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Rinyomtathatni.

M. Vásárhelyen w32-ben,

Januárius 24-kén.

Könyv V-i’sgáló. 1

 

Választott lmondás : '

Штат; felekezet , melymînd'en igazat lá

им vólna; de nintsеn ol'yan is, mely abból

valamit ne látott vólna. ¿' ’

Gratins.

Antal Jain--os т. k. ' l
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А niétéfika; ma ïx'gätßiagé’z'ijg;fìqvŕqèbpn@f

lemen* a’ геьвььыё’ ánài lg’i’s’zäbäì'è’ _târgïalnë'

sok’félesége és fontfo's'sáìga'ńìiäffíïlíô'èëè'áább мы’ '

1еЪе1ёЦ, ugyan'‘ `azokná'ltal 'ińêghätfä'ŕ'zßtt ńìé-fik'o'i- `

ràsäg kò'veçkezésé'ben'.'' '. _ _ t

' M'êgjélcn'tíehát ezen I’iölńy'fvèts'k'è t‘estyég’è'

pâ'S'zm-ájában, viIág-osíl'ó jegyzé'sèkkèf,"lŕözhé'ůìtt’f f
mágyarázó tzil-ikеl'yzetekkél' ,' 'a’ niDfiëlét-il'îá’bìili l

- ’
:!;‚

ts'upán emlitett betegségek b'ôfsìebb' i`s`r`nért'et'ésëf '

vel, 'az'élelrôl еgу-„джа5а, `végre pedig'a’~

savànyúvizekrôl va'ló rövid útasittással; megje

lеnését siettetvén, de`töÍ§éÍetesílését` akadályoz

ván elbetegesedésem ç' de- nem oïy tzél'laljelent

meg, hogy lnás.künyvek olvasá'sátóf valakit,

'vagy Orvos' hívásálól senkit is elf'ogjon g sôt lel

kesen köti aт szívére mìndennek; aт is pedig,

hogy a’ magyarázandó kérdésvk jólmegválasz

tassanak, a’ személyhez ’s környl'llálláshoz' al

kalmaztassanak , ajánlj'a.

Minthogy azomban e’ könyv nem gverme

kuk számára íratott e éltem én isfa’Nyelvészek

szabadságával , `s nehány Szók formálásával

l
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próbát tettem ; azomban helyen helyen a’ deák

szókat ki nem kerûlhettem. Külön vélekеdésim ,

ha nem közelitnek az igazhoz vagy hihetôhez ,

önkém elenyésznek. Minden lisztnek van kor

pája, ’s mínden könyvnek lesz hibája.

Sokat munkálódtak számunkra, kik elôt

Щи): éuek; sok van még ma is hátra a’ nagy

épûletbôl; elég marad azoknak is, kik шейп

nunk jônek , hogy mit adjanak hozzá'; ’s mit

adjanak legközelebbrôl hozzá? Egy leány-ne

velô Intézetet! mely a’ szegényebb sorsúak le

ány gyermekeiket rendeltetésekre készittse, a`

mivelódés jótéteménnyeiben Iészesittse. Sze

gények tészik az emberi Нет nagyobb részét,

a’ leány gyermekek a’ szülöttek számának fe~

le' részét, ezek рейg, mint léjendó feleségek,

apyák, gazdaszszonyok a’ haza, пешиеt , fa

miiía és házak bóldogságának kiegészító részét.

Annyjval méltábban klfvánhatni egy'ilyen In

tézet Гelaillílását, mivel a’- magyar aszszony

éppen oly mértékben lökéletesithetô, mint akár

mely m'ás nеmzetbeli aszszony.

«0p-__
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Diaeta , görögbôl , tészen közönségesen Мр

l'álást; Diéta,` diestôl , tészen bizonyos *napo

kon együtt találknzást, melyet töbnyîre követ

ni szokott vendégeskedés. Diéta, magyaroson

Orvosi elhatárzott értelemben tészen élet hosz

szabbítását eszközlô, mértékletes, naponként

maga idejében való tápláiást; mely szerint as

orvosi tekintetben vЗ"; Diéta, ha annak értel

mét "так, sem а.’ görög Diaetából, sem n’

deák Diétából egyedûl nem származható , Ina

nem együtt mind a’ keuôbôl, mivel mind a’

kettônek értelmét meríti~ki. Elkezdôdik рек";

a’ Diéta a’ fogantatással, és így az embertsirá

hak (Embryo) is vagyon saját Diétája. A’ 5ай

letés -után más éghailat nyilik-fel, hol a’ Sors,

a’ Nem ’s a’ t. más meg más módosítást kíván.

nak a’ diélában.

Valamint az egénségesek dîétáját minden

helyen és idôben szegletmértékre megállítanî:

úgy a’ betegekét is mindennél vfzmértékre ven

ni, nem lehct. Annakokáért az orvosi Atyák a’

bmgek diétáját elis osztották négy részre. E_lsô

a’ kó'ze'p dz'e’ta, melyben jó hús lévben hány'

1 2k
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tak kenyeret, engedtek tsirkét és galambf’iat

enni. Másodz'k д’ 've’kony alie'ta, l'.nely 'állott

fôtt árpakásából, Harmadz'l; а’ ve'Ímng/abb, mely-

ben tsak mëzes vi-r'ìtsn` engedtetett-. Negyedl'h a’

legve'lmuyabb, melyben- a’ mit adtanak , igen

híg'és kevés vólt. E` két utolsó adhatott oкoi:

azon lr’londásra: атoм’ mórlon elm", annyz'mz'nt

laóldusàmódpß 'rá-lui; medics 'vivere 'est mendi

се е:1'ие’;е._т- Ад’ mái O.rYosok ily oszlályok

alatt 'rendelikïa’îbetegekdiétájátz egy fertály,

Ãe't фетиш‘, _hátom ‚ищy, e's ege’sz partió

jú dq’e’td. 1T_apaszta'lt delog , -hogy a’ Patikának

drága takarmánja. nem használ .a` betegséghez'

nein illetett diéta'nél'kûl; e’ pedig sok esetben

segita’ ¿nélkûlisè _ “ - -e

А; L'Bjdai és: UltrlajektomìfAkadémiák mi

nekelôtle' gyógyításra meg'hatalmas-imák ifjú or

vosi 'Apos'wlajkot’,' a’ követ'kezô fçgadást téte- '

tik-le véllek':-`-'„Ép N5 N. szentûl- ígérem ésfel

.„fcpg'adom , hogy a’ -betegek _-gyógyításában , a’

„'mennyire tsak elmémmel 'fe'lérhetem , `azok-

„ nak bçtegségekhez a|1<a|шaщaшц1xa5zпo5 Щé

,‚ tát és or-yosságokat 'мы; rendelni. Senkinek '

,, is kérésire, unszolására, ‚vagy jutalomért ,

,, vagy más okból is ártalmas orvnsságot nem

-„‚ adok, és a-’ viselôsnél is 'vesz'tést nem eszköz-

„1е1с; akármely házba bé'menéndek tsupán tsak

,'„a` beteg jovára mégyek-bé, távúl\lévén min

„ den boszszúállástól; маты, tìsztán , _ártat

,, lanúl , belsůlelesen és lelkiesm'érettel-folyä-
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„ tatom Ищетеt, gуaкoйoт tudományomat ,

„ és a’ mely elhalgatni valókat à.’ gyógyitás

,, közben látándok és hallándok, azokat ki

,, nein hírlelem , halgatásban tax-tom , '-baпетbа

,, Felsêbség píirantsolatjára. A’mint ezeket meg
,, fmgáumiom",_ úgy légyek szerent'sés tudomá

,',' nyomban, bóldog életembenv az ''lsten által;

,s a’. megszegés esetében pedig ellenkezôk esse

nek én rajtam." Reméllem , hogy ez'en fel.

hozott Íorvpsi esküVésf'ormábt'ìl' a’ hátúisó és

nagyobb részt is , mely szorossan nem tartozik

t'zélm'nra, a" diéta magyarázetjára, megszenvedi

in az olvasó. ' -‚

' A" Diététika immár tészi azon orvosi 1116o

mányos rendszabások sze’p rendel egybealka

им эцттаЦёЁ, melyeknеk telyesítésétôl függ ,

hogy az ember'tsirázáson kezdve az egéssége

sek egésségeseknek maradhassanak , a’ betegek

is könnyen mеggyógyúlhassanak.

Az lНеt р5aЪ: úgy vйáёт!‘ ’s gyümôltsözik

telyeSen , ha- мыши szerkeztetô részei még a.’

foganszáson kezdve шт míségûek; 'mûszerei

рейg, mint af máj, gyomo'r, tüdô, velôk ’s a’ t.

épek: mert ezek az elet levezetôi ’s megalápo

Sitói. De az egésséges elmе is inkább МИНИ:

ép testbеn; a’ hazán'ak is ép Пaб tészik eleven

bástyáit. Ily'en okból az Író rövid Diététikájá

' ban az Épse'get elôl rangoztatta; azon hat dólgot

реd}; , melyekben a’ régiek a’ diéfétikát hará

„так, u. m. Levego't? ¿telt e’: ‚ми: moz

\
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gást ¿s nyugeást, Итot e's e'mettse'get, ища

[dit e's rellede'st, ve'gre и’ szenvedó’ség'et aги

tán „мене (aеr, cibus et рoща, motns et

quies , somnus et vigilia , excreta retenta , рa

_ t'hema). Nem tudni pedig a’ közönségesebb be

t'0gségekben, véletlen'esetekben, mérgek' törté

neteibеn embernek ’s különösön lejendô 5ай

Шшеk , házrûzrartó gazdáknak magokon és

felebarátjaikon segíteni , és Еgу a’ fájdalmok

enyhílése, ’s napok számosítása módjaiban jö

vevénynek lenni , több mint hijány , :élhetet

lenség. Azért az ezeket illetô rendszabásoknak

is hely adatott azon rövid Diététikában. Oly

Diététika immár, ’a mely ezen szükségekhez

vagyon alkalmaztatva, noha rövid légyen is, nem

lehet-el minden patikai szerekre és kézi szegitsé-'

gekte való úlàsítás nélkül: midôn mindennapi

tapasztalás az, hogy a’ betegek nagyobb számá

пaк nintsen módja Orvos'után Май, sem ennek

ideje` mindenüvé. megjutni. Ambár az élet ту

ségеs belsôjét setéttség rejti szemünk elôl, még

is a’ Diététika hasznos oktatási mellett az Ё!“

гб! való értekezésnek is helyt adni vélekedé

sem szеrint, nem lehet tzél ellen. De minthogy

e’ könyvetskének czélja szorossabban a’ Diététi

ka magyarázatja,lapok és kérdések rеndje 5ае

ì’ént: azért ezen életrôl való értekezést a` sava

nyúvizekrôl'vnló útasítással együtt utóljára tel

tem. Végye azomban.az Érdemes Olvasó az lПoп

пaп formáll nehány szók értelmesl'lését is rö
viden. w
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Egész értelemben az orvosi Tudomány _az

egéssëggel ’s épséggel foglalatoskodik, mely

foglalatosságban sukkel szélesebb jelentésû a’

gyógyz'tás , mint az orvoslás; joval is elébl?

'gyógyitottak sebeket, tettek helyre fitzamodá

sokat, sérülésekеt , forrasztattak öszve törése

ket ’s a’ t. mint orvasoltak hidegleléseket., viz

korságókat', nyavalya-rontásokat, ’s ‚a’ t. Ezen

szembetû-nôség szülte a’ szoros értelembéli kü- f

lömböztetôséget a’ Medicus és Chirurgus szemé

lyekben, hogy az inkább belsőket orvosságok

kal orvosol, e’ pedig inkább külsôket eszkö

zökkel és gyógyszerekkel gyógyit; mindazál

tal mind a’ kettô ugyan azon egy testet az egés

ség és épség tzéljáx'a.

Ezen a’ пуoтoп a’ közönséges beszédben is

'szorossabb megkülömböztetés jött folyamatba,

és mondják: "a’ Balá’s hideglelése orvosolható,

a’ Bertalan nyavalya-rontása orvosolhatlan; 

a’ Pál sebe gyógyithatú , a` Péteré gyógyithat

lan.  Magokat a’ foglalatosságokat így kü

lömböztethetni - meg : a’ Medicina ‚ Tudoma'ny

’s тег-tещё; , szükséges arra okosság és tapasz

talás; a’ Chiruigia. реdд; Mesterse’g ’s tида

mány, szükséges геá isméret és gyakorlás.

Ezekután magyarúl , ’s mélló betsûléssel

mondassék a’ Chirurgia szoross értelemben gуб

gyz'to',vagy röviditve Gyógymesterse'gnek, és

az aт gyakorlók hivassanak Gyógy-.Doktorok

mak, “agу Gyógy-Ãìlestereknek.
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A” felfogon драмy nevezet мы ы 1é

het anyai nyelvûnk , valamint a` himezett 6e

темам nevezet n'élkûl is, és выешzй]: azt

syéles' czélarányoszértelemben Gyógylzajle'knaá-g

és a’ betegekhez látôt Betegésznek, valamint a"

méhekhez На’)t mëhésznek szoktuk'mçndani. -

А` hideglelësnek (Fabris) helyébe' ‚дач/’й

le'st ищет, mivel e’ két-symptonia benne rneg''
vagyon rendszerént, zés igy is kövelkeznek egy-I_

más qt'án ;'a’ gyl'lladásnak- рейg bе1уёbе(ГпПёт— - '.'

matin) Lángzatat, mivel ehez Ми: inkább, úgy'

a’ rágáìlvjány (contagiuni) helyett Fäganszváńyt. -

El'nieveztem mégïaz a'rteriát 'lu’m'e'rue/l, af'"-

“паи 11yò'вtёuyёгпё/Ъ`,“a’ v3.8 lymphaticumatl

cz'zenyvc’ruek; vizenyvnek- azért,'mivel meg??

báпуázб“епуvе55éёеtд15' Yiszen' elegy 'belegy

nedve kИЕВ. ' Ezen hárqm újj nevezet igen ’

illô mind'á’ fázfûléshez’,' min'd a.’ langzathoz-f

mind’azò'tiál'tàl 'e’ kônyve'lskében -elegyesen jô

nek elô;-'-t0vább’á n'eve_ätem az epide-miat Перед '

ůoń’ìó-`betegsêgflеk, a'zI endemiát ne'pbeneredó'

betegségnèk, a` sporadicust'neQvÖen-elszort beteg- '
ségnek';~- a’ cruditast nyersese’gneß, a’ucoеtiot

убита', a’ crisist ve'gzetnek; a` rеpr'oductiot

ele’lwzó ó’nkzfejelo‘se'gne/a,vagyröviden tsak, би

kzfejeló’ségnek ’s a’ t. '

` Jegyze's. Az ezentúl elôfordúló kétfélе u.m.

arabs es római szám közúl az elsô jelenti a’ 'l

Dietétikai Kátékhézis lapját, a’ második рейд;

azon lapon annak a.’ kérdésnek számát, mely

re éppen szóll a’ magyarázat és világ'osilás.



l1

 

' DIÉTÉTIKÁT vlLÁeosn'ó JEGYZÉSEI;

É s

MAGYARAZATOK”-

ELsö RfÉsz.-

_*.w

Lap 1l. Kérde's'll. Báváriaì Hauser Gáspár ,

a’ mennyiben nevelés ńélkûl , annyiban felemás

vadságban is nevekedett, és szánakozásig ki is

tôы belôlle a’ felemás vadság. А’ vnd állatok

Кöит találtatott emberekben тéг nagyobb mér

tékben, ’s tsak nem egész’szen megvan a’ vad

ság; négy kéz láb -járnak, vadak élete módját,

hangját, szokását követik; olyanok, a’ milyen

Iársaságba vetette ôket a’ sor's. A’ Hassiai er

dôben találtatott ember a’ farkasok módját Кб

"ette, a’ Lithnáni erdôben talált gyermek'a"

medvékét, az Irlándiában штампы a` julxo-

két, a’ Bámbergi pedig az ökrökét. _'l’estek'már

annyira el is ’vólt vadúlva , hogy felállitani alig

lehetett. Mi'tsoda érzéssel leheme мы еzek

nek tovább való szw-orodásokat! Ellenben a"

lársasági életben nem tsak egyenes- állást,ékes

tekintetet, díszes тéтка nagyságot , hanem a’

’ 2 ‚ —



is DIÉT. VIL. топ. És MAGYÄ/ '

tesînek és léleknek roppant erejét, az életnek

szijjasságät is bámúlhatni B. Trenkben. Ural

kndik áz‘ember szárazon , vйzеп, levegôben ,

könnyift'a’ sors mostohaságán; a’ talált gver

mekek nevelésire,' siketnémák ’s vakok laпî

lására , betegek gyógyítására, vakczinálásra,

özvеgység, árvaság enyhîtésire, árvizek, égé

5а]: által okozott károk kipotlására nemes in

мешкеt tsak társaságban találunk felállitva.

' 12.-lap. III. Le'rde's. Az a’ mi általmégyen

v. viszszaüt, tapasztaltatik a’ test alkotásában,

a’ léIеk tehetségeiben, az erköltshajlandóságai

han. Nevezetes a’ Skotzîai Boethü Hee'tor Fa

miliának emberhús ehetôsége , melyrôl az ira

lik, hogy az esztendôs leánykából is ki (бы:

vólna, és az is hngy nevelés által sem lehetett

a’ 12 esztendôs fiúból kitörölni azon vadságot.

l2. V. А’ ki mást megôl, az gonosztévô,

'és a’ törvény rabja, halálfia; a` ki magát öli- _

meg, az megvagyon háborodva, ’s átalkodva.

Kátó e` részben nem Кöит} való példa. 5ó1:

ráles igen nemes még halálában is. `

13. l. Ahoz, hogy az emberi Nem' mimó

don tartathatik f'enn,` úgy hogy ¿pen és "Мё

Inon szapòrodjék létele tzëljának megfelelôleg,

Гoтos szawa van a’ Diététikának; ’s erre тёп

ve más könyvekre, különösen Dr. Carl Paulus

устной-1á111 фla5йпа‘йk az olvasó.  Не tsak

ennyi jegyeztetik: íîgyelemre méltó dolog, lmgy

(iénévában 200 esztendó/ólta tapasztaltalnak
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nagy idôt , hoszszú életet érni az emberek na

gyobb számmal'` melyet a’ házaseág közönséges

\ vóltának tulajdonïtanak; hasonlóképpen, miól

ta ott a’ tehénhimlô óltása bévitetett, a’szapo

`rodás sokkal nagyobb. `

’ 13. Il. Viselôs aszsznnynál megverés és ron

gálás által vesztést okozni ,лagу emberò'lc’s ,

viert ember az , a" mi azzá lehet; vagy nya

штата», mivel a" miatt; tö-kél'etes megérésro

nem mehet a" méhnek gyümôltse.

Köz'öuségesen az emberi méhnek gyümôl

lее 10 húld szerénti hónapra megérvén , a’kôb

dök sinon által' való póráztatást tusakodások kö

zött magáról lerázza-, születik , szívreható han

gos megsírallással' jelentì megérkezésite, hogy

siessenek szabadítására', ’s- minden- foszlánnyait

hátra hagyván bészáll mezítelen е’ világba;'nagy

-veilìlozás történik rajta a’ "éк- keringés' ’s-lélek

zelés' módjának egyszerre megváltozása' miatt.

Az anyai e’les .fájdalmok kevés' idôre niegue-_

múlnak.' -

Bendszerint a" Iеgefsô tere'htôi nehány na.

pokka! elébb szabadúlnak ez aszszonyo'k; a’ pró

báltaknál egyes esetekben, meg lehet hogy va-

_lamivel késôbbetskén is. Minden „ат , те1у

37. hétnek'bételése elôtt esik, idétlen; de kü

lömbség 'va'gyon itt is. А’ „más 16. hé: elôtt

vesz`tésnek, 28. elôtt éretlennek, 37. elótt ele~

veérésûnek mopdatik. Az idétle'n szúlés valaki

re vigyázatlanság miatt rea' tanúlhat , és bajos

2 4f
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elszoktatni, ’s mindenikkel hová tovább , több

szenvedés jár együtt. Megjegyezzék ezt az új

házasok, ’s oкot a’ vesztésre ne adjanak, hogy

magokat ne vádolhassák. Mihelyt félhetni a`

vesztéstôl , mindjárt ágyába. lenyúgodjék az

aszszony, fejével alábh, farával feljebb , vagy

egyenesben, lábait egymás mellett elnyújtva,

vagy tsendesen egymásra kotsulva , diétája sò

vány, nem hevilö légyen , itala is nem vizel

'паô; a’ lélek t5иdе, a’ test nyúgalma felette

szüksége'sek akkor. Minden patikai szerek közt,

a’ hol el nem késtek, leghasznosabbnak е’ k6-

тьма: tapasztalta an. lró: Hozass Spiritus

Jnniperit 4. Lotat, destillált Caryophyllus olajat,

Szeretsendió balzsamot fél fél küminget , ’ Lan

dánuma't egy könlinßet, egybevegyílés után 3.

óránként найdеп mázolni kell 'a’ farlsakat és a‘

Yizcllô hójag felett,’s 'hé kell fedni тем-3 rnhával.

Látott az lró- képzеlt viselôsséget; is egy

eszes és ártatlan élelû aszszonyságban; a’ ki a'

képzelt 5-’tjik hónap "égin érezni kezdett ’l

azntán mind` inkabh érzett , {d'e a’ vastagudása

gyengén haladhatott; másoknak az ô viselôssé

ge iránt valú мешает igen szomorán vene;

a’ l0~ik hónap végén a’ szûlés fájdalmait kép«

_gelte érezni, azért le is feküdt , ’s nehány га]

dalmatskáknak érzése ’s elmúláan után , a’ ter- -

hesség is elmúlt. ~-

14.- .l A’ lelyes mértékû anyaság e’három

ban all: щит’, szoptatm', дадим ¿c naval



'
‚

"ÍELfsóRÉSZ.'- :n

m'. „Нет _azt az anyát keresem”, mond a" bé

getô bárány, a’ ketskének', " те1у midôn ked

ve шпoнa , fogadott méhében ,Qmég tsak 'aт

se tudván, hogy bak v. nyöstény, fejérfvagy

fekеte leszek é , és nehány` hónapíg hordozván

magában, akkor kiszûlt, ’s megkönnyebbûlt

tôllem; hanem, keresem azt, a’ lilely emlôin

táplál.” Jóság ’s nem a’ szükség tészi а’ szüxé

Вы. ~ ~ \

A’ nem szoptathatásnak 'akadályai vagy al

kota'sz'ala, minémû a’ tsetsetlenség , b1тbóЦaп

ság ,ivagy még tükéletes tejetlenség is; „vagy

ò'ltözet ‚мы okazottaŕ. , midôn a’ szorongatás

miatt az emlôk ki nem dombosodhatnak, a"

himbók ki nem l'ìlhetnek , és a’ gelétes fejérî

t6 porok által kiszáraztatnak a’ щ források.

Ezen еsetekben elkell magát szánni a’ szenve~

deste bár 6. hétíg, és orvosi tanáts telyesítése

után sokszor megjühet a’ féj , az emlôk, him

bók megadják magokat, a’ források kidugúlnak.

' A’ több akadályokban is orvostólkell füg

ni. Kevésnek adatik könnyen, ingyen pedig

senkinek sem a’ szoptatás édes érzése; és ha

-vagyòn \ará’slói kôr, ai nem más, hanem a’

szoptatási. —— Megjegyezhetni , ho5у1 valamint

nem a’ kövér, v. húsos emlôk a’ legtejesebbek:

úgy--nem is a’ puha fogásúak a’ tejetlenek. A’

szahadúlás elôlt (mely az elsô gyermekkel 10.

hóldszerénti húnap elóttl az utólsó tisztúlástól

szńmlálva, mimegy Lét мены esik) valaпli
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4. héttel hasznos az emlôket készîteni , estvén

kent melegetske téjjel , vagy essô vízzel 'ozeli

den mosogatni , ha erôssen érzékenyek, a’ viz'

be kevés pálinkát is tепий; a’ béhúllott him

bót tiszta pipával , vagy h'utelliával kiszívalnif,

_de kötés által kihúzni- senki se próbálja. A’ szü

letett gyermek od_a tevésivel sem igen sietni ,

sem ke'sni nem tanátsos; az еlsń esеthen nem

lévén'még téj, szivás által felválik a’ bimhû,

az útólsóban ред“; feszítô fájdalom Гoша-е! a'

tsetset. Mihеlyt kövesedik a’ tse'ts, tennì kell

reája., lenmagból ’s ro’slisztbôl téjben {бы pé»

pet kedves érzésñ melegen , ’s abba_' székfûvi-`

Ãrág portis elegyithetni; a’ szoptatás реdдg :1`o‚

lyon. А’ kif'okadt tsets sebjére igen jó a’ kö

vetkezô й’: Végy Gumi port 2. köntínget, Pe

ruviai bal'samot l. köntinget, friss ‚écles' maii

dola olajat másfél könt. Ró'sa те: 2. Lomt ,

készíts írt belôllek, ’s ezzel kötözd еgу пaр

halszor is , de minden szoptatáskor Ie mosván

a’ bimbóról. Нa' a’ tse-tsbenlsomósodás mai-ad,

{и5zщный kell a’ 7-következô írat: Végy fáin bü

rök port -1. шип, szín mézetfté'gy hozzá ele

gendôt, tsináljjrat belölle, пaрушaл kétszer

szeliden mázold-bé ещеl a’ fájdalmas részt,vagy

bôrre kenvén, borittsad~bé ezzel, óltalmazván

erószaklól. -- '\'

Нa kéntelen még is valaki dajkát válasz

tani, f6 dolog annak szelid indúlatjáról, er

kóltsbeli tinztaságáról bizonyos lenni; ezutan
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‚ “105101101 , hogy saját gyermеke, kö’vér -, 0505

séges, és szépen nôtt é? harm-adik hogy a’ szo

pó gyermek nyugszik a’ dajka teje után? telik?

gyomra, vizellete jól‚járnak?

A’ bús anyának és dajkának teje savós'; a’ `

haragban merges ,° az ijedésbеn elapad, mású

vá tér , ’s még a’ húlésbon is. Senki ne szop

tasson , nlidôn tsetse megfázott, vagy meghûlt, _ '

l'nikor megijedett, megmérgelôdett, nehogy _nya

'valyarontás vagy halál következzék a’gyermek

re. Némelyeknél ilyen eset'ekben láttak zôld

tejet is. Ha dajkával sem bóldogúlhatni (a’ mi

az Lrón is megtörtént , ki 6. hetüs csecsemôt

kéntelen vala tsets né’lkül táplálni, nevelni1 ’s

ma telyes gyünyörûséggel szem'léli benne együtt

a’ szép elmét , jó szívetl, kellemes ábrázatot), -‚

akkorrá те; maradnak e’ két módok: 1.) A’

Doktor Fidélisé, a’ ki 6. gyermekei közûl ötöt

azzal táplált-fel hogy 8. búzaszem nehéznyi

fahajat fôzetett , nádmézet és tejet elegyitvétl-

liozzá, ’s ezt adta a’ gyermekeknek; a’ gyom

ron gyakran segített rhabarbarás forrázattal. 2)

А2 Iróé, a’ ki gyöngykását pergeltetett, (leg

jobb sütô kementzében, kenyér kiszedés után

egyformább a" pergelés) ’s liszté tsinálván, ke~

vés ánis maggal hig pépet fôzetett belôlle vízben

is , de rendszerint inkább híg téjben, ’s azt ado

'gatta; gyomor és vizellet szabad járásira f6

gondja vólt. Мég a’ tsetsszopót is lehet ételében

rendhez szoktatni. ’s a’ t.
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’Valamint némelyek a’ szoptatni nein aka

râsban llibáznak: úgy mások az elválasztani

nem akarásban a’ hiatáron túl mennek , és nya

kaskodnak elainnyira, hogy többen sïrnak az

'elválasztáskor, mint a’ szoptatáshoz` való szo

káskor; de hijában! mert határ tétetett ebben

is, melynél tovább menni nem lehet. Mihelyt

' a’ havi tisztúlás iilendôleg kezd megjelenni;

mihelyt béállott az újjabb megterhеsedés; mi

lmlyt a’ gyermeknek is 4--6-8 foga már va

gyon , és eszik is: már ekkor ideje sûrgetôleg

a2 elválasztásnak. À` mi ezen a’ régnlán ne ta

lámI tágithat, az a’ veres’, ’s skárlát, hójagos

járovány 11111116 . vйgу egyszerre sok fogaknak

jövese. Jó a’ bimbót a’ választásra kapor olaj

`1111 békenni, шеи keserûsége lemoshatatlan;

nlkallnas választó hónapok Májns, Junius, Зер

tеmber. ` -

Az anya pedig választásidején emlôît nya

ka'ba felkössе, nem erôsen táplálńt, „hanem

keveset és has sl'kítót egyék, ’s vizeltetô ре

11'е`5е1ует fôltyét is igyék. Vagyon a’ Patiká

ban valami arcmmm dupplz'catum nevû só, eb

bôl naponként másfél köntinget az l'rt 161111z

b'en bé kell venni, hadd síkúljon a` gyomor ,

oszoljon a’ léj, теrt így jó. Felette vigyázni

kell mind arra, hogy a"gyermek a’ mejj körûl
"aló jálzodiozás közhen ne sovároghassa a’ te

jel: mind arra hogy boslzszankodásában„kör-'

meit- a’ 15е1511е belé ne vágja; mind pedignîu'a,~`

hogy döfés, nyomá azon ne t`örténjen. 

l
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lli. A’ kôldöksinor elvágásával hemigen sietni . ’à he 'lehe't a’ 'm'egsirallást el kеll

warm. Az врут a’'`vér 'elrolyása féle'lm'e 11111111

1101o151131111 kell lielyhëz't'etni , ’5 021111111 a’ 'gy'ei'ä'

'meket tsupäń kçdv'es meìegségû -usm vízben

'mеgfe'reszte'ni (a’ `'gyie'n'ges'ég' ’egetében bor vag'y

0сz01: kirsiny ménékb'eh 161001001; ’vigyäz'váń

hogy `sze`mébe 'ne lotsol’ta'ssëk, иgу tojá`s ü’tte'tà

1111111д’кеьеааъедьщы im'ás lag'y'marag wz;

'zel , 'vis'e'ltes 'tisnzta len'gyó'lts i’ongyal ki 111o5111

mindenkor, ’s 11o1 két gyermek ‘vangkülön küè'

1am, ’5 hagyń'i keu hogy alng'yák. мит- béáu

grende'sen а’ sz'o'p'taiäs, 0101111 fefe'szœ'nî ken.‚

fs azután sz'o'ptatni. Nag)r hiba a’ kis дуэты

ket hideg vízbe 'márta'nià ‘agу sárgaságár 111;

'(leg Í'e'r'edôvel 'gyógjyitni, _ mivel `van 'ehnek is’

báto'rságb'sabb módja; 1. i. ki'vûlrôl 'g'yen'gé'n ’s

kedveseń ìneleg Теr01161101 ','ìn'el'y _készûlt ká

11111 fúbôl ‘s szap'pan virágból; belölrôl pedig

gyom'or 1152111ó Rhàbarbarás forräzbml ’g Jü

lep'pel k'eìl g'yôgyimi. Meg a’ kms-m16 и; is

'veszesse-él'hidegségít; :Midô'n- más falulia ke

're'sztelfni 'kûlclik' a’ g'yeriil'ek'et, j_ůìani’éle 11010521‘

szülékrç bizz'ákâ ne hog'y a’ hóba. húnas'sáká

1111111 'máŕ megtöriémà ’s mmm jvegyék a’ im;

111111111, hçgy еiveszteuék a’_;уе1111е1‹е1.‚ А’

’s'z'opó gyèrmekà ha jól lakw, ha nim fájaal.`

im , tse'nd'еsen 111111111; sm elle“' jó a’ basée

àz'eliden kei-еken 5111o1111 1епуérrе1,_ kömény

inaggal füslölt ruhával àioi'ongatni , a’ tigzlúláà'»
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nak mind két úttyára úgyelnì , „hogy szabadon

lvgyenek azok.

Sok homályos külünösségek vészik ezen

korban eredeteket, külônösen a’ szoptatótól ,

melyekról késôbben panaszolnak, hogy sem apjá

11o2 , sem annyához nem ütött a’ gyermek; úgy

de igen , el hiszem , a’ dajkához, a’ szobale

ányhoz ’s a’ t. Cártésius Franîzia Filosof'us kü

lönöseh'kedvellette a’ 1‹a111$a1 fejér személye

ket, ’s késôre találta-ki az okát, hogy t. i. daj-`

`ka'lja kantsal vólt.

Sem'gnivel szelidebben nem flehet álmot sze

rezni a’ gyermeknek, mint lágy énekléssel.

Ne légyen hiba egy kis példa:

Édesálnm jôjj tsendesen,

.Ringasd-el az én kedvesem ;

Álmodjék б virágokkal ,

Ébredjenafel mosolygásial.

Aludj 1 alndj! te kis angyal ,

Nem küszködöl még a’ gondal;

Majd ha nagy lész, mint alunnál!

’S a’ gond nem hágy, mely ott strá’sál.

'Aludj bátran , mert vigyázunk,

Bôltsöd mellett mi ôrt állunk;

Nem jô ide semmi' veszély,

Jól aludj, hogy sokáig élj 11

16. I. A’ sértések igen sokszor okoznak

ha'lálos sebeket , melyekért' a’- sebzô életével

isllakolhat. árt tudni, hogy a’ halálos
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sebek- háromfélék : a.) Таз/выйgу“ милым,

az agyvelônek , szl'vnek, tüdônek, gyomornak

általszegzései , ’s más hasonlók. 6.) lllagokban

~ ‚дадим-ok, de segítség által nélia meggyógyit

hatók, lábok, karok elvágása ’s a’ t. e.) Tör

te’netesen lzalálosok , mint megtörtént az érvá

gás után is néha a’ vágónak ‚ hibájából , neha

azon kívúl is. ~ De a’ nyomorékító sebek igen

sokak. _

I7. II. Erdély Ország örökös [Маше Щ".

