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ELöszó.

Kedves hazá'nk még'annyira bó'velkedik

ismèretlen gazdagságokban, szúnnyadoàó

erökben, ’s a” nép boldogítását és feleme

lését eszközölhetò' elemekben, hogy itt az

emberi tudásnak ès hátásnak'mînden айда tö

mérdek nagy ugar mezó'i Фат]. Kiti'mtetsí

magyar honunkat еду nyájasan mosolygó

istennó' igen derèk gyógyforrások tekinteié

ben is7 és сами minden egyéb Май]: fö

lôtt; d'e bármilly magasra dagadt шаг ed

dig is qémet küll'öldön a’ fûrdö literatura’

all-ja : nekünk még свай alig alîg vannak honi

fül‘dö-leíl'ásink, fürJö-leírásunk рейд honi

апуа nyelven sz'mte ópen semmi; ’s ha azon
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kůlfò'ldî literatúraì ár, partjain túl csapong

ván, olly sekélyes - és fölöslegessó lett, hogy

Hille Dr. (Schmîdfs Jahrh. х. köt. III. fü

жег) igen helyes észrevétele szerint, nem

maradhatunk némi undorodás, az úgyne

vezett horror vacui nélkûl, ha тара, hosz

szabb ideig lubiczkolunk; nálunk титан

а’ gyógyforrások vizsgálójának ’s leírójá~

пак legkisebb Oka sîncs félni, hogy 11121115—

meretes тай-дуй szüksógtelen szaporításá

val fog vádoltatnî, só't hazájának шаг csak

azon tekintetbó'l is hasznos падают tesz,

mert elakorîg köz vélemény volt minden

emberî egészsóg forrását esak Csehország,

stájer ’s a’ t. igen költséges fürdó'iben ke

resni, ’s mit a’ hon’ földe e’ részben jeleset ád,

mint nem ismert dolgot, teljesen elmellôzni.

A’ jelen értekezésnek tárgya pedig nem

свай az orvosok és belegek eló'tt igen érde

kes7 kétségkívüli gyógyereje míatt, hanem

a’ természet vîzsgálóra тёте is, a’ fürdó'k

és források" паду országában semmî basan
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szerl'itv nem találó sajátságamiatt ‚ ollynagy

fontosságú, hogy a’ legcsekélyebb iìgyel

meztetés is arra, csak kedves lehet, ’s me

leg és egyedůlí óhajtásomhoz kópest lega

121111) felszóllitásnak tekintethetik e’nagytei‘

múszetì tůnemények ala-posh vizsgálatára.

lgyekeztem, mint e’ fůrdó'nek részrehajlat

lan ’s а? forrá'sokto'l távollakó tôbb évi vizs

рифа, annak nem valamelly magasztaló ра

negyrìcusát 11111, azen sok fürdö orvosíira

tok мышцей-а, те11уе1< a’ esapszékektarka

czégéreire olly élénkeh emle'keztetnek, ha

nem egy részró'l a’ v_alónak pompátlan ‚ de

igaz elöadása által rendbe szedni a’ képze

letek’ zürzavarát, melly az itteni vizek ter

mészete  ’s minémiisége felöl uralkodìk,

’s az orvnsokat fìgyelmeztetnì ezen er ó'

sitve-olvasztó, ’s m ásl'tó, roppant

gyógyerejü, fó'l des-sós-vasas hé

vízre; más részró'l рейд èlvm|ni"a` nn

gyar közônséget, melly már szìlte "буе

kezö arányban kezdi megízlelni a' gydgy
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Lutakat, ’s a” búcsujárások helyébe tenui

azok’ látogását, az eddìg a' fürdôgyógyok

nál divatozott aggszokástól (@dßenbrian),

`s olly szabályokat nyújtani annak ‚ mellyek

úgy saját tapasztalásom, mint más hires

gydgykút-vizsgálóké által már 026152016

eknek ’s hasznosoknak bizonyultak bé.

