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V e z é r s z ó . 

A beteg életnek észképe, avagy a közönséges 
kórtudomány mindenkor legnehezebb része volt 
a gyógy tudománynak; innét történt az, bogy 
azok, kik annak sikár mezején fáradoztak, a 
legellenkezőbb, egymással mégis nagyobb részt 
valamiképp mcgegyeztethetö Ítéletekre vetemed-
vén, adott fogataikkal az emberi ész a jelen 
korig minden oldalrul meg nem elégedhetett; 
honnét a legújabb időkben, azon józanabbaknak 
ellenére, oly gyógyészképeket láttunk föltűnni, 
melyek képtelenségeik által a józan gondolkozást, 
az által pedig, hogy az ember élet-és egésségbeli 
üdvét érdeklő legkomolyabb tudománybul tréfát 
űznek, az emberiséget megbocsáthatatlanul sértik. 



IV 

A közönséges kórtudománynak olyannak 
kellene lenni, hogy aból a gyógyüzöncz, mit a 
betegen beteget és betegeset lát, azt belső mi-
voltánál fogva mégis foghassa; megfogván a be-
tegen tett művészi fogásai által szerencsésen el 
is háríthassa; hogy jelen munkámban e magas 
czélra törekedtem, azt a gondolkozó olvasó át 
fogja látni; hogy pedig azt minden oldalrul el-
értem legyen, ázal nem kérkedem, sött inkább 
őszintén megvallom , hogy adott kórtudomány-
beli elemeim minden beteges tüneményben a 
szükséges fölvilágítást nem nyújtják. 

Jelen munkámban,egészben véve, a meg-
járt ösvénytől csak valamennyire .távozám el , 
a mennyiben, reménylem, hogy a kórtörténet 
neve alatt ösmert betegség tér- és időbeli viszo-
nyának alkalmosabb hetyett mutattam ki; a kór-
tudomány többi részeit a kórer- a kórok- és 
kórjeltanitmányt a maga helyein meghagyván. 

A kórertanitmányban a betegségről, és az 
ingékonyság meg a folyó részek utján a beteges 
folyamatrul, reménységem szerint, oly fogato-
kat adtam, melyek valamint egy részről ne-
meikben sajátok, úgy másrészről a tanulót azon 
karba helyezik, hogy azokat az emberi test 
egyes életmüveire, rendszereire, az egész élet-
müségre alkalmozván, belölök ezeknek beteg-
ségeit nagyobb részt megfoghassa. 
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A kóroktanitmányban, az edig uralkodott 
divat ellenére, a bántalmi okokat nem mindenkor 
előkészítő, valamint a kiilvilágbelieket sem 
mindég kórgerjesztő okoknak vaHtam; holis a 
föltételes külvilágbeli okokrul szólván, ezeknek 
a bántalmaira nézve sokféleképp módosííott em-
berre szolgáló működéseiket aként véltem ki-
meríteni , hogy egy részről a remekképtöli el-
téréseknek a betegség felé való kornyadozásokat 
előrebocsátván , más részről oly közönséges rend-
szabásokat adtam, melyeknél fogva, miután a 
tanuló jelen munkámból az említett külvilág-
béli dolgoknak a remekképre való működéseit 
megtanulta volna, aztán önereje által fölvet-
hesse, ifiképpen munkálkodnának az említett 
okok az eltéréseknek akármelyikére. 

A kórjeltanitmányban a kórjeleknek vé-
getlen száma miatt az öszvetevő utat nem 
választhatván, azokat a megválasztó uton adám 
elő ; jól tudván azt, hogy jobb biztos ösvényen 
a nem éppen gyér erdőt megjárni, mint Ösme-
retlen utakon az erdőnek sűrű tömedékében 
vezérfonal nélkül tévelyegni. 

Régi észelveimhöz hű , némely műszavakra 
szükségem lévén, azokat jól meggondolva nyel-
vünk tárházábul alkotni bátorkodtam, hogy pe-
dig jelen munkám egyebb nyelvbeli tulajdonaira 
nézve is jobb legyen az edigieknél, azon is 
fáradoztam. — Hellyel hellyel, megvallom, jelen 
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munkám homályosabb , hogysem az olvasó első 
átnézésre azonnal megérthesse; ezen helyeket 
tanítványaimnak fölhozott példákkal szoktam 
megvilágítani, melyeket a tanult gyógyász, re-
ménylem , szerzett tapasztalmányaiból fog maga 
erejénél fogva megmagyarázni tudni; kimenthet 
e'zen tekintetből engemet azon környiilinény, 
hogy ezen tudomány előadására hat hetemnél 
több nincsen. 

A ragályokrul értekezvén, a derek Hilden-
brandnak gondolatait fogja csaknem egészen 
találni az olvasó; egyebként pedig szórva a jeles 
Hartmann-nak, mint Gaub után ezen tudomány 
második dicső alkotójának egyes fogataira jelen 
munkámban rá fog ösmerni; de hogy öngondo-
lataim mind ezeket jóval meghaladják, azt derült 
homlokkal bátorkodom megvallani. 

Valamint éptanomban szerencsém volt több 
honni szerzőknek neveit fölhozni, oly fájdalom-
mal kell itt megvallanom , hogy akülföldiekhöz 
képpest a gyógytudománynak ezen részében vé-
getlenül hátra vagyunk, mert édig, úgy szólván, 
semmi sem történt; honnét csak a jelesebb kül-
földi szerzőket kivánom itten idézni: 

Institntiones Pathologiae medicinalis AuctoreH. 
D. G a u b i o . Lugd. Bat. 1758. Ed. II. 
Leidae Bat. 1763. 

Ph. C. H a r t m a n n s Theorie d. Krankheit 
od. alig. Pathologie. Wien 1823. 
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J o Ii. Chr. B e i 1-s. Entwurf einer alig. Patho-
logie III. B. Halle 1815.—1816. 

J. W. H. C o n r a d i-s Grundriss der Path. u. 
Ther. Marburg. 1811. 

D i e t r . G. K i e s e r . Grudzüge der Path. u. 
Ther. Jena, 1812. 

D i e t r . G. K i e s e r - s System der Medicin I. B. 
Leipzig 1817. 

J. B r u n o n i s elementa medicinae. Edimburg 
1780. 

Essai d' un systeme chimique de la science de 
r hommepar J. B. T. B a u m é s . A Nimes. 
an. 6. 

Grundriss der Theorie der Medicin, von T r o x -
ler. Wien 1805. 

Kurt . S p r e n g e i s Handbuch d. Pathologie 
III Th. Leipzig 1802—1810. 

A d o 1 p h H e n k e s Haudbuch der allg. Patho-
logie. Berlin 1806. 

K. Fr. Burdachs Handbuch der Pathologie. Leipz. 
1808. 

Joh. Malfatti-s Entwurf einer Pathogenie a. d. 
Evol. u. Revol. d. Lebens. Wien 1809. 

A ii d r. R ö s c h 1 a u b s Untersuchungen ii. Patho-
genie etc. III. Th. Frankf. 1800—1803. 
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Fr. H i l d e b r a i i d t primae lineae Pathologiae 
gener. Erlangae 1795. 

Fr. Aug. Puchelt-s Umriss d. allg. Gesundheits-
Kranklieits- u. Heilungslehre. Heidelberg. 
1826. 
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B e v e z e t é s 

a 

K ó r t u d o m á n y b a á l t a l á n o s a n . 

1 t 

J\órtudomány (Patbologia) név alatt a tágabb érte-r 
lemben vett élettudománynak (Physiologia) második része 
értetődik, mely a b e t e g e s é l e t t e l , v a g y i s a 
b e t e g s é g g e l f o g l a l a t o s k o d i k } a mely tehát a 
betegséget egész kiterjedésében , azaz mind belső ter-
meszeiét) (maga magával, és az egésséggel való öszvefpg-
gését) mind pedig a lülso világgal, idővel és térrel 
lévő viszonyait is iparkodik elünkbe adni. — Ez azon 
tudomány , melyet az élettudományban a görbe vonallal, 
hosszszal (linea) hasonlítottunk öszve, mely valóban az 
életnek az egyenes ösvénytől, vagyis az egésségtől való 
eltéréseiről szól. 

2- S-

A lórtudomány fölállítására két kútfejek szol-
gálnak: t. i. az élettudomány, és a betegágyaknál szerzett 
tapasztalások. Az élettudomány eluüsmereteket nyújtván, 
képessé tesz benünket az egésségtől történhető eltérések 
megfogására, és tulajdonképp a kórtud oinánynak lelkét 

I 
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teszi. —- A betegágyaknál tett tapasztalás oh pedig 
azon előösmereteket bizonyítván b e , a lehetséget való-
sággá lenni taní t ják, és tulajdonképp a testét teszik a 
kórtudománynak. — Valamint pedig a test lélek nélkül 
nem lehet emberré : úgy a betegágynál tett tapasztalások 
sem lehetnek élettudományosj előösmeretek nélkül kórtu-
dománnyá 5 úgy annyira, hogy a kórtudomány nemmás, 
mint a betegágyaknál tett és megválasztott tapasz-
talásoknak az élettudomány által eszközlött megvi-
lágositása. — Azon szerencsétlen gjf-ógyászt, ki egyedül 
az élettndományos úton (via deductî Jfci , analytica) indúl 
k i , észképencz-nek , (ThsoreticusUpiz ennél valamivel 
szerencsésebb, egyedül a tapasztalás útján (via inductiva, 
synthetica) járót pedig vadüzuncznek, kontárorvosnak 
(Empiricus) nevezzük, azért hogy őket a lehetségig sze-
rencsés, mind a két utat üszvefoglaló elmélkedő úzöncz-
tol (rationalis empiricus) megkülönböztessük; kit is azért 
nevezünk így, nem pedig megfordítva üzühczelmélkedő-
nek (empirico-rationalis medicus) , mivel többet tartunk 
azon orvosra, ki a tapasztalásra többet h a j t , mint az 
észképre (Theoria) ; hogysem megfordítva. — Ámbár pedig 
a kórtudomány megtanítására és tanulására a tapaszta-
lásnak útját jobban szeretnők választani; de mivel 
a tapasztalás nem egy embernek , sött nem egy időkornak 
sa j á t j a , azér t , és más részről egymis életünk rövidsége, 
a teendő tapasztalások kétes kimenetele végett az élettu-
dományos utat kéntelenitetünk választanig de úgy, hogy 
előadásunkban inkább az élettudományt a tapaszta-
lásnak , mint a tapasztalást az élettudománynak kívánjuk 
alárendelni. 

3. S. 

A kórtudománynak kétszeres, még pedig nugy haszna 
vagyon: ugyanis íszür az élettudományra nézve; 
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inert ámbár a kórtudomány az élettudománybul mintegy 
életmüvesen fejlődik k i , és igy ez nyújt amannak gyám-
kezet ; de megfordítva ez is sok élettudományos igazságo-
kat bebizonyít, sok homályosokat megvilágít, és sok 
kéteseket elkülönöz. — 2özoi- az orvoslásra nézve azon 
valóságos haszna vagyon, hogy ki a betegséget egész kiter-
jedésében fölfogta, az előtt az orvoslásnak nagyobb része 
is már tárva van. De ezeken kivíil maga magában a ' 
természet buvárara nézve valamint az élei- ugy a hörtu-
domány is gyönyörködtető, 

4. S. 

A kórtudományt három részre t. i. közönségesre, 
különösre, és legkülönösebbre, szokták osztani. A kö-
zönséges kórtudomány általánosan szól a betegségről 
egész kiterjedésében; a legkülönösebb pedig nem m á s , 
inint a betegágynál különbféle betegségekről tett tudo-
mányos tapasztalás , melyek közt az ezek közé ugyan annyi 
távolságra helyeztetett különös kórtudomány a'ként áll , 
hogy egy részről a különös betegségektől megválasztott 
és közönségesebb elvekbe szedett üsmeretekből, és más 
részről ezeknek a közönséges kórtudománybul kölcsönözött 
elvek segedelmével tett megvilágításokból verődik üszve. —' 
A kórtudománynak ezen fölosztását az élettudomá-
nyéval öszvehasonlitván , úgy ta lá l juk: hogy a közön-
séges kórtudomány körül belül az a maga nemében a mi 
a tiszta élettudomány a magáéban ; a különös kórtudo-
mány pedig az alkalmozott élettudománnyal; végre a 
legkülönösebb kórtudomány az ismétalkalmozott élettu-
dománnyal hasonlithatik valamiképp üszve. — Nekurik 
egyedül a közönséges , vagyis tiszta kórtudománnyal 
les-zen dolgunk. 



4, 

B e v e z e t é s 

a 

Közönséges Kórtudományba különösen. 

5. S. 

A betegségről általánosan szóló kórtudományt, azaz a 
közönséges kórtndományt másképp betegség észlépéneh 
(Theoria morbi) is nevezik 3 még pedig nem ok nélkül , 
mert ezen tudomány a betegséget egész kiterjedésében, 
még pedig a beteg testeken tett tapasztalásoktól megvá-
lasztva, az okoskodásnak törvényei, és a tudománynak 
fogatja szerint állítja elő a lélek világában, a honnan 
beteg élet elmélyénelc (Philosophia morbi) is lelietne 
nevezni, mely benünket minderi lévő és lehetséges beteg-
ségekről okoskodni tan i t , még pedig olyképp: hogy azon 
okoskodásnak az üzunczi gyógy tudományban valósá-
gos haszna legyen. 

6. S. 

A közönséges kórtudományt az egyetemestől (pa-
tliologia universalis) meg kell különböztetni; ennek az 
volna tiszte, hogy minden a természetben lehetséges be-
tegséget mind czullástól együtt rendszeresen adna elő, és 
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az egész dolgot kimerítve terjesztené előnkbe; a milyen 
egyetemes kórtudomány még eddig nem ál l i ta tot t , de 
tán nem is állitathatik fül . — A közönséges kórtudo-
mány nem ad minden betegséget elő , hanem csak azon 
fő elveket fejtegeti, melyek minden lévő és lehetséges 
betegségekkel közösek lévén, belölök ezeknek belső ter-
mészetét, ugy (az 1. 5~ban) említett viszonyaikat érthet-
jük meg. — E z tehát amalioz képpest azon arányban 
áll, hogy a mit az nyilván adna előnkbe , azt az előjövő 
vagy jöhető esetben minen erőnk által emebből fejthet-
jük meg magunknak. — De valljon az itt előadan-
dó közönséges kór tudomány olyan leend e ? aban 
igen kételkedünk, sött azt hiszük, hogy sok betegségnek 
természetét, sok betegségnek a külső világgal a térrel és 
idővel való viszonyaitaból csak bajosan, vagy éppen nem 
magyarázhatjuk meg anyira, hogy aval mindent tudni kívánó 
lelkünk megelégedhetnék} és valóban szerencséseknek 
vélnök magunkat, ha csak legalább a több és közönsé-
gesebb betegségeket s enek a külső világgal, idővel és tér-
rel üszvefiiggését ezen tudománybul megérthetnők, a min 
iparkodni fogunk. 

7. S. 

A közönséges kórtudománynak haszna valóban 
igen nagy, mert lszür a különös kór tudománynak 
egy része belőle telik ki; ugyanis a betegágynál szer-
zett és a betegségektől megválasztott fölebb üsmeretekbe 
szedegetett fogatinkat a közönséges kórludomány fáklyájá-
val világosítjuk meg5 vajha ezen fáklya való , nem pedig 
álfényt adván, benünket a betegségekről tett sete foga-
toktól megóna! hogy az üzünczi gyógyászságban az em-
beri nem rovására szerencsétlenek ne lennénk ! — 2szor 
az üzönczi orvosi tudományban, vagyis a legkülü-. 
nüsebb kórtudományban hány esetekre nem bukkanik a 
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több évtizedig fáradozó üzönczgyógyász is , melyek sem 
ön , sem mások tapasztalásából, sem a különös kórtudo-
mányból nein lévén üsmeretesek előtte, belölök mégis 
mint a beteges állapotnak olykor legtöinöttebb szövevé-
nyeiből a' józan elvekkel töltött közönséges kórtudomány 
segedelme által szerencsésen kivergődik, és a betegnek 
életét megmenti. 

A közönséges kórtudomány előadásában azon rendet 
fogjuk tartani, liogy miután a betegségnek közönséges 
meghatdrozdsdt, vagy legalább körülírását, anak az idő-
höz és térhöz való közönséges viszonyával együtt elő-
adtuk volna : ara a betegségnek ön magához , az egés-
séghöz, és küls 'ö világhoz, végre az orvoshoz való 
viszonyát fogjuk következtetni. 
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E l s ő O s z t á l y . 

A betegségnek meghatározása, s annak az időhöz 
es térhöz való közönséges viszonya. 

9. 5. 

A betegségnek meghatározása az egész gyógytudo-
mányban a legerősebb tárgy; innen van az , liogy azt 
csaknem minden kórtudós más és másféleképp hatá-
7 ózván meg, ezen kormeghatározások többnyire olyak, 
hogy vagy nem minden betegségre, vagy a i egésség némely 
módosítására is reá i l lvén, vagy minden egésséget kikü-
szöbölvén a természetből, azokkal az emberi ész mind 
édig meg nem elégedhetik. — Részünkről úgy vé l jük , 
hogy az volna a betegségnek legjobb meghatározása, 
mely minden lévő sött lehetséges betegségeket magában 
mint egy dióhéjban foglalna , mely az egésségnek éppen 
ellenébe lévén téve , egy részrül az életműves élet fogat-
jára is sugároztatna némely fényt , de a melyet más rész-
riil a halál küzvetetlen a legvilágosabban bizonyítana be, 
és mely az orvosi tudományban bolygó kórtudományi 
észképeket, melyeknek mindenikében van valami igaz, 
valami j ó , a legszerencsésebb öszvehangzissal hirná ösz-
veegyeztetni. 
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10. s . 
Az életnek belső mivoltos föltételeiről az életerörül 

és az életmüvezetségrol szólván az élettudományban, 
azt mondottuk, hogy ezen utolsónak mivolta vala-
mely még écíig föl nem fedezett finom vegyítésben 
és idomban áll, melyben a belső életerő el lévén 
rejtve, belőle időnkint az ösztönök ráhatása által 
külső erb fejlekedik ki, csak ugyan e;iek következésében, 
mivel az egésségnek mint alárendelt fogatnak (ideasubor-
dinata) az élettel a legszorosabb üszvekötelésben kell 
á l lani , ugyan az egésségrül azt állítjuk, hogy ennek 
jelenlétében, még szorosabb korlátok közé ejtetik 
azon a legszorosabban vett saját parány - életmű" 
vezetség (organisatio elementáris, seu inminimo). Mivel 
a betegség nem az életnek, hanem az egésségnek va-
gyon ellenébe téve, és mivel az egesség és betegség inint 
az életnek alyazott fogaljai emennek körét bevégzik; kö-
vetkezik egy részről, hogy az (.let fogatjánál azon 
parányéletmüvezelséget tágabb , az [egésségnél ét 
betegségnél pedig szorosabb értelemben kellessék 
venni; következik más részről, hogy a betegség az 
egésségnek ellenébe lévén téve, a betegség alatt 
azon parányéletmüvezetségnek szinte ellenkező-
nek kell leríni, mint az egésség alatt. — A b e t e g -
s é g t e h á t s z e r i n t ü n k n e m m á s , m i n t az 
e g é s s é g a l a t t l é v ő (1. éptan 7 - 5 ) f i n o m é 1 e t -
i n ü v e z e t s é g n e k e l l e n k e z ő e l r e n d e l é s e . — 
Valamint pedig az egyenes hossz mellett több sött szám-
talan vonalak húzatalhatnak; aképp a betegség alatti 
finom életinüvezetség az egésségestől számlálhatatlanúl 
eltérhet. 

11. g. 

A betegséget tovább meghatározni, és annak termé-
szetébe mélyebben hatni nem birunk; sött őszintén még 
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ezen betegség - meghatározás mellett is kéntelenitetünk 
megvallani j hogy valamint az egésség mivoltához meg-
kívántatott saja életmiivezetséget voltaképp nem tudjuk : 
llSJ > sött még ezerszer inkább kévéssé értjük a kü-
lönbféle betegségek alatt széplátcsőként (Kaleido-
skopus) szüntelen változó parány-életmüvezetséget. 
Valamint pedig az egésséges, úgy a' beteg állapotban is 
három állópontból lehet ezen finom életmüvezetsé-
get tekinteni', vagy t. i. az ő /idomjára, vagy vegyi-
tésére, vagy pedig az anyagban rejtekező erőkre, neve-
zetesen a belső életerőre nézve} ezen három állópontok 
közül akármelyikből tekintjük, mindenünnen azon va-
lóságot , csak hogy a tüneményre külümbüzőképp fogjuk 
tapasztalni: valamint p. o. a néző a Gellért hegyét három 
vagy tübb különböző s'zeppontbul tekintvén , azt egészen 
kiilümbüzőleg fogja tapasztalni, bátor a hegy mindég csak 
Gellért hegye maradand. Azon orvosok kik az é le te t , 
egésséget, és betegséget egyedül az idom oldaláról tekin-
tették, idomgyógyászoknak (Jatromathematicus), a vegyí-
tés oldaláról szemlélők vegygyógyászoknak (Jatroche-
micus) az erők oldaláról tekintők pedig erogyógyászuk-
nak (Jatrodynamicus) neveztetnek ; honnét az tetszik ki, 
hogy ezen három sarkalatos észképeket eggyé lehessen 
sőtt kelljen is olvasztani. — Mi érzéki emberek lévén, 
annál is jobban, hogy inkább érzéki orvosok, vagy is se-
bészek akarunk lenni , azon finom életmüvezetséget 
leginkább az idom oldaláról szeretnők megfogni, 
anál is inkább , hogy ezen állópontból a parányéletinűve-
zetséget az emberi ösmeretek között legbiztosabb t. i. a 
számtudományos (mathematicus) úton legjobban megfog-
hatnók 5 azonban ha azt más oldalról is fölfoghatjuk, 
főképp ha ügyesebben fülfoghatjuk, ha a természet 
fátyolát a betegségre nézve a vegyítés és életerők 
részéről is f u lieben t he tjük , azt sein örömest mu-
lasztanók e l ; és ez által az egy oldaluságot ki akar-
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ván kerülni, ezen három észképeket eggyé akarjuk forrasz-
tani. 

12. S. 

Ezen az egésséges állapottul eltávozó és uval ellen-
kező finom életmüvezetséget azért vettük fül a betegség 
belső és egyedűlüs okának, mert valamint az egesség 
alatt a legszorosabb értelemben vett táplálódástol, vagyis 
azon tulajdon finom parányéletmüvezetségtül, az az belső 
életből minden ingékonyság vagyis külső élet szár-
mozik , és ismét minden ingékonyság vagyis külső élet 
viszontag még pedig jóltékonyan visszahat arra ; és va-
lamint a tagosabb értelemben vett táplálás a folyó ré-
szek által a szorosabb értelemben veit táplálást 
ápolja ^w gy ez amannak végbevilelét előmozdítja : hason-
lóképp , mondom, a betegség alatt is az egésségtől el-
távozott finom életmüvezetség vagy oka vagy foga-
natja az ingékonyság és folyó részek beteges elvál-
tozásának ; úgy annyira, hogy ő azon küzeppont, melyre 
a beteges ingékonyság, és folyó részek két oldalról vagy 
mint okok, vagy pedig mint fogonatok lógadoznak. 

13- f. 

A mondottaknak következésében tulajdonképp tehát 
az ösztönök által a' belső életből kifejlődtetett ingékony-
ságnak nincsen betegsége, a honnan a hires Braun-
nak észképe, ki a belső életről semmit sem tudván, 
minden életet és élettudományos munkálkodást az ösz-
tönök által erőszakos kifejlődésnek tar to t t , egészen üsz-
vedűll , mivel magáig a tulajdonképpen való betegségig 
föl nem emelkedhetett. Mi csak azon ingékonyságot 
tartjuk beteges ingéhonyságnak, mely a tulajdonkép-
pen való betegséggel vagy mint o k , még inkább pedig 
mint fogonat áll üszvekütetésben ; hogy ezt azon beteges-
nek látszó , de mégis élettudományos ingékonyságtul meg-
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különböztessük, mely nem a betegesen megváltozott finom 
életmüvezetségnek oka , vagy fogonalja 5 sött mely alatt 
olykor a belső élet elrendelt tökéletessége felé iparko-
<JÍk. — Mivel az élettudományban a folyó részeknek 
tulajdon életmüves életmüvezetséget nem tulajdonítot-
t unk : azért ezeknek mint olyanoknak betegséget sein 
tulajdonítunk, hanem csak azt á l l í t juk , hogy valamint 
az egésséges éleiben a folyó részek egy részriil %vagy 
kútfejei a legszorosabb értelemben vett táplálásnak, vagy 
pedig éből lettenek az ingékonyság munkálkodása által ; 
más részriil pedig a belső életnek ösztönei lévén , aból 
az ingékonyságot fejlűdletik ki : úgy ok a beteges élet 
alatt is vagy okai vagy fogonatjai a tulajdonképpeni 
betegségnek. — Kitetszik innen a merkórtudumánynak 
(pathologia solidaris) elsősége a folykórtudomány (pa-
thologia humoralis) fö lö t t , mivel ez a folyó részeknél 
nem emelkedvén fölebb , a tulajdonképpeni betegséget 
nem ösmerte 5 amannak csak a volt gyöngéje, hogy 
azé le te t , egésséget és betegséget csak egy á l lópontból , 
t- i. az idomnak állópontjábul ösmervén , mindent a mun-
kamiives törvények szerint akart fejtegetni} holott azt há-
rom állópontból kellett volna tekintenie, mint fölebb 
tanítottuk. — Honnét a kórtudomány nagy tengeré-
vel ismét két észképet vélünk megegyeztetni. 

14. 

Magát a betegséget a beteges folyamattól (pro-
cessus morbosus) jól meg kell különböztetni: mert 
ezen név alatt nem csak a legszorosabb értelemben vett 
táplálódásnak, vagyis parányéletmüvezetségnek, az az belső 
életnek az egésségesből való elváltozása, hanem a bete-
ges ingékonyságnak és folyó részeknek állapot ja is érte-
tik. —- A beteges folyamat^ olykor elszakad a be-
tegségiül , ez maga magában maradván , midőn aztán a 
legszorosabb értelemben helybeli betegség áll elő. — A 
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beteges folyamat a beteges tüneményeknek egymásra való 
következését, tartását és a betegségnek magának időben 
és térben történő ki- és visszafejlődését szükségképp fölté-
vén : benünk a betegség lefolyásának (Decursus inor-
bi) fogatját nemzi: inely név alatt az egyes beteges vál-
tozásoknak azon törvényszeres tartását , egymás után való 
következését, és elmúlását é r t jük , melyeket a beteges 
folyamat, és a valódi betegség kezdete és vége közt, vagyis 
annak egész tartása alatt tapasztalunk. 

15. S. 

A beteges folyamat a saját betegséggel egyetemben 
akár mennyi ideig tartson is , annak lefolyása kétfélék-
re, és ezen két felet két oldalról korlátoló három idő-
pontokra osztatik. — A két felek közül az első a be-
teges folyamat kifejlődésének, vagy betegedő folya-
matnak; a második pedig a beteges folyamat vissza-
fejlodésének, vagy gyógyuló folyamatnak is neveztetik.— 
A beteges folyamat két felét korlátoló pontokat pedig 
kezdetnek, kórpolcznak, és végnek nevezik. — Ezen 
fölosztásnak következésében magoknak az említett beteg-
ségbeli időpontoknak is nagyobb időbeli kiterjedést enged-
vén , az egész beteges folyamatnak lefolyása öt időszaka-
szoknak nevezett részekre szakad } melyek következendők : 
J. A betegség lefolyása kezdetének időszakasza, 
'j. ,, ,, ,, „ nagyobbodásának — 
3. ,, , , ,, ,, kórpolczának — 
4. ,, „ ,, ,, kisebbedésének — 
5. „ „ „ „ végének , — 

Ha ezen öt időszakaszhoz még a szerintünk az egés-
séghöz tartozó, a beteges folyamat kezdetét megelűző neki 
készülésnél: ^ és ha a szerintünk szinte az egésséghöz 
számlált a betegség végét meghaladó lábadásnak idű-
szakaszát a beteges folyamat, és saját betegség lefolyásá-
hoz tudjuk, (1. éptan 11. g.) akor az egész betegség le-
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folyása hét időszakaszokból áll 5 melyek következendőképp 
bélegzik magokat. 

16. S-

A neki készülés vagy a betegség előjáró jeleinek 
időszakaszában (Stadium prodromorum) úgy véljük , 
liogy a valóságos betegséget gerjesztő ok már fölvétetett 
az életmüségbe , abban mintegy kóvályog, hanem az a 
legszorosabb értelemben vett táplálással vagy parányélet-
miivezetséggel még öszve nem vegyülvén, avagy azt akár-
mi másképp meg nein változtatván, eddig tulajdon "érte-
lemben betegség nincs jelen. — Ezen időszakaszban az 
idegek , főképp azon idegek, melyek a közérzést tellye-
sitik , nein különben érzik az életmiiség határai közt 
lappongú ellenséget, mint a külső érzékek a külső ár-
talmas behatásokat. — A közérzésnek részériil a legde-
legelsőbb érzés az egésség megvesztegetésérül való féle-
lemben , aggodalomban á l l , sött érzi az ember, hogy az 
egésségen k ivül , még betegesállapot alá is van vetve.— 
Ezen kivül fáradékonyság , tetemsúly (dedolatio artuuin) 
bádjadság , kedcsökkenés , szomorúság , álmatlanság, meg-
kisbedett étvágy, sött undorodás, s. a. t. tapasztaltat-
nak. — Hogy ezen időszakasz nem a betegséghöz 
tartozik, onnan is kitetszik: hogy az említett tüne-
ményekből a betegségnek faját nem lehet megtudni bizo-
nyosan , hanem csak vetni lehet hozzá, némely ese-
tekben p. o. az uralkodó betegségek és a bizonnyal fölvett 
ragály alkalmával. — M i d ő n a betegséget szerző okok 
hatalmosan munkálkodtak , és egyenesen a' parányélet-
m Ü Y e z e t s é g e t é r ték , a betegség nem ritkán minden neki 
készítő jelek nélkül szármozik; de egyebbként, mennél 
több ideig tart ezen időszakasz, és mennél erősebbek 
az egyes jelek: annál nehezebb betegséget lehet bevárni. 
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17. S. 

A beteges folyamatnak kezdetekor (luitiuin mor-
bi) a legszorosabb értelemben vett táplálás, vagyis a 
belső élet egésséges állapotjátul eltávozik, midőn a bor-
zogatds, hideg , tüneményeikkel együtt mutogatják ma-
gokat, t. i. a kürüm kéküléssel, liídbőrrel, fogvaczogás-
sal s a t. — Egyedül a bor zogatds a reá nein következő 
liideg nélkül idült betegségre, a hideg pedig/örrura mu-
tat , még pedig mennél nagyobb a hideg , mennél tovább 
tart az , annál nagyobb a reá következő betegség. — A 
borzogatás és hidegen kivűl , a következő betegség kü-
lönbfélesége szerint, más különbféle, még pedig rnivol-
tos , vagyis magával a betegséggel egyenes öszvekötetésben 
álló tünemények is mutogatják magokat, melyek azt 
bizonyítják, hogy már valóságos betegség van jelen, a 
belső élet egésségbeli allapotjátul valóban eltávozott. 

i s . s. 
A beteges folyamat nagyobbodásának időszaka-

szában (Morbi incrementum) a betegség gyáratói jobban 
jobban öszveölelkeznek, ekkor a borzogatás és hideg 
wlítoforr óság kiseblt vagy nagyobb fokon jelenik meg, 
és az emberi test kiilső és belső határain nagyobb vagy 
kisebb inenyiségben szárazság tapyisztaltatik , mely tehát 
nem csak a kiilső , de a belső füliileten is , még pedig ennek 
inind a négy egyes részein jelen van , a minek következése 
a meg kisebedett elválasztás, és kiüritts — A fülebb 
emlitett mivoltos tünemények öreg bednek, s néhány 
újak, megjelennek, tehát egy szóval a betegség mind S. r 
tömedékére (intensio) mind terjedekére (extensio) nézve 

-'növekedik. 
19. S. 

A beteges folyamat kórpolczának időszakasza-
kor (Vkme , s ta tus , v.vvigor morbi) a betegség gy ara lói 
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legjobban öszveölelkeznek, a parány életmiivezetség leg-
inkább elváltozik, és a betegség elrendeltetésének leg-
fulsöbb lépcsőjét eléri, mellyel a beteges tünemények 
párbnzomosan menvén, tübbé tovább nem növekednek. A 
többi közt a forróság legfőbb mértékét elérvén , alatta a 
kiilső, és belső bőrrendszeren a szárazság nedvességgé 
változik; a honnan az elválasztások és kiürítések nem-
ritkán megáradnak. 

20. S. 

A beteges folyamat kisebbedésének időszakaszá-
ban (Morbi decrementum) a betegség gyáralói egymástól 
válakozni indulnak, a legszorosabb értelemben vett táp-
lálódás vagyis a belső élet tisztulni kezd. A forróság 
kisebbedik, az elválasztások és kiürítések tartanak; a 
mivoltos tünemények csekélyednek, némely magával a 
betegséggel nem egyenesen üszvekötüttek pedig megszűnnek, 

21. S-

A beteges folyamat végének időszakaszakor 
(Finis morbi) a betegség gyáratói egymástól tökéletesen 
megvalnak, a finom életmiivezetség vagyis belső élet egé-
szen tiszta , a legszorosabb értelemben vett táplálódással 
járó állati hév megkisebbedik, a forróság megszűnik, 
jeleűl , hogy a parányéletmüvezetség már egésséges; az 
elválasztások és kiürítések nagyobb részt megszűnnek , 
a betegség mivoltos tünemenyei és a nemmivoltosak is 
egészen elenyésznek. 

22. S. 

A forrósággal a beteges folyamatnak vége szakadván, 
az egész beteges folyamat lefolyásának vége van ; és az-
tán a lábadásnak időszakasza (Stadium reconvale-
scentiae) áll be , mely szerintünk ha a folyó részekkel 

í 
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némely kiürítendő beteges részek vegyítve vannak i s ; 
mégis az egésség/iöz tartozik , mivel már ekor a finom 
életinüvezetség egésséges úllapol ját viszanyerte; és csak 
annyiban külömbözik a tökéletes egesség tol, hogy a 
betegség alatt a beteges anyagoktól megmenekedni töre-
kedő természet az indulékonyság állal a belső életből 
sokat lemorzsolván, ezeknek kiürítése után az állati 
anyag öszveesik, az emberi test gyurinája megkisebbe-
dik , az erők elbádjadnak, mely külömbséghöz még azt 
is lehet tudni , hogy ezen időszakaszban az ember a kór-
ismétülésekre (Recidivu) némely betegségeket mégis ki-
vévén j igen hajlandó. 

23. S. 

A betegség és beteges folyamat lefolyása alatt az 
elváltozott hév állapotja után legközönségesebb tünemé-
nyek a bírálások, melyek főképp a beteges folyamat 
kórpolczán szoktak megjelenni. — Bírálás (Crisis) neve 
alatt pedig némely nedveknek (főképp az izzadságnak, és 
vizelletnek) szapora elválasztása s kiürítése értel ik, 
mely a beteges folyamattal vagy mint ok, vagy mint fo-
gonat vagyon öszvekötetésben; olykor azonban ezen el-
választások igen csekélyek, és több ideig tarlónak , és 
akor oldalmaknak (Lysis) mondatnak. — A bírálások 
az öregek tapasztalásának következésében bizonyos na-
pokon jelennek meg, melyek azért is bírálási napok-
nak (Dies critici) mondatnak, mely észrevételt, ha a 
beteges folyamat meg nem zavartatik, még ma nap is lehet 
tapasztalni. — A bírálási napok pedig a természet járá-
sában oly szaporán előjövő hetes számot igen szeretvén, 
következendők: a 7 d i k , ]4dik, 2 ld ik , 28dik s. a. t. A 
regi kortudósok szerint az egyebb napok közül néhányan 
jelentöknek (Dies indicantes) mások közbeesőknek (Dies 
inlercalares) mind a többi hátra maradók végre gyógy-
napoknak (Dies medicinales) neveztettek. 

\ — W 
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~ 24. S. 

A bírálást közönségesen bizonyos öregbedett beteges 
tünemények szokták megelőzni, melyek üszveségesen a 
bírálási törekedéseket, vagya bírálási fölzavar odást 
(moliinina crilica, perturbationes criticae) teszik. — A 
tengődés (vegetatio) útján szármozott betegségek inkább 
bírálás , az'Kingéionyság utján támadtak pedig előkelő-
leg az oldalom által szoktak megtöretni. — Mi a bí-
rálási kiürítései eredetéről következendőket vélünk : 

a.) Vagy a betegesen megváltozott belső életbül 
veszik eredetüket, úgy bogy azok a természet gyógy-
ereje által vagy művészileg attól már megválasztattak , 
és csak ki kell üritetniük. 

b.) Vagy a folyó részekben mint kiürítendő anyagok 
már jelen vannak , és valóban ki is üritetnek. 

c.) Vagy a betegség folyamatja alatt fölkelő ingé-
ionyságnak terményei, aként , liogy az most a belső 
életből többet leront. 

d.) Vagy végre azon neki futamodó ingékonyság 
által okoztatnak, mely egyenesen a folyó részeknek esvén, 
azokbul többet kiürít. 

Mi csak a két első rendbeli bírálásokat tart juk czél-
erányosaknak, a két utolsót pedig ártalinosnak. 

25. S. 

A beteges folyamatnak az ő kezdete és vége között 
való különböző ideig terjeszkedő tartása szolgáltatott a 
betegségek azon nevezetes fölosztására alkalmat, mely 
szerint nzoV. forrókra, (morbi acuti > és idültekre (morbi 
chronic-i) osztatnak. De mivel az orvosok egyedül az idő-
től kölcsönözött határt különbözőképp határozták Ki ; a 
bölcsebbek csak hamarában észre vet ték, hogy ámbár a 
forró betegségek rövidebb, az idültek pedig hosszabb ideig 
szoktak tar tani , de mégis a forró és idült betegségek közt 
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való különbséget egyedül idő szerint nem leliet meghatá-
rozni. — Mi részünkről úgy gondoljuk, hogy azok forró 
betegségek, melyeknek tüneinénnyei véUelen (arith-
metice) szármozván, és ismét csakugyan mintegy ketté 
vágva egyszerre el is tűnvén, nem ritkán a legellenkezőbb 
tünemények egymás után nyomban következnek; p. o. hi-
deg után meleg, szárazság után nedvesség, kis érütás 
(pulsus) után nagy, sebes után lassú, s. a. t. — Minden 
betegség, melynek tüneményei lassanként (geometrice) 
erednek , és szűnnek, idíilt betegségnek neveztetik. — 
Mivel pedig a sebesen egymásra következő beteges tüne-
mények vagy csak hainarában egészen elrontják a belső 
é le te t , vagy pedig az abban lekötött erőket mennél előbb 
fölszabadítják : következik , hogy a forró betegségek ren-
desen sok ideig nem tarthatnak ; az idülteknél pedig 
ellenkezőképp lévén a dolog , azok tübnyire több időre 
nyúlnak ki. — Kitetszik innen , hogy a forró és idült 
betegségek mivolta nem függ egyenesen hanem csak köz-
vetve az időtől. — Az idült betegség természetéhöz az 
is tartozik még , hogy annak beteges folyamatja többször 
ismétül, a kórpolcz nem mutatja magát tisztán , a be-
tegség törésére mutató birálásbeli iparkodások cseké-
lyek, a bírálások tökéletlenek , előre meg nein mondható 
nap jelennek meg. — Ámbár pedig a betegségek leg föl-
sőbb fölosztására nem szolgálhat az ő forró és idül-
tekre való fölosztások , mert noha vannak oly be.'cgségek, 
melyek minden esetben forrók, és ismét mások, melyek 
minden esetben idültek: a betegségek mégis többnyire 
olyanok, melyek a környülállások szerint különböző egy-
jnikben majd forrók , majd ismét idültek ; azonban ezen 
fölosztásnak mégis több valóságos üzönczi hasenai 
vannak, melyek közül elég legyen azt említeni, hogy 
az ifioncz gyógyásznak az azonnali segedelmet óhajtó forró 
betegségek gyógyításában kelljen magát előkelőleg kimű-
velni , mivel az idültek az illő gyógyszernek könyvekből, 
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vagy más tapasztalt orvos tanácsa által eszküzlendő ki-
keresésében elegendő időt engednek, honnan is ha inás 
tekintetből nem i s , legalább ebből úgy látszik, hoc<y a 
betegségek edigleni fő fülosztásai küziil talán a legjobb 
azoknak az említett forró és idültekre való fülosztása. 

26. S. 
Természetesen hogy legjobb volna , ha minden be-

tegség és beteges folyamat elő beszélt lefolyása állal 
egésségbe menne által : de annak az emberben nem 
ok nélkül rettegést okozó két más kimenetelei is van-
nak : t. i. a beteges folyamatnak más beteges fo-
lyamatba való átmente, és anak halállal való 
végződése. — Némelyek a Kórismétülést (Recidiva) 
vagyis azon betegségnek másodszori megjelenését is ide 
számítják } hanem ez, vagy még a beteges folyamat 
alatt történik, és akkor a betegség mintegy idült ter -
mészetet vesz magára, vagy pedig a lábadás idejé-
ben , midőn már tübbé nem az előbbeni betegségbüz tar-
tozik, hanem egy más új ok által okoztalván, új betegsé-
get tesz. — A kórismétülés minden esetre veszedelmesebb 
betegség az elsőnél. 

27. S. 
Ha a beteges folyamat az előszámlált időszakaszok 

utján egésséggel nem végződik; akkor nem ritkán más 
betegségbe men által. — Micsoda esetekben végződjék 
egyik beteges folyamat a másikkal, azt bajos megilélni ; mi 
ezen kérdés eligazítására következendő föltételeket ve-
szünk fü l : 

1-) hogy az utóbbi betegség az előbbenihöz képpest 
olyan arányban legyen, mint a fogonat az okhoz , , 

2.) hogy vagy: 
a.) a küzünséges és kiilünüs betegség belső termé-

szetikkel egyetemben külső képüket is megváltoztassák, 
vagy 
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b.) hogy a közönséges betegségei különöseiké 
legyenek , vagy 

c ) hogy egyik beteges folyamat önön helyét elhagy- t 
van, a test más helyére takarodjék. — De mind a három 
esetben megkívántatik, hogy ezen új vagy másodrendbeli 
betegségek a nékik másként is tulajdon kezdetet és 
lefolyást kövessék, mert másképp a másodrendbeli 
betegség (Morbus secundarius) nevét meg nem érdemük; 
hanem vagy kórismétülést tesznek , vagy pedig nem má-
sok mint idült betegségek. — Olykor a beteges folyamat-
nak lefolyása alatt a több tünemények között egyik 
igen kifejlődik, és mintegy ön létének méltóságára kap-
ván , második rendbeli betegséget látszatik tenni; (kór -
jeles betegség, morbus symptoinaticus) de a mely újó-
lag megkisebbedvén, vagy a többiek mellé nővén, ismét 
elárnyaltatik, és a másodrendbeli betegség nevét meg 
nem érdemli. — Máskor valamely betegségnek tünemé-
nyei mindannyin elenyészvén, csak egyetlen egy 
marad hátra, mely lábra kapván, magának a betegség-
nek belső természetét is megváltozottnak lenni mulat ja; 
azért is a másodrendbeli betegség nevét jobban megér-
demli , ha mindjárt talán mint olyan eredetiképp a ter-
mészetben nemis jelennék meg. 

23. g. 

Ha a beteges folyamat sem egésséggel sem más beteg-
séggel nem végződik, ákor halál annak a vége. —-
A halál az életnek lévén ellenébe téve, általa az élet-
müségnek éppen az élet ellenébe tett ellenkező álla-
pótja hozatik elo ; tehát következendő: 

1.) Azon finom életmüvezetség , mely jelen lévén, 
a belső élet is jelen vagyon, a halál által egészen ellen-
kező állapotba ej telik; de 

2.) Még az életmüvezetségnek másodszori bélegei 
is elváltoznak ; úgy; 
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a.) A folyó részelt megromlanak, és a1 merőket oda 
hagyván, a' köztök volt arany megszűnik, teliát azok rot -
hadásba esnek. 

b.) A lágymerö részek a többiektől megoldódz-
kodnak. 

c ) A lágymerő részek rohadds, a kemény-merők 
pedig hamvadás által veszt i íe l parányéletinüvezetségbeli 
öszvefiiggésöket is. 

A belső életnek megromlásával a külső is egészen 
megszűnik, a természeltudománybeli törvények (leges 
physicae) nein módositatnak többé az életerő á l t a l ; ha-
nem az egész életmüség a munkainüves és vegytndományos 
törvényeknek szorosan alájok vetetik. 

29. 5. 