Cancellarius néhai Сад!’ Teleki Sámuel Úrf'83.

esztendôs korában is pápaszem nélkûl olvasott;

hiasonlólag a’ most 78. esztendôs Refoor. Püspök,

F6 Tismletú zágoni Bodola János Ш ÍS pá

paszem nélkûl' olvas.

17. III. Az Iró ember asztalát úgy helyhez

tesse, hogy bal válla felôl essék a’ világosság

asztalára.

19. I. A’ nyers egérfarkú fú az orrba (111

gatván, megínditja a’ vért’, pr’óbált dolog a’-

gyermekek között. De betegségben piótzák ki

pótlására nem próbálta az Iró, holott taйки az-_

aranyér índítására. is lehetne haszn'álni,

20. I. -Mily szükséges légyen a’ jó nyál a'l

tápláló nedv elkészitésire, mútatja, a’ Миете

zô péld'a: Skótziai Maclead Johanna, békólso

lódván l767-ben October 2kán szája, (Не! nél

kûl élt l77l-ig,"s el nem fogyott testében ,

mejjében, farában. Ekkor váratlanúl felûl't,

varni Кате“, azután- lenl'onásra. adta тaза"

-3 ’7*
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melytôl af nyálazás által inkábh elpnsz-túlt,

I'nint а’ koplalástól , те|уrе nézsfe Отта5a Dr.

марипаде a’- l'enfonást néki meçôben тек!"

tana, és. syapilì мы rende-“ azen- МЫ’! ,

mivel ат 'nem szüksés а‘ nyálar wszresemi'

Nints lgü'lör'nben a’ pipázássnl is. Hqsonlót пш

щиt a’ пущaаá5й ёуôgуй:ёз is (saliya’tio). 1830-ban

Deçember 31-Ldik' napján Yíi'àdólag az- {Юрa};

J'Qbb ‘сметы' a’ ewa', ш nagy nyálazás k6

ми m15' matt т!‘ ß'’ “myd `5` hôre ma

ljadot'tqneg'; az elpxjobált s_zerek kö-zûl s_emmi

'nem mérsélili úgy máig is a’ nyálazást mint a‘

Щ щ’rб рoт ńaPQnlsénr 19.20». gránt háwm

yçnsen'Yévén-bé-ßgy egy kalán fahéjjas .v'ínben.

' 2_1.-. с.' Hái'om rendbéli fogai jónöek egymás

‘шт щ embewek, 11- m~ 20-_léj fog, 28. ál

lëvdů fos , és 4-1 bôltsesség fog, `ha а‘ lnólsó

ki- nenn tдым maradni. Az épséghez. штык'

{перца telyesebh` számmal, ’s' mennél toyább

We maradása a’ fosaknak@ linnen- kövlitkezikî,

hogyJl’ogat_ nem kell пища“ ’kйцáщддрй, aп

nyiyal isi i'x'ikafxbb , пай“! sokszor a’ fogf’ájás

vka máslstr тушь -és fázfülési (febrislgyéï

gyí'tásra megszifl'nik.-- Nem tanátsos 'u_nfagî'bliái fo

'gat- hlfizatni-zivatnros idêbenj, fnem a’ viselôs

liek , nem fälußi Qlwmba húzókkahkik gyakr'

:an az '_állkaptzát lehaisittyák, lesnakaszty'ák;

açldig legalább senki se hl'i/.ass'a-ki fogátäì'ml'g

meg new Próbélia' Маша‘ ытщчщащ ш:

tés epével', napjnban. haroinszoxj Vele lie' ken
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vén a’ гoдa: kívûlrôl , 'és a’ fog húst is illetvén;

:iz- epét hójegjában kell télben eltenni e’ végre.

legtsinosabb fogtevés is a’ természeti foga:

tsak pólolja, de ki nem pótoljç. Megesett, hogy

q’ borbély-'mühelybéliek .egyiknek` szájából a’

fogat kivonván , ’s másnak szájába által- plán

tályán, еще!’ együtt e." frantzut i5 ¿Ital тáп

tálták. ~Káros «наt a’ fogtakarftást, fejérilést

tzellengôkre- bízni' , kik Yál'aszt'ó vízzel kevés

id.ô're мgмы-1:11; I_Igyan a’ fogat, de a’ mely_

e’ miatt megro`sdásodilç, ’s5 kiyész örükre. Mi

lyen sokat éij a’ jó fog, akkor tlldjuk-meg in

kább, midôq már @lvçszrçnük ’sz'ólgáljon la

núságúl az egészА él'eten keresztûl ez int-és :_ mm

den 'or'vos'lqist , mely e'pségünket ì-s' ege'ssëgz'ïné

¿et шт', lea mz'udjárt ¿wir egy fog lu'lzúz'a'sa,

egy tyúlcçgem lsz'vqigása , egy kh'ste'ly àe'allása

is; линий, jó lelkú, jószmanА e'letúf emberre kell

шт'. Connert abh-an holt-meg, hogy a’ ikly.

stélyt igen mel'egen adtákfbé' neki: ’s hét a’hj

haiа fogh'lflzás так hányan nem vвашеk-ы?

21. f. A'’ ‘гa5ы; és щтёц haj eroe_ alkotáe

jele. Hajat fe'gûl'ni a’ gyerniekágyas ажиo

nyoknál lзaд akkor szabád, millón'' már' fel

kezdettek kelni , ’s akkolj is elébb' nádméz'zel

kifüet'ölve, ’s n_égy részre- osz’tva,’ napjában'tgak

еgу ljészt , meg pedig del- elô'tt ;. еlyágni pedig

nem szabad. Ártalmas o’ lpajvágás a’ foxjró nya

Yalyából feltámbáskodta'lgnál , nexfçzelesen '1L’

szekadallßn és hafsymázßs- fázfûléselsben, lne-1
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lyek kiilömben is, de tsak leptiben , megko

paszitják a’ fejet. llyen еsetben télhen sapkát

Не]! viselni.

22. I. Európában Görög Országban talál~

tatnak máig is a’ legszebb emberi képek. Ne'

hány esztendôvel ez elôtt iratott egy Görög if

juról, ki a’ szabadságért folyt háborúban esett

el, hogy soha szebb embеrre nem sütött-le a’

пaр.

22. ll. Minden szépító szer, mely kivûlrôl

meszeltetik az orczára pirosítás, а.’ nyakra fe

jérítés, a’ kézre bôre lágyítása Иgеи, idônap

elôtt vénit, rántzosit, ’s nagyon ártalmas. ‚А’

hány Kalopistria , éppen annyi Kakopistria. А’

hány szépítô szer, annyi rútító szer.

‘Гиd az Iró több rendbéli szépítô' меткеt,

melyek közûl hármat ide tészen. l-sô Phaedrus

Meséinek I-sô Könvve 3dik Meséje. 2-dik

Phaedr. III. Könyv. 8-ik Mese. B-dik Phaedr..

III. K. l8-dik Mese. - Vegyen ezekbôl min

den, ki magát szépítenì akarja, reggel egy, dél

ben két, estve különösen három tetéz kalány

megf’ontolást.

23. 1. A’ régi Görögöktôl fogva máig is a’

testi gyakorlások nyomorékftás nélkûl, egésség

és élet fentartására, hasznosoknak lenni шпat

nak , mulyekrôl azomban alább 'is lészen 5ад.

-

«он
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24. IV. А’ keresztelô könyvek írása a’ ké

sôbbi idôk hasznos rendszabásai közé tartozik.

Nints példa , hogy Európában valaki hoszszab

han élt vólna Tzártán Péternél.

Mózes a’ ’Sidó nép nagy Törvényadója ¿s

bôlts lgazgatója 80 eszt. korában lett feje p’

népnek , ’s aт 40. esztendeig vezérelvén, 120.

eszt. korában hólt-meg.

Vespucius Brasiliában talált életben еgут! '

Наt , apát , nagy-apát, szüle-apát, és ez utól

sńnak is apját. Talált egy Indus aszszonyra 'is,

ki ötöd ízen "aт maradékival együtt élt. Va»

gyon, vagy'vólt еgу t'emplom annak emlékére,

hogy 73, 75, 77, 79, 8l , 83, 85, és 86 eszten

'dôs testvérek együtt vóltanak életbеn. Az is

állíttatik, hogy Amerika lett vólna a’ hoszszú

lНе: hazája.  A’ tettek nagysága szerint való

hoszszú élet mértékét kiütik mind azok az em

berek , a’ kik akár meddig éltek, az emberi

ségnek hasznos és sok századokra, sôt örök

idôkre k’iterjedô szólgálatokat tettek. Szá'mo

sok az ilyenek. Ilyen vólt a’ többek ватт

Guttenberg János, a’ könyvnyomtatás feltalá

lója 'l436-ban ; Jenner Eduárd , a’ Vakczina el»

terjesztôje 1796-ban; ilyen vólt még az is a'

Ъ

l
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ki'Érciél'ybe legelébb a’ törökbúza 'term'esztés'l:

bélmzta. '- ' _ .

'Ez elan а’ шншекьш az e156 _hónapbañ

inëghón ка iized rész (f2/15), 'az az', 1ooo-b6l

Дитz“; 77 e'sztendóre pedig meghólt a` шим

teknek i’e'lë.' __ ' '

§24. V. Fràiìk’lin Beniainin ìiagyapja Y‘IÖÃ',

'ëiies _apj'a B7, ëdes annya 85, 6_maga 84 052

ìendôt ’éltеnek :, ini'n'tinyájan 'mnnkás és jó e1"à

` költsû emberеk итaк;

‚ А'’ páratlan 7 , és 9 'száinok iiaiionäiá n'eìiì

inaradhaiott-ki; melybôl leitek a’ 49, 63,81-ik

ijesziós етенды: az bkosság és tapasztalás С!‘

lenérë. _

'_ 24. `VL Ni’nise'n вы 'faie'véi -, ifojás. @mimi

'egyinässal tiikëleteseh bgyf'ormaà 'az a’ meg.

oszlhatatlanságban találtató külöiiség adatik

minden'nek' a' канат ыеиы eiôrе, minden пе

v'elést 7s sz'okäst meg'elôz'i’ile'g'. ‘-- In`n'en némely

ember 'e'gésségès kòrában i5tsiitiabo'gár; ugyan

ezen okból a’ ha'sonlóiságon 'való gyógyítás (ho

mojopaihiaß nein lehet fundamentomos. +- llyen

kíilönösség `vala igen 'szeinbetûnôle'g a’ Campet

lti érzékenységiben. Mikor ô Из ~, szén , araпу,

шт, réz , 'vas ’s a’ 1. шеи mè'gánon, min

denikre- máskén’t dob'ogott szl've, mindenik Ге

lett külöinbözô érzési, nyugtalansági támadtak

szivének; a’ hohnan -'e'gyenesen megérzette,hol

“щ пaпу, ezüst , réz ’s a’ t. Természetes ezek

mánf, hogy az emberek 'lmtegségeiben is еgу‘
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mástól sokat külömböznek, ’s még önlnagolb`

tòl is úgy eltávoznak talt`erantur',` betegségek

Мaк, hogy alig мм reájok ismérni. -~ Mi.

tlôn a’sireteg, egésséges állapotbeli Magd/wz

~hasonló kezdJenni, jó jelnelt tartatik ;_ vala.

mint az is,mikor ’simbel a’ beteg gyermek. Ezen

eredetiség lehet fnndamentoma sokaknál, hogy

elsô látásra egymáshoz nogy vonszódást , тё

sok ellenben únatkozást érеznek; azt mondják

sympathíának, ezt pedig asympathiának; ugyan

e’ lehet a’ nemzeti characternek és a’ személyes

temperamentùmnak is fundamentoma , valamint

némely orvosságok 'nem vehetésének '(ldich

syncrasis).

25. l. Túz és На, levegô és fôld, a’ neme

ző és nemzelt-Természetnek (natura naturans et

naturata), nem egyszerû elevei (elementum,

éltetô állat). A’ nap tüzo oszlik leve’gói тые;

re és világosságra; ez ismét hét színû 8z1%!

ványos súgárokra@ ‚

Az Зllaй tûznek vagyon rokonsága a’ leve-ì

gőihez, de vagyon különsége, vagу sajáttsága

is. A’ szem magäból szikrázik , a’ szemérmes

nek ég ’s langallik ortzája.

Az ütközés ’s viszszatörés nemesitve 161’

ténnek az állatokon , néha nem oly mostohán,

néha erôszakosabban. Midôn a’ fennemlitett ele» „,

vek megtámadólag munkálódnak: akker az ál

lati test óltalxnazólag viseli magát. Mihelyt pe

dig lehettséges, mindjárt megtámadólag mum

J

c



. a4 шт’. VIL. JÉGYZ. És MAGY.

` kálódik ez. Példa ., hogy az egérkô’, ha' nem

bánratik ‚ nem bánt embert; de bévétetvén, az

emberi gyomor kivánja aт meggyôzni. Egyik

’I gyôzvén , gyôzetik a’ másik. Ez az állati élet

harcza minden éltetókkel, v. elevekkel,

26. l. А’ ki magát hideghez kivánja szok--

tatni, kezdje aж Septemberben; a’-ki pedig

meleghez , Májusban kezdje.

26. IV- Lebeg a’ fôld színén mindeniitt kö~

röskörûl , egyenlô magosságra valami nehéz, az _

állali életet , az égôì'fáklyát is kióltó tulajdon

ságú levegô, mely a’ közönséges levegônél fél

szer nehezebb, azért is annak az шут formál

ja, de szoross értelemben nem sajáti része a'

ievegônek: ez neveztethetik Sze'mïsavany gô'z

м nek iCarbonicnml.;»S'ze'm’nek ввért, mivel a’

‚ szén annak ágya,' vagy alyazatja, légyen az

bár állati, plántai, vagy ásványi, mindegy.

Savanynak azért , mivel a’ 'levegf’inek azon

részével egyesül , mely savanyitani szokott még

:más ап'a‘ alkalmasftott testeket is (a’ savany

külömbözik az etzettôl, ’s a’ sostól is). G62:

` ‚не/д azéri; ., mivel vékonyabb mintsem мат

.-.- nók; gôzölgi ezt a’ plánta , lehelli az állnt,

'_nemzô'dik ez a’ mustos, seres források alkal

.mavaL (rLegtisztább szén a’ ragyogó gyémánt ‚

ъ11е!у11е1‹ lüze nem melegit, világa nem fogyat

Вoяж'; meggyújtatván a’ gyémánt, fényesen ég;

i - végre ege'szszen el is ég, ’s ennek is Мишa

’ ’_ -kox'mosit).

l-

‚

x’'
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Ez a’- gôz minden fójtossága mel-lett a’ viz

nelnzôvel'való bizonyos egyesûletben, az úgy

nevezett ró`saszz'nú' шаги: òetegse'gben, jól

enyhíti a’ tüdônek sebeit~` ezért tanátsos az

`olyannatk múlatni tehenek istálójában , kfsérni

tavaszszal az ekét, viasz ¿olvasztást szagolni ,

még szurokgôzt is, de nem füstöt,' szívni.

A' plántai szenek kбzт elsó a’ hársfaszén ,

ше1у orvosság ,Égyanánt használtathatik. Hasz

nos az ezzel ‚ltészftetl; szenes viz gyermekek

nek és nagyoknak'; mint por hasznos a’ szagos

szájúaknak, rothadós tüdôjûeknek , те1уbô1

az ilyenek éhomra ’s lefekvéskor vegyenek-bé

egy kávés kalánnal ; megpróbálhatni a’ gyomor

szorúlásában is; szagos sebeket pedig , úgy a’

rühet is vele béhinteni, és az írakba is belöl

le elegyl'teni , éppen igen jó. -- A’ rothasztó

fázfûlésben , (febris putrida) vérhasban, ’s akár

mely ragadó betegségben lévônek gyalogszékét,

vizellô' edénnyét , ezzel vagy -akármely 526"

Porral hinteni legjobb.

Gazdaságoson használtatik a’ faszén az ita

lok kedvetlen színét, a’ színméz í’osz- szagát

elvenni , az állott hús büszhöttségét elverni ,

a’ büdös, motsáros ’Дzет tisztává, és egésséges,

megiható vízzé tenni. Végy e` végre faszenet,

nxészkövet egyenlô ‚mértékhen , törd aprńra ,

mint a` gombostô feje , mosd-ki jól , úgy hogy

kezedet ne fogja; ekkor végy egy átalagot,

melynek egyik feneke légyen kivéve, másikba '

4%
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l iégyen tsap ütve , ’s padra állitván a` fenekes

felivel, a’ tsap’ felett való részét belôlrôl 'szüró

rnhával húzd-bé jó móddal, azon felyül helyez

less farostélyt, ekkor ti'iltsd-meg félig a’ fenn

irt hóltszenes porral , arra tsendesen tôltsed a’

vizet , ’s kevés idô múlva lehet` a’ legjobb ita
i lú tisztà Иzет letsapolni. Nagyon aj'ánlható a’

Mezôségre , ’s jobb a’ dará'skô küpünél.

A’ széni-savany gôzen felyûl, mint ennél

könnyebb , lebeg a’ Savanynemzo' go'z. A’kö--

'/-önséges levegônél ez is nehezebb. Sarai/yraal.'

azért mondatik, mivel legtöbb testet 0’ sava

-nyit-meg. Mondatik e’letlevegó’nek is, mivela`

niostani életre, lehellésre , elmúlhatatlanúl 52111:

séges. Erre sírallik-meg a` született gyermek.;'

cbben él az állat nagy elevenséggel ; ez által

а’ testek tömöttitnek,' a’ meleg kíhajtatik, más'

ieslek pеdig sebe'sséggei égnek. -Ha embernek

’s állatnak tisztán tsak ebben `kellene élni , le-.

lxelni: sokkal rövidebb élelûek lennénеk. Té

-Szi ez a’ rеndes levegônek дышит század

L’ÓSZÜ (“Аш- .

Ezen is felyûl 'lebeg a" közönséges levegô.;

nél is könnyebh деда’: levegó' , (azotnm) , az-

az oly hijánosságú leve'gô, melyben magára

tisztán gyertya nem éghet , ’is még 'úgy is alig

pisl'oghat, lia savany nemzóvel elegyеdésben

van; melyben állat, embe'i` meg nem élhot; és'

a’ mely bizonyos elegyedésben гашишa а.‘

-iiépz'eiódm Ez a" hlfissal' éló аптек @plume
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ban nevezetes részt tészen , ’s még az állati

testben is, kivált a’ velôs részekben: jó ele.

g3îtésben tökélet'esjó levegôt alkot lehelleni ,

élni, ’s abban testeket is égetni, értzeket meg. -

\

savanyitni', re’sdásitni `s ё’ t. E’ kettô, t. i. a

.va'vanynemzó’ e’в az (Ладен levego" tтак szo.

ross ërlelemben a’ közönséges levegôt.

Nenn шт végre a’ levegô részei közúl

egészszen kiszooritnia’vz’znemzö gó’zt. Ez min

den nehézség'gel bíró testek közt a’ legkönnyebb;

a’ közönséges Ievegônél ld-szer is könnyebb.

Va’znemzó’uelr azért mondatik , mivel a’ savany

nemzôvel úgy 'egyesittetvén , hogy a’ vîznemzô

tégyen еgу, a’ savanynemzô pedig hat részt ,

nemzôdik az ízetlen ’s szintelen viz (100 lot

vízben vagyen 86 lot savanynemzô , és 14 lot

víznemzô). A’ vízn'emzô is savanyit , re’sdásit,

kotlosit , ’s lobban ; a’ tûdônek magára felette

ártalmas. A’ vízben élô állatek vére nem ely

piros, nem is ely meleg, mint a’ f'levegôben-`

élôké; meg az emberts'íráé sem ely piros és

meleg, mint az anyáé. Az egésséges tüdôk 5аá

mára megvagyon a’ levegôt alkotó részeknek

egymáshoz való mértéke állitva.

Erdély Ország levegôjérôl szóról szóra ez

'vagyen Mátyus Diétét. I. Dar. 329-dik llapon:

„Ha a’ mi Erdélyi hazánk fekvésit elnézzük ,

mely a’ fôld gelyobissán szélességére 45 és 50,

lmszszúságára ‘Ю és 45 grádpsok kbzött `6511: ,

es így a’ hidegre és melegre _nézve legjobban
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temperált climában , annyira felеmelkedett hel

lyen, a’ honnan a’ vizek mind_ kif'olynak ,- e`

mellett a.’ (1611 meleg szeleket a’ Fogarasi és

Szebeni egylnásból folyó magos havasok elf'or

dilják; a’ napkeleti’ëket a’ Csiki alatsonyabh

havasok egyenesen által eresztik; napnyúgotra

pedig havasaink ninlsenek; itt 11е1уbе11 se (165

lött 'álló tók ,se sivatag , f'övenyes meleg pusz

ták', se felette nagy árnyékos erdôk, se olyas

mineralis helyek nem találtatnak, melyek az

äert megvesztegethetnék; ezeket, moìldom', ha

mind jól Гей/6525z1111, 65 a’ szántó fôldek1 for-

rások, folyóvizek megdítsért természetét `5 az

embéreknek is sok helyeken szép színben 65

' jó erób'en való hoszszù életeket meggondoljnk,

az erde'lyi äernek más országok felett való 0565

Séges vóltával mélián dít'sekedhetünk. Úgy hogy,

ha a’ körúl lévô havasok, ’s benn is a’ 11е‹

gyeknek fekvései a` szeleknek szabadabb járást

engednének , ’s a’ miatt oly gyakran nem’kеl

Iene az idônek változni; é5 ha a` Knlotaszegi,

hóval töbnyire megrakodott magos havas'ok az

északi, addig elé jótskán' megenyhûlt hideg

szeleket, magok derekkeLújra megfagylalva

oly gyakran nem botsáianák reánk , Enropában

akármely-ik Tartománnyal , äerünk egésséges

vóllára nézve, bátran ’szemhe álhalnánk , tsak

éppen az embereink vúlnának inagok házaik

lian a’ -tisztaságnak inkabb szeretói. L
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27. IV. A’ Jegyze'sre. A’ betegségeknek 11

lyetén egymást felváltóságai találtatnak felje

gyezve. Északi Német országban a’ betegségek

1756-ig gyúladásosok vóltak; azután l785sig

rothasztókî; attól 1810-ig velôs gyengeségûek;

- ekkor megkezdettek ismét változni, ’s 'már most

gyúladásosok. Ebben találhatni 'magyarázatját

annak, hogy Sydenhám eret vágatett,' Stell

tiszn'tott, Holfman'-a’ rethadástól felt, Braìm

tôbnyire erôsitett azt állitván , hogy a’ beteg

ségek nagyobb száma gyengeségbôl származik.
Ezen magos elmének szép tudomái’lmyát' bévet-`

ték és tanították Bétsben a’ halhatatlan Frank

Péter János, és a’ Fia Jó’sef'. Valamint Braun

elhibázta a’ dolgot, vévén a’ következést ek

nak , mely sok esetben tagadhatatlan : úgy nem

igasságosabbak azok , kik az 'epét , vértsipôssé

gét, bôségét teszik betegség elôokának , mivel

ezek is tsak következések.  Az erôs ember tes-'

te meg nem tótsásoodik , gyomra meg nem nyáf”

lasodjk , sem béle meg nem gelesztásoodik.

Erdélyben is ISOI-tôl 18l2-ig az Iró {нрa5и

talása szerént, legalább praxissa k'örnyékén, a’

betegségek еaractere nervosus vólt, még a’ leg-`

élesebb vérhasokban ’s tüdôgyúladásokban is;

ekkor megkezdett változni, és lett mérsékletl:

inflammatorius a’ nagyon gyenge testalkotásů'

személyekben is, mikor is az Iró szívelt Brau

nianismussától eltávozék ,’ mely tartett 1829

el-ejéig, mint ezt mútattya a’ sok Nz'trum ren. 1
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del ése; ekkor átváltozott gastrícns caracterre,

mely megtetzik a’ sok hánytató rendelésibôl.

Ha talám másntt is úgy vólt vólna, lehetett a'

Cholera gyors _elfoganszására egyik készen talált

momentum. `

Tudakozták felesen az Írótól: mit tartana

11’ lwmojopátlu'áról? Most felel`röviden. Е,’ fe

lekezet szerzôje Dr.' Hahneman Sámnel Úr, ki

maga 11111ó5ч òe félszeg tudományfi orvosokat

'formal követôinek , kik az anatomz'at egészszen

elmellôzik. nem úgy mint más halandó or

vosok ellenkezôt ellenkezñvel, vagy elmásoló#

val , ki'ván o'rvosolni; hanem azt tanittya, hogy

tsak 1165o0161 161161 é5 kell hasonlóval. Ezen alap

magában nem igaz: mert nintsen két ember ’s

betegség, 011115611 két orvosság is egymáshoz

Iökéietesen hasonló. Отпе simile dissimile. Нет

11215z06111a1ó 62611 OIvO5iá5 111ó11 a’ betegségek

nagyobb számában , a’ véletlen esetekben , a’

s_avanyú vízzel "61ó é1651160, a’ levegô változ

tatás által való gyógyitásban ’s a’ 1. Ezekhez

járúl még, hogy az orvoni szerek felszámítá

sában ’s elosztásában tetemes hibát ejtenek a’

homojopathicusok , melyet Hufeland Úr meg

111111111o11. Ezek felett nints hiteles tudósitás ar

ról’is , hogy a’ homojopalhia szerénti orvoslás

a1a11; v_alamely közönséges gyógyhajlékban, vagy

azonkívûl is, hány betegre esik egy halott , 1111

1160 -pedig éppen az 16116106 legfôbb ajánlása ez'en

106110611, ha ''megmútatódna, hogy kevesebben

*'
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'Lalnak-meg szerénte, nem pedig az óhsůság

vagy kényeztetés. Azonban е’ gyógyítás módja

_ szerint még is nyereség az-„hogy az òrvosság

kissebb темпы“, ’s nagyobb idô közi've’l ada.

tik, ’s diéta szoorossabb tartatik, mint ez elôtt

30. esztendôvel.  ‘шик-„155: Nz'nts ely fe-`

‚Мышей, mely min/len (газа! látott eólmz ; '

m'ntsen òlyan z’: , mely aůbólealamit ne látott|

vólna. Gretins. - '

Az lr6 keze am w24-nek eiejérôl 1830-1151:

végéig a’ M. Vásárhelyi Prov. gyógy'hajlékbä

felvétettek mindegyíitt 1270 betegek, ki'kbôl

meghóltak 65-en, és l’gy 7. esztendôn keresztül

hol 20, hol lemeœgbôl Mit-meg 1. De" meg

kell je'gyez'ni, hegy a’ gyógyhajlékoken kívûl

vale gyógyítás alatt rendszerént 'ug'yan annyì

betegbôl kevesebben halnak-meg, mivel oda töb

hyire nehéz, elrentott vagy- 'elkésett betegek

'vitetnek ’s à’ t. ' Í

Több külömbözô eskolák vannak meg az

ôr'vòsi tùdemányban а’ Hahnemannén kivül 15,'

melyekrôl itt beszélni ezéltalan lenne; de' azt

nem halgatbatom‘el megjegyez'ni lhogy: ezerí

külömbözûség valamint az orvesi tudomány ne@

Lé'zségérôl tészen egyfelôl bizonyságot: úgy

másfelôbannak tökéletesl’tésire vezеtô eszköz

nek nézettethetik. Senkinek tehát, ki megtud-.

ja gendolni , hogy az igasság töbnyíre a’ súrlóe

dások ’s`ellentmondások által fejlôdik-ki, bo#

tránkezásra okot nem szólgáltathat.

5'



4; nIÉT.' VIL. ‚шеи. És Imax',

` 284117: lapto'l 32-z’g. Higság és keménység'

tsak szükséges de nem valami tökéletes meg

külömböztetés a’ testek között. A' viz híg és-

\\ folyó, de majd kemény jóggé válik, majd is

mét megolvad, Isepeg és gôzölg ’s a’ t. Az ál

lali test mint ln'gság, úgy öntetik; de- késôb

ben inakká , húsokká , tsontokká keményedik

a’ melegben. Hl'gság az elsô tápláló; inkább

szomjúság mint éhség az állati test elsô 52111:

sége; még a’ keme'ny testeknek is megkell

elébb hígittatni ’s egynemûsógre vimini , hogy

táplálókká lehessenek; és mind végig meg is

marad a’ téjnemûség táplálónak úgy n’ gyn

morban', mint a’ belekben. ё- A~ táplálódásról

- különösen megjegyezn’i való, hogy a’ те|у (1:1

rálás , ôrlés, béáztatás vagу nyálazás a’ száj- '

ban elmúlasztatik, azt a’ gyomór ki nein pó‚

tolhatja —- egyik nagy kár a’ fogatlanságban;

hasonlóan ‚a’ gyomor szolgálalját a’_véknny be

lek , „выt a’ vastag belekhijában igyekeznek

kipótolni.

Arm hogy az állati test tartós légyen, nem

elе'g elôhozami; hanem szükséges maga magät

kiújjiló, `ônkifejelô teheltsóggel is, bi'rni. A’

nappàlnak súrlódási sokat kikoptatnak a’ test

bôl, ezt azon leheltség az éjjeli nyúgalom nlatt,-

az elkészitett egynemû, egymiségû hl’gságból

kil’ejeli, печей , ’s helyreállilja (rеprodnctio).

'Az állati ‘вашей ki ’s bélsexélése , avúlása ’s

újjúlása xnìndég tart;- (compensatie) ’s hogy

/ l
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a" test'roppant nagyságra ne nevekedhessen,

szükséges vala így rendeltetni. kettô tészì

már a’ Diététikának azon ágát , rnely menda

tik Tisztúlásnak e': Rekede'suek; é5 е’ kettôt

egymástúl elválasztani nem is lehet.

A’ meg‚ lett ember ételt 65 italt еgyütt na

ponként mintegy 6. fontet kôlt-el, a’ Ievegô~
i bôl pedig többet 24. lótnál. А’ пар1 emésztés

‚ 10-12 lót , a’ vizellet harmadfél fontnyi , a.’

kigôzölge's 118 lót. A’ vizes eledelek fél óra

múlva mozdittalnak alább a’ gyomoorból ; a’ пу6

ri zóldségek, a’ kenyér 65 hús 3-5 óráig is

múlatnak benne; a’ keményebb eledelek 8-10

óráig, a’ tsontek, értzek napekat is hevernek

e.’ gyemerhan. - .

_ Ártanak tßhát mageknak azok, kik az e

mésztés idejét meg nem várván, mely 6. óra

’s még több 15, szüntelen egymásra esznek. Resz,

a’ kinek gyomrából felkéródzik az étel, mint

a’ szarvas marhákban; ezen ritka' nyavalyát az

Iró azzal gyógyítottà-meg, hogy'Borszeki savanyú

vizet itatott aszszúszöllô- boorral.

Az, evé-skövetkezése a’ kiemészté-s, melynek

rendesen xîaponként megkell esni; a’ gyerme-

keknél gyakrabban é5 hígabban, a’ nagyok.nál

ritkábban és keményebben. A’ rekedés бы,

mivel a` kîemésztett részekmár haszontalanek;

(caput moortuum) de éppen úgy‘árt a’ haslue

nés is, mely magával tápláló részeket 15 viszen

ki. Azemban némely betegségek után a’ mér

5 ‚t
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séklett hassíkúlás gyógyúlási igyekezet ’s шoв‘

dúlat. A’ fogzó gyermekekben a’ „машинам.“

sfkúläst akadályozni ártalmas. А’ tisztúlást tar;

çóztatni veszedelmes , mely miatt az emésztet

viszsza шéx' , ’s felmegyen a’ vak bélen is, шеg

keményedik, tSinál kínos кoпка; ’5 majd kö

vetkezhelik helôlle felyúlrôlvaló hányás, mely

{дым a’ sérvéseseknél veszélyhozó. Kiknek

gyomrok restesen jár, serényiihetik azzal , ha

reggelеnként éhomra l'lánellel `súrolják kariká-

son liasokat a’ jobb ágyékból kiintiúlva, fel a’

mejj tsont felé , ’s le a` bal ágyékon keresztûl

(a` hasmenésben éppen az ellenkezô pontból ,

'а’ balágyékból kiindúlt, ’s ellenkezô karikában

lett súrolás használ) , és bizonyos órákon гoда

nélkûl székre ûlnek. Sûrgetô esetbeiv, midôn

nints ki klystélyt adjon, nem kell a’ ttsap te

vést elmúlatni. А’ tsap, megnôttek számára ké-`

szittelik fôtt színmézbôl sóval . lehet fagyuval

es sóval is; gyermekek számára tojás sárgájá-~

Val , geleszták ellen pedig9 apióra vagdalt {ü5-'

Qöshússal, vagy avas szalonna vakarékjával.

Azon szomorú esetben, ha alól és felyûl tari;

az ü-ressedés,'f'uttatni kell orvos u_tán ,-ajtó elótç

I_évén ek'kor a” veszedelem. - '

А” vz'xfellet nevezetes- Пышма’. ‚А’ napi ren-

des темы, mint lúg háromféle nedvességbôl

állf: nyer5 vagy ivási , béltéji és vérbeli ned

Yességbôl' Ez viszen-ki magával a’ testbôl rom

loet, beiegségbeli és orvosság' részeket; neha

v
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u-

táplálô mézet is elannyira, hogy 24. font vi

zelletben találtassék 52 lót nádmézesség, a’

Ьoппaп az ilyen nyavalya mézes vizеlleti sor

vadásnak neveztelik, ely soorvadásnak :mely el

lenébe vagyon léve a’ vizenyvviz , és'savós

vizkerságnak A’ viz‘ellet színébôl tsak lnagára

ítélni ritkán lehet. Mindazálial ha skárlát után

a’ gyermeknek vizellete zavaros', mint az agyag

léj , ’s felsô színén fényes :pilyhék úszkálnak':

sietni kell orvoos ntán, hogy késô ne légyen,

теrt -agybeli vízkorságot kартt a’ gyermek.

