt mélyen gondolkoznak, egyszerú’ségre ’s 
alaposságra `törekesznek, a’ tudomgínyos anyagsze 
reket egybe-hangzó egészszé fôzik és dolgozzák. 

. 

Sajnosan kell itt, faz emberi ösmeretek tökélletlen- ` 
sége mellett, észrevennünk, hogy az elme a’ lény 
hijányt és dologcsorbát néha ma`gábul pötolja ki, 
vagy olly hatalmes kötöszert használ a’ szép egy 
gyé alkotandó sokféle anyagok ös/zvefoglalására, 
hogy az anyagszerek közül néinellyik lényeges 11á1 
tozást szenved. Frankhonban nem törödnek olly 
sokat a’ tökélyvel, az egész harmoniás egybehang 
zatával, nem iparkodnak a; valót az ideállal olly 
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szorosan egyesíteni; ott leginkáß`b мы, valódi. 
dolgok után fürkészkednek ’s bell'ílök sok'at adnak 
elo. Ennek is,` annak i meg vanm’ jó. "sha1 (“Чё 
la. 'Valamint ott gyakran ,ingó magasságra' amel 
'kednek,' hol „мы slap többé ninos,l ’s a’ “И 
egészen eltůn a’ szem e1ô1; úgy a’ másik helyen 
gyakran iszapos fen'éktelenségbe meriilnek. Ninos 
'tehát semm1 kivánatosb és örvendezgetôbbyámint 
a’ köfölék és kölesönhatás a’ keda швы, l'gy 
mindig az igazi ész körébem' a’ legéò'm'elbz' indu 
ctiók mezeie'n, -Ã- a: orvostudományban'egyedül 
biztosokén --- maradni fogunk.' Ezen vidl'tó шпе 
'mény mutatkozik mostl a’ ml'velt Europa látkörén 
’s reménnyel biztathat. A’ legjelesebb német orvo 
sok 'közelléptek az ollyan külföldiekhez; ’s Andrál 
és t`öbbek tisztelve szólanali a’пémetekrül, nem 
vetôk transcendentismust szemökre azoknak, kik 
mérséklett inductiók‘ mellew' munkálkodtafják el 
méjöket. ` " ' , ` " 

A’ bonczolás, mind, az emberî mind a'z áîlnti 
testeket tárgyául vevô,` rendkivüli' buzgósággal ’s 
gazdag sükerrel gyakoroltatik a’ franczia orvosok 
ш]. Mx'íszerzetünk boncztudományos ösmeretének 
hasznát venni akami a’ g'yógytudományban és se 
bészségben, olly'r természetes, ` hogy nyomái lát 
láthatók ezen törekvésnekr már Aristotelesben, 
Aretaeus- ’s egyebekben , noha az akkori elôité 
let csak azt engedé meg , hogy áHat -- többnyire 
majomfajak bonczoltattak emberi holttest helyett. 
A’ leiró boncztudomány (anat. descriptiva) 

.` elömenetelével , melly minden müszert és mú’lze 
~ з 

Ё‘ 

\ 

, 
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res létrészeket ösmerni tam't, egész az nígy neve 
zett elemi ,rostig, nnnak haszna is egyre kitünen 
döbb volt. Ösmervén pontosan, lili a’ sejt szövet, 
bör, rostos, savós, és takonyhártya, ,xпì11111 áll 
az ér, a’ szl'vóedény, az ideg, az izom ’stb.; — 
,hol és mint van mind ez az ép emberi testben ’s 
annak egyes ml'iszereiben: nagy magasságra emel 
kedhetem ez leirási nmnka, ez különös boncztu 
domány fölé , ha az elemi alkotás és az innét ere 
.dô élethasonlatossa'g megegyezésére nézve a’ mů-. 
“ещеt különbféle részeiz természeti osztályokba 
ifendelem öвне. Ez mintegy az á l ta 1 á n o s b 0 п c z 
,¿sul o m ány (anat. generalis) föladása, mint az 
F ranc'ziaonszágban legjelesebben Bicháttul, ’s a; 
,olta némelly mástul is tanittaték. Ez egységet hoz 
n’ különbféleségbe, általános .nézeteket és 11za1111-` 

. lyokat ád a’ rendes, és tehát a’ rendtelen, нaд‘ 
.bályellenes életrül is. `Deminthogy a’ betegségek` 
többnyire, ha valóban általánosan is, de gyakran 

ga’ tgèst'va'laxnelly részében ,' valamelly táján ütnek 
ki, igen пagy fontosságu a’ test külszinét, a’ tes 
,tet .egész kitezjedésében tájokra osztani föl terme'\.-' `' 
szetesen húzott vonalok sinórmértéke ’s ha lehet, t0r 
mészetesenjelelt tájok ml'íszerek 'és részek szerint ; 
ezen tájakat pedig mindig minden egybefolyó ’s 
öszvekapcsolódó componenseikben ’s ezeknek egy 
másiránti pontos viszonyaikban mutatni; ezen fö 
lül pedig a’ ré'szek különbözö kifejlési idgjét és 
módját, jelesebb és gyakoribb szebályelleniségò-` 
ket , valamint ' a’ mindig 'állandó sajátságokat is 
.kijelelnir ez' a' l helyleirási .boncztudo 
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mány (anat. topographica) dolga. A’ különösés 
általános boncztudomány súlyos ösmeretét tévе e16 
rе föl , az egyes tájokat veszi ez elö, ’s azt mond 
ja p. o. a’ Те] tetöjérül: hajakkal födött; el'c'is'iz,iii'` 

.l egy sůrü vastag höre van, mellyben számos baj 
gyökerek léteznek; ez alatt еgy terl'ílet kövérsé- 
ges sejtszövet (textus cellul'aris) terjed ki, melly- 
ben minden külsö edények és idegek végzödnek'; 
a’ haí'madik takaró a’ nyakszírt- és homlokizom 
ml ’s еgy erös bônyétül (aponevrosis)' képeztetik.; 
negyedszer еgy terület lomha, lemezes sejtszövet 
jô, az elöbbit a’ külsö lcsonthxsírt’yával `öszvekötö;l 
melly lîtolsó` a’ belülrül kijövö edényeli:' és rostos 
bokrok (fasciculi {ibi-osi) által\a’ közöttök fekvô 
csontoп keresztül a’ kemény agykéreggel (dm-a 
mater) öszveragad; a’ csontok olly мыl: mutat 
'пak, me11y elöl, a’ középvonal hoszában különò' 
sen tömött és ero”s, valamint hátnl is; középen a.’ 
varrány futtában gyöngébb, 'csecsemöségben öszve 
nem tapaм, "ì. t. Ezen c'sonttakarónak vastagsá 
ga e1ö1rf`x14 vonalnyi wfölidülteknél, atb. Ala: 
ta van a"belsô' csonthártya (a’' kemény agykéreg); 
melly a’ külc'ïnböiö életszakaszok szei'int különbö 
zö fokon van a’ rajta Гekvö csonton egybekötve, 
mindig jobban a’ varrányok` hoszában, mellynelç 
erösségét valńlag elömozdítja. Azután az arachnoì-l 
без (pókhálókéreg) következik, lmellynek külsö 
lapja a’ kemény kéreggel na'gyoń egybenölt'i, ’s ez i 

l okbul ennek egy savós {ölsть van, ’stb. Ezen 
egész szilárdsága a’ vázétul függ; .az üt- és vér 
erek, az ~idegek leginkább elöl futnak, ’a hátul és 

з. 
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х oldalvást; `elölrül a’ szemerekkel 'és idegekkel ös1. 
vefüggnek, ’stb. stb. Ezen igen föll'ilegesen mntatott. 
módon kell pontosan egész az illö mélységig leirni 
minden tájat, mellyekre az embe'ri test a’ mennyi 
re lehet természetesen és czélirányosan osztaték 
föl: ez a" helyleirási boncztudomn’ny. А 111111 
maztatott, orvosi _Ъ seborvosi boncz 
tu d om á n y v á le s z , ha minden boncztudósi ös 
meretek , physiologico - ’s pathologico - boncztudo 
mányiakat is bele szánilálva , a’ belsö ’s külsc'i 
nyavalyákra alkalmaztatnak, azoknak okát, jeleit 
’s gyógyitásmódját tekíntve. 

Molly hasznos legyen a’ s e b o rvosi b o nc z 
tud omá ny ollyî világos, hogy'nem képzel'betnî 

l 1 lAbbau kételketlö embert. Nélküle legdurvább hi 
`bákat ejti a’ seborvos a’ körébe tartozó bajok meg 
`ösmerésinél, ’s еzе: esetben nem lesz dolgárul bi 
ionyos. l Mint tudandja ,' hogy a’ fejen csupa bör 
sebekmár igen könnyen vonnak agygyúladást ma 
gok 1min? mint, hogy csupa vérkiöntetek (ecchy 
n'ioses) fön a’ fejtetön nehezeblíen terülnek 3161 
Ьеп, mint a’ homlokon , honnan igen örömest el 
terjednek az ábrázatba’s szeinüregekbe alii? mint 
okozhât a’ fò'lnölteknél еgy ütés, 'törést a’ belgö 

` csontlapon, halálos vérömléssel, és pedig egészen 
más helyen mint hová a’ kül eröszak hatott, n’ nél 
külfhogy kivül sértés volna látszható@ Mint sz,111 
het a’ szemgödör-fölötti sebhely vakságot, meg 
gyógyulandót a’ Гoп-a11z18 е1n'xo'и1ì!ás11чa1 ’t MiérÍt 
fnt .a’ hasfölötti ütér (art. epieastrica) a.’ nagy kül 
sö ágyéksérvben (hernia ingninalisia’ sérüzacs 

1 
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kónyak belsö oldala'n le@ ’átb. ’stbf'De mint Еgвz' 
gathatja kését ñnoman, bâti-an', és b.ì'ztosan, ’s 
honnét jö minden bizonytalahság, czélhijány és , 
károkozás a’ sebészi munkálatoknál , mint a’ helye 
leirási ’s rá-'alkalmaztatott boncztudományiìsme- i 
retek hijzinyábul? Csudálatos, hogy a’ sérv-mun- , 
kálatnál számtalan szcrencsétlenség nem okozta 
tik',' midön a’ munkálók olly ritkán birjákl a’ has 
és czoxnb-gyürü-táj helyleirási ösmeretét. Igen 
pontosan' ösmerhetni ezen egyes öszve állítókat 
(componenseket), de ha helyleirási viszonyukban 
nem tanultuk pontosan, igen csekély és bizontalan 
hasznát vehetjük a’ gyakorlati chirurgiában. Én 
мы“; háladatos leszek Panizza, jeles tam'tónak, 
ki nem csak holttesteket. juttata böven birtokom 
ba, hanem néháhy éven által munkásan vezérlett 
a’ helyleirólag alkalmaztatott boncztudományban, 
kinek vezérlete nélkül minden pontos bonczolńti-f 
¿leirási ösmereteim mellett sem voltam` képes Soar- 
pa, Cooper ’s Hеsselbach dicsô nézeteit ésg'yógy 
útasi’tásait tisztán ’s tökélyesen tnlajîdonommá lteu 
ni.' Hány sebész van, ezt "mondható: „Ha vala 
mi mél'yen fekwômůszert (organum) jegyezsz'ki 
nekem, azt elérni képès vagyok metszö vagy azú 

,ró eszközzel , a’ fekvö mamas közel részeket meg 
nem sértve, a’ mellôzhetlenül megsértendöket pейg 
terüle`trül területre pontosan elöre megnevezeml“ 
Ezt a’ sìoko'tt anatomiábul nem tanulni meg, olly 
kevéssé. mint az, ki egyes számjeleket ösmeri, 
képes azërt valami sìám-vagy mértudományos vi 

' szonyt föltenni, vagy a’ föladást föloldnni. En 

J 
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nek okáért most már , a’ melly egyetemekbennincs 
is még külön tam'tó székel ezen' tárgynak , részint 
a’ kò'zönséges bocztudonuíny, rész'int a’ sebészi, 
munkálatok tanitói többre vagy kevesebbre ñgyel 
mенеti1‘ a’helybeli boncz viszonyokra a’ tam'tvá 
nyokat. Pontosabban', mint földét a’ parazsb, kell 
a’ sebésznek azon mezöt ösmernie, hol munkaló 
lag akar benyúlni,; az egész test mintegy átlá 
tszó legyen elötte, -- ide dolgozik a’ sebészi 
boneztndomany.. 

"Ч Egyes tá jak máх’ az elò'tt kidolgoztattak Еgy,` 
e’ vagy ama’ nagy férñutul, de tulaj'donképen 

'mint elzárt tudomány, Párizsban lép ez elö; ’s 
noha én Harrisson, Cooper, Burns , Rosenthal, 
Hesselbach, Boek, Froriep és többiek érdemeìt 
îismerem és tisztelem, mégis e’ részben igen nagy 

. elsöséget kell'Franc`ziaországnak engednem. Mert 
olly áltolában, olly iparral és sükerrel sehol sem 
tanittatik ezen boncztudomá'ny, mint Párizsban. 
Már Pálfin, 1716 jeles munkát ad az: Anatomie 
'cllz'rurgz'cale-ban. A’ jeles Beclard 100 évvel útóbb 
olly munkán iiolgozék ott, a’ mi hihetöleg min 
den eddig ösmerttet mемszе fölülmúlt volna, ha 
az alig pótolandó, Кora halál által el nem ragad 
таk. Két tam'tványának nem rég megjelent mun 
kiíibul {идет hozhatni a’ megholt mester mun 
kájára ") ‚ ` ` 

. 

") Blandîn: Traité d’ anatomie topographique ect. Pa 
i ` ' ' riso ` , 

Vel peau : Traité d’ anatomie chirurgicale. Paris.' |825. 
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Van azonban alka l maкt ato.tt or'vo'si 

b o'n c z t uid o m а n y is , nem kétes. hasznu. „Vé-' 
ge azoп idôknek; így `мы a’ jeles Cruveilhier', 
midôn az osvostul legfölebb ezt kívánták , hogy 

. a’ můszerek helyezetet én általános képzôdését ös+ 
merje, -- mire néki a’ pontosabb boncztudományi 
ösmeretek? M'a valaki igen jó bonczoló lehet; ‚or; 
vos nem lévén is, de jó orvos ‘valóban senki nem' 
lehet, bá pontos bonczolati ösmereteket nem. bin 

'` Hol alapulnak a’ nyavalyák? nem a’ műszerekben! ` 
’s ha az ép mííszereket nein ösmerjük, ,mintxôs 
merbetjük meg a’ betegeket Ё" ’s ha a’ beteg nn’í'f/ 
szerek ôsmeretlenek' előttünk, mi les'z elôttünk a? 
betegség? Mit mondanánk egy olly ostoba mecha 
nikpsról , ki a’ megzavaí't'órát rendbe akarná hoz 
ni, egyebet nem ösmerve a’ sphaerák mozgású? 
nál? Boncztudomány, kivált a’ képzôdések boncz: 
tudománya nélkül egyre ugyan azon csalódási kö- 
rökben keringne az orvosi tudomány,„ a’ solidis+ 
mus, chemismus, vitalismus-éìben; úgy mond- v 
ha'tva az'lelsô legjobb fnrfangeszü újító zsákmá-., 
nya lesz, —a’ ki bíntokába akarja ôt ejteni, .a-' 
majd hevítô, majd hú’tó , lobelleni (antiphl'ogìsti 

' ca),. ürítô , elleningerlô (contrfostimulans) szóval a’ 
divat játéklapdáj'aQ“ \ , "j. 

, Igy fejezi ki magát a’ jeles Cnüveilhier', ői; 
ki különben igen távol van a’ túlságba eséstül.,` ’s 

'. l hogy ivalami orvoìì ösmerésnek' admi az elsôsé 
get a’ valódi betegágy körűli vizsgálat. ’s észre 
vételfölött. De boncztndományban nem elégéujár 
tas orvosokat kérdem, kik ezen tudományt hely 
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leiráilag jól nem fogták föl ’s alkalmaztatását 
kellőleg nem tanulták meg, mit csinálnak a’ mel 
@geg zavart bajaival? mint külömböztetik'csupa 
kórszobai vizsgálat által sok esetben a’ szívburok 
vízkórságát (hydrops pericardü) a’ melyízkórságtúl , 
a’. szív és szívhurokgyúlndástul, a’ szív túltáplá 
latátol , a’ csupa szívtágulástol és sok tüdôbajtul? 
Sok elösmert nyavalyát megyógyít ugyan a’ termé 
szet, és sok megösmert ellenáll a’ lejobb műse: 
gedelemnek; de ha a’ melkas nyíltan feküdnék 
elôttünk, hány gyakorlónak kellene elpirulnia. 
Némelly újító azt mondja itt: mit használtatok 
minden alkalmaztatott és alkalmaztatlan boncztu 
dománytokkal a’ gyógyítás czéljának? de mi ait, 
kérdjük: hol és hányaktul és mióta űzetik a’ 
gyógytudomány ezen igazi, sokoldalú , de igen 
radságos módon? Némelly dolog máskép vólhäî" 
na; nem tulajdonképi gyógytudományban rejtez 
kedik minden gyöngeség .okah. Tökéletes ugyan 
sohasem leend, mint általában semmi emberi 
munka nem tôkélyes, hanem mostani voltánál 
jobb és tökéletesb lehet ‘és lesz az illô ütemü-q 
ezen út pedig mindig egy ’s` ugyanaz , hanem egye 
nesebbéîkell minden irányban csináltatnia, ’s ñ 
gyelmetesebben kell rajta vándorolni, a’ mi, 
ha lassan is, de még is csak ùgyan mindenütt 
megesik. 

Még csak a’ kórszbályos boncztudo 
m á n y с (anat. Pathologie-a) említenem van hátra, ’s 
mivel már azon véleményt adtam magamtul, hogy az 
anatomia Francziaországban minden 'ágai ’s irányai ' 

/ 

'а 
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szerint olly buzgón és szérencsése'n „akтивах, 
egjáltalában nem halgathqtó el , hçgy'Cruvei'i'lhìer , 
Andral, Laè'nnec, 'Lallemand Louis ’s többbkblly 
kórszabályos boncztudósok, hogy semm1orsiág 
nem шatat nálok nagyobbat, kîssebb számban is. 
Az orvosi fú'rkészés ‚еzе!x része miaft, /elsö fonfosë ` 
ságu minden míyelt orvos elôtt a’ franczia gyógy 

‚ tudomány. Mer; a’ tapasцaыs utáп; azònl igaßi . 
után, mellyet Zimmermann a’ könyvében, az életben 

' pеdig аgепты bír, --a’kórszabályos boncztudo 
“mány 'legbiztosabb és ‘természetesb vezérfonal az 
orvòsi hatásban'. Mi term'észetesb e’kérdésdnélí 
lmint van еzе}: пyava1yás belsejébe@ mi te`rmésze.- 

l " tmb mínt`a’ halott megvizsgálata? F ölnyitom, és 
elöttem egy neiiezеn föllfeplezeцdö. világ fekszik. A’? 

itt látok , nehezen méltánylható; szorosan kell 
j àitfestet szabá’lyos miuôségében ôsmernem, ’s'midôn 

hasonlításbul `most a’ rendellem’t , a’ betegest igà- 
'zán kiösmerem, még igen kçll órízkedxçem., ne# 
hogy a’ történetbelit a’ valódival',. az (Щипцы ш 
oЬozóva! föl 'ne `cs,eréljem. Végetlem'íl мы; ezen 

mezó, de fontos is és штóтó a’ gyaknrlaf-,i "gyászatnak ' ` \ ` ' , : 
A’ kófszabályos 'bòncztudományi fürlnísmetek` 

nyomai az idыс homályába. vesznek el. 4- Az 
els/ô, mi a’ gyógyítandom betegen íìgyelmemat 

lmagára vonja ,. ábrázatának kitétele, úgy a’ звa 
vaié,.mozdulataié,ïküls6 testi-színének minösége 
áltolában; azután a’ mit a’test magábul Мád, ’s 
megfo,gható, hogy"azon idôben,` mi'kor a’ boncz 
tudomány elhenyélve,` vagy gúnyolva volt, midön 

`‚ 
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a‘ йуavыyát önállnísu'valóságnak таk ‚ mелy е! 
len a’ mŕíszerzet (organîsmus) ‚ baton és küzdött: 
az 'ůrületeket (evacuationes), kivált aznn biráló 
kat (criticas), mellyekre jobbùlás következett, a" 
betegség nnyagos valójának nézték ’s legésaz cse- 
kélykedö ponmssággal „иgáшь. A’ h'úgy file 
pedetében , a’ zöld-fekeœ színü gannjban , 'a’ 
savanyúszagú izzadsá'gban, a’ kihányt elpében, 
a’ bôven folyó' nyálban, a’ g'enyben, a’ yérben 
gyam’ták a’ betegség valóját, ’s az orvosi elme nn 
ká fáradhatlan volt ezen anyagok vizsgálatában. 

` A’ humoralîls theoria (nedvelmélet) idejét, Crüveil 
' hierrel , a’ folyórészek kórszabályos boncztudoiná 

nya idó'szakának lehetne mondani. A’ mindìg ‚ 
buzgóbban és szerencsésebben ápolt boncztndomá 
nya az emberi test merö részeìnek, ’s az azzal bö 
vülô physiologia , e’ soká uralkodott humorismus 
megbukását szülék. Majd az egész íìgyelmetcsu 
pán a’тпеrô részekrß (partes solidas) fordl'ták, a’ 
ml'íszereket, azok életére ’s kölcsönhatására, a’ 
nedvekre történö hatalmas befolyásukra, ’s a’ s6 
lidismusnak hódoltak különbféle idomzat alatt. 

Hanem lez is elhagyaték, mint a’ mú’szerekben az 
életesség (vitaplitas) föltételezi, ezen homálybúrku 
élettehetség! — a’ változásokat; vitálisták; dy 
namicusok támodták, nem ~ritkán transcendentis 
musba áltcsapók. Végre, ’s Ми“t Frankhonban 
igen szorgosan mívelt bonczolása a’ beteg és el 
korcsosod'o`tt můszereknek és képzôdéseknek, el 
nyeré a’ csatamezôt amaz ingó, túll'ízött speculá` 
tiótul; egy ideìg uralkodott, МИНt ott, kényúria's. 

‚ 
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hatalommal ,mig ‚пепг mintegy több mint egy évti 
zей olta a’\1)еtё3г1gy melletti való tapasztalással 
kezet fogva , ezen szerény állásában évenkl'nt gaz-, 
dag zsákmányt ай! a’ tudománynak. ‘f „y 

A’ korszabályos boncztudomány a? 
nn'íszerzet, anyagos Beteg változásait kutatja,' mel 
lyek részint kézmůleges behatások által hozatva elö, 
az anyagos kézml'íleges 'sértéseit (lae-` 
siones materiales mechanicae)mutatják, mellyekben 
gyakran a’ kórképzödés egész oka benfoglaltatik; 
vagy erôhatású benyomások a'ltal telfemtetve, aр ‚ 
anyagi eröhatásos sértésеket (laesiones 
materiales'dynamicae) képzik. N oha nekünk ezen 
útolsók , némelly elörejelelést (indicatiot) adhatnak 
`a’ gyógyításnál ,.még'is többnyirеúgy Натaша}; 
mint elöhozómányok, nem pediд; mint a’ b’etegsé'g 
oka vagy valója. Ez tдrtént Broussais, Rasori, To 

 

` masl'ni ’s egyebekkel , ’s épen ebben mutatińzik tani 
tásaik nagy egyoldalúsága ’s silánysága. Mfg ai 
úgy nevezett'ontologok semmire sem vшиö specu 
látiója ellen fölkeltek , nyomorú túlságokba estek ,` 
az anyagi sértésben, a’ gyúladásban keresve ’s 161 
állítani vélve a’ betegség egész valóját. Hiaínyl 
betegség soha sem helyi! helyi eredetúek-e e’ 
legegyszerl'íebb tüdö vagy melhártyar gylíladlások@ 
Ha ki magát hevült testvel a’ hideg levegö vona 
tának kiteszi ,’ ’s levertség támad tagjaiban ’s hi 
deg borzadás fut testen, által, végre égetö Гайda 
lom és szomj áll be elöbb mint sem a’ húrut, mel~l 
nehézség ’s végre a” lélekzö mú’szer takonyhár 
,tyájának ef‘ös gyúladása lép elö: 'tisztán helyi 

. o / 
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nyavalyára штaтаk е’ мы Нa 'már most útobb 
a’„baj ezen vérrel гazdaг můszerbeń veszî is fô- ` 
tůzhelyét, 'melly kûlönbözß 'részt velz még az 
egете“ , a’ vérkészület egészletén НИЦ az idеg 
i-endszer (syst. nervorum) is? Itt egyikét gondolám 
azon egyszerů eseteknek, méllyek talám szйца ré 
szét sem teszik a’ dynamicus nyav'alyáknak. A’ ra 
gadó typhust az agykérgek gyúladálásában mondják 
állani , mivel a’ ragadó typhusban meghçltak ¿ngyf ‚ 
kérgei gyúltaknak vagy legalább vérrel telvélmek 
találtatnak. Az мegи: x'(febris' nervosa) еgy má 
siknál nem egyébb, gyomorbél-gyúladásnál, mi 
vel a’ gyomòr-’s Belek tak'onyhártyái, volt gyшем’ 
dásnak mutат1: többé kevesebbé világûs je1eìt- 

uÉu 1831ben' az öszi hónapokban egéfsz ñgyel 
memet a’ febris nervosa primitiva-ra függ'esìtém 
a’ paviai általa'nos kórházbam, ’à snerencséi valék 

" a’ benne meghaltak пagy számát",l egész kénye1- 
mesen ,l ’s gyakì'an a’ 3е1е®1Веo1сЫпì prosectorral 
bo'nczolhatni, ’s kettöben közülök nem tдышa 
táhk gyшам: noha Beolchìni barxlitom az ellen 
ingerlés tam'tmányához ragaszkodott ’s én legalább . 

‚ьgъмёдьъдпшимддa nem vФиam. ~De: én nz' 
én kœlátq'mft «sekély' tapaszfa'lásomaì semmire 
(чём becàülném valamelly nagy emberekél nélkñlï 
Hanem fölteszem, hogyha vМamинy rész' hajsаz5! 
easéuyeinek“ verességét és telt'ïségéf ` gинaмиk 
veszszük is, "s `'ha a’ raga/dé typhls'ba'n mìndig 
kétségtelen jeleì ,''látha'tók is a’ gyúladásnak : miért` 
nem hoz a’ mindeunapi agykéi-gyú'hdás, a’ bon'czol'ó- f 

, lagama’hoz hasonló, hasonló kórjelekç't e169 honnan 
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azien t/ulajdon„.föl .nem cserélhetñ kgipemz` irtóxß' 
ftató betegségpek, honnan a’ ràgad'ifá'nyos'axöfben- . 

ne? ¿es ,miért vannak ama’ h.árfyákon kiväLmajçl e’ 
majd ama můszerek vagyè- az igazatmegmondve 
néha semmi is gyg'ladva , míg.„ a’ betegségképe 
character-vonásai'ba'n ugyan az? Magyïaxázható e? \ 
‚зz a’ csupa gyúladásßul'! Nem úgy `tůn9’l inkábh 
fölmint egy mélyebben`fekvö oknrzükséger,l am", . ‚ 
‚рoдами-a, melly háborgç') ’s rendetleu vérgeringést 
штаты г ` 

—' Távol legyen `tc'ilem ŕa`zl Íilly `fontes tüqel'né 
nyek mire sem vétele, mellynek, némelly trans: 
cendens szörszálhasogatci erеd; hisz a’~szerencsét- 

— len feketék fölhortyanása ellen'is' elsö szon-.9s szük 
ség a’ пyi'x8a1mat erôszakkal .is „.viszszaállítani, 
Вogy minden` el ne пszшет így `---ude Вoр-36xx1101: 
n’ ki пеm elégífö egybe hasonmásén -- Hilden.. 
brand és 'több más jeles drvostul nemelly ï‘xiagadó 
lázos beteg kiragadtatéka’ .halál tovklihlllr'miwk; 
utánnа azon háborgás általános vagy'helyi vérbo 
esátás által elmellôzteték. De e”me,llett еgyxszex--` 
’smind tekl'ntetbe veendó' a’ fontos és tulaj,dqn' beteg 

" seg valója -`-- ha. ki nem meríttetikîä' 8’ ‘ЫШaЁВШБ; 
ltalt véresség.(venositas) és más elméletek.által; 
. ’s arra birjon bennünkët , Мoзгa: illy torlódásît ’д 
g5’й1aаáso1ш negyógyx’tsuk tisztálg idiqpathicu; ‚ 
sok gyanánt, ha bajtjneiń akax-.unk oko'zni. Ez volna teыt ,a’ roszszul értett boncztudományòs 
'pathologie. 