A. halál különbféle képp áll be ; még pedig: 
A.) Egyenesen a legszorosabb értelemben vett táplá-

lódásriak, vagyis belső életnek^ azaz finom életmüvezetség-
nek az élelbelitol való elfordulása által. — Ezen 
esetben talán soha sein romlik egész életmüség meg egy-
szerre, hanem csak egymás után halnak meg a részek 5 
még pedig: 

lszür Az egész rendszerek megromlásábul eredő 
halál nemei : 

a.) A legnemesebb rendszerek leginkább az ezek 
finom életmiivezetségökig ható munkamüves, "s vegyítés-
beli megromlása után , még pedig a munkamüves megrom-
lások után azonnal, a vegyítésbeliek után (betegségek által) 
igen korán következik a halál. 

b) A nemtelenebb rendszerek vogyitésbeli (beteg-
ség által) megromlása után csak lassan hal meg az einber. 
, 2szor) Gyakorta azért történik a halál , hogy az 
életre megkívántatott részek kilépnek végképpen az 
életet megtartó életmüvek sorából ; még pedig: 
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a.) A legnemesebb életművek leginkább parány-
életmiivezetségét erű munkamiives vagy vegyitésbeli (be-
tegség által való) megromlása után, még pedig a munka-
inüves megromlások után azonnal, a vegyítésbeliek ulán 
csak hamar. 

b ) A nemtelenebb életművek vegyitésbeli megrom-
lásai után csak későbben következik be a halál, melyet 
ez esetben a beteges ingékonyság elősegít ; az eredeti baj-
nak pedig a nemesebb részekre való elharapódzása tel-
lyesít. 

3szor Az életre nem elkerülhetetlenül szükséges 
részek munkamüves vagy vegyitésbeli megromlása után 
csak úgy következik halál , ha ezen megromlás tovább és 
tovább harapódzván, végre valamely az életre elkerülhe-
tetlenül szükséges életművel, vagy valamely'egész rend-
szerrel közöltetik; mely megromlás ha eleintén munka-
müves eredetű vo l t , aztán vegyitésbeli (valósággal bete-
ges) lesz, főképp mikor tovább és tovább harapódzik. —-
Megtörténik azonban ezen esetben, hogy a megromlott 
s halt részek a természet gyógyító ereje , vagy a gyógy-
müvészség .'Ital az egésztől elválasztatván , a többi rész 
élete tovább is föltartatik. 

B.) Az ingékonyság részéről, szinte különbféle 
képp történik a halál, mely oda nem számítván a köz-
vetett erőhijányos ingékonyság utján a parányéletrnii-
vezetségnek megromlása által eszközlött halál t , küvetke-
zendőképp okozhatja azt: még pedig eleintén nein igazit, 
csak következőleg valódit, úgy hogy ha ezen megakadá-
lyozott indúlékonyságnak útja ismét fülszabadúl, akkor 
ezen nein valódi halál , vagyis tetszhalál ( Asphyxia) ismét 
elmúlik. — Az eil'éle halálnak nemei: 

a.) A belső életet föltartó ingékonyság ösztönei-
nek távolléte , tehát a vérnek lecsapolása , a levegőnek 
visszatartása; valamint ugyan ezen dolgoknak megrom-
lása is. v 
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b.) A belső eletet föltartó részekben lakó ingé-
konyság' ide s tova járásának megakadályozása az 
életmüség határai közt vagy azon kivül is némely mun-
kám üves akadályok által. 

c0 A belső életet föltartó részeknek munkamü-
ves megosztása külső vagy belső ok által. 

Ezen három esetek külső erőszak által is történhet-
nek , azért az eiléle halált az erőszakosaktól mivoltára 
nézve nem lehet megkülönböztetni. 

C.) A tágabb értelemben vett táplálódás vagyis 
a folyó részek útján is elohozathalik a halál, még 
pedig: 

a ) Ha a kifejlődésnek lajtorjáján lévő folyó ré -
szeknek kidolgozása külső vagy belső okok által yissza 
tartoztatik-

b.) Ha a visszafejlődés lépcsőjén lévő nedvek-
nek a testből való kimozditása külső vagy belső ok-által 
liozalik elő. 

c.) Leginkább pedig ha az említett két állapotok 
üszveülüdnek. 

d.) Ha a kifejlődés lajtorjáján lévő nedvek, a ki-
v ü l , hogy a merő részeket táplálnák külső vagy belső ok 
által kiüritetnek. 

e ) Ha a merő részeket tápláló folyók vegyilésbeli-
képp halálosan megromlonak. 

Ezen kürnyülmények közt a belső élet, vagyis leg-
szorosabb értelemben vett táplálódás megcsökken , és maga 
inagát a nedvek fogyta , vagy rosz állapotja végett föl nem 
tarthatván , végre maga is , olykor csak rövid ideig tartó 
beteges állapoton esvén keresztül, halálosan romlik meg. 

A jelen való esetben az ember a halálnak az említett 
neme és faja köziil melyik utján múlt legyen k i , bajos 
megítélni. Többnyire a halált mind a három út vagy 
közelebbről vagy távólabbrul okozza , vagy legalább 
elősegíti. 
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30. S-

A beteges folyamatnak időhözi viszonyából még egy 
más^fogat is támad , melyet a kórtudósok (Pathologus) 
N y o m d á n a k (Typus) neveznek. — Az orvosok t. i. 
azlat tapasztalván , hogy a beteges folyamatnak tüneményei 
különböző időben különböző erővel munkálkodnak, sött 
olykor egészen mégis szűnnek, de csak ugyan magok 
magoktól ismét visszatérnek ; ezen tapasztalásnak követ-
közésében azt mondották, hogy a betegségeknek, azokat 
ezen tekintetből egymás közt öszve hasonlitván, külön-
böző nyomdájok legyen. — Fölosztatnak tehát a bete-
ges folyamatok a nyomdára nézve : 

a.) Állandó, és 
b.) Nemállandó nyomdájukra. — Állandó nyom-

dájú betegségeinek mondatnak azok, melyeknek tüne-
ményei vagy állandón azon fokban maradnak, vagy leg-
alább a k ivül , hogy a betegség lefolyása alatt engedné-
nek vagy kimaradnának, szüntelen növekednek. — Az 
első értelemben ezen nyomdabeli betegségek nincse-
nek ; a másodikhoz a legnagyobb'és legkisebb életerővel 
járó legveszedelmesebb forró betegségek közelednek leg-
inkább. Nem állandó nyomdája betegségeknek pedig 
azok neveztetnek , melyeknek tüneményei majd öregbednek, 
majd kisebbednek, majd mégis szűnnek, de ismét vissza-
térnek , és csak ugyan e szerint két félék: 

a.) Enyhülékeny nyomdájuk. 
b ) Közhagyó nyomdájuk. — Enyhülékeny nyom-

dájú betegségnek mondatik az, melynek tüneményei 
az idővel majd enyhülnek, majd öregbednek. Az eny-
hülésnek ideje a betegség részérül enyhülésnek (remis-
sio) a betegség tüneményeinek nagyobbodása pedig nehe-
zedésnek (exacerbatio) neveztetik. — Közhagyó nyom-
dájú betegségeknek neveztetnek azok, melyeknek tüne-

, \ " Ü5 
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menyei az időben majd megjelennek , majd ismét eltűn-
nek. — A betegség tüneményei megjelenésüknek ideje a 
betegség részéről törésnek vagy támadásnak (paroxys-
)mi6), azok eltűnésének ideje pedig föleresztésnek vagy 
közhagyásnak (intermissio) mondatik. 

A nemállandó nyomdájú betegségek nehezedése és 
törése a napnak majd azon órájában jelenik meg, majd 
pedig napról napra óránként hamarább, vagy később; az 
első eselbeli betegségek helyben álló , a inásodikok elore-
lépdécselö (lypus anticipans) a harmadikok pedig hátrá-
ló nyomdájúaknak (typus postponens) neveztetnek; 
melyek mivel nehezedéseik és töréseik a napnak előre meg 
mondandó órájában bizonyos renddel következnek, azért 
is törvény szeres nyomdájú betegségeknek (inorbi typi 
reguláris) mondatnak ; ha pedig a nehezedések és törések 
nem bizonyos renddel, nem előre megmondandó időben 
jelennek meg, akkor a betegségek törvényellenes nyom-
dájú betegségeknek (morbi typi irreguláris) neveztetnek. 

31. S-

Ka a betegségek különböző nyomdájit vizsgáljuk az 
üzönczségben , úgy tapasztaljuk, hogy az állandó beteg-
ségek a nem állandóknálaz enyhülékenyek a köz-
hagy óknál általában véve veszedelmesebbek. 

A nemállandó betegségekben a helyben állás, 
főképp ha a nehezedés és törés is egyenlő erősségüek, a 
betegség iclülendo természetére mutat: az előrelép-
décseles a betegség öregbedését jömendi, mert igy az 
enyhülékeny betegség állandó betegséggé, a küzhagyó 
pedig olykor enyhülékennyé lesz, a mi valóban veszedel-
met jelent. — Az utolsó esetet belekapó nyomdának 
(typus subintrans) nevezik. — A hátrálás a betegség 
csüggedését jövendöli, ugy annyira, hogy az állan-
dók enyhülékenyekké, az enyhülékenyek és közbagyók 
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pedig a k ivül , hogy amazok ezekbe mennének által végük 
felé sietnek; mert a hátrálással egyszersmind a neheze-
dések és törések is párhiízomosan csüggednek. — A tör-
vényellenes nyomda végre leginkább a betegség idül-
ni készülő természetét mutatja, de egyebként nála 
veszedelemtől is félhetünk. 

32. S. 

A betegség nyomdájának oka után vizsgálódván 
úgy találjuk: hogy valamint az egésséges állapotban, a 
nagy világ és az ember életének folyainatja között nagy 
a hasonlóság; úgy és még inkább úgy közegyenesen jár-
nak a betegség alatt a nagy világ , és az einber élete ; a 
honnan a törvényszeres nyomdának járását lehet va-
lamennyire meg magyarázni. — A közhagyó nyom-
dánál úgy látszik, hogy a betegség a beteges folyamattal 
majd együtt mutatja magát (a törés alatt), majd pedig emez 
elmúlván , csak amaz marad meg (füleresztés). Mivel pe-
dig tükéletes füleresztés alig vagyon, (de ha volna is) azért 
is a közhagyó betegségek idillt természetűek inkább 
mint forrók. Egynémely betegségek a fűidnek ün tengelye 
és a nap kürül való forgásával, mások a füld sarkainak a 
naphoz arányzott billenéseivel, és ismét mások a hold 
járásával lógadoznak párhuzomosan ugyan , de csak ki-
csinyben. — De mi az oka a törvényellenés nyom-
dának , hogy t. i. az a nagy világ járásához nem szabja 
magát? Nem más mint az , hogy a nagy természet járá-
sának az ő hosszú ideig tartó nagy életében legalább most 
seinmi sem szegezi magát ellenébe, és igy most egéssé'ges 
állapotban vagyon : a beteges csak rüvid ideig tartó és a 
nagy világ betegségéhüz képpest csak csekély betegség le-
folyásának pedig sok akadályai lévén, magát a nagy ter-
mészet mozdulásaihoz közegyenesea nein mindenkor 
egyengetheti. 
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33. S-

A betegségnek t é r b e l i viszonyára nézve\x>yet-
kezendőket tapasztalunk : 

lszür Hogy a betegség majd helybeli majd közön-
séges. 

a.) Helybeli betegségnek (morbus localis , topicus) 
mondatik az , mely a testnek valamely egyes részét fog-
lalja e l , a közben, inig az egész életmüség ment a beteg-
ségtől , tehát egésséges. 

b.) Közönséges betegség (morbus universalis) ugyan 
csak alig van, de van közönséges beteges folyamat 
midőn is némely részek betegek, a többiek pedig az ingé-
konyság útján, vagy a folyó részek oldaláról szokatlan és 
beteges tüneményeket mutatnak. 

2szor Mind a helybeli betegségek, mind pedig a kö-
zönséges beteges folyamat tulajdon betegségei majd hely-
bentámacltak (morbi idiopathici), majd pedig rokon-
szenvesek (morbi sympathici). Helyben támadt beteg-
ségnek mondatik az , midőn a betegség oka és maga a 
betegség ugyan azon helyre esnek; ha pedig a beteg-
ség az előhozó októl különböző helyre esik, akor az 
rokonszenvesnek neveztetik, mely ismét majd egyetér-
zésbeli (morbus consensualis) majd pedig ellenszenves 

. (morbus antipathicus). 
3szor Vannak az életmüségnek oly készületei, 

melyek a jelen betegséget helyből nem eresztik ki , 
de bezzeg vannak olyanok i s , melyek azt az ingékonyság 
és folyó részek útján tovább és tovább vezetvén, a bete-
ges folyamatot közönségessé teszik. 

a.) Az első rendbeli készületekhöz tartoznak a 
sejtszövet és savórendszer; de ha a betegség az első rend-
szert é r i , íik'or ez az egész testben üszveíuggésben lévén, 
megszűnik a betegséget korlátolni, és könnyen kórkalaúzzá 
válhatik. 
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b.) A második rendbeli készületekhoz tartoznak 
az ideg- és edényrendszer, még pedig amaz az ingékony-
sa'g, emez pedig a folyó részek útján teszi a betegos folya-
matot közönségessé. 

Az ingékonyságnak útján fűképp az együttérzés 
vagy rokonszenvnek .Sympathia) törvényei szerint lia-
rapódsik a betegség tovább , mely szerint főképp hosz-
Szában véve az életmiiséget a szomszéd részek ellenmun-
kálkodúlag (antagonistice) az ezek után következő részek 
pedig egyetérzuleg (consensualiter); úgy az életmiiséget 
széllibe vévén az azonfeli részek egyetérzőleg, a kiilön-
feliek pedig ellenmunkálkodólag gyötörtetnek a betegség 
alatt. —- De a beteges folyó részek utján is tovább 
terjedhet a nyavalya, részről hogy azok az ingékony-
sággal, részről a legszorosabb értelemben vett tápláló-
dással, de főképp ön magokkal állván a legszorosabb 
öszvekötetésben, beteges voltokat ezzel és amazzal is 
közlik. 

34. 

Mivel pedig a korlátoló rendszerek csekélyebbek, 
a beteges folyamatot szélesztők pedig hatalmosak, és 
amazok közül is az egyik, ha őtet éri egyenesen a be-
tegség, szinte széleszlővé válik, sött mivel a folyó ré-
szek is pártfogolják a nyavalya terjedését, kitetszik, hogy 
a közönséges beteges folyamatok sokkal szaporábbaky 

mint a helybeli betegségek. — De lássuk már köze-
lebbről miképp széled el a betegség, és miképp lesz 
közönséges beteges folyamattá: 

a ) A tulajdonképpen való betegség vagy az in-
gékonyságnak , vagy a folyó részeknek, vagy pedig 
ezen két gyáratoknak útján harapódzik tovább és 
tovább; még pedig az első úton sebesen, a másodikon 
halkkal, a harmadikon pedig sebesen és rontólag dühös-
ködve lészen a betegség közönséges beteges folyamattá. 
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b.) A külső okok által hatalmosan megvesztegetett 
ingékonyság sebesen elterjed az életmiiségen, és vagy 
a kiviil hogy tulajdonképpen való betegséget hozna elő^ 
és a kivül hogy a folyó részeket megvesztegetné ismét 
maga ereje által, maga magát megemésztvén , az in-
gékonyság nagyságának megfelelő gyöngeséget hagyván ma-
ga u t á n , isinét elszéled; vagy pedig szinte a kivül hogy 
tulajdon betegséget okozna, sok folyó részeket meg-
veszteget, és ki is kerget az életinüségből, és ha tulaj-
don betegséget hoz is elő , azt nem egyenesen , hanem a 
folyó részek megrontása, vagy vesztessége által közvetve 
okozza; vagy végre valóságos betegséget okoz , mely 
sebesen támadván, csak harnar egésséggel vagy halálla 
végződik , a kivül hogy a folyó részek igen szenvednének. 

c.) A folyó részek útján támadandó betegségek 
gyakorta a kivül , hogy tulajdon betegséget okoznának, 
és az ingékonyságot nagyobb tehetségbe hoznák magok 
mqgoktul vegyitésbeli változások által ismét jóvá tétet-
nek ; vagy pedig nem r i tkán, a kivül hogy valóságos be-
tegséget okoznának, az ingékonyságot fölzavarván, 
csak ugyan ez által ki is üritetnek ; vagy végre mennél 
lassabban romlanak meg a folyó részek, (de ha sebesen 
is , hanem hatalmosan ám) annál bizonyosabban harapodz-
ván tovább, tulajdon betegséget szerzenek, vagyis a 
belső életet vesztegetik meg. 
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M á s o d i k O s z t á l y . 

A betegségnek maga magához, az egésséghöz, és 
külső világhoz, végre az orvoshoz való aránya. 

35. 5-

H o g y minden a természetben előjövő vagy jöhető be-
tegséget eszünkkel fölfoghassunk, szükséges először tud-
ni : hogy küzöiuégesen miféleképp romolhatik meg a 
finom életmüvezetség, vagyis általánosan hányféleképp 
térhet el a legszorosabb értelemben vett táplálódás az 
egésséges ösvénytől, és micsoda az életmüség határai 
közt lévő okok hozzák elő azt, meg melyek az ö 

fogonatai ugyancsak az életmüségben; a ki tehát a 
betegséget jól meg akarja ösmerni, annak kelletik tudni, 
hogy a tulajdonképp való betegség micsoda viszonyban 
áll az életmüség határai közt találtató s előtte lévő okok-
nak , és utánna való fogonatoknak olykor igen hosszú 
soraihoz, mely része a közönséges Kói tudománynak Kórer-
tanitmány (P.athogenia) nevet nyert magának, és a beteg-
ségnek maga magához való arányát tanitja. — Mísodszor 
azt kell tudni, micsoda viszonyban áll az egy misi-
tett eg ésség, az említett betegséghöz képpest, és 
mely külvilági dolgok, meg mily ezek által kórmá-
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nyozott működések hozzák elö ezt; mely része a kor-
tudománynak Kóroktanitmány (Aetiologia) nevet visel. 
— Harmadszor szükség még azt is tudni, mily legyen 
azon oldala a betegségnek, mely az orvos felé for-
dul, vagyis melyek azon jelek, melyekből a gyógyász a 
betegséget megüsméri, és mit jelent minden beteges tüne-
mény , mely része a közönséges Kórtudománynak Kór-
jeltanitmdny (Syinptoinatologia) nevet nyert volt ma-
gának. 

/ 
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K ó r e r t a n i t m á I i y . 

36. J. 

A kórtudománynak ezen részét azért nevezzük Kórér-
tauitmánynak (Pathogenia) mert a b e t e g s é g l e g e l s ő b b 

vagy leginkább annak legfölsőbb eredetét tanitja. Szár-
inozik ezen szó a Kór, és er-ed szó gyükéből, i n e l y -

hüz a tanitinány szó kapcsoltatik. Mivel azonban a kór-
tudománynak ezfsn része nem annyira a betegség erede-
t é t , mint inkáBÍ^nnak mivoltát tanit ja , azért is azt 
tanácsosabb lenne Íérvolttprlitmánynak nevezni. 

37. S. 

Ha a betegség a maga nemében csak egyetlen egy 
volna, mint az egésség, könnyű lenne akkor egy részről 
az éptanból az egésségnek határait (ismervén, (1. éptan 
11. egész 20. (J-phusig) és más részről a halálnak ter-
mészetét és nemeit is tudván , (28. 29. g.) a betegséget 
megfogni; mert mind az , mi az egésség határain tul , 
és a halálon innen helyeztetnék , betegség volna. — De 
mivel az élet az ő egyenes üsvényélől, az egésségtöl, 
szinte számláihatatlan képp távozhatik el, azért is, 
hogy minden ilyen eltávozást, részről maga magában 
egyet egyet, részről alkalmosabb fülfogás végett tübbe-
ket egymással üszvehasonlitván, azokat küzelebbről üsmer-
hessük: szükség a betegség természetebe mélyebben 
hatni, és azt küzelebbről tekinteni. 
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38. S-

A kórertanitmány nem csak magát a betegséget ír ja 
l e , hanem, hogy a betegséget annál jobban fölfoghassuk, 
minden a betegséggel jobbról és~ balról öszvefüggő, é3 
az életmüség határai közt lévő beteges tüneményeket ér-
in t , melyek nem ritkán hosszú sorral vagy mint 
okok vagy mint fogonatok környelik a betegséget. 
— A különös kórtudományban a betegség legközeleb-
bik oka és maga a betegség ugyan azon értékű sza-
vak , és egyet tesznek , de mi ezen két szavakat egymás-
tól szorgalmosan megkülönböztetjük, a mennyiben mi 
betegségnek a legszorosabb értelemben vett táplálásnak 
az egésségestől való eltávozását értjük , a betegség leg-
közelebbik oka pedig azon valóság , mely ezen eltávo-
zást a legközelebbről , küzvetetlenűl szüli. — Valamint 
pedig a betegségnek legközelebbik oka vagyon ; úgy a be-
tegségtől eredő fogottatoknak ^ nem ritkán igen bosszú 
sorában , egynek olyannak kell lenni , mely a betegséghöz 
legközelebb esik , azért is a betegség legközelebbik fo-
gonatának neveztetik. 

> 

39. 

A betegségnek okai a beteges folyamathoz tulajdon-
képpen nem tartoznak , hanem inkább az egésséghöz (lásd 
15- SO a m i pedig a betegség fogonatait i l le t i , azok 
kétfélék, vagy ugyan-akoriak (eiíectus contemporauei) 
vagy rákövetkezők (efl'ectus suecessivi). Az ugyan-akoriah 
szorosan a betegséghöz tartoznak ; a rákövetkezők pedig 
vagy más betegséget maga magában , vagy más betegséget a 
beteges folyamattal egyetemben okoznak. — A betegsegnek 
az életmüségben heverő okai. természelesen a külső vi-
lágból eredteket, melyek olykor a legközelebbről szokták 
a betegséget okozni, ide nem számi tván , kétfélék lehet-
nek^ a) az okok Yagy az ingékonyság utján raunkálód-

3 
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nak a belső életre ; vagy b) a folyó részek által töre-
kednek a finom életinüvezetséget megrontani. —Valamint 
pedig a betegség az említett okokból szármozik, ugy vi-
szontag vagy az ingékony ságban vagy a folyó reszekben 
hoz elö beteges fogonatokat, (a külső világbelieket ide 
nem is számítván). — Az említett fogonatok ugyan nein 
ritkán a betegség gyógyulásával vannak öszvekütetés-
ben, de sokkal többször majd azon betegséget, melynek 
fogonatai, mint új okok, ápolják , majd új betegséget 
okoznak. — Ezen fogonatokat főkép]) a két utolsó tekin-
tetből szinte a kórertanitmány tárgyainak üsinerjük. — 

40. S. 

A mondottaknak következésében az egész kórertanit-
mány két szakaszban adatik elő : t. i. az elsőben a tu-
lajdonképpen való betegséget fogjuk vizsgálni; a má-
sodikban pedig szármozását és terjedését, vagyis a 
betegségnek az életmüségben lévő okait és fogonatait 
fogjuk fejtegetni, melyek mind czullástól a beteges folya-
mathoz tartoznak. 

E l s ő . S z a k a s z . 

Maga, azaz a tulajdon értelemben vett betegség. 

41. S. 

A legszorosabb értelemben vett táplálódás, vagyis 
parányéletinüvezetség, avagy a merő részek belső életé-
nek az egésségestől való elváltozását mi betvegynek 
nevezzük, mely, értelmünk szerint, nem más, mint maga 
a betegség (K). g.). Mivel pedig a betegséget, mint emlí-
tők, három szempontból lehet tekinteni, azért is a való 
betegséget másként az életmüves anyagnak parányidouia 
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szerint beteg parányélelmüvezetségnek, az életmüves 
anyagban rejtekező belső erő végett pedig beteg belső 
erőnek is lehetne nevezni. De maradjunk mind a három 
egyértelmű és egyértékü szó képviselőjénél, a betvegynél, 
vagyis a beteg vegyülésnél. —- Valamint a 7iagy terme-
szetbeli égi testeket egymás körül bizonyos rendszerint: 
tapasztaljuk mozogni, úgy az egésség alatt a finom, a 
saja életmüvezetségnek parányai egy részről a tengődés 
a la t t , más részről pedig az ingékonyság á l t a l , egymás kö-
rül bizonyos és másolhatatlan tőrvények szerint 
forognak ; de a mely rendes és törvényszeres mozgását 
az életiniives parányoknak a betvegy jelenlétekor rendet-
lenné változni vél jük, vagyis azokat egymás körül kóvá-
lyogni mondjuk, 

42. ^ 
A betvegy tehát egy oly közönséges név , mely min-

den a természetben előjövő, vagy juhelő egyinis belegst'-
get magában foglal, melyeket, számlálhatatlanok legyenek 
b á r , mégis két fő seregre lehet^ osztani. 

- t.) Vagy magának a beteg eletmüségnek eredeti 
gyurmájábul kerülnek ki a betvegyek; melyek ismét 
kétfélék: 

a ) vagy a test egyebként épy de egymással ösz-
vevegyülö részéiből támadnak. 

b.) vagy egyedül a finom életmüvezetség pará-
nyainak megromlásából származnak, a nélkül hogy 
ahoz valamely rája nézve külső életmüségbeli do-
log járulna. 

2.) Vagy pedig az, mi az eredeti egésségespa-
rányéletmüveztséget elváltoztatja s beteggé teszi, 
a külvilágból szármozik; honnét a betvegynek há-> 
rom nemei támadnak : 

a.) a parányéletmüvezetséget megmocskoló okok 
vagy más beteg' állatból veszik eredetüket (ragályos 
betvegyek). ' 



36, 

b.) vagy gyógyszer piszkolja azt be (gyógyszeres 
betvegyek). 

c.) vagy végre az úgy nevezett mérgek teszik a 
parány életmüvezetséget beteggé (mérges betvegyek). 

43. 5. 

A betvegy ha bár olykor mint ilyen jó darab 
ideig megmarad is, azonban mégis többnyire előbb 
utóbb az őtet előhozó okok, és az általa meglepett egv-
mik különbfélesége szerint majd gyuladás, majd olva-
kór szegődik hozzá, ez tehát egy oly középpont, melv 
ezen két betegeä állapot közt lógadozik, — Hogy mikor 
kapcsolkodik a betvegyhöz gyuladás , és mikor olva-
kór, azt egy részről az egésségnek egymis ál lapotja , más 
részről pedig az eredeti parányéletiniivezetséget megvál-
toztató ok határozza meg. — A. gyuladás az élet felé 
néz, és nein más mint az egésségnek hatalmitása ; az ol-
Vakor a halálra tekint, és nem egyebb mint az épségnek 
csüggedése. A gyuladás az öszvemenést, az olvakór 
a szétválást veszi czélba ; melyek közt lógadozó bet-
vegy oly meghatározatlan állapotot tesz, mely majd ez 
majd ama felé indul, 

44. "fa ^ 

Azon gyuladásra, mely betvegy és olvakór nélkül 
járván, az eredetinek nevét egész jussal megérdemli, azt, 
hogy valóságos betegség legyen, azon okbúl , mert 
mint alább látandjuk , általában az eredeti képeléssel meg-
egyezik , bajos ráfogni; mivel azonban a gyuladás az 
öreg életmüségben i'ij képeleteket törekedik előhozni , 
melyek amazt el akarván rontani, ahoz képpest betegséget 
tesznek ; továbbad mert a gyuladás nem ritkán betvegy-
b e , vagy inkább olvakórba végződvén, ezekkel együtt 
valóságos betegséget tesz; és mivel fiz általa meglepett 
vésznek külső élete, vagy elnyomattik, vagy nem ritkán 
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oly maradékokat hagy maga után hátra , melyek szinte a 
külső életet megakadályozván, aztán a belső élet meg-
romlásának legközelebbik okai lehelnek; ezen okoknál 
fogva a betegség nevét ez is megérdemli. — A bet-
veggyel járó gyuladást vagyis bet^egyes gyuladást mind 
az említett okok végett, mind pedig és főképp a betvegy 
miatt, minden habozás nélkül valóságos betegségnek valljuk. 

45. S. 

"A g y Ii 1 a d á s , ú g y l á t s z i k , h o g y n e m m á s , 
m i n t a t e r m é s z e t n e k az ö r e g é l e t m ü s é g b e n 
ú j é l e t m ű v e s r é s z e k e t k é p e l n i v a l ó t i i r e ? 
k e d é s e , s ö t t o l y k o r e z e n t ö r e k e d é s n e k ál-? 
t a l a t ö r t é n ő t e l l y e s i t é s e } m e l y m a j d a z 
é l e t m ü s é g e g y e b k é n t is f ö l ö s l e g e s b e l s ő 
é l e t é b ő l k a p l á b r a , m a j d p e d i g v a l a m e l y 
ö s z t ö n e l h á r í t á s a v é g e t t a g y ú l a d t r é s z-t 
b e n ü s z v e t o l a k o d ó f o l y ó r é s z e k b ő l a m e r ő 
r é s z e k h a t a l m o s a b b i n n n k á l k o d á s a á l t a l 
l i o z a t i k e l ő . — Az új részek képelletése természete-
sen más kútfőből nein szármozhatik, mint a vérből, mely 
minden egésséges és beteg képeleteknek közönséges kút-
forrása ; azért is ezen gyuladásbeli új képelet a mer'ö 
részek tehetsége által a vérnek gyurmájából hajt a-
tik végre, ki tetszik innen, hogy csak azon részekgyu-
ladhatnak meg, melyek vért vivő vagy legalább vihető, 
és az idegek munkálkodása által kormányozott edények 
kel birnak. — A gyuladások pedig három félék : 

a.) vagy eredetiek, azaz olyak, melyek magábul az 
ép részek életmüvezetségéből telnek ki (eredeti gyuladások). 

b.) vagy olyak , melyek betveggyel vannak bemocs-s 
kolva (betvegyes gyuladások). 

c.) vagy olyak j melyek olvakórral czikáznak (olva-t 
kóros gyuladások). 
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46. S-

A gyuladás mind maga magának, mind a benne szen-
vedő betegnek külünbféle sorsot készit, vagyis kimene-
telei igen különböznek, mer t : 

lszür Vagy csak mérsékleti a gyuladás ; es ekorr 
A.) Vagy a gyuladás győz többe, vagy Levesbe, 

még pedig : 
a.) Az á l ta l , hogy a vérnek gőzrészeit fejlődleti ki , és 

gyulár pöjf 'edést (emphysema inílaminatorium) okoz. 
b ) Az által hogy a vérsavót kénszoriti a vérnek többi 

gyurmájátul megválni, mely a sejtszüvelbe , vagy nagyobb 
üregekbe letétetvén, gyulcír vízkört (hydrops inílamma-
lorius) hoz elő. 

c.) Az á l t a l , hogy a hegedékeny nyirkot választja 
meg a vér tő l , mely megaludván, és a szomszéd az egés-
séges állapotban szabad részeket őszveforrasztván, álé-
htrxiüvezetséget (pseudoorganisatio) szűl. 

d.) Végre az á l t a l , hogv az általa sebesebben keren-
gő vé rbő l , az ugy nevezett középpontot futó erő által a 
vérnek egy vagy több tekecseit a'nak egyebb gyurmájá-
Lól kiszakasztja, és a sejtszövet sejteibe leteszi; melyek 
itten megfogandzván , eleintén hosszúkás, de csak egysze-
rű edenyekké válnak , az után pedig mind két végükön 
ágakat nyervén , a verőczérnek faját képelik, melyet élet' 
müvezetségbeli fölöslegnek (excessus organisationis) 
tartunk. 

B.) Vagy az öreg életmüség gyuz, a gyuladás 
eloszlik , még pedig: 

a.) Eredetileg aként, hogy mielütt az említett gyu? 

ladás győzedelmei bekövetkeznének, a gyuladás minden 
tüneményeivel együtt elszéllesztetik az üreg életmüség, 
vagy miivészség tehetsége által. 

b.) Közvetve, az által,hogy az emlitett győzedelmek az 
öreg életmüség vagy müvészség által lerontatnak; még pedig: 
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Iszür A gőzrészeknek egy része cseppfolyókká lesz , 
aztán pedig fülszivatik, az egyebb rész pedig egésséges 
életlellynek (turgor vilalis) inarad meg. 

2szor A savós részeknek egy része fülszivatik , más 
része légképet ültvén magára, élettellyé lesz. 

3szor A már ineghegedett, de még igen saja liege-
clékeny részek ismét fülolvasztatnak, aztán pedig fül-
szivalnak. 

4szer Hasonlóképp a még igen finom dlveroczerek 
fülolvadván, ismét fülszivatnak f vagy pedig már erőseb-
bek lévén, az üreg életmiiség volt edényeivel üszvenyil-
ván , az új képelet az üreggel eggyé lesz. 

II.) A gyuladds nem mérsékleti, lianem a f ö 
lépcsőre hág f ö l , midőn aztán ismét: 

A.) Vagy a gyuladds győz , az üreg életmüség r é -
szeit füloldozvángennyé (pus) változtatja. A gyuladásnak 
ezen győzedelmét a mérsékleti gyuladás győzedelmeihüz 
képpest , melyek vezeményeseknek (eductivus) neveztet-
hetnek, terményeseknek (productivus) lehet nevezni, 
inert amazoknál a vérnek részei úgy válnak el a tübbi 
vé r tő l , mint az elütt voltak, de emennél a vér s az üreg 
életmüség részei egészen megváltoznak. 

B.) Vagy az öreg életmüség győz, s a gyuladást 
egészen elrontja ; midőn t. i. ez kifejlődhetőségének leg-
fülsőbb fokát elérte volna , már akor mind az ő e r e j e , 
inind az üreg életmiiségé annyira elfogytak, hogy mind 
ketten küzel vannak az elromláshoz; midőn is a gyuladás 
üszőknek (gangraena) neveztetik , de ekor az életmüség 
belső ereje (mert már ékor a külső egészen elfogyott) 
lábra kapván, a gyuladást meggyőzi, ámbár csak lassan', 
de mégis tükélyes egésség tér vissza. — A gyuladás el-
oszlása aként történik, inint fölebb a B.) és a.) betű 
alatt láttuk. 

C ) T' agy végre a gyuladds és öreg életmüség a 
küzdésben úgy anyira megrontják egymást} hogyini-
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után a gyuladás egészen megromlott volna , a még hátra 
maradó belső ereje az öreg életmüségnek is e lhal , azaz 
az üszökbül fene (sphacelus) lesz. — Ebben az állapot-
ban olykor az öreg életinüség élő határain választó ba-
rázdaként evedző gyuladás támadván, a harapódzó fené-
nek korlátot ve t ; a mi hogyha nem történik, a fene 
tovább és tovább csúszván, nemesebb életmüvekre jővén, 
az életiniiséget megöli a szerint, a mint a 22dik ^ban 
tanítottuk. 

47. S. 
Midőn a legszorosabb értelemben vett táplálásnak 

kötelékei megoldódzkodni kezdenek , az az midőn a finom 
életinüvezetségnek parányai egymást elakarják hagyni, vagy 
valósággal, folyó részekké változván, el is hagyják , akor a 
belső életnek ezen állapotját olvakórnak vagy oldódz-
kodásnak (Liquatio) nevezzük. — Az olvakór a halál 
szemeibe tekintvén a legveszedelmesebb betegséget teszi, 
még akor i s , midőn eredeti, midőn pedig gyuladás vagy 
betvegy járul hozzá, akor veszedelinessége is öregbedik.— 
Ezt pedig négy feleképp véljük szármozni: 

a.) eredetileg, e're mint az eredeti gyuladásra fő-
képp eleintén (44. S.) bajos ráfogni, hogy valóságos 
betegség legyen; mivel azonban az oldódzkodni kezdő 
életinüség, vele párlnizomosan járó belső erejének fogyta 
végett magát szabdaszeres életinüvezetségében föl nem tart-
ha t j a , azért is nem sokára szokatlan mozgásba esvén, 
parányéletmüvezetsége ez által betvegyes állapotba ejte-
t i k , mely az eredeti olvakórt meghatván, ezt valósá-
gos betegséggé változtatja. Az eredeti olvakór pe-
dig ismét háromfí le képp szármozhatik: 

a) az á l ta l , hogy a kiürítés a fölvételt sokkal meg-
haladja (élettudományos olvakór). 

b) aként , hogy az életmüves anyag a kifejlődésnek 
alacsonyabb lépcsőin marad, vagy a kifejlődött is is-
mét visszaesik, (nyirkos olvakór). 

'i i t t 
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c.) az által hogy a kifejlődött anyag rothadni in-
dái (rothánk olvakór). 

2.) az olvakór a gyuladásból fejlődik ki, mint 
fülebb látók (40. g.) ako r , midőn ez genyedéssel vagy 
fenével végződik. 

3.) egyenesen az eredeti betvegybol veszi eredetét. 
d.) betvegyes gyuladásból szármozván, midőn is 

a betvegyhüz járó gyulladás által nem genyedés, hanem 
evedés (ichor) hozatik elő. 

48. S-

Ki lehet az edig mondottakból venni, hogy ezen há-
rom sarkalatos (tulajdon) betegség vagy eredeti képp 
szármozhatik, vagy egymásból fejlődhetik ki; ugy a 
betvegy, a gyuladás , az olvakór az okoknak öszvecsapá-
saikból mindenik eredetiképp is szármozhatik, de egy-
mástól is veheti eredetét még pedig: 

1.) a ) a betvegy gyuladást és olvakórt hozhat elő. 
b.) de a gyuladás és olvakór is okozhatja a jetvegyet. 

2-) a-) a gyuladás betvegyet és olvakórt szülhet. 
b.) de a betvegy és olyakor is támaszthat gyuladást. 

3.) a.) az olvakór betyegyet és gyuladást nemzhet. 
b.) de a betvegy és gyuladás is okozhat olvakórt. 

49. S-

Ha a betvegy, gyuladás és olvakór mindenik eredetig 
képp szármozhatik, úgy csak ugyan eredeti képp el is 
múlhat az, vagy egésségbe, vagy halálba menvén által. 
Ámbátor a betvegy gyuladás és olvakór egymást viszon-
tag szülhetik, és ámbár a gyuladás és olvakór a kivüt 
hogy a közepett helyeztetett betvegyen mennének által , 
egymásba végződhetnek : úgy tapasztaljuk mégis , hogy a 
betvegy egyképp majd a gyuladásba, majd az olvakórba 
men által ' , hogy agyuladás inajd betveggyel majd olva-
kórral végződjék, de megfordítva az olvakór főképp gyu-
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ladásba csak bajjal emelkedjék. — Ezeknek a következé-
sében látni lehet , hogy nem ritkán egyik betegség a má-
siknak legközelebbik oka, vagy legközelebbik fogonata, 
de mely leküzelebbik okot vagy fogonatot nem lehet úgy 
tekinteni, mint a 39dik fölhazottakat, mert azok 
a valóságos betegséggel időbeli arányban vannak , vagyis ^ v j ' 
az okok a betegséget időre nézve megelőzik , a fogona'tólc 
pedig követik a valóságos betegséget; a valóságos beteg-
ségek pedig egymás közt nincsenek ily időbeli arányban, 
hanem midőn egymást nemzik, ugyancsak egymást idő-és 
helybeliképp is meghatják (compenetrant). !' , 

A-m.' 

Mind a gyuladús mind az olvakór vagy / / f l j ^ f m o r -
bus genuinus) azaz olyan, mely magának a finom életmü-
vezetségnek egésséges á l lapotából kitelik, vagy pedig 
tisztátalan (morbus speciíicus) vagyis olyan, melyben 
a finom életinüvezetség a neki tulajdon részeken kivűl , 
még idegen anyagokat is fogad magához, melyek majdíaz 
életinüségből telnek k i , majd pedig a külső világból 
nek. — A merő munkamüves és erobeli okok tiszta ; 
a merö vegyi tésbeliek vagy az ezel vegyitett munkamüves 
és erőbeli legközelebbi okok pedig tféÍ^ftátalan gyuladást 
ésolvakórt okoznak. — A betegségnek legközelebb külső 
okai igen különbözők lévén, majd tiszta majd tisztátalan 
gyuladást és olvakórt okoznak ; az indulékonyságból szár-
mozott legközelebbi okok tiszta, a folyó részek útján 
valók pedig leginkább tisztátalan gyuladást és oldódzko-
dást szülnek. — Az eredeti betegségek ha tiszták is , 
de ha másod rendbeliek lesznek, többnyire tisztátalanok-
ká változnak. 
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M á s o d i k S z a k a s z . 

A betegség egymássá/ össvefüggo , s az életmű-em-
beri lévő okai 7 és fogonatai, nevezetesen a leg-

közelebbiek. 

51. 5. 
Ezen szakaszban mind azon valóságokrul szólunk, 

a mi a tulajdon, betegségen kívül a beteges f'olya-
mathoz tartozik, a mennyiben ezek mint tulajdon 
betegségnek távolabb, közelebb és legküzelebh az élet-
müseg határai küzt tartózkodó okai vagy fogonatai le-
hetnek, iigy\inég is , hogy leginkább a betegség legkö-
zelebb okait és fogonatait fogjuk tekintetbe venni. — A 
betegségnek legközelebbik okai mint a 3 8 d i k Sban emlí-
tők , két féle kú'foböl eredhetnek, a külső világból 
eredteken kivül, melyek, mivel csak ritkán legközelebb 
okai a betegségnek, sött inkább többnyire csak az ingé-
konyság és folyó részek utján okozzák azt , és mivel a 
beteges folyamathoz éppen nein tartoznak, azért is ezen 
a külső világból eredő okai a betegségnek a kóroktanit-
mányban természetesebb helyet nyernek. — Mivel 
azonban az ingékonyság és folyó részek a tulajdon beteg-
séggel nem csak okbeli, hanem távolabb vagy közelebb 
sött legközelebb fogonatbeli viszonyban is állónak , és 
mivel ezek szinte a beteges folyamathoz tartoznak; azért 
is szinte azon jussal mint amazok ezen szakaszhoz tar toz-
nak ; an ál is inkább, hogy ezek , noha olykor új beteg-
séget szülnek, többnyire mégis ugyanazon betegséget ápol -
ják, melynek fogonatjai. — A beteges ingékonyság és 
folyó részek nem csak a beteg finom életmüvezetséggel 
állónak mint ok és fogonat öszvekötetésben , hanem egy-
másra is munkálkodnak, és igy sokszorozott hatalom-
mal öregbítik a betegséget, s anak kiterjedésit siettetik; 
azért is az ő egymásra betegesen mivelő munkálkodásaik 
szinte ezen szakasznak tárgyai. 
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A mondottaknak következésében a tulajdon beteg-
ségek a legközelebbi okokhoz képpest különbféleképp 
szármoznak, és terjednek, még pedig: 

I. A betegség eredetiképp 
A ) származik. 

a.) belső okból maga magától. 
b.) külső okból. 
c.) az indulékonyság útján. 
d . ^ a folyó részek útján. 
e.) az indulékonyság és folyó részek útján egyetemben., 

B.) ápoltatik. 
a.) belső ok által. 
b . ) külső ok által. 
c.) az indulékonyság útján. 
d.) a folyó részek útján. 

II. A betegség másodrendbeli képp^ 
A.) szármozik, és 
B.) ápoltatik is: 

a.) belső okból , midőn egy betegség a másikat szüli." 
b.) külső ok által. 
c.) az indulékonyság útján. 
d.) a folyó részek útján. 
e.) az indulékonyság és folyó részek útján egyetemben. 

A mondottaknak következésében ezen szakaszt a kö-
vetkező négy czikkelyekben fogjuk előadni, még pedig 
az elsőben az ingékonyságnak, a másödikban a folyó ré-
szeknek viszonyát a betegséggel, a harmadikban a beteges 
ingékonyságnak befolyását az ép vagy talán szinte beteg 
folyó részekre , a negyedikben végre megfordítva a beteg 
folyó részeknek az ép vagy hasonlóképp beteg ingékony-
sággal való üszvefüggését fogjuk fejtegetni. 
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E l s ő C z i k k e l y . 

Ok- , és fogOTiatbeli viszonya az ing él onys ágnál a 
betegséggel, vagyis az ingéhonyság a beteges folya-

mat alatt. 

53. 

Mind azon ingélonyság, vagyis külső életerő, avagy 
életmüves mozgás, mely a tulajdon betegséggel vagy mint 
ok, vagy mint fogonat nem áll üszvekütetésben , bár ha 
betegesnek látszatnék is , egésséges; valamint az ellen-
ben , ha a betegséggel vagy mint ok, vagy mint fogonat 
kütelik öszve, betegesnek tartatik. Azon beteges ingé-
lonyság, inely a betegségnek ugyan-akori fogonatja. 
a betegségnek egyik külső oldalát tészi, és a kórjeltanit-
niányban is elő fog fordiilni, mely pedig a betegséget 
megelőzi, az a kórokta.iilmánynak tárgya. 

54- 5 . 

Hogy az ingékonyság egésséges, azaz olyan legyen, 
mely egy részről az egésséges belső életből szármozik, és 
más részről ugyan a belső élet megtartására jóltékonyari 
munkálkodjék vissza, ara következendő négy föltételek 
kívántatnak. 

a.) hogy az ingékonyság a belső élethöz képpest 
jó arányban legyen. 

b.) hogy az ingékonyság az életmüség határai 
közt szabadon munkálkodjék. 

c.) hogy ezen szabadon munkálkodó ingékonyság 
az életmüségben bizonyos irány felé működjék. 

d.) hogy az ingékonyság bizonyos időrenddel 
létessék munkásság ba. 

Valahányszor az egésséges ingékonyság említett föl-
tételei hibáznak , mind anyiszor beteges az ingékony-
tág, és vagy oka, vagyfogonata a tulajdon betegségnek. 
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55. S. 