A’ fekete vizellettjis igen rosz jel. Sárgaság

ban lévônek vizellete sárgára festi a’ f'ejér ru

hát, papirossat, ’s maga is sárga, néha sötét ,

mint a’ ser; a’ rhiabarbarától piros; a’ terpen

tinától viola szagú; a’ spárgától kedvetlen kem

ló bûz; `az árénásoké nagyen büdös, pessedt

’s fenn akadó. A’ fenn akadásban sookszor segit

a’ frissen óltott mésznek vize meleg téjjel ele

gyitve , melybôl 24. óra` alatt fél kupát elkôlt

liemi , de tsak az iváskor elegyiltessenek 65z

ve. Midón pedig a’ vizellet‚gôrts vagy tartóz

tatás miatt a’ hójagban fennakad, nem kellkés--

ni 'a’ jó székf'û-virágos ’s beléndes klystély aflás

Sal; На)’ pedig végy sótalan шat 2 lótat, ko.

pai bal’samet l köntinget, keverj l'rat belôlle,

melyel mázold napjálmn- háremszor az ágyék

felett , ’s tégy még lágyító székfû-virágos pépet

is oda.  A’ gyermekeknél a’ kurta geleszták

fúrdalási 'mialtt akadván-fenn gyakran a’ vizel
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let: legelsô légyen a’ nádmézes klystély adás;

egy findsiányi elég egyszer azután való a’ 5za

lonna vakarékós tsap ievése. А’ tsetsеmôt ezen

esetben fеreszszed-'meg korpás- feredôben , adj

мы lágyító klystélyt, súrold ’s borongasd ágyé

вы; ha így nem bóldogúlnál , hozass a’ Pani»

kából Lycopodz'um Нити, ’s petre’selyem fút

tyiben adogass еgу egy kés hegynyit belôlle

L) copodinmat Hiuto'porua/s is mondják ; bizo~

nyos mohának a’ neme. --- A’ vizellec megfor

dúlt mértékben áll a’ gyomor síkúlással 's iz.

zadással; az az: mentôl bôvebb a’_ gyomormc.

nés ’5' izziicláß.,' акциá! kevesebb a" vizeliec1 ’s

lnegforditv’a ’5 a‘ a.

Következik штат, gé'zòïige's. lzzasztó mlm»

kával enni az embernek kenyerét, áldás; тек

tsak az izzadànak esik jól étele, itala,nyúgo-

dalma. - Még a’ heverô embernek is van 1:11:

hatatlan kigôzölgése , mely v-iszen magával viz

gôzben felolvasztott részek-et, szenességet, élet

levegôt , büdöskövességet , -másoknál betegító

séget vagy annak kövеtkezését, és orvosságo

kat. Az izzadást és gûzölgést megrekesztô hü

lés kétképpen ártalmas. Ugyanis ezen kiüriten

dôk, egyfelôl a’ bепмейеdés által új és be

tegitô forrásbélesztenek; másfelôl pedig a’ meg

rekedést elôhozott ok is közöltetik a’ szûrö

edényekkel , egybeköttetésben lévô részekkel,

ц- т- a’ fôvel , torokkal , тел üregeivel, has

мам-“ы, minden belekkel, “Нa5ад тйавеrещ
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-kel : a’ hennan "ílyen esetben tsupán tsak az

izzadást meginrlítani, a’ gyógyúlásra nem 61é5

séges. Az izzadás megrekedése miatt az agyve

ló patyolatjai fínom gôzt nem lehellenek, ha

nem vizet harmateznak'; a’ 'fül bal’amos viasz

szn, az orr szell'd taknya, a’ szem könnye 151

pôsökké , rágókká lésznek; torek  ’s tüdôgyú

ladásook , hiasfolyások , vérhasok vizkorságek

származnak, és a’ poodágrában mészkô foormáló

dik. Ezekrôl is mondhatni , hogy az utelsó gone

szabb az elsônél. -- Az állatok közt a’ 1ó iz

zadásában habzik; az eb nem ízzad, hanem

erôssen lehell kívetett netlves nyelvel. Az iz

zadás is megf’erdúlt mértékben-áll a’ 161111 115z

túlásookkal. -— Feles Tisztúlásbk ’s Rokedések

e’ könyvetskébôl, rö'vidség ekáért, kimaradnak.

32. V. Valamint a’ je Tekajì boor , úg'y a’

jó kávé ki pótelhatlan finom élesztô 's erôsitô.

A’ festellen kávé orvosság - kivált ha frissen,

sá-rga tznkor poorban pergeltetik; а’ lxarmad-ne~

gyed  `s mindennapi fázfúlésekben (hideglelés)

a’ velôsséget erôsíli. E’ végre a’ fázf'úlés meg

jelenése elôtt minlegy másfél órával bé kell

venni az elsô find’s’iát, ezlitán egy óráv'al a’

`másodikat. a’ fázponton a’ harmadikot akál’

`tzitrom lével, akár a’ nélkûl., keserûn vagy

édеsen. Tsendesfli ez még a’ hányást is. А` ká

vé pergeletlen is jó fůfajásokban, fázi'ûlések

ben. Végy e` 'végre pergeletlen ôrlett kávét

l. lótat , {oп-62645 buzog'va -foorro 8- lót'vizzel,
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’s béfedvén hagyd állani 12- Ól'áî_g’ Иgу-ы elia

Ъ61 a’ fòi’ájásban reggel és estve három évô ka.'

_ ~ 'lánnal ; a’ fázfûlésben négyszer napjában ugyan

annyit 9531281’. Még a’ szamán Hurulban sem

utolsó az ilyen kávé. '

Említést érdemel ittïa’ tse'remakk is. Szedj

ñszszel jól' megért ’5 nem férges makkot, ’sjól

megtiszt'itván. apróra vágogatván, vizzel forrázd-

le, еgy fertály (пa múlva szürd-le a` “же:

rólla, szárazdßmeg, `s ùgy tedd-el száraz, nem'

poros helyre zatskóban; midôn szükséged le

jénd, pergelj abból ’s ôröld-meg. Nagy embet

számára. egy find`siálioz kivántatik fel, vagу

egész lót; g'yermek számára félannyi elég. Jó

és igaz kávéval eleg'yitni hasznos, az elsônek 2.

’köntingtôl l. lótig еgу napra, a’ gyermeknek

рейg 2. könlingig. Azon Шут; hogy a’ gует

mekek kevesebbé gelesztásodnak, ezz'el élvén,

különösen használ gypmor gyengeségben, bö~~

fögésben, savanyúságban, lágysá'gban, _vérfoà

lyásban , fcjéffolyásban , száfazbetegségben, ráa

zó-f'ázfúlés'oen, sokf’éle más gyengeségben; de

megkell jegyezni, hogy a’ gyomor tartassék

szabadon.

32. VI. А’ j'ó ser különösen alkalmas arra

hogy abban “Меllеt hajtók élesztessenek; le

Неt belólle lu'vesitô italt is késziteni; lenmàg

liszlel pedig melegetske pépet a` tsont fenés`

sebére. А’ megszáraztott ser-seprô fahajas vizi' `

ben bevéve orvosság a’ hektikás állapotban»
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33. III. Kornáró Velentzei tudós ember 50

esztendôs îkorában. tert- mértékletes életre . ‘я-

'megegé55ége5ed-ett annyira', hogy 100. eszten- __

dôre nyúlt élete.

36. I. Имиgж e's nyúgœlom, egymást "ál

togattyák. Kezdôdik az egésséges-érezhetô mooz

. gás az anyai méhben, az ötödik hónap шут,

mely naponként erôsebben és sûrúbben érez'to

tik, mfg a’ IO-dik hóldszerinti hónap bételési

vel, tsigás moozgással születik a’ gy'ümôlts.' A"

születés után nagyon kell arra vígyázni, hogy

à’ gyermek szores pókálással ne kínoztassék;

hadd kapálódjen-lábával, kezével , a’ feredôn

ИМl- is szabadon hagyatván: -így- izmoossoodik

i tzombja, karja', erôsödik dereka; hadd tsúsz

szon , mászszon, kapaszkodjék, hadd tanúljen

magára felállani és járni , nyar'galni: majd ké.

sôhre pedig l'aptázni , tsáklyázni , úszni , lova.

gelni, ‘еgим-меd": , billárdozni; az idôsek té

li napoken, ha egyéb тoгgа“' nem tehetnek ,
fúrészeljenek ГМ ’s a’ t. Az úlô ember , ebéd- i

jének elôtte szekerеzzék, utánna tsendesen sé

táljen; éneklés, beszéllés, ebédelôtti gyomor

erôsí'tôk. A’ lankadáskor pihenni kell; új 'moz

gáshoz, nevezetesen úszáshoz, fáradtan senki

ne foogjen. Nem kell az ánglus Levagekkenye

rét elvenni , ’s magából nyomoorékot tsinálni;

hanem jobb tanúlni a’ hazát óltalmazó vitézi

levaglást. Tengeri ’s szárazi útazások', melyek

által éghejlatját változtatja az ember, 5аказoв'

6

l
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egésségesitnek. A’ mozgásnak h_asznos pótlékai'

a’ kenés, súrolás és mnsculusok fogogatása; az el

sô min'denkor essék lefelé, egyenes húzással a’

hoszszú tsontokon , é5 soha sem azokon ‘652

szafelé is; tsak a’ hátpetsenyének leesése az,

mely a.’ sarkakon kezdôdve leptiben nyomódik

felfelé. A’ súrolás p'edig a’ lapos helyeken lé

gyen karikában, ’s nem viszszatórôleg is. Sér

vési kenéssel rütskölni veszedelmes. Az aszszo

nyi nemnél a’ nádrát bántani nem szabad, an

nyival’is inkább veszedelmes, a’ szabadúláskor

gorombáúl bánni vele. Vagynak még akarattól

függô ’s fúggetlen mozgások is; fúggetlenek

ezek: a’ tüdô lélekzelése, a’ sziv verése, a.’ him

61' verás? , ’s a’ t. Nevezetes még a’ béltsô moz

gása is, mely hasonlit a’ geleszták tsigás 156

szásához. Ez a’ mozgás a’ belekben kétféle, le

felé 65 viszszafelé, mely ha rеndetlenséggel

esik , formálódnak belôlle lefelé , hasmenés

(diarrhoea), vérhas (dysenteria. )ç felfelé pedig

a’ kérôdzés (ruminatio)` a’ hányás (vomitus).-

Hányásból,vérhasból szerkeztetik-egyb'e a’ cho

1era , az az epefolyás leis felis; a’ kínosok köz

zé tartozik a’ belek bé kotsolúdâsa, mely sze.

rent a’ вaтт nem az alfelen, hanem a’ szájon

kelletik kivetni , mondatik ez mz'serereuel's.

Miko: a’ fûggô mozgások fúggetlenné és rán

gatodzová. lésznek nagyon rosz , úgy szintén a.’

merevedés is  kúlònósen a’ hátgerintzben.
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'36. IV. Alem és émettség esztyák-meg egy.;

más közt az emberi élétet. Az új született gует

mek, végezvén sírallását, álomnak ereszkedik',

’s abban tôlti töbnyire életének elejét, mintegy

hat hétíg; ezután tanúl szemével pisloogni, néz

ni , kezével hadazni , szoptatójával ismérkedni;

így lassanként az aluvás órái apadnak, a’ ví

gyázatiak szapoorodnak, ’s eljutnak idôvel a.'

rеndes mértékre. A’ hallás tehettsége késôbre

formálódik a’ gyermekben.  Valamint az ál

matlanság , úgy az álomkorság is betegség. 

Nevezetes a’ “ïestfáliai 413 napokig, és a’ Веr

lini 42. napokig tartott álemkorság. Еgу тa

gyar ifjú is, ezelôtt nehány esztendôvel, ki Ke.

ma'lremból aluva ‘тент-Теl a’ Bétsi gyógyhaj

lékba, közel másfél esztendeig alndt. A’ ki

alnva jár kél , a’ ki, mintha ébren vólna, be

széll, heloott aluszik: annak állapotja sajnálni

való. Vagyon ely altató szer is , melyet a’ ki

bévészen ,magát boszoorkányok társaságában len..

ni álmoodja, ’s mintha ez vagy amaz hegyre

útazoott vólna, felébredvén el is beszélli. Gas

'sendi мы)“ egy személyt, ki ilyen szert 'vett

bé, booszorkányoos útazása alatt, az az: látta hegy

ágyából fel se kôlt , de ott iszonyú küszködé

sek ’s tusakodások közt tôltött nehány órát.

Talám efélékbôl eredt e’ mondást a’sagon járm’.

Az émettség az az idô, melyben a’ dólgok

'egybefüggésben és ekkal történn`ek, és a’ mely

'testi ’a lelki munkásságra vagyon rendelve.

в a@
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Az álom által megújjitott test reggel ér

zékenyebb; azért még’orvossá'got is éhomra

'kissebb mértékben kell venni.

37. Il. A’ telyes' vérú , vagy igen ingerlös

érzékenységû ifjak rosz é5 gyеngítô álmodozá

saikat elûzhet'rk a’ kövelkezô szernek a’ lefek

véskor való bévétele által: -

Сaтрboraе gr. l.

Nitri pur.

' Sach. alb. aa Ser. l.

M. Divid. in 4. partes. aeqn. DS. Lei'ektekol-'

еду port vegyen bé еду kalán hideg vìzben._«

Ezen kívül még jó, mennél hidegebb vizbe

mártott spongyiával megdärgölni a’ kereszttsont

környékét'; a’ vatsora légyen, ha. lehet, major“

sag sûlt hidegen; ágya kemény, p. o. szalma;

takarója nem meleg; keljen-fel jókor, ’s éb«_

ren v. félálmoson a’ meleg ágyban ne heyerész

szen. -

38. III. Az a’ mit Petrárcba bôltsen podág--

ra ellen tanátsol, más betegilôségekre is ajánl

tatìk: Si vitam sine podagra rlegere 'vis , aut

si ab ea lz'öerarz' cupz's : aut sis pauper, ant

ut pauper vivas, ueeesse est. Ha podágra 1161

kûl akarsz élni, vagу altól meg menekedni

kivánsz : szükse'g hogy, vagy- szege’uy le'gy, ищу

szege’uy módra e'lj.

Számosok a’ mentôszerek és védorvoslá

`sok, de a’ LKatékhéta tsak kettôre terjeszkedik

-kiàmeiyek gyóg'yitók is, 11. m. piros ver ürités,
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fej’êr nedv apasztás. Az elsô érvágás , piótzáz

tatás , .véres kôppelyeztëtés; a’ más hánytalás

és laxálás által esik--m'eg. —- A’ rtfgiek alt hí

vén , hogy az erekben ¿zer tarta'Iik, azér't ne

“тек art'eríánaâ, 'vagy äеrhta'rtóhak; de' ma.

jól megkülömböztetik a’ him és n'yôsté'ny eret

egymástól, még a’ vérre nézve is. ' Közônsé

gesen nyôstëny ér nyiltatik a’ karen, nyakan,

lában, луг!" alatt is. Most midôn Broussais,

Párisi Professor, majd mindenütt gyomor és bél

langzatók'at ('mflammatio) akar шт, mostjött

a’ piros vér kilsapolása szerl'elètti div'alba, kü

lönösen pedíg a’ решая: használása, mvlyeket

Magyar erszágról n'em gyôznek Párisba hordani.

_ Egy kôltött kérô levélben esedezik, a’ vérszi

pó nemzetség az ervesi karnak, ne pusztitaná~

kbnemöket. . - ‚

Az Ervágás. A’ maga idejében tett tely'es

mértékû érvágás meg a’ 82 esztendôsnél is fo

ganatosnaktalallatelt. Két vérszípó a’ köröm

mérget szerentsésen megtériti. Az érvágás ide

je nints tavaszhoz vagy szép маме; kötve, ha

nem a’ betegség neméhez 's mértékéhez; de a’

vértékozl'ás mindég veszedelmеs. ’,Még a’ leg

ijesztôbb tüdôvér folyásban , pòkésben is , me

lyet az Iró 18l4-ben .luniusban g.vógyitett,sem

eret nem nyittatett, sem vérszl'pót nem rake#

tett, nem vérkôppelyeztetett , sem hideg k6

tôkkel nem boorengattatott, sem Орбитat nem

'adeu : Ьапет érezvén a’ beteg а’ vérpökéskö

x
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261116561 , lábait ’s kezeit meleg vizbe tétette,

apró darab sót nyeletett , késôbben ambra li

quida essentiát adott, szomjuság ellen fekete

nadály fôtlyét itatott, és ezekre a’ vér pökés

ritkulni ’s kevesedni kezdett, mig végre el

szûnt, ’s a` beteg meg gyógyult, ’s ma is él.

A?" Hanyîalót sok eselben halasztani'káros,

egyébbel kipótolni lebetetlen; még tsak az ar

czúlati orbánczot sem tapasztalta az Iró vala

mivel szerentsésebben gyógyílani, mint a’ hány

tatóval ’s a’ t. Azomban idején 65 hе1у611 kívûl,

igen ártalmas. Midôn 18l9-ben városunkan el- '

foganszó hagymász nralkodnék, az Iró 20 be

tegbôl l9-nek, kik idejében megkeresték, Ipeca

cuanhás hánytatót adott, és mindnyájan hamar,

kônnyen ’s állandólaf,r meggyógynltak; de a'

_ 20-dik három napot késvén, sok fáradságot oke--'

Zo lt.

A’ hánytató, a’ gynmorba tsak most jutott

betegitôséget, legrövidebb úton öblinti-ki, a’ tes

tet megrázza, a’ 1›6r1`111е51zza5z1]a; 66 a’ iaxa-

tiva tsak akkorra való, mikor a’ betegitôség már

a’ belekbe jutott »

38. IV. Orvosí öseink, a’ gyógy~szerekre

nézve, ezt hagyták örökségûl: házi vagy hazai

szereket a’ kúlfôldieknél , egyszerûeket a’ ve«

gyitetteknél, termésûeket ’a’ mesterségeseknél,

óltsókat a’ drágáknál , próbáltakot a’ bizony

talanokn ál elébb kell betsúlni.  Bátorságo



'MA'sonI-K RÉsz. -ss

son , hamar és szépen gyógyítni efsôbb Шпа

lesség. -

Hogy a’ gyógyîtó plántáknak foganatjek lé

gyen, szükséges azookat alkalmas idôben szеdni,

’s jó 5айтz, szellôs helyen tartani.

I. V i r à g o k (Flores).

ß Ezeket szükség tökéletes kinyílás ею“ , a’

re’sát még elébb, délelôtt, tiszta idôben szed

ni , árnyékban száraztani.

A’ kò'ke'nym'rág (Aeatia) gyomoorsl'kitó , vi

zellethajtó , geleszta ellen való.

A’ Mályea v. (Althaea vulgaris), szeliden

lágyító , tsendesen izzasztó, köhögésben külö

':llösön jó.

Atratze'l v. ò’kò'rnyelvú'fu', Báránynyelvú’

fú, Ró’savz'ola, Gyó’ngyvz'rág mind szíverôsí

tök.

Ro’smarz'nt (rosmarinus) f6 , velôk, méh

fájdalmaiban; a’ ‘Две , spiritussa pedig szemfá.

jásban , igen jó. ~

Ещё/$112 virág (chamomilla vulgaris, Rema

na, Matricaria) szélhajtó, görtsöt mérséklô ,

tsendesen izzasztó, méh fájdalomban úgy is jó,

mint thea; porúl pedig a’ félbehagyó fázf’úléso

ben (febris intermittens) 2. oránként 10. bùza.

szem nehéznyi bévéve belôlle , ëkív'ált aszszony

személynek, igen jó; rothudást is távoztat. 

Levendula (Lavandula) élesztö, spiritussa

I6 és те] fájdalmat enyhit.
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Т%„%6 o. ege'rfarkúfú (millefolium), jó

theának, kitsiny mértókben állitja az arany..

eret. és mérsékli; nagy mértékben pedig vér-

` ' folyást tsinál. ‚

BMIz (papaver) álomhozó, ’s enyhitô.

Ró’sa (rosa rnbra), mint thea 5zo111, jô

"érpökésbem ''

Вoды: (5a111b11е115) , kitsiny mértékben, ki

"ált mályvával elegy , 156116е5611 1z2115z1ó, ’s

még izzaszlóbb kevés jó 61z61161; nagy mér

tékhen igen erôs; pépekben is jó; de szára-Í

'zon zatskóba téve, székfûvel elegyitve, ’s úgy

a’ -fájdalmas részre alkalmaztatva, nagyon hasz

1105, a’ mikor elegyitteihetik kevés kámfor is

belé.

Hársfa v. (Flor. Tiliae), jó theának a"

16165 gyengeségekben, köhögésben, nyavalya

¿ontásbaln `

.Kom'ló (Humulus), keveset megöntvén be

lôlle forró vízzel , ’s lagymatagon megiván, ál

mat okoz , gyomrot erôsit, vert jobbit.

Ökò’rfar/eúfú virág ( ver-baseum`),' olyan

mint a’ fejér mályva. l- ' "

' II. F ü v e k (Herbae).

Ezeket akkor kell szedni, mikor kileve-'_

leztek, de még nem virágoztak-ki.

Feje'r Ürò'my (Absinthium volgare) forráz

va, fôve , ’s még~pálinkában áztatva is jó дуе

mor erôsítô; fenyôniaggal együtt,:serben jó viz
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korság ellen; zatskóban is hasznes s'záraz ko--

tônek; geleszták nem szeretik.

Ищyт; lágyitó, e'nyhirô; torok tsomozás

ban igenhasznos pépnek készitve, ’s kivûlrôl

téve. - _ '

Apróma'lyva, Papsajtya, 'Fqie'rmályea,

Vadmá/yva, Sárgamályva mindlágyítlók.

»Szúlfú’ (origanum) jó feredóben a’gyermek

'nek , viszsza verôdött ótvar' elôhozásaira.`

Vc’renliulloifú’ (Chelidonium Majus) , jó Ещё]

'dugúlásban és sárgaságben, lenmag Наше! péppé

készitve, kevés sóval a.’ тайra booritni. '

T_sop (Hyssopns), theának vale köhögésben,

és gargarizmának, szifnmézzel ’s kevés емета!

együtt. "

Bele'nd (Hyesciamus niger), tsupán tsak

kfvûl használhgtó, lágyító pépes boorengatóban;

senki belôlrôl ne adja, vagy bé ne vegye. Fog.

fáiásban pedig magvával füstölni v. párolni ai

szájat félelmes, mert .tébojit.

Me'hfú’, (Melissa), theának igen Весы“,

tsendesen izzasztó.

’ Forlìnqmz'mtà. (Menthe. Crispa), theának ké

szitve erós , h_athaftós.,' gyomrot szoorit, görtsöt

óld; jó szagú- b_orengatónak' is alkalmalesa"

többivel együtt, egyenlô mértékben vegyített bor

ban és vízben fôzve; hasmenésben igen jól hasz

náltathatik. Мég a’ Lótninta- isjó.

lllartz'lapú (Tussilage farfara )' köhögésben-

basznos ; de hasznos fôként , mint~ thea, ótva

7
1

I
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-ms gyermekeknek', е’ végre 'jobb még n’ Сада.

-_szár szaÃà/uál is. Gyökere, virága mind jó,

lnézet- is készilhetni vele köhögôsek számára’.

lll. L e v e .1 e k (Folia)‚

Szedni kell ezel<et§.’:'midôn'r lökélletességre

тетей, ’s elevenek, nem -pedig fonnyadtak.

' ’Sá/ya (Salvia), köbögést :enyhit-g különö

sen az l’zzadás mérséklésire, megállítására, ma

-gara Isak va’gy téjjel is.. más idôben i's,de fô

ként lvf’ekvéskor lagymalagonJ sôt téj nélkûl

|' . ' \ l l l '

hulepedve, szerentsеvel lhatnl.'

`valo -

Szar/vasuyelrzîfú, jó köhögésben theának.

Ük_o"rfarli (Verbascum) , köhögésben theá

тaк , é`s_ lágyit'ó 'pépnek való.

IV. М а g v а 'k (Semina).

liú’lifú’ {'Scaliiosa) , köhögésben f-theának`

Szedni kell , m'ikor már érni kezdettek ,_

nem várván hogy tokjaikból kihúljanak.

Карт’, áuz's, баb, árpa., dinye, mdk ,

\ ’s тихий‘ különiìsen jó, gyomorerôsítôk, agу

Yvelöt liszlítók; a’ mnstár iiszlbôl l0 bú-zaszem

nehéznyit elég napjában 3-szor vagy'6~szor bé

venni; pálinkába спите pedig, igen jó vele el

. 'esett lagot súrolni; etzetes kovászba bôven ele

gyitve , pirositó ’s ébre'sztô.

Ii'endermag', Fejeuwk (emulsio, 'mint a’ man

doißtéj) készitve jó a’ köhögésben , szamár hu

iusban; pepn’ek, ’я szárazon il hasznos. '
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Fenyo'mag, мыl“ ’s 'szélhajtó aijebbôl -ké

szittik a’ fenyô Ищет. _

' Leumag, fejetnek használva, könnyen ’s ha

mar tsömörôltet ; jobb a’ “5zце, poogálsája, mely

ro’slisztel vegyítve , igen 1ó pépnek ’s boronga

tónak , székfü Чag)’ boorzavirággal. A’ közönsé»

ges korpa ehez, hasznára nézve , nem ha'sonlit

штык, mivel nem tart „плеgы.

`1\‘|е51е8_уzé5rе szükség az , hogy az ánís’, _ _

kapoor, kömény, petre’selyem, murek magvakul' .

hevítôk. Görög, sárga dinye, ugorka, disznó

dinye, kender, len magvak hivesítôk, ’s ez н

tólsó még síkitó is.

V. H a а k (Cortiees).

Ezek tavaszszal mezgésen hántatnak.

Tserfahaj e's Ãzò'lae'ugyò'kör/lfaj (quercus et

acatia). 'szorfeók és erôsítôk,klxína pótlékok, bo

rengatónak és gargorismànak is jók f, rolhadást

akadályoztatók/ A’ fl'izl’ahaj is khínapóllék.

VI.' 'G y' ö k er e k (Rad’ices).'

Ezeket lavтz5м! kell ásatni, megtaknríla

ni, megszáraztani; de a’ l’ekete üröm gумы

ret ôszszel Oktoberben jebb. " d-

Ve'rfzîgyö/w'r (Rad. 'I’ermentillef-J),` еgу a’

legjobb szoritók közúl, azért a’ vérhasban ’s

vérfolyásban igen nevezetes ; minden ember tar

tson házánál.

l
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Feketeuuda'ly gyò'ke'r( Rad. symphitum) ,

jú vérpökésben, vérhasban , aranyér- bôv fol-

lyásában ’s a’ t. '

Matska гyò'ы,’ (Valeriana Sylvestris), na.

.gyon hasznos a` velôs gyengeségben. A’ Vale

'Tiana Celtz'caizúl az íralik ,hogy 100 esztendeíg

is megta'rtaná szagját. ‚

Feketeüz'ò'in gyò'ke'r (Rad. Artemisiae Vul.

garis),'különösen hasznos a’ nyavalyatörésekben, '

’s más velôs g'yengeségekben. De a’ gelesztás

nyavalynronrásban -az Iró különösen a’ pé’smát

' 1'* '!alálla foganatosnak.

Feje'rmályva gyò'/Еe’r (Rad. Althoae vulga

'ris)', jó gyúladásokban ’s’ köbögésekben; de

herbatheának'tsak forróvízzel kell önteni, nem

реd]; .'f‘ôzni. ' ' А

' Örvëuy „мм (Rad. Enulae) , теней

'1.11't6, de írnak fôzetvén új fagyuval ,jó kenôts

-készûl belôlle rûh ellen, ha ez még meg' nem

rögzött. '
Lle’styán gyò'ke’r (Rad. Levistici), -ennek

forráza'iját inni шва fazf'úlésben (febris ner

-vosa) igen jó; de kl'vülrôl', él_esztett шин;

formában , árthat.

шт gyò'ke'r (Rad. Graminis) , nagyon jó

{ôы \’12пе1‹`(1|15(x|й$1)aп , gyúladásban , sárgaság

han; ánis , kömény, fenyô-maggal еgутt.

-- . - . 'ß
Tarma gyn-ker (Rad. Armoratiae) , igen

hevitô ; reszelve nedvesitetlen, tsak érzéketlen

-helyrе шт мы, mint s'zintén a’ шаман-Наш
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tes piresïtet is , nem is sookáig rajta_ taftani;

mert sokkal sebessebben dolgozik, minta’ mus

tárliszt; érzékeny részregpedig senki ne` te'

gye; 1еиэvés'шáп lágyító péppel boorittassék~bé

a’ piro’sitett hely.

Nagyon nyító gyökerek a’ spárga, kapoor,

petre’selyem; 'kevesebbé nyitók ai szamár tö-l

viss , perje, tüske , pirosítófú gyökér.

Ataljában ez orvoosi plánták megismérésire

’s használására ajánlja az Iró, Dr. Csapó Fz'iee’sz

kò'nyve't. ’

A’ hajaket, gyökereket töbnyire fôzni , 'a’'

leveleket ’s vírágekat pedig forrázni kell , ’s

hegy erejek el ne gышать, béfedni. A’ mér

-tékirôl pedig ezt jegyezd-meg'közönségesens a’

fahajból es gyökérbôl tégy másfél fertályes tsu

porba egy lótat , ’s fôzd-le a’ 'vizet' 'vele félig;

a’ v'irágokból ’s levelekbôl fél fertály’vïzhez

mintegy fél könting kell, melyet bé fedve egy

fertályig kell forrázni. A’ lágyító pépeket $61

ben vagy vizben kell fôzni, és mészvl’zzel ’s

gelét etzettel is elegyitni hasznos;-d_e az illa

tos, élesztô , erôsitó boorengatókat borban fôzni

jobb, a’ ki teheti: a’ hel ni'nts -mód benne ,

fôzessenek~ vízben, -’s hintessenek-megpálinká

val. A’ virágosszénamúrve különösen je boron

galónak. ' _

Borongatónak használhatni sokrétü rим

' kat i de legjobb a’ f'lánell` jól kifatsarva. Seba

is a’ borengató ki ne húljön a’ testen , hanem

\
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még kihûlés elôtt -váltasson-i'el 'más melеggel;

a’ borongatás végzôdésekor száraz meleg-gel fe.

dessen a' test , v. mosatlan meleg gyapjúval,

A' Vesicatoriát nem jó addig tartani a’ tes

ten.l mig ez meg kotsonyásodik alatta; szeliden

'kell leven'ni és nem rántani, minden api’ó hó.

jagotkifokasztani, felitatni , minden l0. per.

tzenetben más más lenruhával fedni,1’gy hamar

gyógyùl. A’ roszúl tett vesicatoria okoz fenét,

’s ez azután halált.

39. l. Ha leányról iralik a’ levél o.-nеm

lehet elbalgatni idejét , tisztúlása meg-vagy

még nem-jelenését ,' vagy ‘Мат fennakadását ,

’s еnnek okát; éppen úgy az újj'onnan pároso

'dottróL A` 'szúlô aszszonyról a’ tisztúlás, a’ téj,

a’ szoptatás nevezetes megirni valók. Az idôsrôl

is: hány esztendôs? szûlt é? m'ikor szünt-el'

- tisztúlása, vagy talám a’rilkább peldák szerént

még 7.‘''». esztendôs'korában is járta 'i végre mi

némú alkolású ’s hajlandóságú?

\
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40. II. A’ megkülömböztetett erôk a’' kü

lômbôzô testekben , -az emberre vagy czélalrá--

nyoson „az élet és egésség, az épség és szép

ség l'entarlására; vagy pedig ellenkezôleg' ,' ежек

.nek lerentására munkálednak , a’ magok tör- ‚

vénnye'lk szerént. Az utelsó meg esik:

- I-ben Eró’szak úttyán (Mechanica). Ilyen

betegségek a’ lörések , fitzamodások, sérúlések,

vágások; belôlrôl pedig májban, epehójagban,

- 7vesében , vizellô hójagban találtató követskék';

ide tehelni meg a’- gelesztákat is; a.` kitsapol

‹ ható, és nem kitsapolható viz meggyûlésitg’n’

belsô-polypnsookatg` még a’ máj és~ lép,’s miri

gyek keménycdéseit , 's meg lеhet jegyezni rel

]ók, hogy belsó ekból származnakbmelyrôl

mindjárt szó leszen; és azt, hogy néha nemes

'részekben jelentik-ki magokat. A” Illes/tanica

készen is áll minden kitelhetô 'segítséggel len

' 111 u. m. instrumenlumokkel , kötôkkel , l'ìgyes

kézl'ogással az erôsza'k által okezott hibák gyóä

’ gyílására. ` '

Нади' Chemise, az az .~ ol'raxztás, elegg/z'-l

_‚îxf

' _ te’в , egynemú’âz'le's, egyesz'te’s , választás e's o'fn- '
l

tels» médian. INagy es hatalmas ez aïmód aд

YH

'

_\

’ l
с ` - i - ' °
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egész természetben; de nemes az emberben,_

-mex-t élô és alkotó az. '

Ezen a’módon formálódnak’már az emberek

b_en a` külömbféle tsámporito kovászok, melyek

a’nedveket hasonlóra ëlesztik-_bé; a’ nedvek реd};

_1<еr}п5véп` a' nedv erekben táplályák'a’ velg'iket,

és más alkotmányi mûszerеket,érzô eszközöket,`s -

onnan lésznek a’ test bôrén a’ sokféle pattanások,

sebzések, kelések, sok külsô és belsô tájjagok

s" a’ t. Ezen belsó létel , ha kiúl a’ test szí

nére -állandólag, mondatik- liz'ne'zse'sue/l` (habi

tus), a’ milyen a’ diszua' sza/ia (sеrophnla)

az áuglus betegse'g, a’ száraz меди; , és

még a’ vz'zeuyo'se'g z's. llyen- módon szállanak

által a’ betegségek szülékrôl gyermekeikre;

ilyen módon formálódnak a’ honnyi betegségek;

Helvetia lìavassain a’ pujaság (Cretinismus),

másutt pedig, a’ havasi viztól, a’ golyva vagy '

gusa (5нали) llyen módon származnak a’

nemzeti nyavalyák, a’ régi ’Sidóknái a’ be’lpok

losság, a’ Görög'öknél a’ másfe'le poklosság,

a’Lengyel ’Sidóknál a’ hajtsepù’sede's; ilyen

módon a’ közönséges jároványok minden elfo

ganszás nélkúl; ilyen 'módon alkalrnasittatnak

az emberiÃtеstek a’ foganszványok béfogadá

sára, ’s igy esik-meg a’ vólt egésséges egyes

szelnélyekn'ek lassú elsinlôdések. '_Mindezek el

Ien használhatni'a’ levegô штаммы, a’ sa

vanyúvl’z ivást. Az 'orvpsságok pedig azok

meßállitására, megjobbittására erejeknél foда
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vagynak rendeltetve, ’s úgy is használtatnak.