\ De akármit mùndjaimk ’s akármintcsúfolódja 
nak róla=a’ szgbályozntt és jól gondolt bonczolo 
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’s kórtudományos vizsgálatrul, legtöbb es'etben 
kényszen'tö ’s gyńgyhozó jelentés téteték, ha tud 
juk: hogy e’ vagy ama’, ‘лимит nézve ösmeret- 
len és magyarázhatlan betegségben, az életes ha' 
borgás alkalmával e’ vagy ama’ ml'íszer vérrel szo 
kott niegtelni ’s meggyúlni. Ha nem à’ mi gyógy 
szeréink i, de a’ természet meggyözeńdi azon 
elöttünk ösmeretlen baj-részeket, ha a’ veszedel 
mes és kifürkészhetö emymopsvov-t annak' idején 
kimozdítjuk az útból, hogy magfa~ részérül vérfo 
lyás, genyedé vagy keményedés által halált 
ne szüljön. n ' 

Végetlenül nagy nyereség az a’ gyógyítási 
czélhoz, ha azfadott betegségekben a’l legìnkább 
szenvedö müszert fò'ltaláltuk; de még t'ávolabb .és 
.mélyebben fényleltetheti sngárait a? kórs’zab`ályos 
b'òncztudomány. Az eredetileg megtámadt 'elem 
sQzövet után keresgelôdjék a’ részekben, ’s némü 
képen 'az életes elfajzás (degeneratie vitalis) kisu 
gárzását ’s anyagi útját törekedjék elömutatni.; és 
ha tudjuk is ф mennyire változnak meg nz élet е1-` 
`tüntével testünk nedveì, ’s ha. mi emlél fogva, 1i’ 
můszerzetünk ’s minden egyes můszeréìnek merö 

` ’.s foly‘ó'része/i közt lévö szoros és föloldhatlan ,kö 
tël'miatt`, xnajdnem elbátortalam'tó. 'nehézséget 1:11 
tunk a’ kórszabályes bonczolásban, ot1, ho1 az aа 
késsel 'és' szemekkel az eredetileg szenvedö xп11 
szeres elemeket alàarja föltalálni: azonban még 
Sem tagadható, hogy itt is s`zorgalom és szigorú 
мы мы mindig wvább és világos`abb шашеk 
hez~jutandunk. A’ tagadó 'sůkerek is' nagy MsI- 
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1’шa1‹ lehetnek, .’s а’ c/sekélységńek tetszó , elmé< 
letüniiibe nem illô esetek, ha híven irattakle, , 
nem kis hasznot hajthatók `utódainknalm Csgak 
mindig olly il'érñak adják a’ 1дórsza1эá1уos'сzё1ü 
bonczolásra magokat, kik a’ rendes állapotbanlegf 
`pontosabban ösmerik a’ részeket, physiologuspk" 
’s egyszersmind gyakorló orvosok: l'gy a’ gyógy 
tudomány mindîg nemesb és biztosabb 'útat. veeqd, 
keyesebbé` rútl'ttatik pedig el túloskodó speсты! 
tiók,. rendszereskedés, kontárkodás ’s anyagias 
ujl'tgatól'odzás által. De épen azt sajnálhatni, hpgy 
а’ kórsza'bályos bonczolók végetlen ri`tkáxi bii-ják 
еgyтt a’ mondoit tulajdonsa'gokat, kivált ‚мы; ' 
jó physiologusok és igazi gyakorló orvosok. A’ 

‚ 8z111‹$é3'е$ föltételek nélkül mind laz egész csalli 
dás elôcsirádzik itt is, annyi néz~me1léklés, an 
nyi túlemelés és elbizottság, hogy I'lémellyki ál 
lítá már: a’ kórszakályos boncztudomány' a’ gyó- ' 
gyítás 'alapja. Еgy némethonì fc'ívárosban,, hol egy. 
nagy kórház jó böven ád holttesteket , abban áil 
a’ kórszabályos boncztudomány, `hogyegyki', a’ 
bonczfaáitás székén ang tündöklendä, naponkine 
еgy órábanbegyvagy két holtat, egy két egyéń 
által fôlmets`zett, elöbhsoha nem látottat, ’s. a’ 
kést k'ezéb'e sem ‘шvö, leleményét едy harmadik 
nak szovalja tollába ! ` ` 

. Az éltökben nem ösmert és'nem gyógyított `\ — 
holtak 'bonczola'sa csak durvábbsükert adhat. Szi-` 
gurú öszvehasonll',tást nem tehetve a’ közön, а”, 
mit a’ még élö betegen éàzrevettem, és a’ mì't 
késem a’ holtban felíödöz, leleményeimnek txx14x] 
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domképen semmi megfelelö értelxnes kifeje'zéseket \ 
neln'adhatok.' A’ betegágyì vizsgálattal szoro 
dan kötve , a’ kórsslabályos, boncztsdomány némelly 
szent törvényt mondand a’ gyakorlati gyógyítás 

¿na'k, ha néha tagadó -süker által is ;' de annak föl- ' 
sö'bbségét meg kell ösmernie, szerény ál'láában 
mnmdnia, .’s a’ gyógyítás világos sükerének, bár 
mully magyarázhatlan ’s ellenmondásos volna is 
ez , engednie. Mutasson bár a’ veszélyes, az ál 
ai'czos szakaszoló lázokban (félbehagyó hìdegle 
lésekben) vértorìódás és gyúladás ieleit, nem fog 
unk'e’ még is egyre chinát adni? A’ kórszabályos 
bon cztudomány tanl'ta é a’ hímlöoltásra? Nem a’ 

lyetœgágy melletti tapasztalás tam't е’ hideg bo'ron- ‚ 
811111so11t111 örizkedni a’ csúzos gyńladásókban?, 

1 Vallahányszor ttùlományîlnk ezen részét érdekló’ 
dicœö baszonhajtás ’s a’ legszebb és legbizonyo 

. Sabb'remények dieséretébe ereszkedem, mindegy-Ä ' 
re megh'ívottnak gondolom maganrmt,l hogy a’ túI 
dìcsértetni szokottság miatt föltakarjam gyönge 
oldalait; hògy annál biztosabban és buzgóbban ad 
já'k sokan rá magokat, minél'inkább ki van az 
ìgazi álláspontja keresve ’sje1elve. Bár a’ község 
soha ne elleńezné ':1"túdo`s orv'osnktól gyakran ki 
.vánt felbonczòlást !' — 

r Erdekletes az, hogy` la’ kârseabályoè bonczo 
.lat vizsgálásaibalí néha шеи'{oпto9 dolgokat lel ' 
n’ physiolegi'a számára. Mert sok mx'íszeres 'rész 

. mutattaték a’ beteges kifejlödés Yagy elfajiás ál 
tal kétségtelem'il ki, mellyn'ek jelenlétérül' gyд 
m'tásunk vagyllegalább bi`zonyosságu`nk^ nem volt. ' 

1 

._' 
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Ki tagadja :if Бas-11fíI17z1 véredényeit és idegeit, 
ha' a’ g'y'erníekágyos láz mellett azt véredényekkel 
beszc'ive is igen ¿fájdalmasan találja”.l Kételkedhetni 
é a’ nádra takonyh'ártyáján', noha rendes állapot' 
Ban láthatatlan, mihelyt a’ nádrahurutban vizs# 
gáltatik, ha a’ .belsô szl'nén haborczás 'kinövëse' 
Вы: (po1уpпso1кa1ё) ’s más, a’ tako'nyhártyán di'v'a# 
tozó bajat lát'unk? lMilly szép esetekkel gazdagl'ttî, ' 
Lallemand az ember élettudonïányát kórszabályos ' 
munkáì által! Egy csiramagotl (foetus-t) bouczola 
föl, mellynek sem agya sem g'e'riuczagya nem volt. 
Rothadásnak nyomát sem lehete talliálni; az anya 
pedig kevéssel¿ a’ születés 'elött, világosan'érzé 
annak mozgásait: tehát élt a’ foetus; tehát sem 
az agy, 'sem a’ gerinczagy nem szükséges' a’ 
ná dra b a nifélethe/z (vita intrauterina), következó’ 

' leg a’ foetus szívverése az.anyai testben nem függ 

/M 

szükségesképen a’ 5еrìпс2а8y1ìdе3еit111. Tágjai 
mozgottak ,gerinczagy nélkül; tehát a’ tagjai-'I 
ban igen kifejlettidegek, eredetôket és s21z1tsz1 
gos erej'öket nem az agytul Чag)" gerinczagytul 
kapták. ’stb. ’stb. " 

Illyeslni nölhet ki a’ kórtlidományos 'bonczœ " 
latbul a’ physiologia számára ; de mindig különöl ‚ 
sen ô marad a’ gyakorlati gyógytudomány `,vezél' 
fonalaiñak egyik legerôsbike. Errül csak еgy ké-' 
telkedhetik, ki a’ boncztudoi'nányba mélyen nem 
шatа“, kinek kévés alkalmaztatási tehetsége ̀ van, ` 
vagy ki elôtt idegen, mennyivel haladott a’ gyógy 
tudoma'ny azólta~ gyorsabban elô, 'niii’ílta a’ nya# 

. valyákat a’ holttetemekben is kutatni kezdék, mit' 
4 f / 

l 
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' 1е11еttе11 egy Böderer és Waglei‘.Q 11x1t едyМoц 

gagni ezen йtoп. Igen, a’ ki czélul veszi magá 
nak, ezen súlyostárgyat n’ sokaság nembecsülé 
sének ’s kicslifolásának kitenni, fanx'mkl malmxira 
а,’ gyönge oldalak ,és töke'zletlensé¿gekl itt is igeli 
jé v'íz lesznek. Mut''hol iemmi'vßlanii 1611616 
test? Mellyik tapasztálási tnçloxhïán'y erte el tetö-' 
pontját, va.gyumikor és mellyik jntanil valáhaa’ 
non plus \ultra-hoz? Minden'k tökéletesl’thetö'egész 
a’ végetlenségìg , a’ xn'ì csak a’ fügyìelésben 1аx1á1 
]11ё112tё1 ‚ táplálatát: mikitt ezen kevés századok? 
mellyekben a’ kór- és életszabályos boncztudo 
m'ágîyt miïvel'ìkg'lln is, „11пt 11ì'n19п1tt дaтaм; 
elvetni, lelni fognnk ’s csak fokonkínt lépendünk 
elölu'e. Morgagni igen sok kórjelet a’ fejnek tulaj 
çlom't, mellyek másodiak (secondaria) ’s aд altest 
liez tartozók; az altest ml'iszereinek beteg állapot 
jait is közel sexnn öst'nerék jól Bonnet és Morgagni 
’s nem'mutaták igàzi fényben. És ezen nem сsи 
dálkozhatni ,` xnert .a’.physiologia még akkor' пеx1x 
mutatá illö világossággal meg','az emésztô můsze 
rek és Те] 11özöttìszoros11apсso1ato’t. ~Ki tagadhat 
jael tôlünk az`itten tett szép elômenetelt@ Men 
.nyi `világot terjeszte Albers és Lesser a’ legvészesb 
.nltestì nynvalyákrn, az itt otti tůlbecsülése mel 
lett is? Mit nem moidl’t'a Laè'nnec a’ gumócsos t11 
11ôsor1'bЁ1x1 Hány lietegség nem kap világosb. né 
,zetet Andral és. Crnveìlhier kórtudományos bon 
czolásai által? d . . ,_ . 

Ngaxn'leliet Frnncziaország'ńj orvosáinak .érî 
îfdemlett dioséretöket eléggé liangosan elmondani 
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boncztudoxnányos .Yizsgálataikérß,v’g élànitt ag,máll 
.' ; ‚ ‚‚ .‚‚' , I _'f ...HïIi »¿ _` . ‘. I mel'egebben 'tartozom szolam, mlne ' 7«élénlcebben . l ‘ п: : = 

‚ llink el elclSre `fôlfogott' Ъг11vё1еu1дё11yа11КЖ`г12 ifle; ‘ŕ ' ,-4-\,¿’; ‚ ¿,. .~_"l. 1.'.„, ¿l'.4, mi, ,‚‚`. gen mnnkgk nem l'xecsililesq 11xxz1t15,` 11195taпtu11o - 
Ya a" ëyälëpflëfìörŕfßïáá bihë'ŕö'lëg înëáëb 'ëiafâ 
landtïbb $111{е11:е1.1?еzе1|5еtёx1d1`x1x118111; аЁМЦрЪф „ons mutatv'¿ny'äiçgńïnf fúlfesfzffè'ffì,phmsìoäißï   

 

ïggy’i fifá's'félê èpeéiillaiiók ¿mi ыщьыёё mi@ 
‹m52iígol‘i’bxàîn,` ho1 olly 'sok' orv'oâ íísjuìfliig‘' giakoi'f 
1~6 ' orvos . $zепЁе11111г31$Ё1Ъ ,¿zz. 

"v,§\ Neт' osa'k jó'.; Iianenï szî'il'i'sëgeti` аs 112 11yе$ ,szpm. ' 
, ialöttî 'mi-mнi ,, ’ßâ'gy'iäf 5o1111 'infin` f'öreekea 5111511 ъ ё; 

- jó` ь.I'ôlíépekçül' ńhgńk'äg 111119141";‚ьвщёпфзsапц; 
` legfyeii ` e-fllfïttû'nlrl;l `xika'r F rànkliont; , gkji'iif 

„, l ‚ ~ а’, 1, ‚ , . .A .l ‚ .l w. Nîemetorszzígot osl'nerlef. honánakfnmerí; a," 1t131o: 
'mxïnyngk nìn'és lione, lmint nz'egész 'embíeriség_ 
nel! A’ Init сsйpáп‚11Ё11Ё1фе1е1111111,$2$11111,11‚` 11’? 

'11163 alo.` al ’s .i191“ íißi elvôì-efMa’gunkna " ‚ PP t? ‚ ' ‚ ъ . .‚ › ‚ .’~ßirjëörikeaaïiнi ' 

Hak gyáîmŕfa цььщыыьдд „ i. 
' Á’. thetoskop'o'âl és plexi':notent, lxxiisználtlinlàj,nl;. „1M“ ‚ ‚ l“ ‹.1 ‚ ,, 1 _‚.‹ „ .. ` e’ kórosmeretunkben, a .akorta nem_ tartánk 

; к i ‘` . , ' . i . ' ‚ U n ` Q f ¿a ` ёёцёд ‹Г‹11о3ös`111еЁе11е1 tetf .1{111Ёш1111111111уo?в'11‹1пс2о 
,.Ézek lîiënle'llf (1176“111111 п:15)‘? 

Шa8е$zй1l'ta1111x1{,:311111¿x1)’ , és pe'dig dèr'ék' lirnoli: 
. ‚ i l. ,."H‘Iv \'“.i1 ~ ".',.~“ .‚‘ ы 6l' „ 'll' 'e,ì'r kns'oktol rneguit igen is visszavei'tet'nek ¿,en 'lîedlg 

51511819x" › .1198?, ¿uw «laéfs‘ëä ,leëzïfêzŕk 'еще 
‚ты ’ß ‘штат ‚331125194 fësváêŕëìieá Egëlг s2еrs211xдo1‹‚aс’111‹161: á‘llapotjának' 1611zß3z1 
‚ ' , ` 4’ ' ` . 

erezen'i, nielly' .ok jofgfhaszno'st‘êslfonfosif hen’iyfl;i ' 

bónf ` 

l '‹1ol'oëesl'a't'i kerekeket ‘épfténi )s n l. ‚—‚. .' .i 1 `\ , ». :._ n.. , ' ' '. .\ ` ç ‚‘. ‚ ‚ ,moìzgxisba bozn/l, ¿lumire mmden gyßkorlatx orvo,s' 
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Lásinál: ésvannak talám esetek' i's, niidön csnpzin 
кak' a’ sthetoskop által juthatni bizonyossághoz 

` ä’ tüdök beteg minöségérül. 
Legyen gyorsan támadt, fuladással fenyege 

t5 léle'kzef-fölakadás a’ kezeim alan; 'azen ¿11a 
poм)t csupa görcsös asthmának v.agy 'ideges Ещá 
nak tartsam e’ , ha a’ megkopogtatott melkas bád 
jadt hangot ád , ’s a'z oda alkalmazott csö, hörgö 
za]t vezet fiilеmbe? És pediд' .melly ellenkezö Ve# 
lebánás kivámatik mindenik esefben! A’uîdökbeá 
csak egy kis helyen legyen keményedés vagy gu 

‚ mó, .- mа által gyözödhetem már jó 'idejém mi-, 
kor még segedelem lehetséges, annak jelenlétérül 
meg? A’ szen`vedô, száraz huru'tban` van, kevéssé 
jelelkezô vagy epen semmi lázostromokkal, nines 
fájdalma, szabadon lélekzik, mivel mindenoldal 
i'ul elegendö'le'vegö hat a’ léghólyagcsákba, azon 
еgy pontot kivévén, melly nem gátolja belélek 
zéskor az egész melkas fölemelkedését. Most a’ 
pleximetert és sthetoskopot a’ me1 minden részén 
fölteszem, идем, ’s ha azon beteg pontra ju 
тok, nam hallom a’ lélekzési zörejt, megütött 
pleximeterem pedig bádjadt hnngot ád. Gyakran 

` teszem ezen vizsgálatot, és mindenütt hallandom 

`pnngó láz'rul ’s a’ bete'g soványodásárul? 

a’ levegö bérohanásáta’ le'ghólyagcsákba, csak 
ott nem. Mi adhat nagyobb`bizonyosságot ezen 
rejtezkedö, még szůkhatáru nyavalyárul, a’ lap 

Láttam több idegsorvasnak итott ъефезеt, 
kiknél Fantonetti doktor Paviában a’ sthetoscop › 
által 'találta föl a’ nyavàlya igaz helyát, ’s egyik 

' l 



z' . f 

, . ' . 
. ‚ . . .. ‚. 

eséthen nadályt tetetife 62oп poпtra`miп6-16х': 52: 
vulást szerze, ’s annak többszöri ismételése ’s in 
gerlô kenöcs bedò'rzsöltetése á'ltaI'gyógynlást sz61‘ 
2е, a’ másikban'legalább a’ gyászos vég 1161116 
Szöntéséf soká föltartá, — п01xa13’. doktornak épen 
nem tulajdonl'tom a’ lehetó' legnagyolìb ügyességet , 
a’ 'sthetoscop 6s `ple'xîmeter h.asználásában. Ide, 
mint mindeпhez, rá termettségì, balîtélettelen lé;, 
`lek, munkás akarat, jo Vezetés és gyakorlás szük 
,séges; melly csak a’ nagyqbb kórhá'zakban lehet 
séges, 1xo1 rövìd id.ö alattsokféle beteg lélekzés 
zç'irejét hasonlíthatni öszve , azweszköz liasználását 
kény szerint ismételhetni , ’s még a’ holt testet is 
fölbonthatni, hogy jól hallottunk е’, iiogy kórös 
meretem igaz volt е’? —-— A’ magá'n gyakorlatban 
(privat praxisban) nchéz még a’ (iolog ösmerke 
des középszeri'í fokára is jutni. Valamintnem min 
den'szem lát eleggé jól, hogy a’ miniature kep 
fìnomságait fölfogja, úgy"a’ ha1lásufínomságában . 
îs végetlen nagy a’ különbség. Néhány társam, 
kik a’ paviai kórházban a" sthetoskopot 1xasz061 
ták ,' épen nem tud'tak semmi'lkiti'ínöt észrevenni; 
sokan azon pай-t110z szegôdtek, melly mindenwîjat",l ‚ 
’s idegent kinevet esînegta'mad. Mindazáltal ne-m 
kevesbé marad a’ legnagyobb igazsa'gok egyike a’ 

Q 

nyavalya ösmerés dologeseteìnél: hogy a’ jó fûl 
. 'jó.vezetés és illö gyakorlás által haszn'ot húzhat 
' a’sthetoskop és pleximeterbül. ` 

` Ebben, mint'minden kézmú’ségben vannak 
ml’vfogások, egy'bizonyos „avec"’, mellyet egy 
Lorinser, Andral, vagy Laënnec vezérlése alatt 

Ч l . 
. 
. 
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_kiem“ ё8 ‘gaт lebst@ ‘тишины fenni ‚ 
$119“!spеrрпсбésтуыпéък, he most is lilly, fériinl: 
_ol'dalánjárlintnék egy'pálr, évi'g nagy kórházokban 
köriil, kez'er’nben a’ sthetoskopot éspleximetert 

` lt'n’rt'ó. à" gy'óigytudomány ’s mlndjen'jónak, új. 
nek рай-tдаёт! nem volnék .ò'smereteß magya 
,riií'zÍh'etlannak' шумы; elöttem, `Вogy (Пasщ- és 
§¿metl`xonban miért nem h'a,sználtatik jobbanie’zei'i 

.ösxner’te'tö segéd's'zer', midön általa 'bi'zonyos. 
~sxiglot szerez'hetni a’ gyermek életérül anyatesté 
.bеn, a’ csonttörés jelenlétérül; midön a’ tört vé 
agek csak csekély zöirejt‘ adnak, és sok. más 1:6r 
:рпдфшдвyч! állapotrul. Következik e’ ebbůl, hogy 
_'csùpán csak „у! próbát kell tenni, minden egyebb 

— ЁцЩесЁуì és objectivi kórjegyeket elhenyélve? 
beteg` “(не hurutja, köpése, láza, ’stb. sem. 

' sein vesztenek igen Гoutos teьщтегвььш; `'ha 
fölfegyverkeztetve segédül veszem, is. És 

,luna néha csalódn'ám is, viszont azt kérаёm: hol 
#sin valami tökéletes? Melly ösmertetö jegyek 
esalhatlanók? , "я 
, ’ Nem kivánha'tó ugyan egy mindenk’éplen tn. 

` dos, gyorsan és sizerencsésen látö, gyakoŕlott or 
~vosxtul, vagy még kevésbé'clynikustól, ho'gy 5 
ìll'yeshez' folyamoiljék, vagy szokjék a’ szokaдай 
genade , gjako'rlati pályáját kezdö o.rvosnak 
,n.’hsthetoscop és lexìmeter nem fiiltételenül meg 
vetendö eszközö 5 ha a’ sükeres has,ználásoklhoz 
s'zükséges nagy gyakor'lást a; едиtеt; ,ftîltuét'elek 
зад“ ,megsìere'zl’le'ti fnngának. ’S itt sinn jiigyel. 
www ‘юг! щ!’ ‘чёт’! едгёг‘ётёъ we 
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könnyů föladás; ’s 'liogy agokbul , 'mе-1151611ёt 13665; ` 
linen láttam, csak az elsök, mellyekf Rospini 11111 

` î'via'sztül , Bischoff tańitó 11x’ Parisi példánya 6z6rì11t 
с5ìп61tatta11 ,. voltak hibátlanok; az utóbbi kés'ziil' 
.xnények pedig naigyon elfajultaklfára ’s .mi'íxnjin 
lgára nézvei-- Piorrynak köszönjük ,a’leg 0261116 
`nyosb е’ féle ,efszk'özöket. l l ` ’l 

133y161szì'1ц 'mintha a’ `ml'veltség` elöhatásfá-. . \ 
,val, egyszersmind a’ nyayalyák serege szapoŕrod 
nék. Kettöt,ül föképen rnerném e'zt mondani: a.’ .rìgy-` és elmenyavalyáról; ’s ezeket kezdö tiszt 
_társaim'buzgó Íìgyelmekbe ajánlom. 

A’ mir'így n'yavalya a’ gyermekkor kemélriy 
.los'trollna, gyakran kigúnyoló gy'ögyerönket; ennek 
valója elalakolt, "s alapoka ltaláin egyre rìп5z\11 
milk a’ föltétemény karjain. Mind. e’ melïlett gyд 
:11or1atì vizsgálatupk ’s ,élénk ñgyelmünk s111161 
,nélkül nem maradand. Talárn senki sem meri el 
;gondolni is, a' gyeîrmekek szembajaibàn, 1x16111’ 
1szoпy11 lényeges részt vesz 'a’ mir'l'gykór. at’. 
Bécsi kórházban és községben te'tt észrevételem 

. ' 'f l ~' 1 

nem hlbás, abban n’ varosban ë része a’ sz6111116 
. tegneklmîrl'gykóros. Erre föképen akarámî'a’ 11 

‚5yе1x1xе1 ìgazga'tni, ’s tbogy mindenütt a’ hol csak 
lvoltam ,az illy nemü .szembajba`n leg nagyobb hasz 
nuaknak) la'ltta'm a’ calomelt, rheumot és vasat, 
lnélla'i' haskiürl't'tésekkel és holyaghúz'ókl/cal. A."Jo 
dium'tól`p'édig a’lgyenge'gyermekekben nem ritka 
"kárt vettern es'zre; 'olflzkerj'lun'k t616 , bar mint 11x 

1 
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' “мы; néhdl, és ha használjuk azt a’ hatalmas 
szert, legyen ez külsc'îképen, /valahányszor gyen 
ge, idegérzékeny egyén van e'lôttünk.'--, 

Dr. Moisisovics,-fö-sebész a’ Bécsi kórház 
ban, hazámfìa убsztе“ barátoxn, a’ gyakrani hi- 
dbgviz borongatásokkal, sok illyes` szemgyúladá 
sokat sükeresen gyógyít.,Egyébberánt Ininden mi 
rl'gy betegségben, a’ czélirányos életljend, füд--e 
dök, testgyakorlás és Нsшa levegc'í a’ leg föbb 

l fontossa'gu gyógyszerek--`a’ щита, olly ártal 
mas ezer szembajban,"kimondhatlan negyŕjót teszìу 

' a’,mirl'gyfaju' szembetegeknek , ámbár a’ világosság'". 
eránt való tüi-elmetlenség egy igen állandó ,kórje-. 
le'a’ mîrl'gy nyavalyának. Általában' nem jó, ’s'fl 
én .leg alább nem szeretek sok belsô gyógyszeré 
ketadni az illyen betegnek az serdültség (puber 
'tas) "elött, meì't kétséget sem szenved, hogy a‘! 
serdültség idején számosak meggyógyulnak. (01V. 
ezen fontos betegségr'ül föképen Hufela'ndot (Неба ~ 
bie matur, сайта. 1mb {мкм het @E’rofeIEL-J; Car 
mi'eha'elt (Essay on the Nature and` 
Cure of вин-о1u121); Lloyd-'oton the пaп: 

‚ re and treatment of sc.rofula) és Lu 
'gol {(Memoires sur l’ emploi de l’Jode 
e t'c.) ` l а . , , 

A’ haladó ml'veltség. bajának ’s ezzel egyl'itt 
nevekedó’nek látszik, mint mondám, az elmebeteg 

‘ség is különbféle idomaiban. Minden jóban van 
rosz is; mащит világos táj bl'r árnyékot; t`ökéle 
tes nincs a’ fò'ldön semmi. Nem a’ mívelödésel ili 
tázunk mi a'zért , mеr! ez maga "еще! is a’ t(Не 
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látszólag elválo'sntha'tlan ¿ny`avalyák gyîógyitásárâ 
vagyÍlega'lább enyhitésére. Egyre képesbekké tesz 
és tegyen ez bennünket az illy szerencsétlen elme-f 
beteg testvéreink kiszabaditására', vадy 1е3а1áЫ3 
emberi` bánást szerezzen nekik. ` A’? elöre haladó 
mll'veltség dolga lett mindenhol az .elmelreteg'ek 
számára olly intézeteliet szершиì, mellyekben — ` 

. minden `együtt létez az elöbb mondott két czél va- ` 
lósitására, mellyekben nem osfik` a’ most lehetsë-. 
ges leg jobli штат-„мамы bánásmódot {грasи 

—:‚'ï‚.ta15ё1‹’, hanem hol 'meleg` ernberbaráti 'vizsgálat 
’f által egyre jobban törekedjünk szívkeserítö beteg 
, ségök homályát fölvilágositani, ’s a’ segedelem 