A mennyiségükre nézve különböző ösztönök a belső 
életet ön inennyiségéhöz képpest különbözőképp gyako-
ro lván , majd egésséges , majd beteges ingékonyságot, vagy 
inkább ingást hoznak elő, még pedig aként hogy ha az 
ösztön nagyságához egyenes arányban van az ingé-
konyság nagysága, akor ez ezen részről egességes-
nek tari^tik ; ha pedig az ösztön mennyisége és az ingás 
nagysága közt nincsen'egyenes arány , akor az ingás 
beteges, és majd oka majd fogonalja a valóságos beteg-
ségnek. Az e fajta beteges ingékonyságnak két neme kü-
lönböztetik meg. 

1.) Erotúlság , vagy erofölösleg (Hypersthenia), az-
az erős és állandó ingékonyság, melynek mivolta aban 
á l l , hogy a belső élet tömött lévén, az életmiives rost-
nak most valamely okból vigály végeiből kisebb ösztönök 
is nagy ingást, nagy erőkülölést képesek kifejlődtetni. 

2 ) Eröhijány vagy erocsüggedés (Astlienia) vagyis 
gyönge ingékonyság, mely ismét két féle': 

a.) Egyenes eröhijány (Asthenia directa), vagyis 
kora de sebesen múló és nem valóságos, hanem csak erős-
nek tetsző gyönge ingékonyság, mely egy részről főképp 
a táplálásra kívánt ösztönök hijányossága által okozott 
silány belső életet , és más részről legalább magához 
képpest kicsapongó ösztönöket tesz föl- Ezen erőhijányt 
másképp forgékony gyöngeségnek (debilitas versatilis) 
is nevezik, mert a^hainar múló gyönge ingás után nagy 
fáradság áll be, a mi váltogatva történik, mely neki neki 
erőlködő ingásnak mivolta az életmiives rost végeinek 
vigály és könnyen bomló paranyéletmüvezetségében lát-
ßzatik helyeztetni. 

b.) Közvetett eröhijány (Asthenia indirecta), mely 
késő de szinte nem sokáig tartó , és erősnek még cssk nein 
is látszó, hanem valóságos külső gyönge ingékonyságból 
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á l l , és az erőfölösleg, vagy egyenes erőhijány által már 
igen kimerített silány belső életből közvetve szármozik, 
és másképp tompa gyöngeség nek (debilitas torpida) is 
neveztetik , mivel még a legnagyobb ösztönök is alig 
tuflják a belső életet valamely ingásra nógatni. Az erő-
fölöslegre következő tompa gyöngeségnél még elég 
belső életet vélünk jeden lenni, csak hogy az életmüves 
rost végein lévő parányéletinüvezetség az erőfölösleg által 
lekopott részére következő más rész még mintegy nem 
érhetett meg anyira , hogy folyó résszé változása közben, 
belőle a külső erő kifejlekedhessék. Az egyenes erőhi-
jány r a következő tompa gyöngeség a belső élet való-
ságos fogytából szármozik. 

56. S. t 

Az ingékoiiyságnak ezen három beteges állapotjai 
különbféle arányban állónak a tulajdon betegség-
hoz ; úgy: 

lször Az ingékonyság egyik faja a másikat szüli ^ 
és olykor csak az utolsó hozza elő a neki tulajdon beteg-
séget ; úgy az eredeti erőtúlságból és egyenes erőhijány-
ból a kivül , hogy a nekik tulajdon betegségek szárinoz-
nának, közvetett erőhijány támad, mely az igen vesze-
delmes neki megfelelő betegséget szüli. 

2szor A beteges ingékonyság mindenik f a j a lehet 
legközelebbik oka a betegségnek \ úgy: 

a.) az erőtúlság gyuladást. 
b.) az egyenes erőhijány oly betvegyet, mely inkább 

az olvakór felé tekint. 
c.) a közvetett erőhijány olvakórt okozhat. 
3szor A beteges ingékonyságnak ezen fajai az 

eredeti betegségnek azon-kori fogonatjai lehetnek, 
( k ó r j e l e s i n g é k o n y s á g , incitabilitas symptoinatica) 
inidőn is a második szám alatt fölhozott beteges ingékony-
ság fajai, és a saját bftegségek megfordítva esnek k i ; tehát : 
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a.) a gyuladás erőfölösleget. 
b.) a betvegy egyenes erőhijányt. 
c.) az olvakór tompa gyöngeséget szeret előhozni. — 

Mely esetek kölcsönösen öregbítik, ápolják a való beteg-
ségeket. 

4szer Az ingékonyság említett fajai a betegség-
nek rákövetkező fogonatjai lehetnek ( r á k ö v e t k e z ő 
b e t e g e s i n g é k o n y s á g , n.citabilitas successionalis 
morbosa) ; még pedig: 

a.) A gyuladás maga magát megemésztvén, s neki 
vége szakadván , vagy egésséges ingékonyságot, vagy lába-
dás közben nagyobb vagy kisebb közvetett erőhijányt hagy 
maga után. 

b.) a betvegy, és 
c.) az olvakór pedig leghosszabb ideig tartó főképp 

ezen utolsó csak a halállal végződő közvetett erőhijányt 
szokott maga után hagyni. 

57. S-

Az egésséges ingékonyság moczanatos sebességgel ha-
ladván , nagy gyorsasága miatt nem lehet kicsapon-
gólag beteges \ hanem ha az járásában vistzatartózta-
tik, vagy egészen megakadályoztatik ; akor már való-
sággal beteges , mert majd oka majd ismét fogonata más 
betegségnek. 

1.) Visszatartöztatik az ingékonyság'. 
a.) vagy az életmüség belső határai közt l évő , de az 

ingékony részre mégis bár mely természetű legyen is mun-
kamiivesen munkálkodó mértékletes ok ,p . o. daganat által. 

b.) vagy magának az indulékony résznek beteges, de 
még nem egészen romlott megváltozása által. 

c.) magának az indulékony résznek tökéletlen meg-
osztása altal. 

2.) Egészen megakadályoztatik az ingékonyság. 
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a.) az életmüség belső határai közt lévő , de az íngé-
kony részre mégis kívülről mnnkamüvesen működő ha-
talmas ok, p. o. nagy daganat által. 

b.) magának az ingékony résznek betegség miatt egé-
szen megromlott megváltozása által. 

c.) magának az ingékony résznek tökély es megosz-
tása által. 

58". S. 

Az ingékony ságot útjában megakadályozó ok, 
lia csak az akadály kívülről nem vevé eredetét, többnyire 
Vagy m é g a jelen gyuladás , vagy enek következései, leg-
inkább az áléletmüvezetség (az ingékony részen k ívü l , de 
aban is) és a genyedés (leginkább az ingékony részben), 
de gyakorta A betvegy és olvakór is lehet oka az indulé-
konyság föltartóztatásának. — Az útjában visszatartóz-
tatott ingékonyság az ingékony résznek azon helyéig t 

hol az akadály fekszik , gyuladást, azontúl pédig olva-
kórt szokott okozni ; ha pedig az ingékonyság az életre 
okvetetlenül szükséges életművekben töíélyesen meg-
akadályoztatok: akor elsőször tetsz — későbben pedig 
valóságos halál okoztatik általa. — Olykor az is megtör-
ténik , hogy a gá tolásnak helyétől ismét vissza felé mun-
kálódik az ingékonyság. 

59. S. 

Az egesség úgy kiváhja, hogy főképp a nemesebb 
részekbén, az ingékonyság bizonyos irány felé mun-
kálkodjék ; még pedig majd a test külső részeitől befelé 
a test gyurmájábá, majd innen a test környéke felé, sött 
olykor különböző irányok felé i s , a mint t. i. az ösztö-
nök munkálkodnak. — Gyakorta megtörténik azonban, 
hogy az ingékonyság valamely szokatlan ösztönnek enge-
delmeskedvén, nem az egésségtől megkívánt irány felé 
munkálkodik ; midőn aztán betegesnek tar ta t ik; és azt 

4 



50, 

ide nem számítván^ hogy az eképp megfordult ingékony-
ság által sok káros ösztönük kiigazitatnak az életmüség-
ből, vagy fül is vétetnek abba; egy részről oka , más rész-
ről fogonatja lehet a betegségnek. — A betegesen'befelé 
dolgozó ingékonyság betvegyet ^ vagy az erőtulság útján 
gyuladást; a betegesen kifelé működő pedig az egyenes 
eröhijány által olvakórt szokott okozni. — De gyakorta, 
a hogy iinint emlitők, a beteges iráuyú ingékonyság fogo-
natja a betegségnek , még pedig a gyuladás alatt befelé 
tart inkább az ingékonyság, az olvakór alatt pedig in-
kább kifelé. 

60. S. 

Az egésség jelenlétében az ingékonyság, hogy a belső 
életet csak hamar tenkre ne tegye, bizonyos idorend-
szerint szokott munkálkodni; mely ha fülbomlik, 
akor az ingékonyság beteges állapotú leend , midőn ékor 
a nyugodalom és munkásság küzütt nincsen arány , és az 
eféleképp megromlott ingékonyság majd oka , majd fogo-
natja a betegségnek. — A z időben zaklatott ingékony-
ság, a belső élet nagy lévén , eleintén az erőtulság útján 
gyuladást, aztán pedig a közvetett eröhijány közbenjár-
tával olvakórt szokott okozni , ha pedig a belső élet ki-
csiny, akor ugyancsak az időre nézve zaklatott ingékony-
ság eleintén az egyenes eröhijány útján betvegyet, aztán 
pedig csak liamar a közvetett eröhijány küzeslével olva-
kórt szeret nemzeni. — Az. időre nézve henyélni enge-
dett ingékonyság pedig , a belső élet a henyélés alatt 
maga magát megemésztvén, eleintén egyenes, aztán pedig 
közvetett eröhijány által végre olvakórt okoz. -— De az 
időrendre nézve megváltozott ingékonyság fogonata lehet 
a betegségnek, még pedig a gyuladás alatt zaklatatik, az 
olvakór alatt pedig olykor henyélni engedtetik az ingé--
konyság. 
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M á s o d i k C z i k k o 1 y. 
Ok és fogonatbeli viszonyok a folyó részeknek a be-
tegséghöz , vagyis a folyó részek a beteges folyamat 

alatt. 

61. S-

Á s z o r o s a b b é r t e l e in b é n v é t t é d é n y é k -
b e n f o g l a l t a t o t t fölyó részek egy részről a leg-
szorosabb értelemben vett tápláláson innen, másrészről 
pfedig ezen túl állónak. A legszorosabb'értelemben vett 
tápláláson innen lévő folyó részek a kifejlődés lábtó-
jdn lévőknek mondatnak , azon folyó részek pedig, melyek 
a legszorosabb értelemben vett tápláláson túl vannak , 
azok a visszafejlődés lépcsőjén lévőknek neveztetnek. 
— A vér azon közönséges tárház, melyben mind a 
két rendbeli folyó részek egyesülnek, mely tebát inind a 
legszorosabb értelemben vett tápláláshoz tapadandó ré-
szeket, inind az attól elszakadtakot magában foglalja. — 
A z e m b e r i t e s t n e k h a t á r a i n Vannak olyan folyó 
részek, melyek Vagy a kijejlődésbeli folyó részekhüz, 
vagy pedig a visszafejlodésbeliekhöz tartOzúak , de 
olyanok is vágynák, melyék a Visszafejlődés lábtójáról a 
kifejlődés lépsőjére tesznek átmenetelt. — Ha tehát a 

folyórészek a legszorosabb értelemben vett táplálással 
vagyis finom életmiivezetséggel azaz belső élettel oly 
szoros öszvekötetésben vágynák: következik, hogy az 
említett folyó részeknek gyakorta Oly állapotjok légyen , 
mely az egésséges belső élettel, máskor pedig a betegés-
sel vagy mint ok , vagy mint fogonat áll üsZvekütetés-
ben ; midőn az előbbeni állapotúk egésségesekhekaz 
utolsók pedig betegeseknek mondatnak. — A merő ré4 
székkel egyenlő leg egyesült folyó részek azoknak álla-
potjokból mindenkor párhuzomos (vagyis küzegyénes, 
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parallel us) részt vesznek; a merő részekkel ki letszoleg 
egyesült folyó részek pedig többnyire szinte közegyenes 
állapotban vaunak az azokat környékező merő részekkel, és 
ha az ő beteges állapotjok a betegséggel magával nincsen 
is egyenes öszvekötetésben, de beteges állapotjok ugyan-
csak annál jobban öszvefiigg a beteges folyamattal , még 
pedig mind az ingékonyság, mind az egyebb folyó részek 
utján. — Ezen utolsó két rendbeli nedveknek , vagyis a 
mer íj részékkkel egyenlő leg vagy kitetszöleg egye-
sült folyó részeknek beteges állapotjaikat, melyek a való 
betegség szerepét játszván, a merő részekkel azonitatnak 
(identisantur) ide nem tudván , itten csak i szőr a szo-
rosabb értelemben vett edényekben foglalt nedveknek , 
azután 2szor az emberi test határain találtató folyó 
részeknek beteges voltjokot fogjuk tekinteni. 

62. S. 

A tulajdonképpen való vagyis szorosabb értelemben 
vett edényekben nem csak tiszta vér, hanem más majd 
a ki — (a saja táp) majd a visszafejlődés (nyirk) láb-
tójára tartozó nedvek is forognak, melyek a vérrel oly 
Szoros és közvetetlen üszvefüggésben lévén, az ő beteges 
voltokat a vér beteges állapotából könnyen meg lehet ér-
teni. — Hogy pedig a vér egésséges legyen , ara követ-
kezendő tulajdonságok kívántatnak. 

a.) hogy a finom életmüvezetséghoz képpest ele-
gendő mennyiségben legyen. 

bt) hogy a testben egyenlően oszoljék f öl. 
c ) hogy természetes létrészei egymáshoz képpest 

jó arányban álljonak. 
d.) hogy a vér elegendő élettel birjon> 
e.) hogy a vérnek a finom életmüvezetségen innen 

lévő részei idegen, az azon túl valók pedig oly ré-
szeket ne tartsonak magokban, melyeknek Szükség-
képp ki kell űritetniök. 



63- S. 

A vérnek c9ak egy bizonyos közepszerii mennyi-
sége felel meg az egésséges bslso életnek5 mely vala-
hányszor az arany közepszertül eltávozik, mind anyiszor 
ha nem íogonatja is , legalább oka a betegségnek. — A 
sok vér gyuladást, a keves olvakórt szokott okozni. — 
A sok vér nem igen szokott betegségnek a fogonata 
lenni, de keves vért mind a gyuladás leginkább az ő kö-
vetkezései á l t a l , mind a betvegy és olvakór is szeret szül-
ni , mely természetesen újólag ápolja ezen utolsó bajt . 

64. S. 
s 

A beteges folyamat alatt többnyire a vér igen egyen-
letlenül oszlik el a testben, úgy hogy ugyan azon időben 
némely részek több , mások pedig kelletiuél kevesebb vért 
kapnak; mely eloszlásbeli egyenletlensége a vérnek 
aztán majd oka majd fogonata a valóságos betegség-
nek. — Midőn valamely részbe kelletinél több vér 
áradoz , aban nem ritkán gyuladás fejlődik k i , ha pedig 
valamely részbe kevesebb vér ömlik, azon részt olva-
kór lepi meg bizonnyal. — A betvegy már magában is 
elég a tőle meglepett részben vértorlódást szülni, init 
a gyuladás anál könnyebben teUyesít ; az olvakór pedig, 
főképp ha betveggyel van befertezve, iparkodik szinte vért 
csalni az oldódzkodó részbe, többnyire mégis főképp ké-
sőbb az olvakórlepte részből lassanként vissza húzó-
dik a vér. f 

65. S. 

Vannak a vérnek nemesebb és nemtelenebb részei ; 
úgy nemes rész a vérhitő (cruor), nemtelen a savó, ezek 
közt közepett áll a hegedékeny nyirk , és takony közé 
helyezett valóság; melyeknek szerencsés arányok okn 
és fogonatja is az egésséges finom életmövezetségnek 
Olykor azonban ezen létrészeknek szerencsés aránya a vér-



ben setéül esik k i ; midőn is a vér vagy oka, vagy fogo-? 
uatq a betegségnek: hibás pedig a vér e tekintetből; 

a.) A vérhitö az előkelő, a savó kevés, az ezek közt 
lévő valóság nein a takony , hanem a hegedékény nyirk 
felé ha j l ik ; az eféle vér majd oka, majd fogonata a 
gyuladásnak. 

b.) Vagy pedig a savó sok , a vérhitö kevés , és az 
ezek közé helyeztetett valóság nem a hegedékeny nyirk , 
hanem a takony felé haj l ik , mely elrendelésű vér majd 
oka , majd fogonata az olvakórnak. 

66. 
A yprnek közepszerü elevenséggel kell birnia , 

mert csak ekor felel meg ezen részről az egésségnek , 
ináskor pedig beteges. A vérnek elevenségét az ő pará-
nyainak belső mozgásából , és a képelésre való hajlandó-
ságból szoktuk mérni. — A vérhitös vér igen eleven^ 
inert parányai sebesen mozognak, és a képelésre való 
hajlandóság benne igen nagy, azért is e iznvév gyulár vér-
nek , (sangvis phlogisticiis) mondatik, inely edényeiben 
sebesen mozog, de ha azokat oda hagyja, csak hamar 
megheged, és lobpillét (crusta inflainmatoria, lardacea , 
pleuritica) készít; a honnan egyszersmind kitetszik : hogy 
az igen eleven v é r , valamint a vérhitös vér vagy oka, 
vagy fogonata a gyuladdsnak, — A csekélyebb ele-
venségü vér az a savós vér, mert az se elegendő 
mozgással nem b i r , se pedig a képelésre nein igen haj-
landó, az eféle vér fehér,turhás vérnek (leucophlegma-
ticus sangvis) mondatik , mely csak későn heged meg, és 
csak csekély laz üszveállásű vérlepényt készit. A honnan 
jsmét kitetzik , hogy az eféle csekélyebb elevenségü vér 
mint a savós vér , vagy oka, vagy fogonata qz ol-
vakórnak. 
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67. S. 

Az igen eleven vagy csekély elevenségű vér ugyan 
az a vérhitős és savós vérrel 5 melyekben , ha egyebként 
hozzájuk képpest idegen részek nincsenek, valóságos be-
teges állapotot nem találunk. Olykor azonban megtör-
ténik , hogy a vérnek létrészei épvegyitésöket, a mint 
vannak magok magokban, elvesztik, a vér parányai leg-
távolabb vegyitésbeli létrészei egymást oda hagyni indul-
nak , midőn is a vér a neki tula|don életbeli belső moz-
gást elveszteni kezdi, és más buzgásbeli belső mozgást 
látszatik magára öl teni , és egyszersmind a képelésre való 
hajlandóság is csügged , a vérnek ezen állapotját roha-
dék ony vérnek (sangvis putridus) nevezik, mert majd 
oka, inajd fogonata a rohadékony oldódzkodásnak. 

68. S-

Igaz ugyan , hogy a kifejlődésnek lábtóján a tápláló 
részeken kivül sok más talái ein tápláló részek is meg-
imamitatnak , küzünbítetnek , sott talán az is igaz , hogy az 
emlitett részek közül sokan a kifejlődésnek útjáról a visz-
szafejlődésnek lábtójára szerencsésen általcsuszannak ; de 
az emlitett idegen részek közül sokan olyanok ám , 
hogy a vért betegesen változtatják meg : és a vér ál-
tal a legszorosabb értelemben vett táplalásra rohannak.— 
Hogy milyenek legyenek ezen idegen részek, és miként 
vesztegetik meg az emlitett módok közül a vért, meg 
miként sértik meg a finom életmüvesetséget, azt a kórok-
tan jtmányban fogjuk látni. 

69. S, 

Nem ritkán meg nem tisztulhat a vér a vissza-
fejlődés utján levő már elviselt részektől, melyek 
főképp a valóságos betegségek alatt igen meg szaporod-
nak. — Az eféle a vérben vissza tartóztatott elviselt részek 

\ 
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majd finomabbak majd durvábbak, finomabbak azok , 
melyeknek a tüdő és bőr kigőzölésével kellett volna 
kiüritetniök, durvábbak a vizellet és epe állal kiiiri-
tendők, mindannyin tulajdon természetű gyuladást szok-
tak okozni, csak hogy az amazok által előhqzottak forró, 
az ezek által okozottak pedig idült természetűek szeret-
nek lenni. — A takony a két rendbeliek közt közepett 
á l l , mely ha visszatartóztatik, a vérnek fehérturhás álla-
pot já t hozza elő. 

70. S. 
Az emberi test h a t á r a i n azon tagadólagos (nem-

leges) hasznú elválasztások, melyek egyszersmind ki 
is üriletnek, nagyobb részt a vérrel foganalbeli üszve-
kötetésben ál lónak, és igy anak állaj)Otjabúl mindenkor 
közegyenes részt vesznek. — Azon elválasztások pedig, 
ha bár tagadólagos hasznúk i s , melyek kiiiritésük e lőt t , 
a test bels'ö határain megállónak, a kivül hogy fogo-
natbeli öszvekötetéseknél fogva a vér állapotjából pár-
huzomosan részesülnek, íí ég t. i. ugyan csak a belső 
határokon különbféle változást szenvednek, még pedig 

-egy részről vékonyabb részeik fölszivatatván, olykor 
egész a kőkeménységig öszvesürűdnek , mit a takony jelen-, 
léte is hatalinosan elősegít, más részről pedig iniámos 
részeik ugyancsak fölszivatatván , a hátra maradó ré-
szek megcsipősödnek ; ami a helytartó elválasztások által 
is megeshetik ; ismét máskor az önkényes nemzödés(ge-
neratio spontanea) által különbféle férgek teremnek ben-
nök ; mely beteges változások a tévőleges (igenleges) el-
választásokkal is megeshetnek , melyek mégis a kifejlődés 
kezdetével különös öszvefiiggésben lévén a mondottakon 
kivül még más beteges viszonyban is vannak, 

71. S. 
Az emberi testnek határain két nevezetes munkálko-

dás hajtatik végre , melyek közül az egyik a kifejlődés-
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neJc kezdetét, a másik pedig a visszafejlődés végét 
teszi. A visszafejlődés vége á kifejlődés kezdetitmozditja 
e l ő , azért is először a visszafejlődés végének beteges vol-
tát kelletik tekintenünk, és aztán a kifejlődés kezdetéjét. 
Ezen két munkálódásnak egésséges és beteges állapotja a 
legszorosabb értelemben vett táplálással nincsen 
közvetetlen egyesülésben , hanem a véren által függő-
nek azzal vagy mint ok , vagy mint fogonat együve. — A 
visszafejlődés végének, és a kifejlődés kezdetének bete-
ges állapotja teszi az úgy nevezett első utak tisztáta-
lanságát (saburrae primarum viarum), 

72. S. 

A v i s s z a f e j l ő d é s n e k v é g é t a z o n e l v á -
l a s z t á s o k t e s z i k , melyek fogonatbeli üszvekötetés-
ben a vér re l , okbeli öszvekötetésben pedig a kifejlődés 
kezdetével függőnek öszve. — Az elválasztásoknak a 
vérrel való fogonatbeli öszvefüggéséból azt tapasz-
taljuk , hogy azok a vérrel mindenkor közegyenesen 
járnak, tehát a sok vér sok , a keyes keves elválasztásokat, 
a vérhitös és igen eleven vér hatalmas munkálkodású, a 
savós és csekély életű vér pedig hitvány erejű elválasz-
tásokat okoz, űgy a rohadékony vér hasonló természetű 
elválasztásokat szokott elő hozni, valamint az idegen ré-
szekkel terhelt vér az idegen részeknek különbfélesége 
szerint különböző indulatú, elválasztásokat , a kiürítendő 
részekkel fertezett vér pedig ugyan ezen részekkel mocs-
kolt elválasztásokot szeret előhozni, 

73- S-

Az elválasztásoknak a kifejlődés kezdetévelva-
ló okbeli öszvefüsgéséből következendőket tapasztalunk: 
hogy azon elválasztások, melyek a testből minden ha-
szon nélkül kiüritetnek, akifej lődés kezdetével egye-
nes oszvefüggésben nincsenek; a tevőleges hasznú elvei-
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lászt ások pedig a kifejlődés kezdetét külünbféleképp 
módosítják ; a sok elválasztások a kifejlődés kezdetét kel-
leténél jobban előmozdítják, valamint a kevesek vissza-
tartóztatják a z t ; úgy a vérliitös és igen eleven vérből 
készült hasonlóképp igen eleven elválasztások a kifejlő-
dés kezdetét hatalmosan előmozdítják, de a savós és 
csekély életű vérből áradozó hitvány erejű elválasztások 
visszatartóztatják az t ; valamint a rohadékony vérből 
eredett elválasztások rohánk béllegüket a kifejlődés kez-
detére is ráüt ik; úgy végre az idegen részekkel megter-
helt vérből készült elválasztások természetük szerint mó-
dosítják a kifejlődés kezdetét; a más helyütt kiüríten-
dő részekkel fertezett vérből szármozott hasonló termé-
szetű elválasztások végre a kifejlődés kezdetének kidolgo-
zását bemocskolják, és akadályozzák. 

74. S. 

A. k i f e j l ő d é s n e k k e z d e t é t , mely az emberi 
test belső határain történik, az emv és durva táp teszik; 
ezek fogonatbeli öszvekötetésben az elválasztásokkal, 
és a belső határok küzé fülvett különbféle anyagokkal 
(leginkább a táplálmány okkal) vannak ; okbeliképp pe-
dig a szorosabb értelemben vett edényekben foglalt 
folyó részekkel függőnek öszve. — Az elválasztások 
külünbféleképp módosítják a kifejlődés kezdetét, a mint 
azt a fülebbi j^-ban láttuk , a kívülről fölvett anyagok 
ismét külünbféleképp , de ez t , mennyiben a vér általok 
betegessé lehet , a kóroktanitmányból fogjuk megtudni.— 
A mi pedig a kifejlődés kezdetének, a szorosabb ér-
telemben vett edényekben lévő folyó részekkeli ösz-
vefüggését illeti, arról ezeket mondhatjuk: a sok elvá-
lasztásokból készült szapora kifejlődés kezdete b ő - , a 
keves elválasztásokból lett keves kifejlődés kezdetepedig 
szükvéiűséget okoz ; az eleven elválasztásokból készült 
kifejlődés kezdete igen eleven vér t , a hitvány erejű el-
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választásokból készült kife'lődés kezdete pedis tompa életű 
vért szokot előhozni, úgy a rohadékony elválasztásokból 
készült kifejlődés kezdete, a vérre hasonló béleget ü t ; 
a különbféle idegen részekkel fertezett emv és durva táp 
a vérnek különbféle tulajdonságait okozza, a kiüritendo 
részekkel eltölt elválasztások által visszatartóztatott ki-
fejlődés kezdete pedig , a vérnek készítését hasonlóképp 
bemocskolja és akadályozza-

H a r m a d i k C z i k k e l y . 

A beteges ingékonysdgnctk munkálkodása a talán 
egésséges vagy beteg folyó részekre. 

75. S, 

Az indulékonyságnak eröfölö.sleges állapotja a 
vért sebesebben mozgatván, annak vékonyabb részeit csak 
hamar elpazarolja, és a vérnek gyulár állapotját okozza; 
anál is inkább, hogy az erőtulság a vérnek átlövellését a 
tüdőkön neki futamtatván, a vér nemesebb részeinek kidol-
gozása ezen tekintetből is hatalmosan elősegítetik , és ám-
bár a vér valóságos menyisége nein üregb'edik is az erő-
tulság a la t t , legalább látszatos mennyisége mégis annak 
hajintő ereje által valóban növekedik. — Ha pedig az 
erőtulság a belső határokra veti magát, onnan a ki-
fejlődés kezdetét és visszafejlődés végét majd szaporán 
kitakarítja, majd időperczig sem tágítván működésében, 
azokat visszatartóztatja, melyek most a nagyobb álla i 
hév miatt szinte öszvesülnek. — Az egyenes erőhijány 
a vérnek savós állapotját szüli , mely ugyan neki neki 
fog a vérhitős minéműséget magára ö l ten i , hanem erőt-
len lévén, nem ritkán hanyatt homlok rohan a roliánk 
állapot felé, a forgékony gyöngeséget maga magával ránt-
ván a közvetett erőhijány fe lé ; mely eredetiképp úgyis 



76. S. 

Ha a nedveinek folyása a merő részek ingékony-
ságának lújánya által útjában valamennyire meg-
gátoltátik: akor a nedvek csak lassan folydogálnak a 
részekbe, és azokbul ismét még lassabban szivárognak 
vissza, a honnan a megakasztott részben a nedvek nem 
csak hogy meggyülekeznek, hanem lassú mozgások végett, 
meg a miatt romlanak meg, hogy azoknak jobbik része a 
táplálásra ment föl. — Ha pedig a folyó részeknek fo-
lyása az ingékonysággal együtt egészen megakadá-
lyoztatik főképp az életre„szükséges életművekben ; akor 
a nedvek nem csak a táplálásnak kútfeje, hanein egyszers-
mind az életre elkerülhetetlenül szükséges ösztönök lévén, 
azon részben csak hamar halál áll be ; ha csak némely 
mellesleges ingékony edények a megakadályozottaknak tiszt-
jét magokra nem válalják. — Nein r i tkán, ha a meg-
akadályozás akörnyéken. történik (elválasztások), meg-
esik, hogy a rokonszenvnek törvényei szerint, a meg-
akadályozott nedvesség más részen üt k i , hol is mint 
szokatlan ösztön gyuladás felé néző betvegyet szeret okozni. 

77. S. 
A folyó részekre nézve nem csak az kívántatik 

meg , hogy útjokban meg ne akadályoztassonak az ingé-
konyság á l t a l , hanem az is hogy az induléko/iyság bi-
zonyos irány felé munkálkodván , a folyó részek 
vele együtt bizonyos irány felé vitessenek , a mi hogy 
ha másképp történik, ukor a folyó részek az ingékony-

maga magától a vérnek rohadékony oldódzkodását szereti 
okozni. — Az egyenes eröhijdny a belső határokra 
vetődvén, onnan a tartalmakat majd kiűzi, majd azok-
nak vegyitésbeli megromlásokat okozza, mely utolsó álla-
pot csakugyan a tompa gyöngeség által is szokott okozlat-
n i , anál is- inkább , bogy ez által azok visszatartóztatnak. 
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ságg^l együtt beteges állapotban leendenék. — A mely 
részek ingékonyságának egésséges állapotban kifelé kel-
lene munkálkodnia <ütér), és mégis betegessé lévén be-

felé munkálkodik, az ily beteges ingékonyság állal a 
nedvek visszamentükben magok magokkal üszvecsapódván, 
forgások fülbomlik, mennyiségük az életinüségben szapo-
rodik. — Ha pedig a folyó részekkel viszonyban lévő 
ingékonyság , mely az egésség alatt befele munkálkodik, 
(vérér, szívó edény) betegessé lévén, kifelé kezd mű-
ködni akor az által a nedvek megkevesednek, és sok más 
későbbi hasznoknak meg nem felelhetnek. — Ha a visz-
szafurduit ingékonyság a belső határnak fölső ré-
szét illeti , akor csak aból , ha pedig az alsói is -, akor 
mind eből mind amabból kiiiritetnek a kifejlődés kezde-
tével , és visszafejlődés végével egyetemben magok a már 
megemésztett, vagy még meg nein emésztett táplálmá-
iiyok is. 

78. S-

Ha az ingékonyság általa belső élei az időrend-
re nézve igen gyakoroltatik , akor természetesen sok 
leromlik belőle, következőképp a visszafejlődés lábtóján 
lévő nedvek igen megszaporodnak. — Ha pedig ellenben, 
az indulékonyság tunya lévén, a finom életmiivezetség-
ből keveset változtat folyóvá: akor ugyan a kifejlődés 
lábtóján álló nedveknek meg kellene gyülekezniük a testben, 
de mivel a visszafejlődés útján lévők , a kifejlődést elő-
segitő elválasztásokra keves anyagot szolgáltatnak, azért 
azok sem igen gyülekezhetnek meg, és egyebként ők ma-
gok is az ingékonyságnak jótékony befolyását csak kévéssé 
tapasztalván , magok magokban is megtespednek. — A 
folyó részeket forgató részeknek időrendet nem tartó 
ingékonysága á l ta l , a folyó részeknek keringése, szokott 
rendszerint fülbomolni. 



74 

len farithmetice) az az úgy szármozik, hogy az egésség 
és betegség közt világos határt lehessen vonni, és ilykor 
forró betegségek hozatnak elő; emebben pedig mindég 
halkhal (geometrice) vagyis Ugy ered a betegség , hogy 
az előkészítő ok lassanként növekedvén, vagy egyszersmind 
a gerjesztő ok polczára is fölemelkedik, vagy pedig a más 
rendbeli gerjesztő ok szinte csak lassanként üregbedik, 
midőn aztán az egésségnek átmentét a betegségbe világom 
san nem lehet tapasztalni, és ilyenkor idült betegségek 

t8zármoznak leginkább. 

m. t. 

Mind az előkészítő, mind a gerjesztő okok vagy 
általánosak (causae absolutae) vagy föltételesek (causae 
relativae). 

a.) Általánosán előkészítő ok a z , mely mindert 
fö l t é t e l , és kivétel nélkül minden embernek betegségre 
Való változhatóságát szüli. 

b.) Föltételesen előkészítő ok áz, mely csäk néhány 
embernek egésségre vagy betegségre váló változhatóságát 
okozza. 

c.J Általánosán gerjesztő oknak neveztetik az , 
mely a neki természeténél fogva megfelelő betegségre vál-^ 
tozást a fültételes előkészítő ok ellenében is végbe viszi, 
és egyedül általános előkészítő okot tesz füL 

d.) Föltételes gerjesztő ok pedig az , mely a fülté^ 
teles előkészítőnek felel meg, még pedig ugy, hogyha 
egymással megegyeznek , ákor a nekik természetüknél fogva 
megfelelő változást elő is hozzák; ha pedig egymással 
ellenkeznek , ugy a fültételesen gerjesztő az előkészítőnek 
ellenkező irányt ad. -— Az egésségnek általánosan elő-
készítő és gerjesztő okai lételünk meghatározottsága, és 
a nagy világ véghetetlensége miatt nincsenek , honnan neki 
Föltételes előkészítő, éc ugyan aféle gerjesztő okokkal kell 
megelégednie. (1. éptan 8. és köv- S-sokat) De a beteg-
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ségneh mind általános mind folté teles előkészítő és) ger-
jesztő okai vannak. 

87. f. 
Az egésségnek és betegségnek előkészítő és gerjesztő 

okai majd az életinüség bántalmaiban, majd a külvilágban 
lévén, a halkkal (geometrice) az az kis fokon kezdő és 
lassanként öregbedő okok többnyire előkészítők ; a sza-
íadtan (arithmetice) munkálódok pedig, melyek min-
gyárt nagyobb fokban jelennek ineg, többnyire gerjesztő 
okok szoktak lenni. — Olykor akár a bántalom- akár a 
külvilágbeli előkészítő ok lassanként növekedvén, a be-
tegségnek egyszersmind gerjesztő okává válhatik. — 
Mivel pedig az életinüség részéről a bántalombeli okob 
mindenkor lassanként növekednek, nem csuda ha azokat 
ediglen merő előkészítő okoknak, a hirtelen meglepő kül-
világi dolgokat pedig merő gerjesztőknek vették ; ám-
bátor m i ú g y v é l j ü k , hogy sok bántalombeli elő-
készítő okok bizonyos környiilinények közt gerjesztőkké, 
és sok külvilági gerjesztő okok más környiilmények alatt" 
előkészítőkké lehetnek, mint mind ezeket, az okokrul 
egyenkint szólván, nem sokára látni fogjuk, 

88. S. 
Mi a kóroktanitmányt két szakaszban fogjuk elő-

adni , még pedig az elsőben azon kórokokat fogjuk fü r -
készni, melyek a betegségnek az egy mis egésséghöt 
való állásából kerekednek k i , a másodikban pedig azon 
külvilági dolgokat fogjuk vizsgálni, melyek a remekkép 
egésségét földúlván, ezt betegséggé változtatják. 
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nemleges hasznúk azok, a vérrel küzegyenes tulajdonsá-
gúk lévén, a velők ériilő merő részek ingékonyságát aként 
bántják, mint a vér önedényeiét; mely részek mégis az 
edényei mellet hirtelen elsurranó vérnél tübb ideig ér-
vén a merő részeket, nem ritkán egyenesen a belső élet-
nek esvén, valódi betegséget szülnek. A belső határon 
meg keménykedő elválasztások munkamüvesen , a csí-
pősek pedig vegyitésbeliképp okoznak a velük ériilő ré-
szekben gyuladást, mely külünbféle kimenetellel végző-
dik. — A takonyban terniődő férgek a szomszéd ré-
szeket szútongatván, olykor a legnehezebb rokonszenv-
beli ingékonyság zaklatását okozzák. 

83. S. 

A. visszafejlődés Végét tévő elválasztások, az 
.egy taknyot kivévén a belső határ ingékonyságát hatal-
inosan ösztönözvén, aztat nagy munkásságba teszik, 
mely által nem csak magok , hanem minden más a bel-
ső határok közé hozatott idegen részek kiüritetnek on-
n a n ; de a takony ellenkező állapotot hoz elő, midőn 
a belső határon minden részek tübb ideig vesztegelnek; 
-— A kifejlődés kezdetéhö'z tartozó elválasztások az 
iinint émlitett mód szerint gyakorolják az ingékonysá-
g o t ; a szinte oda tartozó idegen részek pedig nagyon 
külünbüzőleg, de mit csak a kói oktanilmányból fogunk 
ismét megérteni. 

/ v \ W 
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K o r o k t a n i t m á n y . 

84. 5. 
A . kórtudománynak ezen részét azért nevezzük kór-
ok t anitmány nah , mert a kór , vagy betegség avagy nya-
valya okait tanítja kitapogatni. — Igaz ugyan, hogy a 
kórertanitmányban is szólottunk már a betegségnek az élet-
miiségben rej tező, s hozzá közel eső okairól , de ezeket 
oftan más szempontbul tekintettük, mint itten veendeni 
fogjuk; ottan csak a betegségnek ön magához való arányát 
magyarázgatván , az életmüségben lappongó okokat a be--
tegség irányába tekintettük , itten pedig ezen kórokok-
nak az egésséghöz és külvilághoz való viszonyait 
fogjuk nyomozni. 

85. S. 
Kétféle okokat szoktak megkülönböztetni } t . i . elő-

készítő (causae praedisponentes) és gerjesztő okokat (cau-
sae excitantes). — ElokészitÖ oknak neveztetik az élet-
müségnek azon tehetsége, mely szerint az állapotját meg-
változtatni képes; azon ok pedig, mely az előbbeni 
tehetséget valósággá vá l toz ta t ja ,ger jesz tő oknak monda-
tik. — Mind az egésségnek, mind a betegségnek mint az 
élet egymásra változható állapotjainak megvannak a maga 
előkészítő és gerjesztő okai, melyeket többnyir'e egyik a 
másikátul meglehet külónózni, néha pedig nem. Amab-
ban az esetben a betegség többnyire szakadatlan s hirte-
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len (arithmetice) az az úgy szármozik, hogy az egésség 
és betegség küzt világos határt lehessen vonni , és ilykor 
forró betegségek hozatnak elő; emebben pedig mindég 
halkhal (geometrice) vagyis ugy ered a betegség , hogy 
az előkészítő ok lassanként növekedvén, vagy egyszersmind 
a gerjesztő ok polczára is fölemelkedik, vagy pedig a más 
rendbeli gerjesztő ok szinte csak lassanként üregbedik, 
midőn aztán az egésségnek átmentét a betegségbe világo-
san nem lehet tapasztalni, és ilyenkor idült betegségek 
.8zármoznak leginkább. 

m. i. 

Mind az előkészítő, mind a gerjesztő okok vagf 
általánosak (causae absolutae) vagy föltételesek (causae 
relativae). 

a.) Altalánosán előkészítő ok a z , mely mindert 
fö l t é t e l , és kivétel nélkül minden embernek betegségré 
való változhatóságát szüli. 

b.) Föltételesen előkészítő ok áz, rtiely csák néhány 
embernek egésségre vagy betegségré váló változhatóságát 
okozza. 

c.J Általánosán gerjesztő oknak neveztetik a z , 
mely a neki természeténél fogva megfelelő betegségre vál^ 
tozást a föltételes előkészítő ok ellenében is végbe viszi, 
és egyedül általános előkészítő okot tesz föL 

d.) Föltételes gerjesztő ok pedig az ,mely a fölté-i 
teles előkészítőnek felel meg, még pedig ugy, hogyha 
egymassal megegyeznek , akor a nekik természetüknél fogva 
megfelelő változást elő is hozzák; ha pedig egymással 
ellenkeznek , ugy a föltételesen gerjesztő az előkészítőnek 
ellenkező irányt ad. — Az egésségnek általánosan elő-
készítő és gerjesztő okai lételünk meghatározottsága, és 
a nagy világ véghetetlensége miatt nincsenek , honnan neki 
ffültételes előkészítő, éc ugyan aféle gerjesztő okokkal kell 
megelégednie. (1. éptan 8. és köv- S-sokat) De a betege 
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ségnek mind általános mind foltételes előkészítő és) ger-
jesztő okai vannak. 

87. f. 
Az egésségnek és betegségnek előkészítő és gerjesztő 

okai majd az életmüség bántalmaiban, majd a külvilágban 
lévén, a halkkal (geoinetrice) az az kis fokon kezdő és 
lassanként öregbedő okok többnyire előkészítők ; a sza-
kadtan (arithmetice) munkálódok pedig, melyek min-
gyárt nagyobb fokban jelennek meg, többnyire gerjesztő 
okok szoktak lenni. — Olykor akár a bántalom- akár a 
külvilágbeli előkészítő ok lassanként növekedvén, a be-
tegségnek egyszersmind gerjesztő okdvd válhatik. — 
Mivel pedig az életmüség részéről a bdfttalombeli okok 
mindenkor lassanként növekednek, nem csuda ba azokat 
édigien merő előkészítő okoknak, a hirtelen meglepő kül-
világi dolgokat pedig merő gerjesztőknek vették ; ám-
bátor m i ú g y v é l j ü k , hogy sok bántalombeli elő-
készítő okok bizonyos környiilinények közt gerjesztőkké , 
és sok külvilági gerjesztő okok más környülmények a la^ 
előkészítőkké lehetnek, mint mind ezeket, az okokrul 
egyenkint szólván, nem sokára látni fogjuk. 

88. 5. 
Mi a kóroktanítmányt két szakaszban fogjuk elő-

adni , még pedig az elsőben azon kórokokat fogjuk für-
készni, melyek a betegségnek az egy mis egésséghöz 
való á'lásábol kerekednek k i , a másodikban pedig azon 
külvilági dolgokat fogjuk vizsgálni, melyek a remekkép 
egésségét földúlván, ezt betegséggé változtatják. 

9 
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I E l s ő S z a k a s z / 
Az egymis egésségnek állása a beteg ségJwz, 

89. S. 

Az embernek az éptanban az általános egésségnek 
még csak lebetségét-is megtagadtuk , (1. ottan 8. SO vagyis 
más szókkal azt állítottuk , hogy oly ember nincsen , 
ki egy vagy más betegségtől valamikor meg ne látogat 
tathatnék. — Ugyan ott azt tanítottuk , hogy az ember-
nek egéssége csak meghatározott, föltételes. — A leg-
tökélyesebb meghatározott egésséggel csak az élet-
tudományos ember, vagyis azon ember bir, ki élet-
müvezetségére és élettehetségére nézve az élettudomány-
ban előadott, és az éptanban közelebbről meghatározott 
remekképnek a legügyesebben megfelel. — Azonban ezen 
remekképtől az éptanban tübb eltéréseket hoztunk f ü l , 
melyek ha eltérések is , mégis az egésséghüz, de csak a 
tükélytelenebb meghatározott egésséghüz tartozi<ak, mind 
adig, míg az egésségnek első és fő bélege el nem változik 
(1. éptan 7. }.), vagyis magának a betegségnek mivolta be 
nem áll. (10. %-) 

90. S. 

A kórtudománynak ezen részében azon különböző 
viszonyt adjuk elő, melyben a legtökélyesebb egésségtől 
kezdvén egész a legtükélytelenebbig állónak a föltételes 
egésségek a betegséghüz képpest. —- Az egésségnek re-< 
mekképét úgy kell tekintenünk , hogy az a tübbféle betegj 
ségekből képelt körnek középpontján á l l , mely tehát 
minden egyes betegségektől egyenlő távolságra esik; a 
remekképtüli eltéréseket pedig ugy szükség néznünk, hogy 
azok a remekkép közeppontjátul többé vagy kevesbé el-
távozván a kórkörnek ez vagy amaz oldala felé ra-
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gadtatnak inkább \ de minél jobban húzódnak a betegség 
körének egyik oldalához , auál távolabb esnek az említett 
kórkörnek ellenkező oldalátol. 

91. S. 

Az egésségnek pedig a betegséghöz való állását két-
féleképp szükség képzelnünk: 

a.) állhat az egésség a középponton , csak hogy 
az ötet kör nyelő'betegség köre nem csak különböző 
embereknél, hanem ugyan annál is különböző élet-
korban igen különböző nagyságú. 

b.) akár mily nagy Legyen is a kórkör, az egész-
ség mégis különböző pontjára esik a kórkör udvar 
rának. / 

Mi a kóroktanitmánynak ezen szakaszában először 
az egesség remekképének a betegséghöz való állását, 
aztán pedig a remekkép egésséges eltéréseinek ugyan 
a betegséghöz való arányát fogjuk előadni, csak azért, 
hogy egy részről azt kitudhassuk, hogy mily bántalombeli 
találkozások alatt mehet az eltérés egéssége betegségbe 
á l ta l ; más részről pedig, hogy előkészítsük ^magunkat a 
külvilágbeli kórokok működéseinek ügyesebb fölfogására. 