Ide tehetni a’ Mágnetismus, Galvanismus és Ele

etricitas munkáit is. — -

III-szoor. Vagyon a’ felsôbb erök eggyessé

gének is kedves, vagy kedvetlen béf'olyása az

egésségre : neveztetik ez görögösen pat/iemának,

magyarúl talám szenvedo'se'gnek lehetne nevez

ni, ’s a’ Dietétikának nevezetes гé5z61 tészi;

azért hát itt se mellôztethetik-el. Ezen belsô,

65 felsô dynamiában vagyon az elme, akarat

65 érzékenység (5ensus externus et internus).

Az elme'ne’l-foogva határtalanságokra, vé

getlen'ségekre é5 megmérhetellenségekre terjesz--

kedik-ki az ember. A’ közönséges életben ne

vezzük az elmét talentnmnak is, mivel vélle

kereskedni kötelesek vagyunk; melyet ha ki

telyesit,neveztetik benne észnek 65 okosság

nak; ha pedig elmúlatja. azzal kereskedni,

’ mendatik rólla: van elmeíie, de nints еще. Szü

lék é5 nevelôk vegyék jól eszekbe, hogy a’

gyermeket a’ mire, é5 a’ mennyire tálеntuma

van, tsak arra és annyira szorittsák. Miné.

mû béf'olyása légyen a’ lélek tehetségeinek a’

test kiformálódása'razés megfoorditva: arról fo- -

gunk példákat 161111 alább az e'letro'l való érte

kezésben.

Az маты: úgy képzelhetni a’ Lélek te

hetségei között, mint a’ mágnes erejét a’ testi

természetben. Északi polussával` az elmének

vagy ekosságnak fordúlva, mennél tisztábban’

„‚ я s
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"s magossabban emelkedik ezen polussa , annál_

inkább megfelel az ember az б rendeltetési.

6е1‹,'еr1‹6|t5е lisztább, szabadsága пышных,

lelkiesmérete tsendesebb; déli heves pqlilssáy

'val pedig az érzékеnységnek, sok es nagy zi

vatarok hazájának fordúlva, de a’ hol kelle-'

mes napok is vil'itnak.` ' ' ' " ''

' Az e’rze'keuyse'g ’и; e'rzo'se'g , mint тьмы;

(Гaс11|!a$)_és 9116: mint szenvedöség és szen

vedés , " közönségçs` érteleinben '' tészen külsô

és belsô dólgokiés „мышц szemelyeink.

re , `vagy egyes mûszereinkre` való kedves

vagy kedvetlen béfolyását: ôefogaduz' e’.’ ¿sz-_

revenez',

I 'L Ai'f'tavasz közelitésit megérzik a’ plánták ,

a_'z_6_sz_ közelitésit megérzik a’ bujdosó mada.

rak, gólyák, felskék ’s a’ t. Az idô штат

pedigf'neniftsak a’ pókok érzik-meg, ’,hanem

'n_émely’f betegségekkel bajlódó , külömben egés

s_égeseknek'~~ tetszó.` emberek is ; a’ vitéz is seb

ьыуеп иуедкщ mais..." ' '
'A Az érzékenység 1'е'5{ö1‹ё1lе&е5еbbеп‚шубы)

ffëleképpen. formálódott-ki az emberben; egy

è_s `_ugyanaz (valamint az élet és izgathatóság

is), aж’ egész emberi testben; `s még is milyen

sîégi` és' mennyiségi külömbséggel lapasztaltatik

ánńak' at’' hàroni- osztályos'részeiben , 'az alkot

mänyi múszer'ekben', és érzô eszközòkben. Az

e'îŕzékenységhez штык a’ /ae'pzeló’de’s (imagi

natio) és az там: (affectus). Szépet és kedf '
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-vest hozhat-elé a’ tiszta képzelôdés; hasznos’t

65 11е1уе51 a’ mérséklett indúlat; de a’ heves

és zavares képzelôdés , a’ zabolátlan ’s 6165z11

kos indùlat öszverontyák az egésséget, 1611111

tik az életet. ~- - '

А’ lcarag ekoz guttaütést könnyen. Senki

ne egyék, se igyék hamar utánna; jobb két

kávés kalán mágnéziát lagymatag théában bé

111111, ’5 utánna sétálni; különösen a’ szoptatós

ilyenkor ne szoptasson. в ' - '

A’ tsendes örò'm éleszti a’ Ielket, erôsiti

a’ testet, elósegíti a’ tisztúlásokat; de az igen

nagy öröm sokaknak ekozott hirtelen halált. 

A‚ nevete's igen kedves mozgás, ekez 6161111

vánást. A’ ez’da’mság pedig szúl jó gondolke

dást. A’ reme'nyse'g ’s bz'zoda'lom élesztôk, ele

'Veni'tôkt de a’ '161461115_ rel’tene's, 536317011.

szomorúsäg‘, lm’nßinigy mind sûlyesztôk'. A’ meg

’ijedett szoptâtós végyen boorkövet 65 mägnéziát

méhfú, иgу 'székfû viìáfg rheában', ’ь im szup.

tasson.¥-_ - __ ’_

Az erkôltset tisztátàlanitja a’ bl'ijaság. A’

vagyenon és hívatelen szerf’eletti kapás semmi

bûnt nem úlál. Az irigység a’ velôk 65 szív gel

nyetségesedése. A" kétszîn viselôsgo’noezsággal.`

d А’ más bukratásám 'vala wrekpdés, ¿i rel.'

fu'vanmdás álmanann , hyugialanir. A’ ‚1o11z1;

állónak szívét féreg emészli.- ` " _ _ _ _ Y

Ezek és hasonlók az einberben betegség

111аЁ1’a1311е1111е 1111111 ágybań -kikelrì'elì

e
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és teremnek az elmének bolonditó gombát, a'

szivnek zászpát , a.’ testiségnek égetô csalyánt.

4l. I. А’ világosodásnak áldott követke

zése, ‘hogy ma sem borsó szalwában, sem

tövissen meg nem égetnek, és próba végett

meg nem úsztatnak senkit , képzelt boszor

kányságért. Európában még l772-ig sok helyt

úsztattak és égettek-meg úgy nevezett boszor

kányokat; de 1772-ben Felséges Mária Théré-’ïr

’sia Ósászárné megtiltotta birodalmában , mivel

Tanátsos Orvossa és Archialer B. von Swz'eten

megmútatta, hogy boszorkányok nintsenek; ha

nem vagy képzelôdés , vagy betegség szülemén

nyi, ’s az általok véghez vitt dólgok nem ör- '

dögi mеsterséggel , hanem természetesеn 161’

ténnek; vagy pedig, mint mesék,helytelenûl tu

lajdonittattak az ördögnek.' Elfelejtôdött "Мг

a’ maga idejében világos értelmérôl ’s bôltses

ségérôl méltán tsudának tartathatott 'Kálmán

Magyar Királynak ama törvénnye: de strz'gz's,

quae пoп sunt, пила quaestio fiat; boлеет/ш

nyokrol , mivel azuk 'm'ut’senel: , semmz' szó ue

Иgyт. Figyelmeztetnek a’ Szülék, Nevelôk és

Tanítók e’` dologra: a’ gyermek természet sze

rént nem félénk, hanem inkább mérész; de fé

lénké lészen a’ kisértetekkel es boszorkányok

kal való sok ijeszgetés által; az ô aluvó kép

_ zelôdése felébred ,szemei kápráznak, ’s látiszoä

nyatosságokat, melybôl a’ lesz, hogy a’ ház

ban egyedûl maradnì, kivált sötétben, nem mér,

l
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’s még nappal is fe'l egyedül. A’ Lélek ezen fél

szegségét bajos annakutánna kinôni és erre egy

példa a’ nagy Euler, a’ kirôl azt beszéllik,

hogy nappal a’ kisértеtеk és booszoorkányook el

len hevesen kikôlt tanításában,de ha béestvéle

dett , azoktól való féllében nem mért egyedt'il

maradni. A’ világosodás következése azis, hogy

'az igazat sem égеtik most ki túzzеl és vда5a!

az emberbôl. —— A’ kínzással `való “мaт: (tor

tura) Maria Théré'sia l778.ban Febr. 11-kén

kôlt Udvari Rendelése állal törlölte-el,`melyet

az l791-beli 38-ík articulus megerôsitett.

42. III. A’ természet két betegséget hasz

nál más belegségek kigyóg) ílására, mint pre-

cessust, a’ Febrz'st és az Inf/ammatz'ót.- Va

lamint a’ hajós `Kapitánynak 5ине, de nem

Szélvészre vagyon szükse'ge, hogy csendesen

evezzen czélja мéд a` kertésznek is melegre ,

de nem aszályra van szüksége, hogy plántája

szépen nôjjen és zôldeljen: úgy az (lrvosnak

is amazokra tsak mérséklеtt grádusban, ’s ép

pen ezért tudományoson mórsékli veg): élesz

1i , ’s vezelgeti azok által a’ testet a’ gyógyú

lás jó czéljára. _

Febrz's _e's Inflammatz'oÍkülömböznek egy

mástól, (le megegyeznek a’ következôkben:

a.) Nintsenek egyenes mérlékben (propor

tie) az ты szûlô ekek az ezekbôl szárma

zó‚ következésekkel; p. e. egy tsömöröltetô fa

lat halált, еgу pattanás gyúladása fenésedést e
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'kozbatg midôn másfelôl gyakran goromba hi

bák is , mint ldo'rbézolá's', erôs m'eghûlés, he

'vl”1lé_s,_"vag`y 'rt'ltfs'ebe'k -halält nem 'okoznak. --

_ s.) 'A’ mehr.; из :zwemmend: 'larjuk az.

'ift'á'l'l is iia'i’a-'m'iá'sko'dni `az ‚embеri t'estben , hogy

îik'aik '_elmúltà'hák, ’s iYnag'òk 'Óko'zÓ-kká lésznek,

ìnígnetn Ъ’ Зайk5ёёеё 1'eI-'isis 'megesik

Ё.) Mind a’ Febŕ’ìsuek, mind 'az Iuflám

мышцы; 'n’ Àïnzâfga ’módja 's'z'e'rént baroni fô 5зa

kass'za van. 'in m. l.) A` u_uersesëg' 'v. ~crilditas.

2.) ’Aïföze’s v. '_coctio; "rn'ely ё’ feb'risbe'n 'parmi

Z'X'is'm'us e's ‘e'xacerbatiog 'az ’inflammà'tiůb'àn fe

'b'ris supph'raœm ’anal 'm'égye’n xfs'gh'e'z. в.) Veg.

ŕzs'et “дух-161133’ ¿jbi’a 'ka'gy 'r’o'szra._`ï'"- ‚ _ -

À`_'e`risi`s kîi'lönö's'en ’a' forro betevgségekben

szint'e bizo'n'y'os napokon történik, u. m. a’ 7~dik,

11i-dik és 20-dik vagy 2l-dik napokon, es ak

kor vagy telyes és tökéletes , vagyfelemäsés

hijános, Vagy 'az élet're", vàgy a’ balali’a, vagy

sinlôdésre balár'oz'ó'dik-el '; “de a’ lo’éalis inflam.

matiokról ezt bizony'ossá'g'gal 'nem mondhatni.

A’ Crisis; i... bírjaf, ты Маgам; a’ be
legsëg’ ’okát'gdia "még ’a’ It'estben vólna”, ’s oko

зaчáт is; de 'viszi azt is ‚ a’ mia' bеtеgség ‚

kedviért az emberi lesibôl még felol'vasztatott

és kiporlott, még рай; i'Iagy a` széken, мы}

a’ тент" , "agy az izzadáson viszi-ki. 

A’ természet gyógyitó processussának Szeï

rèhtsë’s kimenetele függ soktól , de fökëht ß'
мышцы: ' i '

`l
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l.) A’ ôetegse’g mugvától; a.’ nyálban lap

pangó diìhödés merge, ésa’ béóltott pestis mér

ge külömbözô febrist és inflammatiót okoznak

a’ vaccina szelid materiájáetól, és sohe is egy

másba által nem vánlteznekq -f

2.) A’ test állqpotjától; mert ez ép, és jó

nedve’sségú teslben könnyebben' ’shamarébberf

kezik a’ szer'en'tsés kimenetel, mint az ’ellen

kezôben; de a’ hel~ belsô' részek, mint. màj',

lép , ’s llas mirigyei megkeményedtek, ’s talám
a’ is sebes, 'e.’ nedvességek is tsipôsek,

ott es’` akkor 'löbb kifegások vannak' a’ gyógyi.

tói precessusok ellen. — ' `

’ 33),;/1’ betegse'g mz'ne'múse'gító’l: a' szerke

zetlen (simplex) betegség ellen könnyebba’

processus, mint a’ szerkezetes (eompositus),

complicált betegség ellen , p. o. mikor a’ tüdô

és m'áj' eg'yútt betegesznekfmeg , a’ f_ô es“ niej.

’291i vfíßkmîßás eggs/ü“ Yagi/nek. ’

Eredeti ártatlan febrisnek tartathatik a’ nö'

vés; a’ többi pedig az emberi teslben történt

valamiféle váltezásnak , elmásolódásnak követ

kezése; m'egkell pedig azt jegyezni, hogy a’

változás lehet sokf’éle , a’ hely és alkotmányi

múszer, melyben az ekoztatik, más meg más

lévén. 

Az Orvos gyógyit a’ Febris és Inflamma~

tie segedelme által:

a') Едем/жаба’ ellenêezo'eel (contraria con

trariis , antipatice , vagy enantipatice) , р. e.
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a’ iiszta és egyenes gyengeséget, tiszta és illö
‚n fvwm-.n

erôsitôvel; a’ déltzeg erôsséget, gyengitôvel és

mérséklôvel , Hippocrates és Braun szerént. -‹

r

x b-) Hasonló't ‘твoими’! (similia slmilibus,

homojopathice): p. o. a’ fagyott embert hóval

és jeges vizzel mint kissebb hidegüvel; az elé

gett tagot , minekelôtte hójagok lennének raj

ta, terpentina olajjal mázolva, mint kissebb

tüzüvel, Hahneman szerént. '

с.) Elmásoló módon (metl1odo"?alterante ,

allopalhice, heteropathiee), ez a’ leg közön

5égем‘), ’s többfele módon is eszközöltetik.

49. I. Azok a` betegségek , melyek mérge.

sen ragadnak ’s tovább szaporítanak , sebessen

lefolynak, magok után fázfülést és Латвиюi:

bйт'áп, mint a’ pestisek és himlôk , ’s -arra

hogy feli’ogattassanak, az individunm részérôl

dispositiot kívánnak. "

A’ Nilnsi mirigyes pestis l8l5-ben és 1816

ban számos szoptató anyákat ölt-meg, de a.’

tsetsszopókra nem ragadott-'el , mert nem vóll;

dispositiójok réája. Sz. Tamás szigetén l822-ben

a’ sárga pestis egy ifj'ú férjre elragadván , mi

dôn hiv felesége,'a’ szép- Brittusnéllátná, hogy

szeretett férjének abban megkell halni', mellé-'

je feküvék egész 10 orákig, Aingét magáról le

húzván, ’s mezitelen mejjéhez szoritván hal.

dokló férjét, hogy annál bizonyosabban elra

gadhasson a’ sárga pestis ищa, `s me'ghaljon



HARMADIKRÉSZ. 73

benne; de Жду sem ragadott réája , mert nem

“И! arra dispositiója a’ Brittusnénak.~ 

A’ Gángesi Ищу Cholera pestis, mely most

annyi vetélkedéseknek és ellenkezéseknek 1áк-

gya lett az Orvosok között , (иду Ьай5zйк sek '

benne forgett nagy tudemányú és tapasztalásù

Orvoosoknak meggyôzôdésekból (a’ többek' közt

légyen említve Leder , Hufelánd , Rust), hegy

liasonlóképpen elragad azookra, a’ kiknek dis

positiójok'vagyon réája-, mint némely catarrhu

sok, és némely vérhasook.  A’ hoszszan nyúló

шум/шуб!“ mint a’ frantz, rúh, az elkapásra

praedispoositiót kl'vánnak. -

Azon -betegségeknek , melyek' eröszakból

származnak, és Gyógy-Dectort vagy Gyógy-mes

tert kivánnak , sem a’ dispositióra, sem a’prae

disposilióra nints „камеди; a’ fеgyver p. e.

' megjár mindeneker', akármint légyenek dispo

nálva, vagy bátorságositva; a’ méregnél sints

_szükség amazokra, tsak a’ dosis légyeu erôs,

es alkal-mas helyre applicált.

Azok az egynemü betegségek, melyek fel'

lyûlrôl , m'int valamely köd, szállanak a’ vi

dékekre és népekre, mondatnak epidemz'ának,

az az népelborító betegségnek. -— ‚Нa ragadvá

nyosook lennének , epidemia eontagz'osánaá; 'er'

re szükséges az individuum részérôl' a’ disposi.

tie , mert a’ külsô erô, vagy potentia kivülrôi j

adatik. De ha nem ell'oganszók, akkor nevez

tetnek: epidemia simpler non eontagl’óm.

9
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Azok az egynemû betegsegek is, melyek

az emberek közт: a’ fôldnek és viznek szinén

lЖgу formálódnak, hogy a’ levegôt bédohosilják,

' ’s felemelkednek talárn 30-36 lábnyi magos

ságra is, 'monda'tnak endemz'a'ual’-, az az: nép

beneredô betegségnek; a’ bédohositó rész pe

dig, mz'asmáuak. Ezek, ha ell'oganszoson formálód

nak, endemz'a contagiosa, mint az égyiptomi

szemfájás , ’s nem regen a’ Belgiomi katonaság

szemfájása; e’ végre a’ dispositio szükséges az

individuumban , hogy réá elfoganszhasson. Ha pe

dig nem foganszványosan formálódnak, ende

mia simplen.' non contagiosa; ez már, vagy já

rovány , vagy lielytálló betegség annélkûl',hogy

szaporitó lenne , és ezt az idô változása is el

múlasztya. Az elmúljasztás után láthatni még

imitt amott betegeket; ez a’ maradvány beteg

ség mondalik népbenelszórt betegségnek —

morbus sporadz'cusnak.  Az Endemiában 'a.’

betegitôség sokszor elhárithaló;p. o. a’ 1110156

roknak kiszáraztása, 'régi kriptáknak , fôként

pestises siroknak ki nem bontása, ki nem ásá

sa ’s a’ t. által. -

Könnyebb megérthetés ’s világositás végett

vegyünk-fel egy példát: vagyon- p. o. N. város

пak 6000 lakója , 6 fôbb uttzája, mindenikben

6. `s l0 beteg is találtatik egyféle betegségben,

mivel a’ n) ár hives ,és nedves vala; е’ most

gz'épbenelszort, azauasze'tos betegseg (morbus

sporadicus). ldô lóltével a’ “Пo5пaй szinle fele
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'abban a’ beteg'ségben fekszik, már eMer- »Jp-_

beneredó’ betegse'g, eagyjároeány fendemia);

de ha nagyobb részét a’ városnak elfogná, hogy

tsak kevesen maradnának mentek a’ 11121053é;

tôl, már akker mendatnék: ne’pelborz'tó bеtе? '

.rágnek Cepidemiának). A’nyavalya, nagy mér

téki uralkodása után, tehát megsziinvén , még '

imitt amott ütnék-ki magekat egyes 'esetek,

(sporadicе). És így sporadicitas kezdet és vég

zet, de néhel magára is hívalkodik. -

Нa már'a’ gondviselés ely férjfit rendel

az igazgatásr'à, ki a’ város uttzáiból a’ 'szages

motsárokat és tМишa’; elereszti , kiszáraztya ,

kemény' és jó fôldel megtôlti , hogy à’ v1z1611

bé m'eg ne álhasson; a’ folyó viz partyait f'el-~

emeli,~hegy az árviz ki ne üthessen';' a’ 5адние.

metet isg éjjeli hives hóldvilágon meszsze 11613’

re takarittatrya; piatzát_'megûgyeli, hegy do.

hos , kenkolyos, anyaro’soos gabonát ne árulja

пak; a’ kenyérsütést, a’ húst, a’ kortsomákat,

a’ gyüm'ôltseket szoressan jó rendben tarlya , ’s

több hasonlókat tselekszik: az a’ férjfi jó ren

din ama hárem betegségnek gátet vetett , és a’

várost egésségessé tette. `

50. I. Íîagadeány (centagium vagy conta

gie), ragadó betegs'e’g tsak magyarázat nlán

jelentheti azt, a’ mit már bévettek'J hegy alat

ìa érlsenek , és az Iró is e’ kérdés alatt теg

' magyarázott. -- Bagad ngyan a’ madárle’p , a`

regadály, bejtorján , az enyv ’s a’ t; de az élô

9 * ' -
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eievenben'semmi eleve'n változást nem okoz

nak, annyival kevesebbé annak szinén va’gy

belsôjében magok nem'élôdnek, hasonlót sem

hoznak-elé. Más közelitôbb kitételnek tartya az

Iró ezt : [еgиный betegz'to’se'g; теri: a’ fogan

szás életi hatalomnak munkája„ melynek élô

's eleven következése , a’ tovább élés , ’s osz--

tán a’ magához hasonló шарф-o6á5. és szaporl'

tás az arra alkalmasitott más testben is. Az il

letés vagy érdeklés által való , átfoganszásnak;

a’ távnlról _való pedig, elfoganszásnak; a’ mi

foganszik , foganszvànynak , avagy foganszó be

tegitôségnek mondattathatik.  _

5l. II. Bonnét János származott Frantzia

szüléktôl , telyes életében beteges vólt, végre

megvakúlt , elvesztette minden érzékenységeit,

’s meghólt 10. esztendôs korában. Midôn a’ ka

ponyáját'i’elbontották , azt agyvelôtól üresnek

talállák , ’s annak fenekén valami rongyoshár

tyák, ’s kevés higság fedezteltek-fel agyveiô

helyett.  Szüléi tiszlálalan élelüek vóllak.

Регатzt paz-entes, удвоил/'шт 8060168.

53. III. Rò'vz'rl e'rtesz'te's a` tel¢'e'ulu°mló’I'ó’/.

Az igazi meutó' штата, mely- néhai áldott

emlékezetü Jenner Eduard által kihirdettetett ,

hazájára nézve Angliának- magának Clucseszter

schir nevû baromtartó helységébôl való', ’s ott

is a’ tehén tôlgye tsak fészke vólt, теr: `igaz

gyöngyháza nyomoztatott a’ 1ó talpára. —- Szo

kott ugyan is némely ló talpán a’ köröm és
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sarok között tsak egy, ’s ely nemü kelês tá.

madni (nem tudhatni-mi ekból), mely felhója.

gosodik , és ez a" hójag mendatik a’ lovaknál

K ris sp i-nak (varix), melyben foglalt nedv tisz

ta, ragadós és enyves, ’s ha ki fokad a’ meg.

sûrüdés elótt , nem tsak a’ lónak szôre ragad

tôlle egybe, hanem még a’ sebet takaritónak

is kez’efejére, ’s kezére rá ragad a’ kristály

színû enyves materia. A’ lóban változás tapasz

taltatik, lábát is bajosan mozgattya a’ siklójá.

ból; nehány парok eltelve a’ változás elmúlik,

a’ daganat megszáll , a’ kif’okadt hójagban meg

sûrüdett materia- megszagosedik ’s varasoodik;

neha még masodhimlôk Штык-1:1, de a’ Ine

lyek nem genyetségesedn'ekmieg.

Ugyanazon egy tseléd bánván a’ ló kele

vényes lábával, mo’sdatlan kézzel megl'eji a.’

ищем, ’s a’ ragadós természetû hójagos kele

vényt a’ jámbor tehén túlgyére súrelja ’s bé-'

fészkeli , majd a’ tehén is harem négy nap múl

va nem eszìk, kevesebb tejet ád , ’s kiütnek

tôlgyén valami kerek , béhojpadt, v. öblös tc

tejü, kristály tisztaságú hójagotskák, melyeket

re’saszínû udvar` kei'it-körûl (nelia jelennek

.meg a’ szemepilláján is hójagotsk'ák ) , ’s leg

felyebb 7. napra tökélletességre mennek. Azon

hójagetskák ezüst v. gyöngyszinúek , kékes a.’

prémek, levek most tiszta mint a’ kristály, „

de lassan megsûrüdik és savósadik.  Újra meg

telik a’ tólgy téjjel, de fájdalmason fejetik.
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Azon hójagotskák 12. és 14. napok között meg..

barnúlnak , varral fedeztetnek, lehúlván pedig

a’ varak, kerek helyet hagynak magok után ,

ha dатa fejés által meg nem mérgesittetnek,

hogy 'sebbé váljanak. llyen módon terjed azon

egy tsordában a’ tehenek közt a’ himlô. —

Nelmes Sára' nevú szolgálónak kezén, ilyen

tehélr f'ejésbôl, származott hójagból, óltotta-bé

Jenner Majus l4-kén l796-ban sokaknak 16.116

a’ 8. esztendô's Phyp'pst nevü gyermekbe sze

rentsésen a’ vakczinár. '

Ezen má;- tehé'nhimlôvé Változott mentô

materia nagy örömmel fogadtatott mindenütt,

és oly sebességg'el tei’jedett, a’ milyennel egy

új találmány sem ditsekedhetik tudtomra. Nem

maradott mindazáltal ellenvetések nélkûl: me

lyek közûl egyik az,hogy állati beteg'ségek, és

indúlatok is atadattathatnak, de a’ mely már

ma nem érdemel megt'záfolást; a’másik pedig,

hogy Anglian kivûl másutt is, Jenner rá találá

sa elött, isméretes vólt, és használtatott vólna

is a’ vakczina. ‚

.Elsô vala Holi-atie, Dániának Ñémet or-h

szágon lévô hires baromïartó tartománya, a’

mely tulajdonitotta a’ felfedezést magának, ’s

ma is fenntarlya mások felettijnssát.' В. Нит

ůolt ís hasonlót ernlit új Hispániárôl.  Ar

ehz'ater Pre/a,- Plinius ulán Boa név alatt, a’

hójagos himlónél régibhnek állitlya. Saute/'ai

Grant/@dm v. Dhanvatary azt erôsiti , hogy'
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megyólt a’ Brachmánoknál; Brace szerint még a’

Persiai Nemadoknál is Итot.’ IléV alatt tehenek

ben , juhokban ; sôt Aventz'censz's Marius az

‚ 567-beli marha dögöt annak igyekszik tulajdo

nitani.  Salger az N13-'heli dögöt. himlôzésf

mk ánirja. ‚

Hogy a’ zavarások 65 megtsalattatások el

kerûltessenek , meg kell tudni és jegyez'ni, hogy

Ángliában ’s másutt is, hó1 tsak teheneket tar

тaк, találtatnak a’ tehenek tôlgyén hegyes

hójagotskak,' melyeknek színe néha fejér , né

ha sárgás , nella' kékellôs, ne’ha feketés , udva

rek gyengén piros , ’s melyek megvarasodnak

é5 ragadósok. De nintsen semmi mentô erejek,

ha szintén béóltatnának is valakibe, nintsen

mert nem \Krisseis~ból vették eredetöket. -

Erdély részérôl is találtatott ingerens,lásd

a’ Kolo’seári t(г/161164211“, 'Kolo’sváron 1802

ben a’ 7-dik e's 9-dik lupo/ion. Az Iró is haza

fi Orvos, abban az idôben élt, é5 a’ vaccina

dólgában foorgott , még sem tud semmit., ’s má.

`_sektól sem hialloott az ottan állittattak igassá

gáról é511`1111(1aте111oтo55г15ár61. ~

A’ gyöngyház (matrix v. materperlarum)

tehát a’ lótalpa-.a’ тa; vagy a’ krissoi pre

dnetnm patholoogicum; midôn a’ tehén tôlgyébe

elfoogansztatik, válik abból producens és repre

dueens` is; a’ tôlgyen lévô ’sendûlô hójagnak

leve, az emberi testbe tétetvén-által, hoz ma

gahoz h-50111ó gyöng) ellô hójaget elô. Úgy de
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a’ gyümôlts'l’ák is -töbszeri' kiûltetések által

nemesittetnek. - Vagyon ma Bétsben Felsé

`ges Urnnk Atyai gondoskodásából Ft’iorvos

В. Stift András Ur ó Excja- felûgyelése alatt еgу

inlózet, a’ honnan minden ember tiszta ésigaz

inentô vakczina materiat kaphat, és „(тéт

len ez v. amaz havason keresni azt, a’ mi ot

tan~ nem is lehet t. i. a’ mento" salami/za. ` '

-Azt pedig, hogy Erdélyben ki és mikor

óltott légyen legelébb hójagos himlôt', nem lе

hetett megtudni ; hanem bizo'nyos, hogy Maros

Vásárhelyt néhai Docter Mátyus hláté, és nem

D- Matyns István, kinek gyermekei sem vóltak`

últott legelébb Куй! leányaiba , mely is bizonyit- '

tatik ilyelén protocellnmáv-al szóról szóra: --

1796-ban I'Uájus ÍIÓÍIluapja 26-kán óItódott-be'

и’ ńójagos Íu'mlá МИД/из Ág/zesbe (ma (МН

Ga'óorne' ) e's Ann-(iba (ma Dé'si Gáborné).-

Szokásban vólt, a’ hójagos szelid himlôzéskor

a’'lximlôz6'nek ágyához vinni a’ még meg nem

himlózöttet, és úgy elkapatni; vagy тщат

tatni , mely módon himlôztetett-meg az Iró is;

de a’ tehénhimlôssel, egy takarodzó alatt is

l1álhatni,’s még sem raged-el.

55. IV, A’ [шинш- ToroÃgI/e'knak (Angi

na membranacea, ¿äutige Bräune):

.Helye , a’ torok , hang és lélegzô hasadék ,

a’ gége, a’ rezegô sip és ágazata'i bé a’ tüdôbß

Terme'szete, bártyát öntô hurut, gушa“

„'sos, ‘мифa pipes, sipbló, kotyogó , #lehellóst '
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11611611 116116z116 , szorongató, l¿Inappal engedel

mesebb , éjjel fájdalmasabb', fojtogatóbb, az 611

rázat miatta égô, a’ szem tüzes , neha igen se

bessen hág; ezek egyszersmind megismértetó

jelei. ' '

Kú'lò’mbò'zó’se'ge: a’ szamá-r h111111161 abban

611, hogy ez görtsös , és hangja rivgisi; a’ foj

tó katarrhustól , hogy ez versenként jô elé; az

óldal nyilallástól , hogy ez -1általszegeztetés ér

zésivel jár.

Belsó’ e. Beteged/Leto'se'gz' okaz': a’ bôvebb

nedvû gyermeki test: ’s kor a’foogzástól foogva 27`

65z1611665 11o1615, é5 a’ nagy érzekenység; a’

fiaknál az ú’gy nevezett Ádám almájának még

meg nem állapoodett kiformáltsága.

Ii'ülso" Betegz'to'ségek: gyúlasztó 111161606

ságú idôjárás , hurutat formale nedves, hives

levegô , északi 5261, mely a’ keleti meleggel

lu'rtelen tserélôdik-fel, a’ késô ôszi, é5 a’ ta--

‚ ' vaszi levegô, a’ megizzadt nyaknak meghülése,

a’ friss mes’zelés, béhevítés, meleg gôz.

Távúlról Betegz'tó’se'gelz: lenyírett haj, me- _

zitelen-fô,'fedetlen nyak és mej , az ótvarnak,

kosznak sietett bégyógyítása, mert a’ mig ezek

kívül’rûgyeznek,_virágoznak a’ gyermekeken,

addig nem igen kapják-meg ezen legveszedel

mesebb betegséget , tevábbá a’ hevl’tó i''talok' ,7'

ét0lek.'

Eëfogamzósága: nem' hihetôs, hanem- a’

maga helyéntsúszó felyülrôl alát'eló, alólrtfrl"'

l0 '
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felfelê, állapitott helye nints; által mégyen ms.

betegségbe , vagy más ebbe , rеá szokik kivá-

a’ fiú gyermekekre, midôn szavok tsattanr.

akar , ’s néha nyóltz versen is tapaszraltatott.

Gyógyz'tása: епае!‘ szerentsés v(Яta Гйы

az idejében való megisméréstôl; jól választot

módjálól. Bénézvén a’ szájba, ha 'tzinobriumoa

veu-es körös машут-a’гыуеььтегт hely, kéz

tség akker eránta nem lehet, ’s még annyival

kevesebbé, ha dagadást is láthatni. Ekként [neg

bizonyosodván négy dologgal késni nem lehet.