à.“ lehetséget hôvl'teni., 
Szomorú, de igaz vallomás, liogy az elme 

l l" nyavalyák gyógyl'tása még igen homályos: de mi 
ólta ’,s mégn mindegyre melly csekély számmal lé- 
.teinfek, lezen hayаtságos menekvöhelyek, mellyek 
egyszersnlind `a2 egyedül czélirányos iskolák дyб 
gyításukra! Eldönteték már ezen vita: jobb. e’ az 

. elrnekórosokat tulajdonképen arra. szánt intezetek 

matlansa'got, veszedelmet ’s szomorii/ságot okoz az 
i elmebeteg a’ család'nál? Ki nem ôsmeri az egész 

körülmény elváltozásának erejet a’ bete'g elmére, 
midó’n sokнori tapasztalás bizonyl'tja már, hogy 
sokkal kevesbé tanithatlanok, elbizottak ‚› paran 
csolók, ’s nyugtalanok az elmebetegek idegenek 

ápoló'k, шт" a’ betegtül valamit`rnegtagadnak, 
' de sajnálkozva azt mondók, ,hogy magasabb pa 

ben gyógyítani? Ki nem látja ált, mennyi alkal- l 

kormányzása alatt? A’ vele nem rokon orvosok és 
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rancsolatok Нayма-1tì1; öket, egélszen más s.zín-l 
ben .tetszenek n’ szegény beteg elôtt föl, runint ro 
konaik vagy ösmeröseik, a’Lvelök hasonlóképen 

llnínók: ezekben ô akkor csupa ellenségesked`ésj: 
lát és keménységet. Mit mondja'k1akjának t1113] 
:ц1on'е11‹ésш’tésérü1, az olljr szükséges zajtul való 
elzárásrul, ’s az olly helyre tételrül, hol ninos , 
semmi fület, меmей, általában адat vingerlö 
tárgy?` у i 
` 'Más oldalrnl kevesen lehetnek azt ált nen) 
látók, melly hasznot hajthatna a’ tudománynak 
,és emberiségnek a’ physiologus és emberkaráti 
oryos, álttetetye e’ fügyelés , öszvehasonll'tás és 
szabad vizsgálás gazdag alkalmába, ha'befolyá 
sos szót mondhatnék, minél hnthatósabban oda, is 
kivánnék hatni, hogy a’ bódultak házában az ot 
tan niegholtak, 'kivétel nélkül pontos bonozolásalá 
vettessenek, mert az anyag és lélek közti kötelék 
fölé húzott alakburkot föllebbentenì nem akт“; ` 
is, merem allítani, hofgy az elmebetegek nagyobl) 
részérölszabálytalanságok мыtaцal: az agyké 
ВИДЫ: 1<111öпЪözö részeiben, miólta különösen 
Morgagni után nagyobb pontossággal bonczolunk. 
Аzt mondhatják ellenein, hogy Gall és Spurzheim 
elme tanitásainak daczára is csupa bizqnytalalnl 
ság, történetbüliség és‘ingadozás uralkodik'n’` 
kórboncztudományos lelelnényben az egyes agy 
részek elfajzására nézve egyes elmebetegségek 
ben; azt mondащцák', hogy n’ vallásos té11o12od 
taknál, a’ fö felsö közép részén sem a’ csont. 'sem 
az agy nem ,volt emelt , sött rendkivül benyomott 
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nek 'is „шты' 1w Qŕßìfiyss einem?? ‚ 
vaí'odllba'n gyakranfpsak rés2in'tig's sérltésekï a’.' 
refslì.intiben (lmonona'niia) „(На igen kiterjedtekfta- ’ 
liîltattak, ’s Morgagni, Gredi’ng, Hzagslal'n,à . 
Blish, ’S' egy'ebek аlfel. Наш“? ЁРЁРЁЁЁЕЯЦЕЁ‘ 
egészen lkl'ilönbözö agymú’szerek` jegy'ezltetteklîfëk , 
szenvedöknek. , . M . '. ` ‚ 
i ЕД: én nem tagadhatom ’s nelmlakerom „824; 

Az részint a’ tárgy neliézseget .lilizonylftìî., ' 
{пенy kiki elött világos lesz', ha,rneggo'ndl'iljaß'i` 
rnennyi rész lehet a’ bó'dult holttestében ,tört'éx,let' 
bül I~nellékes okok ¿dltalelfajulyali más részrîülï, 
'1l,ogy 'ezen kértudományos bonczolatok csak ige'n 
ritkán' tetettek a’ leg jobß mó'donfs liogy csаl;- ` 
319x31353 рoй нoцtesфен tünemenyt, elöbb a’fíì 
gyelmet elfoglalót ’s külön lbetеgsé‘geknek ,tu'laj-` 
donitottat,~ csupán a’ halál és különliféle helyeze- 
tek ’s mellékkörülmények sükereinek `òsmerfük' 
Most wir fudjuk, mit. ken fаnfaiiugik a’ çi'içzsk ¿s l " 
a'gyi'i'regbeli némelly vérgyülésekriîl lm`ellYekÉx'esu 
pin, а’ ham 'mitm’ Áhnsban щель“ keine@ 
gyúlógáznak szülexnenyei , :nelly Íí'ltal a’ magasra hajtja a’ vélith'l‘nlijiik а’ ` 
119ml ntы" a" folyó réшь a’ méifökkel .elem'iläg' 
egyesülnek, ’s l'gy az agyba gyolnorban és egyébb 
lielyeken némüm kocsonyaféle lаgyulást okozliaf- ` 
nok, melly nem gyúlada’si szülemény p. o, "melly gyomor - fenéklágynlás (gastro -/ nialac/osis) 
atb.' Es mennyi'tennivaló xnarad fniég'nitt háf`trlp.; 

'l . 'a’ ltíinelné’l'f'jek nagy csoportjának az ,öket: 
lireesévt' megadjilk! .de épen ezért kell annril 
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fáradhatatlanbul dolgoznunk; ltt azonbam' némel 
l'yet elmondhatónak "élek , bizonyságul szolgálan 
~dót, hog'y az illö úton azelmebetegségek osztа1 
1yáЬa'п is lelhetni valami igazat és hasznosat, ’s 
biztatázul a’ czélirányosan és szorgalmasan teendö 
fürkészésre. . ̀  ' . 

Már Haslam, Rush , Lawrence ’s az újak kö 
zül igen sokan nëzék a’ heves (acutus)~ és húzmos 
(chronicus) agygyúladást, az agyét t. i. különbö 
zô részein , mellékzetein , és burkaiban, mint az` 
'elmekór gyakori legközelebb okát. A’ heves`gylî- 
ladásoknál a’ kéranyagot különösen veresnek és 

— vérrе1 gazdagnak találja'k; mélyebln’en egyes vér 
ömlések vannak, de soha nincs öszvenôlés az agy 
'és .hártyái között, melly elöbbsô 'belülrül mindig ' 
lágyos. A’ húzmos esetekben gyakran találtatik 
a’ legszélsö agysizl'nen еgy vékony, kemény terú' 

Ulet hártyaképen könn'yen leválasztható; az agy 
öszvenölése hártyáival igen gyakori vnlamint a’ 
`kérgeké is egymással ’s a’ bennök többnyire ál-„ 
hártyák, sůrüdések és homályosodások “11211111x 
tók, melly esetekben azonban Foville szerint (L. 
Ah'enatíon mental.p. Art. a’ Diet. de Мг”. el de 
Chirurg. pratz'quesßban) az agytömeg mindig mu 

‚ tat' gyúladásnyomokat is, -- ШegЁoпЦПa neni 
`mindig. ` . 

Nem csábittatom magamat el Delayes, Pinel-' 
Grandchamps , Morgagni ’s Bouillaud bonczlelemé 
nyei Lszerint ezeknek állítására: 1. A’ kéreg (hé 
jas) állomány'változásai egyenese'n kötvék az el 
me zavaraival. 2. A’ velös állomány változásai 



ïaz agyk'észfiiletbel'i .gynlaideíssalf',' ott ,j 

едут; 'viszonyben дать Ы’ 'litige ,тщё‘oёё 
Нa1, f-Änoha ezen keit vélemé'nly, ajánlando'ai.:ì ` 
toifabbi elöitelef'telen.Vizsgálat` aláfßîè . haneni . 
gietfslèg' le’gj ьвzе1ььы1a’gьвыéдтг` time» ' ' 
'gek .- .ha nem. sympgomásakï vâ'gg lsynpat'hi 

„i 

   
 

`lie` 
' lnem 'miitatkozna,k, `teljesf,és 'g’ye'llitíri ''jme lilil sizla -"‚.; 

— ' ' ' .. .. i 'l 'fr kok .(lucida interval'lal). 'Ezekf k,iilonben,a, g'yula 
dás теней isj lé'tezhetnek , {sher'(5,s, ostromoktnlf 
yg'í,ltogathatókx' melly едеёьецдйддыщщs, -.- af¿ ' ` ̀  
.mint rendesen to'váblitartf- 'mintegy egynenu'ivé 
1ön' a’ mú'sze'rzettel, vagy elme háborgató ereje 
valami más oldalra elvezettetik, — ml'g azonban 
iid'öközi fölmagasztaltata'sa által„ háborgóbb МПa] 
donsagok — tünnek kivülrül elô. ,Hisz 'hasonló .vif 
szonyt lélni a’ tartós llépbaj ’s "a’ csak szakonkint 
jövö szakas'zos láz ostromaiban. De az elöbbi fel 
vételmellett `$z61 Rush azon` észrevétele, hogy Б 
elmebetegei äafnál'alz éirrferést gyorsitottnak talál-,' 
ta, ’s Foville (l.' ‚a’ kijelwmunk.), 62, külöuben 
ép elmebetegnél ezen viszonyát lelte az érütésnek: 
5 „дамы; (individnumnak so -- 7o a‘mé» von еду peren”. 
l8'-"-' '__' 70-'80f —--—-_. 
$3- -- '-- —- вo-- `9o J- '_. ._ -- даёт 
5---- `-'`--." 90--100- —`‚-.` ._,_.` ‘ 
,°--~- —---. 100--12о- _..- ...-- 

Az elmekór-orvosok. bánásmódja, mell;r vér 
bocsátás , elhuzó fs hajtó szмеk, fürdök és hideg 
boron'gatások által 'a’ Юrе, leg többet gyógyl't, 
szinte az gyakrani agybeli gyúladásra vagy leg 

l ,ialább vértorlódásra mutat. Nem mellözhetem itt 
el a’ nagy adagbeli hánytató 11or1:6 dicséretét. Ezl' 

e; ` ` 
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"ríëniü'l, gyakrafip'edig a’ulçg'kìia'xiöbb .haâionnal 
läeàm :adam ita'maine ¿z.örayàgeеmekèqö aaa: 
goklàad, . 116615 чyмы-51п11x‹1 1a633116 
ältal'án'os fürd'ßli ’s, jeg lboroinl'giartsísо,k niellett a’ före'. 

`.]:Íaiexrlìàí11ásm'fid ált'a'l Dr., Fantonetf’itiil a’ legisi`o`'- 
ЬЁЁЪЬ ,qs'ffoniçk „щита; Ёв in‚egre egészfég'; 
è’iálàü'zeuek." .Cz’ëlqńl ift csup'a'n; rö'yid ińtésеliq'è 
iid’ni aioi'l'l tá`i'g’yï'âk’'felé," mellye'lí leg nagy'obb В; 
¿S'elìńünket ëŕdnenůik meg", ajz'oknak xn'élytányla’ 
de' kём òrvosoîkñái'; намек leirëè {деg ¿löif'é’léfl 

‚Мёд, ès a’ közö'n'çég ¿gj 'resz'éìgëi ,'nïellynek b'e 
íóì‘yä‘sd mi'ndëlï ifdàyba'n шара'; „штаты: 

. *a5 и е'r¿61¿ef_'~ pedëi’g "kal'anösç'ń falbúiaftva' „el‘ 
jak wbb штaммы: й11кa1тaиаtёёárё, 13o89, 
ä’ лagy fár'adságo's cz.éÍ egyre '.tòkéiyesebbe“ 'èï,- ` 
'ëressék. ".. " f k ‚ " A’ mi az «mfébé'fegekf phygïka'i’ nanáamäajgx 
illeti,' ezen pontos é nehéz föladástl' korunk' dié' 
gïéŕë „oпыт, iiogy többé a‘barba‘r botütéselà 
sein. a’ gyógyl'tásrä sem''bünftet'ésre nem 1xaszп6! 
tatnak az olly_ o'rvost'ul , kwi\ê’ név`ŕé`in'eltó , ё- ho`gfy . 

, lánczok nem nyomják’s nem zuzzák olly gyakran 
taариkи, J zörgésök a’ltal füleink ’s szl'vünkét 
kìnzóky- Бoгy еgуеtérй‘е szelíd ’s emberihb bii' 
lïiîämódot használn'ak és pedîg a” leg job'b sükerrel. 

д Az orrfòänak nem l'ehet magasb a'lllása., mint 
m`îkor tehetségéit élmebetegek gyógyítására for; 
dl'tja.' Itt` nem` csak 3166l'x61t gyógßyásznak kell len' 
ñie ,' hanem el'ńbëŕnek , emberlŕîsmeröl'ìek a’ szó leg . 
«agora árfel1iìib'eń'; az мы“ ¿ein ¿salif kапy 
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` ,.f' .,. ‚. '‘lp ` U .N,'’z' ‚..,‚ ígekben kell tanultanix'b'lianem „Мoд-Вашa; i’ 
j ` , ‚ . ‚ ‚' ‘ ‚` ` >,‘ parasztkunyhoban sha fjénye’s palotákb‘anhaïcsa: 

lád keblében , és a"'játéks`zi'nben : рёйёйуё] ¿afffleg 
különßözöbb vfsioiyakb'an ¿s ьыущъеk щ; .1. 
in ellmeiiözhefeflenüi ,1«-;11. азы; v'irág' èqibefénçi’; 
lefmie ,, nem' ‚маг. щььъаадшь x. Mejliy' .kivëá'ńsë 
tos., és sziikse‚ge'sqa‘nglydkorloloiîyêoenak, hogy' jo 
ide j én "s _telles ,ípai'riil saerezzenrx,nagának hizo: 
njos liráiíyt azon 'szеren'csétlenek" megitelésiben 
_ ‹ r ‚ 1_., дм‘ ‘'' '. пóдать“, vllágps mlnd' az ,elô'tt, `kx çzen .' 

., `fontes tárgyat illô iigyelemre , ,l 
l rin’olidra' azo'nban?. kevesen,g'ondolkoenakfeè ‚ 

разу’): `fiolf‘.va,nfmik' Ä’ ,meg'feliald,inteketek'i Meg 
ritkák ,"es тeszs'zè.litra nem `iildulha`lìi; ` 

"ёмэщзёзмм ' 

¿is köni'vçjk, .iijggggik,f,¿lhesiéuések~nehèign рад , 
«risk-,ki si çsetaql'gqk шик ‚ащдёы u . „, 

‚ `De selriririJ исmца}; 'n'yeíst. itt derek honomnak 
ЕМ?! mín? Меч igyekäzîk .èllöfê’ ,wkef‘éß' .J'ó‘ì \— ` 

` is' ,fm , нефти?‘ pelis. ësek. ',l'fáráw ,tenne sham# 
gmk; Aiz' ьwiener'saggia .àfapbs‘tsïnen signin; ‚ 
ад ,: ¿siii 'iasankëhï es. .lép'éièpként' еыдёць; egal; 
‘дуть áuaiidó' jót ъгщёцдящапдёгьёффёдуддyг ' 
tlidományimkban'is, nernesak'itftfrlagx . 
oрt ,. lianem niindenütt ,még,sok tenui vaй `ifagyon . 
lrlátra, és naponként `lig'yan' jó ’s` ,liaslznos Иtег. ‚ 
lñgesz lény'emet Ã’ gjó'gy'xispságra; szántarn, Ibmi;` 
gó'“ftöi'ekszerxl, Öl! ,válosgtatás'u, .sisiеretett д \’8 
kiyánatoínffoljrö'‚viminényenXélé'nk mind abî'ha'n‘ a“ 

‚ ¿ai ¿i ¿gesp eíńbgifi; gig f'öké‘pènfa’ inagyài' „mi ' .. 
„мы; ,illéti li'isz'eln' ее': bölgs kornrány, ` ' 
5ььььп' ё"; „щ keu és im lehet а; гады; mini . 
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a’ magânos; de visszatérvén a’fontos .elmekórhog,~l 
ez iránt ta`lám lehetne egy könnyittô emelfyül:` 
inozgásba 'tenni ’s talán egy 'ан-ra termen, okos 
magán fériiútól maga ’s ‚a’ ,hon hasznára alkotha 
tó. volna еgy elmekór-intézet, megkéméltetendô 
benm'inket2 elmebetegeink meszsze küldésére a’ ha 
ltárokon tiíl. ` '. _~ 
" Nyilx'rán liie'g kell vallanoŕn, hogy ha hátra 
itemftartdzt'atnaâ’ kiadások nagysága nem bizto 
sl'tott sükernél ollyannál, mivel'sok a’ kön 
nyen támosztandó kontraszt és megtámada'shaz 
i115r intézet megnyerendô köz p.ártolása, útjaíńakl 
nehézsége ’s hosszas'ága, az anyagi hely föl- és 
elkészités nem csekély' bajai melle'tt; magamat 
örömmel és buzgalommal elszánnám az illy nemes 
'ezélraz de azok állván,` éń másnak kivánok tel 
jes szivbül bátorságot és szerencsés `s'üke'rt az illy 
merésúethöz. A’ közönség, alig fogna eìen vála- " 
latból kártxtapasztalni, .mert nem könnyen gon 
dolható, hogy ollyaski határozza magát reá, ki 
magában rеá nem érez elég- tehetséget, `-—` hisz ki 
/kerülhetlenì'il tulajdonkárára lenne. Ha 4{raljon a’ 
honi int'ézetekben'nyert mivelesünk elég `oldalu"’s 
áltolában úgy alkalmazott-é’, hog/y könnyen for 

— málhassuk magunkat nem csak orvosokká, hanem 
gondolkozó emberösmerô világ embereivé; ,hogy 

`köztünk sokan mivelik-ê’ magokat bódultak orvo 
sává leiletésre ’è nem akarom elitélni;. Különben 
hiszem, a’ világ és társalkodásfil'a'nt a’ balitélet 
'meglehetösen eltünt, ’s hogyńk'ivált az oîvosiif- . 
júságnál ,igen Szükségesnek tartják a’ társalko 
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klxist, a’világ ñnoin oskolfíját; különben z11o5111)- ` 
пиры: orvos egy grófnô ellenében nem csak bátor- . ‚ 
talanul, félénken és zavarodva állana, hanem 
egész/vualója bizodalom helyett megütközést, hát 
ravonás`t ’s 'bizodalmatlanságot gerjesitene, kór 
vizs'gálata pediд; a’ leliétöségîg föl'fordult és töké 
lyetlen lenne. Melly .sükere 'van' pedig az orvosi 
bánásmódnak ш,' hol.' a’ gyógyász elmeszabályo 
sim' nem uralkodik betegein ; --— kivévén ha a’ terme? ' 
шt szokott csudáit végzi, 1#- mindenki,természe- 
ti megfontolása'ra bizom. Egy élesen' gondolkozó , 
noha közönséges földmivelö ezen'vélemén'yt add 
a’ min’ap magátul: ,',Az 'orvosnak olly szükséges` 
a” világ mint a’.temp1om és az iskola“`. Engedel 
'met az egész kötetleu és rhapsódiás menetelének 
еgy jóra szánt digressióért `a’ digressióban (me! 
lékzésben). Noha én készakarva minden további 
gáncsolódás nélkül irom-le a’ mit legélénkebbenl 
birok „хagamь“ ;-113y a’ mint az egyenesen eszem 
be ötlik: gondolkozó olilasóim Inég is lelhetnek 
benne egybekötö fonalat. ` ' 

Gyakran diosérö emll'tém az orvosi Franuia 
(‚д-sz68ot; különösen pedig azért emelém ki, mi 

.vel távol ’s némiképen elzárva fekszik tôlünk ’s ' 
kevesen vannak c'sak gondolók'.is a» franczia gyógy_ 
ml'íre ’s a’ párisban számos es virágzó orvosi intel 
,zetekrm Igen roszul értettek volna, az engem wir. 
tosnak vélök és vakon elfogultnak ezen tartomány 

inint, melly szìnte типa gyöngeségeit ’s tökély- telen'ség‘eit. Semmi sen Szenvedhetlenebb elöttem', 
mint a’/`pártoss“a’g, legyén nemzeti ba'r ‘(agy ide 

'/ ` 5, " 
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gen, ’s aikizárószelletn a’ tudományban ’s mimi 
.ott, hol az embel; viszonya, mint emberé, forog 
i'ön; a’ jó еgy becsü, akárhonan jö, ’s utánozást 
akar. Vallom ’s nyilván bizonyítom, hogy véget 
'lenül'tisztelem.a’ német nemzetet bölçselkedésé 
vel, ’s orv'osi tudósságával ’smélységévelx de né 
Amet orvosi elveket bôven szx’vunk már pályánk 
kezdete ólta be , tebát csak az maйн! ohajtandó, 

' hogy az országunk határain kelt és virágzandó 
jót, minden nemzeti elöítélet nélkül mint orvosok 
és emberek meghonosítsnk, de mellette nem kor 
mányoztatva magnnkat egészen és kizárólagçgy 
idd és hely gyógytudománnyâtnl, . a’ többi .lkül-,, 

, föld iriínt pedig siket ’s vak maradva, 
Hisz csak azt szükség képzelni, hogy n’ 

gyógytudomány egész kiterjedésében legjobb ele- . 
delét mindig a’ vizsgábul és észrevételbi'il merite , 
annak világos átlátásához '’as megengedéséhöz , 
hogy mindem'itt , a’hol bár melly rendszer hefolyá 
sa glatt is tétet'xk g'yakorlás, hasznos 130236301: 
nak kell napvìlágra jôniek. ' 

. 

Olaszországban hajdan víttdk és czáfolák Вa 
.sori egyoldalú tam'tását, -- azolta legfölebb meg 
vetve gondolnak az olasz gyógytudományra. Az 
v.aló, tudnmányunk nem áll ott azon (1ì0s63é36 
ben., mellyel Frank és Angolhonban ’s elméleti te 
kíntetben különösen Németországban dicsekszik; 
’sf legyen; minden` virágbul gyüjthetc’i` lne'z, ’s 
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‚nincs is olly szegénység ezen`hajda'nta egyediil 
— classicns honban; mint azt némelly német orvo- . 
sok , az ott magokat honiasan nem érzök szerény 
telen elöl'télete ’s szenvedélyes irtózása rajzolhi 
akarják, ml'g a’ tudornány valódi embereiben, 
sem elbizottságnak sem Xmindent megvetö elôite 
lotn'ek nem volna szabad magát befészkelnie. ` 

Bárlmilly különbözök legyenek'is „мы. 
tek ,l a’ gyakorlat mégis 'gyakra'n megegyezó’ , _i 
.érdekletes dolog!l -- ’s én azt ife'lem, hogy min 
den elméleti gyengeség és hiba mellet, gyakorla 

' ti tekl'ntetben ige n e g ys z e r'i'í és szerencsés 
gyógymódot találtam némelly nyavalyában ma, 

l , a’ mll'vek hajdani honában , -- ki tudja , nem. 5011 
bat -e’ , mint melly sok olly hellyen van', hol ere;. . 
detöket a’ d.éderök polusjátékábúl, a’ natura нaшЬ 
rans titokburkaibúl igen felettébb önmegelégedö 
leg vélik magyarázni, ’s fntás'okat a’ távol égi 
testekével olly szoros és világos viszonyba gya 
m'tják hozni. Ezen úgy ingerlö sasrepl'ilésbül, 
valóban semmi biztos támaszpontunk nem' ered, 
semmi'gyógyszer nem nevekszik, semmi igaz kör 
jelentés nem sz`ármozik a’ beteg ágynál; sött a’ 
nyomos alapot könnyen elnesztjük, ’s a’ transcen 
dentismus mellett, a’‘gyógymů könnyen nyers ta- ` 
pogatássa (eŕnpyriává) lesz, ’s a’közönség csúfl 
jára /'százféle korcsirán'yzat alatt ing és tapogato 
lódzik. ._ lgen `rosszul és károsan alkalmaztat 
ják azok valóban a’ termés,zet és élettndományok 
nak némi hasznos' és felséges találmányait és ál- ‚ 
ll'tniainyait а’ 'gyógytudományra , 'kik olly érintett 

~ i , 
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mérséktelen túlságokba vesztik'magokat és a'drá 
ga idöt. Ugyan pedig az élettndományi, fö-fon 

. tosságu orvosi elömívelésre nézve ,. különösen 01xаx] 
tandó, hogy a’ tanulo ißilíság'inkább `meg sokáig 

. maradjon csak esupán a" mi nag)r tudományú or 
szági Föorvosunk physiolo'gìája `válódi gazdag, 
de mérsékelt és választott foglalina mellett, .mint 
sem hogy egészlen oda adja magát néhány bizony-' 
tala`n, túlságos új tanoknak, mellyek ma a’ kül- 
földôn nem hibáznak.. --' ‚ ,'. . 

A’ gyakorlat és pedig annak szerencsés sű 
,kere marad fö Idolog n’ gyógytudománynál, Bár 
milly különbözök legyenek a’ vezetö elvek. Az 
olazhoni elleningerlô a’ chinahéjat eröalázó szer 
nek dicséri; honnét azi? nem látjuk hogy ezer 
atoniát , ideggyöngeséget, nyálkafolyást ’stb. meg 
gyógyít? nem látjuk e’ a’ .chinát mi,ndenfelé mint 
01ôsl'tôt1 -Én sеmmit kevésbbé nem hiszek, mint 
hogy a’ china , a’ vas , az enczian , a’ kaskarìlla, . 
a’ földi epe ’s a. t, `erôalázó szerek legyenek, , 
más oldalrúl pedig szíxrte igen gyöngén látok, 
hbgy a’ ml'íszerzet leg belsö můhelyében a’ china 

' idegrostot-tápláló, erôsítö, ’s àz összvehuzó elvet 
mindenfelülröl emelö hatását ifilágosan megpillan 
tslim, tehát megsem tndnék` ezen nézettel e’s ma 

' gyarázatmóddal elégedni. Tommasini pedig ‚уa1a- ' 
mint Hartmann e’s Haase a’ chinával ’s ama’ ke 
serů szerekkel'l szakoló lzízt, п011x011)г görcsöt, 
húzmos vér és nyálkafolyást gyógyítanak: ez d o 
logeset és pedig fontosïdologe'set, ’s 
innét illöbbnek e's hasznosbnak lgítszik azt meg 

s 
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'vizs'gálni: honnan jö, hogy 1xz olasz orvosok azon 
szerek'et elleningerlöknek (controstimolanti) neve 
zik, ’s mind a’fmellett sok más tani’tmány szerint 
gyön'geségnek tartott sza'mos bajban haszna'lják, 
mint nevetnì rajta ,’s föltétel nélkül elvetni: az 
illy vizsg‘fíla'tbanis némelly érdekletes`esetdolgot 
lehetne találni. Mert ezen arvakkal: erôs, Ефи 
ge, sthenìcus, nsthenicusf melö (ingerlö), alá 
zó , 'tonicns ‚ oldó ’stb.' nem épen olly 111x111 
rozott dolg'okat fejezünk ki, mint közülünk né 
nlellyek vélik. . ` 

Minél jobban áltl'átjuk' hány oldalrúl fogliatni 
föl ugyanazon betegséget, ugyanazon'gyógyszert, 
melly különbözô nézetbl'íl és dzélbůl munkálkódhat 
ni ’s azon végetjobban, roszabbúl, gyorsabban vagy 
lasabban érhetni-el ’s valósíthatni: nnnál inkábß 

elszegényülünk elméletìïönérzésben, de egyszer 
’smind azon me'rtékben gazdagodunk is a’ gynkorlati 
nézésekben és i'téletidomokban. A"meszsze *s tisztán 
látás végett nélin be kell vönszemeinkctzárni', ’s ma” 
sokéival lxitni tudni. Islme’telve tör-ki belölem az 6п 
beérésés viszszataszl'tó pártosság-ellenï pana'sz, mel 
lyekmîndig csak a’legnagyobb káijral cslisznak be ’ ` 
a" tudoma'nyba. Ah ölelné ba'r a’ népeket minden- 
ben , úgy 'a"gyógytudományban is a’ szeretet és 
közlekede"s:~ melly dicsô gyümölcsök érnének itt! 
Nagy a" tudomxiny temploma ’s mindenhol csnk 
azon egy; támosz oszlopaì a’ világpolgárságon nyu- ` . 
gosznak, 'a lezen kebelbl'íl csirádzanak ki' az em 
beri «más ¿is munkálkodás legdfcsöbb fönképei.. 
A' tu'domány egy, az utánn -törekvés minden né 

‚д 
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peknél többé , kevesbbé kinyomott, ---- a’ viszon 
tas `közlekеdés adja bö táplálatát. . 