Igy tüzvén ki feladásomat, épen nem

vélem magamat azon szerencsésnek, ki a”

sürü fátyolt, melly e’ furrások7 titokteljes

homályát fedi, fòlemelte volna, ’s csak агга

emlékeztetem olvasóinat ‚ hogy e’ fûrdò' még

scha sem állott еду állaudó fürdö-orvos

védpaizsa alatt, ki minden egyes kór ese

tet pontoszm vizsgált, ’s annak lefolytát es

e’ fürdò' által okozott változásait leirta , ’s

illy módon а’ viz’ ereje kileémlésére 5201511—

16, egyedl'il a’ tapasztalásban alapúltanya

gokat össze gyûjtötte volna, mellyekre en

saját vizsgálásomnál nem csekély sikerrel

támaszkodliatám; 561 hogy iukább legtöbb

itteui vendég, e’ gyógyhelyet ön belátása
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szerint "választva, ugyan azt iin belátásá

hoz képest röviden és hosszan, módszere

sen - ’s módszerellenesenrosszúl, csak sza

bad kény szerint használta, ’s hogy a”vizs

gáló még illy használati mód" következmé

nyeit is csak nagy bajjaltudhatá-meg. Ha

tehát a” kíméletes olvasó ez értekezés or

vosi részében , itt ott, hol saját tapasztalasom

tett dolgokat nem nyújtott, Мюон-Заика akad

is, ne tartsa bár azokat olly becsűeknek

mint a.” sok év által megerősített tapasztas

lásokat, de haszontalan csillámoknak se néz

ze, hanem tekintse úgy, mint buzgó törek

vésemet azon törvényeket, mellyek a” ter

mészet, ezen nagy szűlőné `s feldúlóné,

kémlelése által már kiismervék, a’ beteg

és egészséges emberre alkalmazni; ’s e’ fe

lett későbbi нашивок-рюмк— megigazí

шавок -’s megváltozlatásqknak vagy mege

rősítéseknek első anyagot nyújtani. Csak

a” tapasztalás taníthatja egyedül a” hévizek

valódi becsét ”s folytonos vizsgálat alforra
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война! ‚ erösíthetì-meg, `s tágíthatja чаду

szüknheai al Гене“ szabályokat.

Ennyit próbatételem illendó' méltányláf

sára! —- гетёпу1ет, elpgendò' lesz а` szer

zöt Шиши szemében menten (ах-тат. azon

таил, hogy öń megelógedós ártalmas vé

leményében tévelyeg.

Tót-megyer , Január I-söjèn 1838.

(kiln/wrt Побег!
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ll. Czìkkely.

‘A’ fûrdó' iutézet, és ivókutak.

1o. §.

A’ szliácsì fürdôk 3 tükörbííl állanak ugyan

azon épület alatt, - 11 év elött 4 tükör volt, dç

egyik, a’leghidegebbìk, 1825ben, hihetöleg tér

nyerés végett eltörülteték , ’s vìze еду ideig szì

“пуп által húzatván ki ‚ megmelegl'teték , "s me

legfürdéshez használtaték, ujabban реши e’ 4dik

fürdönek minden nyoma eltörülteték az által, hogy

helyén nehány új lak szoba épült.

^ 11. 5.’  . .‚Ц, ì Y

Legkereseltebb a’ meleg tíikör тазу úriv

fü rdö , hoszú négyszöget képzö, 139/4 láb hOSzlÍt,

7914 láb széleset ‚ 49/4 láb mélyet. *j A’ viz 4 láb

- *J E' надув“ valóban (центу а? п111111е11 órarend 1161

11111 tfördern' `jini nagyszámnak , de _többszörl kiqértés

main 15, Iehetellennek щитками а’ tágìläs; mart

azen esatben hideg гоп-215011 járulnának а? melegek

melló, mig más oldalrul ,af 1191 шпицем kmrjw.

tése által sokknl kiszabadnlhalóbb щи a’ шедший:

иёпзатапу, - mi n` уймы. gyöngileni, u’ benne 111101—

dozva то“ vas Íekiuletében szçgényitem' , ’s igy keve

sebbé hathatóssá fogna( 4enni. l .

2
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mély, melly magassńgban сдуй; tükörfal hoszában

nehány lábnyi 1105211 kifolyás шву levezetö van.