1-ben Mindjárt jó, és bizonyos hójagot húzó

flastromot kell ragasztani a’ nyaktsigájára , me.

lyet, a.’ hójagok ollóval való feltsippentése uta'n,

száraz ruhával szükség gyakran felszárogatni,

’s fedni. 2-szor Elôl a’ gégére ’s mejjre oly me- _

legségû ’s nehézségû lágyiló pépet kell lепад ‚

mely ne nynmjon 's ne l'ojto'gasson; ezt a’ lá

gyl'tó pépet készithetni lenmagliszlbôl v. рogá

tsa'hól, kevés székl’ú virággal és` ro’slisztel elegy,

‘s ha lehet egyenesen tétessen a’ bôrre, ha pe

dig nem., úgy lengetég rnha közé tétetvén al

kalmaztassék a’ fájdalmas részre; de f6 vigyá

zat légyen arra, hogy ki ne hûljön, melyért ét

'szakára mosatlan gyapjut líell rеá tenni , de a’

‘шагgет ottan ottan fel kell ébreszteni- A’ mo

„Нaд gyapiú helyett még nyúgalmasabban , ’s

a’ tайт' tán bizonyosabban is I'ehet a’ Кöит:

kezô szert hasznalni, hol közel a’ paiika: végy'

iüacllyif compos. f''lastrornet 1_. шт, aquila el?-

l
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»át l0. gránt hozzája, ’s ez bôrre'v. lenrnhá

~a kenetvén tétessen-l’el melegitve-a’ nyakra,

ì-szor A’ párelás, mely végre az Iró tserépból

:észittetett ibriket Í’edôvel, és kinyúló többl'éle

mjlású tsôkkel vastagabb ’s vékoxx)-abb formak..

mn; melyekbe bodzal’a'ból tsinált “мы; kell

enni , az égetés keiûlése végett, jebbnak is ta

lálta ezt az lró a’ plehból valónal; a’ páreló

készittessek тыл/a vagy más gyökerekbôl. A’

‚ párolashoz tartozik meg a’ Махa! etzet gôzével

megtôlteni, mel) rôl alabb. 4-szer Akár légyen,

aкт’ ne leg) en meg lrurutas fazfûlés k’iformá

ledva, az ital mindeg szelid, nyalkasfkcdves

melegségû Иgут, ше|уbе kevés alma etzetet

jó tenui , ha szenvedni lehet; Iia pedig ez szúr¢ "

na, ki kell bag) ni , jó a’ tsendesizzadas. Lik

hent vagy 'martilaplit adni ezen hurulelásban

ártalmas. -’

iid foorrósága ienne a’ betegnek, három Ы!‘

zaszem -nehézsegl'l` sale’tr'emoot sook nadmézzel

clegyilve bé kell a’ nyel'vbe -szeliden súrelni

3. óránként. ~ A’ legelsô eseten kívûl az lró,

valahol tsak maga idejében Мr: adtanak , min

denütt a’ megírt módon és szerentsésen gyóg) f

tett; az elsô esetben pedig, minlhogy elein

nem ismérte-meg a’ be'tеgség'et, patikai szerek

is járultanak- hozzá ’s'úgy gy6g'yú|t-meg. Vagyon.

mégîkét igen nevezetes , ’s mégis liazi gyógyi

tás ‚Былa: l-sô. A’ szobát _etzetgôzzel kell то?

tôlteni G'ruithuisen azerénktfA’ beteg истцa lé-P

' 10 ' ' \

с
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gyen 18-20 grádus meleg Reallmur mérôjével.

A` pádimentomon felyûl.7 láb magosságra, a’

kementze terejére tégy egy tálatskába ser, vagy

alma etzetet, ’s hagyjad tsendesen elgôzölögni

’s nem páráson'; a’ beteg ágya távúl Iégyen a'

faltól , a’ tsapó ajtótól, a’ gôzölgô kementzétôl

is, 'hogy ne fojtson, másfelôl minden órában

álmából szeliden felkôltessék. Nagyobbatska me

legeïtámadván a’ testnek , követi azt könnyeb

bítô -izzadás es seprôs vizellet. Hogy ezek ha

marább ’s könnyebben történjenek ,_bé kell köt

ni a’ homlokat oly sok rétú ruhával, mely hi

deg etzettel hintetett (a’ flánell még jobb Ien-_

ne), a’ f'ejet magát fedetlen hagyván. A’ nya

kat _is 'bé kell kötni meleg etzettel hintett, meg

melegitett keszkenôvel,’s béfedni mosatlan gyap

j'úval, avagy flánellel (a’ melege tovább tart);

éppen így , ~s nem külömben kell fedni a’mej..

jetés lábakot meleg etzetbe mártott (és jól

kifatsart) keszkenôkkel. A’ kinek tsak erôs bor:

etzetje vagyon, elegyittse v(тем hogy a’ hôrt

fel ne csipje. A’ gyomor légyen szabad, melyet

g'yümôlts evéssel , szilvalév ivással és manná

vál is eszközölhetni. Sálepes-árpakásás {бы vi

zet eczetesen, megnádmézelve, ha nyelheti,

` bátran ihatja. Ezen bánás módja vétetvén ем'

mindjárt elein, nem formálódik-kí a’ hártya.

Szelidl'llvéп a’ beregség, az eezetes ruhák le

Vétemek, a’ melegek 'pedig -tovább is rakattat

llak ,j a’ “Мыши 16--18 grádusnyi R. meleg

- -'¢

Ф
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tartatik , hidegtôl, nagy melegtôl a’ beteg 6:12

tetik , kipattogzó feje bé nem 5уó5утёп11:_——

- 2-dik Мёд. Végy jó hoszszú tekenót elé , “Еgу

abba lágy szalmával megtôltött súrgyét, тaкт-(Ъ

bé szép lepedôvel, a’ f6 felôl tégy még párnát:

is , ezután magad álj a’ tekenô felett jó fél ôl

Ámagosságra, ’s midôn egyik az ártatlant Гете

ti hasával a’ súrgyéra, fejével a’párnára ’s foog

ja két kezetskéit, a’ másik a’ kezedben lévô'

vedres kártyádba tôlt 12--13 Rr. hideg vizet,

melyet te legottan tôlteni kezdeszsz fejére,nya.

kára, válla közé, hel kevéssé me'gállapedol

folytatván 'az öntést, o/nnan le a’ fartsakár’à;-

mig ezek így folynának kedves melegségú flá..

nell és lepedô várja végét az öntözésnek , és

abba fegattatik, mint éppen a’ f’eresztéskor'szos

kás kií’ogni , ágyba tétetiknlO. minutlimnyi pi-.

benés után pedig tisztába; a’ sürgetô :esetben`-

2--3 órában újjithatni az öntözést, arra gendo#

son ûgyelvén , hegy miden a’ gyermek ízzada

akkor- telyességgel az öntözés ne próbáltassék.

Ilyen 2-tôl 9-ig való leöntés sok gyermeket'meg

тетей; midón annyira bírta, hogy az oda

gyûlt kotsonyásságot a’ tüdôbôl , a’ hártyát a'

gégébôl kihányták', gyomrok szabadúlt, vizelq

Ietek niegindúlt , köhôgések kön'nyúlt ’s hangett:

váltett, ábrázatjok megszállott, szemek felví'

dúlt, fejek is szabadúlt. Az öntési idô nem

tübb 1/3 perczentésnél. Ezen ele'- adott шёrl502

gyógyítás módjáäegy megkeseredett derék Musz'

\
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`ka Doctor saját gyermekén fallin távúl a’ vá

105261, hol semmi segitsége nem lehetett, vá

мы küldeni késô “Ш, akkor és úgy probál

ta szerentsésen  ugyan ezt a’ módot Német

országon kenlelenségbôl több hel) eken, de sze

rentsésen utánnozlák.  A’ hideg vizzel та

mosás gyengitó , az önlözés pedig élesztô, erô- '

silô , «вые5да , mozditó; azert is ez azzal nem

feltserélhetó. Nagy nyeresége az emberi nem

nek, ’s nemes szerzeménnye az orvosi ludo

mánynak. Mind ezen foglalatosságok alatt a’

gyomor tartasson szabadon akár klystélyal, akár

tsappal , vizellet mozdittassek petre'selyem Зуб.

kér fóuyével. Étele nem fúszeres légyen, hanem

gyóngy, -- трaктa-10%! megszûrve. „- Ren

des ital lehet még a’ tisztitott édes savó is.

55. 4. A’ `Ifojló Ii’atarhusuak (fulladás,

Catar'rhus suflocativus, Stickhusten) `

-Helge.’ vagyon inkább a’ velós fonalakban.

Terme'sizsete : görtsös rángatódzás, mely ver.

встаёт való köhögéssel , és Íúllasztással, ne

vekedô erôvel tér Иннa.

тидтддшtд“ e's ’saját jelez': a’ hártyás

torokgyék e'dények belegsége, e’ pedig a’ fena

las velôké; annak pipes felhúzasi, kotyogó

hangja v_an, ebben valamely varju- krakogási

vagу röfögési hang; az szakadatlan tartó, tsak

hogy alább ereszt , ez merôben elszûnik, elsô

rendbéli szorongatása tart 5, l0, 15-30 ред-шеф'
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`tésig, midôn osztán köhögessel , tsekély nyála

zással vizellés fennakad 6, 8, 14, 24 óráig is ,

de akkor kemënyebb, tartósabb, az ajjak meg

szederjesûl , hideg enyves izzad'tság üt-ki, a’

szemek béhú’llnak, ’s halál kövelkezik аттa

iités , nyavalyatörés vagy meg'merevedés által.

Rettenetes ezt nézni; az Iró próbálta, ’s те;

kelletett fejét valamihez támasztani. Sokan meg

szuszoogósoodnak, sokszoor megyen által torek

gyékba , szamár hurutba, tüdó gyúladásba. Ne

vezetes fogyalkozás a’ fázfúlésnek (hideglelés)

nem léte , mely talám még „gнище, s’ mely

a’ hártyás torokgyekban segítségûl megjelenik.

Essen betegedhetó’ség, mint belsô ek , пё

ha jô-le a’ szüléktôl, mint szûk mejjúsŕg, igen

érzékеny tüdôk. Az utólsó van inkabb a’ leány

gyermekekben ., kiknek mejiszekrényeket kön-`

tössel szorongatni is szokták; a’ másik in'kább

a’ fiukban.

Ii'iilsòL betegz'to'se'gek, mint ekok, a’ hûlés,

rosz levegô, távúlról a’ gelesztásság, ’s a’ vál

közi veretésrôl is gyanittatik.

A’ “НИМ/Ъ fulladááának is gyengeség a7.

eka, mely sok helyt jô az elet mezgéjének

vesztegetésebôl; okoz szúk шел-еt , gyenge

_gyomret.

Az ¿ums fúlladámkülönibözô; néba nyá

las, neha száraz, de ebben is bizonyos az

pkozott mejj-gyengeség ; azért a’ betegseg'nyúlf
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tában hasznos ôrvény gyökér fôttyét itatni erô.

sítés' végett.

Gyógyz'tása: az Iró szerentsésen próbálta

.a’ lágyítókkal való párolást jó szagúakkal elegyf,

és a’ Patikából a’ Kajaput olajat napjában négy

Versen 10-15 tseppenként. Mások próba után

ajánlják a’ dohány Julepet. Végy e’ végre _egy

kisded szép dohány levelet, -fôzd-meg tsupor

kában, vetvén hozzá kevés ánis magot is, a’ le

-szûrt ’s meghült levibe tégy nádmézet, forrald

és sûrittsed Júlepnek, adj ebbôl 2-4 Versen nap

jában еgу kávés kalánnyit mályva theába? ele

gyitve ,'’s ugyan ezt itatván utánna. De meg

jegyezd, hogy mindennap frisset fôzz, arra is

vïgyázz , ho8)’ gyßrmekedet- semniifélç чаши

h_usos ember ne „oтцa. -

A’ Alum/'m сити/лилий: osa vagyon a’âle

vegûben felolvasztva, és bészivódik, szúr mint

a’ kaмея. és elf'oganszósnak lenni megismér

шеи. Hazànkban is uralkodott 1782 körûl.

A’ Nátha fptrüszkeltet, a’ Hnrut köhögtet g

a’ Kalarrhus mind a’ kettôt magában foglalja.

55. 4. A` Szamár lmrutnak (Tussis _feri«

na , Eselshusten) '

Neve: _a’ hasonlatosságtól' vagyon véve , és

a'vki egyszer hallot't szamarat rivni , meg-hal

ván a’ szamárhurutoshl’lzását, геá fog ismérni. `

Terme'szete ё: szakaszszai: természete ab

-han ё" hogy `elfooganszik, bészivódik a’ levegó- '

_1951s, "s тьмы" megfészxeiódnç a' hasi швы;

’i s-



НАВМАВ1К RÉSZ-- 89

Ч

kének azen fonadékiban , melyek vagynak a’

tüdôt a’11a5:ó1 elválssztó bendóben; azen is-

két f6 idôszakaszi vagynak : elsó’ a’ mit/uis 1216

szak, ebben a’ beteg elein tsak ritkán és szá--

razon köhög , kevés i’ejér nyálat is vet-ki, mig `

az alatt a’ vidékben mások is úgy köhögtek ’s

köhögnek , elnyúlik ez 8, 12, 2l napig is , ak-

kor általmégyen a’ más idôszakaszba t. i. a’

gò'rtsò'sáe, mely szörnyú rángatódzássalf, nyíl

vánosabb szamárhangú húzással tart nehány ‚

hеtekig, `és a’ gyógyúlás esetében viszszatér az

elsô szakaszra. - '

Belólro'l ab, az l'elfoogadásra való ’alkalma-

sittatása a’ testnek. - А

ю’шг’иш ok, a’ levegônek ,' nem tudhatni ,

mitsooda misége, minémûsége; mint {a’ 'verеs

himlô es skárlát, úgy ez is ôszi nedves na

pokban , hives szellôkben szokott foorm'álódni;

de nintsen kiütése , nem is lehet,mert nem az

` edények , hanem a’ velô betegsége. Ezt az Iró

l'gy- tartja , tudtára leven az is , hogy mások

gyúladásoshak állitják, ’s vérszípóztatással is

_gyógyitják, a’ két vakszemet, mejjet, óldal

bordát hatalmason vérszípóztatván. Az Irûz a’

‚ bôv orrvérfolyás után, nevezetes jobbúlást'vagy

roszszabúlást nem tapasztalt benne.  Ez. a’

fortélyoos'betegség sokaknál tökéletes gyógyúq

lással végzôdik; de m'ásoknál áltmégyen agу!‘

vе16—‚‹;уй1a‹1á5|эa , vérpökésbe , óldalnyílallásb-a

’s gyúladásba , sérûlésbe és szakadásba.

‚ 11 '
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‚ Mento'szer ellene: egyedûl oly erôsége a‘

testnek ’s 'megedzettsege , hogy a’ járovány fo

ganszványa meg ne foganszhasson benne, ’s

aж meg ne hódithassa. _

Ve’dszer : az ilyen nyavalyásokkal való tár

salkodásnak ’s tsókolódásnak meszsze kerûlése;

_a’ betegítô levegônek és lakhelynek egésséges

' sel való feltserélése.'

Ggò'keres gyógyz'tása: ezt egyedúl orvos

ЕМ várhatni. 'I'apasztalt dolog , hogy a’ hány

пox’ megjelenik, annyiféle patikai szert vá

{мм} aw szelidités és bánás f6 dólgok: шт

gyógys’tása: igyék a’ beteg/ fejér mályva vii-ág

ról v'agy annak hántott gyökerérôl mákvirággal

elegy fôtt theát gyakran, ’s ugyan azzal párol

tasson mind melegetskén ; a’ mejjre borittassék

lágyító pep , .melybe belénd 'levelet, vagy bür

köt is , kitsiny mértékben hogy ne 'kábittson ,_

vagdalhatni; a’ hátgerintze végig , ’s a’ gyomor

ищa is mázoltasson t'erpentinás lúdzsirral. Ren

des itala lehet petre’selyem gyökér fôttye(mert-

a’ 'li'khen _’s martilapú tsak a’ végére valók);

le het még szelid, de nem etzetes savó, man

na fôttye', gyomor szabadl'tás 's vizellet haj

ш végett; forróságban a’ ke'nderniagfejet, de '

nem hidegen; a’ szerfeletti rángatódzásban pró

balhalni a’ nagyoknál jég lenyelegetésit _apró`

ńarabo'tskakban, иgу kalánnyi hideg viz Ещё

s_át. Nem" kell einiúlatni a’ pergeletlenikávé és'

iS_.Vößëyáë’ ÍÖU-yél; LÍ- ’Végy két lót- tst'rfa g) öngy

' \
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ágat , fç’rzd-el másfél fertály vízben alábbatska

еgу fertálynál, ’s adoogasd nádmézesen , Iagy.

matagon. -—' Нa falan patz'kaz' дает/ш’: kellene _
R’nyúlni , akker 16 lenne a’ himlôztetô ír, mely

bôl egy magyarónyit minden három -órában a’

szív gödribe bé_kell‘ súre'lni , akármint fáj is,

-mig meggenettségesedik, azután 'bürök fôttyé

vel bégyógyítani. Ha valaki ettól felette irtózs

nék, készittessen ely flastremot', mely áljen

Farkas Cseresznye (Bella donna), BeÍe'ndfz'í

(Hyosciamus),'Büró°k (Cicuta) sûritett ízek

bôl, mint a’ milyen a’ szílvaíz v. extraetnm ,

mindenikbôl -egyf’orma, mértékben , és `azt 11116

ra kihúzván vékonyan , borittsa-bé ezzel mej.

jét ’s gyomra szájját. Ezen kívúl szítassa gyak

ran meleg vizzel két kezeit, ’s lábait is. Egy

olyan elôing is', mely a’ nyaktövitól a’ 11161116

kig érjen, ’s hátúl galandal egybeköttossen, meg

fadgyazva v. Spermacét flastremmal bévonva, ‚

nagyon enyhíti a’ gyomrot és mejjet. ‚ "

5`5. IV. Ver/ms (Dysenteria, Ruhr).

Fessée e. Helye vagyon inkább a"vastag à

belekben, fôként a’ végbélben.

.Ielez' éles hasrágás, melyet’ követ székre

való kénszerítés; az emésztet ha’sonlit a’ tejas

fejérihez, vagy fényes takonyhoz (fejér vér

has); néha vérszálak láttszanak benne, sôt ver

is megyen (pires vérhas); néha pedig tsupán '

erôltetés v‘agyon, mely nem mindenekn'él egy

forma sůrûséggel'jó egyrïásután , de az 116111

ll

l
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toн ely beteget, kй 24. óra alatt a’ székrôl le`

se szálhatett, ’s mást a’ kйszakadatlan kénte

len vólt székre ûlni, mely két esetekben' hasz

nán belôlrôl pézsmáfés kámphon, катит ре;
dig jó szagu borongatókat. Fstvéret megjelenik

rendszerint' a’ fázfûlés is, és sok-aknál elkö

vetkezik a’ hányás. Sokat könnyit 'a’ fájdalmon

a’ jobb óldalra íekvés, az egybegör’sedé’s, a’

széltôl való szabadúlás. Jobbúlásjelei az emész

tet sûrûdése, szinesedése, szagja változása,rit

kulása, rágás szûnése , ’s végre a’ hideglelés

neklés erôltetésnek is elenyészése._

Yagyon- ezen `nyavalyának kan' és neun’ kü

lömbsége. 'Сyмма/Мат': a’ jobb ételbôl is né

'mely gyomor savanyús_ágot készit, ’s némely

étel a”jó gyomoorban ' is megsavanyodik, `arra

leven annak hajlandósága; az elsô esetben a’

gyomrot kell jó állapotba hozni; a’ másoodik

`ban реd}; 'a’ táplálást válteztatni. Ezt' a’ nya

valyát a’ gyermekeknél- terhesi'ti a’ foogzás, mely

sokakban vérhas formát okoz , nem külömben

a’ szamár hurut , a` hójagos és veres himlô, és

azt mivelik hogy nappalok' m'éjjen álmos , éj

jelek pedig'nyughatatlan légyen. —- Ember/ie

ri, ’s különösen a’ .Feje'rue'pe/ie2~ Az 'ok itt'is

kétféle , t. i. belsó’, mely áll a’ belek nagy ér

zékenységében ‚ a’ mirigyek ellágyúlásából szár.

‚шaгиt nyálasságban; e's käse', mely több'-, f

-f'élé lehet, u. m. a.) Sajátz' feguuszsráuy,

mely-arlevegôben a'kár felelvadva úszkál, akár
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repesôleg, mindenként azt megvesztegeti, a’

szûk síkátorekban , a’ keskeny úttszáken 'meg

reked ;- de terjed a.’ maga taplóiban illetés ál

tal is -- ágyn'e'múk ,pokrótzok, köntösek, per

váták, azoknak gôzei, ’s vizellô edények 1161-Ь`

11a5z11а11а15a által. b.) Az eszteudo’nek re'sxeiweß

re'n't , Augustus és September hó'napjaiban, mi»

11611 a’ forró nyári napokat híves ôszi пaрoй,

a’ meleg nappalookat hideg éjjelek, a’ hevûlés-t

hírtelen hûlések váltyák-fel,melyek epéslang-'

zatokat foormálnak ;- ezek' a’ környûlállásek ,

miden egyf'elôl a’ foganszványokat nemzik, más

felôl az álleti testet lassanként alkalmasitják,'

és mintegy -meleg ágygyá készittik `nyavalyák

foganszására , gyökeredzésére. с.) As e'telek, ita

lok tulajdonsagz'mennyiségeken kívûl is; u. m. \

minden éretlen gyümôltsek, 'szilva bírtóka, 5211

va , 1161-те , baratzk , alma, szöllô , tejes tö

rökbúza súlve és fôzve is, a’ bôven való mez

` evés, mely mézharmatból öntetett, {1o521112

kó ser, az alma- és körtveboor; az 178'5, 1805,

l8l5-beli savanyú boorek jmind ártalmasek -le

hettek, de vérhasra nem emlékezem; végre 'a’

lélek nyugtalansága, mert’ez is jekez az embe

ri testben küle'nös nemú forrást; a’harag, bá

nat , köntöstelenség, mezitlábasság. isa’- t.

Gyógyz'tása: Valami’nt a’ tübbiekhen ,' -1131’ '

ebben is a’ gyökeres gyógyítás Orvos jdólgaf.,

kinek minél hamarábbvaló mеgnyerhetésenyt»
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resêg ; de mig megjône házi módon nyúlj oпек

hez: ' '

A’ tsetsemó’kne’l. Minthogy még az emlôk

ben is a’ téj változhatik betegítôséggé, melyet

a’ szomorú esetek eléggé megbizonyítottak , ’s

még arra is van példa, hogy ugyan ott egész

azen mègzôldûlt a’ réf: annal fogva, mihelyt

.funda'mentemos a’ gyanú,a’ tejet mindj árt meg

kell válto'ztatni. Ezen esetben különösen igen

jót teszen, frissen óltott mész `v12%l 1. kalán

nyi, elegyitve 2. kalán megédesitett méhfú „ v.

fodormìnta theával; jó ez klistélyban is tojás

sárgájával feleresztve. Jó még a’ viza holyaget,

‘agу keményítôt, megyfa gum-mit olyvízben fel

ólvasztani, mely nem szokta a’ gyomrot siki

tani , ’s дне! a` vizzel ánis .magot т. fahajat

forrázni, ’s édesitve adogatni.-A"szegényeb-

bek adjanak lenmag fôttyet; a’ им]: módja

vagyon hozasson kotzkás salétromot , és a’viz

be tégyen egy napra fel köntinget , nagy em

bereknél 4, 6, 8 köntinget, és ez a’ fázfûlést

jól mérsék'li; jó még enyhíteni két lót friss fa.

olajba egy lòt nádméizpor elegyitve, ’s kávés

kalánnal adogatva; birsalmasajt is jó шoрo

gatni. - Italnak valok szarvasszarv rá’spolyo

zatja, gyöngykása , riskasa, szálep fôttye; `a’_

ságó édesen készit've különüsen jó -ételnek. A’

hasat szükséges kívúlrôl is meleggel segiteni.

A’ 16 szagú iüvekbôl, yburjánokból készúlt bo- '

lr"ngëm'lkfvagy melengetôk, méhi'ú, fodormin

l'

`
‚

i
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ta, lóminta, bodza, székfûvirág , angelika ’

kapoorgyökér mimi jók_fele vízzel', fele boor

' Lal forrázva , ’s' fedve tartva; ezekbmsok rétů

. ruhát. v. flánelt’kell mártani , ’s kifatsarva az

egész hasra tenni, hátra a’ vesékig, gyakran 111

ÍÍEvR; de jól kell vígyázni, mert valam'int elé

getni , úgy meghûteni is a’ hasat káres. A’ bo

ritó; ez 'álhat re’slisztbôl , lenmaglisztbôl , ke

n'yérbélbôl' vízzel elegy , melybe" 1ó tеnni be

lénd v. pukkantô levelеt is, de jó szagú füvev

'ket is, ánis magot, kömény maget, 11é1: ruha-

között, hogy el ne foljen; itt' is fô- doleg a’

változás közben, v. az igen hoszszan való raj

ta tartás miatt,`a` meg nem hûlés. ìA’ booren

gatás félbeszakadása esetében jó a’ mesatlan '

gyapjut száraz melegen feltenni ; a’ viaszba' már

tott ruha, ’s a’ zôld viaszszas tafota is mele

getskén használható. ‚ '

Eniberkorúakaúl. A’ hûlésben Szükség a’

nyálkás italokhoz bodzavíráget tenni. A’ há

nyást me'gállítani elein nem tanátsos; késôb

ben jólg azok, a’ mik felyebb elô’adattak ; a’

béállott gyengeségben 1ó az édes aszszúszöllô

bor, kivált a’ Tokaji, nagy embernek eve, gyer

meknek kávés kalánual, fôként a’ fázódáskor ;"

demindjárt elein nem_ megvetendôk a’ kerpa~

tzibre tüzеs,vassal me'góltva, a’ tzitrem virits,

lemonade ’s a’ t. Midôn a’ hôségtôl gyúladásos

a’ betegség , a’ Tamarindus gyümôlts savóval ,

i v- nyálkás italban készitve , és az írt salétrem
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' '`segiteni szo'ktak. Harosz eledeltôl j'ött a’ nya#

valya, káros mindjárt megállitani a’ha'smenést;

kevés pergelt rhabarbarum, tamarindus hadd

takarittsanak La' gyermekeknél 'is . melyek mel

lett a’ fennebbi kúlsôk használtassanak.

Béálván a' gyengeség , akker vagyon oп

- tán ideje a’ sekféle 'hirlelt szereknek , de még

tsak egy `is bizonyos nintsen, és nem is lehet.'

llyenek: a.) A’ jó makkávé'kevés igaz -kávé

' val , zsiratlan v. feletlen téjjel. 6.)' A’ 'lichen

téjjel. e.)-Fekete nadály _gyökéryízbem d.)Vér-

fûgy'ökér; fôzz' ebbôl egy lótat másfél fertály

vizben fele apadásig, leszûrvén tégy hozzá- mats- `

kamézet és mádmézet ,' ’s gyenge melegen ezt

_ iddogálja a" beteg; még klystélyban is nagyon

jó tojás sárgájával feltörve, de másféle vérvesz

tésekben is igen hasznos gyökér. e.) Fejérfû'z

‘мамаша haja basonlólag- f.) Égetetlen tim

s6'; tégy félkupa téjhez l0', 20,` 30 búza szem

nehéznyit, tsinály vele savót,_tisztisd-meg tojáis

fejérivel , tégy hozza megyfa gummit', 'n'ádmé

zet és úgy ígyad; ugyan ez -jó klystélyban to

jás sárgajával feltörve, méz nélkûl. g.) A’ gal

]es, de oly, melyet' a’ szú meg nem r'ágott.

` ik) Barkóliza, 'som , kökény fóttyek.

À’ vér'hassal járni szokott eróltetést mér

séklik az irt klystélyok nfémelyeknél; mások

nál pedig e’ végre jó sótalan vajba pnkkantó

v. belénd levél kif'atsart levét tôlteni, ’s a’ vég

beiet aдal -kenegetni szor'galmason, ugyan al1-'~
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ba keményítőt is tenni hasznes, tsak hogy ne

késôn , hanem mindjárt elein a’ betegségnek:

vagy ha mód vagyon benne, hozatni kell a’

patikából Boráyliot- l. köntinget, melyet félfer

-tály Belénd levél fôttyében felolvasztván, aж‘

zal kedves melegen mosoogatnikell spongyiávai`

a’ végbelet; különösen enyhítô a’ meleg boron

gaн’) és boritó a’ végbélre úgy téve , hogy alább

is érjеn. A’ végbél lejárása ellen jó a’ mész viz'

klystély, ’s a’ kereszttsentra vésikátória. Min.

den esetre tanátsos az Orvostól tanátsot, a."

Gyógy-mestertôl segítséget kérni. Meg kell tud

ni, hogy könnyen feng'sedésbe mehet által. A’ ‚

diéta szelid ós mérséklett légyen; veszedelmes

a’ megterhoelés, az indúlat és a’ bórnek min

den meghûlése ; azért'a’ ki ferdót is próbál,

vígyázó` légyen. Fódolog a’ gy-alogszéket fedet--

len nem tartani, ’s úgy is a’ szobából töstént:' ‚

kivínni , vagy az emésztetet hóltszén porral bé-'

\hinteni; nem kell moosatlanúl egy kalánual eu

ni, egy pohárból inni a’ beteggel ’s a’ t.

Clwlera: tészen epefojást le is , felis. A’

Chelerán mint betegségen тени hányó vérhas',

vagy egy úttal, vagy felváltólag, néha szárazon'

’s tsak széllel; a’ kin nagynak és kettészakasz'

tónak „так; tsettemókben és éltesekben rö

vid idejů; az ábrázat elvonódik-, hasenlit az

ebéhez.

Okai: töbnyire azok, melyek a’ vtárhas

nak is okai, de itt'nagyebb mérte’kben; az epe

l2
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itt iszonyú remlott; a’ fôld heves tartománnyai

ban, mint járovány, úgy is ragadós; de nállunk

népközütti szanaszétoson já'r, "s inkább az- ara

tókan , kaszäsokan, a’ nyári hôségtôl д rosz ital

‘Ы , érellen gyümôltsöktôl , ugorkától, dinyé

tôl , baratzktól egyszóval nyerseségektôl ’s a’ t.

Elôsegítô okok még a’ harag,a’rekedések, a’ fol

' lyó sebek bégyógyítása, és a’ köszvény béveré

se. Legveszedelmesebb betegségek közzé tartoz

ván sietni kell Orvos után, addig a' vérhasbel

li szerek jók; a’ lábìkráját, ki kell sebesíteni ,

ha orbáncz lime-ki, azt semmiképpen bé nem

kell gyógyitni. -— A’ крost Enropában uralkodó

’s már a’ napiiyúgoti tartományokba is eljutott

Cholera ragadûs V. пет l'agadÓ5 vднa felôl a’

tapasztalások, ’s ezek után a’ vélekedések ellen

kezôk; de remélhetni hogy az idöА-és emberi

szoorgalom tisztába hozza ennek is minémûsé

git.;

55. 1V. Ведущий/625115168(Р’еbrй5 putrida,

Faulfieber). Többféle nevei vannak; 1566-tól

fogva a’ Magyarok nevezik Hagymásznak is;

mikor tudnillik a’ Német táboorban ezen be

tegségben többen vesztenek-el, mint'a’ Török

fegyver miatt, nevezték ezt hadmássáuak, had

másuak', melybôl is könnyebb kimondás ked

viért lett késôbben lmgymász; a’helyrôl ne

veztetik magyar betegségnek', hideglelésnek;

vagynnk még más nevei is a’'hajóról, шинш

ról , hab шип“ , vаgу o5ЦoшrЫ. '
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Jelez': számos'elgu. m. berzadás , razas.,`

ezt sebessen váltya-fel forróság nehány napo

kig , rettenetes fôfájás , szörnyú égés a’ Бус

mor szájában , a’ szájnak száradása, a’ nyelv«

nek elaszása , nehéz lehellés, sohajtozás, ke

zek ’s lábak hidegedése , homlok forrósága, éj

jeli izzadás , roshadt bûz, vizellet szagossága,

vérfolyások fôként az alsóbb részekrôl , és a’

szagnak meszsze elhatása , p. o. Néhai Geb.

Consil. Gról’ Teleki Jó'sef Úr halálosságát szag

járól , a’ nеgyedik szóbában megérezte ’s 'meg

mondootta az Iró 1817-ben April. 7-kén, még

minekelôtte a’ bete-get látta vólna.  Ily kines

szenvedések közt a’ nyak , hunyaly, ágyék mi

rigyei (bubones) megdagadnak , szöknek vér~

kilisek (furunculi) , kék pokolvarek (carbun

еuli) , nagy szederjesfóltok (vibices), 5иdет

jes szeplôk (petechiae).

Okaz': a’ szakadatlanfázl’úlések so’kszor eb-i

be mennek által; a’ szanaszét valókat ekozzák

még a’ beteg állatok húsa megevése, melyet

követ pookelvar; a’ harag , a’ bú; те5zе"; és

bédohosított levegôbôl, nedves id'ó járásából ,

közönséges inségbôl származoott foganszványok.

Ezen a’ betegségi lejtôn siet az emberi nyo

morúság a’ pestis pusztájába.

Gyógyz'tása. Egy leven ez is a’ feneketlen

betegségek közûl, annak gyógyítási méregeté-

se erôs Orvosokat kiván; itt tsak azen módok

12 ’k
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ról lészen rövid útasítási- emlékezet, nielyeket

bäu'an telyesitbetni.

- а.) Tz'szta Leeege'. A’ szooba szeleltetô lyn

kai alól kinyittassanak, az ablak szélhajtói meg.

szabadittassanak , ha nem \’ó|пáпa1‹,:!вйпáltaа

sanak , vagy tollú legyezôvel mozgattasson-meg

a’ levegô , gyalogszékek a’ házban meg ne szen

vedtessenek; etzettel öntöztessék a’ szooba, és

vitessenek abba ,` mihor' lehet, gyakran zôld.

`leveles ágak.