Olaszországban Brown tudományn, azon elsö 
dynamikus-é, minden betegségef fölemelt vagy lea 
Мzоtt é1еte1и'е'штt` öszve, a’ legnagyobb tapsal 
fogadtaték, és sokkal gyorsabban ’s kiterjedtebb ‚ l 
~v,eteték használatba, mint Nagybritannìában. De 
nem sokára utóbb, a’ mostani ища elején meg 
buktatá Rasori Brown elméletét, ’s újat,‚zílapít 
шtампos elvekben ugyan hasonlóthozzája', gya 
korlati használatban pedig vele ege'szen ellenke-. 
zöt. Egyik mint a’ másik úgy állítja föl az inger 
lékenységet , mintvalámint az egész m'l'íszerzetben 
elterjedtet, minden részeiben ugyanazont; ’s mint 
az élet legföbb föltételét, ’s ezen elvont tulajdom't 
mányt valami vaши‘ еmeБ. Az ingerlés.(incitatio) 

\ 'mintegy 'minden életmunkásság öszvetes egységét fe 
jezi ki, melly az ingerlékenység`(incitabilitas) ’s a’ 
hozzá járnló külsó' életföltételek által, lehetséges 
lesz. 'Ezen ingerlékenység, mintegy életesség való 
.dilag különbözö a’ můszertelen természetben ural 
kodó er'ôktůl, mind Rasoritul , mind Browtul сsи 

‚ pán mennyiségére nézve vétetik tekíntetbe, de 
a’hol Brown maг! mindig hijányát tapasztalzf, ott 
Rasori többnyire bövelkedését látja.` 

A’ külsö befolyások "agy tevöleg szaporítják 
az inge,rlékenységet, --- ingerek, stimoli, 

ivagy az ingerlékenység öszvetét kevesbl'tik , 
д- е 1 1 o n in g e r e k, coutroslz'moh'. (Az;Ola-' 
szok az igert, --- stimolo, nagyon mlgkülön 
böztetik n’ bizgó vaзу bìzgatást okzó ha'talom-, 
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tn.lfirritumento, poten'za'iritante.) Ezen 
oskoláhelleningerinek -- Controstimulus 

linak nevezik , mert kétségkl'vül Rasori ada néliálry 

. meii’tô leirást. Számos vizsgálatok кашеk. 
az (Летt tevöle'g léalxízó` gyógyszerrül ki 

Tomasini magán tön próba't illöleg higíto'tt 
növényes ásvány s'a‘znnyokkall , ’s majd olly gyön 
gének ér’ezé magát, h'ogy nem tuda tovább dol 
gozni. Agyhamenetel elött pedig Шаmot kelle 
innilai, mellyre viszont elég erösnek érzé magát. 
Azután egészen hasonló körülményekben az esti-' 
zéstn'íl tartóztatá 'meg magát; ekkor a’bor vagy l 
rhum segedel'me nélki’ílegész éjszakán által tuda 
dolgozni. Чaшкаk tehát, l'gy szól ö, egymással tех/ö 
leg ellenkezösükerek, nem csupán (Шy viszonyuak 

l‘ 1, — mint a’ tevo s tagadó, mellyre példa volna az 
evésben és nemevés'ben; ezen esetben ugyan is a’ 
bor és rhum nem teend szolgálatot. Megkisérté 
m`ég a’ kalit, ólmot, klórt, ’s sódát olvasztások 
han a’ gy-últ `helyekre tenui: a’ rész halavány 
lön; ellenkezö történik a’ borral, ammonium, ’s. 
’s mákonyvai "stb. -- (Ufóbb még „штаммы; ` 
a’ reformáltola'sz gyógyszertudományrul.) . ' 

. A’ most 'i' Majlandban élô Rasori már' 179 ` 
’s 1'S00ban elpá`rtolt Brown tanŕtásá'tul Genusíban, 
midön ott petécsláz dühödött járványképen, ’s an 
ingerlö gyógymódba majd minden beteg belehalt.' ` 
Rétzint halott-bouczolás által is vezetve, az el-~ 
lenkezö gydg’ymódot szerencsés'en használta,, a 
pешат túlingeres,..,gyúladásos kór gyanánt ál 

'lítá föl, ’s ez és az'elöbb mondott észrevétel, 
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áltnl a’ tevûleg ingerelleni hatalmaknak,` mintegy 
xij tudomány alapjút veté meg, mellyben a’ uil- 
er6sség,.túlingerletiség ’s a’ gyúladás hatalmas 
szerepet játszanak, majd minden egyebet elnyo 

'mót. Az olasz reformátor, most is erövel ’s ha 
tóerövel teli, azon hevességgel’s mindentmegvetô 
bátor önérzéssel támodá meg az akkor uralkodott 
`ingcrlö osknlát, melly az ö fölséges képének min- e 
dig egy tulajdon, halgatást parancsoló.kifejezést 
nda, gondolat-rajos arczát minden öszvelxasonlítá 
son fölül emeli. Valóban ìllyen féíinra volt szük 
ség, ki megdöntse Brown tam’tását az O`las`zhon-. 
Íban igen meggyökerezettet, a’ laikusnak annyira . 
kényéŕe valót ,/’s nyavalyákruli - képzeletével úgy 
xnegegyezôt. Melly,beteg nem érzi magát elöbh vagy' 
utóbb gyöngé'n'ek '9, mellyik 'nem dl'csérendi tehát 
azon orvost,` ki erôsítô szereket ajánly'neki? és 
mégis mi van világosban ’ps megdönthetlenebbül 
megmutatva az orvosi .tam'tásbam mint hogy a’ 
gyúladások többnyire,' a’ h.ńzmosak `és hevesek , 

~gyöngeségi érzést szülnek,\`és hogy épen itt erö 
sítenek a’ .gyöngítö sыпеk’! 

‚ Utóbb Tomasini lön a’ dacsosan mcrész Lom 
bardinak kedves , simuló můszere; ki tudá a’ 
durva épületet némelly, tôle bár i'degentermésze 
tü virággal ékesl'teni , ’s falait messze kiterjeszté 
egész Olaszhonon által`2 hol a’ honñas „teoria ita 
liana“. '- olasz elmélet - név alatt mindegyre 
parnncsolva áll. Nem ,tudák Geromini, Ада-11ì,: 
Fanzago, Bnt'falìni ’s egyébb mások megdöntenil 

..ezеn épületet. Azonban hogy idejét túlélje, igen 

1 

  
. 
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külsnböz'ö válwzásoka'; kelle kiáua'nia, mellyek 
gyakran igen sikóltó сoни-asтt képzettek; `söt 
mégi`több ellenségétis fölkelle magáh'ozfoga’l 
nia", kik. jól választott fegyverrel feпyégették, 
hogy viadalukban'meg-ne gyözessék. Most úgy 
áll itten, mint lakókkal teltl épület, mellyek’kë- 
хаü} némellyekörök ellenmondásban .lesznek'egy 
mással! ' l ' ' 

A’ browui tanl'tás virágkoi'ában már a’ fél- . 
szìget 'sok jeles orvosgítul'nyomos okoknál fogva 

`xme'gmutattaték h'ogy' a’ ,minden ütt' azonos, 
.osztatlan 'és elvont` ingerlékenység 
elégtelen n’ nyavalyák fölfogására; Gallini, Tes 
tafßolando az anyagi mú’szerzet állapotjára tet 
eekligyelmessé.. Кz mondaték, hogy ha a’ibeteg 
ségek az ingerlö 'több vagy kevesb-jében álla 
nak, mindjárt meg 'kollene az inger elvételével 
gyógyulniok, a’ mi nem mindég történik; s'ôttfsok 
nyavalyában sl'zükséges, egу’ csapással ketté nem 
„(ghaю lefolyást veßzünk észre; .rá mutattak azon 
észrevehetö dologesetre, a’ külömbfe’le mů "agy 
rend-szer'ek különös anyagi szenvedésére a’ külíin 
bò'zô betegség‘'ekben , ' és némelly gyógyszerek 

' nyilván'fajkülönös' hatаsára. Kiváltképen hatal 
masan támadtaték меg ezen ingertam’tmány Bon-` 
dioli: Fo-rm'a morb os a-ja, ’s Fanzago: Conf 
dizione p ato logica-ja által , melly utólsó 
az anyag tulajdon rendetlen állapotját fejezi ki 
a’ különbféle rm'í. ’s rendszerekben a’ különbò'zö 
nyavalyák szerint, '- de a’ még nem gyógyíthatlan l 
müszeri МЫ“. -~-- Tomasini kényszerl'tettnek ére-. 

\ 
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zá'inagát a’ vegyületvxíitozás elfogadására, ’s 
helyheliségére a’ dynamicus nyayalyákban , noha 

. ez által nyilván ellenmondásba ‚meти fô. elveivel. 
Dynamicus '. nyavalyáit a dia th e a i s - iekre 

osztá ’s d i ath e s is - iekre, Amazokban csupán az 
ingerlékenység Метеd , és vagy h yp e r s t h e 
n izi sok vagy as t h e niá sok, de hamar gyógyít- 
hatók ingerlő vagy elleningerlô szerek által ,‚ mi 
vel bennök az anyagos kór-állapot hibázik , p. o. 
az egyszerü ephemerában. Az utólsókban az inger- 
lés szabálytalanságán kívül új anyagi állapoç is 
van a’ műszerzetben. A’ di a th es is alatt t.i. egy 
tulajdon dynamieus`munkálatot ért Tomasini, a" 
külsô' betegségokozó behatások által eredtet , ezek- ‘ 
'tül pedig többé nem függöt, melly hamar elter- 
jed a’ lm'íszerzetben, ha helybelîségtül -- condi 
.zione patologica -- ered is, -— és szabott cyclusái; 
éltfutandja, még az okozó behatás elmozdítása n' 
Щи is. Innét az illy nyavalyák. többé kevesbé sze 
lidíthetô]: ugyan , de egy csapással el nem űzhe 
ltök. Az orvos 'fôñìgyelme azonban itt is az inger 
lés több vagy kevesbségére irányoztassék, mert 
az azzal egybekötött vagy talán azt föltételezô 
Wagi Wagy-állapot nem határozható meg vИдgт 
gall, tehát nem is zИ kárjelentést. ,u 

F óképen Guani , Rubini ’s Brera által indit 
batva„ fölvette Tomasini a’ bizgókórok (malattie ‚ . 
iri'itatìve) osztályát is nosologiäjába. A’ bizgág 
(irritazione), különös szabályellenes állapotja a.’ 
műszerzetnek, az élô műszerzetre nézve egészen 
idegen, heterogen ,. hatalmak, és testek benyomá. 
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` sa általfokoztatva, mellyekre viszont a’ mûszer 
zet rendetlen ’s az ingerlés több- "agy kevesbsége 
által ki nem fejezhetö, röviden, minöségüleg-sza 
bálytalan mozgásokkal hat vissza. Az ill)r nyava' 
lyákban igeпzivatarozók lehetnek a’ tünemények, 
’s a’ legtávolabb ml'íszerekben léphetnek a’ sym 
pathia által elfi., de minekelötte diathesises baj 
vá. lqnnének, `bély-egzö sajátságuk az: hogy' 
szorosan öszvefüg'gnek a" bizgóïhatalommal, ’l 
gyш-saп megszůnnek ha ëz'elmozdíttatik. Illyen 
bizgó hatalmak a’ férgek, saburra, némelly mél" 
gek, miazmák, hólyagkövek, ’stb. Az olaszuk 
Шеей a’ bizgókórokrul bizonnyal megérdemlik .ii. 
gyelmünket; benne sok jó van a’gyakorlatra. (Ol 
vasderrül fôképen Rubinit és Brerát.) 

Az` olasz tanitmány egyik föelve az, llog’y 
egyedül a’ gyúladás a’ tölünk megösmerhetö ’s 
biztosan gyógyítható kóros állapot, ’s hogy min’ 
den, ñgyelmünknek az ö megösmerésire `'s. mélf 
tánylására kell irányzódnia a’ különbözö testré- 
szecskékben, stadiumaiban é következeteiben. lNom 
tagadja, hogy több betegségben a’ hozzá lépendö 
gyúlad'ás mellett, a’ ml'íszerzet nedveiben elôle 
gesen шеz valamelly, mélyebb nyavalyásság; 
mert, épen ez az, mi a’ seorbutban, typhusban, 
’stb. 'a’ gyúladás lefolytának és a’ láznak a’ tur 'i 
lajdon`fenyegetô charaetert fölnyomja; de mi itt 
az illy betegségnek' ösmеrt részét tudjuk csak gуó‘ 
gyítani, a’ gyúlàdást t. 1.; a’ ki- nem-fürkészhetö 
vegyl'í'letvalóság ellen hasztalanul irányßanók fegy-, 
vereinket , ’s azon elsöt annál szorgosabban kell 

l G 
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szemlélnünk, annál munkásabban gy'fógyl'tanunk, 
miveltudjuk, hogy.' a’ mú’szeres anyag azon mély 

` szenvedése a’l 'ladást hamar kedvezéstel`en ki / gy“ ‚ 

.menetelnek indl'tja. A’ hasonló bete'gségeknél'csak 
м elsö pillanatokban sznba'd hathatós szereinkef 

l használni. Örizkedjél magadat a’ gyúladá's lassú 
menetele által, vagy az egyéni gyöngese'g, vçngy 
a’ rothadó elfajzások m`iatt ásthenicus gyúladás ' 
fölvételére elcsábl'tani hagynçd! A’ gyúladás , a’ 
lïthenicusl diathesishez шить, mondjn Tomasi- 
ni, -- és soha nem' мышцa meg természetét'. 

" (Tomasini. Della inñammazione e `la febbre com‘ 
tinua.l Vol. I. p. lll. etc.) 

. Nam çagadja ô a’ diskrásiákat ’s gyakran 
illy módqn {фей-Ы magáff „Hogy a’ nedvek min 
дед nyavalyában többé kevesbé változnak, tagad 
hatlän'; de hogy szabályòs állapotjok a’ reájok 
'közvetlenül `elemilegf(chemice), ható szerek :íltal 
helyreálh’tható volna, épen nem gondolható, va 

`Iamig csak az élö müszerzetk/özbe lép“ 
(L. Nuova patologia italiana di Tomasini. Milano, 
1827. 136 lap. és t.. ‚ 

' „Legyen már a’ (lyskl.'asia` elôre 'állott, ’s kü 
`lönöfsen едy 'hozzá járult kórt, p. o. gyúladásf mó- '. 
dosйva, kedvezéstelen: vagy у’ dyskrasia legyen a’ l 
merö részek , a’ véredények és 1degek szabályta 
lan .'munkássa'gának `lxövetkezése;' 'a’ mi a’ merö 
.’1s folyó. részék , á" mo'zgás. és keverés közötti szo 
ros kapocs`miaft tagadhatatlan: minden esetben 
igen .sokkal .kevésbé ösmerjük a’ .legbelsö ’s leg 
nìëlyebb „мoщам; mint hogy szerintökg''intéz` 

/ 
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hetnök gyógymódunkat. Más oldall'rul pedig lvaló, 
épen a’ merö részok ingerlése ’s mx'íszeres.minö- 
ségò’k közötti szoros egybekötés miatt, hogy az 
ingerlést a’ .tapasztalás szerint rendbe hozó szе 
rek , az annak rendetlenségébül eredt ‚’ vagy az 
аzt föltételezô vegyületét a’ml’iszeres rostnak, en 
nek legbelsö állapotmódjával együtt sziikségeske' 
pen visszatérítik a’ szabályos állapotba.“ Itt. 

' Hartmann ezen szavai jutn'ak eszembe: Medici 
nam nostram ab hoc perfectionis gradu procul ab- 
esse, quo cuique morbo propriam qualitatem organ 
nici vivi concipere valerexńus, eonpertum is habe- 
bit, qui, in quonam consistat variolarum, mor 
billorum, scarlatinae, arthritidis et, aliorum mor 
borum natura? interrogaverrt medicos, et quam 
'ejusmodi morbi vivi organici qualitatem alienam 

` praeseferant. ` Nem mellôzhetem itt el, megemlíteni egy két l 
szóban Tomasini fö elosztását az úgy пешzе“ 
asthenicus, rosztelijmészetü gyúladásainak a’ noso 
logusoknak.. , 

A’ gyúladás , ezt állítja o', termëszetére néz 
ve' mindig azon életmú', föképen az edények és ‚ 
merö részekbeli ingerlôdésen alapuló, 'de föltünö` 
’s fonto’s k`ülönbözésben mutatkozandik a’ három 
következö föltételek alatt: ` 

i. A’ gyúladás rosz anyagvegyüle-` 
tl'i mi'íszerzetet támadhat-meg, p.o. skor 

. Ь ut b an s z en ‘(е d ô t. Ezen dyskrasiárul igen 
keveset tudunk egyebet , minthogy benne igen hl'g, 
’s a’ 'rostos sú’rüdésre alkalmatlan ver van ; a’ 
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meró részek lomhák , a’ сsитok töredékenyek. 
De mind eznem akadályoztatja meg, hogy az illy 
rosz mu”szeres alap is --- fondo organico -- meg 
gyúladjon, ,’s ez történvén, a’ gyúladás itt is 
fölmagasztalt ìngerlés állapotja, ’s gyiiladáselleni 
szereket adunk, még "éfboésáta'st is, hògyf'ama’ 
kedvvezéstelen můszei'i hajlam мы annyival meg 
könnyebbített rosz kimenetelnßk elejét vegyük; 
ha'ezt elmozdíthatók, —- melly flegelöbb a’ halál 
oka 'lesz-akkor 'a’ már elöbb iS Миши ösmeret 
l'en můszeŕì minöség' marad hátra , méllyet'az aтm 
bani vagy következö szerhasználás Юta! `töîibé 
kevesbé szerencsésen ostromlunk , _`- dе meнуszёrе]: 

I hatásmódját viszont nem ösmerjük. Tagadh'atl'an 
nak Ищи]: и, hogyaz ingerlö gyógyszerek has#` 
nálata, valamint az ingerellenì ürítöké is ,` árt, 
ellenben a’ nem ürl'tö elléningerèk, p. o. az ás- 
ványsavanyak', a’ china nagy hasznuak; de nem 
úgy llasználnak mint ingerelleni szerek, hanem 
elůttůnk ösmeretlen minöségök által, `valamint a’ 
skоrьиtirostvеgyшеt is ösìneretlen. . " ` 

2f. A’ gyúladá's az aдy és id eg külsô 
taммы támadja meg. Иt görcsök, inugrá? 
На, zajos frendetlen éx'- és s`zl'vvérés, izQm-moz 

mutatkoznak,a’ liúzás és nyomás ált'al tett in- 
gerlés miatt, mellyet a’ hártyákban lappangó gylî 
ìndási dagály az `agyra ’s idegekre (еы. Ide .tar 
tozók: az agyg'yúladás (phrenî'tîs),' gérinczagy' 
gyúladás (spinitis), lninden idegldbok vagy`ß’ 
b'elsö mx'íaszerelxé,~ р. o. rЬешпaбвmпs , 'lázos bôr- 
kiütések„' nádragyúladás, tüdögyúladás ’45th. ha 

l 
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az elsök :avalan befelé’nyomńnak , „agy az «tó!L 
nók az agy ós idegek takaróina terjednek. Bár 
milly nagy legyen az itt mutatkozó életmunkásság 
gyöngesége vagy bénultsága a’ nyomás és öszтв 
sajtolás által, mellyet a’ meggyúlt idegtakarók 
az idegbélre tesznek, a’ kór elsö léptei mégis 
eléggé tartós gyúladási kórjelek által mutatkoz- 
nak. Az érütés erös m'arad, ha lassú is, a’ пyп 

\ 

mott agy befolyása meg lévén akadályozva a’ 
.wérkeringés föml'íszerefre; a’ kibocsátott vér ninos 
a’ lobhárt'ya hijával, ’stb. Az álgyöngeség, ‘11115 
sú életmozgások többnyire hamar mutatkoznak, 
ha a’ takarók gyúlos daganata nagyra nevekszik, 
’s itt nem ritkán iszonyú contrastot szemlélünk az 
életbádjadásban, mellyet ma mutat a’ beteg, ’s 
tegnap láttuk szörnyü nyugtalanság ’s viszszaha 
,tás között. Néha'igen hamar emelkedik föl a’ be 
teg, mivel a’ gyúladás azon шить-‚x1 kevesbä 
fontos részekre vándorolt, p. 0. a’ fülnyál-mirigy 

, re.. Itt a,’ merészség ’s a’ gyúladás elleni gyógy 
módban való állhatato'sság a’ beteg egy szent hor 
gonya , nem úgy mint a’ skor'butos dyskrasiában g 
’s jaj azon betegnek , kiïnek' orvosa az álgyönge 
ség által magát megcsalatja! 

3. A’ gyúladás eredetileg vagy 1:5’ 
щпkеzésképеп az agy állományát 1:11 
т a d, h a`tj a- m e g.' Ezen esetben a’ megta'madt 
rész fö fontossága miatt csak röviden tfirtó , igen 
gyönge gyúladásos tüneményeket veendünk ëszre, 
mîvel tudniillik az agy mnnkássága a’ gyúladáßil' 
által gátolt vаду elnyomott, ’s r'gy ennek bein» 

*f 



ю , 
lyáßa „аkт a’ többi шmаты}; , sött „еgé“ nu'í 
szerzet ..növényzö ereje csökkenni kénytelen. És 
mivel a’ gyúladás minden kimenetele , a’ fenét 1:ì 
vévén, növényzést tesz föl, habánazt betegeset . 
is; és mind a’ genykatlan , mint й] elválasztómů 
szer, mind a’ gyúlxidt~ sůrüdése, öszvenölése ’s 
keményedése beteges növényzésre húzhatók ösz 
ve, sött fŕ'ilmaga'sztalt életességet tesznek föl, így 
'az olly rész szám'ára, mellynek ide'gei nem дsa1; 
külképen ingereltetnelc vagy nyomatnak ,` hanem 
állományukban idiopathiásnn i gyúltak-meg , alig 
maradhat egyéb kimenetel a’ fenénél, p. o. a’ 
Pott fenéjénél; és ha a’ `kö'zép ponti agyállo 
mány Бyйt meg, az egészltest fenyegettçtik a’ 
fenétül. Ezen esetekben az életmunkásság oda van,, 
innét kicsiny a’ láz, kevés a’ vér sürüdése. Ё: 
'vágások ezen 'bètegségben csak igen ritkán’s min 
den esetre csak a’ baj kezdetén szíveltqtnek, mert 
a’ többì müszerek, az `ezen esetben kisebbített  

életes ösl'vehuzódhatásolu'ul` megfoszçatva ’s' s1yn-, 
copétul (mély ájultságtul) fenyegettetye, még na 
gyobb félelmet okoznak, ha a.’ természet nekik 
szánta ìngertíìl megfosztatnak. Ezen esetekben a’ 

. gyúladás tulajdon tüneményei gyorsan elenyészö 
villámokkfnt mutatkoz'nak, utánok'pedig 'hamar 
életgyöngeség ’s fene (üszök) következik. Es ily 
lyenkor a’ gyógyíthatás pillanaìai rövidek és drá 
gák; de ha, ’s a’ 'mefldig lehetö a’ gyógyl'tás, 

' az a’ lobelleni ìrányzat által ollyan; ingérlö sze 
/rek eleinte bizonnyal ártana`k , ,ut'óbb pedig nemis 

éreztetnek, teы‘! érdekletlenül maradnak (L. Tp 
masini della iníìmmazione etc-. Vol. 1.). 
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.n` Nem eregzkedhetem'tovább az olasztór(lido 
mányba; mit a’ nevében mondtam, az мате; 
megfogható mezején'fekszik, ’s egy részint)“; 
lám további sükerteli fürkészést enged-nyeg!!! ' 
wir *). Midönaz olasz azt mondja, merészkedek 
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d ') Dans le système nerveux de la vie animalia. et prin. 

а‘. 

cipalement. dans la pulpe rchidienne, 'l’ inllamnln- 
tion produit trés-rapidement le ramollissement 
et la desorganîsation , en raison du peu de consisten 
ee naturelle de cette substnnce. '0n en obit`ent 
rarement la. guérison ;„la mort'en est 'rapidement 
1’ effet; elle se termine' cependant quelquefois 
par suppuration ,~ parle passage á, l’etat etnai 
que ou parinduyation. Les particularités leqjplull 
remarquables que'presente l' ii'lilam'ma'tion de cet-` 
te portion `du, systéme nerve':usant les suivantes; 
l) elle n’ accelére presque jämais.les contractions 
du coeur; au contraire elle les Frallentit le plus 
ordinairement; 2) ellel diminue flussi мoшет’ 
générale рта: qn’elle ne l’ augmente ,. 3) Ig. 
intestins et la vessie ne ressentent jamais son ill 
падеже, excepté aux deux „мыши i, 4) 
poumons et l’ estomac ne sont, que rarement’,i'n 
flnencés par elle; 5) elle parait au contraire exer, 
cer une action dirrete'sur le foie; '6) enfin elle 
prend souvent le caractere intermittent,` surtout 
lorsque elle est chronique. L inflnmmatiun des 
cordons nerveux n’ offre pas, somme on le penne 
bien, la méme gravité; celle 'du systéme nerveux, 
de la. vie vegétetive 'п’ est pas connue. Roche Q' 
Diel. de Méd. stb-ben 
des înflummations etc. 

` 5.. 
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L. Gendrin Traite anat- ‚ 
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jünk igen mемпе 'hxiszontalan vìtála'sokba; für- 
készésekbe a’ betegse'gek anyagì vegyület vìнo 
nyainak leg belsc'í valójárul; hogy még igen sok . 
vizsgálandó van a’ durvább, megfoghatóbb mezején 
is, hogy az elsö módbeli vizsgálatokbul, ha sü 
keresek is, eddig csak kм; vagy épen semmi 
kórjelentés sem cáirádzik, az utóbbiból pedig j'ó' 
’s hiztos: ekkor ollyasmit ajánl, a’ mit a’ mívelt 
Europa sok részében szívre lehetne venni. 