E l s ő G z i k k e l y . 
Az egésség remekképének aránya a betegséghöz. 

92. S. 

Az egésség remekképének fogata minden életbeli bán-
talmakra nézve arany középszerűséget óhajt (1. éptari 
26- S-); és ámbár vele az életkornak és nemnek szük-
séges öszyekötetésök legyen: mégis az embernek még ezen 
természetes bántalinaira nézve is azon különbséget tapasz-
taljuk , hogy az arany középszertől eltávozó különböző 
életkor, és különböző nem az egésségnek fő remekképé 
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a középpontiul a különböző betegségek által képelt kör-
nek valamelyik oldalához közelebb taszítja. — És igy 
ezen állításoknak következésében föl kell vennünk , hogy 
az említett középpontot a középkor, és az egymáshoz 
közeljáró nemek teszik; vagyis hogy a közép életkoriul 
két irány szerint eltávozó életidők , úgy az igen kinyomott 
nembeli béleg az egyebbkénti remekképet a betegség köré-
nek ez vagy amaz oldalához közelíti. — A remekképnek 
mivolta azonban nem csak a közép életidőiül és 
valamennyire közömbösködö nemtől, hanem még a kö-
vetkező czikkelyben előadandó egyebb életbeli bántalmak 
közepszerű módosításaitul is függ , a mi csakugyan az em-
lített czikkelyből fog kitündökleai. 

93. s . < . ; 

A különböző életkor nem csak azt miveli," hogy a 
körnek kiterjedése nagyobb vagy kisebb legyen: hanem 
azt i s , hogy az egésség a kórkör udvarának küzeppont-
járul elmozdítatván, anak különböző oldalai felé ragad-
tassák. — Ugy a középkor egésségének udvara legtágabb, 
tehát knél a kórkörnek szélei is anál messzibbre távoznak 
az egésségtol; hasonlóan a közömbösködö nem a kórkör-
nek küllő közepére esik, melytől az igen kitündöklőnemí 
béleg valamennyire a kör oldalai felé hajlong. 

94 . S-

A kifejlődő ember egésségének kórköre anál cse-
kélyebb, mennél közelebb van az ember kezdetéhöz, és 
viszontag anál nagyobb, mennél messzebb távozik etől. Ugy 
egéssége sem esik a kórkör küllő közepére, hanem vala-
mennyire a gyuladás felé hajlik , de mennyivel küzelebb 
esik a gyuladáshoz, anál inkább eltávozik az olvakórtuí; 
és ha gyuladásba esik a kifejlődő ember, ez , a részek 
vigálysága miatt, tübbnyire vezeményes kimenetellel szo-
kott végződni. — Mivel pedig a gyuladás az eredeti képe-
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léssel öszvejő (44. SO természetesen leginkább azon része-
det szokta megtámadni, melyek éppen ekor fejlödnek 
ki leginkább, p. e. a gyermeki korban az agyat , az ifiui 
életidőben a lehelés életmüveit. ~~ Mi az ingékonyságot 
illeti, az ösztönökkel való visszaélésre ínég ed ig elegendő 
idő nem lévén , hogy azok által közvetett erőhijány ho-
zathatnék elő, azért is az többnyire a rövid ideig tartó 
erőtulság , és tartósabb forgékony gyöngeség közt lebeg. 
— A kifejlődő embernek keves vére vagyon ngyan, és 
ugyan az a nyirkos és savós valóság közt lévő anyaggal 
tellyes, de más részről mind mozgás - mind képelésbeli 
élete igen nagy, és ha a vér csekély mennyisége nem teszi 
is a kifejlődő embert alkalmossá a gyuladásra, de ezen 
utolsó minéműségei annál inkább kedvednek annak. A ki-
fejlődő einber vérében inkább az idegen, piint az élet-
inüségből kiürítendő részek gylilemlenek meg. —- Az e / -
választások a vérrel közegyenesen járván, azok nagy 
elevenséggel birnak , melyek igen elevenek lévén, magának 
a kifejlődőnek kezdetét is hatalmosan elősegítik. 

95,- S. 

A visszafejlődő ember egésségének kórkóre ?inál 
messzebbre távozik az épség közeppontjátul, minél köze-
lebb van az öreg az élet deléhöz, mely anál csekélyebb, 
minél messzibbre távozik az élemedő a középkoriul. —-
Ugy az ő egésségének középpontja sem esik a küllő kö-
zepre, hanem valamennyire az olvakór felé ha j l ik , da 
minél közelebb esik éhüz , anál messzibbre távozik a gyu-
ladástul, mely olykor ha tán beáll is , a merő részek 
tömött alkotása végett, többnyire termépyes, vagy még 
inkább halálos kimenetelekkel végződik. — A mi az in-
gékonyságot i l leti , az ösztönökkeli visszaélésre az egész 
többi élet alatt elegendő idő lévén, hogy azok által most 
közvetett erőhijány hozassék elő, azért is az többnyire a 
püvid ideig tartó erőfölösleg, yagy még rövidebb forgékony 
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gyöngeség után csak hamar a közvetett erőhijányra rohan 
hanyatt homlok. — A visszafejlődő embernek sok vére 
van ugyan , és vérhítővel meg hegedékeny nyirkkal tel-
lyes, de másként mind mozgás - mind képelésbeli élete 
igen csekély, honnét ha az első két tulajdonságok inkább 
teszik is azt a gyuladásra alkalinossá, hanem az előkelő 
harmadik mégis inkább az olvakórnak kedvez. — Az éle-
medőnek vérében inkább a kiürítendő mint az idegen ré-
szek akadnak föl. — A vérrel közegyenesen járó elvá-
lasztások pedig csak csekély élettel bírván, a kifejlődés-
nek kezdetét csak silányul mozdítják elő. 

96. S. 

A nemnek különbsége leginkább a középkorban tesz 
valamely változást az egésség és betegségre nézve ; hon-
nét a betegség körének nagyságárul itt alig lehet szó , 
inert az a középkorban minden embernél maga egymisé-
gére nézve a lehetségig legnagyobb, azonban a két nem-
beliek kórkörüket öszvehasonlítván, lígy látszik, hogy a 
férjfié az asszonyénál valamivel nagyobb. — A mi pedig 
az egésség középpontját i l le t i , ugy tetszik, hogy az 
a némbernél az olvakór, a férjfinál pedig a gyuladás felé 
tekint; (de csak tekint, nem pedig hajlik). — 

97. S. 

Az asszony tehát közelebb áll a férjfinál az ol-
dódzkocláshoz, nála egyebként a gyuladás kimenete-
lei leginkább vezeményesek. — Az ingékonyság részé-
ről a némber leginkább a forgékony gyöngeségbüz esik 
közel. — A vérnek mennyisége az asszonynál nagy, de 
aban nem anyira a vérhitő, mint inkább a hegedékeny 
ryirk az előkelő , honnan a vérnek nem anyira mozgás-
mint inkább képelésbeli élete uralkodik. A némber véré-
ben inkább az idegen, mint a kiürítendő részek tolakod-
nak Uszve. — A valamivel több de mégis elegendő eroyel 
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bíró elválasztások pedig a kifejlődés kezdetét legalább 
mennyiségére nézve jobban előmozdítják mint a férjfinál. 

98. S. 

A f é r j fi a gyuladás felé tekint, melybe ha bele 
esik, ez leginkább terményes kimenetelekkel szeret vég-
ződni. — Az indulékonyság részéről főképp az erőfö-
lüsleg felé áll a férjfi rúdja. — A vérnek mennyisége a 
férjfinál nem előkelő, melyben nem a hegedékeny nyirk, 
hanem a vérhitő uralkodik , honnét nein anyira képelés-
mint inkább mozgásbeli oldala van kifejlődve. A vérben 
inkább a kiürítendő mint az idegen részek gyülemlenek 
meg. — A valamennyire csekélyebb mennyiségű de mégis 
elegendő erővel biró elválasztások pedig a kifejlődés 
kezdetét, leginkább minéinűségére , nézve hatalmosan elő-
segítik. ' 

M á s o d i k C z i k k e l y . 

A remekkép egésséges eltéréseinek arányai a 
betegséghöz. 

99. g. 

Valamint az előbbeni czikkelyben előadott az egés-
séggel szükségképp öszvekötött viszonyoknak1 küzepszeru 
arányokat tettük az egésség remekképének bélegeül: ugjr 
az ezen czikkelyben előadandó remekkép egésséges leltéré-
seinek vagyon bizonyos küzepszerű foka , mely az egésség 
fő remekképének a legtükélyesebben megfelel, és az egés-
séget, nem csak a betegségek által környelt épség udva-
rának küllűküzepére helyezi: hanem ugyan azon kört 
tágassá tévén, magától mennyire csak lehet távoztatja.— 
Az egésség pedig a remekképtöl az embernek követke-
zd tulajdonaira, vagyis bántalmaira nézve térhet el, 
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a ) mér sékményére^ b.~) alkotmányára, c.) küleményém 
re nézve. 

100. S-

A négy sarkalatos mérsékmény szerencsés vagyis egyen-. 
Jö vegyítéséből kerekedik ki a remekkép mérsekménye , 
inely őtet ezen tekintetből is a kórkürnek kiillőközepére 
helyezi, sött egéssége udvarának tágasabb czikatért kere-
kit. — Minden egyes mérsékménynek eltávozása azon 
szerencsés vegyítéstől, és egy sarkalatosnak erős kitün-
döklése az egésséget eltaszítván a küllőközepről, azt a 
kórkörnek valamelyik oldalához kénteti, s eként az egés-
ség a mérsékmény részéről megszűnik remekképnek len<. 

— úgy: 

101. s. 

A véres mérsékmény az epesáros mérsékményhöz 
képpest az olvakór felé tekint (de csak tekint, nem pe^ 
dig hajlik) inidőn pedig gyuladásba esik, ez főképp veze-r 
inényes kimenetelekkel szeret végződni. — Az ingékonyt 
ság az egyenes erőhijányhoz közelget.— Vére ezen mér-r 
sékménynek sok van , csak hogy abban inkább a hegedéi 
keny nyirk az előkelő \ a vérnek képelésbeli élete nagyobh 
a mozgásbelinél, csak hogy amaz által is iukábh a nem-
telenebb részek tápláltatnak ; és benne inkább az idegen 
részek torlódnak öszve. — Az elválasztások ugyan sza-
porák , elegendőképp is elevenek, csak hogy ál talok, 
ámbár a kifejlődés kezdete eléggé ápoltatik, az életmiives 
anyag mégis inkább növényi béleget nyer. 

102. S. 

Az epesdros mérsékmény a véreshüz képpest inkább 
a gyuladáshoz közéig (de csak közéig , nein pedig görnyed) 
is midőn nála a gyuladás bekövetkezik, leginkább termé-
s e s , és halálos kimenetelekkel szokott végződni. — A< 
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indulékonyság az erőtulság felé haj l ik, mely mint olyan 
sokszor több ideig megmarad. — Vére az epesárosnak 
nincsen sok, csak hogy benne inkább a vérhitő az elő-
kelő ; honnan mozgásbeli élete nagyobb aképelésbelinél. 
Vérében a kiürítendő részek gyülekeznek meg leginkább. 
— Az elválasztás oh csekélyek ugyan, de igen elevenek 9 

úgy anyira hogy általok a kifejlődés kezdetére korán 
állati béleg nyomul. 

103. S. 

A fehérturhás mérsékmény egéssége valamennyire 
az olvakór felé hajl ik, és ha gyuladás támad is a fehér-
turhás embernél, alkatása igen vigály lévén , ez többnyire 
vezeményes kimenetelekkel végződik. — Az ingékonyság 
részéről ezen mérsékmény a rövid egyeyes erőhijány után 
a tompa gyöngeségbe esik. — A vérnek mennyisége a 
fehérturhásnál csekély; melyben a keves vérhitőn és sok 
savón kiviil a hegedékeny nyirk és takony közé helyezte-
tett nedv inkább ezen utolsó felé hajlik ; honnét a vérnek 
mozgásbeli élete csekély , képelésbeli élete pedig ugyan 
elég volna , de általa csak a legnemtelenebb részek táp-
láltatnak. A fehérturhás vérében mind az idegen, mind a 
kiürítendő részek ineggyiilemlenek. — Az elválasztások 
pedig főképp a takony elválasztása szapora , de azoknak 
élete csekély, a honnan ha a kifejlődés kezdetét mennyi-
ségökre nézve elősegítik i s , de ininémüségőkre nézvenem, 
mert ez többnyire csak növényi béleget képes magára venni. 

104. S. 

Az epés mérsékmény egéssége inkább a gyuladás 
felé haj l ik , mely nála a test tömött alkotása végett a 
terményes és veszedelmes kimenetelekhüz közéig. — As 
indulékonyság részéről az epés ember az erőfölösleg felé 
Jógadozik , mely nála, a nélkül hogy az ingékonyság más 
nemeibe menne á l ta l , nem ritkán sokáig szokott tartani. 
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A vérnek mennyisége az epésnél nagy, melyben a sok 
vérhitőn és keves savón kivül a nyirk és takony közé he-
lyezett valóság inkább amaz felé indul; honnét a vélnek 
mozgásbeli élete, de a képelésbeli is nagy, még pedig 
ez által a testnek nemesebb részei kezeltetnek. Az epés 
ember vérében az életmüves anyagnak gyors változása vé-
gett sem az idegen sern a kiürítendő részek nem igen gyü-
lekeznek öszve. — Az elválasztások ugyan nein éppen 
6zaporák, de azok nagy életűek, úgy hogy általok a ki-
fejlődés kezdetén álló nedveknek azonnal állati béleg 
a d a t i k . 

105. S' 
A szerencsés vagy közepszerü alkotmány az ember 

egésségét a betegségek által képelt körnek küllő közepére 
belyezi, és ha ezen kört nem teszi is legnagyobbá, anak 
legalább egy közepszerü, és az egymihüz képpest legczél-
erányosabb nagyságot enged. A szerencsés alkotmányiul 
való eltérések az egésséget a betegség körének valamelyik 
oldalához közelebb vezetik , és anak. nagyságát is változ-
tatják. 

106. g. 
A gyönge alkotmány inkább az olvakór felé haj-

lik. — Az ingékonyság az egyenes erőhijány felé siet. — 
J^ére a gyönge alkotmányu embernek elég van, de aban 
inkábba hegedékeny nyirk az előkelő , mely előbb a takony 
természete felé kussad. A vérnek sem mozgás-, sem képe-
lésbeli élete nem igen nagy, és aban mind az idegen, mind 
a kiürítendő részek könnyen fölakadnak. — A nemesebb 
részek elválasztása csekélyebb , a nemtelenebbeké pedig 
szaporább , honnét ezek a kifejlődés kezdetét elősegítik 
ugyan, de az emünnen készült életmüves anyag nemigen 
tökéletes. — Egyébként pedig a gyönge alkotmányu em-
ber egésségének udvara csak csekély, és őtet a betegsé-
g e k k ö r e s z o r o s a n k ö r n y é k e z i . 
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1 0 7 . 

A durva alkotmány inkább a gyuladás felé néz. 
— Az indulékonyság az erőtulságra hajlik. — Vére a 
durva alkotmányu embernek nincsen ugyan sok , de benne 
inkább a vérhitő az előkelő ; a hegedékeny nyirk és takony 
közé helyezett valóság pedig inkább amaz felé hajlik. A 
vérnek mind mozgás - mind képelésbelí élete elegendő, 
sött sok is. Benne pedig sem az idegen , sein a kiürítendő 
részek nem igen torlódnak öszve. — Az elválasztások 
elegendők , és elegendő élettel is bírnak , a honnan a ki-
fejlődés kezdetét is hatalmosan elősegítik, és ara nemes 
béleget ütnek. — A durva alkotmányu ember egésségének 
udvara tágas, és a betegségnek körét messze széleszti 
magától. 

108. S. 

Az egésség fogatja azt ugyan nem teszi fö l , hogy az 
ember átalában vévén a térhöz Yaló arányához képpest 
Ilyen vagyamolyan nagyságú legyen, (ámbár a nagyem-
ber egésségének udvara nagyobb , a kicsinyé kisebb) hanem 
a remekkép fogatja azt mégis megkívánja, hogy az em-
beri test egyes részei közt egymáshoz képpest bizonyos 
arány Uralkodjék ; mely ha jelen van , akor az egésség ezen 
részről a betegségek által képelt körnek küllőközepére 
esik, ha pedig hibázik, ugy eltávozik attól. — A z egyes 
részek említett szerencsés arányuktól számlálhatatlanul 
eltérhetnek , melyeket mindannyit itt előadni nem a kö-
zönséges , hanem a különös kórludománynák lenne tárgya. 
Ide csak a részek legközönségesebb aránytalansága tarto-
z ik , mely kétféle. 

109. 
Az emberi testben a szélesség hatramaradasával a 

hosszú mérték az előkelő, az ilyen szabású embert asz-
kóros küleményünek (habitus phthisicus) n e v e z z ü k . — 
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Az aszkóros killeméuy az egésség határát szorosabb kor-
látok küzé e j t i , és valamivel inkább az olvakór felé 
-Vezeti; ha gyuladás mutatja is magát, az többnyíre veze-
ményes, ritkábban terményes, halálos kimenetellel pedig 
talán soha sem végződik. — Az indulékonyság a forgékony 
gyöngeség felé hajlik. — Az aszkóros küleményü ember-
nek inkább kevesebb vére vagyon , és aban főképp a be-
gedékeny nyirk az előkelő, innét is az ő képelésbeli élete 
nagyobb a mozgásbelinél. A vérben az idegen részek job-
ban meggyülekeznek, mint a kiüritendők. — Az elvá-
lasztások ugyan szaporák, és eléggé is elevenek, csak 
hogy általok, ámbár a kifejlődés kezdete eléggé ápoltatik 
i s , az életinüves anyag mégis inkább csak növényi béleget 
nyer. — Azon emberek kik a természettől több tagokat 
kaptak, ezen tekintetből szinte ide tartoznak. 

110. S. 

Az emberi testben a hosszúság hátramaradásával a 
széles mérték az előkelő, a milyen szabású embert^/z/a-
ütéses vagy köbczös küleményünek (habitus apoplecti-
cus) nevezünk. — A gutás külemény az egésség udvarának 
tágabb korlátokat enged, és azt valamivel inkább a gyu-
ladás felé vezeti, mely terményes, de még inkább halá-
los kimenetelekkel szeret végződni. — Az ingékonyság 
az erőtulság felé néz. — A vér sok , és ebben főképp a 
vérhitö az előkelő, innélis mozgásbeli élete, úgy a képe-
lésbeli is főképp a nemesebb részekre nézve szinte nagy. 
Benne inkább a kiürítendő anyagok gyülemlenek öszve.— 
Az elválasztások szaporák is , elevenek is , és általok m 
kifejlődés kezdete korán állati béléget nyer. — Kiknek 
térmészetesen , vagy mesterség által kevesebb tagjaik van-
nak , azok is ezen küleinényhöz tartoznak. 
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H a r m a d i k , C z i k k e l y . 

A remekképtöl való eltéréseknek át menetele a 
betegségbe. 

/ 111. g. 

A fölebbi két czikkelyben fölhozott tulajdonságai, 
Vagyis természetes bántálmai az embernek, melyek egymás 
közt főképp fokokra nézve csaknem véghetetlenül váltó-
gatódznak, egymisitik (individualizálják) tehát az egyes 
embert, és okai, hogy kinek kinek más és más életbeli 
tulajdonságai vannak, sött hogy ugyanazon ember élete 
lefolyása alatt az egésség és betegséghöz képpest külön-
böző állást nyerjen, jEzen állásnak változása pedig 
négy féle lehet s 

a ) Ha az említett bántalmak béíegeí, melyek azelőt t 
talán igen nagyok voltak, lassanként fogyni kezdenek, 
úgy az eltérés a remekképhöz közelebb vezetetik, egés-
sége biztosabb leend 

b.) Ha az említett bántalmak bélegei meg nem fogy-
nak i s , de ha ellenkező rendbeli más bántalom szegődik 
ázokhozt akor azok szinte a remekképhöz közelgetlek < 
egésségök bátrabb karba helyeztetik. 

Hogy miként essenek ezen két pontok meg közelebb-
r ő l , azt , az éptannak tárgya lévén, már ottan láttuk. 
(1. éptan 27. 28. 29< 30. g.) 

c.) Ha az említett bántalmak közül valamelyiknek 
bélegei igén megnőnek, úgy azon természetes bántalom 
betegségbe menend által. 

d.) Ha az említett bántalmak közül egyiknek bélege 
Sem növekedik is meg, de ha ugyanazon rendbeli bán-
talmak többen öszvejőnek valamely egymibeu i akor szinte 
betegségbe ejtetik az eltérés. 

Miként történjék pedig ez közelebbről, azt a követ-
kezendőkben találjuk. — Mivel pedig at éféle bánta~ 
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lombeli találkozások csak lassanként növekednek, 
azért is azok leginkább idült betegségeket szoktak 
okozni, melyeknek támadtakor az egésség és betegség 
közt éles határt húzni lehetetlen. 

112. S. 
Ha a visszafejlődő életkornak; ( ami minden em-

bernél történik) ha akármelyik nemnek , mérsékmény-
nek, alkotmánynak, és küleménynek bélegei lassan-
ként nőnek: azok ön magoktul is betegségbe mennek ál-
ta l természetesen, — mivel azonban ezen bántalom-
beli tulajdonságok magokra nézve a betegségig csak 
ritkán növekedhetnek, a nélkül hogy azok valamely 
ellenkező rendbeli bántalom által vissza ne tartóztatnának 
a betegségig való haladásokban : azért is az ezen az úton 
szármozó betegségek száma nem éppen nagy. — A 
kifejlődő életkort ittennem is említjük, mert ímak bélegei 
az előre haladó életidővel lassanként már a kifejlődő élet-
kor természete szerint fogyogatnak. 

_ 113. S. 
Mit az egyes bántalmak magoktul végbevinni ritkáb-

ban birnak , ugyan azt több azon rendbeli bántalmak 
ugyan azon egymiben üszveütődvén, tellyesiteni kepe-
sek j ugy : 

1.) a.) A kifejlődő kor , asszonyi nem véres és fehér-
turhás mérsékinény, finom alkotmány, és aszkóros küle-
mény betegségbe nevezetesen az olvakórba ejthetik az 
embert. 

b.) A visszafejlődő korhoz kapcsolkodó férjfiui 
n e m , epés és epesárós mérsékmény, durva alkotmány, 
és kübczüs külemény az embert a gyuladás karjai közé 
vezetik. 

2.) a. A ferjfiui nem a visszafejlődő kor , az epe-
sáros és epés mérsékmény, a' durva alkotmány, és guta 
ütéses küleménnyel szokott gyuladásba esni. 
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b.) A némberi nem a kifejlődő korral , véres és 
fehérturhás mérsékménnyel, gyönge alkotmánnyal és asz-
kóros küleménnyel betegedik meg , s esik az olvakórba, 

3.) A véres mérsékmény kifejlődő életidővel, ném-
beri nemmel, finom alkotmánnyal aszkóros küleménnyel 
döntetik az olvakórba. 

b.) Az epesáros mérsékményt a visszafejlődő életidő, 
a férfiúi nem , a durva alkotmány, és kübczös küleinény 
ejtik gyulár betegségbe. 

c.) A feherturhás mérsélcményben kifejlődő élet-
idővel, asszonyi nemmel, finom alkotmánnyal, aszkóros kü-
leménnyel fejlődik ki az olvakór. 

d ) Az epés mérsékményt a visszafejlődő élet idő, 
a férfiúi nem, az erős alkotmány, és gutaütéses küleinény 
ejtik gyuladásba. 

4.) a.) A gyönge alkotmánynál kifejlődő életidő-
ve l , némberi nemmel, véres és fehérturhás mérsékmén-
nyel , és aszkóros küleménnyel köszönt be az olvakór. 

b.) A durva alkotmányban a visszafejlődő élet-
kor , a férjfiui nem, az epés és epesáros mérsékmény, 
és gutaütéses külemény által fejtődzik ki a gyuladás. 

5-) Az aszkóros külemény kifejlődő életkorral , asz-
szonyi nemmel, véres és fehérturhás mérsékménnyel, 
gyönge alkotmánnyal változik olvakórrá. 

b ) . A gutaütéses külemény visszafejlődő életidő-
vel , férfiúi nemmel, epés és epesáros mérsékménnyel és 
durva alkotmánnyal leszen gyuladássá. 

6 
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M á s o d i k S z a k a s z. 
A lcülvilági dolgok, és az ezek által kormányozott 

élet tudomány os működések , mint betegséget 
szerző okok. 

114. 
Ezen szakaszban a külvilágnak, és az ez által vezér-

lett élettudományos működéseknek az egésséges élet-
hoz való viszonyát, a mennyiben ez a külvilág által 
beteggé tétetik, fogjuk nyomozni; mi a kóroktanitmány-
nak második mivoltos részét teszi, mely t. i. a külső világ-
nak és betegségnek ok — és fogonatbeli öszvefüg-
gését fejtegeti. — Igaz ugyan hogy a betegség is vissza-
munkálkodik a külső világra , de a külvilágnak a beteg-
ség által előhozott megváltoztatásával semmi közünk 
nem lévén,ezt a kórtudomány ezen részében önkényt elhagy-
j u k ; és itt csak a külső világnak az életre történő hatását 
emlitjiik, amennyiben amaz által az ép életmüségben 
betegség szármozik, nem pedig megfordítva. 

115. S. 
A külső világ három féleképp káp az élelmiiségbe. 

a ) az ingékonyság utján. 
b.) a folyó részek utján. 
c.) egyenesen a belső életnek esvén. A két eliö eset-

ben a seteül vezérlett élettudományos működések sege-
delmével szármozik a betegség, az utolsé esetben a nél-
kül is támadhat a nyavalya. — A két első úton a kiilví-
lágbeli ok távulsó oknak (causa rcmota) ; a harma-
dik uton munkálódó külső ok pedig a betegség leg-
közelebbik okának (causa proxima) mondatik; és 
az okoknak sorában éppen ott á l l , mint az ingékonyság, 
vagy folyó részek utján támadott legközelebbi okok. (38. 
39. SO— A harmadik mód szerint munkálkodó okok, ha 
csak a belső életet egyszerre el nem rontották, vagy m u n -
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kámíiveséri, vagy vegyítésbe lik epp sértik az életmüsé-
get , de úgy hogy az életerő altal mégis különösen módosi-
tatnak. 

116. S-

Olykor ugyanazon külvilágbeli betegségük az em-
bert elo is készíti a nyavalyára, és ugyan <ízt elo is 
hozzci, midőn bajos az egésség es betegség közt éles ha-
tárt húzni , ámbár mégis könnyebb , mint ha mind az 
előkészítő mind a gerjesztő kórok belső eredetű , vagyis 
bántalombeli volna. Midőn pedig az előkészítő ok bélső 
eredetű, a gerjesztő pedig külvilágbeli ; vagy még inkább, 
midőn tnind a két rendbeli ok külvilágbeli, de más inásj 
ákor az egésség és betegség közt legkönnyebb az éles há-
tárt megkülönböztetni. 

117. 

Azon részei az emberi testnek, melyek segedelmivel 
á külvilágbeli okok vétetnek fö l , kórpitvaroknak (atriá 
inorborum) neveztetnek. A külső és belső bőrrendszer a 
legközönségesebb kórpi tvar , mivel rája és általa kell min-
den betegséget szülő külső oknak munkálkodni. — Az 
any agféle behatások a határon több ideig megmarad-
nak , és csak lassanként hatnak mélyebben az életmüség-
be belebb; az eröbeliek pedig a határon csak hamat 
általrontván, az egész testben gyorsan elterjednek. Ama-
zok inkább a téngődést, ezek pedig előkelőiig az ín-
gékonyságöt sújtják. — A bélcsatorha, a lehelő és 
pösutak, meg a tenyészrészek inkább az első rendbeli, 
a külső érzékek pedig főképp a második rendbeli beha-
tásokat szeretik fölvenni. — A külső behatások azonban 
nem mindenkor szükség, hogy a test belsejébe fölvétessenek, 
hanem ara , hogy betegséget okozzanak, az is elég ha 
vagy a határt betegesen megvesztegetik, vagy pedig 
ha egyenesen meg nem vesztegetik iSj csak ha anak mun-
kálkodását f ú Ibomlasztják. 
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118. S-

Mivel , a külvilágbeli általános kórokokat kivévén, 
az ugyancsak külvilági határozólag műküdö okok különb-
féle környülmények szerint majd betegséget, majd csak 
erre való hajlantlóságot, majd olykor egésséget is okoz-
nak: azért is a kór tudománynak ezen része csaknem 
kimeríthetetlen lenne, ha csak magunkat ezen sokféle-
ségnek gondolkozásbeli kimeritéséré az elűbheni szakasz-
ban elő nem készítettük volna. — Ugyanis mihelyt azt 
tud juk , hogy miként munkálkodik a kii!világbeli ok a 
reinekképre, már ugyan azzal azt is fogjuk tudni , hogy 
miként munkálkodik ugyanazon ok a remekképtől való 
eltérések közül mindenikre ; ugy : 

a.) h a a k ü l v i l á g b e l i ok a r e m e k k é p e t 
v a l a m e l y b e t e g s é g r e e l ő k é s z í t i , m á r u g y a n 
a z o n o k az e g y e b k é n t e f é l e b e t e g s é g r e h a j -
l a n d ó e l t é r é s b e n v a l ó b a n b e t e g s é g e t h o-
z a n d e l ő , da a z e l l e n k e z ő b e t e g s é g r e h a j -
l a n d ó e l t é r é s e g é s s é g e t a r e m e k k é p f e l é 
v e z e t i . 

b.) h a a k ü l s ő v i l á g b e l i o k a r e m e k k é p>-
b e n b e t e g s é g e t s z ü l , u g y a n a z o n ok az e z e n 
b e t e g s é g r e h a j l a n d ó e l t é r é s b e n a k é n t l é p 
f ö l , m i n t á l t a l á n o s a n b e t e g s é g e t g e r j e s z -
t ő , i g <x n h a t a l m o s a n p u s z t í t ó o k ; m i d ő n 
u g y a n e z e n o k az e l l e n k e z ő b e t e g s é g r e h a j -
l a n d ó e l t é r é s t a r e m e k k é p k ü l l ő k ü z e p e ' n 
a z e g é s s é g u d v a r á n a k e l l e n k e z ő o l d a l á r a 
k e r e s z t ü l r a g a d v á n , ő t e t c s a k e l ő k é s z í t i 
u g y a n a z o n b e t e g s é g r e . 

Ezen szakaszban tehát a külvilágbeli okoknak egye-
dül a remekképre való munkálkodását adjuk elo, 
melyből az eltéréseknek a betegség felé való kórnyado-
sását az elöbbeni szakaszból ösinervén, a fölebb említett 
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két po.atok szerint meg íogjuk í té ln i , hogy a remekképet 
a mondandó mód szerint megváltoztató kiilvilágbeli okok 
miként változtatnák ineg az eltéréseket, ha azokra mun-
kálkodnának. 

119. S. 

A remekkép és eltérés egéssége az említett két tör-
vény következésében a kiilvilágbeli föltételes kórszerzu 
okok által külöubözőleg módosítatik , ugy : 

a.) egy külvilágbeli föltételes korszerzö ok a 
remekképet csak előkészíti a betegségre , cle egy más 
aféle és ugyan az,on rendbeli ok betegséget szerez 
benne. 

b.) egy kiilvilágbeli föltételes kórszerző ok a 
vele megegyező elteresben már maga is képes beteg-
séget okozni, ha pedig nála az elobbenihöz egymás 
azon rendbeli ok járul, akor az eltérés eg éssége a 
legnagyobb betegséggé változik, vagyis az eltérés 
élete világos, veszedelemben forog. 

c.) egy kiilvilágbeli föttételes kórszerző ok a 
vele ellenkező eltérest a remekképhöz közelebb vezeti, 
egy más de ugyanazon rendbeli ok pedig ugyanazon 
eltérest csak előkészíti a betegségre , de ugyanazon 
rendbeli harmadik ok már valóban beteggé teszi azt. 

d ) ugyanazon kiilvilágbeli állandóan azon fok-
ban működő, vagy lassanként növeködő f öltételes 
kórszerző ok a vele megegyező eltérésben sokkal ha-
marabb előhozza a beteg séget, mint a remekkép-
ben , az ellenkező eltérés pedig még ékor csak elő-
készítetik a b elégségre > de ha ugyan azon ok még 
tovább is tart, vagy tovább is növekedik, akor az 
ő egéssége is megdűli. 

120. S-
A kiilvilágbeli okok majd olyak , melyek ártalmas 

behatásokat egyszerre több emberekre szórják , és ural-
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kodó betegséget (morbus pandemicus) szülnek; majd pe-
dig olyak, hogy csak egyes embereket érnek, és szór-
vány betegséget (morbus sporadicus) okoznak. — Az 
uralkodó betegségek kétfélék : majd olyak, melyek vala-
mely vidékhüz nein állandóan kötetett okokbul szármoz-
n a k , és járvány betegségeknek (inorbus epidemicus) 
mondatnak; majd isinét olyak, hogy azok valamely vi-r 
dékhöz állandóan kötetett okokbul erednek , és lionni 
betegségeknek (morbus endemicus) neveztetnek. — Ama-
zok egy darab ideig tartván ismét el tűnnek, ugy hogy 
eltűntökkel nyomok sincs többé; emezek pedig szüntelen 
tar tónak, de ügy, hogy egykor több máskor kevesebb 
egymiket lepnek meg. — A járvány betegségek olykor 
több évekig is eltartónak, midőn állandó járvány 
(epidemia stationaria) van jelen , mely mégis olykor egy 
más közbeesőnek (epidemia intercurrens) nevezett jár-
vány által félbe is szakasztathatnak. — A szórvány 
betegségek többnyire bántalombeli előkészítő , és külvi-
lágbeli gerjesztő okot tesznek fö l ; az uralkodó betegsé-
geknek pedig mind a két rendbeli okai nem ritkán kül-
világbeliek. — Az állandó járvány mindenkor a beteg-
ségnek természetét és nemét; a közbeeső járvány pedig 
az állandó járvány természetével, vagy nemével ellen-
kező többnyire fajtabeli nyavalyát hoz elő- -— A honni 
betegség végre a betegségnek mind természetét, mind 
nemét és faját szokta meghatározni. 

121. S. 

A kóroktanitmánynak hármas haszna vagyon, mert 
lször az üzönczi gyógytudományban a nyavalya meg-
ösmerését segíti elő ; 2szor ugyan ott a betegség orvos-
lását vagy csak elősegíti, vagy pedig az ok félreinozdítat-
v á n , tökélyesen tellyíti i s ; 3szor az éptanra nézve, 
mivel azon környülményeket is előadja, melyek alatt az 
egésség remekképétől való eltérések a külvilágbeli dol-
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goktuk bölcs elrendelése által ugyancsak az egésség reuiek-
képe felé sietnek. (1. 118. g. 1. szám, és éptan 139- S-) 

122. S. 

Az emberre minden de minden külvilágbeli dolog-
nak nagy befolyása vagyon , azért az egyetem (Univer-
sum), az egész naprendszer (systeina solare) , ének egyes 
részei, főképp a nap és hold , de legközelebbről az egész 
fö ld , mind ártalmosan vagy jótékonyul hatnak az em-
berre. — De mind ezek nem anyira egyenesen mint 
inkább közvetve munkálódnak az emberre, főképp azon. 
dolgok ál tal , melyek az embert szüntelen környéke-
zik. — Azért Í6 amazokat, melyeknek ínunkálódását az 
emberi testre úgysem igen ösmerjük, és melyek leginkább 
állandóan munkálódván az embert leginkább bántalom-
beli tulajdonainál fogva módosítják, és többnyire őtet 
csak előkészítik a betegségre, mit már az elöbbeni sza-
ka zbul úgyis tudunk, elhagyván, egyedül ezeknek mun-
kálkodását fogjuk vi/.sgálni. — Ezen külvilágbeli dolgok, 
melyek az embert közelebbről környelik, két csapatok-
ra osztathatnak ; vagy t. i. olyak, melyek bizonyos 
fokban az egésség megtartására is kívántatnak , vagy pedig 
olyak , melyek arra éppen nem szükségesek , sött inkább 
azt akár miféleképp földúlják. Azért is mind ezen külső 
dolgokat a következő két czikkelyben adandjuk elő. 

E l s ő C z i k k e l y . 
Az egésség megtartására kívántatott külvilági dol-

gok , mint betegségeket szerző okok. 

123. S. 

A kóroktanitmánynak ezen részében az éptanban föl-
hozott rendet választjuk kalauzul, honnét is ezen czik-
kely t három főkben fogjuk előadni, még pedig az el-
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síiben a tápláló életre tübbé vagy kevesbé szükséges anya-
gokkal való visszáélésnek beteges következéseit az élet-
inüségben , a másodikban az ál la t i , a harmadikban pedig 
a nemző életre működő ösztönüknek , és ezek által seté-
ül vezetett működéseknek ugyanazon nemű fogonatait fog-
juk kémlelni. 

E l s ő F ő . 

A tápláló élet ösztönei, és működései t mint beteg-
séget szerző okok. 

124. g, 

Valamint az éptanban,ugy itten is két részben t e r -
jesztjük elő a tápláló élet ösztöneit és működéseit, mint 
a reinekképnél ugyananyi betegséget szülő okokat; még 
pedig az elsőben a fölszivás, a másodikLln pedig az 
elválasztás és kiürítés ösztöneinek és működéseinek bete-
ges fogonatait fogjuk előadni. 

- E l s ő A1 fő . 

A fölszivásnak ösztönei, és az azt véghöz vivő 
működések, mint betegséget szerző okok, 

125, S. _ 

A fölszivásnak ingerei legközelebbről az első 
utakat érik, hol is csakugyan midőn betegesen munká-
lódnak főképp a kifejlődésnek kezdetét és a visszafejlő-
désnek végét sértegetik; mely góczbul (focus) az után, 
azon sértéseken kivül , melyeket talán az első utak élet-
müveiben mint betegséget legközelebbről sziilő okok nem-
zenek, két féle úton lesznek közönséges betegséggé, t. i . 
az ingékonyság és a folyó részek utján. 
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126. S. 

A. mi az e l e d e l e k e t i l le t i : 
a.) A könnyít emészteti! es bőven tápláló eledelek 

az első utakban ugyan az egy forgékony gyöngeséget ki-
vévén , egyebet nem szülnek , de a második utakban bő -
vérűséget és lobhajlandóságot nemzenek. 

b ) A nehez emésztetíi és szűken tápláló eledelek 
a bélhuzam közvetett erőhijányát okozzák, és nemri tkán 
a kifejlődés kezdetét., és a visszafejlődés végét vesztege-
tik meg. Az emberi test térimbelében pedig keves v é r t , 
és olvahajlandóságot szülnek. 

c.) A könnyű emésztetíi, keveset tápláló elede-
lek az első utakban forgékony gyöngeséget, az emberi 
test gyui'inájában pedig sziikvérűséget és olvahajlandósá-
got okoznak. 

d.) A nehez emésztetíi és bőven tápláló eledelek 
végre az első utak, tompa gyöngeségét, a második utakban 
pedig sok yért és lobhajlandóságot gerjesztenek. 

Azon bőven tápláló eledelek , melyek az emberi test-
nek még a legnemesebb részéit is képesek táplálni, oly 
gyuladásra készítik az embert , mely terményes és halálos 
kimenetelekkel szokott végződni; az oly bőtáplálásu ele-
delek pedig , melyek csak a nemtelenebb részeket táp-
lálják buján , azok inkább vezeincnyes kimenetelekre néző 
gyuladásra készítik a remekképet. 

127. S. 

A sikeres tárgyon k ivü l , mint az éptan oktatja (46. S-
ugyanott), sok más ímámo.s , és izgató részekét foglalnak 
az eledelek magokban, melyek az eledelek tulajdonságait 
különbüzőleg módosítják. — A vizes részek az eledelek 
sikeres részei közé szorulván , s azoknak könnyebb emész-
tethetőségüket és csekélyebb táplálékonyságukat okozván, 
az élőbbeni g-ban említett könnyű emésztetű és szűkeii 
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tápláló eledelekként működnek az emberre. — K fás és 
földes részek pedig az eledelek emésztődékenységét tar-
tóztatják vissza. — Az eledelek közé vegyült i z g a t ó 
r é s z e k végre különbözőleg lehetnek ártalmosok \ még 
pedig : 

a.) melyek az emésztő életmüveket fölösztönözvén, 
az eledelek emésztbdekenységóket segítik elő: azok az 
elsp utak közvetett erőhijányát nemzik egy részről , más 
részről pedig a bővérűségre, és az ezel járó gyulhajlan-
dóságra készítik a remekképet. 

b.) azon eledelek, melyek izgató részeik által az 
elválasztásokat szaporítván , és a gehsztaképii moz-
gást öregbítvén, szapora székleteteleket okoznak'. 
azok az első utakban közvetett erőhijányt, a második-
ban pedig az olvakór felé tekintő forgékony gyöngeséget 
nemzik. 

c.) az életmüség gyurmájába fölvett izgató ré-
szei némely eledeleknek végre majd rövidebb , majd 
hosszabb ideig tartó erőfölösleg után valamely betvegyes 
olvakórra néző hajlandóságot szülnek ; olykor azonban a 
finom életinüvezetségen szerencsésen átesvén, vagy az 
mellett elsurranván, természetükhöz képpest különbféle 
elválasztásokat megszaporítónak, melyekkel együtt csak-
ugyan , magok után mind egyenesen mind közvetve gyön-
geséget hagyván az életinüségben , ki ürítetnek ; gyakorta 
az elválasztó életműben is betvegyes torlódást , vagy uuak 
tompa gyöngeségét okozván egyszersmind, 

128. S. 

A tisztán szomjat oltó i t a l o k az egésséget nein 
igen sért ik; de azon i talok, melyek az eledelek emész-
todékenységöket öregbítik, ezek által lehetnek ártalmo-
gak, valamint azok is , melyek az emésztő nedveket, ezek-
kel együtt az emvet es tápot is hfgitjak / amazok bő-
-véiűségre, ezek oldódzkodásra készítik az embert. Azon 
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i ta lok , melyek vagy nagyobb vagy kisebb mérsékletük, 
vagy vegyülésbeli különbségei: által izgatják a bélcsa-
tornát : ének egy ideig tartott erőfölöslege vagy gyuladása 
után közvetett erőhijányt okoznak , az egész testet pedig 
az olvakőrra készítik elő. A bélhuzainot szerfölött kitá-
gító i talok, főképp a gyomornak zsongcsüggedését (Ato-
nia) szokták pkozni. 

129. S. 

Azon r e j t e m é n y e k , (ízinények, condiinenta) 
melyek az ínyt kellemesen csiklándozzák, ugyan ezen 
rész ösztönfogékonyságát korán kimerítvén, anak tompa 
gyöngeségét s z ü l i k é s könnyen elcsábíthatják az embert 
a kelletinél több eledelek és italok fölvételére. — Azon 
rejtemények, melyek az eledelek és italok életbeliföl-
olvadását elősegítik, könnyen bővérűséget, és gyula-
dásbeli hajlandóságot nemzenek ; valamint az emkészítés 
életmüveinek tehetségét fölösztönözo rejtemények is, 
melyek egyszersmind közvetett gyöngeséget is okozhatnak. 
— Minden rejtemény pedig egy átalában , az emberi test 
alkotásátul különböző lévén, a kifejlődés lépcsőit idegen-
nemű anyagokkal terheli meg, a finom életmüvezetséget 
pedig betvegyes állapotba e j t i , melytől az csak baj jal me-
nekedik meg, és ha szerencsésen átesik is a kifejlődés 
lábtójárul a vissz-ifejlődésére , a különbözőleg bemocskolt 
többnyire szaporábbá tett elválasztások utján is ártalmos. 

130. S. 

Az általánosan nehéz emésztető és szűken tápláló 
növenyek az emberre nézve áként működnek, mint az 
azon rendbeli eledelek. (126 S-) Nevezetesen pedig, mivel 
az állatításnak (animalisatio) alacsonyabb lépcsőjén állnak, 
azért is az embert a nyirkos olvakórra készítik elő. — 
A mi a növenyek egyes létrészeinek kórszerző tulajdon-
ságait i l let i , azt a mely neméhöz tartozik az eledeleknek 
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(1. ép tan 50. SO a 126. S-phus szerint fejthetjük meg ma-, 
gunknak. — \ alainiiit az egyes növények betegséget ger-
jesztő tulajdonságait i s , egy részről az említett g-phus 
szerint, más részről az éptanból, hogy t. i,. azok, mily 
nemű eiedelekhüz tartoznak (1. ép tan 51- egész 57. g-phusig) 
magyarázhatjuk meg. 

131. S. 

Az általában véve könnyű emészteti!, és bőven táp-
láló álLati eiecleltk közönségesen aként működnek, mint 
az e rendbeli eledelek (L2{j). —JNíevezetesen pedig, mivel 
azok az állatításnak fölsőbb lépcsőjén állnak, azért is az 
embert a rotiánk olvakórra készítik elő. — A mi az ál-
latok egyes letreszeinek kórszerző tulajdonságait illeti, 
azokat a mely neméhüz tartozik az eledeleknek (1. éptau 
58- %.) a 126. S-phus szerint lejthetjük meg. — Valamint 
az egyes állatok betegséget gerjesztő tulajdonságait is 
egy részről az iiniiit einiített ^j-phns szerint, más részről 
az éptanból (1. éptan 5y. egész 62. S-phusig) magyaráz-, 
hatjuk meg. 