'6.) Ertzes fûstò'le'sek. Ez igen kényes mun-'

ka; szükség azért hozzaértô embert szerezni ,

mert’nem ele'g az , hogy némely értznemûket

megfog az a’ gôz a’ szobában , hanem a’ felett,

még a’ tüdônek is felette ártalmas. Egyébaránt

e’ mód ebben áll: megnedvesitett salétromra

'ищет; büdöskô-savany , melyre gôz emelke- -

'(Иk-Га]; vagy kenyhasóra tôltetik a’ büdöskô

savany, mely fel rész vízzel шутит, ’s

üvegtsôvel kevertetik; ekkergôzölg szélyel

as a’ hires kékiség-savany, a’ khlorina.

e.) Имена! vale' meses: ha szárazon for

ró a’ test, jó erôs hidegetzettel mesattassék

a’ те11 és has; ha gyenge'n .meleg a’ test , a’

beleg ájúldozik, akkor melegelske етене},

hapjában haremszoor, ’s kivált lnidôn petets is

(шт-Ш. - '

d.) Ferdó’é, e'zek kétf'élék l.) ‚Пей; fer

dó’. Fejér fúzfa, имидж-Мaй: meg kell bóven

fůzni ,‚ ’s 16 még' etzetet is hele tólteni;a’ me
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lege légyen, mint 'az emberi testé il. 'S2-o; de

minden betegnek saját jel esése (temperatura)

vagyon. ’s erre is fígyelemmel kell lenni; a’

betes visyázaftal , _1ерtibеп állittassék a’ kád.

ba, mosattassék felj'ebb spongyiával, mig le.

ûltethetik; maradjen- benne fertály, fél, v.

egész (пát , de mihelyt belôlle kivétetett, Геk.

tessen melegitett de nem hevitett ágyba; az

elalélt , hidegen izzadó beteget meg kell .elébb

száraztani. 2.) Hz'degferdó’. Ennek vagyon he- -

lye , midôn a’ -test szárazon forró , sem vizel

let , sem gyomoormenés nem rendesek. Legjobb ,_

övig meleg ferdôbe tenni a’ beteget, ’s úgy'

leönteni hideggel a’ fejét; jó még hideg vízzel

és етене] moosni a’ fejet és ágyékot. A’ kinek

szájába aphta jelenik-meg , messa-ki gyakran

etzetes , timsós hideg vïzzel.

' e.) A’ fartsak feltörésit, ha lehet, meg

kell elôzni , kámforos sótalan vajjal, vagy pá

linkás tojás fejérivel kenegetvén; igen jó ke

nôtset ád e’ végre a’ tejássárga, sótalan и],

seprôpálinka és kámfor együtt. Ha pediglmár

feltört: tzitrem lévbe elegyits finom klu’na

port, ’s ezt a’ pépet jó vastagen tedd a’ törés.

xe, ’s újjitsd napjában kétszer; vagy elegyits

sersepròbe bablisztet, ’s boorittsadezen péppel;

vagy a’ hársfának szitált szénpoorát elegyíttsed

székl’úvirág por-aval , ’s ezt jól megkámferez

van , hintsed vele. _
l
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f.) Bátran nyúlhatni a’ tserfa , fûzfaf ha

iának fóttyéhez, ’s azt itatni , melybe 16 bor'1;

is elegyithetni; mustár lisztet 2. óránként 16

késhegynyit székfń tbeában , vagy fôzettyét itat.

ni; a’ gyomor menésben égetetlen timsót adni.

Dz'e'tája: a’ betegnek légyen mérseklett,

gyakori , 16 tápláló, különösen hasznos a’ nyárs

' ról vagdalt nem kövér hús , friss tojás , mér

séklett füszerek: itala légyen ‘Эхеl után pires

bor, közben hideg viz, de nem felette hideg.

Tisztát’gyakran és vigvázattal kell változtatni.

A’ ki a’ beteghez Мt, magáról se felejtkezzék.

el.

56. I. A’ pestiseknek, különösen a’ Nilu

sinak , fene indúlattyok eltartóztatta _az Orvo

sokat a’ közelrôl való szemlélôdéstôl , elegen

d6 tapasztalások gyûjtésétôl, ’s azokból a’ pes

tisek valójának felfedezésétôl; a’`hennan kö..

vetkezik, hogy eddig elé még nem annyira

mególdották a` pestisek bogját, mint bozza-

Vetésekkel kettévágni próbálták.

Az Iró úgy vélekedett , ’s papirosra is tette

vélekedésit l828-ban Novemberben: „a’ pestis

származik Infusoriurnokból, olyakból, melyek

éghajlatlevegôi Infusoriumok v. ázalék férgek";

és ezt a’ véleményt 1830-ban Kolo’svárott ki

jött Diététikai Kátékhézissében nyilván kil is

mondotta az 56-dik lapon; ehez, az l831-ki ki

‚dамам.‘ Kátékhizmussának, azt tette még, hogy

az A’siai Cholera is pestis, de annak új neme.
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Késôbben pedig a’ Choleráról orvosi vélemé

nyét kinyomtattatván, azt Gángesi pestisnek

nevezte', ’s most is annak nevezi.

Az Iró a’ pestisekrôl való véleménjét kö-

vetkezô okekkal erôsíti :

a.) Ezen véleményben nintsen semmi el

lenkezés magamagával , sem pedig a’ ta’pasztad

lással. ' '

b.) A’ mely környûlállásokban formálód

nak az öntési állatok v. ázalék férgek , tsak

nem azokban fejlôdik-ki a’ pestis, most szana

szét, majd elterjedve, ostoroson , 'ragadósan ,

’s járeványosan.

с.) A’ mely szerek az Insectumok ellen

pusztitás végett használtatnak , u. m. büdöskô,

kénesô, chlorina', ’s a’ t. ’s tegyük még ezek

hez a’ tisztaságot és a’ kerûlést; óppen azok

-ajánltàtnak ’s szólgálnak is védszerûl a’ pestis'

ellen. A’ pestis eleibe langalló (бапеk tsinálása~

(mint Hippocrates „мамaши: az áthenei pestis

ben) , ellenkezô sebess szélnek fuvása , tiszta

hideg napoknak tartósan való béállása -óltal~

maznak a’ pestis ellen. A’ két elsô' a’ méheket:

is viszszatéríti, vagy elszéleszti , az utelsó ko

sarakba rekeszti , ’s éretlen fiaknak lehányá

sára kénszeríti, mely miatt a’ llép megnépetle

nûl, ’s el is pusztúl. -- '

d.) Az öntési állatek v. fizalék férgek ere

'detekben mindjárt kétfélék , u. m. plantaz'ak ,

de a’ melyek gyökereknél l’egva helyhez vagy
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пaйдёте; és állatz'ak, melyeknek caractere f

a’ helyváltoztatás és maga szaporítása. Az athe

пей pestis Siriából indúlt vólt, Egyiptemon ke

resztûl a’ tengeren által úgy szállott Pireeusba,

és onnan ment-bé a’ városba és várba , ’s dü

hösen _pnsztitott. Tagadhatlan ugyan , hogy hoz

za járúlt osztán az estremi bolond hagymász

is (typhus obsessoorum \. Egy más felette neve

zetes pestis, mely napkelettôl tsaknem napnyú

gotig feńete pestis пe’с; alatt (mivel a’ halottak

‚певидимым benne)' békóborlotta a’ fóldet

1346-1349-bеп, és tsupán a’ Chinai birodalom

ból 13. millio embert, Lt’ibekböl 90 ezeret sep

тетеl , ’s még az nralkodó házakból is néhá

nyekat ragadott-el , ’s Rómát is meglátogatta.

A’ pestis z'nfuserz'e-z'usectum elszármazik,

'midôn portékákra száll , melyekben megvonnya

mag'át,’s azok más tartományokban vitetvén

a’ pestis elvitetik, ’s kedvezô környûlállások

között a’ veszteglésbôl feleieveiiedik; a’ meg

ért és szárnyas infusorie--inseetum k-issebb, vagy

nagyobb távulságra , ’s magasságra repdesve el-'

fogansztattya szapoora mérgét; a’ sebes szél is

tsak ezt щиты v. tartóztathatja repûlésébeh.’

De az éretlen és szárnyatlan tsak é\rdeklésre

fogansztattya ‘Наl mérgét.  Florentiában a’ _

mely két sertés, pestisben elhóltak gnnyáj at mar

tzongolta, 2. óra múlva dögölve tмамaши. Bets

ben U13-hama’ mely legyek pestises vert 5ы"- _

laka leg óttan el `is hullottak. Az Alhenei pes
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tisben n’ газетой!) ’madarak `áilat'ok 9116902

tak; azért ma is, hasonló eletben , azeknak '

viszszaté'rések j'óra ma'gyńi’áz'tatik:

‚А’ Te'rmészet históriájábàn 'ez ‘минуты

(Chaos aп'5v111п1а)a`“Нанести-111%д hogy 25

esztendö __m’ûlvaïs, lagymatb’g “Мг! megne'dve

sittetvén, feie'levenkedik _

B. Ven Svietîen irjai n’ lapó'âztaltnfatt a’

Be’tsz' -pes-heben W13-ban, богу use» a’ lodzek,

melglek' lßïil-beli' peeh’sben ggógghajÍe'Íw-knak '

használtattak , vagy a’ mely ¿azokban igea

señal: pestz'sben ńz'luiltanal’., moet legele'bó

azok z'nfì'äz’áltattaïa , e’.’ а’ tó'bbz'ne'l me'rgeseb

beu. Идyт: oigan sok esztendo'ken ‚датами?!

[appangott a’ contagz'um ahwán; ’s most azpestis alkalmatosságával felserkent , e's тип

kássú lett? 'Igy'- támad egg Mixiny szz'krábo'l

rettenetes „мы _'’s a’ t. Tom. V. р. 184.

- De az épületekrôl nem lehet azt mondani,

’a’ .mit; az emberrô’l , hogy annyi idô alatt las'

san'azok is disponáliattak, a’ másnál hama#

~ rabbi inl’iciáloodásra, hogy‚ azokból a’ pes-tis

mérgesebben dúljan.

Ezekriek -megi’ontelása vitte az Irót aдa,

hogy a’ pestis elsô származását állatinak tar

tsa; ’s most is ezt mendja: az isméretes pes

tiseknek lnf’usoorium , -vagy ázalékféreg az 'ere-'

dete , és'ezek a’ magek módjek szerént éppen

az éghajlat levegôjénck béi’olyásánál Гoрa,’

13-f
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' külömbözô tnlajdensagń 'Insectumokka v6110;

nak. '

Éppen- azon vélekedés, hogy a" Pestis'elsó

szárfnazása vagyen infusoorinmekhól, további

дырoк-o6616, elsrármazaisa` pedig lehet aféle in

seetumokból: hihetôsittetik az emlittendô közön

'ségesittetett tapasztalások által is. ' '

l-ben. Északi Ámérikának ’Wasehington ne

vii várossában, mely a’ Missisippi folyó ‘4zé

tôl mint egy 6. mértf'ôldre fekszik', w25-ben ütöt

~te-ki magát legelébb a’ sárga Pestis,_’s akkor

'is egy 'Kalmar házánál ’s bóltyából; mely „е

rentsétlenségrôl Nátehéz városi Orvos Docter

Cartwright ezeket jegyze'tte-meg: -

' ' A’'Missisippi folyója körûl, a’ motsáres he.-

lyeken, gyakran pnsztitott a’ sárga hideg; de

'~ ‚Waschington várossa, felemelt fekvésû lévén, an

nyira nein féltazon Pestistól, hogy a’ kik Nat

"cliéhben- elkapták is a’ sárga Pestist, 'Wasching

' tenba vitették' ' magekat 'gyógyittatni, ’s ottan

be is fogadtattak , mivel ’'a’ város lakossai bá

torságban vóltak, hogy réájok ottan nem ragad, `

hanemha az elôtt valaki'közûllök Nátèhézbe

kapta vólna meg. De l825‚ben ezen .városban`

is, mint elôl iratott, kiütötte m'agát egy knlmár

nal, kirôl megjegyzôdik ‚Бoгу bóltjában 2000,

font szalonna ’s azon kivûl sok Makareili meg

rethadott vólt; továbbzi' egy Canalis lévén bólt

ja mellett abban is a’ sok belé_ hányt rongy, ’s

'a’ Missisippi folyôjából' felvásárlott sok 116161‘:

\‚



ц

111511161!‘ 111152;

_ nak , melyekkel kereskedést úzött, fejei ’smás

tsentjai a’ nagy nyári melegben meg büszhöd.

'vén , annyira’ megundokitották a’ helyet, hogy

I

_azt mindenek kerülték, a’ bóltot~ pedig és a’

helyet valami 'zöld legyek nagy sokasága bori

ftotta-el , melyek még az útazókat is kergették.

Lásd az Insbrucki Medic. Chirurgisеhe Zeitung

пaк l829-ben kijött III. darabját, a’ 74. szám

alatt, a’ 374 es 375-dik lapokon. -

Ebbôl ezt következtetem , hogy vagy 'a’ 56r

ga Pestis mérge lett elioganszóbb mint vôlt ,

vagy Waschington várossának lak'ossi disposi

tusabbak mint vóltak, vagy hogy mind a’ ket

107''

t6 egyszersmindmegesett: megfoorditva pedig `

következik, hogy a’ Pestis mérge vesztheti' el

foganszóságát, az individuumok pedig az elfo

gadóságot , vagy a.’ kettó egygyütt МАk-11105,

2-szer. Calaisban, a’ múlt: 183l-ben né.

mely anglusok felbotsátottak` jó magosságra egy

papiros sárkányt , melynek'farkára húst akasz

tottak, miden a’ sárkány lejôtt azt vettók ész.

re, hogy a’ hùst valamely isméretlen ¿apró bo

garak lepték-meg. — '

3~szor. Ujságlevelekbon iratott, hogy New

castelben az ánglusok 1832-ben Januarius végén

a‘ Cholgrára nézve egy sárkányt bootsátottak-fel

a’ levegôbe , melynek farkára egy darab _ шar

hahû’st, halat és kenyeret függesztettek.

ben; miker lejött a’ marha húsés a’ hal 101h3

' _13 *

l \

А’ \

' sárkány másfél óráig- múlatett fenn' a’ levegô

\
\'



’ les -'I'IIÉT.,VIL. теги. És так

dásba'menve ,_ a’ kenyér рейда számtaian _apre

insectumokkal megrakva találtattak. - _ _ '.

Ambár E'rdély Ország nem könnyen lehet

pestis sziilötte f'ôldje (natale solum); 111166626l

tal b_élopództak pestises emberek , bélopattak

pestíses portélçák,' ’s pusztitott Erdélyben l is

a’ pestis, a' töhhelçközött 17-09-ben; U19-ben,

’s az' utplsoról; a’ „уетами-11l05, hogy 100`

ezernél több elhúllqgtt henne; IRS-ban-; l742-'ben;;

U70-ben; 1.8'1.3-ban;Ã w28-han' tsak Brasßóbatl ,

’s ott is harnas elńyttmatott. Következik щ!“

bôl, hogy @‚Erdélyi, Qrvos tn'ás'ok гены: ké

szen áljon; в; pestis megisméréséne , orvqslásá-

ra ,- eyósyitálára ‚ 1%)’' sl' “ММ esslébßßfns

moms-' ‚ _ _ _ _

Ещё’; lakßßsi ‘wssélsméltó “атаман-6’

tudóì. От’д. Damme. és: häzsfi ’s -Gehemìßliß

emesse- seemiïsáeusmk isses' @i se»

tisse. “же‚ ,_ _mel'gelggt an‚ì ô- 1721'9. b'en- Kglo’svá

ra"; 1511666 115% WVÉÍAÖÀ; szórel' s_zóra ide té

5ид _az IIIA.- -' ' ‚

Máffì lgässstqgtde''k' elfargása' ‚platt- fram.`

forgo" аду/‘016166! ssármasmtt mindeuaapz' m-

‚шлемы wie@ Vessem.. liess/-V -el Pastis

"ld-Mw wláslrvsßdńsáesl- тщшд ‘Иддт

pedzott egg/má; -Ãäääëâßqlghtárft-«ÍÉWÍÓS 'Ólihlf

А’ Magistmtuçßaß'.e'ftglmes- FejedehmÍpa-Ä

'' '\ Tamtseíatůól szármaäqttpeudele'sit, ámba'r'ajgeu-

шагoв-чаk le'g/g/eîlßk (в, meg nem tml-tum', azok

/Iak nem' eugedelmesÀWlu-I', 'inku'kú euáfmerò".
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l

képpen ellenek járm", annya’t 'te'szen faint/ia -

„мы Ürszágos Fejedelme Felso'se'ge'nek , e’в

a’ Tisz't'm'seló’k alta! kò'zò'nsëges megmarada's

okáe'rt ggakorlott tó'rve'nyes Душ-565111116 elle

не eetne' maga# , ¿s mind a’ Ãò'zó'aséges 120136

rz' игл-11565’, mind" maga megmaradása't jaka

dá'lgoztamá-meg. _ .

‚ ‹ Eltáeoztassa и’ Tz'sztvz’selo' , Iiogy mód „e’!

kú’l valóА keme'nykede'sieel alattaealóiban a’ re'

múle'st ne' ò'regòa'ttse. Ellen'beń имидж ja'r

‚oп-е’, lwgg jó maga alkalmaztatásával ., sze

retettel e’s ssánakozással azolmak- “диет/10.-

de'se/iet kò'mzyz'ttse. Eddig. K'öleséri.`

A’ Görög táborban kiütött pestismeg.

szi'rntetésire,i_s,_ fônek Itacha‚ fedhetetl0m так

lya valasztatett„ иди-дыма“; igyrr: met te..

frega? ’Qi/Nus, mit. al’ ' банда-Мёд: 016716681

tai Hemç'rosmaz- Ulaissesz péhíáfáìbam.- 
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58. II. 3-dik pont. Lézengett városunkban

l824-~ben egy -Bábáskodó, ki egy szûlô 'asz

szonyhoz hivattatván , megszületett gyerme

két meghóltnak itélte’; felébresztésire azéri:

semmit el nem tkövetett, sem pedig a’ Bábá

nak arról rendelést nem tett „a“ gyermek az б

ruháiban a: túzbelyre Vettetett ’s ott felejtetett;

mikor mind eltakarodtak vólna a’ háztól, egy

szer tsak -megsira'llik. a` gyermek, az anya ek

kor megdobbanván magához vészi,"s -másnap

meglátogatván a`_ Bábáskodó a’ beteget tsak el- '

bámul д hogy egy élô, ép és szép léánykát lát

feresztetni.  ’

59. V. Az-emberveszésnek kónnyû gyógyí.

tása mó'dia iratik Rust Magaziujábau:

A’ ki tart attól, hogy talám dühödt 6116t

- 161 megmarattatott vólna, végyen harem-tojást,

  

melyeket eltörvén vвне-1:1 belôllek az úgy ne

vezett tojástz'ikát, és' a’ több részivel 'elegyi

шефa’ tôlgy vagy tserfa tövin találtató finom

rothadt -porból harem tetéz gyûszûn'yit'; ebbôl,

minekutánna`tö'kélletesen' egybetöretett , ’s' 'ele

' _gyittetett, min-den só , bers vagy akármiféle

' bozza elegyités' nélkúl, tsupán tsak diúolajjal
  

'‚_
_

1
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s_iìttessék paletsinta v. lapotya, ’s ezt a? lapo

tyát egye-mеg a’ beteg , mely' után tsak hamer

''két, 1161-o111 barátjávalindúljon sebessen útra, ’s

ha lehet fussen is két, három órát egymás után,

hogy erôssen megizzadjon , azntán házához vis

sza térvén feküdjék-le nem hideg ágyba; a’ seb

zés - ezután - magára bégyógy'ul.

- A’ Fejérnépnek elég 2. tejás é5 2.' gyûszû

nyi--rothadt por; 'a’ ll. esztendôn 11161' lévô

gyermeknek l. tojás és 1. gyûszúnyí por. '-'

Nagyobb bátorságnak okáért, nem» árt más

" nap reggel is éhomra mindazokat elpróbálni-

'62. b. Veszedelmes szokás télben sútô ke

`-ment'zéböh pálinka fôzôbôl égô szener vinni

a’ házba, a’ ház közepére tálban letenni , v.

a’ tserepesbe önteni , ’s a’ meleg megrekeszté.

siért a’ kûrtôt -bédugni ’s úgy fekünni le, kivált

.ha meg az ablakek is bé vagynak tsirizelve, az

ajtó pedig szorossan tevôdik. Az -égô szé'n gó-f’

ze által ekezott szerentsétlen halálok igen szá

mosok `11ó111111 eddig; ’s bár a’ köznép megta

núlna ezzel okosabban bánni. Igy hólt-meg Ns.

'Manus Székben Makf'alván 1830-ban Fazakas

János 52. é5 léánya 22. esztendôs korokbafn, ’s

az anya is tsak más nap jôhete magához.

63. d. 'Hozának egy _köz katenánét surgyén

kezem alá,a_z`ide való gyógyhajl'ékba i830-'ban'

Martins elején, ki magáról semmit sem 11111o11,

hasa `rettenetesen felfuvódva, ‚11111116 és 611162111

1уa felpuffadva , a’ katonák tsak ann'yit tudtak



т DIÉT. VIL. ласт. És ‚шаг.

` i ‚

rolia mondani, hogy 6. órakor Ищем a’ Iri

-degre egésségesen 's kevés mulatás ltt'án be..

_ '--ment a’ házba, 's elesett. Ekko! тoш16т-a’

`hetegésznek Petri Sámueinek. hozzan egy 16

tekenó friss дava: , 's кaша-116 a’ mezitelen ha

.sat 16 vИМЗБОКЪ, de a’ mejre- és Íábrázatra’ he

uê'gyen. --— Petri telyesité ипдейцы, mety

than annyi ésoly 'büdös szelek'takarodìanak

el , hogy' a’ házba' lnaradni bajos ienne; a’ has'

megszallott, mej es ábrázatmeglohadt, 6166!“

mme feiúlt, megszóllalt , és azt mondá, hogy

a’ t't'tz elótt a’ hasa igen megmelegede'tt, Щит

meghúlt, ’s _' )bel lett roszszul. Én 16 meleg

pokrótzal tak'art’attam , szék-fü lheát itattam, tis \

szélbajtó‘’s gyomor erôssitô tseppeket rendai

tem ,  két nap múlva mint -egésségest 2111)“

tsátottam.  ' ' _ '

1831-ben Májusban F. S. szolgáló З-oтtarte szakadatlan tsuklást kapván, gazdaja mint

Gyógy-Mester sokat követett-el mellette; 11e'

16 következés nélkûl. Az én tanátsomra 61611

'kent jég darabotskákan egy egy пер Iandanu

met adott , ’s tökélletesen elszúnt. Ezt még s.’

vakmeró hányáokban is Гogами‘ próbál-tam.

65. 1. A’ mérgekrôl való ektatásook шап

‘ma'nyos forlnában óntetve mond'atnak: Tet/vice

legz'ának.  Egész és- nagy foglalatosságn tárgy

az Orvoosi tudományb'an, _'s méltóképpen in elô

' nem'i adattathatik ', hanem némely szükséges v1

lágositások tétetnek. ' '
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М1 légyen me'reg? szorossan 65 1:е1’в1:е11

megmondani bajos; mivel ugyanazon test egyik

állapotjában lehet táplálò , a’ másikban o11o5

ság és méreg , p. o. a’ ro’s, é5 abból 'az anya

1’o`5. Mig 11á1 jobban meghatároztatnék: addig

a’ Diététikai Kátékhézisben tett határozással "

marad az 11’ó , ’s oda útasitja az olvasót.

A’ me'rgek míveikre nézve , a’ tudós Fran

121a Chemicus Orñlla slerént l.) Вoд/11155166, Se

ptz'cumok , melyek az ép testben rothadási for

rást gerjeszte'nek. 2,) Kábz'tók tsupán. 3.) Kábz'

tók e’s rágók. 4-) Rágok, rontó/e, ò'ит/112266.

Nem helytelen felosztás'vólna még fz is:

1.) О1уa11 mérgek , те1уе1: a2 61611o2ó, ’s 611

ki'fejelô 'tehettségel; bántják inkább. 2) 0lya~

nok , 111е1уе1: az ingerelhetôséget 65 3.) melyek '

a’ velôket vagy érzôséget ilielik. Dye nints kü

lön nyalábolva az emberben ail» elôhozóság ’s

önlgifejelôség, a2 1113111l3111111656365 az érzôség’;

hanem egyé vannák'îblìtn’îcerlÈ szôvef’onva, vagy

inkább önuïfe minderìek , ’5 ‚6514111 tévén egy

egészszet, midôn bántatik 62 egyik,' bántalik

a’ többi ís. Úgy is látszik , mintha ezen három

tehettségeknek felеlnének-meg az orvoslás 116

rom képviselô bajnokai: az elsônek a’ hányta

tó; ńlásodiknak az érw’fágás; harmadiknak a2

opium. De itt sints kirekesztés. -- `

111 még az jegyeztetik~meg, hogy mеglett

embernek méreg ellen legalkalmasa'bb рaнку

11611у1a16, 1рес11с11а11ha gyükér рora egyszerre'

14
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20. i'agy 30. gran, ’s ha szükség, több is; vagy

fejór vitriel, 2. grántól l0. gránig, 8. lót Ч12bепд

felolvasztva , -- egy vagy két , legt’eljebb 'három

izben, fertály óra'nk'ént mind bévenni. Tudni va

16 aаoтbaп , hogy a’ ha'nytatónak ideje addig

vagyen, mig még gyomorban à’ méreg , azután

szelid italok következnek, p. o.' sálep , fejér

пишут-gумай’, ’3 több hasonlók fóttyei. 

м

 
w*

 

A’ Die’te'tz'lrai ‘(Мёk/163": 24-dik Iapjáu az

l-sô Ée'rde'suek: Miben áll az emberi élet?

megz'ut a’ 32-dik lapja'n а’ III-dik lie'rde'suek:

Hát a’ borvizek hasznosok é ? млаgшим ’s

magyarázatja sze'lesebQ Mterjeszkede'st Mudn

eán : aze'rt ezen magyarázatot a’ lapel'. ’s 66"

de'sel'.- szere'ntz' reudbó’l lrz'hagytam, ’s Milán

tenui je'uak láttam, ’s адy szu'letett az ala’bb

ele’admzdó l’e't e’i’tekeze‘s: az Életró’l e’: a’ Sa

vauyúm’zekro'l, „telg/el’-` kò’zú'l {давит} ele’bb as

e'lei'ro'l.

MM
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2. Mó`s'. XXXIII. 23. Ha'túl megla'tmz- вп

gemet, de az e'n orczámat nem ‘(И/‘0204.

Az embernek tsak részszerint való isméret

- engedtetett; azért is az értelem két f6 állatá«

sokkal' , mint tsalhata'tlanokkal vezérli ôы: min

den szövevények között. Az egyik ez: Nz'm

tseu semmz' elegend'o" o5 ne'llníl, vagy akozat

nintsen okozó „(Л/$111. A’ másik : ke't egymás

sal töke'letesen ellenkezo' allz'tások иgyт: azon

ról , ’s egyszersmz’nd meg nem állmtnak. Az

ilyen mondatik lehetetlense'gnek; de az a’ mi

ben ellenkezés nem~ találtatìk , lehetôségnek;

a’ lehetôség bételyesedése Мишей; ennek pél

dányban kinyomott egysége le’vo'nek.

А’ legegyszerúhb létel is, melyet tapaszta

luuk , két külömbözó Шаr-$161: nyílatkoztat-kì.

Az egyik a’ lìz't«sn’jeszkedó’,` távoztató , eltasm't

tó ero' , melynél fogva a’ dólgoknak részei egy

más mеllett , мыt vagy alatt helyheztetnek;

külsôje mondatik térnek vagy hézagnak ( 5ра

tiumì; belsô oкa pedig melegnek. А’ másik a

az ò’szvelaúzó , szora’tó , egyù've'tártó ero'. Az

ellentállás tartó'ssága neveztetik kívûlrôl `idó-'

-nek (lempus) ;‚ belsó oka pedig .nehézsógnelc

14*
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Test immár a’ kiterjeszkedó , öszvehúzódó

részekbôl álló valami. De valaniiképpen testet

erôk nélkûl , éppen úgy erôket magokra tapasz

talni nints alketásunkban; tunya erô pedig так

magában ellenkezés. Az erôknél fogva 'lninden

testben lakik eredeti milyen és mennyiségi kü

lömbség; el-annyira , hogy a’ hányt'élék a’ tes

tеk, annyiféleképpen légyenek az erók módo

sitva , a’ hennan alerôknek is neveztetnek.

Minden testés jelenés inkább vagy a’ tér,

vagy az idô tzimje alá tartozik.

Az emberben az e’pse'g e's шефа-ё; áll a’tér

mértékeinek egymáshoz diszes illésében és te

lyességében; az (Не$ és _egésség az idô három

_szakaszszainak egymásba való tsendes szakadá

sában; ‘agу a’ Bóltsekkel szólván: a’ jelen a’

multtól megterhesedvén , szúl jövendôt; a’ be

tegség pedig, mint elmódositása a’ testnek és erô

nek, most a’ térhez , majd az idôhez tartozik

inkább. — A’ betegségek közûl a’ lángzatok

(inflammationes) térbeli betegségek , p. o. a’

veres bimlô tsak egy pont; a’ skárlát és or-

-bant'z rendszerint szinbe esnek; de a’ kelevé

пуек benn erednek; a’ fázfûlésben (febris . hi

deglelés) a’ fázás a’ fûlésbe vagy forróságba, e’

pedig az izzadásba zavaroson szakad belé , ’s

tartozik az idöhez; a’ gyógyillhatásnak pedig

pontya vagyon mind a’ (térben, mind az idó

ben, melyen Шl a’ betrgség gyógyt'ilbatatlan.

Völiinliképpen a’ takáts fenalai két nyiìst 116!

\ l
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kМ vászonná nem szôtеthetnek: úgy a’ dól

gok hézag és idô nélkül jelenésekké nem 'le

hemek, mivel azokban fogadtatnak.

А’ létel három sorai.

l-sô lìlagában határzódó le'tel, ширoта

dóság „алых. Fôld , túz (az àz meleg és vПаб.

gosság еgутt), víz , levegô tsak aunyi ma, mint

vólt az elsô kezdetben. Fôldünk zavaros babar

tsáuak külömbféle részei a’ nehézség törvén

nyei szerint szállottak-meg; az elôhozóság, ter

môség a’ tsendben, békében és setéttségben, an

nak színén úlepedett-meg; a’ meleg hajtott ki

felé; a’ magossabb réslzek is megszikkadtak;

a` vizek árkokba. szállottak; így készûlt-el a’

természet arra, hogy önkéntesen elôhozó és

termö légyen, ’s lett a’ termô ’természeu eléh'o

zománnya pedig mondathatik természet önter

mésinek, melynek örökségûl jutott az ele'hozás

(Productio) a’ magban, gyökérben, tojásban

és nedvben , ’s a’ kiavúlt részeknek megint elô»

hozása (reproductio) , ’s mintegy kifejeléàe. '

Miuthogy pedig semmi növény (plánta) vagy

‘Шat ki nem formálódhatik fôld , meleg, leve

gô és nedv nélkûl , mondatnak azért éltetósé

geknek, vagy éltetô valóéágoknak.  Az ásvány

példányok azt mútatják, hogy fâldünk nagy

"На

és печные;тёпoаá5oкoп ment Iégyen keresz--
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Ezen lételhez taн-toвпа!‘ még az égi tелей

is, a’ mennyibenanem szaporítanak; hanem a’

mennyiben az ember létébe , lorsába bé nem

folynak, ide nem tartozhatnak, és akártnely

égi jegy alatt síülettethetik az ember.

De a’ nap és hóld béfolynak fôldünkre ,

annak termékenységére, a’ növényekre, álla

tokra , azoknak egésséges vagy'beteges állapot

jekra; különösen a’ hóld béfoly a’ tenger vi

zere is; de sem a’'nap, sem a’ hold foogyatko

Lasa az emberi sorsban roszszat nem jövendôl

nek, mivel mindenek a' mega’llirott megkel

lenniség törvénnyei szerint lésznek. A’ meg-

kellenniség bételyesedése bizonyos módositásban

mendatik az emberre nézve sorsnak , vagy fá
tnmnak. ` I ‚

2-dik Gyò’lte'rró’l kihajtó Ми], szapors'tó'

туgа! , ’s nemz'feutartással. Ezen lételben a’

kristaly öntés ’s formálódás az iker (egyszerre

ищет“) erôk f'eleslegségébôl kihajt, és a’ hol

tökeletességre mehet, felyebb nemesitve, him

és nyöstény szálakban jelenik-meg , ’s úgy tart

hazat neme fentartására és szaporitására. A’ nö

vénymagnak tökélletességre kell menni, az az

или ’s keményedni, hogy kikelhessen és te

remhessen; тел': a’ tejes búza — ’s törökbúza

szem sohe termô nem` tészen, melyel az {Зllaй

feganszastól és szaporodástól örökre külömbö

zik. Az _elhintett mag'a’ nyirokbatr"s melegben,

ërl'yékhah ’s -nyugvashan egynentûségre hoza

:лf

\
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lik ’s öntetik, melybôl az önn formálódás egy

szerre liajtya-ki a' plántaságra szükségeseket,

u. m, a’ tzöveklô gyökeret , a’ nedvességet $21

v6 hajszál gyökereket; felfelé pedig a’ tápiáló

nedvesßéget tetôig szívó hajszáltsôket; a’ le

vegôbôl savany uemzôt bélehellô ’s a’ gyökérra

szólgáltató rekeszes „вы; viszont a’ szénsa

vanyt és viznemzôt kilehellô porusokat. Meg

k-ell jegyezni, hogy a’ plántai felszívás Выйт

bözik az üveg hajszáltsô felszívásától; mert5

az elsó’ élet míve , valamint szimén az 61'6- po

rusokon vЗ“) kigôzölgés és bélehellés is.