Büntetendö egyoldaluság volna tôlüuk azon 
lázos nyavalyák nem kиеsét a’ kopasz gyúladás- 
ból magyaráznì ’s a’ szerint gyógyítani akarnunk; 
mindig szemünk elôtt tartsuk, hogy más valami 
is van jelen, mellyeç --- bár alapösmeretlent -- 
tekin'tetbe kell vennünk a’ gyógyl'tìásnál. De re 
mény1hetjük-e’ az anyag vegyületviszonyának va 
lahai olly fölvilúgosítását, hogy szеriutе elemta 
nilag (dymiegerttbt) jól vezethessük gyógyunkat'! 
Mi nevekedett eddig Puchelt jeles muukáibul a’ 
vérere's dyskrasiában , mellyekjobban szemeink elé 
tették a’ köszvény, hypochondria (májkórság) 
aranyér, némelly ideg ’s rothasztó идейгo1ì ere 

‚ désmódját ’s anyagi valóját? mit használt Hilden- 
brand F erencz igen éles észrevétele, hogy a’ vér 
rostója nagyobb részint fujtóbul (azotbul) áll, 
~molly a’ gyúlóslázban magasban állatizált ’s fe 

,szl'tett, a’ rothasztó lázban pedig kevesbé feszes 
és szálékonyabb? Mi szármozott, mondom, mind 
ebbül, -— ha идósá; is --- eddig a’ gyakorlati 
gyógyszerhasználáshoz? Ь- hogy Savilós szereket, 
Водy savanyukat kell haszna'lni! Igcn, Tomasi 

\ 



l l , n ' . ч . ni, Broussais, Armstrong , Lesser , ,Hîldenb'rand ’s 
többen is savanyakat használnak a’ rothasztó Ы: 
ban. De ezen gyógymód már elöbb, sokkal érzé- ~ 
kiebb tünemények és çgyszerübbfészrevételеk ищи 
is állapittaték-mèg. Tudunk-,e’ .uilajdonl , biztos. 
gyógyítást 'l'izni , az vérben ` elöm'alkodó szenc'ì` 
(carbonium) ’s gylíló (hydrogeyium)` szerint? 'Bi 
zonyosak vagyunk-e’, hogy a’ savanyak és hason 
ló, slereka’ véreres gyúladásban az zЯta! hqsz 
míluak, hogy "тóры: adják a’ v,érnek? Ki 
ösmeri az,' illy lìórjelentéshez elegendöleg a’ mů-, 
szeres élet 'titkos ml'ív‘eit’ë Ki нenn tudja inkább, 
hogy a’ chemismusának áltadótt ' шste]: többnyire 
olly föloldáson mennek kеr9sz1511, mellyet můhe-l 
lyeinkben neïn tudunk'utánozni? A’ savanyak. vé 
getlenùl jól munkálkodnak az egészen.egyszenî 
gyúladásokban is, 'és némelly'mllszerek vérrel te- . 
lése ’s a’ gyúladás mint ollyan, nem csak Toma», 
sini, de talám majd minden jó bèlátású mostani 
gyakorló orvosok véleménye szerint, az, melly a’ 
leg nagyobb veszélyt hordja ’s a’ gyógyítás {тár 
gyát teszi azon, valójokra. nézve mind eddig ho 
ma'lyos nyavalyákban , mellyeknél annál gyorsabb 
,segedelmet is kiván , minél gyorsabban vonja ki 
magát gyógyhatásunk mezejébül belsö kedtçezós-, 
telen fogatai szerint. 

Ez bizonnyal egyik a’ legfontosabb gyalm'r 
` 'Цй еНеКЬü!7 ’S melly gyakran'feledte'tik ez el 

a’ rúlüzött va1ó-hajhászás miatt?! az orvos a’ Ье 
mgágyhozjö , ’s Oken, Friedländer, Horn , Sachse 
’sllull'ce bölcselkedö lelkéhíilmeritettmag'as Мг 

6 "' ` 
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tutlomán’yi nézetei mellett is megìjedhetfs a’ ble 
teg gyöngesége Юta! еиетшьец magát, "s nent 
használja azon szert, mellyel sok évek elött ta- 
lám Sydenham, ma pedig egy egyszerůbb, söы: 
egyoldalu, rend'sl'zerben nevelt ellenìngerlů meg 

mentette volna. ' Semmiben seml kell ugrásokat tonni. A’ bonen 
ее élettudománynak végetlenül sokat kell még 
nyújtania, mi elôtt a’ növényzö (Неt fömunkáit 
vìlágosan elönkbe terjeszti, ’s aungk egyes, anyo 
gi nu'ízöit a’ nekik rendelt körben illöleg kijele 
lì. Talám már tisztában vagyunk a’ vér és szívó 
ею!‘ wsljával fs kölcsònös` viszonyával, Panizza, 
Tiedemann és Fohmann szép munkái mellett is?'` 
Ki'nmtattaték-e’ a’ máj és lép helye`a’ viszszanem 
ш (tenyészés) körében? vagy, hogy egу igen 
fontos tárgyat érintsek: mint kés'zítetik az üteres- . 
vé! a’ tů‘dökben? ` " f 

'. ’ ‚ Nino; hеlyeitt ezen sokat fejtegetetì’s vita 
мы tárgyakra közelebbrül ereszkednemyde föL 
s'xzólfwa' érzem magamat, (ámba'r юный szemta 
mija voltam Panizza fontos élettudomány1 vizsgá- 
latìnak és találmányinak) megintenem a’ kezdö 
orvosokat az illy tárgy felöli tam'tmányok fölöttébb 
bîztos elfogadása ’,s< föltételtelen elhivése felül, 
még inkább pedig a’ további következtetésekre 
цéне, x'nellyek innét eredve a’ kórtudományra hi- 
мыть. Egy meg épen most jelenö német 
gyógyszertudomdnyban olly biztos beszéd folytat 
таk az ůt- és vér-eres , Шgеri ’s ér'zéki gyúladás 
rol, hogy шумы kisérœtbe jövünkha’ szerzö 
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minden véleményét elfogadni.. De én aн! vélem ’s 
ismét1e'm , hogy a’ physiologiában végetlen sek 
hijány van még kîtölteudö, hogy igen kетsьt ш 
dunk a’ hajszáledényekrül ’s különösen: ha 'vall 
jon színak-é’ a’ vérerek vagy `nem , öszvekötvék-c’ 
а’ szfvóerekkel? kevesbet t. ii. mint 'hogy ezen 
гамму; magas kórtudományi épületet ra Шам 
nánk ’s dogmás nyelven szólhatnánl( az üteres 
«növ ényzözl'íl, mint merö rész alkotô 
«ral , ’s a’ vérexes nyirkos müzörül mint 
ál'thigitórńl. ' ` 

Az igen 1s anyagos kórtudós nem. ártand 16b 
bet' mint az igen speculáló. Az elmélés peйg min- , ' 
den jeles`b föt többé kevesbbé már jó korán katal 
masan mngához voнz ’s az okásban lévo vaду а' 
gyakorlást kezdö orvos, megbú'völve ’s ‘неgып 
czolva a’mélyreható, ’s meszsze kiterjedö elméle 
tek által, magasságárul rendesen megvetve -tekint 
le azokra, kik érzékiebb, egyszenïebb útat v952 
nek. Ez еgy eléggé soha nem ostromlandó’ МЫ‘, 
mert épen nem tagadhatni , hogy a’qgyakorló or 
voslás, még az egyoldalú шаgy fölforgatott elvo'k 

.vezérleté alatt is mindenütt tekintetre m'éltó 110103 
eseteket kénytelen közölni. Minden viráglml Зуд!‘ 
Ьыö méz, legyen bár Rasorismus, vagy 'homoeo 
ритмa, allopathia vagy Broussaismus a’ neve. n 

f", Talám ,леm leend érdektelen itt Tomasini 
töhb 'gyógysze'rtudomnyos ideáit magyarázgatni, 
mellyek közül мы"; atynñasnak шин; Hahne 
mannéival. „,Van, l'gy szól` Tomasini, a’ 337683’ 
Szewkben , mint mìndon természetes hatvány`oldsan 

` l 
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(agenczìákban) általános és viszonyias hata's. J ól 
meg kell különbö'ztetni a’ gyógyszer „ e r e d e ti 
közve'tlen hatásá t azép testa-e,", a’ má'so- 
dit ul, molly a’ betegeknél мышь észre.' .'A’ 

`közvetlen süker mindig .ogy, mort a’ szer legbel 
sö hatását fejezì ki,' vagy a’ legbelsö módosításlc, 
mellynek a’ ml'iszerzet magát alája voti.: A’ ma' 
sod süker különbözö a’ különbféle körülmények 
szerint, mellyvek a’ vérbocsátásbul erôsítö', a’ bbl» 
bul gyöngl'tö szert cs'málhatnak. De általános ér 
telexnben véve, a’ bor ingerlö szer leend., 'mii’ell 
a2 ingerlôdés mennyiségét nagyl'tjaî, 'a’ vérbocsá 
tás pediд gyöngítö, mivel aт; kevesbl'ti. Az alöex 
a’ rheum, tonicus szerek gyn'mint tekíntetnelr', 

` mivel ezen szerek használatának végsö sükere 
'igen sok esetben a’ physiologiaiî`erö ’s a’ 'gyет: 
lóllétének visszntérte , 'melly'et ‘liz Иgея-НSуже 
sek', italok шmампы rablott-Äel ezen můszertôl. 
Szinte illyen a’ hideg lejvegô vagy jeges v(z utól- 
jó hatása, a’ rendszernek természetes rugékony 
lágáf. visszaadó , 'mellyek a’ héség és dagаly 6111 
mértéke alányomtak. Azért. tehát valóban a’ to 
nicus szerek közészámlálák is a’ hideget. Нн-. 
sonló történt a’ chinahajjal. 

Láthatni innét,' melly ńamisak és szl'nSze 
rüek (empyricus) a’ gyógyszerek osztályozásai má-, 
'sod sükereik sze'rint: tonicus , gyöngítô, nyugtató, 
izzasztó , (emmenagogum) hószámhajtó, nyító ’sы’, 
orvosságokra. 'Épen ezen irányzat vezetoda, hоgy ., 

vugyanazon szert n’ legkülôrdiiizôbb, sött ellenébe 
` ̀  mi tulajdonságokkal jelelik ‚Еgy momlaték a’ 

l 



и . 

vas viszsza-`dugultatónak (dugula'tloszlatóñak), mí 
'vel afle'p és máj némelly dиgaйн“ mеggyóзущa; 
életalázó ’s mérséklônek mert a’ vérеdéпyф‹'ъеtegе 
lövését megszelédíti'; ingerlönek , mortn az arcz 

/ 

.пak ’s az egesz bôrnek vlszszaadja az elvesztett 
ép pirosságot; tonicus és gyomorerôsl'tô , mivel 
вo1‘ esetben az ehfeszett ét-irágyat viszszaszerzi; 
mégnyl'tó, mivel több mint` еgy esetben helyre 
bozza az elnyomott kiürüléket; stypticus és ösz 
vehúzó, mivel olly `gyakran ‚Кий-18, е1 a’ nádrai 
‘шagy aranyeres 'vérfolyást,. az öszvetorlódáslqàul 
eredtet. De ha a’ 'иs általános hatáának kuta 

` tásába ereszkeclünk, hamar elhagyjuk, ezen be 
szédmódot. Valamint a’ gyúladás (lob, phlogosis), 
valójában mindig az , igen különbözö tüne- 
ményeket szl'ílhet , a’ különbözô helyek , mů 
vagy renalszerek szerînt, mellyekben nralkodik; 
úgy szükségtelen a’vasnak több különbféle' helyet 
is adni a’ gyógyszerek névsorában; mert küliìn 
bözö hatásának mngyarázatábaz, ’s az ö sükerr'el 
~való használásához elegendö а.’ vasat elleninger' 
М szerkfm' tekl'ntenì, különösen a’ véredény 

 

.rendszer számára. A’ beteges ingerlellttséget mag` 
hódl'fja, .kwin a’ véredényben, ez ¿nal kévesbf» 
ti a’ dagályt., elejét veszì , elhárítója a’ vérf/olyás- ` 
nak ’stb. .‚ 

A’ dynamicus gyógyszerek között vannak 
ollyanok , mellyeknek ingerlö vуgy elleningerlô lm-' 
tások mellett b i z g a t ó erejök van , ,p. o. a’ d i g i 
t al is , elsö` osztálybeli 'elleningerlö szer , csön- ' 
desíti n’ körfoì'gást, 'kisebbl'ti a’ hçvet ’stb., ha 
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nem е’ mellett bl'zgatja a’ szövetet, mellyel érin 
. tésbe jô; sött még gyúladásba is hozhatja, ha ele 
jétül fogva nagy adagokban nyujtatik. Az illy 

` kellemetlen következést elkerüljük, ha az illy 
sпrеkеt eleinte Не , és lasankint nagyobbí-. 
taudó adagokban nyujtjuk. A’ gyńgyszerek illy 
mellék sajátságìkra nem ne'zés , azok kézmů- vagy 
elemhata’sának nem szigorú megkülönböztetése a’ 
dynamicus tulajdonságoktul , durva ellenmondá- 
sokat és végetlen czivódást okoza 'a’ gyógyászokú 
hdl. A’ gyógyszerek ‚еще 1а$t1-е1é osztatnak, dy 
lnmicuso kra (e r öh.atókra) , mellyek az 

`ingerlékenységeg` emelik vagy kisln'tik' --'-- in g е 1’ 
lö ’s ellen ingexlö szerek, -- ’g b izgókra', 
mellyek kézmú'szer vagy elemileg hatnak. 

A’ csupán eröható szerek közvetlen befolyásuak 
м ingerlékenységre. De valamin az ingerlékenyiég, 
mijn; a’ külsô behatásokat érezô ’s azokra visszható 
tehetség, elôször is az egész mííszerzetet illeti, azn 
tán pediд; minden müszerben és szövetben különösen 
’s tulajdonképpen módosl'ttatik (megállhatlan ellenh 
mondás' az olasz elméletben) , szl'ntúgy .a’ dynamicus 
szerek, általános befolyásuk mellett az öszves inger 
letre , egy „таk v á l o g a t ó (electivus) befolyást 
birnak'e’ "адy ama můszernek vagy můnzeres rend 
szernek különös ìngerlékenységére , ’s különös 
mó d s z е rl'í (modalis) hatásképet. Igy a’ digitalis 
(gyl'íszülevél) és a’ vas válosztva ingerlik a’ vér 
rendszert, a’ rheum a’ nyombelt, nz aloë az allany 
éredényeket.„. A’ módszerl'í hatáskép fölfogása'v'é- 
gен gondold p. o. hánytató ’s hajtó szereket: 
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mindketteje föképpen a’ bëlcsöt elienihgei'li, ‘le' 
hatások módja különbözö; теrt ml'g az el'sök дай; 
perыaшш mozgást:okoznak, az ntólsök által' a’ 
peristalticus` támadfEbben áll a’ módszerü hatákß. 
azione modale. (Gozzi.) ` ` ` ' 

.r Az elleningerlö szerek (elleningerek, сби 
цostimпп) ketté oszlanak: egyenesekr'e (directi) ' 
vagy tevôkre, és egyenetlenekre (ï mii t e с t i). Ezen 
utólsókhoz tartozók: az eledel,'' a’'‘vé1',l a' melegl 
ség, a’ lég ’stb. elvonása. A’ .sok te'völeg ellen- 
ingerlö szer` közvetien hatását az ép tеsде Ш 
jadtság érzése, rosszúl létel , nyugtalanság, Ink 
sú apró érverés, halavány börrszin,' borzadás és 
hidegség, étvágyhijány és csömör, levertség, gyби 
geség , sött néha ájlongás által is mutaбa magát. 

Magunkat valamelly szе: tulajdon természe 
térül jobban meggyözendök, ezen 'vizsgálatnak 
vetjíik azt alája. Нa p. o. a’ hánytató gyêikér vagy 

` a’ kénsavas vЯsa; az épen mondott tüneményeket 
hozták elö ’s mi ezeket bor vagy aether által mам. 
járt elmozdíthatnók , annál bizonnyossabb 'hogy 
ama’ szerek elleningerek voltxik, mivel senki sem 
kéte'lkedhetik a’ bor és aether шgы-16 természeté 
rül. Igy ellenvizsgálatra tehetjük ki a" bort, 
aethert, ammoniumot, megkisértve: elmozdl'tha 
tók e’ kórjelei ép emberben a’ kétségkívül ellen 
ingerlö sпоrеk álta'l, millyenek p. o. a’ salétrom, 
a’ borostyán megygy-vl'z? ч‘ 

Igaz ugyan hog'y a’ 'fölöslegesen шт bor 
vagy más sиszеs ital néha azon kórjeleket hozza' 
elö, mellyeket fölebb az elleningereknelì tuiej-. 

` f 



dom'ták , de a’ szeszek, minekelötte`a'x’ másod vaдy 
хефszö' gyöngeséget okozák , mindenek elött 
magasztalt meleget és mozgást ho'ztak elô; ml'g a’ 
salét/rom, savanyalc, hánytató borkö ’stb. az ép 
„stы“ soha`sem hoznak melegség-és erö-érzést 
.elfi'„.,af nélkül hogy elöbb gyöngeségbe ne` tették 
fvqlna,általgezeпutólsók pedig, ’s a’ hi'degség és 
‘exsò'mör gyakran tovább tartanak, az ingenlés je 
.leinek helyet вещaет. 
_ .,ïr’. Az étvágy hijány, csömör éshányás, 115s261‘ 
xül “lilldig' bádjadást okoznak. A’ hyperstheniás 
.nyavalya folytában tömöttségökbül so11at' vesztök 
nek látjuk a’kórjeleket azon pillanat után, mi 
kor a", betegßsömö'rt`és hányxísingert érez; innét 
az elleningerek jó ,criteriumaL Az ingerlô ’s el 
leningerlö,szei'e'kv-kivévén a’ vér, világ, meleg- 
дé; ¿s másÍ,te'rmészetes hatmaíny elvonását --egy'L 
másnak .átmérôleg ellenébe vannak téve ’s mind- 

Mketten tevôleg bamak. Mindenik azon élettüne 
‘пéнуt hozhatja elô, a’ nélkül hogy a’ külsô je 
lenés ntáд biztosnn meghatározhatnók , ha valljon 
inger vagy elleninger hatmáuyaj van-e’ elöttünk. 
Igy p.~o. az еszelösség elleningerektűl szármozha 
мы, "agудйa’фzшпёgеsёЪеtiпgеrеЁ elvonásátlíl, 
p. o. a’bůrökh'il, nádragulyagyökërtül , va gy nagy 
vérveztéstül, éhségtůl: de szl'ntúgym’ nagy vér 

.llöségt.l'íl'is , Yagy gyúladástól. A.’ mákony (opium), . 
aether fstb. az elsö esetbenfg'yógyúlást, a’ maiso-l 
dikban halält okozhat. Ez mondhatál a’ nyavalyák 
mindenjelein'íl; .mindnyája a’ ke't ellenkezö foxv- 
rásbúl eredhet, ’s' igen .régi, igaz észrevétel az', 

`hogy a’ hasmenés, vízkórság, görCS ’Stb-a maid — 

o 
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гиgы-М, "majd elleningerlö szerektx'íl gyógynlnak 
meg: teыt a’ nyavalya idoma sokkal kevesbé fon 
tos az alapnál (il' fondo) vagy diathesisnél. 

i A’ dynamicus. nyavalyáknál van valami, n’ 
х ' mi mindnyájával kö'zös , ez a’ di a t h e sis. Ezen 

iölül pedig mind`en nyavalyánál'van valami адa} 
doп is; ez az idom t. az öszves kórjelkészület, 
a’inyavalya „пyща, ’s a’ betegség maмадat mód 
ja (proceso :morbose) vagy a’ kórszabályos álle. 
~lnpot: (condizione~ patologica). Szl'ntúgy a’ mint 
elöbb mondtuk, az eiöhetó (dynamicus) szereknek 
{Лaмпы hatásmódjok van, ----' ,ingerlö vzrgy el- 
leningerlö — és helyi vagy választó. .l Elsô адa] 
donságoknál fogva, sok. betegségekben használhw 
tó ugyanazon мы', mellyekben ugyan az a’ dia 
thesis; de e’ vagy ama" rész elöu'inö szenvedése 
miatt örömest olly szert választunk, melly a’ meg 
felelendô általános diathesisos hatás mellett be 

— 'folyását igen kü'l'önösen e’ vagy, ama" részre gya 
Вашим Ezért vá’lasztjuk örömet a’ húzmos aп 
gioitisben`a’ kénsava's Yasat vagy. a’ savanyakat 
(a’~hideg, vérbocsátás, és más czélirányos szer 

' rendelés mellett) "sth, mivel ezek líltalános'el 
len'mg'erlô tulajdonságuk mеньtt, különössen УЧ 
ják a’ véredények szabálytalan ingerlettségéhëì '' 

Ha a’ beteg mr’íszerzetet az .ì n ge Ml i 3: t h e- 
s is uralja (diatesi di stimolo) ’s minél magâsb fo 
ku ez, annál nagyobb adagokbanszívelhetni -el 
az elleningerlô szereket, — olly adagokban, mel 
lyek egésséges állapotban el nem hordozhatólc. 
Ha ellenben a’ baj az elleninger mértéld'ölösségef’ 
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bei (eccesso di (‘о-(105tì101o) áll, olly z111z1501: 
ìnl adlntni az ingerlôket, mellyek az épet meg- 
ôlneli. P. n. az ép a'llnpotjában két-vagy három 
grán шума borkôt nem пьем; ember a’ t11116 

kônnyen bevesz hat , nyólcz, söt húßz 
ё: tôbb gn'lt is; a’ hugymenésben pеdig, ha az 
elleninger hatmainya, a’ mákonyt húsz sôft több 
дым is adhatni, melly adag az egésségesnél 
le'xeg. Ezel könnyüsége, mellyel a’ Imiszerzet 
sxômyí ldngokat elszivel az ingerlö ’s ellenin 
gerló .sn-rekbůl, a’ mint az ingerlés vagy ellenin 
gerlés diathesise uralkodik benne, az olaszok 1:11 
1' е 1 e 111 n e k (la toleranza) nevezik. ' 

Sak ornssa'g egészen sñkertelen marad, — 
így szól Franceschi prof. , -- mivel nem nyujta- P 
lik olly nagy adagban, hogy elhatározó benyomá 
sn lehelne az állati gazdálkodásra. Ezen hatás 
kñlönbfele an egyének kûlönbféle alkota'sa ’s fo 
gnlmassága sып-ìпt , mellyet csak próba ’s 'fügye 
les a'ltal nérhetünk meg illöleg. (Annali di medi. 
ein frœttíca. Lawa , 1824.) Franceschi еgy dia 
betes esetét sza'mlálja el, mellyben egy пap ¿gy 
drachma mákonyt ada be'. Мёg rendkívülibb egy 
hasn'xkorsígos ее“, ma'jdúgulatbol egy 22 éves 
leanyban. A’kórôsbogár festvényti'l’inctr. can 
tlmrid.) akaram — így szol --- használni. A’ húgy 
ün'tés rendkl'vül мapш-ot1ott, 1xaxxеm ollv nagy tui 
nlexn is volt a’ szer irám jelell, l ï0 сsерг" 
nyalka's vexetôben, 17 Ф'ас1’ .L a3' 
lehetett emelkedni egy nan 
meg többet duivel# в' ' 

  
. 

    . 
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betünö javulás után családjába viszs'zatérni neri; 
ehajtott volna. Ezen festvény a’ legteljesebb ere 
jü volt, mert külsöképen használva hólyagotszítt. 
Rasori három nagy peripneumoniút gyógyíta szе 
rencsésen meg minden vérbocsátás nélkül , a’ hány 
tntó borkö adagát lasankint 144 gránra emelv'én 
24 óra alatt. (Вasы-1, delle peripnenmonie etc. 
Milano.) 

Minél inka'bb enged a’ nyavalya, annál ìx1‘ ` 
‚ 1:z1Ь1) sz11п a’ tíírelem, úgy hogy azon tädölobos , 

ki nem rég 20-130 grán hánytató borkôt bevöng 
alig szivel meg fél gránt, ha gyógyulásához kö 
zel van. Az ingerlö szerek az elleningerlök süke- ' 
rét eltörlik, ’s megfordítva.“ Szüksegtelennek 
vélem itten a’ tolleranzá-rul tевt állításának, fö 
lötti általánosságára ’s túlságára olvasóimat. iì‘ 
gyelmeztetni; de egy részrül az is igaz, hogy 
midön testünk egy rés`zében nagyon magasztalt as 
üteres és ideges életmunkásság, ’s ebben mintegy 
eoncentrálva vagyon a’ ml'íszerzet 'minden erôfej» 
tése, más részekre hatń ingerektöbbnyine nagy 
adagban elsziveltetnek, minthog)r a’ mx'iszerzetnek 
ellenhatása (reactiója) azon részben,elfoglaltatik; 
a’ mi legszembetünôhb két antagonismusi viszony' 
han lévô részeknél. P. o. az agygyúladásban tö111.‘ 
nyire szon szerek.iszony1i adagban eltüretnek; 
mellyek a1. nvnésztö ml'íszerekre befolyók; ’s mivel 
мt vé1р’ "if igen gyakran belsö revulsio ál 

l, "it kivülröl a’ hólyagszíva's által", 
Aereink , azt is gondolom, hogy. 
чаti el idejét és betegét, mivel 
мешkе: illendö nagy adagban. 



94 

Én addig szokom nagyobbítani az adagokat, míg 
a,gyágyszemek t [Нa] d o п effectusát eszre nem ve 
nem , ’s ekkor valamivel klssebbítem a’ mennyi 
séget; csak így tartom magamat bizonyosnak az' 

l annyira k 
lett’ gyógyszeri befolyásomban : „S e m mi s e m 
ártalmasabb; mint magát a’ gyógyszer 
tanumányokban megirt adagokhoz szo 
tosan tartani; mert néha 30 grán cicu 
‚д ,egy napban nem an nyi, mint máskor 
egy két grá n l“ így szól` egy jeles gyakorló.‘ 
~ ч Dr. Murray békáknak adott csekély porosz 

saшt (kéklôgyúlatsavat , Blausäure); midôn majd 
meghaltak, egy kevés ammoniummal megdörzsölé 
a’ fejöket , ’s azonnal épek , frisek lônek. Az 
olasz orvosok elv gyanánt állítják föl , 'hogy az 
egyenes elleningerlô szerek hatása által változá 
sok történnek az állati rostban , homlokegyenest 
ellenkezôk a’ rost azon állapotjával , mellyben és 
mellyel az ingerlés létez. Tehát az elemrost éle 
te nem csak tagadólag kisbítbetô , az az kevesbé 
ingerletté tehetô , hanem tevôleg is, anyagi vál 
tozás által, melly ellenkezve ’s rontólag mutatja 
~magát az élet és az inger tartó állapotja iránt. Ezen ‚ 
állapot tehát, mint az elleningerek szüleménye, 
közvetlen támadása helyérül több'é kevesebbé az 
egész műszerzetben köteles magát elterjesztenix' 

älőnbözô idiosynkrásia és türelem mel- . 

valamint az ellenkezô; változások, a’ mértékfölös ' 
ingerek szüleményei, szinte az egész műszerzeten 
által elterjednek. „Vettem észre, úgy szól Toma 
sini, hogy a’ hi'gított kénsavany mindazon esetek 
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,hen hasznos volt, mellyekben az üterek heteges,~ 
gyorsan löttek; az észszel megegyezönek véleni 
tehát fölvenni , hogy ebben és az ú'gy пеvени ösz 
szehúzókban (adstringentia) hatalom és erö van, 
az élö rostot mintegy ‘eltompító ’s elaltató , ’s a’ 
csömör holnályos érzete által,` mellyet benne,"¢ 
igy az egész' můszerzetben is fölkelt, az él'etmun 
ka'sságot mérsékelô ’stb.“f, 

Ha az egyenesen elleningerlô szerek h'atása 
igen erös volt, vagy igen soka' tartott , a’ felelö 
diathcsis (h’ajlam) ta'mad (L. 74. lap. diathesis), 
vagy az elleningeriség maradó állapott-, 
ja: valamint a’ mértékfôlös ingerlés az ellenkezö 
hajlamot kaшa következésül. Nem teszi e’ ez hi« 
hetövé a’ ml'iszeri módositások lételét az elsô eset- 

ben is? Azon igazság, hogy а’ diathesis által ki 
jelelt anyagi változás elôtünt az elemrostban (11 
bra elementaris), már az által föltetszö, mivel 
ezen elleningeres állapot elüzésire nem elegendö 
a’ munkálkodó okok elhári’tása; hanem a’ 11151xa1 
hatósb ingmk .mal keu osmmolni, ’s héhsolly 
tompa a’ rost , hogy ezeket is alig érezì., ’ nem 
csak hogy szíveli, .`'hanem kívánja is. A’ 111116111 
aconitum, digitalis szolgáljanak például, mellyö ' 
ben a’ ml’íszerzet nagy adag ammoniumot szivel 

`. meg és kiván. ‚ "1 ' 
Az egyenetlen elleningerek (controstimoli in 

'diretti) pedig, ,az`ingerek csupa elvonásai, esu 
pán ìngerléshijány' állapotját szülnek. вы“ eset 
ben, távol attnl, hogy türelem volna az ingferell' 
irńntl jelen , inkábba’ legnagyobb érzékenység lé-. 
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mi a’ pЬys101ogìсиs} ingerek iránt is: веgy e261 
. vgmzahatáml félhetni, úgy bogy laz 9ledeleket 

i8 f6 me'rse'kle'sseL kell nyuj`tani. у 
` Az egyenes' ingerek (st. diretti) mемныé 

biil eredt nyavalyáknál két jelelés elégitendñ ki ä ' 
' ez elsö, bizonyos mennyi,ségü vér kiboosátásában 

a'll, melly a’ leghathatósb inger, —' az álló ìn-. 
'gerlettség kisbitésire: a’ másik azt rendelì ‚ .llogy 
az élö rostra olly hatalommal dolgozzunk, .melly 
nek mnnkája az ingerléssel homlokellenkezésben 

i van, ’s innét alkalmatos `annak középitésire; ezen 
utólsó szer egyenesen, az elsö egyenetlenül ható. 