A’ fenék nehány szorosan egymásra tett gerendák

bul áll, mellyek garasnyi Iyukaikon buzogtatják

fdl n’ szénsavanyos vizet, alatlok pedìg fenekellen

ingováńy tálong. A’ vizben 1116 padok vannak, fö

lül pedîg a’ tükör körül vas karzat. Mindenik ol

dalon ajtó van , az öltözö szobába nyiló , melly mind

az asszońysági , mind a’ férlìui részen 3 kamarács

kábul áll еду jól fülö kálhával.

-12. 5..

` Másòdik tükör az ligynevezett hid-eg fürdö,

elöbb ранит fiírdô. Ez hajdan a’ vasárnap és 1111

nepnapokon ide tóduló néptül használlalék, melly

itt is mint Magyarhon részeiben lavaszonkint örö~

mest magy, régi szo ás szerint, valami fürdöhöz

búcsura, hol a’ véleménye szerint, télen megromlott

Чём köpöltetés Иду érvágatás által сварщик 1е ‚

’s гей jól megfiirdik. ’) Е’ czélra most a’ nyomban

leirandó' új parnszt 'fürdö `szánaték, mig ezen hìdeg
 

' *j A’ "брей-виси ‘humurálpathologicus nézeteit az elô

°"' 'rèhalafló gyógyíudomzíny igen nehezen tudja mèggyôb

1' 3111, mivcl a’ köpölözök gazdag keresetforrásnak látviín

' '1' unt, teljeů erñvel (ámogatják. A’ napi fiirdôgyógyilaís

' azllláín az lGxlvesmtt 'erôk visszapótolása w'gett bô Ьв—

' 011115:йШоимшГзевтеШ‘ elô, ’s a’ szege'ny parnszlra

д sok közvetett adózásaî melló , mellyek ôt felviláguli

sa'g hiaíuya miaytnyomják , m68 3.15)" “пуд" is "umm"

mel!)l igazán vérbe ’s velöbe nyúl. мы. - 1

ь
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fürdő szinte úri fürdővé Iön. Most ezen tükör is

vas Каната! kerittelik , ”s {так öltöző szobákkal

van ellátva, melly javítás а"` czélirányos haladás,

szellemében csak та! történt, ’s noha még némi

kívánni valót hagy hátra: n’ közönség köszönetét

érdemli.

13. 5.

А’ harmadik, hajdan polgári fürdő, ezelétt

legkisebb volt, t. i. 8 láb hoszú, ’ln/4 láb széles,

7 láb magas; most több mint két annyi nagyságra

terjeszteték, és szinte csinos vas karzattal ’s fü

tött öltöző szobával láttaték el. Е’ három meden

czén kívül, melly egy azon tető alatt fekszik, az

emberbaráti érzelem szegény pór nép számára is

emelt egy nem dísztelen külsejü fa épületet, Eddig

a’ földnépe a’ mostani úri hideg fürdőt használhaa

tá, de onnét elmozdítatott; ’s e’ nyereség igen fon

tos “az elő kelőbbek számára, mivel az első fürdő

belihely szükén nagyon segít, ’s nem is. jogtalan,

mert illy elfoglalást az új“ úrbéri törvények nem

tiltanak. -`Az.1ij faépület a’ nagy lakház alatt

fekszik deszkafalakból összeütve, üveg ablakok

nélkül, is így ‘a’ léghuzam’ káros befolyásának

kitétetve melly talán nem fog ártani a’ munka

által megedzett izmos pórtagoknak.

14-. §.

Az ivásra használt ásványos kutak a” halom

Ш magasán vannak mintegy számra négyen, egyb

Ú
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máshoz közel. Legrégibb a’ J ózsefkút vagy

J ó zs e f l orrá s . karmttal egyszerüen köríilvéve ,

odvas fatörzsökböl lassan elöbuzogó, nevét mint

a' таз": Dorottyaforrńs, itt mulatott nádor

Ó fensége Jóseftiil , ’s fenséges nejétíìl Dorotlyá

ш! kapták. Ez hihetó'rleg egyeredelü n’ meleg fii

körrel, legalább emlités van róla а’ legrégibb , e’

fürdôkrül szóló értesitésekben; ’s mikor ‘Vernher

ezen винтика! mondja illy czimii irásábnn: De ad

mirandis Hungariae aquis Hypomnematioń, 1595.