A’ táplálásnak és lehellésnek következése

a’ növés, a’ mеlytôl vette uevét a’ növény;

ezeknek következése a’ maga idejében'való vi

rágzás és magzás; de az a’ nedvesség, mely мы!

valik, "fiszen magában felolvaszn'a, az anyaföld

tulajdonsága szerint, egyebеk közt fôld e's sós

'részeket is; hanem mig a’ fatetejére érne, vál

tozik tulajdonságában édes vagy keserñ, láp

láló vagy mérges nedvé, éppen az edények ,

mint élô mûszerek által , az idûiáráson шт,

mely hatalmason béfoly a’ növényekre, min:

. a’ plántáknak kíìlömbféle nedvei mútattyák ,

’s hoznak új részeket is élô , minémü a’ ko

vaság. Minthogy ezek így tapasztaltatnaka.’

plántákban , tulajdonittatik nékiek élet , ’5 тoп

datnak élôfáknak, állapoljok pedig (’56556505

nek vagy bclegesnek. Megjegyzést erdemel ,

hogy a’ vizi .pl'á'ńîâuak melegе nag) obb mim a’

N

\'_W`~.
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vizé, és a’ fenyôfájé is, mint a’ levegôjé, a’

hennan gyanithatni, hogy a’ kihajtó meleg a’

plántaságban nevezetes módosítást szenved.

' A’ mennyiben az emberben a’ fennebb ir

тaк az :ô módján elôjônek , tulajdonittatik né

kie plántai élet. '

И 3-dik Elszabadúlt ММ! ssaperz'tósággal.

Ezen létel caracterei független mozgás, érzés,

meleg-nemzés, belôlrôl kifelé mnnkásság, a’

kûlsônek ellentállás, ’s azokkal megvivás , a’

szaporodásban ne'mifenntartás, és mondatik

állati lételnek.

Szükség ezen lételrôl a’ következöket e16

re megjegyezni :

а.) Az állati meleg, melyet az állat ketel,

nem ellenkezik a' természet közönséges melegé

vel , sôt attól foogyatkozásaiban jóltévôleg se

gedelmeztetik a’ betegségekben ; külömbözik

pedig attól sok tekintetben , nevezetesen kötött

mértékében' is az állatok neme szerént, és ne

mesedhetôl; ezért vagyon még az állati anyá

nak is kebelébenmelege magzatj'ához egyideig;

az embernek pedig azon felyúl az ismérethez ,

az igazhoz , helyeshez es széphez. -

b.) Mennél finumabb, mennél többf'éle az

állati mûszer,’s czélnak megfelelóbh az egységi

alketmány: annal tökéletesebb az állat is , vagy

annak kinyilatkoztatása; de mennél egyûgyûb

bek , kevesebbek azok, annál közelébb járnak
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a’ plántához, ’s részei könnyebben kinónek, ’s

mеg eléhozatnak. '

c.) Vagynak állatok plántai' caracterrel;

vagynak plánták ‘Зllaй caracterrel, és vagynak
testek , melyek minid a’ kettôhez egyaránt tar

toznak. Ezek -nem kivételek , hanem öszvefog

lalók a’ természetben.

Plánta és állat menyegzôi idejét megvárja,

rendét tartja, és azt módján gyakorolja.

Az állati legegyûgyübb származás az„önté-

si , melyet így vihetni véghez: merits egyik

edényedben tiszta esôvizet, a’ másikba tégy

plántai martalékot, ’s öит5а-те; lagymatag es

sôvízzel', a’ harmadikban áztass állati marta

lékot ; mind a’ három edényt tеdа tsendes, bé

kés , setét és meleg helyre; de jól megôrizd ,

hogy ezen pihenésekben ’s tsendes pe’sgésekben

meg me háborittassanak, (11“: hozzájok ne

tôltessék , ’s martalékkal is ne elegyittessék ,

mert a' tsendes öntô-formálódás (plasticitas )

megzavarodik.

Nem sok idô mùlva ezen tengerek szînén,

minekelôtte me'gtisztúlnának , mozgást , nyüsgést

vehetni észre, melyet apró hójagotskák tész

nek, és a’ mi mozog állat, ’s mondatik ön

tési állatnak, vagy ázalék'féregnek. Ezek evez

nek az 6 tengereken, mint a’ rétze a’ tóban ,

clé is, hátra. i, és nevekednek. Ezen hójagots

kák félig fgyapjasok, egyfelôl szívnak felfeló

парты, másfelôl levegôt húznak-bé. Keresvén

  

' l5
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a’ napot egy része megzôldñl , evezö gyapjánál

Гoрa megakad , ’s mint valamely száron гуö--

'keret ereszt , ’s lészen plánta az eredeti álla

totskáhól : -—- a’ más része szerentsésebben evez,

elevenedik mozgása, teste 116, szine zôldûl,

némelykor verhenyôs , mask-or sárga is, ’s már

nem hòjag , hanem forma szerint állat. Igy vá

lik-el azon egy méhnek gyümôltse, és ágazik

kétfelé az egynemûség, ’s formálódik a’ 111á11

ták és állatek iker országa. -- A’ legjobb pa

ránymútatók után minden öntési állatok között

iegparányibb az úgy nevezett Menus Terme',

’s még ezen is bôr kiütések vétetnek észre, és

a" midôn megbetegszik', meg is hal. ’

'_Az új nemzésnek felyebb elnlített feltéte

lei között , kivált szellôtlen helyen, zôldellik

a’ penész a’ kenyeren , mely :valóságos puja

zôldellô ’s vira’gzó erd6', ’s igen ártalmas; úgy

tartatik , hogy ez köti eg) be a’ formátlan lé

telt a’ virágos mezôvel.

A’ mi lpedig a’ levegôt illeti: tapasztalá

sek után nem tsak veres essô, veres h6, és ve

res jégessô fermálódnak a’ zivatarban, hanem

még z'ufusorz'umok is (ergam'smus теtам-ив),

u. m. a’ Protocecens kermesinus, Uredo niva

lis, Lepra kermesina , melyek a’ nap v1165o91

tása altal megelevenittetnek, vagy hinárrá vál

teznak; ha pedig kôre hl'lllanának, akkor is

i" oly tûneményt штaты‘, melyet' ha megön

' teszsz lagymatag 'essô vizzel , felelevenednek ;
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midôn a’ пaр világánál vi’sgáltatnak , úgy lát

szik, hogy piros vér golyobisok szövettenek

egybe nyál'kásság által.

Az öntési tökélletesebb formálódásra bé

foly az {макoм kívúl a’ martalék neme, az ég.

hajlat , a’ tenger színe felett való felemelkedés

és a’ síksäg. _

Az önlësi új telepek, melyek állatokká fel

jebb tökéletesítendôk a’ tudósívi’sgáló Gruithui

sen szerént elváltoznak:

l-ben Папyа bò'rúekke', vagy lágy шпaк

ká , (Mollusci , \Weiеhthiere).

Ezekben az alkotmányi szôtetlség egyszе--

-rfi , a’- kotsonyásság igen egynemú,\a` honnan

az elveszett tagok könnyen és hamar Шаб

nek. Némеlyеknek evezô gyapjai,' másoknak`

érzô szarvai , vagy ezek helyett töbnyire látó

szemei vagynak. Ezen familiából valók az édes-

_ és a` sós "íznek minden habarnyitzáì (polypus),

tzfiplálól;- szívnak szájokon is , melyet gyomrok-'

ban megemésztenek, a’ szükségtelent vagy ár

talmast azon is "mik-ki , mert gyolńrok vakon

“этаж , nem lévén semmiféle belek; a` le.

vegôt is azon nyersen bôrek egész színén szív--

ják, más lélegzôjek nem lévén, de száron mint

plánták póráztatnak. -- Az еmberi tesmek po

lypusai', sümôltsei, nem 'tartoznak az épség.

Inez és szépséghеz. -

2.) ишшм nyüvekke' (vеrmеs). Ide tar

toznak a’ geleszlák nemei és Гaла“ , különö

' 15 *
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sen a’ kurta geleszta , a’ gömbölyég geleszta ,

mely him és nyöstény ( androgyna) egyszers

mind, ’s magából szaporitja magát , élôt szül

vén; nem külömben a’ lapos geleszta, mely

1161 tsak egy tökmagnyi belé szakadván megnô,

mint vólt, s'ingek és ölek hoszszúságára. De pél

-da vagyon arra is hogy az erôs fôfájásban öt

ven nyüvet is láttanak kimászni az orrból. mely

hihetôsen ázaléki formáltatású nyú lehetett.

3.) Mettze'sú’ekke' саgу fe'rgekke', bogarak

há (Inseetum ). A’ tökéletesedés felsôbb lép

tsôin álló állatok, szépen is mondatnak repú

Ió’ m'rágoknak. Innen magyarázható, hogy az-

ember gyomrából terpentina olajra Insectumok

burekjai hányattak-ki (tenebreo molitor, mu

sea grossa). A’ munkás méhnek nints neme, az

anyaméh tojik, tenyészôvé`a’ here tészi. Az

iijú méh töstént munkássághez kezd, készit

mézetés mézsavanyt. A’ kôrösbogár égetô ned

vet készit; mások büdös nedvet, epét, a’ da.

rá’s шérБе5 mézet. Ezen fajtájú a’ fatetû, a’

hamúféreg (aphiS), ennek egyrésze repül is,

a’ más éretlen,’s tsak tejássában marad, a’ he

vá tojatik, ’s késôbben kikél , 111111611 megérik.

Ezen familiában az elveszett részek már nem

igen nônek-ki, de annyival 5аш-o55111111 az ál

talváltozásitörvény. Elébb tojás, ebbôl leszsz

allo'rtzás pondre (mely) , ebbôl pupa, neme.

' lj ekbôl aznlán a’ mettzésú állи-110561’, azután

már nem is eszik, hanem’abban jar, hogy nem-
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zettségét a’ jövendônek is átplántálja, ’s azzal

ищаt - kiélvén , végsô álomra botsátkozik.

4.) Az öntésiekbôl fel éppen azokká, me

lyek laeme'ny hajuaì'mak, ke'reg ôó’rú’eknek, ha

„так , pántze'losoknak z's neveztethetnek. Iga

ай ömési állatotska a’ Czprz'des, melynek töké

letes kopoty'uja vagyon , mint a’ ráknak; má

sok kopotyúfеdelesek, lélegzelnek, vér is ke

ring bennek, szájok, gyomrok , kiemésztö al

felek vagyon , hasok belsô színén velô szálak

nyúlnak , vagyon agyvelejek is. Ezekben sok

kal tökéletesb a’ velô alkotmány, minha’ met

tzésûekben ., az az , a’ bogarakban; vagyon nyel

vek, szemek, halló mûszerelg, érzôszarvatská

ik »lapintanh fogа": gyomrokban, epéjek be

lekben , néhol máj hélkúl , egy szívúek tökéle

tes vér keringéssеl. Nyilvánságos bennek a’ két

Nem , a’ nyösténnek tojássa testin kívûl, a’far

ka vagy Iapátja alatt vagyon; lezakasztolt lá

bai kinônek; a’ bakok pántzélos boritékjokat

levetkezik Májusban ' és Juniusban, a’ nyösté

nyek ôszszel , még gyomrok is új formálódik:

ez már az esméretes “Мok neme.

Az öntésieknek , vagy мaмы államskák

`nali ideig meddig bévégzôdett 5етoк.

Következnek a’ halak, mivel nyílvános az

ízekre osztott hátgerintze, melyben veló va

gyon zárva, némеlyekben nagyobb e's _ kissebb

agyveiö; a’ ké: hеlyеn élôk; a’ rsuszómászóki
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a’ `madarak: a’ négylábú madarak; a' tsetses

állatok mind feljebb vagynak tökéletesitve.

Felyebb, mint az 616 hezottakban, találjuk ~

különösen a’ lehellés , a’ táplálás alkotási ké

szíileteket, a’ velô alkotmányt, é5 igy az éle

tet az_ô tökéletességiben ‚ az emberben, mint

egyben kinyomva, vagy öntve.

Az ember egyik fele 116z1 a’ fôldet, -az az

a’ "é56556561; a’ tápláiás, a’ lehellés , 'lüdô ,

"érkeringés, sziv, gyomor, belek’s a’ t. által fel

' vészi a’ fôldieket, és sajátositja idôre azokat;

a’ más fordúl a’ véghetetlenségnek: e’ végre

vagynak 6 benne az _agyvelô , hátgerintzvelô ,

és a’ hasivelôtske; a’ mi ezekben felséges , a’

mil belsô, azt mi nem látjuk, azért tsak is a.’

kl'tl'sô haján pepetselünk. Az állati test felf'ejte

getésében e’következô alyazatokban végre meg

állapqdtanak: Életlen levégô, 6zo111111; savany

nemzc'i` oxygeninm; `’Víznemzŕ , hydrogeniuni ;

sz_éni_ség, earboninm; mészis'ég, calcium; fos

forus; vas _és kénkô. Váltak-ki ezekból egybe

í'oglalók, '’s megkeményítók, az állati enyv-

vagy kotsonya , a’ tojás fejére, hús rostyikák.

Lettenek ezekbôl tsontek, poortzoogók, szarvné

mûek, bôralatti retzemiv, szálas húsak , 666

11у91{ , hártyák , inashúsok, ’s kötôk. Vagynak

ezekbôl -az emberben maga 165161 ’s 16161, ne

mét 'fenntartó, kiújitó, kif'ejelô,`s az ingerlûséga

érzôsé'g osztályos alkotmányi. '
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Lehellés kezdete, közepe és végezete a’
" l formáló élet osztályos munkásságának. Mag, to..

jás , öntésiek. plánta és állat, állati ’s plántai

’martalékok pe’sgő forrásai mind lehellenek. Az

alsó rendü állatok egyenesen, ’s közbevetetlen

szívják a’ levegőt , ' és nem a’ vér forgása út

tyán, mivel elég kitsidek arra, hogy a' leve.

gő savanynemzőjét felfogják, és kitseréljék rom

lottal. Mihelyt pedig az állat nagyobb , már

akkor szükséges a’ vérforgás, hogy a` táplálék

foganatosok lehessenek, akármely úton essék

is meg annak bévitele, a’ testben való elter

jesztése, ’s a’ gyúló részeknek a’ testből való

kiigazittása. -

Ezekben észre lehetett venni a’ lélekzelés

nek is lassú ’s felyebb való tökéletesedését,

mely az embörben legtökéletesebb. Innen esik

az, hogy az alsóbb állatokban a’ vér fejérеs, sár

gás , veresses, kitsiny melegségű; de a’ felsőbb

állatnak szép piros, mivel az ifjú vér rakodva

indúl-ki levegői savanynemzővel (oxygenium),

de a’ melyet forgásában a’ vér mindenütt szük

ség szerént elbagyogat, és a' helyett {Мы/Мt, _

vagy kiégett részeket felvévén kiviszi, hogy szú

rőiken kiürittessenek, minéműek a’ lehellés, gő

zôlgés, vizellet,’s a’ t, melyek minden idejûekkel,

’s mind a" két nemmel közök is. Vagyon még

feje'r vér a’ piros vérben is, de a’ mely külöm

bözik a’ gyomor és bél téjnemûjétől (Chymus et

Chylus); ez, az attal lészen, hogy a` külömb
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féle eledelek, táplálók egynemúségre változtat

nak , a’ „мы; hasonlóittatnak , hogy inkább

megragadván jobban is táplálhassanak.

Midôn a’ táplálásról vagyon szó, akker

ke'ttôt kell vi’gálni , a’ tápláló eledelt és azon.

„штат/t, melyben az eledel a’ darálás, ke

verés után kifôzetik, tisztáltatik, hogy töké

letesebben tápláltathassék a’ test, mely alkot

mányt tészik a’ száj, gyomor , belek ’s a’ t.

együtt.  ‚

Legiobb, legalkalmatesabb táplálónak az,

melynek saját alkotó részei legközelébb járnak

a’ ‘áр1álaцбб testhez. De a’ mely test sem a’

természet kezébôl nem azon miséggel , hanem

külömbözôvel jô-ki, sem a’ sütés, fözés mes

tersége által oda nem közelittetik : az vagy be

tegítôség, vagy ingerlôség és orvosság, vagy ta

lám a’ távozás mértéke szerint méreg is. Vagy

nak táplálók orvossági ösztönnel , és ervossá

gok táplálói míséggel birók; minden tápláló

elébb foogyatkozást potei-ki, azntán ösztönöz. —

Nem táplál a’ kámf'or, nem a’ mustár, a’ tor

ma , de ingerló szerek. Törvény vagyon at

erôk Кöайт , hogy hasonlók hasonlókhez vo

nódjanak, a’ külömbözôk egymástól viszszata

szittassanak. Nem tarthatni каштgн táplál()

nak , hanem tsak helyhеz kötöttnek az Orono

Вo 'felyóviz mellett lakozó Ottemákon nevû

nemzettség agyagpoogátsáját, melyrôl tudósított

B. Humboldt Sandor Úr déli Amerika базaм ré
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szén tett útazása leírásában; nem az égyiptm

mi papiros kenyeret , те1у a.’ Nilusnak kiter

jedеtt álló vizében emelkedik-f'el , ’s botjai ki

terjednek , gyökere megehetô, a’ ’Sidók nevez.

ték Harothnak, a’ magyar {шайб pá’sitnak. Esa.

XIX. 5. 6. 7, Mátyus Dìétét. I. Dar. 97. l. -

Minden állatnàk alkotáaához` illô eledelé

nek, és táplálójához alkotott megemésztô készú

letének kell lenni. Ebberr’nyílvános külö.mbség

is találtatik a’ habarnyitzától Гoшa a’ legfel-'

sôbb állatig. A’ táplál-ódás az emberekben is _ '

külömbözô ; nevezete az, hogy az ember-tsíra `

legsebessebben h6 és táplálódik az anyai méh

ben , ’s tsak a’ születéshez közelitéskor юная“:

ke’véssé megállapodni; ezt azéri: jó mеgjegyez

ni, hogy a’ mi a’ шé'bbеп edmúlasztalik, az

'szinte kipótolhatatlan. Példa lehet erre Il-dik

Lajos Magyar Király. De a’ születésj elsô 6. he

tet 6. hón'ap; az els-ô '6. hónapot 6. észtendô is _

alig pótolhatja utánna. Igen keveset fog a’jòbb

_ #ápláló is a’ vénségnek id-ejében, mеrt már 'ek

kor ~a’` test veszti- atyafiságos húzódását a’ ráp

lálóhoz. '

A’ lehellés és a’ táplálás szrïros függésben

való létéleket értésünkre 'adja alkolásunk. Az

oп’ a’ szájjal tôszomszédok, 'a’ lehellô sfp 'e'löl,

annak háta meget’t a’ nyelô tsô; a" mejj'szek-

réhyében a’ tüdô , ez alatt mindjárt a’ ha's üre

gében a’ gyomor. A` tüdô folyton fßlyó Isere

bеrélés piattza; a’ `s/avanynemzóvel telyes leve
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gô ott háreml'elé oszlik , a’ kie’gett széniségltez

adván шaга“ -formál szénsavanyt; más része a`

Бутaн“) viznemzóvel egyesûl , és gôz formá

ban vizzé válik, melyben a’ szénsavany felol

vadva kileheltetik; a’ harmadik a’ tüdô hártyá

ján által a’ vért megrakja, megt’ljjitja,pirositja.

De mitsoda szólgálatot tészen a’ vér az ál- —

lati , ’s különösenfaz emberi testben'.’ szüksége

sebb'et mint sem a’ nélkü'l élni, ’s többfélét ,

mint sem könnyen eléadni lehessen.

' Nem fogja (5аданий senki, hogy a’ régiség

‚'az életet v.-lelket a’ Verben kereste; nem azt,

hogy a’ nagy tudományú Hnfelánd Úr a’ verté

koziá5 ellen ely fori-ón kikôlt. Ugyan is a’szer

мы való vérbôség ritkább` a’ fejér hollónál,

’s tsak havasiaknál is lehet inkább raпаша; Е

щ’еыеп egy elhibázott érvágásnak kára sokszor _

kip'óteihatatlan. A’ vérnek nevezetes nemes ré

‚s'ze ‚az , mely neveztetik Igezgató Le'leknek

'(5piritus rector) , és a’ meleg , melvtôl vagyon

f a’ ъеп5éа (turgor), _azért lészen a’ "ért’elyások

ban kihûlés, elhaloványodás. A’ külömbféle

táplálókból készúl azì'egyféle gyomoor ós beibe

_ Ii téjnémúség, ebbôl vegyittetik ely miségû ver,

hogy a’ velô és a’ tsont is abban táplálóját fel

találhassá ’s magához velìesse. ' '

A’ betegségek nemzésébennem uto’isó a’

yér; a’ швы; részei bôltsen egymáshoz illô

mórséklésben vagynak megállitva , és a’ válto’

'zás пет' maradhat következésrnélkúl', nem ma.`
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rad, midôn. míségi változást метоd. Нa ma'r

elôre megtsámporpdott 'a’ vér, úgy a` belôlle
választandó külömbféle nedvességeknek is tssipô-V

seknek kell lenniçfmúta’tják a’ sokféle fokadé.

kok, fekéljek, kisеbesedések, hideglelésеk. Az

igasság itt látszik állani: a’ jó misе'gü téjné

mûségbôl a’jó-erôben lévô edények készftenek ~ `

jó minémûsvégú, elegendô mennyiségú vért; ter

mészetes , hogy a’ véretlenség , a’ véresség , a’

tsïpôsség, a’ megelôzött változásoknak követ.

kezései; edények és vér egymásnak megfelel'

nek. Ügy 'is látszik, hogy esetek vagynak, mel-.

jekben most a’ ‘гála;щ6”5 készl'tó еdényeket ,

majd a’ nedvességeket inkább hibaztathatni.'

A’ sor hozza magával a’ V016 alkotmány

l’ól is esmerettség kedviért keveset megemlit

ni. [d6 szerînt nem az agyvelô elSô az állati

velôk között, hanem a’ hátgerintzvelçîje; nem `

is a’ szív, hanеm a’ mái, ’s azzal szembe a’ tü- 7

d6, ínel'y szólgál ideig ógáig szív gyanánt, mig

nem azok kiformálódnaßk;` az embertsirai lehel

lés , (иgу a’-vérkerengés nagyot változnak a’ szü

leréssel. At w16 hajt цепью, ’s kiv'irágzik ab

ból az agyvelô, ebböl formálódik a’ 1`6=a` hm

szukó véliîtskéböl, és a’ hát veìöjéböl nö-kí a’

'mejj , a’ has, ágyék, ¿s ezеknek belsö részei

u. m. a.’ lép , a’ belek, vesék , a’ vizell'ö hójag,

és a’ ширеt теgkтöтьбцеtб részek;- az élet ‚. '

kezd mind inkább `kinyilni , ’s tökélelesedni.

Meg kеll jеgyezni ,' hogy a’ habarnyitzában hij

' ' 16 * ' '
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iánozik még eddig a’ vel'össég (formaba битв),

es hogy azon felyûl kezdiidik. A’ haskére'g bel-`

sii színét hol egy , hol több veli'iszálak futják

bé 5' a’ midiin különösen az emberben éppen

ezen osztály a’ hátból jövö szálakkal {Мине

_ tességrekiformált fonadékokat, götsöket, elá

'gazásokat „мы; itt van az a’ nevezetes hase'

-eele’ts/ie is a' sziv gödrén alól , mely nap/io

sßorúja'nak, fonade’kjának is neveztetik, mely

nek épségétiil függ az egész testnek rendes táp

láltatása; erröl a’ viezéskedö velöröl monda

tik ‚ hogy az agyvelönek betegség'i `tehetetlen

ségiben lát, hall, és tudja még azt is a’ mit se

ha-nem tanúlt vólna a’ beteg. Az ezen funda

- lódó hirlelt állati Mágnetismusban koránt sints

az és annyi , mint hirleltetett; de hogy abban

nevezetes valami vagyon letéve , arról meggyô

;таетt az Iró. Illik a' választ'ott mendas az äl

lati magnetizmusra is.

Éppen a’ velös alkotmány is az , a’ miben

az ember felyûl halad minden állatokat; azon

kivûl abból formáltatnak a’ vert és másféle ned

те: vivi'i edények, a’ lélekzelésnek élö lúvói,`

melyek шею levegöi kiégett széniséggel hé-'

tseréltetnek. Materiáson a` velôs alkotmányból _

'formáltatnak a’ kûlsii és belsö érzékenységek

nek minden kimagyarázhata'tlan mûszerei , esz

közei, melyekben Ш dolog az épseg, az érzéа

ljsztaságáert; szükséges a' külümbfeleség is, és

` ‚ a’ _sokasag; _ezek azéri hogy a' hézagban fog-''

-‚
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Ialt dólgoknak m'indenféle formái, és az 166

ben fòlyó „штык áltaÍ érdekeltethessék.

Ai emberì méhóság’ tetejére vнекий, ’s

iut-el az ember az értelemmel és érzéssel еgу

bekötött tagzó `beszéd által , те1у az emberen

kívûl egy állatnak is a’ földön-nem adatott.

Úgyan is az ember éppen a’ "elî'í5Ségl által

` ' belölriîl , az egység lelkes közép pontjából ,

" ugy vagyon-igazitva, hogy: '

а.) Érdekeltetvén, vîszsza munkálódás ser

kentessék-fel; Жgу a'z az érzés sokszor megújjit

так, a’ mеgújjítás eszközei éppen az érzé

kçnység é5a’ mozgás eszköz'ein'gy azon egy,l\a

sokfelôl illetteiils»v , sokfelé ís kell hogy ellent

áljon , ’s viszszafeleljen. ‚

6.') Annyi közûl tsak -egy illettetvén ellen

`ségesen vagy kedves-en ,_ mindеnik és az egész

megérzi; és egyik ellentáll-ásra kénszeŕi'ttetvén,

mindnyájgn az ellеntállásra felkelnek; пешzе

‚ tes ez mind á’ b'etegítésben, mind a"gyógyításban.

c.) Az ‘Шat sokfeli’il való érdeklés'eket fog

hat~fel, melyeknek nem tsak hogy tartósabban,

’s nagyobb e.ri’ivel ellentálhat, hanem még visz-.

sza is munkálódhatik , mely` végre felkôlti a’

képzelödés megújjító tehèttségit, a’ kûlsiî és bel

_sì’i érzékenységeket , ’s sz'ületik a’ gondolat.

d.) Valamint a’ kúls'ö dólgok, a’ hányak ,

annyiféle~ bényomatot tésznek: úgy 'annyiféle

ellçntállásra találnak, -és -annyiféleképpen mó

dosl'tott viszszat'örést is okoznak. '
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в.) А’ vеlösségbe öntött erő eszközöl le

hellést, vérforgást , táplálást, és ezek nemzik

az állati testben az eredeti meleget határozott

mérték között , melynél _felyebb nem hág, és

alább az épség vonásai között .nem száll. _

Mеnnél tökéletesbfa’ velős alkotmány, an- l

nál ravaszabb az oktalan állat, és` annál oko

sabb az ember. Malacarne azt írja, hogy egyА

eszelős ember agyvelötskéjében 300-rételétet,

vagy barázdát számlált; de egy más értelmes,

elmés emberében ~SOO-at talált. Vagyon az agy

velötskében , egy szépen kilevelezett élőfának

öntött képe , melyért 'osztán életélőfája' nevet

is` nyert ; de vétkek külön eszközlői nintsenek.

Első kezdet tehát a’ velögség , abból for

málódnak a’ külömbf’éle müszerek, azokat egy

mással egybekötik a’ velűfonalak és az edény.x

kók, melyek viszik a’ lélegzésre ’s táplaîlásral-

szükégeseket. ’ '

Az emberi belső egység három osztályra

szakad , u. m. lenni, akarni, tudni. Vágyak

az, a’ ki tudok' és akarok; akarol." lenni és

tudni ;- tudom hogy vagyok és akarok; 'és ez

három еlváibatatlanságában áll az emberi élet,

Vagyok mint plánta ; akarok mint állat; tudok

mint ember. Egy az élet, egy az értelem,“ egy _

a'ÍvalósáÍg, és a’ három egy az! emberben.- A’

gondolat, em és tselekedet' egyszersmindi'va-l "

' gyun. X x '
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Az emberi egységnek még más fel osztása

is lehet az «аr61; szerént: t. í. a’ táplálás , le

hellés , az élet és Nem fenntartó részek 341630

son’tsak földiek, és engednek a’ nelze'zse'gneñ;

a’ más rész', mely szállásol a’ velökben; fe

lyebb siet, és ez a’ тьму.

Továbbá az emberi egység мы; kétféle ál«

' 1арo(ra; u. m. ege'sse'g e’s betegse’g állapotjára..

A’ tökéletes ege’sse'g tsulíálf a'"meg0s'ztha

tatlanság pontjából képzelhetiî, midön azun há

rom os'ztályà egység, külön külön mйndenik a.’

maga székét megtartya; és egymás közt .is ai

egyarányńság az ingások kxözt el nem vétödik.

Közönségеs értelemhеn is egésséges az , kiben a’

felsôbb és al5óbb o'sztályos részek nem 11111611o:

nak -az élet idö szakaszszaiban, a’ Nem'külòmb

sége szerint; minden munkásságok,xneljеk által

a’ személy épçn, ’s a’ Nem is fenn tartathatik,

tsendesen, mértékesen telygsittemek. Betegse'g,

-a161ró1 kezdve: midön az egységek kül/ön ma

gokban, míségekben, és mennyiségekben meg,

hasonlanak, és a’tzélszerintvalósńgra v`agy l2163

telеnek, vagy még ellenkezökké is lèsznek.

Felyûlröl kezdve рейg: midún az' omberíség

állatiságra, ez plántai állapotra áláztatnak. Kö

'zönségesen betegségnek mondatik az az állapot,

midön a’ felsöbb és alsóbb alkotóság', annak ré.

-szei, akár külön-külön, akár mindegyütt, alá

szállittatnalg` melynek oly zavarodás a’ követ

kezésc, a’ milyen az egésséges állapulban при:
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J'

szokòtt lenni, és a’ те1у .mal a’ bе15б_ tsen¢

desség, az egymáshoz “11ó- lmértékesség is meg

háborittati'k.

‚штаммы gyńgyithatatlanságok a’ belsiî

részek eltévedése, neveze'tes részek ki nem for

málódása, vagy feleslegség, p. o. a’kétfejüség,

melyeket` közöuségesen tsudáknak is neveznek;

nem egésség a’ nemzö részeknek idö elôtti éré

sek: ilyen aй ., melyröl tudósit a’ tudós Pro

tomedicus’ Lenhossek Úr , hogy Лáша Magyar

‚ Országon l8l3-ban еgу 10. bôпaрo5 leányt, a’

kit rendesen járt a’ havi tisztúlás; ilyen "ólt

Apgliában еgу Johan Flins Souçh nevû ГМ, a’

kinél szülelése után 4. napra a’ szemérem rész

azon ért's’egre jutott, mely szokott` lenni a’ 18'.

esztendöseknél, söt hetenként egyszer igen gyen

gítö álmot is látott, azéri: elméjébên nagyon

gyermeki vólt. Valóságos példánk vagyon a’

férjfiùi viselösségre is Bissen Amadéban, a’ ki

tökéletesebben `hordozta шеr‚xét sz'íve alatt, mint

más aпуa, ’s azt meg nem szülhetvén, 14 esz

tendöa korában sor'vasztó' betegségben meghólt,

l804-ben Pári`sban. Nem vЫ! Amade aрa,пет

aпуa, tsak anyai padmoly , mely vólt a’ gyo

mor há-ta megett kíîlön. А’ йдdб5 Chaptal Úr is

ebben szemmel látou bizonyság'. Vólt Marseille

ben еgу aszszony, Мпе}: bal l'zbmbja közepén,

kl'vûl felöl tsetsbimbója hört, ’s azzal 6. esZ-'

'tendö ala“ 5. gyermeket kiszoptatott.
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Nem egésség az elmének idônap elôtti ki

fejtôdése. Lübeckben l727-ben született Hei

песке nevû fiú , a’ ki I8- l1ónapos korában az

egész új Testamentumot elmnndotta könyv nél

kûl; a’ következô esztondôben Históriát, Geo

gr'áphiát, azután Genealogiát, Nyelveket sze

rentsésen megtanúlt, de negyedik esztendèjé

ben életének ki is száradt a’ világból. Angliá

ban egy Malkin nevû 6. esztendôs gyermek

hólt-mеg , a’ ki Frantzia , Anglus, Deák nyel

veket, Geographiát és rajzolást tudott.

Minden változásai az életnek az ok és oko

zatti függés szerint Юлиеk, és az a’ minek éle

ti bçtse vagyon felvétetvén. az életre, általa

meg is érlelrettetik, a" megérés ideje betelvén,

a’ nehézség törvénnye szerint , lehúll az ért gyü~

môlts fájáról , hogy az új bimbózásnak helyt

adjon. Velôs magyar mondás az* öregrôl: e’’!

gabonája vó/t az Istennek, e's tsüre’be takan't

ta't'ott. А’ Diétának vége, ’s a’ Diététika is

bévégeztetett ö réája nézve. '

De miaz', a’ mitôl megf'osztódik az em

ber,'a’ halál által? Az a’ magnsságos meleg,

mely az 6 Mónássát öntötte, melengеtte. érlel

te., a’ könyüség törvényét követvén az 6 lát.

hatatlanságában , hátra hagyva mind azz, a’ mi

a’ nehézségé. Mikor a’ dolog valóra kerûl, meg

tettzik, hogy étel , ital _, l'evegó ’s a` t. nem ma

gok az élet, hanem képeŕsen szólva, az élet

17
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fejedelmi udvarában tsak'ôllöztetô ’s verkoz

tetô szobaleányok. `

De mi már az Orvos? Az Orvos az (Не!

fejdelmi udvarában, annak óltára körûl éjjcl

és nappal buzgôsággal ’s lu’vséggel készen álni

küteles szent szólga, ki 'vйgут, hogy az égô

mâts, a’ szövétnek ki ne alugyék, el se lobog

jon, hanem hogy mennél hoszszabban ’s tisz

tábban világolhasson; de az 6 “Ивa is szintén

.ńgy mint másoké , elalszik végre.  Ha тéёг

egyszer elô kellene ezen létel-I’ormában állnì :

az [ró megint Orvos szeretne lenni,"s elôbbi

egybeköttetésit kívánná viszszanye'rni.

‚

W0.
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А’ SAVANYÚ VIZEKRO‘L.