Igan liibás volna Bròwnnal аzt gondolnì, 
hogy az általános nyavalyák'ban, la’ helyi bajjal, 
az egész müszerzet a’ túlingereltség azon fokán 
létez, mellyen azon rés'z áll, melly a’ bete-g mun 
kálat helye ’s a’ szabályelleni ingerlést az egész 
ml'íszerzetre elterjesztf'í.. Az ingerlés terjedelme 
nagyobb, csekélyebb lehet, de föelve az Tomasi-` 
ni oskolájának , hogy `a’ tulajdon h е 1 yì s é g e n 
mìndig súlyosb az ingerlettâág. Sött a’ beteges ál 
lapot (condizione patologica)l nem ritkán csak сsе 
kély térre szoríttatott, ml'gaz egyébb müszerzet 
наивные, sыt ellenkezö áuapotban is мы. A? 
szenvedö můszerîtt .elv'onást kiva’nhat, mellyet a’ 
ml'iszerzet ki sem állhatna. Az illy .rendkivül пе 
lléz, viszonyban a’' “Пzлzтa ingerlc'i sze 
rek (stimoli elettivi) nagy beosüek. . 

Minden gyakorló megösmeré, hogy a’ мы» 
сsёtáепak meg van a’határa, ott is, hol legjobban 
jeleltetik. 'Gyorsan és nagy ex'övel hat , mondje 

). 

к 
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Tommasini --- ’s az édényrendszei't sokkel, érzéke 
nyebbé teszi mint az elôtt volt, úgy ho'gy az erös 
és többször ismételt érvágás után az érverést gyor 
sabbnak találjuk , ml'g ellenben az egyenesen e1 
leningerlů szerek, valàmíg illö viszonyban vannnk 
ez ellenkezö diathesissel, az' érverés gyш-sas65151: 
folyvást kisbl'tik. A’ vérbocsátás gyakrim sok 
bajt okoz, kivált a’ luízmos nyavalyákban, vér 
hugyban a’ gyöngéd, idegszerű, ingerlékeny е- î 
gyéneknél: az illy esetekben igen hasznos az el- ' 
leningerlô szerek nyujtása. . Vannak vérfolyások, 
az iszonyú vérvesztés mellettis egyre tartók; van 
nak a’ vérboesátás által el nem' 'mellözhetök ,` de 
mintegy varázscsapás által статьями, ha digi 
talist, ipecacuanhát, chinát ’stb.használunk. 

Ha az ingerhajlam az illendö еlleningerlôk 
által legyözeték, ’s használatukat mégis Шyт 

l juk, a’ szl'v és erek miinkássága gyöngülni kezd, 
az érütés lassú, kicsinevagy 1gen gyors lesz; a’ 
melegség alább száll, ’s a’ borzadásnak, hideg-. 
nek ád helyet, tompultság, eszelôsség, szédelgés, 
görcs~ ’stb. fill-be, egy szóval: tünelem többé nem 
létez. Illy esetben az elleningerlôk adagát kisbí-° 
teni kell, vagy egészen fölhagyni velek; külônben 
könnyen az ellenkezö diathesis fejlödhetnék ki ’s 
az ìagеrеk használatát is kivánhatná. A’ gyógy- ` 
szerek nemtüretése a’ legjobb .hajlnm 

' mérö (diathesis-mérö).“ ` 
Fontoljuk meg csak ezen utólsó állításokat. '‚ 

Melly nagynak nem ища; a’ dologeset hata‘lma! 
,mill'y hatalommal gyözi meg a’' gyakorlati igaz 

` 7 
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, #45 'a’ kopasz elméletet! itt "ai olasz oskola . 
, némelly fôpontjait emeltem ki , ’s mintegy magát 

Izóllatám maga ügyében, megczáfola's, vagy ma 
gam és idegen véleményeksokszori közbetolástól 

‚ tartván. .Hozlzá Andral pontos ábrázolás-módját 
használám. .(L. a’ Diet. de Med.' et de Chi-' 
r ur g. p r at. - ban : Contrestì’mulant). De mint 
fáj maga azon gondolat, hogy ezen töredékek sztí 
mos-ánál csak ezen ' {видами kell hallanom: 
Milly nyomorult, egyoldalu elmélet!‘ 
nem pedig további méltánylást. 'Ah, hiszminden 
ösmertem “ют-ì:11: ’s zárt rendszerek gyöngeség 
gel telvek ’s nem állandók, "sdazt vélem, hogyha 
csak ~egynekadjuk magunkat, habár a’ legma 

ggasbnak ’s legmélyebbnek is, "és minden többire 
félválrul vagy megvetve tekintünk, épen nem moz 
dítandjuk elô az orvosi tudás és hatás tökélyes 
ségit. -- Errando discimus, és minden virágbul 
gyüjthetô méz! Magam is jeles Hartmann tudn 
-mányában „цыtене, magam is lánczolt tisztelô 
je hajdan az ô magas és kiterjedô g'yógynézeteì-` 
nek,' ’s minden idegengyógyl'tás megvetője, -f 
hála sorsomnak! tndományunk magas és 'világos 
'voltárul egy sokkal alantibb álláspontra jöttem. 
ley-'és a’ mint hiszem, a’ melly mértékben tudo 
mányunk tökéletességirül és biztosságárul megren 
d'íttéték, ’s az ingerletes rendszer békóibúl kibon 

x takozám ’s türelmesebb lettem , --- több dologese 
I teket kezdék tulajdonommá tenni; -f- ki orvosi 

gazdngságomat csak‘ ezek szerint" becsülöm, ` ha 
képes nem vagyok is mind világosítani, ’ц ón e- 

.f, 

„h; , Q 
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szemben öszvehangzó egységre áilítani. Bocsánn'tot,' 
`hogy llasonló sorsot kivánok minden~most mag/át 
képzö társomnak, ’s a’ mennyire osekélység’em' 
megengedi, szerénységre , е11`o3u1t1aпsz15rа’s vi 
lágpolgáriságra dolgozom a’ tudományban. Az egy 
szerů esetek, ’s`a’ nyemos közel imiuctio mezeje 
nem mutat ugyan fényes, pompes gazdagságot, 
hanem állandót. Lelkünk , a’ mindig ëlénk mun- l 
kásságot, mindig éltetö eledelt kivánó, hasznos 

. és kellemet'es foglalatosságot lelhetne nehéz tudo- . 
mányunk eset-mom`entumainak kîkeresésiben, fül 
és öszveállításában is , a’ mennyire azokî liasonló 
ne'müekké jönek a’ legkülön'b'özôbb 'forrás'okbuL 
Ez az orvosi gyakorlati igazságok megbecsülhet 
len kisértetkövel — ' , #f t 

Mit használnak az elleningerlök a’ concret 
nyavalyaidomokban 't ---`Engedelmet meg, 1x13xп21 
lyeket inondhatnom azoknak 'fajslzerli gyógymüvéí' 
bül. Itt is Andi'al rövid ’s hůf'ven igaz kivonatát 

. követem. ' ,~ ' 
' . ‘ „Az ásványorsz’a'g x1xa111` semmi ingerlß szert 

nem` éd.. ` , . ` ` 
A’ s alé tro m'elleninger ; hanem bizgató еrе 

l,je is van., Tehát örizkedve adassék az idiopathi 
eus vesebajakban. Más esetekben’adagát egészj 
ä-ig emelh'elhetni naponkl'nt, czúkros viz‘ben, 
és pedig j 115 vizet száml't'v'n minden 5 saми-0x1xra. 

Az eczetsavas ólom, h.atalmas ellenin 
gerlö szer; ’5, â ’s legfölebb 'j gránt napjában, 
igen kis adagokra osztva, sok czúkorral. A’ be-` 
teg egyszersmind sok málvafözetet îgyék. Mind 

7° Н 
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' enen örizk'edések mellett is , Еgy szól' Tommasînìf-f,. 
mìndigu-káros köyetkqzéseket la’ttam az ón nyújtá 
lánál, p. o. ónkó'likát , néha rendkivüli elfogyást, 
vagy az újra-l'xemzö` müveletek titkon haladó rom‘ 
la-sát; .olly 'következéseket,mellyeket én az elemi 
behatástu~l származtatqk. Ez .okbul T.igen.ritkán 
adju ezen szert. . ' . 

A’ diìgitalis (gyů`szüvirág) levele 
befolyását'föképen'a’ vérfolyásra mutatja, vaду 
az idégrendszer azon részire, melly a’ szív moz 
gásait igazg‘atja fs a’ vérkeringést kormányozi. T. 
sok kellemetlenségekd vön ezel; gyógysáerben ész 
reg,l штаммы; gyakran Шиныt: fl) Olly erö 

lvel'hat a’ sыше, hogy gyakran vésjzes zavart, 
söы elállás; is okoz a’ körmozgásban, elöbb 

. mint a’ 'többi r/m'íszerzetre a’, .kellö ellenin 
‚ geri hefolyást ftеheté' a’ 'gyúlt zШapм javulását 
'’ bkozandó. 2) Sükere többnyire késön kapható. 3). 

Ez soká állandó , úgy hogy a’ nyavaly'a’gyógyul 
ta után is gyakran `.@,gfyöngeségben maнца-те; a’ 
müszerzet. ‚4) Hatása kiszámíthatla'n'különbözés 
alá 'Jettetik a’ különbözô temperamentumok és 
ìdiosynkrasiák „саriт. 5) Hatása szinte .változó 
af termette föld, égha'jlat,~ ’s még a’ beszedés ide 
je szerint iks. Adaga lv--xvl g'rán., porban, apró. 
'részßkre osztva, .24 óra alatt. — . . ‚ 
дr A’ borogxtyán megyg.y~vi`z (aqua Щиro 
œx'asi) áll’andóbb hatásu ’s jj' gftul j É-ig adható 
,lepa'rolt vizben, 24` óra ala'tt. ‚ 

A’ sáfrán `hasonló hatásu a’ körforgásra, 
mint a’ kételöbbi, de vШаszкa a’ нádra véredény- Г 



1'01 

,llendszerét la'tszik eilcningerleni'. 'Eltil’nu'azdl'tja'.a", 
liószámot', 'ha'túlingerlés által fölakasztaték, el# ‚ 
hárl'tva мoи můszen ütereinek gyúlos dagályát és 
ve'résit, melly glatt а’ véreres, szabályos elvá- 
lasztások mindenütt zavarvák. Igen jelelve van n', 
hqizmosangioitisi-ben .,’s öszveköthetö a’ taxus bac-` 
ma .leveleiven `melly hasonló h.afásu. —A’ sáffán 
:daga 9 --.j5 паpы)“, ‚a’ taхиъéЁбпг-дпбь f ‚ 
en.¿ ‚А’\зсì11a:—(:е‚sïшa)‚aт н s, тьмы, 
enum (öszike, kikerics) h’asonló hatáßm'ódúak, ïAИ 
egyszerüyas naponkén't хп gránml jñ-ìg,adhatâ 
pm.rlian, a’ kénsavas vas azonban ke‘msbbé 'szi’zelg 
teìtvénï.'a’ gyomortul, legfölebb 36-gránig adható 
naponként, fölolvasztva lepárolt мы" „ borsmen~, 
e. wml „мы. ,A'"csillával j@ Tsjia-ig emel 
kedhetni porbnn лagy `kivonatbxm. ` EEzen háx'om 
szer,.mindig oldó, vérbajtó és' hiigysegl'tö, `he 

,ezen. kiürítések ,gátola'tn a’ véi'rendszer llappangá 
.ingerlésivel függ ,egybe. . ¿u s . 'i ‚ 

.Aïgyúlndásfß torl'ódásokban ,zn’ hlizmos vér-` 
edënygyúladásban, a’ tevo" iférfolyásban --'a’'v.ér-, 
bocsátás és hidegségen шт, jó sükerrel Мati]; 
a’ salétromd'kénkŕß, czitrom-, eczet- éssoskasav 
(acid. oxalicwm) az oxymel és oxykratum, .a’ 
granátalma héja, catechu, kinó, timsó` ,vl-«xix 
gr. naponként három négyszeru; a’ ьёцуtatóв'yökér 
tört adagban és fminden már'elöbbпevezett szer. . 
' A’ gyúlos lázokban más szerek m'ellett a’ Ы; 
deg fürdôbe lvaló bemártást, жмést, salétromot 
n.llövetekben, lágyl'tó fözetekben,'a’ cassiát,'ta- 
marindot, kén'sava.s~sodát és magnesiát, az есиt 
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:avan káli'tç', hánytató borköt haszl;áljuk ш; 
xwx gránìg 1v vagy vxâ vezetöben, ’s Frank 
porát. ' ` 

Az agy lázas gylîladásában, az agykérgek,, l 
a’ látás és hallás müszereinek; a’, nyaktájnak, a’ 
fülnyálmirígy, gerinczagy és takarójì, az ìdeg 
burok lobánál azon szereket használják az olasz 
oптosok, mellyeket a’ láz/akban. Azon fölül ШИН: 
az agylobnál a’ salétromot ajánlják nagy adagok-~ 
ban,fa"kénsavanyt limonádkl'nt, hìdeget a’ hom' 
lòkra ’s halántékokra; a’ durván hajtó szereket 
nagy adagban és a’ belìndek vonatot (extract. hyo-` 
`sciami) п gr--lv-ig pr. d., `mint egyetlen bódi 
tó szert, melly gyl'иt kórokban nyujtható. ‘f " f f 

Ugyan azon r'észek húimos gyúladásában ’s 
f 

torlódásaiban a’ d ár d a n y (antimonium) készíti' ' 
mén'yekеt'adják`ftört adagokban , a’ sisakfů ’s b'ůä 

,prök vońatát `vm grantul fél 5 napjábań, zi¿n k. 
" `sa.viftatot xv уánta! xxlv-ig; a’ kappan 

ür (arnicáe) w'firágok porát )'5 nehányszor'napjá 
ban ,. a”`hánytató' мы, gr. reggel és este, egész 
xxx-'_xm-ig sam мég fölebb is, a’ strich 
ninát è gránrul jj gránig reggel .és este,"''de 

` egy adagra legfölebb à gránt. В h u s r a d. ’s to f 
x i c o d е n d ro n t porrá` törve щи -- xxxvx. gr. 
napjában, és fölebb. f 

Az ìdegrendszer mо; homályosb bajaiban , 
p. 'o.`a’ hysteriás görcsökben, nyavalyatörésben, 
manîában, `ha alaposan vehetü'nk okul gyмt a'lla- ` 
pomt , 'túlingerletŕtségeß 'az olasz iskola által nzon 
gsztálybul ezen szеrе]: ajánltatnak: 

\ ‚ 
\ 
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R é z n m m o ni u m ,' a’nyavalyaiörés ellen , 
-- a’ k é n e s ö egész a’ nyálszivárig belképen , vagy 
kenôcskínt magán avvagy bůrökkel a’ gerinczosz 
lop hosszában. Bedörzsölések'Authenrieth'kenôcsé- 
vel szl'nte oda ; --- belindek Ушхаt zinkoxyddal 
kötve; --- a’ gyökönkeport jj?) --- xv -ig нaшá 
ban; igen hasznos szer a’ mérték fölös inger-miat 
ti görcsökben, нападет ha vele egyszersmind 
kielégl'tett narancsvirág- {дzет használunk. A’ 
maszlagvonat vagy a’ fekete huny'oiw 
gyökér a’ maniában; a’ bolondcseresnye-` 
1 e v el e k pora à --j gránig néhányszor napjában 
kivált a’llátideg bajainál. A" p uls a till a (k ö - 
k ö r c s 1 n u -vlu gránig napjában kivált il’ 1x111 

mos gyúlástuli farkashályogban. 
A’ `lélelczô můszerek gyúladásaiban leginkább ' 

'dicsérik'az 'Olaszok a’ h á n y t a tó b o rk ô t, melly 
bül valóban 'hihetetlen nagy adagokat nyújtanak 
(de többé még sem Нosori szörnyl'í adagait) ’s ш 
lajdon tapasztalásom szerint, a’legszerencsésb sü 
kerrel. Fantonetti doctortul a’ paviai orvosi kór 
házban mindig szerencsével látám adatni, ha a’ 
melkóros nem szenvedt húzmos vagy lázos gyo 
mor-bélgyúladásban. Magam is gyakran egész 
xiv gránig rendeltem napjában, hányás vagy has 
menés nélkiil erös tüdögyúladásokban, elôretett 
vérbocsátás után, ’s reménylem, hogy utóbb is 
szerencsésen használandom nagy adagban‘ezen de 

` rék szеrt,` mell nek hatásm`ód'át‘sok kóreset й1 У .l 

tal' bizonyl'thatnámòe. ` 
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,Az ásványkermest azon nyavaly'ákban 
vul gránonként adják едy napon 'törtt adagban 
néhányszor, czukorral magán, vagy ugyan annyi 
salétrommal; de a’ süker nem olly lwdvezö.' Ezen 
szer használatinál az a’ czéljok' hogy bizonyos 
rosszul érzést, csömört gerjeszszenek, különösen 
alkalmatosat az ingerlés lpegszelidítésire. AН há 
nyást' és erös higlmst .a’mennyireflehet kikerüljük. '` 
Ha hasnyitásra ~szán`dékozunk, semmi `sem jelel. 
tebb mint a’ rìcinus- (himbojmag) ’s 'fh 

` olaj , napjában néhány unczia. A’ ricìnus és mondola 
ol'aj az olasz .gyógys»zertáltokban mindig frissek.,! 

','Húzmos melgyúladásokban, Щи“t cse'kély 
diathgási terjedelemnél, cs.ak kìs mdagokban nyújt 
hatók azon sze'rеk, sokkal czélirányosbak рой; 

. az ipekakuána aprо adagaì ’s a’ gyì'íszüfů. Külön 
ben ezen bgjaknál, a’ bürkôt; sизит, klórsa 
vas barytát, izlandi moт', bösömény magot, Se 
negagyököt, mészvízet, myrrhát, `)iénvirágot ad 
,ják gmnmiammoniummal az (Пaszoк) 

A? méglfejtettebb és kétértelml'ibb mel'bajùk- 
ban , 'az asthmában , melgyikban, szamárhurutbal' 
вы) mìщеgy majd пoд ézerek haszmíltatnak. 

Az altest ml'iszeneinek gyúiós bajaiban (a’ vér 
мамам, allövete1 és tсцен maga tartóztatás 
az îngerlö vagy nehezen emészthetö étkektül, 
mенеtt) használtatnak a’ hánytató ’s hajtó szеrеk, 
’s sajnos! gyakran drasticusïïlîis, mint az ellen 
ìngerekhez s,záńßáltak. Нaдаеи bajak húzmosak, 
a’ következô szerek legjo1ńmk' kis adagokbalè: 
aloë, rhabarbara, maga'n vagy a’ mondtakkal egy 
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beköt’ve ;' föloldó ásv'ányvizek a” ,ffn'i'ásnál ive; 
'Bü 'r ö'k a s i s a k ft'i еgyedül va'gy'у cáio'inellelg- az 

` ei‘de’i vagy mérges saláta sürített nedve’ikîilön'ö 
ien’ Bordátul ’ajánlv'a'ì'a’ `húzmos n'níj" és’ie’I'igydle’- ‚ ` 
dások ellen' .xu gxfántnl j5-n§l többigâtfïFowler 
'arsenik;'оlvasztatja az" épenl neyezett esetben ’s 
a"vele egybekötött ny`akas negyedhäpülázban. 
'Трmтёs1п132on1шпц11ёг1 egés`zenïelálh мент‘ , › 
regs’zei‘ti'il a’ ‘rköńńyes beáuń .lappasgsfmgykór 
mise; a’ шбгsaшзъёгуш ыoьиaмшшжь és 
fvësztelе'nebb ezen ‘gyâgydzélra ;u'>1ё1‘7.:11Ё—'а’ 'hdgì 
Bliera ajánlja'liekeni'e `'ISST-át ilîi'äìzsińiii‘kßw” 'fl' 

'Húzmòs gyömolèyñlixdìísvanßgëßwny ‚elv'áL 
»sims'1min“ magicas» 59; 'ж’ёт'ы на'; 
'g' à`l?"(iv`ism~utlx oaŕyiddnl)"nnponkénŕtfnéliányszor.. Í 

М ,Az''îйum fbékeïaekügyúlós 'degene'finan igen 
dicsért az e c z ets a v ais "ké lfif' pìíi'óllŕ’ v'viizben'. 
Ailâgaxjë-jjjß пыип‘й. pziroltefx'n'zlien‘ A’' Tis-l 
ses адуvшпаrи: «meneame i'n 'nieuwe ezel 
Едим tesz, fha 'ileha cs'ömörg’erjesz'tésre nei 
háńy 'grán ipekakuá'nn adlitik. "ì ''j'g'çì'xi‘ïï ',frfî'i 
f ` ‘A’ эìmarи'ъaч’öд`ег gyшoыьaшепшь 
ьедмсséнынс. ;.\'î'îx. i.: tra’. ',.’. si. x i .. ‚т 'и 

Keleti sáfrán, vassal az relnyo'mott» 
' iiószá’mos' chlorosisban. ,A’ Sabina'jg, ke'vés' 

wlee'sse’lï jd 'hatásn' az iamorrh’oeában'. 'f '' ' г 
' ,d Amnyeres'Bajakba'mlegjobb hashajtó’a’ kes 
sie vagy'îl’l'fnmarindn s'aiél'trommal. 
Gyúlt~~ aranyereklie'n „та sem` jobb mint a’ 
gyüszi'ílevél vagy~má'lvaîön'tet`,belövé- 
Не kevés bdrostyán‘megyvizzeln 
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A’ bůrök vagy 'Ь oros tyán-m eg y g y 19 „о 
l @.i n е Е ыейёgдоч fözetének befecskendezése ~ je 
lesen hat a’ húzmos nádmgyúladásbau , valańnint 

.' belülrül a; bl’it'vök, sisakfy'í, nádragulya,klórsavas ' 
.barytm . ` .' . ' 

A’, húgyutak gyúlos bajában a’ fanyal ku 
. k oj с z a‘ '1çveleìnek fözete mészvl'zzel jl 5i lte r 
~pentin` lap‘dqcsokban ,.myrrha in ¿suh 
lstańtia ищy festvényben szint azon'kórokban. ‚., 

A’nyirk és véredények gyuladásaiban g’nagy 
fokú vízkórságbqń, digitalis, ,'oxymel colchic1,, 
‘s a’ drastìçus. hajtók. Нa a’ baj zelidebb, be,-, 
.érjiîk` az eczgtseava klálival, s.cillával és vassal. 
A’ legnyakas'abbŕesetekben pedig adhatni d oh án y 

l lav é'! ö nt e t et belképenf j- tul fél '5 - ig néhápy 
nncziafvçl'zhen tengerihngymanedvvel , vоgy allö# 
vetekben büz» aszszattal., ‚ д ‚щ, 
„l A’ hör., aïsejtes és пostos rendszer, ‚a’ ю 
kok és mirl'gyçek gyúlos bajaiban; a’ húzmos és 
“по: дьöйфütésеkъеп , a’ knnyaróban, köszvény 
ben, mirígy és bujakórokban, skirrhus és exos 
tosisban.; ugyanazon elleningçres gyógymód kö 
vettetik; de a’ következö диеrеk különös ‚Едут1 
met várók: ',, 

A’ köszvéńyben gvajak - gy был ’s ás 
ványkermes. A’ momordlca elaterium 

‚ (ngorkás maр-u36, Want észrevételeì szеrìМ), va 
, 'lamint a’ gцmmìgutti is elôhozandó , valamikor 
. a’ŕ kôrülmények' megendik. Kataplasmák a’ va 

` — dócz` (“Ним teßgmlentùm) msg.vánaklisztébùl 
пиву haszonnall тете}; a’.dagmft (aкций. A’ 



,n 
.v 

'ют 

ke„yérbélbülï barökblevélfözèuel 'csinán кам- ‚ 
plasma, v'égre pас“; újdon szебеtt ’s megtört bti- ' 
rök'levelek fözetvén'kásába, itt, ’sa’fájdalmas lnáj ésY lépdaganatban'jeles szolgálatokat tesять’ 
' Az egyszerü vagy bujakóros bôrkiütés'ekben 

és 'rheumatalgiában, sarsaparz'lla ’s smz'lax трети 
fözetei', mellyekkel egyszersmind a’ szikfl'ívonat 
aidatllató nagy adagban. Néhány mostani, észre 
i'étel'szerint„a’ sarsaparilla könnyebb {дzеtе há~ 
tnan Нa naponkl'nt' 8 -- 12 fontig, a’ legnyaka 
sabb bujanemů bó’rnyavalyák közül némellyeket l 
meggyógyl'ta. 2A’ Salvadori ’s Pollini ‘дzеtе, a’ï 
day/me mezereum (farkas boroszlán) kergének fö* s' 
zete, fél 5-tnl --- jj-ig, jj {out vl'zben, lasankínt 
ön'zkedve szaporl't`va. S alé tr o m -s a v'a n y 'jfg ‘ 
j 5-ig egy font vízben, színte jó siken'íkénkôè 
’s g ö z fü r d ö. v. 
‚ Végre a’ mirígykoros dag'anatokban és ke 

ményedésekben, a’ klórsavas ̀ baryta ’s j di# 
savaská'li. ' l — 

Tommasini ezen elleningerló szerekkel tart', 
és beéri velök ,` „mivel (így ,szól) Н!) csak мoи 
szerek használandók, mellyek hatásmódja ösme 
retes és bizonyos; 2) mivel azon gyógyszereket 
hasztalanoknak tartom , mellyeknek egy vagy más 
részn'íl nincs igen meghatározott sükere; 3) mivel 
igen irtózom ösmeretlen hatásu szereket adn'La’ 
sыше ösmeretlen ’nyavalyák ellen.' A’ chinahajt 
és kénesöt kivévén , minden speciñcumot (fajszerüt) 
hasztalannak, vagy veszedelmesnek дsmы-éп1: ki. 
4) Végre, mértékletességem a’ materia medica 

` l 

l . 



aos ` ` , ' l; 
.‚ bnn, l'gy szо! ЬдРax-maì prot'. gy'óg'ytudomnnyi 

g`ondolkozásm'ódomhoz is taд-2o2ì1“ -- ’~ L 
. ;Elve az. 6.пе1(ì:. hogy a’l therapeu'tikána 

"‘egyetlen része , mellyet `okösme'rettel és xпинг 
tóság'gal gyakorolhamiy-‘- az a’ therapia, melly 
nel'cyzélja, a’ пyaУаЁуёЬЬaц eléggé бsmен: és sok 
fe’lеr 'bétegségbеn 'l közös v. állapotokat módosítanì 
vagy е1е1ö1кеиуещй , -- az kevés , 'de jól` ваmем 

.l lìatásuxszerekkgbüzhetô. 'и- Mívünk; ,-Í-~-.így`szó} 
ugyan az -ïsqkllàa'fl szebb elömlmetelt'tett,volum,Y 
haïa’ betégségekltannlására, ha¿ aùyagi ’s мы 

` àlapjok (fondo, organica) vaз)‘ g'yógyŕthatórészök 
liifürkészésige@,bete/ges sértések ösaveállítáéára Ы 
küláö lmíirjfelkëppel,l .'íldozták',’sl fordl'tatták vаша 
топ gondoнюzásц mellyet egészen foglalatoskod 
Найтz új gyó'g`ysfzerek keresete', mellyek gyak- 

 

ran sükeretlexwii ’s néha veszélyeseln“' Cx 21g " 
'' .ï Az Olaszokuì'ße'döfszeréíxiül kevés mondani 
való'van. Ókgtîìbin'yńre мамы; bete'g'sëgben g'yli-' ' 
’l'aс1ástva8y‘ìпёеr1ést l'fítván, terméisietes; hngy 
gyógy'szerïeillx`ìsïelleningerlök lkép'é'ßen .mntatko'z 
nak. De azél'fmemkell 3oпйo1п1„‘1xоЁy ,a’ jó ’l 
szеrencslésf'' Ыйаш` Jgyakorlók ‚пйaï’: any. kiterjedten 
mértékte'lem'`íl hasmnálják‘a’fvérbonsátást ’s a’ va’ 
lödìlng gyöngítů'szeneket, mint mипы“: után ЮБ 
ыььшôk; me'rt csak meg k9ll gon'dolni, mennyi 