132. 5. 

Az i t a l o k r a nézve: 
1-) A táplár italok az eledelekhöz legközelebb jár-

ván , egyszersmind könnyű emésztetüek , és többé kevesbé 
táplálók lévén, az ezen eledelek módja szerint munkál-
kodnak. (126. S-) 

2.) A tulajdon értelembeli ital vagyis a víz egy 
részről ugyan az első utakban az emésztő nedveknek te-
hetségét kisebbíti, de más részről a fölvett eledeleknek 
einészlésbeli fölolvadását elősegíti, azért is az első utak-
ban beteges követközése alig van. A második utakban is 
alig lehet őtet valamely rosz rész felől vádolni, mivel, 
ha egy részről a folyó részeket, igen föleresztvén , az em-
bert a nyirkos oldódzkodásra előkészíteni lálszalik , de 
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más részről az edényrendszeren, a kivül liogy a finom 
életmüvezetséget kellene áthatnia , könnyen keresztül sur-
ranván , az elválasztások által könnyen kiürítetik, az el-
választó életművek ékénti gyakor bitorlása által zsong-
csüggedés maradván azokban hátra. 

3.) A mérséklő /falok , vagy nyákosak és zsírosak, 
de ezek a tápláló italokhoz tartoznak, vagy savanyúk.— 
A savanyu halok az első utakban lehetnek károsak: 
1.) az ál tal , hogv a gyomornedv úgyis savanyú termé-
szetű lévén, azoknak savanyúsága sokszor fölösleges , 2.) 
hogy a savanyu italból készült olykor szinte igen savanyu 
emvnek táppá való változtatására az epét elégtelenné te-
szik, a honnan nem csuda ha tulajdon természetű meg-
romlása következik a visszafejlődés végének, és a kifej-
lődés kezdetének. -— A második utakban a savanyú italok 
csak anyfhan tesznek hibát , hogy a tápnak kidolgozását 
olykor akadályozván , a termődes (vegetatio) mennyiségét 
kisebbítik; és hogy a lehelésnek nagy munkáját a vérsayí-
tást azon okbul , hogy már a táp magában is savanyu , 
akadályozván, ezen működést legalább részint fölöslegessé 
teszik, honnét a leheléssel a vérkeringés is csügged. 

4 ) Az izgató italok az első utakat nógatván föl az 
eledeleknek megemésztetését előmozdítják ugyan , de előbb 
utóbb azoknak közvetett gyöngeségét nemzik ; — az em-
beri test gyurma iában pedig hasonlólag valamint egy-
részről előmozdítják a szorosabb értelemben vett táp~ 
láJncfást s az ezt megelőző munkálkodásokat is : úgy 
későbben közvetett erőhijányt okozván, éppen az emlí-
tett működéseket hátráltatják ; a sa/'a életmiivezetségen 
túl eső működések hasonlólag, ámbátor ezen részről csak 
kevesbé bántatnak az izgató italok által , de ezeknek azon 
részei által, melvek a kivül , hogy a legszorosabb értelem-
ben vett táplálódáson keresztül esnének, a kifejlődés la;— 
torjájárul a visszafejlődésére esnek, anál inkább sújtat-
nak 5 — a visszafejlődés lajtorjájára csusszanó iz-
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gató részei az italoknak egyébként a vértisztító élet-
művekbe érkezvén, s ott ezeket nagyobb munkásságra 
serkentvén , a testet nem ritkán a szükséges anyagoktul is 
megfosztják, de későbben azokban tompa gyöngeséget 
szülvén, azokat azon sanyarú állapotba belyzik, hogy 
általok még a kiiiritendő részektől sem menekedhetik meg 
a vér. — Egyébként az izgató italok az állati és tenyész-
élettel is eféléket követvén el , azoknak belső életéből 
eként is sok parányok lemorzsoltatnak , a testből sok ne-
mes részek kiürítetnék ; magokban az állati és tenyészélet 
műszereiben később közvetett eröhijány maradván hátra. 

a.) A csokoládénak olajos része az olaj és zsirnak 
követközéseit hozza e lő , az ő perzsolajos, és más izgató 
illanyokkal vegyitett része pedig az imint említett közön-
séges fogonatokat szüli. 

b.) A kávénak káros követközése szelídítetiíc ugyaií ' 
anyira a mennyire a t e j , méz, vagy czukor á l la l ; de ros^ 
fogonatja még ezen borítékokbul is kitörik, és az izgató 
italoktul okozott károkat egész kiterjedésében betö l t i ; á 
miken kivül még a legnemesebb két rendszerre , az edény-
és idegekére is kitíindöklőleg károsan működik , a mennyi-
ben azt gyorsan lebegtetvén közelebbről vérfoíyást, távo-
labbról pedig közvetett erőhijányt, s emezt hasonlólag 
izgatván különbféle ideges nyavalyákat okoz. 

c.) A heves thélevslek forrázata bódanyaggal lévén 
megterhelve, az eféle mérgek fogonatait okozza lassanként, 
melyhüz még keserű és öszvehuzó anyag is járulván , 
mint a tapasztalás tan t t ja , ezeknek küvetközésében a 
szemekre nézve is káros. 

d.) A ser azon okbul , hogy táplár részeket foglal-
ván magában, ezek által az izgatók valamiképp megszelí-
dítetnek, valamint azon okbul is , hogy a szénsavas leget, 
inint az idegeknek különös kedvenczét tartja magában , az 
előbbeni italoknál valamivel ártatlanabb, de ha ezen 
utolsó anyagot nagy mennyiségben foglalja magában, ugy 
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az izgató italoknak fogonatait szüli általában; ha pedig 
még ezeken kivül bód - és keseranyagokat tart magában , 
úgy ezen tárgyaknak müveléteit okozza. 

e.) A bornál léles részét ugyan az ő borkősavas 
része valamennyire enyhíti, hogy t. i. a bor az izgató 
italoknak műveleteit egész kiterjedésében ki ne fe j tse , 
hanem ha e vagy ama rész igen bőven foglaltatik a borban, 
melyben még vonatos és timanyag is rejtezik, ugy ez ezen 
anyagoknak műveleteihüz szabja magát. 

f.) A léles italol az izgató italoknak minden fogo-
natai t , még pedig emelkedett fokban fejlődtelik ki. 

433. S. 

A rejteményelre vagyis izményelre nézve í 
a.) Az édes ízményel minél jobban csikláncloztatják 

az ízlés életműveit, anál bizonyosabb azok üsztünfogé-
konyságának kora kimerítése; a bélhuzamnak egyebb ré-
szeit csak kévéssé izgatják, de ha nagyobb mennyiségben 
vétetnek, velük együtt a bélhnzambeli elválasztások is 
öregbedvén, általok a bélcsatorna minden tartalmának 
kilükése eszküzoltetik ; a mi keves az életmüség gytii'má-
jába fül vétetik az édes rejteménvekből, az csak las-
san halad előre, mind a té r re , mind a tükélységre nézve, 
úgy hogy a belőlük készült anyagból is csak a test nem-
telenebb részei képesek magokat táp lá ln i , melyeknek a 
visszafejlődő lajtorjájára eső részei is imámosok lévén, a 
vért tisztító életmüveket elegendőleg fül nem serkenthe-
t ik , az innét eredő elválasztások pedig a kifejlődés kez-
detét nem képesek előmozdítani; úgy anyira egy szóval, 
hogy az édességeknek szapora éldeíése az embert a nyir-
kos olvakórra készíti elő. 

b ) A savanyu ízményel körül belül azon fogona-
kat szülik, mint a savanyu italok. 

c.) A sós ízményel, nevezetesen a konyhasó azelsß 
utakban az elválasztások kútfejeit fölizgatván, szapora 
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elválasztásoknak okai lehetnek, midőn is aztán liassikúlás 
szár in ózván, azokkal együtt az eledelek, meg a választ-
mányok is, mi előtt elrendel tetésöket bevégezték volna, 
ki writetnek ; az emberi test térimbelébe fülvétetvén pedig, 
ott a folyó és merő részeket fölolvadásra késztetvén , azt 
az oldódzkodás felé vezetik, sött a folvó részeket csípőssé 
tévén , midőn ezek a testből minden úton kiiparkodná-
nak, ezek által a test föiiiletének különbféle betegségeit 
szülik ; a-kifejlődés kezdetét előmozdító elválasztásokat 
csípősségük által hasonldjag fertezvén be. 

d.) A csípős ízmények az egész bélhuzamnak ösz-
tönfogékonyságát lassanként kimerítik, az általok öreg-
bített béihuzambeli elválasz'ások segedelmével ugyan^az 
emésztést elősegítik, de későbben azokat közvetett gyün-
geségbe ejtvén, eként az egész tápláló életet súj t ják; az 
emberi test gyurmájába fölvétetvén, mint idegen állatithat-
lan anyagok a kifejlődés lajtorjájának működéseit siettet-
vén, bennük későbben tompa gyüngeséget okoznak; magát 
a merő résszé változandó kifejlűdésbeli anyagot neki tiize-
sítvén , az embert a gyuladásra teszik hajlandóvá; a vis-
szafejlődés lajtorjáját eleintén szinte siettetvén, az elvá-
lasztásokat szaporítják , melyekre nem éppen czélszeres 
bélegöket szinte ráütik. — Mivel pedig az emberi test 
folyó részeit hasonlóan csípőssé teszik, nem csuda , hogy 
a bőrbetegségekre hajlandóságot hoznak; azon oknál fog-
va pedig, hogy ők önhatólag a nekiük természetüknél fogva 
megfelelő életmüveket fülkeresik, ezekben vértorlódást, 
sok másokban Ugyan ékor vérhijányt, és igy a nedvek kerin-
gésében egyenletlenséget okoznak. 

e.) A fiiszerszámos ízmények, csaknem aként mű-
ködnek, mint az izgató italok általánosan. 

134. S. 
Ámbár az eledelek és italok elkészít és ein el sok czél-

jai vannak, az elkészítés mégis nemesik mindégazember 
egésségbeli üdvére; ugy : 
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a.) A sületlen és sült tésztds, valamint a párral ké-
szült de meg nein kelt talán csak félig meddig sült ke-
nyérféle eledelek az első utakat eléggé fölizgatni kép-
telenek lévén, azokban több ideig megmaradnak, és 9 
kifejlődés kezdetét jneg a visszafejlődés végét vesztege-
tik meg, még pedig aként , hogy magok magokkal együtt 
az egyebb bélhuzainheli nedvek is megsavanyodnak, a 
bélcső pedig éként takonnyal lassanként behuzatván, ugyan-
az egyenes gyöngeségbe ejtetik. — A mi pedig a máso-
dik utakba fölvétetik, éppen ugy működik mint az édes 
rejtemények. — A kelletinél jobban megkelt s megsava-
nyodott kenyérféle eledelek, valamint a megsavanyo-
dott italok is aként bántják az életmüséget, mint általában 
a savanyu italok. 

b.) Az állati eledelek hogy a romlástól megóvatassonak, 
nem ritkán igen megsózatnak, midőn a sórejteménynek kö-
vetkezésében ének természete szeriutérik az életmüséget; 
máskor ugyanazon czélbul füstölés közben mintegy kor-
mossá válnak az állati eledelek, midőn ezek nehéz 
emésztetüekké válnak. — Az eléggé meg nem f ő t t , 
vagy sült hús az első utakat terheli , s nagy bajjal 
emésztetik meg, az egyebként a már készült állati elede-
lekhöz szokott ember á l ta l , és könnyen rohánk romlás-
ba men á l ta l , midőn is a visszafejlődés végét, és a kifej-
lődés kezdetét éként vesztegetvén meg, az egész életmü-
séggel hasonló tulajdonságot közöl. — A hosszú főzés 
által tápláló részeitől megfosztott állati eledel azon kivül, 
hogy az el ő utakat terheli , az emberi test táplálására 
sem szolgáltat elegendő anyagot, és így tagadólag is árt. — 
A kelletinél nagyobb és hosszabb sütés által táplár 
részeitől megfosztott hus az emberi testhöz hasonló 
viszonyban á l l , mint az előbbeni, csak bogy sütés köz-
ben benne pörzsolaj fejlődvén ki, ez által az emberi tes-
tet izgatja is egyszersmind. 

6 
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135. S. 

Á váltogatva egymásra küvetküzo liideg és meleg táp-
Idlmdnyok főképp a fogakat rontják, de az egyebb részek-
Len i s , mint hogy egymás iránt az ösztönfogékonyságot 
öregbítik, az embert a gyuladásra teszik hajlandóvá. — A 
nem éppen kicsappongólag meleg tápIdlmdnyok elein-
tén az első utakban mint ösztönök az elválasztásokat, 
és ezekkel együtt az eledelek/ megemésztelését is öregbítik, 
de későbben az emésztő életmüveknek zsongcsüggedését , 
tompa gyöngeségét okozzák. Az emberi test gyunnájában 
szinte eleintén a kifejlődésbeli működéseket elősegítvén 
egyszersmind az állati hév bővebb kifejlődésével a leg-
szorosabb értelemben vett táplálódást is gyorsabbá teszik , 
miken kivül még a visszafejlődésben munkálkodásokkal 
is hasonló bajt követnek e l , de későbben minden rosz 
roszabbra fordul , mert tompa gyöngeség vételik az egész 
életmüségben észre. — A nem éppen kicsapongólag hideg 
tdpldlmányok ugyan az első pillantatkor a bélhuzamban 
a gelisztaképű mozgásokat öregbilik , az elválasztásokat 
pedig kevesebbé teszik, de a másik pillantatkor niármeg-
forditva van a dolog, honnét az tetszik meg , hogy mind 
a két pillantatban a mit egy részről elveszt az é le t , az 
más oldalról helyrepóloltalik. Az emberi test térimbelé-
ben , ha az életerő kifejlődésének akadályozásával az egyebb 
működéseket elcsiiggesztik is első pillantatban, de későbben 
anak egyenlő kifejlődését anál inkább eszközük, hogy az 
életmüvés részeknek zsongja már első pillantatban is üreg-
bedék. 

136. S. 

Azon eszközök, melyekkel a táplálmányok ériilésbe 
jőnek, nem ritkán r'osz , néha éppen mérges tulajdonsá-
gokat közülnek azokkal, melyek , miként sértsék az egés-
séget, alább a mérgekről szóiván fogjuk megérteni; avagy 
az emlitett eszküzük életmüves eredetűek lévén, magok-
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kai a bennük foglalt eledelekkel együtt rohadni indul-
nak , melyek az ember által fülvétetvén, életmüves anya-
ga kifejlődésének kezdetére és visszafajlődésének végére 
reá ütik rohánk bélegüket, az egész testet pedig legalább 
előkészítik az eféle olvakórra. 

137. j . 

Az egyszer egyszer fülvevendő táplálmányok mennyi-
sége kellettnél nagyobb lévén, a gelisztaképű mozgást fül-
akasztja, az elválasztásokat pedig az emésztésre elégtelen-
né teszi, eként az első utak műküdésbeli kifejlődését el-
nyomja ; és ha valahogy megtörténhetik is az emésztés , 
vagy ha a félig meddig megemésztett eledelek fülül vagy 
alol ki igazitatnak is a testből, a bélhuzamnak mégis 
tompa gyöngesége marad hátra. Nem ritkán azonban a 
bélhuzam tehetségének elnyomatása miatt a nagy mennyi-
ségnyi táplálmányok ott bennmaradván, a kifejlődés kez-
detet és a visszafejlődés végét vesztegetik meg, 
mely minél tübb ideig tartózkodik a bélhuzamban, anál 
jobban megromlik, rohadni kezd, és az egész testet is ha-
sonló bajba ej t i ; avagy bizonyos fokig megemésztődvén, 
csípőssé vál ik, midőn is a gelisztaképű mozgást neki 
haj tván, ez által ünmagának kiürítését is eszközli, mi 
által a test háromszorosan szenved: a.) hogy a bélhu-
zam ingékonysága későbben tompa állapotba ejtetik, b.) 
hogy a kifejlődést eszküzlő bélhuzainbeli nedvek haszta-
lanul tékozoltatnak e l , c.) hogy maga a kifejlődés is 
hátra marad. — De egyébként is a gyomor igen kitágulván , 
minden szomszéd életmüveknek munkálkodását el-
nyomja', el a tüdőjét, éből kiszorítja a vér t , el az agyét, 
mely vérét az üszveszorított tüdőbe ki dem ürí theti , el 
a inájét is. — A gyomor ha eként gyakorta kitágitatik, 
zsongjából mindég többet tübbet veszt, főképp vaktümle-
je , mid un a vele párhuzamosan járó izgékonyságnak is 
csüggednie kell. — Olykor az is megesik, hogy a gyo-
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mor tartalma belül oly nagyra nő , hogy a gyomor anak 
ellentállani képes nem lévén, elpattanik, midőn részint 
hogy a vér a gyomor szakadt edényeiből kiömlik, részint 
hogy a sebzett gyomorból a hasürbe kilálalt eledelektől 
az egyebb hasüregbeli életmüvek gyuladásba esvén, meg-
fenésednek, halál követközik be. A szükségesnél 
Jcevesebb táplálmányok a bélhuzam ingékonyságát ke-
véssé gyakorolván, egyenes gyüngeségre hajliutják az t ; 
az elválasztó életműveket pedig kevesbé ösztönözvén föl, 
éként sem tisztulhat a v é r , de egyebként is az egész táp-
láló életnek keves kifejlődésbeli anyagot nyújtónak, hon-
nét az embert részint a nyirkos , részint a rohánk olva-
kórra készítik elő , egyszersmind a szükséges ösztön levo-
nása miatt az egész testet forgékony gyöngeségbe ejtvén. 

138. S. 

Ha a táplálmányok fölvételére bizonyos idol nem 
ta r tván , azok, mielőtt az első utak ösztönfogékonysága 
vissza nem á l lo t t , mind untalan fölvétetnek; ugy az 
emésztés folyamatjának mind untalan újra kell kezdődnie, 
mi állal az eledelekből tökélytelen emv és táp válván , 
ezek nem ritkán hasztalanul ürítetnek ki az első utak által; 
egyebként az első utak igen gyakoroltatván , ké-őbb tompa 
gyöngeségbe esnek, a szapora elválasztások által pedig a 
belső élet mennyisége csügged. Ha pedig talán a táp na-
gyobb részt fölvétetik a testbe, az által a ki- és vissza-
fejlődés sebesen történik, egyszersmind a gyuladásra , vagy 
rohánk olvakórra való hajlandóság készül. — Az ellen-
kező esetben ha t. i. az ösztönfogékonyság visszatértét 
a bélhuzamban az éhség muta t ja , és még sem vétetnek 
föl eledelek: ugy az első utak forgékony gyöngeségének 
ada ik alkalom; egyebként pedig a bélhuzambeli elvá-
lasztások csak tovább is folytalatváu , azok a beleket ké-
méletle.iül csigázzák, hasztalanul vesznek e l , s üritetnek 
ki. Azon okbul pedig, hogy ilykor elegendő emv és táp 
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nem készülhet, a térimbelben foglalt kifejlődésnek éleU 
müvei szinte egyenes gyengeségbe esnek, a belső élet fe 
táp szűke miatt szabdaszeres állapotjában nem tartatha-
t i k , ön magát megemésztvén, az olvakór felé indult -—A 
bélhuzamnak ösztöneit a táplálmányokat egészen le-
húzván , miután a bélhuzambeli lassanként mind inkább 
megcsípősödő nedvelj az első utakat egész a tompa gyön-
geségig zaklatták volna , ugyan azok magok is végképpen 
inegroinlanak, a bélhuzam falainak esnek, azokat lángba 
borítják j, mely a belső élet már ugy is el lévén csüggedve, 
kora fenébe csak igen hamar átmenő üszökkel végződik, 
ilykor az egész test élőtehetsége fóliázzad, és rövid for-
gékony gyöngesége u t á n , mély tompa erőhijányba süllyed, 
midőn a belső élet is egyszersmind arohánk olvakór felé 
rohanván , nem sokára éhségbeli halál köszönt be. 

139. S. 

Az éhséggel jövő áhít ás nah ellenében nyáron solf 
húsnemű eledeleket évén, azon okbu l , hogy most a bé l r 

huzamban inkább a gyúlékony anyagok gyülekeznek meg, 
valamint uból i s , hogy most mint általánosan az izom-
erő , ugy a gyomor és belek gelisztaképű mozgása is cse-
kélyebb , és hogy most a külső elválasztások nagyobbak 
lé ven, a bélhuzambeliek anál szaporátlanabbak ; ezen há-
rom oknál fogva, mondom, az előkelőleg elnyelt állati ele-
delek a visszafejlődés végét, és akifejlődés kezdetét vesz-
tegetik meg, még pedig aként , hogy az epés anyagok a 
bélcsőben öszvegyülekezvén . ének indulékonyságával együtt 
az egész testét föllovalják , mely hasztalanul sokat lemor-
zsolván a belső életből , később közvetett gyengeséggé 
változik; avagy az említett eledelek rohadásnak indul-
v á n , az egész testet hasonló állapotba e j t ik , mind a két 
esetben pedig keves táp készülvén, a belső élet éként is 
csügged, és az említett oldódzkodás felé taszílatik. —-
Ha pedig ellenkezőleg téli időben az éhséggel megjelelő 
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<íhít ásnak ellenében nÓvényféle fűképp savanyu elede-
Jek nagy mennyiségben vétetnek fü l , ugy a kicsapongó 
nüvenyeledelek (i30. %.) és savanyu italok káros fogo-
natain kivül , (132. g. 3.) a belső élet elokelőleg a nyir-
kos olvakór felé tart. 

M á s o d i k A l f ó , 

Az elválasztások és kiürítések magok, s ösztöneik 
mint kórszerzö okok. 

140. S. 

A légnek sokféle szükséges vol tá t , anak különböző 
tekintetbeli módosításait, a mennyiben az az életre és 
egésségre szükséges, az élettudományban és éplanban lát-
tuk ; itten először is a tiszta, aztán a tisztátalan 
légnek betegséget szülő tulajdonságait tekintjük; 
tnég pedig az első tekintetből először is a benne foglalt 
Víznek mennyiségét, másodszor hévmértékét, harmadszor 
berzéczességét, negyedszer nyomását fogjuk fürkészni 5 
mind ezen kórgerjesztő okokat pedig először mint álta-
lánosan , aztán mint föltételesen működő okokat fogjuk 
vizsgálni. 

141. S-

A légbeli víznek nagy mennyisége mind adignem 
lehet általánosan kórgerjesztő ok , mig csak az ányira ösz-
ve nem siirődik, hogy cseppképet vévén magára, vagyis 
valóságos vízzé válván, a leget magából csak nem egészen 
kirekeszti ; midőn a légliijány miatt fulladásbeli halál 
okoztatik ; mi is xigy türténik , hogy a lég nem lettében a 
légutak nagy ingékonyságuk. miatta vizet fül nem vehetvén, 
a tüdő semmiképp ki nem feszülhet, és igy a leheléssel 
együtt a vérkeringés is fülakad, mely fülakadván, a jobb 
szívből a vér n tüdőbe ki nem ürülhet , mely ki nein 
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tmílhelvén , az alsó és főképp fülső ürüs érben öszvetor-
lódik, a vér itt üszvegyűlvén az agy vérétől meg nem 
menekedhetik, a vér azt elönti , munkásságában elnyomja, 
az üneszinélettel együtt az idegek működése a vérnek a 
közbeni öszvementével megszűnvén , csak hamar tetszha-
lál ú\\ he, melynek előhozását még azon kürnyülinény 
is elősegíti, hogy a vér az élet utolsó perczeneteiben szé-
nőjétől meg nem tisztulhatott. — A légbeli víznek oly 
nagy szűkét, mely általánosan kórgerjesztő ok lenne , 
szinte nem'ösmerjük , a mi talán csak akor történhetnék, 
midőn a légből minden vízparány kiir tatnék, de a mi csak 
a légnek megsemmítésével eshetne^ meg, midőn az ember 
nem anyira a vízparányoknak, mint inkább és egyedül a 
lég távolléte miatt fúlna meg körül belül a csak most 
pmlített mód szerint. 

142. S. 

A légben a vizparányok kelletinél nagyobb men-
nyiségben lévén, az eféle vizenyős lég által a lehelés 
életmüvei petyhüdnek e l , melyek elpetyhüdvén, a tüdő 
bajedényeiben a vér üszvetorlódik, szénőjétől a kivánt 
ellentétel miatt meg nem tisztulhat, mely állapot csak-
ugyan a külső bőrrendszerrel is történik , honnét a vér 
szénőjétől egyik i^ton sem menekedhetvén meg, szénős 
részének epés anyaggá kell válnia, melynek egy része a 
bélhuzamba kiürítetik ugyan, és ottan viszi végbe az in-
gékonyság és folyó részek utján epés dulását. de nagyobb 
része mégis visszamaradván a testben ott is hasonló le-
begésbe hozza a vért. Mivel pedig a test csakugyan a 
hibázó ellentétel miatt sem a b ő r , sem a tüdők által 
meg nem tisztulhat vizes részeitől , azért is a vizes , nyir-
kos , és -turhás részek gyülekeznek meg aban , melyek az 
egész táplálódást bántják ugyan , de főképp ének kútfejét 
a nagy egyiittérzideget sértegetik, és a belső é l e t e t a 
nyirkos olvakór felé térítik. — A légbeli kelletinél ke-
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vesebb vizes részel ellenkező fogonatokat ízűinek: a 
tüdő hajedényeit jobban üszvehuzván, azokat nagyobb 
munkasságba teszik, de a tüdőbeli vér és az éfélelégküzt 
nagyobb lévén az ellentétel, amaz szénőjétől könnyen 
megmenekedik, hol is a vérnek gyulasztó állapotja készül. 
Ugyanez történik a bőrt endszerben i s , ámbár csak ki-
sebb fokban. Mivel pedig az ellentétel miatt a száraz lég 
által nem hogy adódnának az életmüves résznek vizes, 
anyagok, sött inkább ezek lehuzatnak á tó l , azért az edé-
nyeikben visszamaradó folyó részek nemesednek, az élet 
fö polcza felé sietnek, gyuladni készülnek. 

143. 

Mind föl a lég vagy más test hevének legnagyobb 
foka, mind le a hidegnek legalacsonyabb hágcsója közt a 
mérsékletnek több fokai vannak , melyeket az ember meg-
lehetősen eltűr , de ezeknek határainál két felöl oly 
hév, vagy hideg fokokra akadunk, melyeket baj nélkül 
el nem szenvedhet az ember. Ezen fokokat általáno-
san, amazokat pedig föltételesen kór nemző okoknak 
tartjuk. Az általánosan kór szülő hévnek foka nem 
mindenkor egy , ugyanis ha a kellemes hágcsótul, a többi 
fültételeseken a hévmérűn föl vagy lefelé lépegetünk las-
sanként, ugy ezen a kellemetes ponttul messzebbre távoz-
hatunk , mint ha a hévmérűnek egyik végétől anak más 
ellenkező végére egyszerre átszükünk. 

144. S. 

Az általános nagy meleg és általános nagy hideg 
egyenlő fogouatú, t. i. az életmüves részeknek elrontása; 
minthogy pedig az élet ezen megrontásnak ellent áll, azért 
is az éféle melegtől vagy hidegtől érintett részben külü-
nös gyuladás okoztatik, mely az által bélegli magát, hogy 
a gyuladt részben a nyirkot nedvek öszvegyűlvén a föl-
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b6rt olykor igen nagy hólyagokba emelik, és hogy az ily 
gyuladás különösen hajlandó üszökkel és fenével végződni. 

145. %. 

A közép fohtúl fölfelé lépdécselo meleg által, 
főképp ha ez állandóan t a r t , vagy rtíi ? az egész tápláló 
élet folyamatja neki siettetvén, a testben több szénő gyül-
emlik meg, melynek mennyiségét még azon kürnyülmény 
is öregbíti, hogy a nagyobb hév által megritkított lég a 
tüdőben nem képes a vérből a szénőnek kívánt mennyisé-
gét lehúzni, mi által ismét az epeanyagnak mennyisége 
öregbedik a testben. A nagyobb melegség által a vérnek 
tériméje (volumen) öregbedik, ugyan ő a most könnyen 
meghatható külső bőrrendszer felé kénytetik, vékonyabb 
savós része elpazaroltatik; mi csuda tehát , ha a belső 
elválasztások a vizellet, és főképp a bélhuzainbeliek 
(az egy epét kivévén) kevesbednek , midőn aztán a vissza-
fejlődés végének, meg a kifejlődés kezdetének kettős ok-
nál fogva kell romlaniok , t. i. azér t , hogy a keves gyo-
mornedv által kévéssé tökélyes savanyu emv készítetik, 
és hogy a szaporán áradozó epe által azon keves imámí-
tandó emven kivül sok hasztalan epe visszamarad, mely 
is az első utaknak fölingerlése által az egész testnek láz-
zadását, a keves táp készítése miatt pedig a belső életnek 
a röhánF olvakór felé néző állapotját okozza , melyet 
még azon kürnyülmény is ápol most , hogy a merő részek 
a nagyobb meleg által elpetyhüdvén, azoknak kisbedett 
visszaható ereje oldódzkodásra mutat. 

146. 5-

A közép foktul alá felé lépdécselo mértéke ahév-
nek, avagy a hideg ellenkező állapotot hoz e lő ; az 
állandóan tartó sött huzoinosan öregbedő hideg a kifejlő-
dést azért segíti e lő , hogy most a külső bőrrendszeren a 
savós elválasztások meg uera történhetvén, azoknak jó 
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része a bélcsatornáta húzódik, más részről a hideg az 
izgékonyság zsámolyát a zsongoi öregbítvén, ezel együtt 
a gelisztaképű mozgás is nagyobbodik, tehát az emész-
tésnek minden fültételei elűmozdítatván, a tápkészítés 
gyáratói is elég elevenek. A visszafejlődést a hideg visz-
szatartóztatja, a bőrön kiürítendő szénő mostan a bőr alá 
"húzódván, zsírrá válik; mely kétrendbeli környülmények 
alatt a testben az élétrriüves anyagnak meg kell szapo-
rodnia. A lég parányai a bidég által- egymáshoz közelebb 
'esvén, lbhelés közbén a több' léggel több 'savitó hüza-
tik a tüdőkbe, mely itten 'a móét nem éppen széuő's vért 
könn/ű móddal pirossá sávitóssá- váltóztaíhátja. Ezeken 
kivül az éfá^ta vér a merő'1 résnek zsongját is öregbítvén, 
'ezel égyiftt az egész test iZgékoffysága nagyobbodik. — 
Mind ezen hárofn kürnyülrtiények pfedig üszvévéve a ki-
és visszafejlődés közé szorult- belső életet a gyuladás 
felé Vezetik. - V 

A meleg vagy hideg állandóan nőve ti , ugyanazok 
az említett bajóknak el'ők észitő, és egyszersmind gerjesz-
tő okai is lehetnek ;; de ihely bajok ünál könnyebben meg-
esnek , ha az említett olcok közíil az egyik előkészíti a tesz-
t e t , a másik pedig gerjeszti a betegséget; A sebesen egy-
mással váltogatódzó hideg és mélég a liozzá szokott tes-
tet még jobban megerősíti, 'de a szokatlant a megmondan-
dó mód'szerint, bátor csak kisebb fokban , beteggé teszi. 
— A hosszú ideig tartó melegség után hideg köszönt-
vén be, mivel a testben sok szénűre talál , és most a ki'il-
bőrün sem fejlődhetik tübbé ki az, nem csuda, hogy a 
betegség a bélhuzamban a visszafejlődés vécére, és a ki-
fejlődés kezdetére vétődvén , innen két úton , az ingékony-
ság és folyó részek utján dúljon az életmíiségben , s enek 
belső életét későbben az olvakór felé vezesse .—Ahosz-
szu ideig tartó hidegre követközö meleg ellenben ^ 
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hideg által lekötözött erőket fölszabadítván, mi csuda, ha 
gyuladást okoz. — A rövid ideig tartó nagyobb me-
leg utdn követíözo hidegre a testnek külső részein meg-
gátoltatván az elválasztások, azok a test! belső határaira 
(hurut) vagy gyurmájába (csúz) veszik magokat, honnét 
a meglepett résznek különbfélesége szerint majd inkább 
a folyó részek, majd inkább az indulékonyság , majd mind 
a két gyárató utján harapodzn'ák tovább a tes tbe, az ere-
detileg meglepett részben tulajdon gyuladást támasztván. 
— A rövidebb ideig tartó nagyobb hidegre következő 
nagyobb melegség ellenkezőt okoz , mert a most inkább 
belől öszvegyülekező nedveket hirtelen kifelé csalja , ki-
felé csalván , amott az elválasztások szűke miatt főképp 
a folyó részek ; itt pedig a fölösztönözés által gyuladást 
(orbáncz) támasztván , inkább az indulékonyság utján ha-
rapództatja tovább a betegséget. 

- ? i' Í . <'. :iV f .li 'wi . . : 
148. 5;. , i 

Valamint az emberi testnek meg van belső termék 
heve: inelvhüz képpest a külső hév majd épségben tar t ja 
az életmiiséget, majd kórgerjesztő ok : ugy meg van az 
embernek a maga terméhberze (electricuin innatum) is , 
melyhöz képpest a félkalauzokat, u. m. a korlátló fö l -
b ő r t , bőrzsírt , hajakat, szőröket nem tekintvén, a külső 
név szerint a gözhörnyéhes lég berzéczessége majd 
éppé, majd beteggé teszi az embert; hol is csak ezen 
utolsó tekintetben szólunk felöle. — A külső kürnyül-
mények, név szerint a lég azt tévén, hogy az életmüség 
tévoleg berzéczitesséh : ugy egész élet folyainatja föl-
serkentetik; mi által a belső élet a gyuladás , a külső az 
erőfölösleg felé taszítatik. — Midőn pedig az említett 
külső dolgok nevezetesen a lég a testet tagadólagos 
berzéczességbe e j t ik : ákor az embernek belső élete az 
oldódzkodás felé vezetetik, a külső pedig, a miat t , hogy 
az idegrendszer berz-életbeli lógadozásának hiánya miatt 



1 0 8 

tisztét nem tellyesithetí, elnyomatik. Azon okbul, hogy 
a berzéczi tünemények csak hol méretékenytelen, vagy 
is súlytalan anyagok működnek egymásra, és hol vegytu-
dományos folyamatok történnek , tapasztaltatnak ; és mi-
vel a tüdőben ezen ulolsó féle folyamat legsebesebben 
történik: azért is az említett tünemények leginkább a 
mellüregben vétetnek észre. — A külbeizéczesség azon 
fokig fejtődzvén ki , hogy ő világosság és melegnek tü-
neményei közt elsül, és ha ilyenkor jő az a testtel érin-
tetbe: úgy az egész életmíiséggel együtt az egész ideg-
rendszer, főképp ének középpontos része megrendülvén, 
ez amaz által oly állapotba tétetik , hogy elembeli alka-
tása e lfordul; mi ha megesik , mivel sokféle befolyását 
a testre töhbé nem tellyesítheti, azért is eleintén tetsz-
az 'án valóságos halál áll be. — Midőn pedig a test min-
den külső berzerejétöl megf.sztatik, mi csak akkor 
történhetik meg, midőn a légben minden vegyítésbeli fo-
lyamat és feszülés fölakad: akor az egész test dörrnedésbe 
esvén, a külső életnek fölakadtával szinte eleintén tetsz — 
aztán való halál áll be. — A berzéczesség a két első 
ésetben f öltéleles, a két utolsóban pedig általános 
oka a betegségnek. 

149. S. 

A czélerányos légnyomás fölső fokátul kezdvén, 
lefelé egész anak legkisebb nyomásáig sok légnyomásbeli 
fokok vannak, melyek nem ugyan általánosan , de fülté-
telesen mégis sértegetik az ember egésségét. A kellet inéi 
csekélyebb légnyomás által a inerő részek zsongja, főképp 
az edények a test külső fülületén kitágulván, a most szinte 
nagyobb térimét foglaló folyó részeket künnyebben ma-
gokba engedik; nein csuda tehát, hogy i'ykor a vér a 
külső bőrbe, és a tüdőbe toilódván, leginkább ezen ré-
szekből különbféle áradásokat facsar; egyebként pedig a 
vér ar testnek térimbeléből kicsalatatván, mivel most az 
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Idegeknek szükséges feszüléseket nem ápolhatja: nem csu-
da , hogy ezek az egész testben a gyengeségnek egyenes 
faját árulják el. — A légnyomás kelletinél nagyobb 
lévén , a folyó és meró részekben éppen ellenkező álla-
potot hoz elő , midőn is a folyó részek a légnyomásnak 
természete szerint oda nógatatnak , hol legcsekélyebb el-
lenállást tapasztalnak, ily alkalmas helyet találnak azok az 
agyban, melynek lágy állományát öszvenyomván , az ide-
gek tehetségével az egész élelmüségét elnyomják, nagy 
erőelnyomásbeli gyöngeséget okoznak. A légnyomásnak 
lent és f 'ónClévö általános kicsapongásai a mondott 
bajokat nagyobb fokban okozzák ; s az első esetben vér-
fogytabeli, a másodikban pedig gutaütéses halált is képe-
sek széltiben minden embernél szülni. 

150. S-

A gőzkörnyékes lég vegyítésére két féle képp lehet 
hibás: a.) mivoltos létrészeinek aránytalanságára b.) a 
hozzá nem tartozó részek vele való öszvevegyülésérenézYe. 

151. S. 

A gőzkörnyékes lég a savitót nagy mennyiségben. 
tartván magában, ez által mind a bőr mind a tüdő mun-
kássága hatalmosan elősegítetik ; a tüdőben a vér szénő-
jétől a savitó által igen megtisztulván , gyorsabban literessé 
változik, mely valamint egy részről, maga is lobállapotu 
lévén, a belső életet gyuladni kényteti: ugy más részről a 
külső életet működésében nagyobb fokra hatalinítván, erő-
tulságba ejli. — A savitónak ellenkező aránya a gőz-
kö rnyékes légben ellenkező állapotot hoz elő; t. i. a vér 
a tüdőben meg nem tisztulván , az a belső életet az ol-
dódzkodás felé taszintja, a külső életben pedig az ingé-
konyság fajait főképp az izgékonyságot csüggedésbe hozza. 
— A savitó a légből kiirtatván, mind ezen végső rend-
beli bajok nagyobb fokban jelennek meg; nevezetesen. 
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éként a tüdő nem működhetvén, a leheléssel együtt a vér-
keringés is fülakad, melynek fülakadtával a külső élet 
is egészen elalszik, tetszhalál köszönt be , mely nem so-
kára valóságossal cserélődik fül. — A fojtónak légbeli 
csekélyebb mennyisége által a légben, mivel eszerint 
arányként a légben a savitó üregbedik, az előbbeni ; na-
gyobb mennyisége ál tal , mivel éként a savító arányként 
kevesbedik, az utóbbi bajok okoztatnak. — A. szénonek 
csekélyebb mennyisége a légben arányként a savi ló 
mennyiségét üregbíti , és csakugyan az éféle lég fogona-
tait szüli. — A nagyobb mennyiségnyi légbeli széno 
pedig valamint az első utakban kellemes ingást szerez, 
oly kellemetlent és károst hoz elő a tüdőben, valamint a 
légbeli kicsapongó fojtó is ; a tüdő t. i. és a szív el-
hervadnak , ingékonyságukat elvesztik, a vérkeringésbeli 
edények a jobb szívvel együtt vértel tek, a báliak a vér-
től üresek; mely tünemények küzt a vérkeringés fülakad-
ván, az egész külső élet tükélyesen elcsügged , melynek el-
csüggedtével, vagyis a tetszhalállal, nem soká a való halál 
is előáll. — Mind ezekből érthetni a csak kisebb men-
nyiségnyi de huzomosan müködö szénőnek gonosz fo-
gonatait is. 

152. S. 

A gőzkürnyékes léghöz nem tartozó létrészek majd 
ásványi, majd növényi, majd ál lat i , inajd vegyült erede-
tűek ; és vagy izgatólag , vagy leverőleg működnek. 

153. S. 

A gyulólég tisztán leheltetvén b e , halált azonképp 
okoz, mint a szénő, mely a bőrnek fekete sárgás színe, 
és az erőknek nagy elcsüggedése küzt küszönt be. — A mi 
az egyebb ásványországbeli mérges állományokat illeti 
gozképben, milyeR p, o. az erős savakbul, mérges érczek-
b ő l , földekből kifejlődő gőzök, ezek mind .a bőrön, mind 
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még inkább a lehelő utakban', bátor ritkaságuk miatt csak 
kisebb fokban azon fogonatokat szülik, mintha azok folyó 
vagy merő állapotban alkalmoztatnának főképp az első 
utakban, mit alább a méregről szólván fogunk megérteni 5 
de a melyek még ezen fogonatakon kivül , mind magát a 
lehelésnek ingékony működését, mind pedig képelésbeli 
foglalatoságát különböző fokban , és minéműségben sérte-
getik. — A poros lég azon tulajdonságain kivül, melyek 
a por vegyítéséből erednek, a lehelő utakat még munka-
müvesen is sértik , sött a szemeket is hasonlólag bánt-
ván, azokat nem ritkán meggyulasztják. 

154. S. 

Az élo növényeiből kifejlődő goz szénőt és gyulót 
foglalván magában, fogonat-űra nézve ezen anyagokéihoz 
tartja magát. 

155. S. 

Az élő dllcvtigőzöl a lehelés, bőrgőzölés, vizellet, 
és székletétel állal teszik a gőzkörnyékes léget tisztátalan-
ná ; és ez közé szénőt, gyulót, vizpárát, hiígyagot, és 
más állati tárgyakot vegyítenek; melyek igen megyülekez-
vén a légben, egyenesen halált okozhatnak, amennyiben 
a tüdő tehetségét elnyomván, fulladásbeli öldöklést ger-
jesztenek ; ha pedig csak kisebb mennyiségben széllenge-
nek a levegőben, de sokáig érintik a testet, ében oly 
olvakóros betegséget gerjeszthetnek, melynek nem rit-
kán ragály a terménye, — A beteg állatolbul kifej lő~ 
clött gőzzel fertezett gőzkörnyékes légrül ugyanezt mond-
hat juk, sött még sokkal nagyobb fokban. — A rohadó 
holt állatol a léget jobban megvesztegetik, mert a savi-
tót belőle elragadván, azt dögös légfajakkal fojlóléges, 
szénsavas , kénes , szenes gyulóval és hngyaggal terhelik 
meg , mely anyagokat öszvevéve , valamint az alább emlí-
tendőket is p0.3légnek (inephites) nevezünk 5 az éfajta 
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lég , ahoz képpest a mint benne ezen anyagok töményebb, 
vagy vigályabb mennyiségben vannak, majd az elfojtott 
lehelés utján gyors , majd pedig valamely olvakóros beteg-
ség által lassú halált okoznak. 

156. S. 

Hanem minden romlott lég nemei közt legczifrább , 
és legveszedelmesebb a.posványos levegő, inert a vegyest 
rohadó állatok és növenyek a léggel egyveledő gőzrészei-
ken kivül ínég vizpára, az élő ép és beteg növenyek, és 
főképp állatok kigőzölgése is rettenetesen befertezi a léget, 
melyben azoknak nagyobb térök vagyon ugyan elterül-
ni , de aban különbözőleg kóvályogván többé kevesbé 
iiszveverődnek, posléggé (mephites) lesznek. Az eféle 
pos a légben oly tömény ugyan nem lehet, hogy a föla-
kadt lelielésből szármozó halált okozhatná , hanem anál 
állandóbban és bizonyosabban sérti az embernek egész 
táplálódását; ugyanis a vér a légnek szükséges ellentéte-
le nélkül sein a tüdőkben, sem a bőr alatt nem tisztulhat-
ván meg, sött inkább a légből fölvett részek által még 
inkább befertőztetvén, nem csuda ha a testben a gonosz-
féle gyúlékony tárgyak öszvetorlódnak , melyeknek ösz-
vegyültükkel a testnek tulajdonlag kell oldódzkodnia. 

157. S. 

A lakhelyeib elzárt levegőjének elmulasztott meg-
újitásá a léget sok ál lat i , növényi, sött a falakból ki-
emelkedő ásványos gőzökkel fertezi m e g , a m i f a j ú légnek 
ártalmos voltát azonban a mult g-okbul érthetjük — 
A szél az e g é s z környékre nézve az a maga nemében, mint 
a terein szellőztetése a magáéban , mely tehá t , ha szo-
katlanul több ideig kimarad, a légnek dohos poshadását 
okozza, melynek káros fogonatját a inult g-ból ért-
hetjük. — De a nagy és állandólag tartó szél is okoz-
hat bajokat, még pedig az első muukanaüveseket, a másik 
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erő-vegyítésbelieket; ugyanis a délszél meleg és nedves, 
az északi szél hideg és nedves, a keletszél hideg és száraz, a 
nyugatszél végre ineleg és száraz léggynrmát hajtván magá-
va l , az éféle legek tulajdonságainak megfelelő fogonatokat 
szüli , még pedig sokszorozva ; olykor azonban a természet-
tanbeli szél (ventus physicus) nein egyez meg az említett 
földrajziakkal (ventus geographicus), sött olykor különbö-
ző vidékek fölött suhanván e l , azokból sok idegen keve-
rékeket kicsikar, melyeknek beteges fogonatait más hely-
űimen érthetjük meg. 