т

-Dirák nyelven minden ásványos viz, mely- ‚

nek csípôssége természeti , neveztetik acz'dulae

nak; hihetôsen a’ görög ‚411115461, mely hegyést,

szúróst , csl’pöst jelent. Mi tartsuk-meg magya

rúl a’ savanyú' vz’z nevet, ettôl: savany, ’s

tegyük elejébe a’ hе1у nevét,` így : Radnaz', Gyer- `

gyóz' savanyú те; ne mondjuk pçdig azt , ‚a’

111i nints: borvz’z.

A’ Íerdô vagy természetes, vagy 1110510r

séggel készit’tetett, ’s mind kettô többféle; hi

deg , meleg , száraz , nedves; vagyon ' gôzferdô

is. A` deák áalnegun vеgу bah'neum szorosszár

maztatás szerént :> gond ’s bánat elûz'ôt, nem

ferdôt 1010111.

А’ Görög'ferdôjét nevеzte: tЛитве-пеk ,

talám hogy ott inkább :5ak meleg _ferdôk vól

tak, mert them/»ae meleget tészen. A’ köz be

szédben a’ hideg ferdôt megkülömböztetve a’

melegtôl nevezték: Intron [хyдшем-пak, a’hon-'

nan: psycholutruntes , hideg ferdôvel élôk. -—

l'lmlítik régi Irók , hogy a’ fôld keblébôl

'részegfló ital is buzgott vólna; de mivel ha

zánkban ily nem találtatik, e’ dològ vitatás

alá se "étetik itt.

'-17 ¿E
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Tagadhatatlan -ugyan, lmgy a` savanyú vi

zekre mеnést szеrentsésitik a’ levegô ‘автoма

tás , idôtôltés , gondnélkûllót ’s a’ t; minda.

záltal van a’ savanyú vizekben kipótolhatatlan

valami. Sokra ment ugyan a’ vîz bontzolása; '

‚ de a’ lermészet mûhelyébe (laboratorium) nem

szállott-le 5ены.

Hasznosabb vńlna minden savanyú vizet

a’ hegynek emlôibôl mintegy aj'akinkal szopni ,

’s nem pòharazni: mivel mihelyt napfénytôl

’s levegôtöl érintetik, azonnal тетей]: szeszé

ben. Szükség a’ palaczkokat vele На alatt tбl

teni, jól мышца, парra ki nem tепий , éi

je] vinni. А’ dugatlan hagyás által szeszébôl

vesztvén a’ sav. viz, vihetóbbé tétetik, midôn

a’ palaczkokat kevesebbé hányja szélyel.` Vivés

_ ¿man elveszti a` sav. v(z tеrmészeti vegyûltsé

ge mélztékét , a’ nehezebb részek leúlepedvén ,

a’ felolvasztók elrepûlvén. Ebbôl érthetô, hogy

keveebbé munkál a’ sav. víz Гера, mejre; de

- annyíval inkább gyomorra , belekre , az az, ti52

tit. Jól teszik , ha othon iszszák a’ sav. Иzет

azok , kiknek agyvelôjek, tüdôjek gyenge, és

щиты `s vérfolvásra hajlandók, vagy pedig

belek kíván вышла“; ha pedig az ilyek a’

sav. víznek töviben vagvnak, poharokat так-$551;

fedetlen , elegyittsék a’ sav. ‘быt forró téjjel,

mely aт nem tsak gyeugíti , de szelidíti , ’s

még táplál is.
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А’ sav. vízzel élôknek megkell gondolni

következôket : _ ` '

1.) Minden sav. víz nyers orvosság; azéri:

jó gyomroc kíván, mely annak savát, büdös

kövét , fôldjét, vasát megemészthesse , magáé

vá tehesse.

2.) Innen a’ gyomor emésztô erejét fenn

kell tehát tartani szoros diéta ' által fis; ’s ha

szükség, segíteni kell, gyomor-tseppekkel is.

3.) A’ sav. vízi oryoslás meslerséges meg. '

betegîtés, u. m. a’ mely alatt háb'orgás, tojúlás,

hideglelés forma változások , érzékenyedés ,

gyengülés tapasztaltatnak. Ilyenkor hát minden

lelki ’s testi erôltetést, gondot, vért sebesîtô

’s izzadásba hozó mozgást távoztatni, ’ézükségì

A’ sav. vizek külömböznek egymástól;

azért nem minden betegnek egyaránt hasznos_

mindenik. Kinek p. o. -hasznos a’ szelid 11o1o11

di sav. víz , annak árthat a’ Homoródi, ’s még

inkább a’ Gyergyói (602521065); kinek pedig

ezek használnak, annak elégtelen ’s gyen-ge le-

het a’ Korondi.

'A’ savanyú viz jóságáról nem hatál'ßzhat

tökéletesеn a’ vízbontzolás; sokkal bizonyosabb

a’ tiszta tapasztalás. Ki borhoz ért, jûbball mçg~

mondja kedvességét, ’s erejét, mint a.’ 52052

mérô. A’ szelid ’s tiszta ízú sav. vizeket, 11101

jek inkább kézûgyben 15 0511011, elmellözпi va

-lóban káros.
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5.) A'’ sav. víz orvosi ereje nem tsak azon

idôre terjed-ki , те|у mellelte tôltetik; hanem

azntánra is darab ideig. А’ sav. vizet illetô dié

lМak шт , az onnani eljövеtel után is, da

rab idôre még szorossan ki kellterjеdni.

Azon kérdésre: mennyz't ¿ell inni? három

felé osztatott a’ felelet.

1.) Eró’s Ãúrábzm annyit isznak, mennyit

tsak ihatnak, kupákról kupákra. Ez a’ mód

meglehet hogy valamely különös esetben vala

ha használhatott: de дамaм telyességgel nem

шт. Az [ró jelen vólt l80lben a` Radnai sav.

vizen, mikor еgy sárpataki szekeres felszá

там“ , 14 пaр alatt mennyit kellene megin.

ni, napjában 2.'kupájával, ’s szombaton hoz

-za fogván , hogy az egészet rövid idô alatt ki

ig'ya, mìelôtt még mind kiihatta vólna af ma

gára vetettet , vasárnap 2. orára шеф-Мt.

2-) Кò'жер Ьйтйbат annyit isznak кaк,

hogy gyomorbeli alkalmatlanságot ne érezzenek,

az az: 4, 8, l2 oly pohárkával mеlyben van

hat lot "(z , még pedig 'mindenìkеl; egymás man

8, -12, 15 pertznyi (minutum) idóközzel. Ez

a’ kúra nem tsak legközönséâesebb , hanen! leg

eszesebb is. `

3.) Кг'tзг'иy мы hónapokig, sôt еsztendeig

is nyúlhatik, napdnként egy két pohár széú

savi vasas savanyú Иzет УévéП-bé. lgеn hasz

nosnak tapasztaltatott ez azokra nézve , kiknek

èrzó velôik, véredényeik, belsô részeík , ЦШб
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jеk ‘Мене érze'kenyek; ‘Еgу, kiklwn megrög

zött a’ nynvalya, v. a’' kiknek hajlandóságok

van тещa, de még nem törtki , mert ezekben

tsirájában megf’ojtya e’ betegséget, ’s nem en

gedi hogy kikeljen; hasznos végre azokra néz.'

ve is , kik a’ másik kúrával éltek elébb; an

nak jó következésit ez által alapithatják-meg -

magokban.

A’ sav. ш’з kúrának z'deje. Az erôss és kö

zép kura tsupán nyári meleg idôben folyhat

Jun. l5~tôl Aug. 20-ig, ekkor kevesebbé lehet

vén félni a’ hûléstôl,_mely a’ fôre ’s mejjre

ШИНЫ okozna, ’s midôn az еmber is érzéke~

nyebb. Nagy melegben, mint 1'820-ban "Мt,

mintha erôsebb vólna a’ savanyú v(z , inkább

tsipi az orrat; de gyógyerejére nézve másként

van a’ dolog. Az érczes , sós vizekben u'gyanis

több meleg van, mint'az édes vízben; még

pedig a’ meleg egybekötve értzes részekkel;

a’ külsô nagy meleg „вы az értzes részeknek

elválását, melyek e’ szerént, mikor iszsza az

embera` sav. vizet , szúrják orrunkat szétmen

tekben', a’ l1elyett. hogy a’ gyomorban, belek

ben , véredényekben tétetôdnének~le, ’s ott mú~

_ latván serkentenek a’ belsô munkásságot. Nagy`

` melegben nints miért duplázni a' ferdést.

Kitsiny kúra ellenben az esztendô- minde

Шk részében folyhat. De legalkalmasabb reá

a’ reggeli idó, mikor „gумы a’ gyomor is ma

gát kinyúgndta, másfelôl a’ viz ereje is inkább
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'meggyúlt , mеrengetés (‚мы még nem apaszta

loн. Нa lehet, kezdôdjen felkelés után reg

gо! 6. úrakor, folytanasson tsendes mozgás alatt;

az- utolsó pohár ital után fél órával lehet ká

vézni машинам (a’ kinek van). De a` gyen

gék , kik regge! bádjadtan, fáradtan koшек-‘Ы,

mintha megverve vólnának , estvére pedig meg

élednek, elevenûlnek ; kik az éhomra vett hi

deg víztôl gyomorfájást, görtsöt, szelet , Те]

fájást, hassíkúlást ’s a’ t. kapnáuak : mind ezek

jnbban teszik, ha elébb kávéznak , narants le

vél theát v. valami hasonlót isznak, ’s a` fеl

kеlés után mintegy fél órával ke'zdik az ivást;

`s akkor is tsak két három lótnyit egyszerre ,

6, 8 percznyi idôközzel, ’s nem fenékig kiü

ritve poharòkat , azomban az egész idô alatt

felvált'ólag _ gyengéи mozognak, `s megnyúgod

- пak. Ezeknek lehet kétfelé is oszlania’ kisza

bult innivalót; igyák-meg délelôtt anuak Кейt,

vagy két harmad részit , ebédután három '(на`

val kezdvén , igyák-meg a’ többit. Ha szükség,

segíljenek magokon gyomor erôsitôvel is. Nem

от; ts'ak maga idejében lefekünni, hanem szük

Ség,alunni és jól~ kinyúgodni magát; azomban

ezt a’ heverésig, döglésig vinni káros. Kik

hòszszan szoktak alunni, kôltessék~fel mago

Мёд‘ öt vagy hat (‘пaй álom ищи, ’s fogjanak

kúrához a’ megírt módon, ’s mi elmaradt vó1

lia az alnvásból, délután pótoljáklki; tehát

lÜjel alhalni két harmad, délután egyharmad
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ваш. __ А’ 1еgújjâbb idôben vetélkedve атм

a’ hideg ferdést Gyergyóban; tsak hogy meg'

ne bánják ide'hátrább! Az ilyeneket vérpökés,

’s egyéb vérvesztés könnyen megtámadja.

Szükség a’ ferdésrôl jól rnegjegyezni' ем:

akár hideg, akár meleg ferdôben ha n'yakig ûlve

valaki fúllad, ûljen tsak övig; lia fgy is mej

jében nehézségèt érezne, hagyjon-fel minden

ferdéssel. A’ kádnak рейд, tudnivaló, hogy

' _hoszszúkónak , nem kereknek kell lenni. A’ fe..

redéshеz tartozik egy nyugvó nyoszolya, zësegy

ágymelegitô. `__

Noha a’ sav. vizek , alkotórészeik ' misége

’s mennyiségére nézveegymástól külömbüzvén,

természetesen egyik ez , másik Этaп nyavalyá

ban használ: imindazáltal" még a’ leggyeпgébb

is árt azoknak, a’ kik'egészszen kiformált szá- '

raz betegségben vagynak, ró’sa-szin s'záraz be

tеgségre hajlanak, belsô részek'genettségesedésh

vеl bajlódnak; továbbá terhes aszszonyoknak,

kiknél könnyen vesztést', ’'s ennek következési

ben halált is мышц, hanemlla nagyon érzé

ketlen belsô részúek _. a’ mi ritkaság. -

Szükség a’ sav. ví'zre elô'ke'szú’le't. Azért az

ide menendôk még othon kezdjék-el a’ mérték

' letes életet, hogy gyomrokban'. belekben sm.

mét ne gyúlhess/en ,"s szorúlással ne bajlódja.

mak. A’ megrögzött börbetegségekkel, milyen a’

rüh, Sömöreg ’s a’ t, a’ podágra dagadásokkal,

’s más csomosodásokkal, {так fájdalmival bajló

' 19 '
\
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«16k - el ne múlassák olhon n'еdveketjohhíta

ni , belsô nemes „диетеt erlisíteni', mivel kön'

n) en azokra veheri magát a’ belegség, 's ártai~ ‚

';пa5aЫ› lesz. Szükség azért az ilyenekìiek -meg

'helyl'ben is elébb ritkán, `s l'övid _i(ìeig ferdeni;

tanátsos e’ felett még va'lalnely büdösköws sa

van5'ú vizеt is iddngalni - _

' De az elôkészûletnél még sokkal "szüksé

gesb az azutám' éúra. Eltart a‘ sav. viz mun

kálatia 3, 4, 6 МНЕ is, ’sJ akkor mondja~ki a’

vëgzetet , melyet káros `megzavânmL 'Kinеk a`

_Hommjódi sav. "iz helyben szorúlást okozolt:

anual, mintán házánál kissebb mért'ékbеn inta,

három hétig tartó takàrodást 5конец. Jól ' eszek
ble wg'yék ezt kivált azok , 'kik' rekedé'sekkvl

bajlódnak; ’s azértakitsiny mértékb0n'` házaik-'

паl is éljеnek 6, 8 hétig sav. vizzel szoros dié

la mellett. _ `

Tsak egyet teszek ide még. Eniberi köte

îességek a’ sav. vizen lévô lehetôsbeknek, na

'' gyoknak , vgésségeseknek , hogy a’ szegények ,

hetegek, elaléltak nyúgalmát, tsendjét 16:1

bálás L lövöldözés, s_zakadatlan mu’sikîálás ’s a’ t

alta] ne háborgassák; s'em" pedig velek szege’ny

s'orsokata’ sz.únellen шутка, igazgatás атм -

-felette ne ereztesséky ’s így a` sav. vízzel való

ha'borítatlan éléstôl , ny’úgalolnlól el n'e пшен

шékЁ-Ё; Másfelól pedig a’ méŕtékletességben,

'rendtartásban , könyiirûletesség'kötelességeiben _

' идрыdаш menjenek elôl. Tely-csitte'ssék 11:1

'Í '
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zánkban önként ily lielyeken is , a' mit' politi..

nem telyesilhet. tökéletesen. l ' _

De idеje, hogy az Erdélyi sav. vizekrôl kli

lönösen , és egyenként is lnondjak "дaмп, a’

mit szükségesnek vélеk' az Мoйкa! élni ИМ’

nókra nézve. '

.Erdély- sav. vizeirôl munkát ‚dólgozntt a’

11111133 fôorvos Пyти.‘ Fermin; utána ebben

fáradoztltt Dr. Gergelyfz'András,.kìvel együtt

vóltam Borszékben. Ezelì mnnkáiból kабинет!'

egy Милaн): a’ szép miveltsógû fóorvos Pa-

take' Sámuel. — ' ’

Erdély 5av. 912111` osztathatnnk :

1.)-Н‹‚ш„‹гм‚‚шмт nézsve а.) Ivókra. 61

Ferdôkre. с.) Ivók ’s ferdôkre. _

П.) ПгаМoйдМ „шммшмм пe’ы’ед

Savany'osokra. à.) Btidòskövesek’re. с.) Sôsokra' -

d.) Vasasokra.

III.) Temperáturájokŕa `na’zmf: a.) Hidg.

gekre. 6.) Melegekre. -~ Hz'rlege/meñ mondab

пak‚ ше!уе1(пе1‹ temperáturájńk egyenlô ‚a’ le

vegôjével, vagy annál még alább is áll’; „мг

gek/gek, melyeknek melege 20-_30 grádus Веди

mur_ szerént. `

A’ nevezetesb erdélyi sav. 'vizek igy каш

keznek helyheztetési rendel: ' ~ ' '

_1.) Rarlua vide'/tiel». Ide юнoшa-К mind

együtt'ûö sav. viz források; de _híresebb tsak

6. vagyon. u. in:

x

19*
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a.) Damólmh', a` Magurával szembe, mely

rôl énekeltetett: '

'Ó te magos Magura!

Sak hegyek izmos ш’a.

b-) Szent Gyiixfgy. c.) Вон/(Иgу , vale' viuuluj-

d.) Medve patak, vale urszuluj. e.) Radna. f.')

Aranyos. Ezek mind erôsítók, mivel erôsftô ré--'

_szek vannal: bennеk felnlvasztva, még pedig-

ezen tulajdonnk azon rendel száll felyúlról alá,

a’ melyel itt eléhozattak. Vagyon ezenkúl el

másoló, alteraló tulajdonok is a’~ büdöskônél

fogva'; de koránt se kell gondolni, hogy min

den rögzött bеtegségb0n' használjanak. Közön

ségesen hasznok ezekben áll: a' vak aranyért

I'neginditják, a’ rekedt havitisztúlást ’s arany

ещеi: viszsza h_ozzák; `rheumatikai gyengesóge

Квt ,'nehéz I`s véres 'vizelleteß skorbutust meg
gyógy'fitják; a’ köszvényеs Í’ájdalmokatienyhítik; - ' '

ijögzött bôrnyavalyákot, mint koszt , sömürget

'gyaki’an clûzik; gelesztát 'elhajtyálg hypochòn

d_rilát, hysteriáft ,~ melancholiát , 'sárgaságot ’s

más rögzött betegségeket , melyek alk'otmányi

llibákkal nintsenek egybeköttetésbеn', vagy e- ‚

'¿,'észszen meggyógyitják , "agу pedig sokat kön-'

nyi'tnеk rajtok.

" ауш'уyф'иk. Ide fôkéntjiárom fòrrásck

lai'tozifak': egyik' ivó, ’s kettô tiszta ferdô, noha

yannak t.öbb motsáros fеr'dôk. Az ivó', mely kö`

zijns'égеsun ¿orné/amela nеvexletik, a` sav. vi

zck ifejdelmе. Tiszlasz'igaj, kellenles csipôssége,

l '
A
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ereje liasonlithatatlanl'il-felyûl múlj'a a’ más vi,

zekét. A’ közelébbi öt esztendô- alatt rendkl'vûl

n'evekedett az onnan kihozatott , ’s ’idegen 01’

szágokra is vitetett sav. víznek mennyisége. E- `

zek gyógyereje I’óként abban áll , hogy dagana.

tokat oszlatnak, vizeltetnek ,_ vért tisztitnak,a

velôszálakot ketlvesen élesztik, мышцам“ sze

reznek, lapes gelesztát üznek,'arany eret 111611

nak._ De meg kell jegyezni7 hogy- gyenge em-'

ber itt ne próbáljon, míg másutt valamit nem

erôsedett, es hogy aranyéŕeseknek elébb, mig

meginditja, nagy kint okoz. Ezen 4-er vóltani.

3.) Rákosz' Csik’Székben, ide tartoznak _

~ három jô for'rások: u. m. felsô , alsó forrás, és

a’ bugyagós; kedves jó 'ízûek ,kissebb erejûek.

4.) лoты-0:, Cs Szentkirályon CsiL’szék

ben. Vasas és büdösköves ; 16 111111 ’s ferdeni. '

5-) Fortyogó Lázárfalván Csikszékben,
l1asznos a` rögzütt köszvények, kéz ’s lláh su

gorodások, fekélvek, sebek ellen. 'De jól meg

kell érteni, hogy elébb nehány, nap тaк" inni

kell a’ vizét , ’s azután kezdeni a’ fördést, mert

külömben ezen nyavalyák béveszik ma-gokat a’
helsô részekre, mikor félhеtni veszélytôl. ŕ '

1 (ì-)- ‚Та/Мёд!“ Kászonszékben, közelit a’

' (j’lyergyíńhtîlz.`

7.) Borhegyös' a’ Hargita hegy alatt , ma

gos helyen kôsziklából buzog. Vasas és így erô.

sítô; de mivеl nehéz hozzá j~árúlni, ’s effélß -
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sav. vîxzzel bóvölködik orzágunk: azért' kön.

nyen` el lehet nála nélkûl lenni. `

8.) Зайди! sav. vz'z, Háromszéken Poj-án'

nevû falú mellett Zonda vôlgyében; ez igen

hasonlit az alább eléjövô ’s nevezetesb Нота

rodz' sav. vízhez, ’s tsaknem azon hiasznokat
Várhatni belôlle, mint a’ Homorqdiból. À' Э

_ 9.) ’Sombori sav. viz H. Széken To1-ja ne

vů falú határán, mivel büdösköves, bôrbeteg

“gеньги hasznos. _ ' „

l0.) So’smezo’z' sav. viz, egy fertály órára

a’ felyebbitôl; sokat hasonlit a’ Homoródihoz.

ll.) Kovásznuz' H. Széken Kovászna falli

an. Ugy találtam , hogy inni nem kedves, nem '

is élnek rendszerènt vele mint itallal; de fef

redônek, melegitve, ljitka erôsitô erôvel hir,

122) Вoда/11’, Н. Széken -Bodok falu mel

lett. Minden erdélyi sav.' vizek'közt ez legin.

`kább hasonlit a` Bórszék'iekhez alkotó részeire,

ï tén úgy_ kiálja romlás nélkúl. 

izére ’s hasznára nézve. А’ meszszevitelt is 5z111

l

13.) IlIáluxa’à-i H. Széken 'Málnás falú mel

lett; minden tekintetben l1asonló-a’ ’sombori

hoz. - - - '

14.) Arupatakz', v. Eló’patakz' Felsô гoда

V.megyében °, ez `nem kifolyó, kútjából kell me.

ritni ;'itala nem kedves, mig meg nem szokja

az einher; azomban hasonlit a’' Homoródihoz,

'vasas , szoriló. “égу hétig múlattam l79à'4ban

'ennek 'kies vidékén. ' '

~`
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15.) llomoródz' Udvarhelyszéken, Homo-'

' 1611 vize melletVOláfalú határán, еду vadoh

’s rejtett vôlgyben. Vize elég kedves ,' nagyon

svasa’s, erôsítô. Haszonnal küldöttem ide 'sok

betegeket, kik tsupán gyengeséggel bajlódtak

belsô romlás nélkúl;nevezetesen' azok , kikben

a’ vérerek vóltak elszakadkozva, kiknek hasas'

réazei vóltakmeg ereszkedve, megg’yógyúlva ’s

elevenúlve tértek innen viszsza. A’ szemek -ho- 'f

mályosodásában is 'a’ rekedt aranyér miatt,'jól-

tévônek tapasztaltam. Az idôs sebeket is gyó.

` - gушa. Egyszóval igen hasznos víz.' Ki erre пищу,

jò téli köntöst vigyen. Nagy baj itt a’ szállás

talan'ság, és a’ forrásnak nem mindenkor 1152

- ' tán farthatása.

i6.) Ife’ruly Udvarhelyszéken Lövéte falú

határán , ez kedves izére 'még a’ Hbmoródit is

felyúl múlja; fôként a’ rheumatikai ’s 1165z1é

nyes fájdalmokban sloka.t könnyit. Sebes felf'or#

rasa еgу fa küpübôl gyönyörúséges. Vadon he

lyen erdök közt , kôszikla aljában Vagyon.

17.) Szombatfalm' Udvarhelyszéken. Két

"(z van itt nem meszsze egymástól, ívó és fer

116. Az е1861 lho115111 ¿IZ Udvarhelyiek inni , de

‚ nem _kedves, sôt büdös;' bizonyos és különös

hasznait nem tui’nm. A’ ferdô pedig nagyon bü

dösköves , és igen hasznos lehetne , ha ott jó

alkalmatosságok vólnának. Nagy kár hogy így.

' el van 'mellôzve- e’ drága ferdónek való víz

~ Mvgrögzött bórkiütesek, köszvény , rheuma, 'ta

‘



16o \ '‚A’ SAVANYU VIZEKRÓ'L.

gok rángatódzása, kutzorodása ellen nagy hasz

nú viz. -- _

18.) Koromlí sav. viz; egyik a~ falú végén,

111651111 Koròndi mezôben, mely Arcsóinak is

‚neveztetik; tsak ez utólsó van divatban. Mivel

legtübszer a’ Korondi sav. vizen vóltam': azéri:

ezt le'gtöbszer is próbáltam használni italnak ’s

ferdônek. Кaнат ugyan ís:

а.) Éhomra ’s hidegen, közönséges môdon.

b.) Éhomra forŕú ketske téjjel vegyitve:

a` nagyon gyenge mejjíieknek fele viz, ’s belé

je fele forró téj; a’ mint pedig erôssedik mej

jek, 2/a viz `s 1l/., téj; 's azután tisztán is a’

viz. ` ' ‚

с.) Ё110т1’a 1‹г1"é1, ~s utánn’a a~ tejes vizet.

d.) А’ ' sav. vizet ’/„ aszszúszöllôbotral a’

' mdeglelôseknél.

'e.) Vaspotlékoson, m'inden pohárka sav.

"izbe 3. .tsepp Tz'nct-ura типz’: рoты-1, vagy

a’ kiknél rángatódzás is vólt, Tz'nctm'a типа:

muriatz'co 'aethereá-t tseppentvén. - f

A’ ferdést is többf'е'leképpen próbáltam, u.m.

lisztán sav. vizben; a` gyengéknek'tserfa v.

fúzfa hajjal készitve; a" még gyengébbeknél va

sas golyobissal pótolva; a’ máj, lép ’s has mi

rigyek dúgúlásával bajlódóknál 'pedig sok ür

möt, kevés bürköt elegyitvén hele. ` '

' Azok, kil( máj ’s 16-[1 (1a5aпa11a1,-1‹1’11’1a ge

lvsmálíkaí, .nel „gin kívánással, gyenge 111116
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4'

'vel ’s a’ t. bajlódnak: mennyenek e’ sav. viz-'

’ re , ’s vígasztalá'st találnak.

E’ sav. vizet a’ többi felett ajánlja az б

nem különössége; meri: sеmmi nints `benne Те~

leslegûhsó tsak annyi,hogy a’ gyomrot szaba~

don tai-tja: a’ többi alkotórészek is úgy van

‘Шk bеппе vegyûlve, hogy egymástól nem ha

шar шик-ы. Ez à’ vizelle't útjait megjárja.

Elein ugyan nem igen kedves,~ de harmadnapf

_ra `megszeretteti тaзаt. Kár hngy ‘таза nem f

gazdagabb. ‚

19.)‘8гд1к1o6oм’, erôsítô; a’ gyengék ha- `

szonnal kereshetik-fel.

20.) Algyógya’ meleg Теr(16 (Шеrтaе) , a’

keményült fibrákat lágyitja, a’ dugulásokat

megnyitja, rhenmatismust enyhíti ’s a` t. -Mú

lattam тaрa -1802-Ьеп négy hétig. \ ‚

2l.) Kz'skalányz' meleg ferdö ; 5ашим Ге

redtem vízében; de a’ Иgут: miatt kádban kell

feredni; hasznńi'a nëzve hasonlit az Algyógyi

hoz; különös az, hogy a’ sümôltset enyészteti.

22.) Ke'me'ndi savmvizet gyengének, de

kedvesnek találtam. _

23.)'Bofzesz' sav. viz еgу szép vôlgyben ,

kedves italú, de ninrs divatban. '

24.) AJ Vetgedisav. viz, itt nem jártam ,

’s másutt se kóstoltam.

25.) Уйти? meleg ferdo' ; 'eztfelesen lá

изgaна}: minden esztendôben azok, kik podág

rával , köszvénnyel , 'fàeumatismussal , dugúla

9.0

/
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x szerents’ésség kivántatik, hogy

sokkal ’s a’ t,:bajlódnak, '’s nem is haszon

nélkûl. -

26.) Bázmu’ hideg ferdô Bajom vôlgyében;

a’ Kis Sárosi határon van megint más ehez

hiasonló. Másoktól hallom, hogy kö-szvényesek,

sugorodottak , güttaütöttek gyógyúlnának-meg

rajta. Semmi jó alkalmatosság ott nints. A’ vi

zet távulról kell vinni , é5 melegitní.

27.) Zoványz'feredâ, mely melegítés által

készittetik. Ebben magam is feredtem W95-ben;

nagyon öszve rántzositja a’ 'testbóriß Eg'yik ‚a’

iobb erôsitô fe'rdôk közûl.

28.) Stojka sav. vize. Ez lehet jó, de több

A elhiresedjen.

Аж: tartjâk némelyek, lwgy használ mind

azon nyavalyákban, melyekben a` borszékijó.

De тa5a nintsen, a’ m'i ritka `dolog.

29.) ’Sibóz' hideg ferdô. Hatalmas oszlató

nak ’s erôsítônek tartatik. Rheumatismus, a1"

thritis , paralysis, sugqpx'odás` dugúlás , scrophu-f

lák gyógyittatnak ezèn i'erdôvel.

' 30.) Kis Czégi é5 Ölyvesi sós vizek. Mind

a’ keltôt ittam magam is. Az aranyérrel vakon

bajlódóknak, a’ 16р ’s máj dugúlás miatt szen

‚ vе(161‹пе1к,-пу6r1 hetekben mint hívesitô, és

még is oszlató igen'ajánlható; tsak hogy tisz.

tán kell forrásából venni, ’s tisztán is tartani.

Végre kivánni való, hogy a’ nevezetesb ás

ványos vizek mellett rendes orvosok is lenné

nekt '__'

мы.“

IGAziTÁs

'Z9-dik lap. 156 son-Brace helyett olvasd Bruce.

89-dik lap. 2-dik s'or. el'pa'lasztó bendö'befz helyett 6r

` tsed: ' elva'laszió keresztha'rtyäban , ‘югу dla--

js/¿raé' та!) ат. ' '
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f A’ „или vrzmmöl.; ш

vel ’s a’ t. bajl'1~iflnalcà' mennyenek е’ sav. viz

re , ’в vígaszlalást találnak.-

E’ sav. vizet a’ lhbbi felett ajánlja az 6

nem különössége; mеrtsemmi nints benne fe' `

_leslegûhsó lsak'annyi," Вogу a’ gyomrot szaba'

don 'tanja; a’ löbbi 'alkou'n'énzek is úgy van~'
Inak benne vegyúlveò lmgy egymáslól nem ha

mar válnak~el. Ez a’ “жеllе! útjail 'megjárjm

Elein 'ugyan nem igen kedves, de 'harmadnap

ra megszeretteti magát. 'Kár hogy fon'ása nem

gazdagabb. _' ' ' `

I9.) Sszálrl'oôosz’, erósítô; a’ g-yengél: ha-

пoлпa! kereshetik-fel. ’ t

20.) Algyógyz' meleg ferdô (thermae) , a”

keményúlt iïbrákat lágyitja. , a’ dugúlásokat

megnyitja, rheumatismust enyhíti ’s a’ t. Mú~

Iattam raita I802-ben négy hénig.

2l.) Kükalányz’ meleg ferdö; sokszor fe

redtem vizében; de a’ kígyók miatt kádban kell

feredni `; hasznára nézve hasonlit az Algyógyi.

hoz ; különösaz, hogy a’ siimôltset enyészteti.

22.) Ke'mefhda’ sav. vдав! Буепgéпе]: , de

kedvesnek találtam. . - t

- 23.) Bózesî sav. viz egy s_zép vôlgyben ,

kedves italúgde шт: divatban.

24.) A’ Vetzedì me. их, itt nem jánam ,

’a másutt se kóstoltam. ' - ' -

' 35.) Убит’ „wieg feŕda'; ezt felesen lá

togatja'k` minden .esylendóben azok , kik рodа;

:aval д катит-ы, rheumatismussal, (“вта

20 ' '



les А’ „и vluvrú :nza/món.'

sokkal ’s a’ t, bajlódnak', ’is nem 'is liaszon

nélkûl. " ‚ ' ‚ `

26.) Bázmn' hideg ferdó Bajom vôlgyében;

a’ Ris Sárnsi liamaron van meginl más ehez ha

вoин’). Másoktól hiall-om , _ hogy köszvényesek ,

sugororlottak , _ gultaütöttek gyógyúlnának-meg

rajta.`Semmi ió alkalmatosság on nints. А’ VÍ-

zet lávulról kell vinni, és megmelegitni. `

27.) Zoványz' feredô , mely melegités' által

készitîelik. Ebben magain is feredrem W95-ben:

nagyon öszve rántzosítja a’ ю5шôrйt. Egyik'a’

jobb.erôsité felfdôk közúl. ' ‚

- 28-) Stojka sav. víze. Ez lehet jó. de шьь

szci'entsésség Шинный!‘ , hogy elhiresedjen.

Аж ranják némelyek, Мoгу hasznáI mind-`

axon nyavalyákban, melyekben a’ borszéki jó.

De тa5a ninrsen, a’ mi ritkadolog.

29.) ’Sz'bo'i Irideg fei’dô. Ha'talmas' oszlató

пай ’s erôaitônek tзнaть Rheumalismus, ' an

thu-itis, paralysis, sugomdás, dugúlás, scrophu

НЕ gyógyittatnak ezen ferdôvel.

30') Kis Czégi és Ölyvesi 'sós vizek. Mind

a’ kenôt Мaт magam is. Az aranyérrel vakou

bajlódóknak , a` lép `s máj -du'gúlás mia.tt szen

“Мышеk, nyári hetekben mint hivesitô, és

még is oszlató igen ajánlható; tsak hngy tisz

tán kell forrásából venni, ’5 tisztán is tartani.

Végré kivánni való, hogy a," nevezetesb as

Íván'yos vizek mellett rendes orvosok is {актё

110k» '- `'

1 G A z í T i s.

\ d' _ т ' _

7f3-:lik lap. l-sô sor. Brace шут olvasd Bruce.

89-dik lap. Q-dik sor. el'va'laszi'd 'bendöben helyett e'r

taed Yelva'la'sàtg’ keresztha'rtya'ban., vagy di ¿1p/trag

ma'ban. ' - ` f
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