‚ ìиёойö szer 'használtatik az ell'en'kezö név адatt! 
AЧШШbaп еrôзйяgеrе]: közl’íl pedìg a’ lázos, heves 
nyavalyálfban ritkán élnek; ’s идеm, hogy Olasz 
országbaw'ennél fogva láttam kevesebb ideglázt 
’s ’ennek , az egyszer eredtnek,, szerenò'sésb gyó- 
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gyítísát., .mint ott, holmindjárt kánfor és lpésma: 
' vetetnek’elö. . ' . , 

Ha kétségtelen, hogy az életerö fogyása 'ai 
nyavalyában ,.‚ okviszonyban all az aiiyagi vegy1i- 
letbajjal, mit reménylhetünk azon szerektöl'; 
mell'yeknek siikeije `gyors és elszálló? Mit reményl-e 
het'ünk a’ prio'ri a’ mesteŕkélt fölingerléstîil, ha 
egyszer’smind a’ szabályelleni vegyi'iletviss'zonyïis 
'meg',nem jobhíttatikl'? --- és még is lehetetlen hin 
nünk, hogy olly~ rövid pillanatok alatt, mint ai 
pésma ’s ammonium hatásokat mutatják, azanyag.' 
пon fölrételezö hibáì iskedvezôlegl válitoztassanak 
meg. Az eröket magán, szorosanvéve, soha és 
sehol nem gondolhatom szenvedöknek, és ha -é 
a’ mi' elégge csudálatos! — a’ látszólag nem anys 
gi szenvedésnél az élet-mozgásokat'a’ legnagyobb 
rendetlenségben találom, csak ezen esetben re 

v ménylhetek azon szerekti'íl valódi hasznot, mel 
lyek gyors és elszáld behatást ,tesznek'nz életes 
жzgáм-a, nem pedig'azon kórokban, mellyekhen 
nyilva'n elö járt valamell'y anyagi hábor'odás,` 
vagy az életmozgásokkal szorosan ’s oki öszvekö 
tés láltal egyre tart. Ennyit a’ priori. De ré 
szечи-111 gyakorlatilag, a’ posteriori is eg'észen 
mdggyözödtem, hogy az erös ingerlö szerek a’ tü 
dö, agy, nádra-gyúladás `adynam'icus idöszaká 
han, ’s általáhan az úgy nevezett secundarius 
ideglázban többot ártanak , mint használnak. Meg 
gyógyúlnak ugyan nëmelly odal'télt betegek, kik 
~nek àether (égény) ’s villó (phosphorus) adaték , de 
ezen szcrektül gyógyúltak-e’ meg? l 

l 
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l ŕ„' Igen solcan útatja'k xnagokat a’ .,post hoc,` 

ergo propter hoc“-nak, ha betegök meggyógyúlt, 
de nem olly könnyen, ha meghalt. Annak {651tг 
ЬеЕésНпШ,` hogy еgy“: betegemet azon erôs inge 
rek által "gyógyítám meg, a’ jobbulásnqk,gyov 
san ’s föltetszöleg kellene mutatkoznia , ’s tarta 
nia', .mi'vel ezer tapasztalás tam'tja betegeknél ’s 
épeknél, hogy azon szerek'hatása igen gyors; 
illyen sükert pedig öncsalódás nélkül alig talál 
.hatunk azon nehéz nyavalyákban , mellyekben a’ 
'ml'íszeri anyag különösen ’s mélyen támodtaték 
meg. Ezen igen nehéz kоп-o'1: nagy részét én a’ 
legfenyegetöbb gyöngeségi szakban csupán ta`gadó 

д lag vagy revulsivus szerekkel Olaszórszágban gyó. 
gyítni Майн ’s magam is gyógyítám; és Hilden 
brand Ferencz sokkal fényesebb gyógyításokat teн 

` nagyon mérsékelt ira'nyzatával, (az aura car'npho- 
rata-val, a’hogy magát lkifejezni szoтa), mint a’ 
császńr város nagy kórházának azon .orvosai , kik 
a’ gyöngeségltül félve', mind-egyre hajlandók ha 
talmas ingerlö vlagy eró’sítö készületetmozgásba 
hozni. Azon na y tehetségü. klynicus száz a1ka- 

. lommal meginti am’tványait, ne hagyják mago 
, kat a’ l'rítszó gyöugeség által megcsalatni. ‚ 

A’ kezdetök ólta nyílván ad'ynamicul, 'kevés 
nyavalyákban; millyenek:` a’ febris lenta Hlixha‘ 

¿mig némellyyl'zkórság, ideggörcss,. hullkór~(nya- 
valyatöfés), vittáncza ’stb. ha egész lefolytokban 
:lemmi gyúladás' jele nem mutatkoz`îkç- malattie 
di diatesì dubbia, --- ezen kóridomokban, mel 
lyek' vagy tisztán adynamicusok, vagy az olasz 
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tam'tmány szerint majd egyik majd másik hajlam- ` 
hoz tartozók,l ¿- az"elleningerlöktül legörömös 
tebb , ~ ’s ezen, czím alatt majdnem egyedůl hasz 
т“t in’gerlô szerek: a’ bor , az `égény (aether) , az 
-ammonium, a’ plésma, a’ mákony (opium). ’ - 

A~z anyarozs elleningerlés tekl'ntetébül, ` 
‚ leginkább'Spajrani orvos s2ámos vizsgálatai sze 

rint leghathatósb szer gyanánt használtatik a’ lom 
bardi gyógyászoktul 'minden vérfolyásban , és pe 
dig többnyire porban, x gr. minden ’î órában, 
ha sürgetôk az esetek. Bizonyíthatom , ho3у1 mind 
én, mind egyebek gyakran használtuk., mindig 
gyors sükerünek találván. Неm l'lisz'em ugyan, 
hogy csupán elleningerével gyógyi’t, — mert az 
egész gyógymezôn nem igen hl'szek egyébnek a’ 
világos eseteken kivül. Epen olly kevessei'vélem,l 
hogy a’ cubeba hatalmas ellenbizgatás l'egyen ’l 
ezen tnlajdonsága által --Jnint most az Olaszok 

' állítják '-- a’ leghevesb, húgycsögenyfolyást meg 
g'yógyl'tja; teljesen arrul sem gyözödtem meg, 
hogy ezen szer a’ húgycsô „мaмыt a’ gyomor 
nyálkás (takony)-hártyáján okozott ellenbizgatás 
által szůnteti meg vagy szelidíti , mint a’ franczia 
orvos'ok magyarázzák; de Hartmann és egyebek, 
bizonnyal okos osztályozása által, kik a’ cubebát 
gya'ntás és égényes állórészeiért az igen hevítö 
szerek közé számláiva, annak használatát a’ kan- ` 
kó kezdetében rendszerileg tiltják , el nem hagyom 
magamat ìjeszteni, annak (ha különben a’gyomor 

' jó,’s a’ szenvedö láztalan) épen eleinte nagy adagok 
ban rendelésitül , mivel szemlátoma'st meggyözöd 

’'. 
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'tom ’s még'hozzá ,rendkivül sokszor , annak ked-. 
vezô ’s majdnem ‘aрии’í hatásaru], -- hanem a” 
mint mondám nagy adagokban , jj-5 --- j- Ё na 
ponkínt,l mint az olasz, néhány angol ’s itt ott 
már néhány német seborvos is rendeli, rendel 
tesséklezen s'zer; mert kevese máskép, látszik dol 
gozni; valamint a’ mákony; angol. orvosok igazi ` 
tapasztalása szerint kis adagokban ingerlô, nagy- , 
ban pedig, erôalázó. (L. Bacot, O n S y p hi l i s. 

1ЁСЬеНиs, Handbucb der Chir.) A’ .theoria fe 
.'jet kénytelen a” tapasztalásnak haj 
tani! .. 

Gyönge vonásokkal megériutvén itt az egyol 
dalúnak gúnyolt Rasori - Tommasini-oktatását, 
(melly megengedi ugyan a’ dynamísmus ’sl a’ ml'í 
szей anyagbközti szoros kötelet, ’s illy módon a’ 

`dynamicus szabálytalanságnak megfelelô anyagi 
vegyületzavart a’ kórokban, de mellette шаш 
ja? 'orvosi kutatásunk a’ titkos mole 
cula változás részérül nem juthat bíz 
tos gyógyjelentésekzlez; azért az mü 
szerzet és annaklegyes részeinek in 
gerlési ’s elleningerlé'si állapotjához 
’s tapasztaláshoz alkalmaztassuk ma 
g u nk a t fô k ép e n). említenem kell még {hogy az 
olasz félszigetben, igen nagy ,tehetségií féŕñak tö 
rekedtek egészen ezen elméletellenére teljes böl- . 
cseségi belátással a’ nyavalyák mélyebb műszeri 
alapjának fölvilágosl'tására. . Ezek közül csak a" 
jelesBuifalin`it emlitem„ ki a’ „Saggio di patolo-l 

.giaanaliticw-ban a’ parmai, kórtudost hatalmas 

i u. . 

, 
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fegyverekkel támodja meg "s Феи-î3110п meggyö 
'zi. Oldólag, és oktndományilag szigorúan fogva 
munkájáhez , meglnutatja , 1x o g y mi n d e n be 
tegség x11'x’1s11е1’ì-“е5yй1еtЬе1ìs131411:а 
bůl veszi eredetét, ’s hogy épensïíg- " 
'gel nincsenek Нsшáп dynamicus nya 
у a' l y á k. ` . 
l Egyik fö család szerinte a’ ren'd-, viszonyok- д 
(proporzione) ’s a’ tulajdon természet sz abá‘lyta- . 
lanságiíba'n all, a’másik a’ moz'gásokban . kiilsö , 
'kézmú’s , küßnnemü benyomások p. o. 'férgek , 
bélszenyek, маткa ‚ seb ’stb. által okozva , melly 
,nyavalyeík , valójokrn néz've, mindig helyiek ma‘ 
rndnak , kivévén , ha n'j , hozzá kapcsolandó xmi 
сжеr anyagì‘nyavalya'ra (or5aпìcus az ô ér telmében') 
adnánnk okot; ezen, igen rendetlen és határozat`-\ 't 
ian lefolyásn betegségek mcggyógyxílnak a’ bete-` 
gl'tö hatalom elmozdl'tásával. Az elsô nyavaiyák, 
‚-- az elöre järt állati-elem 'munkálntoп, . a’ belsö 
ml'íszeri vegyületben utörténök , nyngovók, és pe 
dig vagy a’ 111311пomaыд,rosшegyй10t1112п , 1’aд’у 
azen dnrvábbnn melly a’ különbféle ml'íszeres 5116 
,V'etekbül téteték öszve, --noha eleinte helybeliek, 

' mégis a'ltalánosaknak'neveztetnek az általánoss'ág 
ra törekvö nagy hnjlandóságuk miatt. Ezenfnya 
nyavalyáknak bizonyos lefolyásuk van, nyomban' 
ketrté nem vágható. A’ tenyész-munkálatoknak 
elôbb ki kell a’ szabályelleni mú’szeres részecs 
kéket ün’teniek, és lijakat, rendeseket vezetni be,` 
ml'g a’ test teljes épségre jntand. . Ebbül látbató 
hogy Buffalini igen' kcdìlez a’ crisiseknek. 

- 8 
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Kórleirása azen föosmályokatl ` álll'tja föl: 1) 
a’ ml'íszerek kézml'ís és elemes sértése; 2) azlai` 
similatio (beazom'tás) nyilvánqs, meghatározh'aió 
szabályellenisége; 3) elzfái't', ‘дszед-а, minded' 
(И; meg nem ösmert ` {fe'gyülei-hibák; 4) az Щеt 
.mozgások észrevehctö' ’s mçghatározhat'ó eihajlásai. 

Tovább nem mulathatok Buffalini prof. tanitmá 
nyával `çzélom kiliágása nélkül. Ez kezdètétül 
végéig szor6s oktanos (logicus), mérséklеtt, telve 
leg`é'lesb észrevételekkel ’s tagadhatlan igazságok- 
kal, a’ tudósok ñgyelméfmegéi-demlö ’s a’ Harb . 
inann pathologia'ja melletti helyet. De sajnos , hogy 
a’ gyakorlati gyógytudomány kevés gyógyjelentés- 
sel dicsekedhetik a’ můszerzet titkos můhelyének 

' kutatásábul; és azl egyoldalu-theoriáá, de íìnom 
és tehetséges gyakorlatu Tommasini, úgy szólhat 
va,¿ Qrvosi bálványa Olaszhonuak, ’s nem, csak ` 
legyet homa’lyqsl't-meg, ki böven ’s mélyen ható 
lélekkel ásta aй .tanitmányának alaposzlobait, ki 
a’ fölszíni lát`körrel :még nem elégedve az ala'pra 

` his a’ valóba bé hatni törekedett. Ez ñgyelmet éli 
demlö dolog; mart, gondolom, arra, emlékqztet., 
milly keveset tudunk a’ nyavalyák valójárul ’§ a" 
.gyógyszerek valódi hatásmódja'rul ’s milly kéveset 
vìhetünk ebbül ált a’ lgyógyitásra; ’s milly szereny 
.csések leheŕünk и egyszerü, sôtt ha úgy akarjuk, az 
egyoldalu‘ gyógymódnál , mcllynek — fôczélj a : az 
akármelly ösmeretlen vegyület vi 
szony alatt föltünö ’s érzékileg шеg 
ТogЬatб, mértékföli vaдy zivatanos 
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életmozgásoliat lecsiinpftani a’ teljes 
můs'zerzetbemvagynzegyesrészekben.' 
‹ Két nagy hibájok van az'olasz ervo'sok'nak; 
elôzör: hog'y könnyen sok vért kibocsátanak,l 
'másodszori hegy'nem veszîk elég tekintetbe sok 
elleningerük'bizgó hatását a’ gyemer-bélt'akony 
hártyára. De ezen hîbábaÈ a’ ŕjelesbek nem esnck, 
épen kiknek' munkái mintegy ve'frrel látszanak 
irva lenni. Tommasini nem elly vérszomjas a’ be 
tegágynál, mint némelly tanitványai, vagy mint 

-elm'élete. sz'erin't .maga is látszik; de egyszeni, 
`-végetlen egyszerů a’ bánásmfódja, ’s eze'rt hatott 
ńgy keresztül, véleményem szerint , ’s ezért 1111111 
terjedtebben és méltóságosbantanja, mint еgy más 
`országban a’ mélyen .gondolt ’s/ az universum 611014 
11os törvényéire alapított gyógytudomány. Gonde 
'latom szerint, иt következtethetem` az orvosml'í 
történetébül, hogy a’ meszszeüzött bölcselkedésì 
'vizsgálatok ezt Ьìыossá3ta1aппá‚t12szì11, ' ’s hegy biz 
'tos mezejét'a’ tisztított érzéki vizsgálás ’s a’ mér 
séklett inductie proxima képzi. Ncm leszl talám 
fölösleges mondanom, Вoдy Hildenbrand Ferencz, l 
пon jele, nagytehetségů klynicus 13 évîg estroma-, 

-111 szon egyoldalu theoriát, 'miden Pavia'ban pro- . 
fesser volt, --- az ôt szeretô ’s ottléte utólsó' évei 
ben végetlenül becsülö tanitványaìnak, nyomosné 
met orvositant ajánla ’s adott elö; hogy Lucciihal 
egy német erves sok év ólta egészen elrendelt he- 
moeopathicns kórházat tart, a’ nélkül hogy né 
hány mérföldnyi távolságban csak a’ „homoeopa 
thia’i‘ nevet is'hallani lehetne;. hogy magábsn 

. s. 
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Nápolybampróbáui k1ynìcum adaték egy orïvosnak 
a’ homoeopathia számára, de a’ melly gyursan ha- 
tás, és süker nélkülinek'ösmerteték meg; hxigy, 
egy szńval , mind azon rendszerek ellenére, mely 
lyek Paviában, ` (mint fölebb érintém) Macerátá 
han, Lucca- ’s Turinbańitam'ttatua,k, az életbelx` 
még mindìg ezen ellçlxiinger uralkodik 01z620r 
szágban; talám egyszerůsége mia,tt. 

, . 

\ 

Én hìzelkedem azzal magamnak, hogy Tomma 
sini, Rasori ’s általában az й] olasz reformált os 

\ kola elméleti alaphibáit , tarthatlansgígait ’s gya 
korlati rosz fogásaifáltlátoxń, ’ aztyélem , hogy 
ezeńszoros mutatmányban elô is tün`tetém. Nem ke 
rülhetem ki, még itt, a’ tudományunk mo'stanì állás 
Pontjáhaz 'képestyezeń föeljveket .nézetem szerint a1. 
'orñmsi gyakorló elébe щиты. . 

Ne hagyja magát teljesen elfogla'lni a’fer. 
'mészetphilosophiai'életpézetektüL Mert bár melly l' 
igaz legyen is.,'hogy miñdçnütt azon alaperök 
dolgoznak, olly való más. oldalrul ‚аж is, hogy 
számunkl'a a’ ,nagy és. Иs világ (makró- ’s mikr0- 

' kosmus) t,örvényei kévéssel' többe'k„mìnt gyönge- ' 
ségünk ’s tudatians'águnk kifejezëse. A’ n'yavalyák 
kétsan-kfî l(bi’polaris) ábrázolata lke`v~ésseî világog,' 
biztos, és gyakorlatilag a'lkalmazható mëg mind 
eddig., ~ i ‚ , 

A’ legbels6,vá1toza'sok az emberi test elem 
anyagilian ай; fognak valaha ńgy'megösmertétni, 
ho'gy biztos jelentést adhatnának, ’s a’ gyóg'ytes- 
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tek elemi hatzisa a priori ki nem sza'ml'tható az 
élô mú’szerzetben. -- A’ diabetes mellitusban-igy 
szólanak ---- olly fekra szált tenyészésünk alá, 
melly az alsóbb müszerzeteket illeti, p. o. a’ nö 
vényeket; melly jelentést ,ád ez a’ gyógyml'íszer' 
ben? -- A’ rhachitisban (tulajdon. értelemben) a’ 
csontek mészrészek'hijányával vannak; a’ vas,pe 
dig ’s a’ tiszta légbeli mozga's, talám legbîztosabb 
gyógyszereink eilene. . 

"' Mint` az élôkben , mint a’ holtakban nagyebb 
részìnt az érzékileg észre' vehetö tüneményeket ta 
nuljuk, ’s azokhez „шик poontosan magunkat.` 
' A’ gyomor és a’ belek gyakran igen szenvedök l 

`lfaijdalom és láz nélkül, ’s a’ legtöbb nyava 
-lyákban társ-szenvedésbe húzatnak; ebbül 
pedig az következik , hogy minden a’ ml'íszerzettel 
heterogéni anyagektul örizkedjünk, mihelyt ponton 
vizsgálat шán csak csekélyfoku gyliladást leltünk is 
az emésztô ml'iszerekben; mert a’ belszerek hatá 
sa a’ gyomorban kezdödiki 

Csak kevés gyógyszert használj'unk , ’s csakŕ 
ösmeretes hatásuakat, mellyeknek ereje igazgat 
'hate , ’s a’ fô-můszerekben ’s a’ tenyészô élet logje 
.lesb munkálataìban nyiltan mutatkezik, p. e. olly 
szereket , mellyek világesan hatnak az agyra ‚ 
'szl'vre, májra, tüdöre, hasnyál-min’gyre, vesék- 
re, börre ’s a’ bélcsôre , egyenkint vagy többekre 
közülök egyszersmind; sükeröket peйg, izzndás, 
.epe, hugy ’s gan-üritésekben mutatják. Ezen ol 
‘dalrul többé ’s többé kellene vizsgálnunk a’ 3165)‘ 

n 



11s '` ~ 

nereket. Suk ‘леr: használván, kиеsеt vagy @gyn 
sem hozunk tisztába. у. 
‚ Gyógyszereìnket épeken és betegeken meg 
kollene próbálnunk,. '.'a’ következéseket öszveálll' 

— tani ’s pontosan megmémì. Az elsö próba szükséges, 
hogy megösmerjük azokat az Шtaмпы és meglehe 
tösen állandó hatásban; meglehetös-ben, mert 
az épeknél sem leend af süker' mindig ugynnaz, 
mivel az (Леtний ugyanazon heterogén benyo 
másra ищи е’ majd ama’ müszer vagy rendszer 
által hat viszsza, ’s azon gyógyszer az érzéketlen 
száraz hörüben a’ hugy „нaшаst emelheti föl, 
vagy hasmenést, hasrágást, gyomornyomást, fö 
fa'jást okqzhat; nn'g egy másikban, Мне!‘ lágy, 
ingérlékeny höre van, (mellette pedig egészen 
olly ép) egy hóizzadás által mind пoп tünemé- 
nyek elmellŕiztetnek. A’ második próba szüksége: 

' ’s elsö fontosságu „ mivel a’ beteg testnekîgen kü 
'lönbözö érzékenységel’s viszszahatás-módja van. 

Fö figyelmünket aznn szerekre függeszszük, 
,mçllyekx,xtminden i'döben ’s minden tartoma'nyok 
¿han bizonyos kóridomokban igen általánosan ’s bî- ‘ 
Ahodalommal' látimk haszmíhatni , ha'r ha le'gkülön 
bözÖ'bb, sött`tán elienkezö Феи-ì8ì nézetekbül is. 
`Megneveisem p. o‚.a’ savanyakat, timsót ¿s hide 
get a’ ` vérfolyásokban; vérbocsáta'st 'a’ gyúladá 
'мыши; hánxtató ’s hajtó szereket a’ lázokban, 
'mxíkonyt a"fájdalmakhan ’s görcsökheu. îl 

A’ gyógyszarek nagy nésze sokkal gyursabban, 
ììztosabban és маsь“ hat a’ заìgет: ingertelen 
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eledelek mенеtt; ingertelen Детали! egy fontos 
îöltétela’ gyógyitásban! ` ` 
' Épen ezen táplálatmód , nyomosan folytatva, 
képes a’ ml’íszerzetet részint, vagy egészen is álts 
változtatni, ’s l'gy nyavalyákat 'gyógyítani. Ha 
elôbb ellenkezö életmódet штыk, föltetszve gyша 
a’ befolya'sa. A’ legidösb indu's orvosok életrend 
által gyógyl'tottak, ’s magok мы" a’ maga meg-‘ ` 
tqrtóztatás példáját, rizsvei és liszttel éltek. (L. 

'Strabe, 15, 1191.) 
А’ betegségek nagy része legj`obban meggyó. 

gyul minden gyó`gyszer nélkül, ha elegendô sza 
bad eletmunkässág van jelen,-- еgy a’ legnagynbb 
és legfontosabb dolgok közül a’ gyógyl'ta'sban! 
'Ezen eseteket illöleg meg kell különböztetni ’s 

. ösmerni törekedni, hogy sem hasztalanul, sem 
‚ károosan be ne nyuljnnk háborgatva a’ magát gyó- — 
gyító ml'l'szerzetbe , sem henyélés és munkátlanság 
által okot ne adjunk ml'iszeri elfajzásoki'a ’s öreg 
ség - bajokra. , ‚ i. 

Ezen utólsó pont nagyobb fentosságu, mint 
hogy megtartóztathatnámmagamat.néhány szó ('61 
hozásátul a’ természet gyógyerejérül ’s némelly 
ide önkényt kapcselódó vizsgálsttul. 
‘' f Ha az orvos annyirajtitott, hogy igazilag tudja 
beteg eseteit életrend' és gyógys zerek által 
gyógyítandókra fôlosztani, n már egy nagy föla 
dást megolda; ezután törekedjék teljes eröveLIgen, 
a’ t e r m é s z ete r ö több nyavalyát gyógyi't meg a’ 
můszerzetben mim n' gyó'gyrendszerek, ha olly ked 
vezö külviszonyokba «мы, hogy hsta'sát, -- ha 
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mög létez cs.ztatlan és báboritat'lanul a! szabályos' 
állapot helyrehozására fordl'thatja. P“""* báró, egy 

. éles elmëjü ember, midön'még csak néhány hétte! 
elôbb véleményemet kérte a’ homoeopathìárul, nem 
Нs zavarba hozott; mivel a’ m i l lió d-r é s z e g r a n 

. ruli “Не! által --- --- melly mintegy c’seké" 
lyebb valóság, lmint a’ naptlul a’ földre esô su 
garak szegiete -- ma igen sok láikusnál pártosság' 
gyamiba esni, ’s azon eset is kevesek elött ¿isn 
meretes, hogy a’ gyógyszerek hatása az épeknél 
is végetlenül különbözö g, hogy azoknak általa'nos 
hatása nem épen ollyan, millyennek éokan álh't-' 
ják: de midön a’ báró azon véleményét mondá ki, 
hogy и életerôvel birófegyénekben gyógyszerek 
nélkül kelle'ne a’ betegséget gyógys'ŕtani, nem tud' 
шm neki pиsztа nem-mel felelni. Aж mondain! 
neki, hogyßmnjd 'minden hexjes betegséget, ha 
„тент foku, .legjobban gyógyíthatni gyógy- 
szerek nélkül vagy legalább legcgyszerüebbek á] 
ta`l, millyenek a’ viz, limonáda,' щaпdo1atе], 
máh'athé,' ’stb., ‚a’ lfìataiés erösembereknéÍ; de 
bogy a’ nagy fokuaknálgf hol kiváltképen az erös, 
élénk alkatoknál könnyen támaiihatnnk háb'orxîl 
ellenhatások, е’ vegy ama’ föműszer könnyen meg 
töltetik vérrçl,'. --- gyors orvo'si segedelem nélkül 
a’ legnagyobb baj történhetik; de hogy czen ese 
tekben is igen gyakran abban атм az ,orvoâ leg 
hásznosb törekvése, `hogy` vérbgcsa'tás , hánytntó 
vagy. hajtó szе!’ й1ta1,‚1йsтьadй.sa a’ természet 
`kötve volt erejét , ’s a’ tulajdon gyógyítástyiszónt 
rеá bl'zza; hogy e’ mellett'a’f'ßúzmos nyavalyák 

f. 
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kö`z'ül`is számosak e’ termëszet gyógyereje által 
шешеk leg johbanel, ha a’ bete'ghozó oko 
kat föltudjnk talälni ’s a’ testet tevábbi befolyá-. , , 
'soktul megvédhetjük, p. e. az altest bajai, a’ 

'mint kitanuvltnk, hogy mezgás hijáuyábul, bor, 
kávé, kövér, sós étkek, nedves lak stli. által tá 

" madtak, legjebban gyógyíthatók tiszta víz, egy 
szerú', ingertelen eledel, mozgás stb által, min 
den orvossa’g nélkül, ’s a’ gyógyulás gyakran bá 
mulandó gyorsas’ágg'altörténik; A’ gyógyszerek 
folyvásti haszmílása, ott létez, holaz elnyomott 
erök egyszerre ki nem szabadíthatók, vagy a’ 
hol már mélyebb anyagi szabályta 
la ns áge k шишеk a’ mx'iszerzetben , ’s ez nem 
ln'r elegendô belsö crövel; a’ mil húzmes nyava 
lyákban, gyenge egyc'nekben, saдаs! könnyen 
megesik. ' 

' 'î A’ természet gyógyereje, ezen törekvés, a’ 
` szabályos állapotra, olly világos a" növényeknél 

ás‘ állatoknál, a’ vadaknál, hol semmj orvos szе" 
,nem rendel , ’s a’ ml'vclt'embereknél , épen az nralko 
dó gyógyrеndszerek különbféleségemiatt, hogy csak 
az elfogult rendszereskedö kételkedhetik benne. 