158. S-

A r u h á k elsö tulajdonukra nézve a szerint lehet-
nek vétkesek, hogy a bőr tisztaságát sér t ik ; az innét ere-
dő bajokat a jövő S-ból fogjuk megérteni, melyek ezen 
tekintetből még mérges és ragályos anyaggal is lehetnek 
fertezve , de a melyeknek veszélyes fogonataikat az em-
lített anyagokrul szólván, fogjuk magyarázni tudni. — 
A ruhák második tulajdonukra nézve hibázván, egy 
részről a test szénőjétől nem könnyen tisztulhat meg > 
más részről pedig a vizes - zsiros nedvek, valamint egy 
felöl a bőrt tisztátalanná tévén , az imint említett baj t 
öregbítik , űgy más felöl azok a bőrt nedves állapotba 
hozván, a sokkal könnyebben megesendő hülésbeli beteg-
ségekre készítik az embert elő, — A ruhák harmadik 
tulajdonukra nézve a testet kelletinél nagyobb meleg-
ben vagy hidegben tartván , vagy ha azok oktalanul vál-
toztatnak : azon bajokat nemzik, mint a föltételesen vét-
kező légbeli hév (145. 146. 147.' — A ruhák negye-
dik tulajdofiukra nézve az egész testet kelletinél 

jobban szorítván öszve, a nedveket a test föliiletéről 
egyenlően befelé nyomkodják, holis ezek azon részekre 
vonódnak , melyek nekiök helyt adni legengedékenyebbek, 
ilyen főképp a tüdő és az egyebkéntis fedetlen fejben lévő 
agy ; a nedvek mennyiségükhöz képpest ezen életmiivek-

8 
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nek munkásságát többé kevesbe, sött olykor egészen 
elnyomják, de olykor az is megtörténik, hogy a finomabb 
edények megszakadván a nyílt részekből vér áradásokat, a 
rejtettekben pedig érömlenyeket szülnek. A ruhák a testet, 
egyenletlenül feszitvén, a folyó részeken kiviil minden 
mozgékony részeket föl és alá nógatnak, avagy a nyomás 
a test két végein történvén , azokat vagy egyedül föl, vagy 
egyedül lefelé kénszerítik, mi által a vérkeringés meg-
gátoltatván, az előbbe-ni bajok okoztatnak. A szorítás a 
dérékon történvén, a folyó részek ugyan meglehetősen 
elegyengetik magokat, de anál nagyobb bajban vannak a 
mozgékony lágymerő részek , melyek üregeikbe nem férvén, 
nem ritkán ezeknek falain egész e bőrig átrontanak, ísér-
vek) vagy a természetes nyilasokon fittyennek ki , (iszamok) 
a mi ugyan mindenütt megeshetik , hol azt a keménymerő 
részek nem gátolják; midőn aztán az ezekben imide amoda 
lövellő életerő útjában fölakadván, a maga természete sze-
rint való bajokat okozza (1, 5 9 . 5 ) — Mind ezen b a j o -

kat ha nem okozzák is a szűk gúnyák, legalább a részek 
kifejlődését hátrálják. — A gúnyák feszesek , és egyszer-
smind kemények is lévén , a fölbőrt keményítik meg. — 
A kelletinél tangabb ruhák a test zsongját nem ápol-
ván, a zsonghijánnyal járó bajok előhozásának kedveznek. 

159. S. 

A kezeknek és arcznak elmulasztott mosása által 
részint az érzékek szükséges föléllesztése mellőztetik el, 
részint a bőr mocskossá lévén, az alább említendő mód 
szerint sérti az egésséget. — Az arcznak különbféle or-
vosságos és mérges dolgokkal tett kendésének ro<z kö-
vetkezéseit, ezen dolgokrul szólván, fogjuk bővebben meg-
érteni , egyebként az arcz bőrének kora elhervadását, 
kora öregséget, és különbféle ki'itegeket okoz.— A maga 
magától vagy más dolgok által bemocskodó bőrnek fór-
dok által eszközlendő tisztogatása a bőrnek működését, 
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nevezetesen a bőrkigőzülgést r és az innen eredő bajokat 
szüli ; egyébként pedig a mocsokanyagok a bőrt izgatván 
különbféle bőrbetegségeket nemzenek. A bőrnek gyeikor 
tisztogatása fürdők által a visszafejlődést sietteti. -—-
A meleg és hideg fürdők mily bajokat okozzanak, azt 
a 14). L44. 145. 146. 147. S-ból érthetjük meg; a gyógy-
erejű fürdők pedig mely ártalmakat szüljenek, azt alább 
a gyógyszerekrül szólván fogjuk megérteni. 

1 6 0 . S-

A vizelletet elválasztó életmüvek szaporán nagy 
mennyiségben választván el a püst, a táplálódásnak 
Visszafejlődésbeli laj torjáját siettetik, és az olvakór felé 
ejlik az embert. — Máskor tisztüket nem végezvén a 
testben egyebként a vizelletlel kiürítendő részek hátra-
maradnak , melyek a testet tulajdonlag izgatván, az élet-
müségnek rostos részeiben gyuladást (köszvény) okoznak. 
— A vizelletet kiürítő életmüvek gyakran működvén, 
ezen részeknek forgékony gyöngeségét okozzák ; ha pedig 
azok mintegy magokrul feledkezvén, a hiigyöt ki nem 
iirilik, úgy az életmüvek magok olykor tompa gyenge-
ségbe , sött bénulásba esnek. — A pÖsnek rosz vegyí-
tése , csípőssége nem ritkán a vele érülő életmüveket 
izgatja, vagy mégis gyűiasztja, olykor pedig, ha főképp 
az éféle buggyal takony vegyül nagyobb mennyiségben i 
úgy az püshegeclménnyé (cóncrementum urinosuin) a l -
szik, inelyis nem anyira vegyítésénél fogva, mint inkább 
nehezsége , nagysága, olykor érdessége által szutongatja a 
vele dörgölődző részeket, s azokat idült genyfedö lángba 
borít ja. 

161. S. 

A természetesen gyakorta kiürített szék a meg-
felelő részeknek forgékony gyöngeségét, az erővel vissza-
tartott pedig tompát nemz. A művészileg kénytetett 

í! 
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széküresedés szinte közvetett erőhijányt szűl , helybeli-
képp. Ha pedig a széknek kiürítése fülakad, úgy a bél-
huzam ingékonysága fülfelé fordulván, a széket a vékonv 
beleken és gyomron által a testből kiveti (bélokádás). — 
A folyó széle szokatlanul megcsiposödvén izgatást, és 
gyuladást, az ezen tulajdonságú merő pedig izgatást és 
vértorlódást (aranyér) okoz. 

M á s o d i k Fó. 
Az állati élet ösztönei, és működései mint betegsé-

get szerző okok. 

162. S. 

Mint a tápláló élet elbetegedvén , az állati éleiét 
is ^betegségbe e j t i , vagy legalább betegessé teszi: azon-
képp az állati élet is bitangoltatván, mind maga beteggé 
Tagy betegessé lesz, mind pedig előbb utóbb a tápláló 
életet is betegségbe ejti. Az állati élet gyokorlása pedig 
káros befolyását általában három féleképp eszküzli : 

a ) Az állati élet munkálkodásai a tápláló élet-
höz képpest kicsapongólag használtatván önmagának 
tompa gyöngeségét okozza; mivel pedig az állati élet 
zaklatása által sok lemorzsolódik a belső életből , azért 
is anak okát megfoghatjuk, hogy a táplálódásnak vissza-
fejlődő lajtorjája siettetvén . az elválasztásoknak is szapo-
rodniok ke l l , éként a belső élet, ha a kifejlődés utján 
iparkodik is magát a visszafejlődéssel sulyegyenbe hozni , 
ének utján mégis az olvakór felé igazitatik. 

b.) Ha az állati élet műszerei nem eléggé gyako-
roltatnak , ugy ezekben magokban forgékony gyöngeség 
áll elő. Mivel pedig éként a belső életből kelletinél keve-
sebb romlik le azért is a visszafejlődés hátratartóztatatván, 
az elválasztások is csüggednek, melyeknek csüggedtével, 
akifejlődés is hátramarad, legalább a tökélységnek azon 
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fokára soha sem érend. Azon ohbul , hogy nyugodalom-
kor az életmüves anyagúak változása elegendőleg nem 
történik , a belső élet eltesped? és a nyirkos oldódzkodás 
felé ragadtatik. 

c.) Ha az állati életművel: egyenletlenül gyako-
roltatnak, az az vagy egyet kivévén mindunyin kicsapon-
gúlag használtatnak , vagy pedig egész egyig valamennyin 
kevesbé gyakoroltatnak mintsem kellenék , ugy az előbbeni 
állapotok öszvevegyülve hozatnak elő. 

De lássuk már az élettudomány és éptan utján egyen-
ként az állati működések ingereikkel együtt miként >ért-
hetik meg az egésséget. 

E l s ő A l f ó . 
A közérzés , és külső érzékek gyakorlásai és ösztönei, 

mint betegséget szerző okok. 

163. S. 

A közérzésre különösen figyelvén, egy részről 
mivel sok külső talán szükséges tárgyak föl nem vétetnek^ 
és sok más talán még szükségesek kiiirítetnek a testből , 
azért forgékony gyöngeség; más részről a belső életnek 
csüggedése vagyis a parány életmüvezetségnek vigálysága, 
tespedése hozatik elő. — Midőn pedig a közérzés által 

figyelmünk testünkön kelletinél kevesbé függ, nem 
ritkán az esik meg , hogy sok szükségtelen kórt okozó dol-
gok is fölvétetnek, és sok a testből kiüritendő részek 
benn maradnak; azért is ezen kétrendbeli anyagok által 
ezeknek természetéhöz képpest betegedik meg az ember. 
Mivel pedig a magával nem gondoló ember közérzésbeli 
működéseit rend szerint kicsapongólag tellyesíti, azért is 
sokszor egy részről a belső életnek töinöttsége , más rész-
ről a külsőnek tompa gyöngesége okoztatik. 
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164. S. 
Az izlés és szaglás életművei az ösztönük fiiján 

ny a miatt egyenes gyüngeségbe nem eshetnek , mert azon 
imámosnak látszó mindennapi dolgok , melyek velük oly 
gyakorta érülnek , nem engedik azt. Kicsapongás által 
mégis azok igen gyakorta sütt a leggyakrabban tompa gyün-
geségbe esvén , megszűnnek valódi kémérzékei lenni az utá-> 
nok küvetkező életművek munkálódásainak, honnét számos 
nyavalyák erednek, melyek az említett érzékek eredeti ál la-
pot jckban lévén, nem szármoznak vala- Mind a két érzék-
nek pedig vagyon egy az emberi neinre valóban vészt hozó 
küzüszlüne , a dohány , és burnót, mely azon kivül, hogy 
ezen érzékeket külünüs tompa gyüngeségbe ej t i , még sok 
más idegekkel is érülésbe jővén, ezek által egyszer-
smind az egész idegrendszer tehetségét elcsüggesati; és egy-
szersmind a nyállal vegyülvén, ézel együtt a gyomorba 
érkezvén , ének lelürütt munkássága állal az egész táplá-
lódást hátráltatja ; melynek hátráltatása a dohány (üst-
tel elegyedett légnek a tüdőbe történő belehelése állal is 
ápoltatik ; sütt az igen csípős és bóderejű dohányból kifej-
lődő füsttel vegyült lég a tüdőbe is behatván , ezt egy 
részről gyöngíti, más részről lassú gyuladással sújtja. — A 
valamivel erösebb dohánya szokatlanoknál a bódár iner-
gekkel tett megétetésnek kórjeleit szüli. 

165. S. 

A nagyon vagy kévéssé gyakorlott tapintás, érzéké-, 
letmüvének tompa és forgékony gyüngeségén kivül, az egész 
idegrendszernek talán egyebként is ezen gyüngeségekre 
való hajlandó állapotját segíti ápolni. — A nagy csen-
dességben türlénő váratlan nagy hang olykor a dob-
hártyát repeszti meg, máskor mint tévőleges üsztün gyu-
ladást okoz , ismét máskor együtt és egyszerre az egész 
halltehetséget kimerítvén , sikelséget szűl ; sött az is meg-
esik, hogy az egész idegrendszert temérdekül megrezentvén, 
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azt életerejétől megfosztja, vagy más szavakkal mondván, 
azt szabdaszeres parányéletmüvezetségében megváltoztat-
ván , először totsz — aztán való halált okoz.— Az éjjel 
nappal csörömpölő hang a hallerő tompa gyöngeségét 
szüli, egyebként pedig a szapora hang az életművei jege-
dést elősegítvén ,, az embert legalább eleintén az erőtul-
ság utján a gyuladás felé billenti. — A nagy és tartós 
csendesség a fül forgékony erőhijányát neinzi, az egész 
testben pedig mivel éként a parányéletinüvezetségnek é le t , 
műves jegedése hátramarad, az az egyenes eröhijány alatt 
A nyirkos olvakór felé görnyed. 

106. S, 

A nagy sötétségben váratlanul történő nagy vilá-
gosság olykor gyuladást, többször pedig együtt és egy-
szerre az egész láttehetséget kimerítvén, vakságot okoz.—-
A derűre borura működő világosság pedig főképp az 
eredeti és visszapördült a szemeket tompa gyöngeségbe 
e j t i ; egyebként pedig a gyakor világosság az életinüves 
anyagnak tökélyedésót mozdítván e lő , az egész testet a 
gyuladás felé lódintja. — A nagy es tartós sötétség a 
szem forgékony erőhijányát neinzi , az egész testben pe-
dig, mivel ezen hatalmas müvencze a táplálódásnak nein 
munkálkodik , nem csuda ha a belső élet lassanként e l -
tespedvén, az a nyirkos oldódzkodás felé hajlik. — A 
különböző színű világosság ártalmos voltát az eredeti 
világosságnak emlí tet t , és a színeknek mingyárt említen-
dő kórszerző tulajdonaikbul érthetjük meg. — A fekete 
szin a sötétségnek a fehér pedig a világosságnak ártal-
maihoz közelít , az ezen színek közé vétetett színek közül 
pedig a vörö^ legártalmosabb, mert majd gyuladásra len-
díti a szemet, majd saja életétől rabolja meg. — Legár-
talmosabb pedig a világosságnak és színeknek sebes 
váltogatódása , midőn is az ellenkező ösztönök egymás 
iránt a szem üsztonfogékonyságát növelvén , a világosság 
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és az éhöz közelebb eső szinek eröfólösleggel s gyuladás-
sa l , vagy pedig az erütulsa'gra kövelkezű tompa gyön-
geséggel sújtják a szemet; a sötétség és az éhüz közel eső 
színek pedig szinte ezen utolsó állapotra készítik elő a 
szemet, sött szülik azt benne. — K i s tárgyakkal csekély 
világosság mellett állandóan figyelve bánván, a szemek 
több féleképp is kimerítetnek életerejükéül, tompa gyön-
geség , sött vakság is szármozhatik éként. 

M á s o d i k A l f ő . 
Magok a lélek tehetségeinek gyakorlásai, mint 

betegséget szerző okok. 

167. S. 

Valamint a lélek két oldalrul az érzékek és ön kész-
ségüket a inozgonyos izgások által eláruló izmok segedel-
mével ocsódik föl az agyban; és valamint az említett 
életmüves részeknek mindenkori állapot júbul részt vesz: 
úgy ugyancsak a lélek is , miután önlétének méltóságára 
kapott volna, az életművének vagy is az agynak idegeivel 
fölruházott s említett életmüvekre, és ezek által az egész 
életmüségre mindenkori állapotjának bélegét párhu-
zomosan reáüli. — Itt egyedül ezen utelsó szempontbul 
tekintjük a lélek tehetségeit, a mennyiben az ön életmü-
vében , az említett részekben , és az , meg ezek által az 
egész életmüségben okozhat betegséget. 

168. S-

A lélek tehetségei mind öszveséggel véve a tápláló-
dáshoz képpest aránytalanul két féleképp gyakorol-
tathatnak. 

a.) A lélek tehetségei kicsapongólag gyakorol-
tatván, ön életművökben az agyban eleintén vértorló-
dást és gyuladni hajlandóságot, későbben pedig anak tompa 
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erőhijányát okozzák. Mivel eként az egyebb testtől a 
legszükségesebb táplálinány a vér elliuzal ik , azért is azok-
ban a táplálás silányul történvén , és a kifejlődést elő-
segítő nedvek fukarabban választatván e l , nein csuda , ha 
ezen két oknál fogva a test hervadni kezdvén , az olvakór, 
az ingékonyság pedig eleintén a forgékony, aztán a tompa 
erőhijányra mutat hajlandóságot. 

b.) A lelki erők kelletinél kevesbé gyakoroltat-
van , az agy , meg a belőle eredő idegek eléggé ki nem 
fejlődhetnek, s forgékony gyöngeséget áruinak el ; de az 
egész test is , ha bár eleintén a lelki tehetségek gyakor-
lása által el nein költött fölöslegesen hátramaradó életerő 
az életmüséget bőven tápláltatja i s , későbben mégis? 
főképp midőn már az említett idegek a forgékony gyön-
geséget meghaladván, tompába esnek, tespedni, oldódz-
kodni kezd, mert az eként elgyöngült idegek jótékony 
felelevenítését most már nem tapasztalhatja. 

1G9. S-

Ha a lélek tehetségei magok magok közt gyako-
roltatnak arcínytalanúl: úgy először a lélek világa há-
borodik meg , az lesz betegessé; de mivel a léleknek min-
den tette közegyenesen lebegteti, s változtatja tulajdon 
életművét , nem csuda hogy előbb később enek elválto-
zásával az egyebb test is szenved; mit az imint küvetkö-
zendőkbül láthatunk. 

170. S. 

A léleknek a kiilsö érzékek felé álló része a te-
remtő , és ismét visszahozó képzelődő erő szokatlanúl 
elhat álmosodván, a lélek derekának, vagyis legfülsőbb 
tehetségeinek sokkal több képeket játszik eleibe, mint 
sem hogy azokat a lélek jól megemésztené, azokat jó 
rendbe hozni képes vo lna ; másként pedig az ezen tehet-
ségek által foglalatoskodtatok részében az agynak, és az 
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ezekkel párhuzoinosan villongó külső érzékek életművei-
ben kezdetkor vértorlódás, és lob hajlandóság, ké-
sőbben tompa gyöngeség hozalik elő. — A lélek ezea 
tehetségei gyakoroltatásának elmulasztása, a lélek 
legmagosabb külüléseinek keves táplálmányt nyújtván, 
azokat parlagon hagyja, honnét különbféle bajok áradoz-
nak az ember egész lettére ^ egyebként pedig a fölebb 
említett életmüvek a forgékony gyöngeség leié nógat-
tatnak, 

171. S, 

A lélek legfölsobb hatalmai bitang oltatván az 
ő jobb és bal felé tekintő részei hátra maradnak; honnét 
a testre sokféle tagadólagos ártalmak számoznak. — Ha 
pedig azok kelletinél kevesbé gyakoroltatnak, ngy a 
fogatoknak egy része eléggé ki nem dolgoztatik, a foga-
tok a lélek világában rend nélkül szélyt lévén szórva, 
belölök az ember belső életére nein hogy jó , hanem sok-
féle rosz háromlik ; más része pedig a képzeteknek a 
helyett, hogy a lélek legfölsobb tehetségei által illendő 
rendbeszedetett volna, a lelek jobbso feléről egyenesen 
átpattanván anak bal részére, azonnal a kedyélynek 
esik, melynek megváltozlával a lélek bal részének az indu-
latok és szenvedélyek által lett erős megrezzenéseinek 
segedelmével okoztatnak a táplálódásban bajok — Egyebe 
ként az első esetben a tompa, a másodikban pedig a for-
gékony gyöngeségtől lehet tartani, 

172, S. 

A léleknek a szabad mozgások felé álló része, 
az az a kedvély leginkább ^kor nemzi káros fogonatait, 
midőn indulattá, és szenvedellyé lesz ; melyek a lelket 
gondolatainak csendes folyamatában megzavarván, őtet 
főképp az ő figyelmében, és az okosságból (ratioj leeresz-
kedő akaratának egészen szabad elhatározásában- gátolják 
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meg. — Az i n d u l a t o k , a mint vagy kellemesei, vagy 
kellemetlenek , vagy élesztők, vagy csüggesztók , lehet-
nek betegségnek okai ; még pedig az e/sö es harmadik 
rendbeliek az idegek munkásságát, az agyban fölelevenít-
vén, ezek által az egész test mozgásba hoz;atik, honnét 
nem ritkán az erőfölösleg utján a gyuladás felé bajlik a 
belső élet , mely az indulat hatalinosabb lévén, olykor 
lábra is kap ; a második és negyedik rendbeli indu-
latok az idegerőnek kifejlődését gátolják az agyban, hon-
nét. az egész testben az elnyomott erőnek tündéi ütlönek 
szembe. — A s z e n v e d é l y e k hosszabb időre nyúlván, 
akár az első, akár a második rendbeli indúlatokhoz kö-
zelítsenek, későbben mindenesetre tompa gyöngeséget 
szülnek, anál is inkább, hogy egy részről az agyi erőket 
visszaadó álom a szenvedélyes embereket kerül i ; más 
részről , hogy az effogódott lélek által elszenderitett 
közérzés a tápláló élet szükségeinek eszközlendő kipóto-
lását nem jelenti, honnét két vagy több oldalrul is szen-
vedvén az élet , nem csuda ha végre oldódzkodni kezd, 
-— A szenvedélyek, de főképp az indulatok olyankor, 
midőn a nekiök természetüknél fogva megfelelő izmok-
ban , akár mi okbul, ki nem adhatják magokat, ártalinos 
fovonataikat az emberi test különbféle elválasztó élet-
müveire vetvén , azokban üregbedett elválasztást, izgást, 
és g\uladást is okoznak; sött ha talán természetüknél 
fogva az éféle üregbedett elválasztások által káros küyet-
kezéseiket a külső világba ki nein ünthelik , ákor a leg-
nemesebb életműveket, a többi közt igen örömest a szí-
vet keresik f ü l , melyet lassú gyuladásba ej tvén, üszve-
morzsolnak. — A szenvedélyek ugyan az egésséget 
minden esetre földúlják ; de az indulatok nem; sött 
inkább az élesztők, és kellemesek földi boldogságunknak 
vezércsillagai lévén , szükségesek is , melyek vidám egünkre 
föl nem tűnvén , mivel éként az idcgerö az agyban 
nem eléggé fejlődhetik ki, innét az egész testre jóté-
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konyán nem áradozhat, honnét az életmüség lassanként 
tespedni kezd. 

173. f . 

A lceves álom, tehát a hosszú ébrenség az állati 
életműveket csaknem szakadatlanul gyakorolván, a belső 
éleiből sokat lemorzsol, és a toinpa gyöngeség utján az 
olvakór felé vezet. A sok álom pedig, tehát a rövid 
ébrenlétei az ösztönök távolléte miatt , keveset ront 
ugyan le a belső éleiből; de inivel az agyi idegerő éként 
elegendőleg nein gyakoroltatik, azért is ajt állati életnek 
éként szárinozó forgékony erőhijányával, az egész test 
hasonló gyöngeségbe esik, a mi unál inkább megtörténik, 
hogy a külső érzékeknek, és az állati mozgások hijánya 
által okozott gyöngeség , az állati életről a tápláló életre 
háromlik, melynek küvetküzésében a kifejlődés visszatar-
tóztalik , a visszafejlődés megromlik, a belső élet eisen-
nyed. — A természet intézete ellen az álom nappal, 
az ébrenlétei pedig éjjel esvén meg, az ember a leg-
jótékonyabb természeti ingerektől megfosztatik, és azok 
helyébe mesterségeseket keresnie szükség, minek az a 
szomorú következése, hogy valamint amazoknak távol-
léte az egész táplálódást tagadólagosan sú j t ja , ugy ezek 
a nekiük megfelelő életműveket tévőlegesen sértik. 

H a r m a d i k A 1 f ő. 

Az önkényes mozgások, mint kór szerző okok. 

174. S-

Az állati izmok az emberi életmüségnek legnagyobb 
részét foglalván e l , és alkotásukban oly fölségesek s ösz-
vetettek lévén: lehetetlen, hogy szabdaszeretlen gyako-
roltatásaik az egyebb életet különösen pedig a belső 
életet is ne sértsék, s betegségeket ne szüljenek. — 
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Szabdaszeretleniil gyakoroltatnak pedig ákor , midőn a 
legnagyobb nyugalombul egyszerre a legnagyobb mun-
kásságba tétetnek ; ha az időre nézve vagy kicsapongólag 
vagy hijányosan tétetnek munkásságba; és ha magok közt 
igen egyenletlenül működnek. ' 

175. S. 

Az izmok, főképp hirtelen meglepő indulatok által 
gyakorta egyszerre oly nagy munkásságba ejtetnek, 
hogy vagy ön inaik megszakadnak , vagy , idegerejök mint-
egy elsülvén , megbénulnak ; olykor nem anyira magokban, 
mint inkább a szomszéd, az ily bajokra talán éppen 
alkalmos részekben történik a b a j , innen csonttörések, 
sérvek, iszamok támadnak; mivel pedig főképp az így 
egyszerre neki zaklatott nagyobb számú izmok magokbul 
a vért kisajtolják , nem csuda ha ez a neki nagyobb 
tért engedő , helyenként igen szakadékony részekben , az 
agyban, a tüdőben, a májban, a szív körül hirtelen üsz-
vegyiílemlik, honnét érszakadások, vérszivárok, s ezek-
nek követközései szármoznak. 

176. 

Ha az izmok közepszerü , vagy énéi valamivel 
nagyobb erővel állandólag gyakoroltatnak, ugy a 
belső életből igen sok lemorzsolódván . az innét eredendő 
elválasztások által ugyan iparkodik a természet a kifejlő-
dés útján az elveszett részeket jóvá tenni, de mivel a 
visszafejlődés mégis meghaladja a kifejlődést; és mivel 
rendszerint a kifejlödésbeli elválasztásoknak elegendő 
táplálrnányok, melyekkel foglalatoskodnának, és me-
lyekből az elveszett részeket helyreütnék , nem is adat-
nak'. azt tapasztaljuk, hogy az életmiíségnek öszveeslé-
vel a belső élet is az olvakór felé haj l ik , anál is inkább, 
hogy a szüntelen működő izmok az idegeket is párhuzo-
mosan foglalatoskodtatják, mi által azok tompa gyönge-? 
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ségbe esvén , a jó részint általok eszközlendő kifejlődés^ 
nek ezen oldaliul is vissza kell maradni. Egyébiránt az 
éként csigázott izomban eleintén vértorlódás, későbben 
algyuladás (subinflammatio) támadván , ének következésé-
ben végre az izom megkeményedik. — Midőn az állati 
mozgások kelletinel kevesbé gyakoroltatnak, akor 
ugyan a belső életből keves romlik l e , de mivel éként 
az elválasztások is bátramaradnak, azért is a kifejlődés-
nek szinte hijanyosnak kell lenni , a mit az izmok által 
most kévéssé gyakorlott idegek forgékony idővel tompává 
változandó gyöngesége is előmozdít. Maga a kevesbé 
működő izom is forgékony gyöngeségbe esvén , későbben 
eltesped , sött éppen nein munkálkodván végre finom élet-
miivezetsege egészen elváltozik, magos polczaról vissza-
taszítatik , taknyos , viaszszalonnás állománnyá válik. 
Az általában kevesbé foglalatoskodó izmok ínég az álla^ 
is ártónak, bogy jótékony befolyásukat a tápláló élet 
ingékonyság ára nem árasztván, ez is csüggedni kezd, 
midőn aztán a finom edényekben foglalt nedv fölakad , 
megsiirűdik, a sejtszövetbe kiöntődött nedvek, idejükre 
föl nein szívatnak, megbegednek, a különböző részek izgé-
konyságát gátolják. 

177. S. 

Az izmok vagy űgy gyakorojtatrtak egyenletlenül, tiogy 
nagyobb részök illendóleg munkálkodik, és csak egy 
részök tétetik kicsapong ólag működésbe, ini által csak 
egy része hozatik elő azon bajoknak, (nevezetesen a hely-
beliek) melyeket az előbbeni g-ban említettünk; — vagy 
pedig aként bitangoltatnak az izmok, hogy jiagyobb ré-
szök elmellózése mellett csak kisebb részök gyako-
roltatik illeádqen , miál tal ezen utolsóknak munkássága 
segedelmével az amazoknak működésének bijányából a 
táplálódásra áradozó ártalmak valamennyire, (bátor koránt 
sem elegendőleg) javítatnak ugyan , de az egyebként a múlt 
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S-búl megértendő bajok mégsem keriiltetnek e l : másként 
pedig a mozgásoknak egyes egyes fajai kiilünleg sújtják 
az egésséget. 

178. 5-

A szokatlan vagy különböző irányok szerint tör-
ténő s z e n v e d ő m o z g á s o k , a külső érzékeknek ne-
vezetesen a látásnak életműveit a nekiök megfelelő tár-
gyakhoz képpest mind úntalan változtatván , azon élet-
müvek idegeinek középpontos részei megzavarodnak, az 
ember elszédül , s ékor az agynak rokonszenves öszvekö-
tetése miatt a gyomor is fölháborodik, okádás tör ténik; 
másként az éféle mozgásokhoz az ember jókor hozzászo-
kik , midőn aztán bajokat szülni megszűnnek. Általánosan 
véve a szenvedő mozgások keve^bé gyakorolják az 
izmokat mint a m/velők , azért is azok vagy inkább ép-
tanosak, vagy hijány által sértik az egésséget; ámbár 
vannak o'y szenvedő mozgások i s , melyek jól megzak-
latják az izmokat. p. o. a lovaglás. és kocsiz ás, melyek 
a váratlan munkamüves szerencsétlenségeket ide nem tud-
ván, körül belől oly bajokat szülnek, mint az azonnal 
említendő menés és ülés, sött az elsőbbik, ha erőszako-
san történik a derék, és czomb izmait a ménesnél is job-
ban gyakorolja. 

179. 5. 

A m ív e l ő m o z g á s o k mégis több féleképp sértik 
az egésséget: 

a.) A sokáig folytatott állás és menés közt az a 
különbség, hogy amannál az izmok kisebb, énéi pedig 
nagyobb erővel működnek, a kicsapongó mozgások fogo-
natait szülik, még pedig ez nagyobb amaz kisebb kiter-
jedésben Amaz a vérkeringésben azon egvenletlenséget 
szüli , hogy most az izmok szüntelen öszvehrzódáshan 
lévén, a most fölfelé úgyis nehezebben folyó véreres vér-
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iiek és nyirknak visszafolytát valamennyire akadályozza , 
könnyen vérérdagokat, és vízkóros lábakot nemz. 

b.) A gyakor ülés közben az izmok kevesbé mun-
kálódnak , és e szerint a mozgás hijányából eredő bajok 
szárinoznak beiöle; mit a fekvésről még inkább el lehet 
mondani. — Egyebként az ülés a medenczebeli vértorló-
dást (dugulások, aranyér) segíti elő. Haj las közben a 
vér a has- és mellüregből kisajtoltatik , és az agyba tóidul, 
bol tartására és nagyságára nézve fejfájást, szédülést, 
sült gulaütést is okoz. 

c.) Az úszás az ügyetlenség vagy a közbe jövő vég-
tagok görcse miatt fulladásnak lehet oka, egyszersmind a 
víz hévmértékéhüz képpest meghűlést is okozhat; egyeb-
ként a mint általa tübb vagy kevesebb izmok , nagyobb 
vagy kisebb erővel tétetnek munkasságba, a szerint majd 
ép , majd beteg életbeli fogonatokat szííl ; másként pedig 
nagyobb erővel vitetvén végbe, a vért a tüdők felé szo-
katlan mennyiségben hajtja. 

d.) A fönnszóval folyvást főképp indulatos be-
szélés , leginkább ha egész kürmondásokat kell egy hú-
zómban kiejteni, a vért a tüdők felé idézi, egyebként a 
kilehelés inkább gyakoroltatván , az agybul a vér elegen-
dőleg ki nem ürülhet , hová még ezt a most a fogatok 
sebes teremtése által eszküzlütt ingerlés is csődíti, hounét 
az agyban és tüdőben szármoznak leginkább a vértorló-
dásbeli bajok. 

e.) A szaladás, és még inkább a tübb izmokat erő-
szakosan gyakorló táncz a bitangolt izmok fogonatain kivül 
még a vért főképp a tüdők felé kergeti, honnét minden 
yértorlódásbeli bajok szármoznak. 



113 

II a r in a d i k F o. 

A tenyészélet ösztönei, és működései, mint betegséget 
szerző okok. 

150. s . 

Ha egy részriil azt elgondoljuk, hogy az ember eszé-
nél fogva magának a legbujábban tápláló eledeleket 
keresi k i , azokat jól elkészítve sokkal nagyobb men-
nyiségben éldeli , mintsem önlétének megtartására, és az 
állati élet gyakorlására kívántatik: más részriil, ha azt 
fölszámítjuk , hogy az emberi tetteknek jó része lígy 
intéztetik , hogy az állati élet utján hasson a tenyészélet-
müvekre , sött hogy nem ritkán részint gyógyszeres 9 ré-
szint mujikamüves erőszakokhoz is nyúlnak az emberek, 
csak hogy hemző életüket gyakorlhassák : mind ezeket^ 
mondom, latra vetvén, nem csudálkozliatunk , ha a nemi 
élet bitangolásában a különbféle betegségeknek leg-
termékenyebb magvát találjuk. 

151. S. 

A tápláló élet utján a teyyészrészekre derengő 
befolyások a többiek közt leg ártatlanabbak ugyan, 
mert a mi egy részrül a tenj'észéletnek gyakorlása által 
lemorzsolódik a belső éle tből , és a mi kiürül a testből, 
az a táplálrnányok által ismét jóvá tétetik , más részről 
azokat mégis mindenbüneiktül föl nem oldozhatjuk, 
mert a legnemesebb résznek vesztességét a természet a 
táplálmányokbul csak lassanként képes kipótolni. A táp-
lálrnányok közül ezen tekintetből a vizellő es nemi ré -
szeket ösztönözök, meg a nehez emésztetűek s szűken 
táplálók legveszedelmesebbek. — Az állati élet utján 
sokkal több ösztönök működnek a tenyészéletre, úgy a 
látás által különbféle sikamlós képek , az ellenkező nein~ 

9 
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nek buja öl tözete, termete, mozgása; a hallás által kü-
lönbféle fajtalan mesék, beszélgetések, elmésségek; a 
tapintás által a testnek esiklándozása, a csók; a szaglás 
által különbféle az ellenkezű nemen tapasztalt illatok ; az 
ízlés állal az ezerféle izgató eledelek és italok bántják a 
nemi részeket. Továbbad ha a léleknek ábrándozó tehet-
sége szüntelen a nemi részeket csiklándozó tárgyakon fiigg; 
ha a lélek fölsőbb tehetségei más dolgokkal nem fog-
lalatoskodtatnak, ha az indulatokközül főképp a szere-
lem telepedik meg a lélekben; végre midőn az akarat 
roszúl lévén gyakorolva, minden csekély nemi érzésbeli fül-
hevülésre, minden hasztalan sikamlós tárgy föltünésére 
az izmokat azonnal munkasságba jőni engedi. — De végre 
legártaimosabb mégis a nemi részeknek erőszakos föl-
ösztönözése közvetetlenül. Az igaz ugyan, hogy a táp-
lálmányok közül sokan vannak, melyek izgató részeket 
foglalnak magokban, a petrezselyem, a zel ler ; némely 
gyógyszerek mégis nevezetesen azok, melyek a vizellő 
Utakra és a inedencze életmüveire szolgálnak, ezen tekin-
tetből a léggyanúsabbak, milyek a pézsma, a mákony, a 
kőrösbogár, a fahéj , a vanilla, s. a. t . Hanem a nemi 
részeknek helybelileg marizsgálás, csiklandás, vagy a l -
felvesszőzés által eszközlött munkamüves fölösztönö-
zése mégis minden említetteknél a legveszedelmesebb. — 
Valamint pedig az édig említett ösztönökkel a nemi részek 
bitangoltatván, általok az ember idő nap előtt eléltetik: 
ugy (a mi ritkábban történik) az említett ösztönök hijá-
nyából, vagy a nemi részekkel erőszakosan parancsoló 
akaratbul szármozó nemi imám a test kifejlődését vissza-
tar tóztat ja , mint ezt mindjárt látandjuk. 

182. 5. 

A tenyészélet kicsapongólag gyakoroltatván, 
minden az elhálást kisírtő test erőszakos megrezzenése 
alatt megraboltatik a test idegerejétol; azaz az ideg-
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rendszerben az ideggyurmának finomabb részéből temén-
telen sok elpazarltatik , innét ered az , bogy közösülés 
után az egész test elbágyad; eleintén az emberi testnek 
különbféle részei idegerejüktül megfosztatván, inunkassá-
eukban forgékony gyöngeséget mutatnak , de ez későb-
ben tompa er 'qhijánnyá változik ; ezen okbul , meg abul, 
bogy áinbár a természet ezen nagy vesztességet eleintén a 
kifejlődés utján anyira a mennyire a táplálmányok által 
elegyengetni képes , későbben mégis a nemi részek bitan-
golása által fülösztönözött visszafejl'ödés a kifejlödést 
sokkal f ölülmúlja , honnét a korán öregedő testnek vég-
tére az oldódzkodds felé nem anyira hajlani , mint in-
kább rohannia kell. — A tenyészéletnek elmulasztott 
gyakorlása (az elhálás) vagy legalább elmaradó gyakor-
lódása (az oudüzün, a némbereknél ilyes valami) alatt az 
idegek éppen nem áraszthatván kifejlődtető hatalmos ere-
jüket a táplálódásra, az ő csüggedő munkásságokkal, az 
emberi testnek minden működései, eleintén mintegy el-
nyomatnak , később a belső életnek eltespedése mia t t , 
miután a forgékony gyüngeségen csak hamar átfutottak 
volná , tompába esnek, mellyel egyetemben csakugyan a 
belső életnek is az olvakór felé kell hajlania. — De lás-
suk már neinenkint, miként lehet a tenyészélet sete gya-
korlása kórszerző ok. 

E l s ő A1 fő. 
A f é r j f i nem tenyészéletmüveinek gyakorlásai, 

mint kór szerző okok. 

183. S, 

A f é r j f i tenyészrészeit kelletinél szorgalmosab-
ban jártatván , mind küzünségesen , mind helybeliképp 
szenved. Az eltékozlott ondó nem más mint valóságos 
idegállomány, melyet a bujálkodva iiir/i termődő agy a 
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nemi részekbe árogat időnkint; hanem ha az mértéklet-
lenül ürül vagy ihitetik k i , úgy az által az agy csapo-
lódik le i midőn is egy részről az agynak bels 'ö életé-
vel a külső is csügged, innét az emlékező tehetség gyön-
gül , az ábrándozó e rő , mely ugyan eleintén forgékony 
gyöngeséget árul e l , későbben tökélyesen alászáll , a lélek 
fölsőbb tehetségei liijányosak, gyakorta hibáznak, a ked-
vély változó szeszélyes , az akarat gyönge , egy szóval az 
ember leikénél fogva szerencsétlen. De nem csak az agy-
tul liuzatik le az ideganyaggal együtt az idegerő , hanem 
minden állati életművektől is , innét az érzékek elein-
tén forgékony, aztán közvetett gyöngeségbe esnek, az 
izmok pedig, korán elfáradván, az akaratnak csak félig 
meddig engedelmesködnek. — A táplálódásra az elpa-
zarlott ondó sokféleképp hat, úgy valamint az állati 
életmüvek kevesebb idegerőt nyernek: aként éből a táp-
láló élet műszerei is kevesbé részesülnek ; az emberi test 
térimbelében egyebként lerontott ideganyag későbben aZ 
elválasztásoknak szolgálván forrásúi ; a kifejlődést előse-
g í t i ; most pedig az együtt és egyszerre kiürítetik a test-
b ü l , azon nemes mi többé semmi hasznot sein hajthat5 
csuda-e tehát , ha az emv- és tápkészítés is hibáznak idő-
vel ? — Kiki láthatja tehát ezekből^ bogy az ondóvesz-
tegetőnek sok okoknál fogva kell az olvakór felé nein 
anyira ha jo ln i , mint inkább kornyadni, sött egyedül ezen 
egy oknál fogva aba bele is esni. — Helybeliképp szinte 
nagy bajok várnak az ondópazarlóra, ugyanis bitangolás 
által az ondógyüjtő részek ugy anyira elpetyhüdnek, hogy 
minden erőszaknak ellentállani képesek nem lévén, mind-
untalan elömlenek, későbben az ondót tökélyítő életmü-
vek szinte elgindárodván , csak keves vizes ondót készí-
tenek , mely a fogontatásra alkalmatlan ; sött végre maga 
a mony is ugy anyira elhervad, hogy többé fölbegyeredni 
képtelen. lévén , a nősztehetetlenséggel egyszersmind a 
fogontatásbeli lehetséget is eloltja. — Az elhálás már 
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csak azon oknál fogva is kevésbé káros valamivel a kéz-
Nöszésnél, hogy ezen utolsónál a hatalmas némberi ösz-
tön a férjfi idegrendszerére nem hathatván , éből új eröt 
pein fejthet k i , de másként éhüz könnyebben hozzáférvén 
gyakrabban^ ronthatja magát a férjfi. 

M á s o d i k A 1 fő. 

A némberi nem tenyészéletmiiveinek gyakorlásai 
mint kórszerzÖ okok, 

184. g. 

Valamint az qndókiüritést a férjíinál knak elválása 
előzi meg: úgy az asszonynál a közösülés által eszköz-
lendő fogontalásra a természet a havi tisztulással készül 
neki. — Az élettijdoináriybeli hószám nem beteges tüne-
mény, azonban az előkészíti a némbert különbféle be-
tegségekre , mert most az, a némberi test ösztönfogéko-
nyabb lévén, reá mindenféle ártalmos behatások kétsze-
ri {pH halnak, honnét is a méhrendszerben vagy lob jele-
nik meg , midőn is a hódcsur majd egyszerre fölakad, majd 
nagyobb mennyiségben folytatódik; vagy pedig az emlí-
tett rendszer nem emelködhetik föl egész a gyula-
dásig, csak az izgatás korlátai közt marad, inidőn a vér-
áradás még inkább nekibőszül; vagy végre minden vér-
tprlódás megszűnik a tenyészrészekben, hanem az a test 
más rendszerint igen nemes részeibe veszi magát , hol 
ismét vagy csak torlódás- és izgatásbeli á l lapotot , vagy 
éppen gyuladást gerjeszt. Mind ezen tévedései a hód-
számnak a test egyebb beteges ál lapotjával , mily öszve-
kölelésben legyenek, azt a kórertanitmánybul érthetni meg, 

185. S-

A közösülés és enek pótolékai a némbernél csaknem 
azon beteges állapotokat nemzik, mint a fér j í inál , azal 
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a különbséggel, bogy a kevesbé ideges, és bővebben edé-
nyes néinberi tenyészrészek helybeliképp inkább torlódás 
és gyuladásbeli állapotokat okoznak, a közönséges 
fogonatokbul is lehúzván azokat, melyek az ondó vesz-
tességéből szármozuak. Innét a havi tisztulásnak külön-
böző rendetlenségei, az elhalás közben az egész testtel 
együtt az idegrendszernek kora inegrázkódása , többnyire 
meddőség inaglalanság , vagy rendetlen terhesség , kora s 
nehez szülés, veszedeleminel tellyes gyermekágy, és ének 
betegségei szárinoznak ; egyebként a méh félig meddig meg 
lévén gyulád va , inéhgörcs , inéhdiih következnek, némely 
nemi részek elpetyhüdnek , mások megkeményednek , sött 
némelyek rákká változnak. — Az elmulasztott tenyesz-
élet szinte mint a férjfiaknál eltespedteli a némbert, a 
vérkészités nála visszamarad, belső élete a nyirkos olva-
kór (sáppadság) felé vezetetik. 

186. S 

A terhesség az első hónapokban inkább az idegek 
rokonszenves működések által különbféle részekben neve-
zetesen a gyomorban okoz izgatást; későbben a kitáguló 
és a szomszéd részeket nyomó méh által köszöntenek be 
a vér egyenetlen eloszlásából szármozó bajok a testnek 
a inéhnél mind alább mind1 fülebb fekvő részeiben. — A 
fogantatandó magzatnak neki készül ugyan a természet; 
sött a fogamzás megtörténvén , az idegeknek csuda műkö-
dése által nagyobb foglalatosságba tétetik a táplálódás, 
úgy hogy az olykor a gyuladás lépcsőéig is fölhág: azon-
ban a hirtelen egymás után küvetközö terhességek a 
némber erejit kimerítik, őtet az oldódzkodás felé vezetik. 
.— A ritka vagy egészen kimaradó terhesség az ide-
geket és edényeket nein foglalatoskodtalván , ezen két fő 
rendszer, és főképp az első által vezérlett ege'sz lest mun-
kássága gyöngeségbe esik , mellyel együtt a belső élet is 
nyirkosán kezd oldódzkodni. 
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187. J. 

A szülés olykor nagy ereibe kerül a némbernek, me-
lyek a vaj 1 ódás alatt uiind inkább kimerítetvén, a szülés 
pillantatrul pillán tatra lehetetlenebbé lesz; az arányta-
lanul nagy magzat, vagy a szülészi segedelem olykor 
mint munkamüves okok működnek, a nemi tagok külső 
részeiben torodéi5/, sött szakadásokat is okozván; a mi 
a méhen tncig'ánis megeshetik. Hogyha talán a mag-
zat a hasiirbe fogamzott, úgy mint idegen ösztön izgatja a 
részeket , vagy a vele ériilő részek neki szokván, ottan 
vele különbféle változások történnék, majd rohadni kezd, 
majd megkeményedvén , kőgyerinekké válik. — A korán 
lemálló méhlepény véráradást, és ének követközéseit 
szüli. — Ha pedig a magzat vagy méhlepény vissza-
marad , azok egy részről munkamüves tulajdonoknál) 
inás részriil vegyítéseknél fogva bántják tévőleg legköze-
lebbről a méhet, és ez által az egész élelmüséget. 

188. 

A némbernek liatalmitott a gyuladásra tekintő 
képelésbeli életét, mely terhesség a l a t t , a magzat öreg-
bedésére háromlik, a magzat a szülés által lakhelyét oda-
hagyván , azt a természet legalább a méh utján lecsa-
polni megszűnik, honnét is az édiglen a magzat felé szol_ 
gáló képelő e rő , most minden csekélyebb okra a némber 
testében magában legközelebbről a méhben lobogni kezd ; 
ilykor legalább eleintén a. gyermekágyi tisztulás keves-
bedik, sött egészen is fölakad, a nedveknek folyama a 
lángba borult méh miatt a csecsek felé nem fordulhat , 
tej nem válásztathatik el á l ta lok , melynek anyagai a 
vérben lebegvén, mindenféle olykor vak utakon is kiipar-
kodnak a testből , mivel pedig azok éként nem ürülhet-
nek k i , azért is a test igen nemes részeiben ezeknek bel-
ső alkotásukkal együtt , külső életüket is földúlják. 
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A csecsek mar terhesség alatt jókor kezdődnek alkal-
inossá lenni a szoptatásra, a ini mégis csak szülés után men 
fogonatba 5 a csecsek által ugyan a magzat anyjának kicsa-
pongó képelésbeli életét lecsapolni igyekszik , de most ma-
gok az emlők érzékenyednek e /h , ogy most bennük cseké-
lyebb okok is képesek gyuladást okozni, mely is a helybeli 
bajokon kivül , a tej elválasztást meggátolván, a fölebbi 
S-bau említett bajokat nqmzi. A csecslob , ha valamikor, 
bizonnyal főképp az igen korán tellyesitelt gyermekei-
választáskor esik még inkább pedig azon némbereknél, 
kik gyermekeiket nem szoptotják; ilykor a tej a tej-
csővekben meggyüleinlik , olykor azokban megalszik, fiila-
kad , megcsípősödik , s új oka lesz a gyuladásuak. Az efé-
le asszonyok főképp az utolsó rendbeliek szoktak a sza-
porán egymásra kövelköző terhesség bajaival küzködni. 
(1. 186. S). 

M á s o d i k C z i k k e l y . 
Az egésség föltartására éppen nem kívántatott kül-

világi dolgok, mint betegségeket szerző okok. 

190. S-

Azon dolgok, melyek az egésség megtartására éppen 
nem kívántatnak , háromféleképp működnek : vagy mun-
kamüvesen, mint sok külső többnyire merő erőszak ok,4 vagy 
vegyitésbelien, mint a gyógyszerek és mérgek , rendsze-
rint cseppfolyó képben, vagy eröbelileg, m in ta ragály-
ok , többnyire gőzalakban. Mely három rendbeli dolgok 
miként dúlják föl az egésséget, a következő három fejben 
fogjuk előadni. 
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El s o Fő . 

A munkamüvesen működő erőszakok, mint kör-
szerző okok. 

191. S-, 

A munkamüves ártalmak természetüknél fqgva elő-
ször is az emberi test idomát változtatják meg, mi is a 
külső élet betegessé tételére már maga magában is e lég: 
de az idomelváltozás későbben oka avegyülésbeli vál to-
zásnak, mely által a belső élet is romlik , v-'igyis való-
ságos betegség okoztatik. — A munkamüves erőszakok 
vagy úgy liatnak a tpstre, hogy anak öszvefiiggését nem 
sért ik, hanem csak nyomásuk által ártalmosak, melyek 
is a testnek vagy külső vagy belső határait bán t ják ; 
ínég pedig vagy úgy, hogy azok félreinozdítatván, a ter -
mészeti helyükből elhajlott részek elöbbeni helyüket is-
mét visszanyerik magoktul; vagy úgy, hogy ezt leg-
alább magoktúl vissza nem kapják; avagy pedig az 
említett ártalmak áként bántják az életrnüséget, hogy a 
test öszvéfüggését valóságosan megbontják még pe-
dig vagy láthatatlanul, vagy észrevehetőleg; ezek 
vagy roncsolva sértik majd az egész testet , majd annak 
egyes részeit , ezek küzül hol az életre elkerülhetetlenül 
szükségeseket,hol az ara nem éppen szükségeseket; vagy 
yégre roncsolás nélkül metszés által bontják meg az élet-
müség huzamosságát, még pedig majd az életre elkerül-
hetetlenül szükséges életművekben, majd olyakban , melyek 
az életre nem éppen elkerülhetetlenül szükségesek; ezen 
részeket hol tójiélyesen megbontják, hol nem, majd a 
lágymero részeket, majd a keményeket élik, hol a vég-
tagokat , hol az üregeket bántják. 
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Az egész test, vagy legalább a test nagyobb 
részének erosebb tartósabb külső erőszakos üszve-
nyomása által a vér a külső részekből kifacsartatván, 
a belső részekre, főképp az agyra és tüdőre veszi magát, 
az elsőt elnyomván änak külső eletét törli el, ami a szinte 
elnyomott idegrendszer által valamivel huzomosabban t?rt-
ván , eleintén tetsz-későbben valóságos balált hoz , melyet 
a tüdő működésének meggátlása, és a tüdőbe nyomkodott 
vérnek , ugyancsak belőle történő vesztessége is elősegíte-
nek ; egyebként a test egyebb fölületéu nyomott eleintén 
csak elzsibbadt, késsőbben egészen megbénult idegek is csak 
hainarában előkészítik az embert ezen halálos bajra. 

193. S. 

A test egyes részeire kívülről esett nyomások 
közül a legnevezetesebbek azok, melyek a nyakra, a derékra, 
és végtagokra esnek. 

a.) A nyakranyomás által azon jótékony közködés 
szűnik meg, melynek az agy, és az egész test főképp pedig 
'a szív és tüdők közt van helye \ ezek amannak jótékony 
idegerejét nem tapasztalhatják , amaz a tüdőnek és szív-
nek rája üdvös behatását nem érezheti , a vér benne nem 
keringhet, meggyülemlik , megheged , az agy külső életé-
vel az egész testéjé fölakad, a külső élet fülakadása nein 
sokára az életmüség valóságos belső megromlását okozza. 

b.) A derékra tett valamivel nagyobb nyomás a 
hasüregben fekvő belrészeket, föl - és aláfelé nógatja néha 
oly erőszakkal, hogy azok üregeiket odahagyják, melyek 
az alább említendő bajokat szülik ; ha a deréknek nyomá-
sa oly nagyra növekedik , hogy általa a derék szinte átsza-
kad, akor az említett bajokon kivül, még a nyomás fölött 
és alatt a közködés megszűnvén, azok eleinten külső, 
későbben fene által belső életüket is elvesztik. 
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c.) A lábalori történő öszveszoritás az ez alatt lévő 
résznek az idegek és edények által az egész testtel való 
küzküdését meggátolja, mi által uban a részek elzsibbad-
nak, érzékenységüket elvesztik, a vérkeringés benne füla-
kad , a rész fenésedve hal el. 

194. S. 

A lest kisebb terjedésű nyílásaiba (a szembe , fü l -
be , orrba) jutott idegen testek azon részeket meggyu-
lasztják , melyek olykor az állati nedveket magokba szí-
ván megdagadnák, s ártalmos behatásukat is nüvesztik; 
jnások ugyanott füloldódván vegyítésbeli (gyógyszeres , mér-
ges) bajokat is okoznak, de a melyeknek káros voltát > 
ezen dolgokrul szólván fogjuk megérteni. — A nagyobb 
terjedésű likakba hozott a> ány ként nem éppen leg-
nagyobb idegen testek hasonlóképp inűküdnek; melyek 
mégis a légutakban legártalmosabbak , mert itt fulladást és 
fulást is képesek okozni. — A bélhuzamba vezető utat 
tökélyesen betömő idegen dolgok a fülebb említett bajo-
kon kivül, melyek itt a legnagyobb fokra nőnek , egyszers-
mind az ezen utak mellet lévő részeket is nyomják, azok-

.nak munkásságát fülfüggesztvén , kürül belül aként műküd-
nek , mintha az akadály külsőképp volna , egyebként az 
eledelek behatását is gátolván, ha az idő megengedné, ezen 
az úton is ártanának. — A végbélt elzáró test ezen rész 
és a szomszéd részek izgatásán és gyuladásán kivül, még a 
bélsárt ís visszatartja, mely itt megyülekezvén , 8 csípő-
südvén, az egyebb beleket is meggyulasztja, bélokádást 
okoz. — A vizellö utak, és f őképp az asszonyi nemi 
részeknek, leginkább havi , és gyermekágyi tisztulás , 
meg a beküvetküző szülés alkalmával idegen testtel tett 
elzárása által hasonló helybeli bajok , és a fülakadt kiürí-
tendő dolgoknak tetemes küvetkezései okoztatnak. 
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Az emberi testnek különbféle részei különbözoleg 
hagyhatják el helyeiket a külső erőszakokra, melyek közt 
mégis a sérvek , az iszamok, és ficzamodások a legneve-
zetesebbek. 

a.) A sérvei (herniae) alatt a lágy részek helyeikből 
kimozdítatván húzódnak , magoknak új helyet keresvén , 
a szomszéd részeket nyomják, azon likakot (természete-
sek, vagy erőszakkal támadtak legyenek azok) melyeken 
keresztül esnek, kitágítják, ezek az izgatás miatt olykor 
öszvehuzódnak , a sérvre ráhurkolódznak , midőn a kiesett 
és belső részek közt a küzködés megszűnik, amazok fené-
sedve halnak e l , melyek ha talán belek volnának, tartal-
inok fölakadván , a belet izgatják , és bélokadást okoznak. 

b.) Az iszamolnál (prolapsus) hasonlóan mind a ki-
csusszant részek húzódnak , mind pedig a természetes nyí-
lás körül fekvő részek , melyeken azok átbukkantak, nyo-
módnak , sött hurkolódzás és ének következései is történ-
nek ; a kiiszamlott rész a légnek mint szokatlan ingerne^ 
tétetik k i , mely okoknál fogva, a kivül hogy működését 
ig csak imígy amúgy viszi véghöz , még meg is gyulád. 

c.) A ficzamodott csontol szálagai húzódnak, idővel 
elpetyhüdnek , a szomszéd részek a tévedt csont által iz-
gatatnak, meggyuladnak, magokkal az ízalés szálagaival 
egyetemben ; a ficzamodás mellett elsurranó részek (edé-
nyek , idegek) nyomatnak, honnét a részek táplálódása is 
hátráltatik, különböző részek zsibbadnak, sött bénulnak. 
A kimenyült csont gödre csontgyunnával tömődik be. 

) 
196. S. 

A legnemesebb részéinél egy jó bizonyos irány-
ban történő zöllenés is elég arra , hogy saja életmüve-
zetségük elváltozván, majd oly állapotba tétessenek , hogy 
kitfső életök tellyesítésére alkalmatlanokká lévén, az egész 
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testben eleintén tetsz-aztán csak hamar valóságos halál 
okoztassék; majd pedig a megzökkent nemes rész egy 
gyógyíthatatlan gyuladás utján romlik meg, és okoz ha-
lált ; éféle külső erőszakok a seggreesés függélyes irány-
ban , és a fejnek erőszakos megrázása, melyek által az 
agy mozdul meg. — Hanem az egyebb részek is meg-
változhatnak láthatatlanul, azaz finom életmüvezetsé-
gökben , még pedig erőszakos leinyújtás által; mely 
részek, ha föbb életűk (izgékony és érzékenyek) megbé-
nulnak , s meggvuladnak , ha alacsonyabb életük (egyedül 
zsonggal birók) legalább ezen utolsó eset éri azokat. 

197. S-

A nagy munkamüves eröszakok természetesen az 
egtsz testet egyszerre száz meg száz részre képesek szak-
gatni, midőn a részek egymással küzküdésöket elvesztvén, 
bennük a munkamüves megosztás után a vegyitésbeli , 
vagyis a rohadás küszünt be. — Ugyanezen esetnek elő-
húzására, bátor valamivel később és kevessel tartósabban, 
az is elég, ha az eletre elkerülhetetlenül szükséges 
részek roncsoltatnak öszve, vagy a tübbi testtől sza-
kajtatnak el. — Az életre nem éppen elkerülhetetlenül 
szükséges részekben történt mértékletesebb roncso-
lások gyuladást okoznak, mely igen ürömest fenével vég-
ződik; a nagyon üszvezuzott részek pedig meggyuladni 
sem képesek, hanem azonnal rohadni kezdenek ; a ron-
csoláshoz küzel eső részek mégis ineggyuladnak, sött fe-
nével is végződnek, midőn aztán , ha csak vagy maga a 
természet, vagy a gyógymüvészség gátat nem vet a hara-
pódzó rosznak, az a nemtelenebb részekről a nemeseb-
bekre csuszamlik , és ezeknek megromlása által az egész 
életet megdönti. Az életre nem éppen szükséges rész-
nek kiszakasztása részint az egészhöz tapadó lapnak 
említett bajokkal járó roncsolódását, részint a iningyárt 
fölhozandó elvérzést okozza. 
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Ha az életre szükséges részek metszés által vá-
lasztatnak meg a többitől, úgy a Lalái részint a küz-
küdni megszűnt idegek, még inkább pedig az elvérzés által 
történik, mely által a vér az idegeket szükséges életbeli 
feszülésükben tartani , és a táplálódást végbevinni meg-
szűnvén, előszűr tetsz-későbben való halálnak kell beál-
lani. — Az életre nem éppen szükséges részel a többi 
testtől metszve elesvén , sebészet nélkül az említett 
elvérzés útján okoznak ha lá l t ; de ha a gyógymi'tvészség-
nek a vér megállítás után a sebbegyógyítás diszlik , úgy 
a vért készítő életmüvek elübbeni jó állapotjokban meg-
maradván, a tápláltatandó részek száma pedig a metszés 
által kevesbedvén , bővérűségnek kell szármozni, mely a 
maga ivadékaival j á r ; egyebként az egészhüz eső sebzett 
lap meggyulad, genyedésbe esik, és az e küzben történő 
sarjadzás által heged be. — A test zömök térimbelébe ha-
tó metszések által okozott sebek, ha ajkaik azonnal ügye-
sen üszvetétetnek, sokszor első szorgalom (szándék) által 
behegednek ; gyakrabban mégis a sebajkak vagy ügyetlenül 
illesztetnek üszve, vagy vé r , lég, más testek férhetnek 
hozzájok, midőn is igen meggyuladnak , és a genyedés alatt 
türténő sarjadzás által történik a behegedés, olykor azonban 
fuvorák is maradhatnak vissza. Ha a sebek falaiban neve-
zetes edények vér zenek ; és azok el nem kötetnek, vagy 
a rész táplálódása meg a mellék ágak csekélysége vagy 
nem léte miatt nem is kötethetnek e l , akor elvérzésből 
hal meg a sebzett.— Olykor a metszés üregbe hatván 
az ejtett likon az üreg belrészei kibújnak , midőn a seb 
bajain kivül , még a kiesett részek szokatlan ingernek, a 
légnek, vagy más testeknek lévén kitéve, meggyuladnak. — 
Máskor a sebzés a belrészeket is éri, ezeknek tartal-
mát az üregbe önti , melyek á l ta l , mint szokatlan ösztö-
nük á l t a l , az érintett részek esnek gyuladásba. 
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109. S-

A külső eröszakok nemritkán a csontokra esnek, 
azokat meghasogatják, be- sött el is törik. A hasí-
tott csontok egyebb bajjal nein igen járnak , mint hogy 
csonthártyájok is megrepedvén, meggyuladnak. A be- es 
eltört csontok mivel magok is öszvezuzódnak mind csont-
hártyástul együtt, a bennük támadt gyuladás nagyobbra nő, 
de a törött csontok a szomszéd lágy részeket is szutongat-
ják, azokat gyuladásba ej t ik , a melletlök elsurranó, vagy 
alattok lévő (mint a kaponyahorpadás alatt az agy) része-
ket megnyomják, azoknak külső életüket el törl ik, mi 
által ezen részek nemességéhez képpest-különbféle, olykor 
igen nehez bajok szármoznak. 

200. 5. 

Az igen csekély sértéseket, és az életet első roha-
nással megdöntőket kivévén, a többiek két utón lesznek 
közönségessé, t . i. az edények, és még inkább az idegek 
által. A sértések tévőléges tiszta hatalmak lévén szinte 
t isztagyuladást, és az által az egész testnek erőtulságos 
állapotját okozzák , mely a sértett résznek neinességéhöz 
közegyenesen szabja magát; a bőnyék , és inak roncsoló-
dásai ezen tekintetből a legnevezetesebbek, de az idegek sé-
relmei is (főképp ha csak félig vannak bevágva) igen neki 
zaklatják az ingékonyságot. 

M á s o d i k Fő. 
Az emberi test vegyülését változtató dolgok mint 

kór szerző okok. 

E l s ő A 1 f ő. 
A gyógyszerek mint betegséget szerző okok. 

201. 5. 
IVIint hogy egy részről a gyógyszerek mindenkor vala-

mi nagyobb változást okoznak az emberi testben , és mivel 

\ 
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más résziül az emberi test egésséges á l lapot ja , egyedül 
csak betegesre vállozbaiik: kitetszik innen, bogy minden 
gyógyszeres dolog-többé , keveshé rövidebb vagy hos-
szabb idbre földúlja az egésséget, és a betvegy nek 
tulajdon nemét, t . i. a gyógyszerest okozza. Igaz ugyan , 
hogy sok gyógyszeres dolgok képesek a remekképnet más 
külső dolgok által okozott nyomdájátul yaló eltávozását 
ismét jóvá tenni; az is igaz, hogy ugyancsak sok gyógy-
szerek a remekképtől való természetes eltéréseken vala-
menuyire javítanak, nevezetesen ha ezen tekintetből ellen-
kező tulajdonságokra találnak : azonban ha az orvosságok 
vagy egyebként is magokkal megegyező természeti, vagy 
más külső dolgok által okozott tulajdonságokra akadnak, 
ha nagy mennyiségben adatnak, vagy sokáig él velük az 
ember: akor lehetetlen hogy az egésséget ne sértsék; 
és bátor a szakadatlan élés által nekiük szokván a termé-

\ szet , mintegy ártatlanoknak tetszenek, a bűnhődés mégis, 
ha bár későn is, nem marad el. — A gyógyszerek a szerint 
mint az e lső , vagy második utakon ürítenek , vagy a mint 
az első vagy második útbeli elválasztásokat visszatartják ; 
lígy vagy a mint a külső erőket a zsongot, izgékonyságot 
és érzékenységet öregbítik, vagy a természetest kisebbítik, 
vagy végre a m i n t a belső életet üregbítik, kisebbítik, 
vagy vál toztat ják, külünüs és külünüs módon sértik az 
egésséget. 

202. S-

Az első utakból fülfelé üritő , vagyis hánytató gyógy-
szerek', a kivül hogy az eledeleket és honni nedveket hasz-
talanul kikergetik, és így a kifejlődést visszatartóztatván, 
az egész táplálódást sértik, még a gyomrot is igen meg-

- zaklatják, mire aztán a gyomor legalább egy időre tom-
pa gyüngeségbe esvén, az emvkészítés, és az erre küvet-
kező tápláló élet egyebb műküdései is hátramaradnak ; a 
hánytatónak ingerére, mely olykor tübb ideig tartó vw> 
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torlódást, sött külünbüzőleg végzőuő gyuladást is képes 
a gyomorban okozni, az ingékonyság útján is elhatalma-
zik a baj. — Az első utakból aláfelé ürítő , azaz has-
hajtó gyógyszerel: az említett kisebb foknyi bajokon 
kivül , még főképp hasrekedést okoznak utóiniivelőleg 5 
ezen tekintetből legveszedelmesebbek a gelisztaüzők , 
melyek a kivül , hogy igen erősek , még gyakorta is szok-
tak alkalmoztatni. 

203. S. 

Az emberi test gyurináján á t rontó , és a bőrön ki-
bukkanó , izzasztóknak nevezett gyógyszerek miután az 
első utakat fölizgatták volna, rendszerint az edényeket 
csak alig hagyják e l , mert a merő részek, azokat belső 
életüknél fogva ügyetlennek találván-, megvetik, velük 
nem örömest vegyülnek ; azonban legalább bemenetelüknél 
izgatják azokat, és sebesebb anyagváltozásrá nógatják ; az 
edényeket, melyekben vitetnek, hasonlóan izgatólag bánt-
ják, melyek, ha bár sokára i s , tompa gyüngeséggel súj -
tatnak az izzasztók á l t a l ; e szerint mind a ki - de még 
inkább a visszafejlődés sietetik; mivel pedig a bélhu-
zamlioz képpest a külbőr ellentételben van , azért is mind 
ingékony életének, mind elválasztó tehetségének csügged-
nie ke l l , honnét ezen az úton is hátramaradást szenved 
a táplálódás, azért a szapora izzadás az oldódzkodás felé 
vezeti az embert. 

204. S. 

Azon hasonlóképp az emberi test térimbelébe fülvett 
gyógyszerek, melyek a kürnyülményekböz képpest a ta-
konyhártyának a külbőr és bélhuzam takonyhártyája küzé 
szorult majd fölső (a légutak) majd alsó (a- nemi részek, 
és vizello életmüvek) türemletei felé vágtatnak, mi-
után a test térimbelét hasonlóképp sértették volna, mint 
az előbbeniek , helybeliképp különbféle bajokat okoznak, 

K> 
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a fölső tiiremletet izgatják, gyuladásra nógatják, későb-
ben gyöngítik. — A férjfi tenyésztüremletében azon csínt 
teszik , melyet a 183. g-ban említettünk ; az asszonyi nemé-
jében a basi tisztulást öregbítik, a néinbert az elhálásra 
kéntetik , az éként bünhödőtül a nála idővel tán jobb em-
berré leendő magzatot elűzik, mi a részeknek helybeli 
legnagyobb bajai közt (gyuladás, véráradás) történik; mily 
másodrendbeli beteges követközései legyenek pedig az éféle 
szereknek , azt ismét a L85. g-ból lehet megérteni. A pöstii-
remletet izgató gyógyszerek a testet sok jó nedveitől meg-
fosztják, helybeliképp vértorlódást, izgatást, gyuladást, 
tompa gyöngeséget okoznak. 

205. S. 

A hányás meggátlásárul szó nem lehet , mert az 
ép ember nem okádik. — A gyógyszereilel esziözlött 
széiletétel fölaiadása , azon kivül , hogy a gyógyszer 
a bélhuzamot, és az egész testet a maga természetéböz 
képpest tulajdonlag bánt ja , még a bélsárnak üszvegyüle-
kezését, megkeményedését, megcsípősüdését okozza, mi 
által a végbél izgatatik, a nedvek a medenczében öszve-
gyülekeznek , ereiket fóldagasztják , (aranyér) sött a las-
san folyó vérben vegyitésbeli változás is okoztatik. — 
Az izzadást és bőrgőzölést akadályozó gyógyszerei, 
a k ivü l , hogy a bélhuzamot és a test gyurmáját termé-
szetükhöz képpest külünleg bántják, még a bőrűn kiürí-
tendő anyagokat is visszatartóztatják , melyek nem anyira 
a test gyurinájában , mint inkább a belső határokon fejtik 
ki izgató tulajdonaikat. — A légtürenilet kiürítésének 
meggátlása legalább gyógyszerek által nein igen díszlik. 
— Ha pedig a férjfiui tenyésztüremlet elválasztásá-
nak föltartása gyógyszerek által megtörténhetnék, akor 
éként azon bajok szármoznának , melyeket a 183. S-han föl-
hoztunk. — A havi tisztulásnak gyógyszerekkel erő-
szakosan eszközlótt visszatartóztatása , ha egyebként 
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megeshetik , főképp a vérkeringés egyenlőségét dúlja föl, 
midőn a vér más életművekbe (sokszor a tüdőbe) veszi 
magát, sött ilykor a test ösztünfogékonytága nagy lévén, 
más valamely kisebb okra is föllobban a v é r , s vele 
együtt azon életmű is , melybe az tolong. — A magzat 
visszatartása gyógyszerek által meg nem eshetik. — A 
vizellet elválasztásának orvosságokkal eszközlött 
hátráltatása által a püsanyagok más útat keresnek ma-
goknak, majd a test gyurinájában (főképp az ízülésekben 
tétetnek l e , köszvény) majd a test egyebb füliileteire 
szállongván, azoknak elválasztásait mocskítják öszve , me-
lyek ha talán a kifejlődésre szolgálnak, egyszersmind a 
táplálódást is megsértik. 

206. S. 

A zsongot öregbítő gyógyszerek (tulajdonlag az 
erősítők) a velők érülő részeket öszvehuzzák , sött a ned-
veket is sűrűbbé teszik, honnét a sűrűbb nedvek az ösz-
vehuzódott edényekben, főképp melyeknek mozgása ter-
mészetüknél fogva valamivel rüstebb , könnyen fölakad-
nak , (dugulások) , e szerint a vér és más nedvek folytokban 
meggátoltatnak (vízkórság); a zsongot öregbítő gyógysze-
rek által öszvetolakodó parányok a legsajább parányélet-
müvezetség fültartására szükséges mozgást gátolják, honnét 
az vegyülésében is könnyen kárt val lhat , tuiál is inkább, 
hogy az éféle gyógyszer-^az elválasztó föliilettel érintetbe 
jővén, az elválasztást visszatartóztatja, mely főképp ha 
tagadólagos hasznú , vagy másként is kiüríteni való , a test-
ben visszamaradván, a belső életet sérti meg; ha pedig 
az talán a kifejlődésre is szükséges volna, ezen az úton 
is sértené a tengéletet (vita vegetativa) tagadólagosan. 

207. 

Az izgékonyságot, és érzékenységet öregbítő 
gyógyszerek azon kivül hogy az elválasztó életmüveket 
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is nagyobb munkásságra serkentvén, sok még jó részeket 
is kikergetnek a testből, még az izgékony és érzékeny csak 
az élet nagyobb törekedésével helyrepótolandó részekből 
sokat lerontanak, és az említett tehetségeket, ugy az el-
választó életműveket tompa gyöngeségbe ejtik , mely okok-
nál fogva a finom életmüvezetségnek az olvakór felé szük-
ség hajlania. 

2 0 8 . S-

A zsongot csüggesztő, vagyis lankasztó, lágyító 
gyógyszerek a merő részeket kitágítván, a folyó részeknek 
megengedik, hogy azokban mintegy kóvályogjanak, me-
lyeknek belső mozgása szinte elloinhul, az elválasztások a 
természeteseknél majd kisebb majd nagyobb mennyiségben 
történnek, mert azok egyedül az elválasztó életmüvekbe más 
okoknál fogva majd kisebb majd nagyobb mennyiségben 
tolakodó vértől függnek leginkább ; a zsong az izgékonyság-
nak sött érzékenységnek is zsámolya lévén, egyszersmind 
az azonnal leírandó elcsüggedt izgékonyság, és érzékeny-
ség bajait szülik , mely okoknál fogva a lágyító gyógysze-
rek főképp a nyirkos óldódzkodás felé vezetik az embert, 

209. S-

Az izgékonyságot és érzékenységet kisebbítő 
gyógyszerek valamint egyrészről a külvilággal valóüsz-
vekötetésiinket gyávábbá teszik , úgy más részről a tápláló 
élet működéseit is elcsüggesztik, a fölvételtől kezdvén 
jgész a kiürítésig; innét az egész tengélet a merő részek-
nek a folyó részek iránt való hijányos viszonya miatt eltes-
ped , ide járul még az is , hogy ezen tehetségeknek eltom-
pítása vagy egyenetlen úton azaz azoknak fölzaklatása után 
vagy a zsongcsiiggesztő gyógyszerek által történik , midőn 
ezen visszaélés bajai is éhöz kapcsolkodnak , vagy végre 
egyenes úton bódár mérgek által esik meg, midőn ezeknek 
gonosznál gonoszabb fogonatai is mutatkoznak. 
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187. J. 

A belső életet öregbítő gyógyszerei (nem anyira 
gyógyszerek, mint inkább táplálrnányok) bővérűséget, és 
onek kövelkezeteit okozzák, a belső életet pedig a gyu-
ladáshoz taszintják közelebb.— A belső életet lisebbitő 
gyógyszerel (nem anyira gyógyszerek, mint a táplálma-
nyoknak igenleges és nemleges ellentételei) a sziikvérű-
séggel együtt a belső életnek oldódzni hajlandóságát nein-
zik. — A belső életet megváltoztató gyógyszerei a 
legveszedelmesebbek , mert már az első utakban megront-
ják a kifejlődés kezdetét, és a visszafejlődés végét, és a 
megromlott nedvekkel tovább vitetődvén, a merő ré-
gzekliöz (a belső élethöz) kocczannak , ezeknek parányal-
kolását változtatják meg, s azt többnyire fölvigályítják, 
honnét a folyó és merő részeket is öszvemocskolván a pa-
rinyéletmüvezetséget az olvakór felé vezetik (süly). 

M á s o d i k A I fő . 
A mérgei. 

211. S. 
Minden oly állomány, melynek belső természete és 

az életmüség közt oly nagy erő- és vegyítésbeli ellenté-
tel van , hogy amannak még kisebb mennyisége által is ében 
veszedelmes sött halálos következések okoztatnak, egy szó-
val m é r e g n e k (venenum, toxicum) neveztetik, és a bet-
vegynek tulajdon faját, t . i. a. mérgest neinzi. — A fogat-
határzásból az tetszik k i , hogy minden oly dolog , mely 
egyedül vagy inunkainüvesen, vagy vegyítés- vagy erőbeli-
képp munkálkodik az emberi testre , a méreg nevét meg 
nein érdemli. — Honnét e következendőket á l l í t juk: 

a.) Mind azon dolgok , melyek egyedül az életmiives 
testnek idomát változtatjal meg , mérgek nem lehetnek, 
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az állati nedvekben olvadékonytalan merő dolgok tehát 
mérgesen nem működnek. 

b.) Azon állományok, melyek az élő testnek részeit, 
mihelyt csak vele érülésbe jőnek , vegy itésbéliképp űgy 
elrontják , hogy azok minden élelbeli ellenhatás nélkül 
azonnal az életmüvezetségnek minden bélegeitől megfosz-
tatnak, szinte nem mondathatnak mérgeknek. 

p.) Azon egyedül eröbeli dolgok, melyek súlytala-
noknak (iinponderabilia) mondatnak , szinte nem érdeme-
sek a méreg nevére; azok t. i. a távolban is képesek mun-
kálkodni, az úgy nevezett kalauzok (conductor) által a 
k ivü l , hogy vagy magok, vagy ezek érezhető változást 
szenvednének; másképp a meleget, hideget, a berzéczet, 
s. a. t. is méregnek kellene mondani. 

2 1 2 . S ~ 

Hogy a mérges állományok mint mérgek működhesse-
nek, szükség, hogy az életmüves részekkel a legszorosabb 
testi érülésbe jőjönek, erre nézve legalkalmosabb a dol-
gok cseppfolyó képe , mert csak ez engedi meg, hogy a mér-
ges tárgynak parányai az életmüségéihüz a legszorosabban 
oda simúljanak; a merő kép ezen tekintetből durva, azért 
is anak először vagy már kivül a testen fülolvasztatnia, vagy 
az állati nedvekben fölolvadnia kel l ; a légnemüek pedig 
vigályok, azért is azoknak először siirűdniök szükség. — Va-
lamint egy részről azon merő dolgok, melyek magok való-
ságukban képöket meg nem változtathatják , csepp - vagv 
légfolyók nem lehetnek, meg nem érdemlik a méreg nevét: 
szintúgy azon légnemüek is , melyek képüket eredeti való-
ságukban cseppfolyóra vegy merőre nem változtathatják, 
améreg nevére nem érdemesek, bátor pos (mephites név-
vel megtiszteltethetnek is. — A mérgek a ragályiul 
több tekintetben különböznek, a többi közt , hogy ezek-
nek mennyisége az áUalok okozott betegséghöz semmi 
arányban nincsen , a méreg pedig mennyiségéhöz képpest 
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az általa okozott betegséghez egyenes arányban yan , a ke-
ves méreg kis , a sok nagy betegséget okoz , továbbad, 
hogy a méreg káros fogonatát azonnal kifejti az életmiiség-
fcen , a ragalyokozta betegség pedig a fertezés után csak 
későbben jelenik meg. 

213.. S. 

Ezen a méreghüz küzeleső dolgokat könnyebb meg-
különüzni t ő l e , hogy sem a gyógyszereket, mert ezek 
és a méreg közt alig ha lehet valóságos határt ejteni ; a 
valóságos határhoz közelítő korlátot csak az ép re-
mekkép jelentheti ki; mert minden oly dolog, mi egy 
részről a tengélethöz semmit sem tesz , más részről pedig 
sem merőleg munkamiivesen, sem merőleg vegyítés- sein 
csupán erőbelikepp nem működik, hanem a minden más 
ellenféle külső dologiul ment testhöz képpest erő-vegyí-
lésbeli viszonyban á l l , az a méregnek nevét bizonyosan 
megérdemli. — A beteg ember ezen tekintetből sem-
mit sem dönthet el, mert egymis betegségéhez képpest 
ugyan azon állomány majd üdvöt , majd halált hoz. — 
Tehát az , a mi a beteg embernél majd orvosság, majd 
méreg, az az ép remekképnél minden esetre ezen utolsó. 
— De honnét van hát az, hogy a remekképnek minden 
esetre méreg, azon értelemben, melyben a köznép veszi, 
meg nem Öli mindenkor az embert , sött még vesze-
delmesebb kórjeleket sem képes okozni, máskor pedig 
az életet veszedelmezteti, sött olykor mégis dönti? unak 
több okai vannak: nevezetesen a méregnek az életmii-
séggel kisebb vagy nagyobb vegyítésbeli ellentél e le , anak 
mennyisége; a hozzászokás vagy szokatlanság ; azon kür-
nyülmény , hogy a méreg már az első utakban majd imá-
i-riítatik , majd onnét kiiiritetik, majd a test térimbelét 
cneghaladtában azt bemocskolja, és a második utakon által 
iparkodik ki a testből, majd ismét visszatartatik abban. — 
Azért is a mérgektől ugyan azt ál l í that juk, mint fülebb 
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(201. %.) a gyógyszerekről mondottunk, hogy a jól cilkcil-
ónozott mérgek képesek a remmekképnek más külső 
dolgok állal nkozott nyomdaszerességétol való ellen-
kező eltávozását jóvá tenni, a remekképtől való ellen-
kező természetű eltéréseken pedig valami keveset 

javítani ; azonban ha a mérgek magokkal egyebként is 
megegyező természeti vagy más külső dolgok által okozott 
tulajdonságokra akadnak , ha nagy mennyiségben adatnak, 
vagy sokáig él velük az ember: akor lehetetlen hogy az 
egésséget ne sértsék, és bátor a szakadatlan élés ál tal 
hozzájok szokván a természet, mint egy ártatlanoknak tet-
szenek , a bünhüdés mégis , ha bár későn is , nem marad eb 

214. S. 

De lássuk már a mérgek, mint azt a közdivat 
érti, miként dúlják föl az egésséget > vagy miként 
okoznak halált. 

a.) Vannak oly mérgek , melyek azonnal a belső élet-
nek esnek , azon részeket, melyeket érnek , izgatják, mely-
re vagy egy a fene szeme küzé néző gyuladás szármozik, 
vagy pedig csekély ellenhatás után, az érintett merő részek 
parány életinüvezetségbeli üszvefiiggésüket vesztvén, por-
hanyókká lesznek. Az éként elromlott rész , vagy tovább 
tovább barapódzik, és így üli el az embert , vagy pedig 
a test nemesebb részét érvén, ez megromlása után , kilép 
a tübbi élők sorábul , magosabb vagy alacsonyabb inükü-
déséhüz képpest vagy csak bamarában , vagy valamivel ké-
sőbb okozza a ha lá l t ; vagy végre a tán nemtelenebb rész a 
természet vagy müvészség által elválasztatván a tübbi ép 
résztől , az egyebb életmüség életben marad. — Elősegíti 
a halált ezen úton nem ritkán a folyó részeknek hasonló 
megrotnlásá és az igen megzaklatott, vagy hirtelen kimerí-
tett ingékonyság. 

b.) A mérgeknek másik csapatja az ingékonyságnak 
rohan, ezt vagy előszűr neki ha j t j a , midőn nem ritkán 
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a folyó részekkel viszonyban álló ingékonyság, azokat 
egyenletlenül osztja e l , vértorlódások, véráradások szár-
moznak , későbben pedig a nagy ingékonyság a legneme-
sebb részek belső életét kimeríti , melynek kimerültével 
a nemesebb részek sem magokat, sem a tőlük függő nem-
telenebb részeket fül nem tarthatják, és a közönséges 
oldódzkodás útján áll be a halál; Yagy pedig együtt és egy-
szerre kimerítik az ingékonyságot, midőn előszűr teLsz-
aztán való halál következik be. 

c.) Vagy végre a mérgek a folyó részek utján, külu-
lik káros fogonataikat, azokat vegyítésökre nézve meg-
változtatván , majd fülolvasztják, majd megaltatják; a 
folyó részek mind a két esetben éltető üsztünük lenni meg-
szűnvén, az ingékonyság tübbé nein türténhetik, honnét 
is előszűr tetsz-későbben pedig mind a két úton valóságos 
halál küszünt be. 

215. 
A mondottaknak küvetkezésében a mérgekről küvet-

kezendőket á l l í t juk: 
I .) A közdivat értelmében csak azon dolog mon-

datik méregnek, a mi a fülebb g-beli mód szerint inü-
küdik , némelyek még azon fültételt is odavetvén , hogy 
az említett fogonatokat már kis mennyiségnyi adagok is 
előhozhatják , mely fültételt mi nein tartjuk szükségesnek, 
mi csak azt kívánjuk, hogy akár mely mennyiségben is, 
csakhogy erő-vegyítésbeliképp hozassonak elő az említett 
tünemények 

II.) Tudományos értelemben a mérgek országa 
nagyobb , és ugyanazon dologrul nem lehet azt állítani, 
hogy az vagy orvosság vagy méreg kiilünüsen, hanem a 
kürnyülményekhüz képpest majd ez, majd amaz, majd 
alleninéreg (antidotum) ugyanis : 

1.) a ) a minden erovegyitésbeli képp változtató 
dologiul ment remekképben az eként rontó dolgok mind-
annyian mérgek. 
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b ) ha a remekkép már előleg valamely erővegyítő-
leg inüküdő külső dolog által inegferteztetett , és aztán 
egy más azon rendbeli dolog hatja meg azt , akor a re-
mekkép kétszeresen Lesz méreggel megétetve. 

c.) ha a reinekkép már előleg valamely erővegyítő-
leg sértő külső szer által meginérgesítetett, és ere egy 
más ellenrendbeli külső hasondolog jut testébe : ákor 
ez amannak ellenmérge leencl. 

2.) a.) ha a remekképtől való eltéréssel oly erő-ve-
gyítésbeliképp munkálkodó külső dolog ütközik öszve , 
mely amannak természetével ellenkezik; ákor az emlí-
tett külső dolog az eltéréshöz képpest mintegy köz-
életbe li szer, ának állapotján javít. 

b.) ha pedig az eltéréssel oly az említett mód sze-
rint működő külső dolog kocczanik öszve , mely amannak 
természetével megegyez , úgy ez , mint méreg , fog mű-
ködni. 

3 ) a ) a betegséggel ellenkező erővegyítésbeliképp 
működő külvilági dolog a betegre nézve gyógyszer. 

b ) a betegséggel megegyező azonképp művelő külvi-
lági dolog, a betegre nezve méreg. 

Ha a mérgeket oly mennyiségben adjuk a mérges 
dolgoktul ment remekképnek , hogy azok által a köz-
divat értelme szerint említétt mérges fogonatok ho-
zatnak elő : ékor ugyanazon méregnek azon mennyisége a 
vele megegyező állapotokban sokkal több és öldöklőbb be-
teges fogonatokat fog szülni, az életet sokkal nagyobb 
veszedelembe dönti , mint a rémekképet; ellenben pedig 
ha ugyanazon méreg ugyanazon mennyiségben magával 
ellenkező állapotra akad: űgy az általa okozott beteges 
fogonatok sokkal kisebbek és kevesebb számmal fognak 
tapasztaltatni, mintsem a remekképnél, és az élet is keves-
bé fenyegetetik veszedelemmel. 



1 5 5 

187. J. 

Azon dolgok , melyek küzértelmííleg mondatnak mér-
geknek , vegyítésökre nézve vagy olyak , melyekben a savi-
tó az előkelő , vagy pedig olyak, hogy bennük a gyú-
lékonyak haladják meg azt \ de az minden esetre meg-
kívántatik, hogy ezen lestek említett vegyrészeiket mennel 
künnyebben elbocsássák. Ainbar pedig a mérgeknek ezen 
fülosztása anyira be nem bizonyodott, hogy minden eset-
ben az előkelő anyagok természetének megfelelő fogona-
tok hozassonak általok ez emberi testben elő , anyi még-
is bizonyos, hogy a savítóval terhes mérgek leginkább 
a belső életet izgatólag, a gyúlékonnyal tellyesek pedig 
főképp a külsőt támadják meg kimeritőleg , de nem minden 
kivétel nélkül. 

217. S-

A küzértelmüleg műküdő mérgek továbbad, ásványi, 
növényi, és állatiakra osztatnak: 

a.) Minél kisebb az ásványok országábul eredő tes-
tek száma, melyek a küzéletben használtatnak, anál na-
gyobb azoké, melyek az emberben mérges tüneményeket: 
okoznak: mert csaknem minden olyan ásvány, mely az 
állati nedvekben fülolvad , az az emberre nézve méreg. 
Az ásványországból eredő méreg, majd a belső é le t , 
majd a folyó részek u t j á n , még pedig amabban izgatólag, 
ezekben olvasztólag terjeszti el az emberi testben káros 
fogonatait, melyek jórészt ugyan az ásvány olvadékony-
ságát elősegitő savílólul szármoznak, de maga az ásvány 
is tulajdonlag sérti az élelmilséget. 

b.) A növényország sokfélesége miatt csaknem änyi 
féle táplálmányt nyújt az embernek, mint mérget. A nü-
venyországbeli mérgek főképp gyúlékony anyagaik , legin-
kább pedig szénőjük, és gyulójok által okoznak mérges 
fogonatokat, honnét leginkább az ingékonyság utján mű-
ködnek; vannak azoubau olyak is , melyek a folyó ré-
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szelt utján végzik mégis tisztüket, és ismét mások, melyek 
egyenesen a belső életnek esnek, de ezek a magok nemé-
ben talán a leggyüngébbek. Az ép , vagy beteg , avagy mái-
holt növényekből Yagy oly állományok fejlődnek ki ? 

melyek a léggel, vagy vízzel egyiilvén, posokat (l5fi. %.) 
tesznek ; majd ismét olyak, mellek inkább méigek, de a 
melyek vigályságuk, vagy törnöttségökhöz képpest, majd 
a posboz , majd "inkább a méreghöz tartoznak. — A 
kedvező kürnyülmények küzt rohadó növenyek valamint 
egy részről a visszafejlődés végére és a kifejlődés kezde-
tére hasonnemü bélegeiket ü l ik , úgy más részről ezek 
által mijjd az indulékonyságot elcsüggesztik, mind a folyó 
részeket megfertezik, és ezek által a belső életet is ve-
szedelembe dünlik. A javítóval nagy mennyiségben egyiilő 
merő növenyek, mint izgató mérgek működnek 

c.) Ámbár az állatok országa számos táplálmányt 
nyújt az embernek, benne mégis az emberre nézve igen 
sok mérgek találtatnak. Sok tökéletlen állatok eleven ép 
állapotukban is , vagy erőszakosan megületetvén , és eként 
talán különösen elkészítetvén , az emberben mérges fogo-
natokal; szülnek , még pedig leginkább egyenesen a belső 
életet izgatólag támadják meg. Ezek valamint a nemesebb 
állatok is mind egésséges , annál inkább pedig beteg álla-
potukban különös anyagokat fejlődtetnek k i , vagy egye-
nesen testökbül, vagy durvább üriteleikből, melyek ismét 
majd mint eredeti valóságos posok, majd mint ezekhüz 
közeljáró a gőzkürnyékes légben, vagy vízben vigályau 
elterjedő mérgek, majd ismét ugyanazon közszerekben 
töményebb állapotban gyülekezvén üszve, már mint inkább 
valódi értelemben vett inérgek hárítják az emberre mind 
a levert ingékonyság, még inkább pedig az oldódzkodó 
folyó részek utján a belső életnek irányzott gonosz olva-
kóros fogonataikat. A rohadó állati testek azon kivül 
hogy a kifejlődés kezdete és visszafejlődés végére hasonlu 
béleset nyomnak, még az iinir.t említett mód szerint is 
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munkálkodnak , még pedig nagyobb hatalommal, mintáz 
ezen tulajdonságú növenyek, nagyobbal mint a léggel 
vagy vízzel egyesült állati rohanyagok. — A nagy men-
nyiségnyi savítóval egyesülő cseppképű vagy merő allati 
résziek mint izgató mérgek 'főképp a belső életet bántják w 
tévőlegesen. 