A’ szíiken gondelko'zó Broussais majd minden 
bajunkat a’ gyomorbélgyúladásbn szoй-“á öszve. Ö 
’s kôvetôi teыt nadályokat raknak a’ hasra, seg-` 
hez , ’s gyógyszerkint czukorvizet, tejet , máнa. 
fözetet sth. adnak ,'a’ legtöbb~' esetben; az élelem 
szl'ik ’s ingertelen legyen ’s gyakran tiszta, vagy 
‘Кzеs tejben' áILAz éjszak-németoországi , tudós , ter 
mëszet` philosophes gyóïgyász megи,“ ezt , ’s boszon 

‚~ 

.’ 
\ 
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kodik, és темп, annak elmélet'x egyolçlalúságán’l 
mestere mindent leszóló kizárásosszellemén, De 
már molly egyoldalú ’s túlüz.ött legyen is ezen 
tзадzй, még is szeri‚nte való ’s gyors дóдим“ 
s'zemléltem. r- Kit'illet itt a’lgyógyulás tisztelete? ` 

Számtalan húzmos nyavalyák, kivált ollya- 
. nok, mellyekben vagy eredetileg, vagy követke 

zésként az altest szenved, ha még elfajzást nem 
okoztak, "s életerö ‘kan niég jelen, meggyógyl'tat-` 
пak egyedl'íl a’ természeterö által, ingertelen ’n 
az emésztési мы; aНкaЬпЫzoН: mennyiségü (519l: 
mdd által, `és pedig többnyire jobban gyógyl'tat.j 
hak-meg, mint ha 'g’yógyszerekkel özönöljük-be', 
ingereljük, kinozzuk a’ szenvedö belet. Szóló pél 
da gyanánt ma'gamat hozhatnánvföl , ki 16 hónap 
ig gyógyl'ttattam hires professurok, gyakorlók $1 
tal egy irtóztató nyavalyában , melly, véleményem 
szerint is húzmos gyomorgyúladáevala, fekély 
képzéssel. A’Vleg nagyobbl vígyázattal próbálák 
гaрaжи az ezen ese'tre legjelelgebbnek vélt gyógy-, 
szereket , ’s ,mindnyeíját: vagy süker nélkül, vagy 

’káromm. Kérlelhetlen `éhdü' kisztete az evésre, 
de majd minden kaши levest ki kelle hánynom. 
Vázzá' soványo'dtam lasúdanként, nem mozga/tha 
him tagjaimat szabadon, lábaim dagadtak, mig 
(Ы t s z ó l a g) az úgy nevezett colliqíiativa (fölol: 
dós) hìghas háborgata, semmi szе: által nem sze 
lídíthetö. Mindenektůl'elveszettnek vélt, a’ halál ‚ 
vázképe, mellynek közel megjelenésire nömet 
H. .ze professor elöre-készíté, orvosi függetlensé 
geniet megkapám , (mellyrül elöbb nagyobb részint 
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kedveseim tekin'tetébiilflemondék): ’s most többé ' 
semmi gyógyszert nem vettem be. Tehén tej, ele 
inte vízzel higítva (mert különben kihánytam), 
ezntán tiszta tej, lassanként szapoorodó mennyi-~ 
ségben ’s Mödling tiszta tavaszi levegöje hamar 
lábaimra álll'tottak; utóbb kiterjedtebb életmód 
járult hezzá , mellybül azonban minden ,fx'ílszer és 
hevítô italek , ,p. '0. kávé, bor, sth, egészen szám'- 
ú’zettek. Már most két teljes éve hogyegészexi he- 
moeopathicusan élek — sit venia verbo --- maga 
megtartóztatási csuda minden barátjaim elött, ’s 
igen nehezen vsilandok, ezen életmódtul-meg, melly 
.testi javamat elömozdl'ti ’s elzordonult elmémet az 
életörömeinek viszont megnyitaí. . 

A’ gyógyl'tó természeterô ’s az életrend fen- 
tosságának` kérdée tehät csak ligenlô feleletet‘ ` 
szivel-meg; ’s adná Isten ,, hogy minden orvos szí-. 
vére venné ezt, ’s 'rossz h'elyenl ne bántanák a’ 
nyavalyát foiyásában, ne hábe'rftanák munkája’ 
bannzen isteni gyńgyl'tót. igen ta'vol legycn it! 
,is tôlem ai általánoskodni akarás, mert hiszen 
fôlebb jelcntém már, hogy gyors és haгalmas olf-Í' 
,vosi belényúla's nelkül gyakran' a’ halál ’s még 
'többször húzmes gyógyíthatla'n `baj azen 
betegségek, következése , mellyekiliö gyógymñ 
által biztoosan és gyersan elmozdíthatók lettek 
volna. Ez mondható különösen az erôs heves gylî 
iadásokrul, mellyekhen megfelelô vérbocsátások, 
,hajtók, hánytaató, berkö, calomel ’s mákony néha 
csudát tesznek ’s váltólázokrul (febres intermitten 
Фея), mellyokben némelly keserü kivenatok, oldó 
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, lszei'ek, мы. ’s mérsékelt ada'gokban, a’ 1:6`ппyеп 
xnegtörténô rejtett és nyakas máj és lép bajak el 
],enére olly jóltévöleg munka'lódnak, ’s olly gyak- 
ran a’ fojtó ehininnél alapqsabb 7's állandóbb gyб 
5уп1ást eszközlenek. Az illy. eseteket, amazoktul 
megkülönböztetni az orvos nagy föladása, hogy'l 
szükségtelehül mesterkélve ’s elmesterkc'l've 'a’ 
természelet föl ne háberitsa gyógyhatásiban , v.'agy 
se mmitnem téve'okozzon bajt. ` 

Vannak azonlian orvosok , kiknél az úgy ne 
vezett hösszcrek mindenök-mindenben; ezckhez 

llzzólhatna rég'bemohosult sl'rjábnl Hoiîman Еri 
d.rik: .,A’ legteljesebb öszìnteséggel vallhatom 
meg, hogy több 'mint 50 év ólta, mellyek адa": 
számtalan betegeket, gyógyítok legjobb ,sülferrel , 
mindig szîgorúan örízkedém minden erôsen @l 
gozó szerektäl , legyenek bár ün'tök , ecsilapl'tók , 
áltmozditók , mînd afheves mind a’ húzmos nya 
valyákban, mind a’ gyönge mind az erôs egyé 
neknél, ’s hogy Isten segedelmével gyözni sze 
rencsém volt, egyébb gyógyszereket 'nem.használ 
vn, mint a’ leg'szell'debbeket, biztosabbakat~’s 

.mellyeknek jó hatását a’hpsszú tapasztalás bebi 
zmlyl'tá; .a’ mi valóban türödelmet és az` idö sege 
delmét kivánta“. . 

...___-__ 

l l Í i 

Mintegy kisztetve érzem magamat minekelôt 
te kezembüléa’ toнat leteszem, lbefejezöleg afgyaf 
'korló orvos nehéz álláspontja't "иsgаниì; ,aimen 
ŕnyire a" 'gyógytudomány -mert мы“; fökéief 

'\ ,.. 

',` 
(l 
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len ez --- és más részrül a"közönség sek п01x6zs6 
get vet elébe "itáuL Mivel az` olivos. is csak ember, 
ôrízkedni fogunk, ne 'hogy az orvosnak„számol`- 
juk hibául-be a’ gyógytudoma'ny hijányát ’s gуö“ 
geségét, ’s a’ közönség gyöngeségit ’s tulajdonsxí 
gait; örízkedjünk a’ gyogymü. gyalázásitul, ott, 
hol a’ hìba az orvosen'vagy a’ közönségen fek 
szik. ---- A’ közönségnek valóban soha sem kellene 
szeme elül elveszteni az ervos'iránti szell'dséget'’s 

'igazsa'got ,' mert feladása nehezen oldható, ’s osu 
dát tenni nem emberi doleg. De minden 'envas 
nak is kötelessége volna , tanulása'kezdeténél feg’ 
va hivattatása legész kiterjedésivel megösmei’ke'd- l 
ni, hogy ещét minden oldalrul'mozgás’bmhezhas- l 
sa; ezekkel pedig'f nem `bl'ró legjobbat tennel a’ 
templom küszöbétül viszszalépni. A’ gyógyítás tu 
dománya végetlenül nehéz’s egyre igen töké1yet 
len; az elsön senki sem'kételkedik egy könnyen, 
a’ 'másodikat pedignem `~kònnyen tagadhatniß igen, 
a’ tuêlemányunk, kivált pedig rendszereink igen 
telvék gyöngeségekkel ’s én azt állítom, hogy a’ 
jó orvossá levéshöz elmellözhetlcnül szükseges a’ . 
tndomány tökéletlenségérüh meggyözödni ! Ezen 
elôre föltevés nélkül majdnem 'kikeriilhetlenül 
egyoldalu .rendszerekláv vagy, vakmerö tел-xп6sz0! 
zavaró lesz az orvos. 

Bizonnyai kiva'nható volna, hogy1minden ma 
gát nemes rendeltetésünknek .szánó, még ,tenuló" 
évei alatt az egész gyógytudományt mintegy ált 
ölelni tudná történetileg ’s philosophiailag, melly 
annak történeti „мы“ a'ltal legjobbanjelérhetô. 

‚ ‚ 
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Mert valamint 'az emberek történettanja , winkel. az 
embert minden oldalrul legigazabban megösmerni ’s~ i 
.közöttök 'elf0gultlań, biztos lépésekkel x'nozogni ta. 
в“ , ’s böcselkedökké tesz , úgj a’ gyógyml'í történe 
.te , azt valójában ’s kiterjedésiben a'lli’tja 'szemeinlr 
elé ’s elfogultlan , nyomos , bölcselkedô orvos'ok 
ká мы. .‚ Elkészl'tve jó, ‚таит .alapnézetekkel 
a’ gyakorlati `élet elkezdése elött , könnyebben 
megmérközik a’ kezdö` practicus a’ tudomány 'ne 
hézségeivel , pályáján vígyjázóbbau és ` biztosab 
ban mozog elöre , magát több oldalulag kimívçli 
.’s hihetöbben szaporitand ja a’ nyílt elméjü , rend- 
Szertül zabad `(шансы; számát. 

Bizopyosan nem következik av., 'hogy a’ nem 
'szigorúan rendszeres orvos , re/ndes ne legyen; '--- 
mindig azokrul szólok, ki k' a z еsetek eg é s z 
-számát ei'öltetve еgy rendszeres ogy- 
ségre akarják húzni, ’s így számta 
lan dologesetet, föelveik szerint ma 

vgyarázhatlant vagy még talám el. 
lenmondá'so'sat, inkább elrutl'tan`ak, 
'mint elméjök csinálmány'áń hézagot 
vagy humályt hagynának. 'Igy p. o.''a’ mi 
idönkben néhány olaszhoni elleningerlö, minek, 
utána minden kórt шgы-191s és elleningerlés 'remi- 

`szerébe húztak öszve, hogy magolmak ellent ne 
mondjanak, 'az 'elöttök is ulkerùlhetlen kámfort, 
chináßnrnicáì stb. a1l ''elleningerek közé teне: 
штмьшgaшш bedugták , -- paláskodást ú'z- 
tek a’ dolgokkal, játékot р’ szavakkal, hogy 
rendszeröket megörízzék az inoonsequencziaítól! 
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,Valóban azt идеm, hogy gyógytudomány’ 
történetes elöml'velés mellett a' tanuiók könnyeb 
heli ’s gyakrabban oknának mérsékléshez és 611 
álláshez, többet fognának olvasni ’s mé'lyebbeh 
-itélni, így pedig a’ valódi gyakorlók száma, ---`- 
nem az empyrikuseké , h a n e m a’ lt'an u l t gy a; 
k o r l' 6 o rv o's ek é -- hihett'ileg szaporodnék. lg'y 
a? czélirányos pallérezodás útja kétség kivüi meg? 
könnyittetnék, mivel'a’ tanuló minden idök vai 
lódi ,pragmaticus munkáihoz vezettetnék; ’s á' 
tůdományi pallérozottság szint olly szükséges `az 
orvosnak, ha nehéz álláspontját méltán megakar- . 
ja tartani, mîntf'a’f beteg a’gy melletti vizsgálx'ís 
’s a’ szorgalmas halott-fürkészés. A’ világosan lá 
tás ’s igazán vizsgálhatás végett, eléggé fegyverl 
kezve legyenek az ide tartozó mt'íszеrek. A’ nem 
tudes ott gyakran semmit sem veend észre hol a" 
tudes egész tárgybeli gazdagságotÍszemlél. С Р 
‚ Bövid életünk mi a’ betegségek végetlen 
поpт-t1a xxxе11еtt! mit láthat egy emberkor! Azen 
orvosok iromáuyai'nélkül, kik, a’ sir nemrészei, 
ëlnek a’ háladatos ivadék kezében , vagy`soh'a nem 
jutottunk volna g'yó'gytudományhez ,'---- l'gy szól ` 
Zimmermann .`_ vagy mind'en osteba fö, félisteni 
né lett volna. A' mit 'ezer fö hajta az idö folya 
mában végre , azt egyes ember bìzonnyal nem való 
síthatja, nem gombolyíthati-ki magábnl, mert ek' 
kor több volna , mint az emberi nenïzet. ' 

A’ tudás kifejlése lasú, de rbi1/tota mеnetelt 
tart; szenyektül kisértetve jobbrul ’s balról , kö 
zépen megy az igazsága~ mérsékelt gyorsaság'et 
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taктa , «le meg is mindig elöre. Az u'grások több 
nyire elenyészö tüneinények. Minden a’ :milt 
nemzetségektü/l adottat elhnjintani,J halhatatlan 

‚ eldödeìnktül a’ valódi vizsgálat lételét egészen 
megŕagadni , mint Broussais ’s m á s r e f o rm a - 

.torok ma ltették, olly elbizottsa'g, mellyet alig 
magyarázhatni szemtelenség "s kincsvágy által 
jpbban ki, mint fanatismusqs v'akultsággal. Az ` 
illy urak olly nyomorúságig lealacsom'tják az em 
beri nemet, hogy ennek a’ pusztító pestis sokkel 
érdemeltebbnek látszik, mint hizonyos mindeut 
gyógyl'tó orvosok. ‚‚ ' . 

Szerencsénkre a’ dolog nem áll olly` rosszui! 
‚еgy hölcspillantás a’ történetekbe, “gaszий ben 
nünket. A’ gyógytudomány nehéz, den’ sokak 
közt hilxetöleg mindig lesznek jó orvosok is. A’ 
dolgpk menetele, mint eddig, tigy `ezután is el6. 
re balad'and; lesznel: (gondolhntó) mindìg rend 
szer kovácsnk, de egyszersmind hú’ leŕmészetvizs 
gálók"s leirók` is, a’ gyógyml'í nzon valódi kines 
tárát 'szolgáltatandók, mellyek a’ természetet:és 
dolgoknt tulajdon fényökben és árnyékokban 141t 

"latandjálc, .-- kìncstárok, örök természetképeket 
fnglal ók magokban , letörülhetlen .betůkláel та 
kat, mellyek ‚ addig, magtartjn'li valódi becsölket , 
mfg a’ temészet törvényeihez ln'í marad, az einher 
lelke tеще pedìg változást nem sизшей.` ' f ".‚. 
. Nexnu'a’ meîstеrkélt rendszereklh'ez 
1‹е11m.agип1‹at1:aпaвип1‹, hanеmépenezen 
elronthatatlam munlàákhoz a’ .halhaiatlansa'g le'lött 
.szentekhez`, legjenek bár' .holt,aktul vagy élöktül 
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'irva; ё: segedelmök által, lelkesítve igaz és sze 
rén'y szellemöktiil, s'zabadon a’ korlatozó rendsze 
rektül , újaktol, óktul , magnnk vizsgáljunk , 
'fürkésszünk , ’s hassunk nyiltan, önállásulag, . 
`korláttalanul. A’ történetirás, ezen biztos vezetc’i 
mindenben ha olvassukés jól értjük, megösmer 
kedtet minden volt gyöngeséggèl és bódulással, 
hogy megelégednénk a’ pontoos vizsgálással' és hl'i 
fölvétellel, a’ magyarázgatódzásnak nem sok hel 
lyet engedve, ’s elménket œ’. szigorú inductiók 
határaibul ki nem röpl'tve. Igy állásunk'nehéz 
ségit a’ mennyire lehet magunknak ’s követöink 
nek' köimyebbítendjük a’ tudemány oldalárul. 

De a’ gyakorló orvos. íégetlen nehézséget lat 
a’ közöńségrészérülis, küzdni kénytelen a’ kü 
lönbféle míveltségü', erkölcsiségü, testre lélekre 
nézve sokféle sajátságu emberekkel. Melly .sxzíik 
séges az orvosnak ez oldalrúl a’ teljes kiterjedésü 
világ ’s'emberösmeretl Ha, a’ dolgot rövid 'és 
concrette` teendö, csak a’ különbözö, ngyanazon 
betegségü egyének mondásaìnak különbségét em-~ 
litem meg, egy legnehezebb pentnál 'vagyok a’ 
gyakorló orvos számára. › " ' 

Ezen kérdésre: „Van-e’ kegyednek fô-fájása ’i “ 
hasonló áuapotban különbözö egyéns'ktül vagy 
azon embertö'l is különbözô idö ’s elmeállapot sze 
rint illy feleletek jônek: „irtóztató; mintha a’ 
fejem el akarna тьмы; igen kevés; ah, maй 
nem mindig; néha; тьмô; a’ föfájás legkisebb.“ 
Mì történik most az orvossal@ Különbözô шить 
ge, szeszélye, kedve, bátorsa'ga, félelmcf, tбы, . 
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részvétele vagy érdekletlensége szerint mindegyik 
.. felelet különbözô hatást tehet benne, ’s a’ nélkül 

hogy gyakran észre venné, egész betegkérdezése 
ide vagy oda, vezettetik ’s a’ beteg is e’ vagy 
ama’ további vallomásra biratik', melly nem a’ leg 
természetesb és igazibb. A’ betegkikérdezés kez 
deténél való látszalmas részvétlenség elegendô né 
melly betegnél, ôt baja túlpanaszlására sarkalni, 
míg egymásik az által szótalan lesz; az igen meleg 
részvétel amazt annyira elijeszti, hogy magát is 
megcsalni akaró, szelédebbnek rajszolja a’ baját, a’ 
másikat pedig állapotja legmelegebb ’s élénkeßb 
rajzblására ingerlì. . 

Ezen tárgyrul sok ívet lehetne.beírni, ’s va 
lóban ez az orvosi gyakorlatban sokkal fontosabb, 
szerepet játszik , mint vélhetnôk. Hány, nem eléggé 
erôs lelkü, vagy független életviszonyu orvos áll el 
a’ jól ajánlott пеrtы, mivel a’ beteg ’s körüllé 
vôí„iszonyodást mutatnak iránta? Az orvos erôsen 
álljon gyógy-véleményén, rendíthetlen legyen ha 
dolgában bizonyos, --~ ezt mondja a’ közönség. 
De hány esetben van teljes bizonyosság? ’s fölte 
szem: egészen bizonyos vagyok a’ vérbocsátás czél" 
irányosságárul ’s mellôzhetlenségerül a’ gyúladás 
ban; de nem lehet e’ ennek foka olly magas, 's 
minden mellékkörülmény olly kedvezéstelen, hogy 
halál beáll a’legjobb gyógyítás mellett is? Csak 
nemrég hivattatám egy tüdôsorvos asszonysághoz: 
„Igen erôs asszony volt, de À. doctor kétszer 
rendele nék} érvágást, ’s a’láz és gyöngeség ne 
vekedett. Ujra vért akara bocsátani, de bizodal 

, 
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mamat elvesztve B. doctort' hivatám;' ki eleinte 
színtén пadá1yo1кat`a1‹ara rakni, de midön meg 
mondám neki , .milly roosszulütött ki nômnél az el 
sö vérbecsátás , elállett tôle. Most hat hét ólta 
látom, hogyr a’ dolog egyre rosszabb lesz, tehát 

l kegyedhez folyamodem, ’stb..“ Igy beszélt a’ be 
' teg nö fdrje. .-- Teljesen meg vagyek gyözôdve 

'(felelém 'én), hogy azen vérbocsátések nem csak 
czéliránytalanok nem voltak, hanem ismételendök 
is, mint a’ legjebb, legbl'ztosabb пей.“ — „De 
hát miért ált-el tl'íle az oнos? Hisz ,. én nem ér 
tek a’' dologhoz , az én szavamra nemikellene baj 
tania, ha'delgában bizonyos.“ --- Igy és még roosz 
szabbul viseli magát néha a’ közönség! ’ 

' Epen nem ozéliránytalan a’ tövises pályánk 
ra elöször lépöknek föladásuk nagyságát .és ne 
hézségét~ fejtegetni, hogy ne csak a’ meztelen 
gyógytudemányt, hanem magokat, a’ világet és 
az embereket tanulják '_szox'gesam gyakorlatilag 
minden tulajdonságaikkal együtt. Minden orvos 
пak Lavatter és Scott `Walter tehetségeit kellene 
kivánni! mellyek mellett még sok súlyos tulaj- .' 
donságokra van szüksége. Milly szüksé'ges és ne 
héz a’ betegházban meleg emberszeretetet kapcsol 
ni a’ hideg szilárdsá'ggal ’s tartós kedvvel egybe! 
Milly nehéz a’ közönség'balitéleteivel küzdeni! 
’s illy nagy különbözéshen rajta uralkodnì! Mén 
séklés és tl'írödelem szükségesek az ervesnak mint 
(Дszánt-Ч; állandóság: ezen vonatok egyike sem 
hiba'zhatik képében. , ’. . 
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' Kevesen, --- ritka úszók a’ szörnyü habok-. 
ban '-- ajándékoztattakl-meg a’ természettül mind 
ezen adományokkal, ‚а’ gyakorló orvos tündöklé 
séhez megkivántatókkal. A’ legkülönbözôbb em 
bereket a’ sokféle viszonyokban, testi- ’s elméileg 
könnyen és igazán fölfogni, rájok nem csak termé 
szet- hanemelmeszerüen is hatni: ezt nem a’ rend 

szerek tanítják! Erkölcsileg jó "s, emberbarát len 
ni sem az oskolában sem a’ betegágynál nem ta-' 
nulható; a’ kutató elmét ’s a’ gyakorlati tehetsé 
get "csak a’ természet adá. A’ ki pedig mind ezt 
szerencsés mértékben és öszvehangzólag bírja, az 
után jó intézetekben az alapul szolgáló boncz- és 
élettudományt teljes szorgalommal magáévá tette, 
végre pedig rendszer-rabbá nem levô járul a’ be 
tegágyhoz, a’ vigyázata alatt megholtakat bon 
czolni tudó.’s ható: ez lesz minden' idôben ’és 

mindenhol az emberiségnek használó orvos. Ez 
Ínem hirdetend ’s munkáland ugyan kis készülete 

' vel minden nyavalyában gyógyúlást, sôtt szeré 
nyen meghajtandja magát a’ természet hatalmas 
gyógy ereje elôtt ’s gyakran csupán vezetôje“s 
szolgája lesz, ’s ez annyival inkább, minél töb 
bet látja; hogy a’ legkülönbözôbb ’s gyakran egy 
más ellenében ellenségesen álló rendszerek szerint 
gyógyított nyavalyák is többnyire meggyógyulnak, 

'' ’s csak egy része szorul az illô életrend mellett 
el lier ül h et le n ül az orvosi belenyúlásra. 

N 

Munkámat befejezäem. Czélom volt , a’ gyógy-` 
mü mezejébôl némi pontokat kiszemelnem, ’s fon 

l 
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tosságokra kivált azokat figyelmeztetnem, kiknek 
lelke még szabad ’s a’ jól szánt benyomás fölvé 
telére alkalmatos. Bár adhaték elôremozdítást, 
nehéz tudományunk lelkéhez ’s gz idôhöz alkal? 
maztat! Ha ,úgy nem sükerült, gyöngeségemben 
a’ hiba, -- a’ czél becse azért semmit nem' veszt-el. 

Ezen futtában tett, de jóra irányzott intések 
bûl keveset alkalmaztaték Németország gyógytudoä 
mányára; a’ seborvoslást is csak gyéren emlitém; 
Az elsôt az mencse-ki, hogy a’ közel fekvô né 
methonbeli nagy orvosok és gyógymódok nálunk 
úgy is többnyire ösmeretesek ’s azokban nevelke 
dûnk, ’s az én véleményen az: bogy, nem kell igen 
beszorúlkozott vagy kizáró lenni, hanem minél 

— kiterjedtebben csatangolni-hé a’ tapasztalási tudo 
mány bô mezejét. Ha a"viszszataszító balitélete'k 
helyébe tú’rödelem, ha a’ lekorholó dogmaticus 
elbizottságéba Ynérséklés és szerénység lép: ak 
koljkináland minden virág mézzel; --’s Bronssais 
egy oldalu' hibás tanításának ’s a’~ controstimulus 
nak adtam rövid rajzolata, hasznos következése 
ket hozand a’ türödelmes, philosophus gondolko 
zónak. ' . 

A’ chirurgìának azért engedtem csekély he 
lyet, mivel róla (mellyet igen magasra helyhez 
tetek ’s egési‘hajlandósággal gyakorlok) tulajdon: 
képen igen is sok mondani való volna, ha csak 
egy kevéssé akarnék a’ tárgy valójába ’à fontos 
ságába ereszkedni, ’s még ma bizonnyal ezen‘ 
munkácska 'kevés ollyannak szeme eleibe kerül, 
ki valódi seborvos. Egyébbiránt sokkal méltosá 

l 

I 
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gosabban éss hiztosabban áll ö , ,mint testvére , ki 
vált, hol ettül elválasztva nincs..Ez Ińondható f6 
képen Frank, és Angolországrul és Lombardiárol is, 
hol Brambilla ideje olta sены sem bocsáttatik a’ 
chirurgia tanu1ására, ki valamellykézì ml'íhely 
ben dolgozik. A’ paviai' boncz-tanitó iutézet jeles' 
’s ch'irurgusok számára egész Europa szemében pél 
da gyanánt álható , — (melly dicséretet Berres 
hires bécsi professor szájábul hallottam"s itt an- l 
nyival nagyobb örömmel monаom-Ы, mivel töы) 

. évig volt szerencsém Panizza prof. barátságos ve-' 
zetése alatt a’ chirurgiens boncztudományban ma 
magamat gyukorlanom)-- ’s mind ennek daczára 
is, Scarpa , Assalini, Palettá, Vaccà Berling 
hieri ólta senki sem`t'aîímadt Olaszhonban, ki ma 
Еát olly magas ,dicsöségfokrà emelte volnm-- Ez 
igen nehéz Frank-ország közel létèf miatt , melly ma 
igen sok jeles chirurgussalîbüszkélkedhetik; ’s 
ennélfogva a’ közeleten nem könnyl'í dolog tulaj 
don nevënek fényt és meszszehírdetést szerezni. 
Ma Olaszhonban vakmerö, bátor operátorok n'em, 
sokan élnek, de végetlenül sok ügyes, mívelt chi 
rnrgus van, a’ megkivántató orvosi ’s seborvosi 
tndományos ml'valtséget bíró, --- és ez a’ {ö dolog; 
mеx't ha a’ legvakmeröbb operátiót a’ legnagyobb 
tökélyvel megtettem valakin, de a’ legjobb orvo 
si ösmeretekkelnem birván, képos nem vagyok а’ 
gyógyulást eszesen végrehajtani , valóban igen 
kиеsеt tettem betegemnek. 

'Еgy nagy ìgazság az, 'hogy valamî'nt az or 
vos’végetlenül sok hasznot h`úz az úgy nevezen 
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külbetegségek vizsgálatábùl (az élettörvények egy 
sége miatt a’ ml'íszerzet belseje ’s külsejében); úgy 
és még sokkal inkább szükséges a’ seborvosnak a' 
legteljesebb orvosi ösmeretek birása ‚ -—- néki szint-`¢ 
úg`y orvosnak kell lennie, mint seborvosnak. Ezt 
általában megösmerék már a’ mívelt Europában," 
’s a’ külsö, belsô , sebészi ’s gyógfászi betegsé 
gek szigorú èlválasztása; tökéletlen , a’‘ fermé 
szetben nem létezö erôltetett'm'unka. Mert a’ test 
minden része ugyanazon törvényeknek engedel. 
meskedÍk; egyik legszélsö végtül a’ másikig azon ~ 
mú'szeres rendszerek futnak ’s csa`tolódnak egybe, 
minden részek öszveköttetése által tevök egy egé 
szet, -- Consensus unus; consentientia omnia! a’ 
nagy Hyp'pocrates szavaì, az ide is “Шk; 
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