21S. S. 

Ámbár ezen két rendbeli fölosztása a mérgeknek a 
hozzájok kapcsoltakkal egyetemben általánosan fölvilágo-
sítja az ő fogonataikat a velők ér ülő emberi testen, azon-
ban ezen fölosztásokbul számtalan kivételek vannak, 
melyek a köz rend ellenére egészen másként működnek, 
a mit a mérgeknek fogonataikra való fölosztásából kön-
nyebben megérthetni, mely szerint is azok étetö-csipó-
sekre, bódárokra. bód-élesekre , öszvehuz kra, és 
rohasztókra osztatnak. 

a.) Az étető mérgek (v. caustica) tömény állapotban 
az életmüvezetséget közvetetlen lerontván, a (2 11. S k.) 
mondott oknál fogva tulajdonlag mérgeknek nem mondat-
hatnak ; ha pedig föleresztve vannak csípősekké (v. acria) 
lesznek, melyek közvetetlen majd a belső életnek esnek, 
és aztán , meg ez által működnek a folyó részekre , eme-
zekben közvetetlen olvakort , amabban pedig szinte azt 
okozván, de csak közvetve a gyuladás á l ta l , midőn ez 
teruiényes vagy halálos kimeneteleivel végződik. 

b.) Kbódár mérgek (v narcotica) leginkább az ideg-
rendszernek, és ez által az egész ingékonyságnak ellensé-
ge' > egy részről az idegrendszer környékes részét támad-
ván meg, azt úgy elváltoztatják, hogy az idegek nem 
csak szokott ingereik, hanem a szokatlan nagyobbak által 
sem nógatathatnak működésre; más részről pedig az ideg-
rendszer középpontos részében ellenmiivelőleg először 
eagy ingást, aztán ere követküző nagy tompa gyöngeséget 
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okoznak , mely két úton az idegrendszer belső élete ki-
merítetvén , általa az egész életmüségre erőcsüggedés, vagy 
lialál is szárinozhatik 

c.) A bőd-éles mérgelc (v. narcoticoacria) a mint 
ezen vagy azon elem előkelő bennük, majd a folyó, majd 
az ingékony részek által terjesztik el inkább káros vol-
tokat , sütt ezen utolsó a méregben töményebb mennyiség-
ben lévén jelen , általok egyenesen a belső élet megtámad-
lathatik. 

d.) Az ószvehuzó mérgelc (v. adstringentia) egy rész-
ről a folyó részeket mentetvén üszve , azokat a merő részek-
re nézve életbeli ösztönöknek lenni megszüntetik, más 
részről az igen finoin^jnerő részeket is , nevezetesen az 
idegeket megdermeszlik , s azt eszközük, hogy ezekből a 
külső élet ki ne fejlődhessék; honnét küteleségeiket nein 
végezhetvén, belülük az egyebként is üszvezsugorodott 
tübbi merő részekre oly bajok háronilanak, hogy tisztü-
ket tübbé nem tellyesíthetvén, általok az egész életmüség 
szenved. 

e.) A rohasztó mérgelc (v. septica) anyiban külün-
böznek az elübbenieklől, hogy ha amazok a belső életet 
a gyuladás utján füloldozzák , és ha azok a folyó részek-
ben egyenesen fülolvadást okoznak is : ezen füloldódzás 
mégis az első esetben harmad , a másodikban pedig másod-
rendbeliképp men rohadásba által ; a rohasztó mérgek 
az életerő részéről valamely igen csekély ellenhatás után 
mind a belső életnek, mind pedig a folyó részeknek neki 
esvén, rohasztólag oldozzák föl azokat, a külső életnek 
legnagyobb clcsüggedése alatt. 
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H a r m a d i k AI f ő. 

A ragályok. 

219. S-

R a g á l y n a k (contagium) nevezzük azon kórokot, 
mely maga is valamely beteges folyamatnak lévén 
terménye, az egésséges emberi testet befertezvén, 
ében hasonló képű nyavalyát okoz, mint a milyen 
által maga hozatott e/ő. — A ragály állal okozott nya-
valyák egy szóval ragályos betvegyeknek (42 S-) mon-
datnak. — Ámbár pedig a ragálynak mindenkor vagyon vala-
mely fölfogó anyaga , az ő erőbeli természete mégis , legyen 
bár azon anyag durvább, Yagy finomabb, onnan is kitet-
szik, hogy a ragály anyaga közt , és a ragály ált 1 okC-
zolt betegség közt , nincsen semmi mennyiségbeli arány; 
mi által az csákugyan a méregtől is különbözik, mert 
ez az élethüz képpest bizonyos arányban lévén, mennyisé-
géhüz képpest majd egésségnek, majd betegségnek majd is-
méthalálnak is az oka, holott a ragály vagy közömbös az 
ember élete Iránt, azaz se üdvöt nem hoz, se bajt nem okoz, 
majd pedig előkészületet találván az emberben, bizonnyal 
betegséget szerez. 

220. 5. 

A ragály természetét mind ezen ideig homályos 
lepel fedezi ; azok , kik azt az ondó természetéhez hason-
lí t ják, az igazsághoz legközelebb látszatnak lenni, csakhogy 
ezen magyarázás mellett is az a b a j , hogy valami igen 
homályosat homályosabb mivel akarnak fejtegetni; részünk-
ről az ily módosított tiszta erőket mint csakugyan a ragály 
i s , megfogni törekedni , hiúság , sött esztelenségnek lá t -
szik lenni ; mert az érzéki világbul kiemelkedni nem tudó 
ember , hogy foghassa azt föl belső mivoltánál fogva, mi 
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éppen nem érzéki, azt nem láthatjuk. — Hogy eredetileg 
miként támadtak, és támadjonak a ragályak, azt is-
mét meg nem foghatjuk ; csak vetünk valamiként erede-
tükhöz, azt vélvén, hogy valamint az életmiitelen természet 
a világosig és hév jótékony befolyása által emelkedik ke-
resztül az életművesbe : ugy a ragály is mint valamely élő 
de beteg lénynek durványa csak ezen befolyások állal ké-
szül , mit csakugyan azon kürnyülmény is bizonyít, hogy a 
világoság, és hév távollétében a ragály fertező erejét 
elveszti. 

221. S. 
A) 

A ragályok tökély es, és tökély telenekre, amazok 
ismét szállékony, és ülénkekre osztatnak. — A tókélyes 
ragályok, melyek legnagyobb jussal megérdemlik a ragály 
nevét , azon ál la t fa jnál , melyben eredetileg szárinoztak , 
tovább nem harapódznak, eredeti bélegüket, bár tübb 
azon állatfajbeli egymiken menjenek is á l ta l , mindenkor 
megtartják , és rendszerint a bőrrendszerben oly lobfolya-
matot szülnek , milyennek csakugyan magok is terményei. 
Ilyenek a himlő, a kanyaró, a bibor , a ragályos hagy-
ináz, s. a. t. — A szállékony ragály bélegei a követ-
kezendőkben állónak: 

a.) nem csak küzvetetlen érintés ál tal , hanem küz-
vetve , olykor nagyobb távolra is ferteznek, honnét 
az emberek küzt csak hamar elterjedvén , járvány beteg-
séget igen ürüinest szül. 

b.) az állati természetnek oly nagy ellensége, hogy 
a testben me ^ogamzván , anak mind ingékonyságát mind 
folyó részeit erős ellenhatásra nógatván, csak hamar 
közönséges beteges fotyamatot okoz. 

c.) az edénye és idegrendszernek köz fülizgatásán kivül 
a test környékén majd föliiletesen, majd valamivel mélyeb-
ben, a test melységébe éppen még se ható hurutküteges 
gyuladást támaszt. 



- d.) az általa okozott rövid ideig tartó betegség bi-
zonyos csalhatatlan időszakaszokon folyik keresztül, 
melyeket, a betegség ellen biztos gyógyszereket nem üsiríer-
vén , megrövidíteni a müvészség nem képes. 

e.) az általa támasztott betegség iránt a hajlandó-
ságot nagy időre , vagy örökre eltörli. 

f 222. S-

Az ülénk ragályok (contagia fixa) milyenek a buja-
senyv , a bélpokol , a rüh , a lengyelfürt, s. a. t. egyedül 
érintés'által ferteznek, a lég által közvetve spha sem, 
honnét járványkórt soha sem okoznak, az első bajt a 
fertezés helyén nemzik , honnét nem ugyan az ideg - és 
véredények rendszerének sebes, hanem a szívó edények lassú 
de biztos utján harapódznak tovább,^ azért az általok 
okozott idült betegségek év számra tar tván, bennök az 
időszakaszokat határzottan nem lehet inegkülönözni, ha 
ünliatólagos gyógyszert ellenük nem üsmerünk , a termé-
szet által soha sem gyógyítathatván meg , rend szerint 
halállal végződnek , és másod sött többszöri fertezést is 
csak hamarábau megengednek. 

223. S-

A tökélytelen ragályokleginkább olvakóros beteg-
ségek alatt, főképp ezeknek beteges terményeiben a huru-
tos , genyes , eves , rákos , fenés anyagban fejlődnek ki ; 
és az emberi testet két féleképp sérthetik, vagy anyag-
beliként inkább, tümüttek lévén, mint mérgek, vigályan 
szélledVe mint posok ; vagy pedig inkább erőbelileg mint 
ragályok, midőn oly több egvmiken átfutó betegségeket 
képesek okozni, milyeknek csakugyan magok is valának 
terményei. Ezen ragályok pedig, melyek másképp félra-
gulyoknak is mondatnak következő belegekkel bírnak: 

a ) nem csak az embereket, hanem más állatokat 
is bejerteznek. 

11 
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b.) hogy azon betegség, melyet szülnek, leginkább 
Oj legnagyobb óldódzkodás felé hajlik. 

c.) hogy több egymiken átmenvén , fertezö termé-
szetüktől megfosztatnak, ártatlanokká lesznek, mint 
eredetileg voltak. 

d.) ugyanazon betegség i ránt , melyet okozának, az 
ösztönfogékonyscigot el nem törlik. 

e ) hogy midőn mérges vagy posos terinészetöket 
ragályossá változtatják i s , még akor sem okoznak más 
nemű betegséget, mint az előtt okoztanak. 
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K ó r j e l t a n i t n i á n y . 

224. S. 

A. kór jelt cmitmány a közönséges kórtudománynak azon 
része, mely a gyógyászt azon állapotba helyezi, hogy mit 
a kórertanitmanyban előleg inegösmert, ára az itt előa-
dandó jelekből ráösmerjen ; mely jelek mivel a betegség-
gel vagyis kórral állónak viszonyban , azért is azokat kór-
jeleknek , a rólok szóló tanítást pedig kórjeltanitmány-
nak tetszett nevezni: minden betegségnek t. i. két oldala 
van , az egyik az ő befelé forduló oldala, mely előttünk 
többnyire elrejtetvén, a kórertanitmánynak tárgya ; a má-
sik a kifelé forduló oldala, mely érzékeinknek tárva 
állván , vele a kórtudománynak ezen része foglalatosko-
dik. — A kórnak kiilső oldala magát a betegséget egészen 
nem teszi, az anak csak egy része, mely ismét több részek-
ből tétetik öszve. A korjelek ezen tekintetből a beteg-
ség külső oldalának csak egyes részei, melyek ha 
alkalmosan öszveillesztelnek , belölök a betegség képe, 
vagyis a k ó r k é p kerekedik ki. 

225. S-

A kórjelek kiilönbözőleg osztatnak fö l , nevezetesen 
azok majd egyesek, majd öszvelettek. Ezek amazokbul 
állónak öszve, amazokat többé föl nem lehet osztani, 
azért is a kórjelek elemeinek (elementa symptomatum) 
mondatnak. — Az öszyetettek vagy azon vagy külön 

m 
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érzékbeli tulájdonságokbul tétetnek üszve (azon érzékbeli 
p. o. sárgás vörösség; külön érzékbeli, fénylő daganat) 
amazoknál mindég a csekélyebb tulajdonságbnl készíte-
tik a melléknév, emezeknél pedig az inkább erőbeli 
tnlajdonságbul készül a melléknév az anyagbeli dolog in-
kább főnévnek maradván. — Olykor az igen öszvetett kór-
jelek saját nevet nyernek , midőn is az első rendbeli kór-
jelek nem ritkán több alosztálybeli kórjelgyüpetekre sza-
kadnak , ilyen kórjel p. o. a láz (febris) mint kórjel. — 
A kórjelek más tekintetből személy- (symptomata sub-
jectiva) és tárgybeliekre\symptomata objectiva) osztat-
nak ; amazokat csak a beteg tapasztalja, ezeket az orvos 
és más környülállók is észrevehetik. A tárgybeli kórjelek 
az orvos részéről vagy a tárgybeli, vagya személybeli 
érzékekkel vannak viszonyban, még pedig aként , hogy 
valamint a tárgybeli kórjelek bizonyosabbak a személybeli-
eknél , úgy a személybeli érzékeket illető kórjelek bizto-
sabbak a tárgybeli érzékieknél, az egy tapintásbelieket a 
tárgybeli érzékekkel viszonyban álló kórjelekbül kivé-
vén , melyek minden egyebb rendbeli kórjeleket megha-
ladván, észkénszerítőleges tündéi a betegségeknek. -— To-
vábbad a kórjelek majd a test angyagos részen (anyagos 
kor jelel, symptomata materialia) majd az anyag változá-
sával járó erőkön (erobeli kórjelek, symptomata dyna-
mica) majd végre a kiüriteteken (k iü ' i t é sbe l i ló jelek 
symptomata secretionum) tapasztaltatnak. Mind ezen kór-
jelek vagy csak az ép állapotnak fokonkénti elváltozá-
sai , vagy pedig egészen sajátok, ugy hogy éplét-
kor azoknak semmi nyomai sincsennek; amazok sokszor 
csalhatnak 5 ezek mindenkor bizonyosak. 

226. S. 

A kórjeleknek egyik része a betegség oka által , a 
másik pedig az ámaz ellen fölserkenő életerők által hoza-
tik elő; amazok jo tékonyaktiak, ezek pedig kártékonyak-
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nah neveztetlielhek ; ezek amazok nélkül soha sem lehet-
nek; és csak keves jót tesznek az életmüségben , de ama-
zok magokban is megállhatnak. — A jótékonyak ámbár 
mindenkor az anyagnak és erőnek vesztességével já rnak, 
többnyire mégis nevüket megérdemlik; olykor azonban 
vagy hogy fülüslegesek vagy hogy választott mód jókban 
hibáznak, azon szép névre nem érdemesek. Ezen két 
kútfőből szarmozó kórjeleken kivül , még (ha lebet) a 
talán azon küzben adott gyógyszerek, és más a betegre ható 
befolyásoktul eredett kórjeleket is meg kell különböz-
tetnünk. 

227. S. 

A kórjelek közül egy neinélyek inivoltosak, mások 
csak türténetbeliek, eseményesek. A mivoltasah (symp-
tomaja essentialia) a betegség okának, és az egésség 
remekképének felelnek meg, egyszersmind az eltérések-
ben is jelen vannak, hannem már itt fokonként (nuange) 
módosítva, azért is jelenlétük, a betegséget is jelenné 
teszik, ha pedig csak egy is hibázik közülök , a betegség 
is mássá lesz , a mint külső ugy belsőképpen is. A tör-
ténetbelieh vagyis eseményeseh (symptomata acciden-
talia) a mivoltosakhoz kapcsolkodnak, még pedig két 
oknál fogva, vagy t. i. azért hogy a mivoltos kórjelek-
kel járó betegséghöz űj azon rendbeli, de enyhébb árta-
lom járul , vagy pedig az eltérések természetétől függ-
nek , mely egy részről a mivoltosakat módosítja, és 
ezekhüz ujakat to ld ; mely újak történetbelieknek mon-
datnak , mert távol is lehetnek , a kivül hogy a betegség 
lenni megszűnnék, és jelen is , a kivül hogy a betegség 
mássá változnék. 

228. S. 

A kórjelek fülosztatnak még az okok, a betegség, 
és a kórjelek kórjeleire. Az okok kór jeleinek tartatnak 
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mind azon tündék, melyeket a kórokok az életmüségben 
egész a valóságos betegségnek támadásáig szülnek ; kitet-
szik innen, hogy csak azon betegségek bírnak éféle kór-
jelekkel, melyek vagy az indulékonyság, vagy a folyó 
részek utján támadnak, a mely okok pedig egyenesen a 
belső életnek esvén, azonnal betegséget szei zenek, azok-
nak tulajdon okkórjeleik nincsenek, ámbár a kórjeleknek 
egyik fele liozzájok tartozik egész joggal ; ezen kórjeleket 
akor sem lehet megkiilöriözni , midőn a betegség a beteg 
egyini természetes bántalmaiból fejlődik k i , vagy mikor a 
betegség a legkisebb mennyiségnél kezdő halkkal öregbedő 
külvilágbeli oktul szármozik, mert ilykor az indulékony-
ság és folyó részek kisebb eltéréseit az egésséghüz számít-
-uk , inidőn pedig már hatalmosabban mutatkoznak a kór-
íelek , akor már valóságos betegség lévén jelen , a kór-
'el ek inkább éhüz tartoznak. — A betegség kór jelei 
azok, melyek egyenesen és legközelebbről a betegségből 
Szármoznak, mivel pedig ezek ismét más kórjeleket, 
ezek ismét újakat s. a. t. nemzenek, azért is ezek első, 
második, s. a. t . rendbeli kórjéleh kórieleinek\ mondat-
nak ; a betegségnek valóságos kórjelei egyenesen a belső 
élet elváltozásából szármoznak, a kórjelek kcrjelei pedig 
valamint az okok kórjelei is az ingékonyság és folyó ré-
szekben tapasztaltatnak, még pedig vagy egyenesen a beteg-
ség kórjelei által gerjesztetnek, (első rendbeli kórjelek 
kórjelei) vagy pedig a folyó és ingékony részeknek egy-
másra szolgáló viszonyából szármoznak (másod rendbeli 
kórjelek kórjelei). — A kórjelek kórjelei vagy rokonszerz-
vesek, vagy ellenszenvesek, a folyó részekben mindég 
rokonszenvesek , az ingékonyságban pedig majd ezek majd 
ellenszenves kórjelek hozatnak/elő. 

229. S. 

A kórjelek mind ezeken kivül vagy olyak , melyek 
a beteges tárgyakon az orvosnak minden megváltoztatása 
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nélkül tapasztaltatnak; vagy olyak, melyek különb-
féle az orvos által tett előkészületek után vétetnek észre. 
— A kórjelek végre vagy állandók, vagy mulandók; 
amazok az egész betegség lefolyása a la t t , ba bár külön-
böző fokban is, szüntelen jelen vannak ; ezek a betegség 
lefolyása alatt különböző időben jelennek még, és tűn-
nek el. 

230. S-

A haszna sött szüksége a kórjeltanitmánynak nyilván-
ságos a betegségnek mind megösmerésére, mind gyógyí-
tására nézve; mert : 

a ) a betegség leginkább kórjeleiből ösmertetik meg. 
b.) sok esetekben magok a kórjelek, ha igen nehezek, 

vagy veszedelmesek i s , különös orvoslást kívánnak. 
Mi a kórjelek végtelen számának előadásában azon 

rendet fogjuk követni, melyen a kórertanitmányban a 
betegséget és beteges állapotot adánk elő. Es így először 
magának a betegségnek, aztán a beteges ingékonyság, és 
folyó részeknek kórjeleit fogjuk figyelmünkre méltatni. 
Eként véljük mi a kórj eleknek nagy országát ha nem egé-
szen is , legalább nagyobb részt kimeríteni; s azt akár 
megválasztólag a betvegytől kezdvén egész a kórjelek 
utolsó elemeikig, akár öszvetévoleg ezektől egész a bet-
vegy külső oldaláig mintegy egy pillantattal általtekinteni. 

E l s ő C z i k k e l y . 

Magának a betegségnek kórjelei. 

231. S. 

A betvegynek, mint legsarkalatosabb betegségnek 
két rendbeli kórjelei vannak, melyeknek egyik része az ő 
mivoltához, a másik az ő fogonataihoz tartozik. 
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A betvegy a belső életnek , avagy parányéletinüvezet-
ségnek lévén elváltozása, mihelyt ez kittiiidöklőbbeu eltér 
szabdaszerességétől, azonnal vagy gyuladás vagy oldódzko-
dás szegődik hozzá, azért is mivoltos kór jelei vagy 
csekélyek, vagy pedig fogonatainak kórjeleivel vannak 
bemocskolva. A mivoltos kórjelekhöz tartozik a szen-
vedő részéről leginkább a viszketeg, az orvosra nézve 
pedig , ha a betvegy a test fülületét foglalá e l , némely 
csekély érzékbeli elváltozások, az elválasztó életmüvek-
ben rend szerint üregbedett elválasztások. 

A betvegynek fogonatbeli kórjele olykor a gyu-
ladás , máskor az oldódzkodás, és ezeknek mivoltos és 
fogonatbeli küvetküzései. A betvegyből táinadt gyuladás 
az eredetinek kórjeleit különösen módosítja, valamint azon 
oldódzkodáséit i s , mely a betvegytelen tehát eredeti gyu-
ladásra következik. 

232. 

Az eredeti gyuladdsnak ismét vagy mivoltos , vagy 
fogonatbeli kórjelei vannak. 

a.) a mivoltosakhoz számláltatnak a beteg részé-
ről a fájdalom, mely nein más mint a viszketegnek hatal-
mítása; az orvos részéről pedig vörösség, daganat, ke-
ménység ; és a beteg részéről inkább az orvoséról pedig 
kevesbé észreveendő üregbedett melegség , és elnyomása a 
loblepte rész működésének; mely korjelek főképp a vér 
és merő részek közt való aránynak fölbomlásából magya-
ráztatnak meg. 

b.) a gyuladds fogonatbeli kór jelei részint az ingé-
konyság, részint a folyó részekben vétetnek észre; az 
ingékonyságban erőfüüüsleget, és elnyomott e rő t , a folyó 
részekben pedig azon tüneményeket tapasztaljuk , melyek 
ík vérhitös és igen eleven vérnek tulajdonai. 
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233. 5. 

A gyuladásnak itten csak a vezeményes kimenetelei-
ről szólhatunk; az ó kórjeleiknek tekintetéből, melyek kö-
vetkezendők : 

a.) a gyulár pöffeclés alatt a fájdalom könnyebbe-
dik , a vörösség jóval kisebbedik, az áttetsző daganat na-
gyobbodik , a keménység érinéczes lesz, mely az orvos-
nak nyomó uja alatt a légnek egyik sejtből a másikba 
való menetele miat t , mintegy gyöngédén recseg, sött ha 
benyomatik is , azonnal visszanyeri elübbeni képét , és az 
ilykor eltiinő halovány vörösség is visszatér; az eként 
szenvedő rész, sött a mellette tanyázó részek munkássága 
is többé kevesbé elnyomalik, a melegség valamennyire 
enged. — llykor az erőtulság erőssége enged, de el nem 
enyészik, az elnyomott erők ínég mindég tartónak; ugy 
a vérhitős és igen eleven vér is enged ezen tulajdonsá-
gaiból , de azokat egészen el nem veszti. 

b.) a gyulár vizkór alatt az előbbeni fájdalom kiseb-
bedik, a vörösség egészen ineghalcványodik, a daganat öreg-
bedik, áttetszővé válik, a keménység lággyá lesz, a be-
nyomó uj helyét egy darab ideig megtartja, a víztelte 
résznek mind magának, mind a szomszéd részeknek mun-
kálkodását elnyomja , a melegség egész a természetes hévig 
esik le. — Az ingékonyság és a folyó részekkel aként van 
a dolog mint az előbbeni esetben, melyek, ha ezen bajok 
sok ideig tartónak, ellenkező állapotra változnak, mert 
az erőfölösleg toinpa gyöngeséggé, a vérliítős és eleven 
vér savóssá válik , vagy életétől nagyobb részt megfosztat-
ván , a rohánk olvakór felé vágtatván', ének tüneményeit 
fejődteti ki. 

c.) az áléletmiivezetség alatt a fájdalom és vörös-
ség. megszűnik, a daganat kiszedik , a keménység nagyob-
bodik, a természetes melegség visszatér, de azon résznek 
munkássága, melyben helyet foglal, korlátollatik , olykor 
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egészen fölakad. — Egyébként a test egyebb részeinek 
ingékonysága, és a folyó részek ép állapotjokra viszatér-
nek. 

d.) az életmüvezetségbeli fölöslegnél szinte mint 
az elöbbeni bajnál a gyuladásnak minden mivoltos és fogo-
natbeli tüneményei elmúlnak, a keménységet, és az ezen 
bajtól meglepett résznek csüggedt munkásságát kivévén. 

234. S-

Az eredeti olvalór főképp az egész testnek , vagy 
egyes részeknek fogyásából, úgy az elválasztások és kiürí-
tések öregbedéséből üsmertetik meg; egyebként . a mint az 
vagy betvegyből szármozik , vagy a gyuladás és ének követ-
kezései után áll b e , az szerint különbféle kórjeleket 
mutat : 

a.) a betveggyel járó olvakór a betvegy természetétől 
függő viszketegen kiviil'az olvakórleple rész szennyes szí-
nét , és elpetyhüdését, füllaznlását, olykor az oldódzko-
dó merő részekből a gőznek kifejlődéséből szármozó pöf-
fedés t , máskor gonosz szagot okoz; egyszersmind azon 
részek egyebb külső élete i s , ha ezekkel b i r , t. i. az iz-
gékonyság és érzékenység is gyámoltalan. — A fogonat-
beli kórjelek az ingékonyság részéről forgékony gyönge-
ségben , a folyó részekéről pedig savós és csekély életű 
vérben állnak. 

b.) a gyöngébb betvegyhöz járó , vagy az eredé-
ti gyuladás, midőn genyedésbe inen á l t a l , akor a fáj-
dalom lüktetővé vál ik , a vörösség haloványodik, későb-
ben a gyuladás legemelkedetebb helyén az alatta öszve-
gyülemlő genytől megfehéredik, a daganat keménysége 
megpúlml, későbben hullámzás (flnctuatio) tapasztaltatik, 
a melegség csügged , de az épinértékig nem esik l e ; ez sze-
rint az úgy nevezett tály^g (abscessus) elkészülvén, az 
fülfakad, belüle a fehér sárgás, olajos, enyhe,a sebhüz 
nem tapadó geny kiömlik^—A gyuladásra következő genye-
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dést , az ékor már hanyatlani kezdő ingékonyság, újólag 
fölserkenvén , követi ; a folyó részek pedig vérhitős , és 
igen eleven tulajdonukat elvesztik , ép állapotjokra térnek. 

c.) leginkább a belső életnek egyebkénti elcsüg-
gedésekor, és azerosebb betvegy után következő olvci-
kórnál a geny helyett ev (ichor) válasz tátik el; midőn 
is a fájdalom rágó, a vörösség homályos, sött kékes; 
a benttanyázó ev csak hamar áteszi magát , fekély (ulcus) 
készül, melynek kemény szélein az ev tovább és tovább 
harapódzik; a kiszivárgó ev vékony, át látszó, néha még-
is más homályos színűvé is válik , a fekélyliüz igen oda-
lapad, az érczeket tüstént inegrozsdítja, alatta a hússar-
jak tökélytelenek, átlátszékonyak, nyirkosak, egyszers-
mind a behegedést gátolja. — Az ingékonyság árapként 
majd neki indul , majd korán elcsügged, a folyó részek az 
evesedést ápoló betvegyből szinte részegülnek. 

d ) a gyuladás után hátramaradó keményedés 
nem ritkán a gyuladást szülő betvegy vagy más ok által 
nagy fajdalmak közt újólag meggyulad, és rákos evet 
(ichor canceraticus) választ e l ; t. i. a kemény daganat 
egyenetlenné lesz, közepe kissé emelködik, de a hullám-
zás hibázik , ere a kékvörös , s eres bőr fölpattan , a 
fekélyből csípős, hig , igen büdös ev szivárog, és körös-
körül mindent e lpuszt í t , a fekély feneke komorvörös el-
fajúlt egyenetlen könnyen vérző hússzömölcsökkel n ő b e , 
szélei kemények egyenetlenek, a felé menő edények meg-
gyuladnak , s dagadtak. — Az ingékonyság oly állapotú , 
mint az elöbbeni esetben. Hogy a folyó részek hasonló 
betvegves állapotúak legyenek , azt a kóborló tetemfáj-
dalmak , és azon kürnyülmény bizonyítják , hogy az ere-
deti rákos rész kiirtatván , nem ritkán , más édig lega-
lább tetszőleg ép részben fejlődik ki a rák. 

e.) Az üszökbül szármozó fenénél a fájdalom sött 
minden érzés egyszerre megszűnik, a komorvürüsség fe-
ketévé válik, a keménységunegpuhúl, inert a részek egé-
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szen parázzsá lesznek, az állati melegség eltűnik, roh-
buzgásbeli áll be , ékor szinte dügüs szagú, rút színű ev 
fejlődik ki , olykor pedig ézel telt hólyagok emelküdnek 
a fenés részen. — Az ingékonyság a legnagyobb tompa 
gyöngeségbe esik. A folyó részek pedig a fenés részek 
bajából anyagbeliképp közegyenesen részesülnek. 

M á s o d i k C z i k k e l y . 
A betegség legközelebbik majd okainak , majd 

fogonatainak kór jelei. 

235. S. 

Valamint a tulajdon betegségnek ön , és fogonatbeli 
kórjelei vannak : úgy az ingékonyság és folyó részek is 
efélékkel birnak, azal a különbséggel , hogy az ő fogo-
nataik, a mennyiben olykor a belső élet valóságos be-
tegségeit szülik, kórjeleknek nem tartathatnak , inert ezt 
állítani anyit tenne, mint magát a dolgot jel helyett, 
p . o. a tüzet füst helyett venni. Az ingékonyság és fo-
lyó részek beteges elváltozásának körjelei tehát , 
midőn valóságos kórjelek, majd a való betegségtől ma-
gától, majd étől és inás akár külső akár belső egyeb-
kénti okbul szármoznak , ha pedig csak ezen utolsóktul 
erednek egyedül, akor a kórjelek nevét meg nem érdem-
lik, Az ő fogonatbeli kórjeleik viszonyosán tapasztal- ^ 
tatnak, még pedig aként, inint a kórertaniUnányban lát-
tuk , t. i. az ingékonyságra nézve a folyó részekben , ezekre 
nézye megfordítva az ingékonyságban úgy , hogy itt az 
ingékonyságnak és folyó részeknek fogonatbeli kórjeleit 
említeni fölösleges volna, itt tehát egyedül a beteges 
ingékonyság és folyó részek saját kórjeleiről szólunk. 



E l s ő F ő . 

A beteges ingékonyság körjelei. 

235. S. 

Az erÖtulságnak saját kórjelei az egyes működé-
seknek erűszakos és áldandó fölemelködettségében állnak, 
melyek most kisebb ösztönökre is sött ugy szólván ma-
gok magoktul éppen szokatlan mozgásokra nógatatnak; 
igy a' külső érzékek ösztöneik nélkül is különöseket érez-
nek, a szemek szikrádznak, a fülek csengenek, a tapintás, 
szaglás és ízlés is elevenebb 5 a lelki tehetségek arányta-
lanságba esnek, az ész által nem kormányoztatnak (félre 
beszéd), a kedvély szokatlanul bátor és v idor , azt az in-
dulatok állandólag zavarják, és az izmokban erőszakos 
tartós mozgásokat, melyekre magoktul is készek, okoz-
nak; mind ezen zaklatott működések pedig az álom hijá-
nya miatt nem szűnnek. — A nemi élet hasonlólag nem 
rilkán állandó fölingerlett állapotot árul el. — A tápláló 
élet föliiletes működései a merő részek munkálkodása miatt 
hijányosak, honnét a kevesbedett elválasztásokkal öszve-
függő kifejlődés kezdete is csak bajosan történik ; a test 
térimbelében történők pedig, t. i. a szív és erek, legin-
kább az üterek szinte erőszakosan működnek (állandóan 
sebes e'rverés). — — Az erotulság fogonatbeli kórjele 
a vérhítős és eleven vérben á l l , a melyből az elválasz-
tások, rend szerint bőven áradoznak, kivévén, ha az erő-

x tulság a fölületet lepte meg, midőn is az elválasztások 
vagy egészen fölakadnak, vagy igen kevesek, és vizesek. 

237. S. 

Az egyenes erohijány, vagyis forgékony gyöngeség ön 
kórjelei által a működéseknek változékony minéműségé-
ben árulja el magát, még pedig aként , hogy a kisebb 
ösztönökre, sött ezek nélkül is munkásságba jűnek az 
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életmüves részek, de ezen életbeli visszahatás csakhamar 
elmúlik, és amahoz képpest aránytalan gyöngeség áll be, 
honnét az allati és nemi működések neki neki iramodnak 
de csak hamar hanyatt homlok csaknem a legnagyobb 
gyöngeségbe esnek. A test fölületén történő életmüves 
működések közt szinte ezen változékonyságot tapasztal-
juk , hogy az eszközlött csekély választmányok után azok 
elcsüggednek ; az elválasztások után követköző kiürítések 
olykor sebesen és gyakorta történnek, olykor pedig a 
sokra sem követközik a szükséges kiiirítésbeli ellenhatás; 
a test gyurmájában történő tápláló működések is hason-
lóan fül-fülserkennek, és ismét szokatlanul el-elcsiigged-
nek. — A forgékony gyöng eségnek fogonalbeU kór-
jelei leginkább a folyó részek savós de élénk állapotjá-
ban ál lnak, melyeknek elválasztása és kiürítése majd neki 
ha j ta t ik , majd elcsügged. 

23S. S. 
A közvetett erőhijány vagyis tompa gyöngeség ön-

körjelei az egyes működéseknek tompa elcsiiggedésében 
ál lnak, még pedig aként, hogy a nagyobb ösztönök sem 
lévén képesek elegendő ingást az életművekben előhozn', 
köztök a legnagyobb aránytalanság vétetik észre ; igenis 
a külső érzékekben üsztüneik csak alig képesek "alamely 
érzést okozni; a lélek világában csak itt ott tűnik föl 
hullámként egy sete gondolat, mely egyszersmind a ked-
vély egészen ímámos lévén, és az indulatok elnémulván 
az akarat által adig, míg az izmokban mozgást támasztana, 
egészen elenyészik , mely ha bár nagy fülszólításokra meg-
türténik i s , azt a legnagyobb gyüngeség küveti nyomban, 
a mozgás által új helyzetet nyert részek, új állapotjokban 
maradnak. — A nemi munkálkodások most egészen hall-
gatásban vannak. — A mi pedig a test fölületén türténo 
tápláló foglalatosságokat i l le t i , az elválasztások és ki-
ürítések is csak lunnyán türténnek, s egyszersmind a ki-
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fejlődés kezdete is hátramarad. A test télimbelében tör-
ténő életmiives működések is liijányosak, innét a' szív 
debegése és az üterek lökködése lassú és gyönge. — A 
folyó részekben mutatkozó fogonatbeli kór jelei a tom-
pa gyöngeségnek leginkább az oldódzkodást árulják el. 

239. S-

. Az útjában fültartóztatott ingékonyság a feltar-
tóztatás helyéig erős mozgást, azontúl pedig zsibbadást 
okoz 5 olykor az is megesik, hogy a föltartbztatásnak 
helyétől visszafelé fordúl az ingékonyság, erőszakosan és 
állandólag (görcs, spasmus) vagy váltogatva (rángás, con-
vulsio) működik. — Az útjában egészen megakadá-
lyozott ingékonyság egész a megakadályozásnak helyéig 
a föltartóztatás kórjeleit, nevezetesen a görcsöt szüli ; 
azon túl pedig szélütést, vagyis bénnaságot (paralysis) 
nemz. A folyó részekkel viszonyban lévő ingé-
konyság útjában föltartóztatván, vagy meggátoltat-
ván, az akadály helyeig a nedveket, közelbről a vért 
tovább menni vagy alig, vagy éppen nem engedvén, ez 
ottan megsürűdik , megalszik , öszvegyüleinlik , az ingé-
kony részt fülpöll'eszti; azon túl pedig az ingékony ré-
szek üresen maradván üszveesnek , üszvenőnek, a résznek 
tériméje kisbedik. — A folyó részek ingékony részei 
huzomosságukban megszakadván nedveiket a testből 
vagy egészen kiürítik, vagy a test különbféle nagyobb 
kisebb rejtekeibe ömlesztik (érömleg, extravasatum) midőn 
is a vér ott öszvemenvén, a test részeit fülpöfl'eszti, fe-
kete, kék, sárga színűvé teszi. — Midőn az életre 
elkerülhetetlenül szükséges részben akad föl az in-
gékonyság, azt a tetszhalál, vagyis minden külső élet 
tündeinek elenyészése adja tudtunkra, a kivül, hogyilykor 
még a belső élet javíthatatlan változást szenvedett volna. 
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233. 5. 

A betegesen befelé forduló indulékonyság magát 
fájdalom, és szinte befelé hullámzó görcs által nyilatkoz-
tatja , mely ingékonyság ha folyó részekkel vagyon vi-
szonyban, akor ezeket öszvegyüleke^teti, s daganatot 
támaszt, a test fölületén pedig az elválasztások kűtforrá-
sát kimerítvén, szárazságot okoz —A. betegesen kifelé 
miiködo ingékonyság kifelé habzó görcs által árulja el 
magát, mely ha folyó részeket szállít odább, a fülületen 
szapora elválasztásokat okoz , melyeknek követküzésében 
a test aszik ki. 

241. S. 

Az időre nézve zaklatott ingékonyság már ma-
gából a működések bitorlásából kitetszik, mely csak egy 
fél nyomot lépvén előre, azonnal rángással és görccsel 
árulja el magát ; midőn pedig szünet nélkül munkálkodik 
főképp az izgékony rész, akor dermenet (tetanus) jelenik 
meg. — A zaklatott ingékonyság sok folyó részeket kita-
szigál a testből , a rángás azokkal az előbbeni g-ban em-
lített mód szerint bánik; a dermenet pedig a folyó része-
ket folytokban tartóztatja föl. Az időre nézve 
henyélni engedtetett ingékonyságforgékony gyöngeséget 
okozván, csakugyan ének kórjelei által adja magát tud-
tunkra. (236. SO 

M á s o d i k Fő. 

A beteges folyó részek kór jelei. 

/ ' 242 S. 

A vérnek kelletinél nagyobb mennyiségét a test-
nek pozsgás földuzzadása, mint ezen bajnak ön kórjele 
árulja e l ; a mi onnét szármozik, hogy most még a fíuo-
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mabb hajedények is vért nyervén, a test fölülete most 
nagyobb pirosságot, vörösséget, sött kékséget is mutat; 
mivel pedig magában a vérben most , kelletinél nagyobb 
külső és belső mozgása mia t t , nagyobb hév fejlekedik ki, 
azért is a bővérüség alatt az állati hevet is nagyobbnak 
tapasztaljuk. — A bovérüségnek foganatbeli kórjelei 
a vérrel viszonyban lévő ingékony részekben kiilölik ma-
gokat, ugyanis ilykor ezek a szapora vérből történő buja 
táplálódások miatt könnyen erőfölösleges állapotba ejtet-
nek , általok a vér sebesebben lobog, a mit a szapora elein-
tén nagy, későbben az edények nagy ellenhatása miatt kis , 
elnyomott érverés ad tudtunkra; ilykor a vér mind a 
táplálás — mind a kiválasztásbeli életmüvek tehetségét 
elnyomván, azon részekbe veszi magát, melyekben legke-
vesebb akadályra akad , ezekben a vérbőségnek nagyobb 
fokbeli csak imint említett kórjelein kivül , még a részek 
működését, külső életét is elnyomja. 

A kelletinél kevesebb vér, avagy a vérbijány az 
egész test tériméjének csüggedése ál tal , mint ön kórjele 
által adja magát tudtunkra, midőn is a vér a test térim-
belébe visszahúzódván , a test fölületén is nem tetszhetik 
által, az elhaloványodik ; a vérnek hijánya miatt a testben 
egyszersmind csüggedt állati hév tapasztaltatik. — A vér 
szűke a vele viszonyban álló ingékony részeket csak silá-
nyul táplálván, ezeknek forgékony gyöngesége állal majd 
gyorsan, majd igen lassan mozdítatik előre, mit az első 
esetben a szapora a másodikban pedig lassú, de minden 
esetben gyönge érverés ad tudtunkra; honnét a szállé-
kony meleggel a testnek fagyos hidegsége czikázik a test-
iben , mint fölebb említénk. — Ha a vér egyenesen és 
sebesen üritetik ki a testből, úgy az az életre leginkább 
szükséges részeket, az idegeket életbeli kifeszülésektől 
megfosztja , a mit áiulás és tetszhalál. és az ezeket kim. 

243. S. 
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233. 5. 

A vér egyenletlenül oszolván el a testben , ha vala-
mely rész általa elárasztatik, aban a közönséges bővérű-
ségnek kórjeleit helybeliképp tapasztaljuk. — Ha pedig 
valamely rész kelletinél kevesebb vért nyer, úgy a vér-
hijány közönséges kórjelei szinte csak helybeliképp hozat-
nak elő. 

245. S. 

A vérhitős és igen eleven vér önkórjelei a test 
homályos vörös szinében á l l , egyebként többi kórjelei csak 
akor tapasztaltatnak, midőn a vér edényeiből kibocsátat-
v á n , csak hamarában nagyító üveg alá tétetik , midőn a 
vértekecsek nagy számmal, s ezeknek sebes mozgása tapasz-
taltatnak ; mely miután megszűnt volna, erős lobpillé-
vel vastagon bevont nagy vérlepény, és keves savó véte-
tik észre. — Ezen tulajdonú vérnek fogonatbeli kórjelei 
viszontag a vele viszonyban lévő részek erőfölösleges álla-
potának kórjeleivel járnak. -— — A savós és csekély 
elevenségü vérnek ön kórjeleit ismét a test sáppadt szí-
néből , és csak az erehagyta vérben vehetjük észre , mely-
ben is nagyító üveg alatt a vértekecsek csekély számát, 
ezeknek löst mozgását, a szalonátlan pilléjű csekély vér-
lepényt és a sok savót tapasztaljuk. ,— Ezen tulajdunu 
vér jelenlétét a forgékony, olykor a tompa gyöngeség fogo-
natbeli kórjeleivel adja tudtunkra. 

246. J. 

A rohadni hajlandó vér a test szennyes, sáppadt 
vagy barnás színe által árulja el magát, mely egyszersmind a 
belőle eredetét vette választmányokat is hasonlóan bemocs-
kolván , ezeknek csak hamar dögös szagát érezteti, az 
ereit most igen könnyen odahagyó vér életmüves mozgás-
és képelésbeli élete oly csekély , hogy amazt a nagyító 
üveg alatt csak alig, ezt pedig még talán kevesbé lehet 
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a megaludó vérlepény által tapasztalni, mely is vékony 
lévéu, teteje különbféle színeket játszik; a vérhitö ma-
gától is szétinen, és a savóval vegyülvén, ezt komorvö-
rösre festi. — Az ezen tulajdonságú vér fogonatbeli kór-
jele a tompa gyüngeségnek tündéi által festi magát. 

247. S. 

Az idegen részeikel bemocskolt és a tisztító élet-
müvek által meg nem tisztült vér önkórjelei valóban 
édiglen a tapasztalásbul oly csekélyek , hogy azokat alig 
lenne érdemes följegyezni-, az éként befertezett vérnek fogo-
natbeli kórjeleit pedig egy részről a külső név szerint 
gyógyszeres és mérges állományok műveleteikből, és más 
részről az ezek által okozott beteges ingékonyságnak kór-
jeleiből üsmerjiik meg , de egyebként ezen kórjelek in-
kább a különös kórtudománynak tárgyai. 

248. S. 

Azon nemleges hasznú választmányok, melyek, 
a vérből kiválván, egyszersmind ki is üritetnek, érzé-
keinknek minden oldalrul ki lévén téve, mindennemű érzék-
beli kóijelekkel árulják el beteges állapotukat. — Azon 
választmányokon is , melyek clválasztatásuk után egy 
darab ideig a belső határon mégmaradnak, de onnét 
szerencsésen kriiritetnek, szint azon érzékbeli kórjeleket 
vesszük észre ; de a melyek, hogyha a belső határon vagy 
köhegedményekké válnak, vagy megcsípősödvén a kiürítő 
csővek általok eszközlött izgatása és öszvehuzódása által 
vispzatartatnak, akor azok érzékeinktől nagyobb részt elvo-
natván , tárgyai kórjeles észrevételeinknek lenni megszűn-
nek ; mely beteges bajokat ujunkkal vagy valamely esz-
közzel tett tapogatás á l ta l , és a szenvedő résznek erőfö 
lósleges állapotjábul tanulunk ki. 
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243 . S. 

A visszafejlődés végénél és a lifejlödés kezdeté-
nek beteges voltához már a bélhuzam első részének a 
nyelvnek tisztátalan állapotábul vethetünk, egyebként pedig 
a romlott részek az első utakból kivetetvén, azonnal érzé-
keinknek minden oldalról tárgyai lesznek; de másként 
mielőtt kiiiritetnének a testből, különbféle kórjeles bajok-
kal árulják el jelenlötüket, u. in. a gyomortájnak nyo-
mása , az egész testnek nagyobb Túlhevülése, ökröndö-
zés , fejfájás s. a. t . által. 

V 