— „Est item ml гит fonlem qui рот поев ut

(Ноют est, снесет, эагщаМ'са': fbi/tión: „сшит,

quae em' стайер/‚фит со ipso foule orígz'uem lm

bere “сайт, lame/z plerísgue z'la grata at ,

ut снят aegroh' f'mle polum реют.“ Ez bizo

nyosan a’ szóban lévö Гоп-63: illeti . mert a’ má

sodik az az Dorqttya ku t csak a’leg11jabb idò'k~

ben татам, melly süríî lomboktul árnyékoztatva,

és köröskörül ребенка! befogva, a’ règgelenkînt

ide tóduló számos vendégeknek kellemes ésv árnyas

helyet ád. Harmadik kut az Adánlforrása,

melly egyszen'îen' van fával bekerl'tve, különben

elhagyatottságában munkás kezekre тёк, hogy

его]: ajándékoznák meg némi födéllel , v melly

tiszteló'it megvédné az égefó' napsugárak, ’s à’

megázlató esö »kelletlen'~keresztvize ellen. Ezen

klit csak 7 év сип eredt, ásás дна]. mellyet

az akkorì udvari cancellàrîns Revìczky Ádám gróf

“цепей. Neve is innen eredt. Eleinte kevessé becsül

{атак ‚ most az Лид-вшиты f6 f6 анкере: затаи;
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15. 9.

Legiíjabb n’ Len keykút , a’ l)oroltye|klil:>

Ю! nehány lépésnyire föl felé jobbra , еду tekéjé

tůl шедшими halom ba-rlangféle üregébíil cserge-Ák

бете elö.` Ezen` tekét a’ szliácsì vendégek crate»

юшкой hasonl'atòssága mìatt, kiváncsi szemekkel

vizsgálák. Lapl'tot( теще ugyan is olly tol'oknyi

lást képeze, melly nehány lábnyì mély, harna-i

жатва sziníi, mésztofával, "s “застаёт! telve~

volt, ’s 'nem rilkánzörgést és egyéb hangokat hal-l

lata alulról. Ha tehát ezen helyet Bel „МЫШЬ.

’з&Ьь°5-Ьй| 396. 1. pontosan megvizsgáljllk,: „ Sera-*ë

bem Ríbarz'ensem scriptures exten' jam dullàm

z'nfamen _fecere , quod funesta :it am'ßus aigue

;'ume11tz`2,'nón ЩИ: gnaŕz', guión# z'd de зашёл
et quemado асами. Nem'pe ad eúndem vz'cmn ,l

умет Ther-mae ń'obilz'larunt, se aperz'l cheroneum,

zudem, gua llle'rmue seaturz'lmt, regione, :ed

situ tame/z depressìore, et reducto ad merz'llz'em.

Hoc n' aves temere преградил, aut accedant

guudrupedes, enfam'mes свистит. sed "eque

semper, „eque pernîcz'e aegue subt'tanea , prout

метре plus milmwe halítuum spirz'lus intere-lu

dentz'um ewruclaverü: ‘ épen nem kételkedhetíink,

:nivel épen e’ helyet tulajdonitja cheroneumjának,

hogy ezen Шок teljes halom volt azon изъеденная

hely , akkor még egészen nyìlt, de utóbb oxidált

falainak vpornyndása ’s bedíilése, ’siŕ siéleìn ter
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l шеи: növények kövesedése által betöltetetl. Мел-С

a’ mondott helybíìl Мёдом hogy Bel тает а' für

dôt magasabban fekvönek плотин; hogy рейд to

vább'terjedö kövesedés álfal itt a’ nyìlás belölthe

t6, mindenki észreveendi Szliácson, mîhelyt a’

források elvezetö csalornáìt szemù'gy alá шей,

mellyek egyre jobban héjasodnak, ’s шедшим

hog'y itt egészen kûve' vált fatörzsökök és gerendák4

találtatnak, hihelöleg a’ hajdani körülkeritésbülf

mert Wernher ezt тошна 1590růl „upto ml uncen

das z'mle аш'ташегсделанным fuz'sse.“ ’S ha a’

hasadékbkon és sziklarepedékeken эта! történö kì'h

lönbféle gázok és gözök kifejlésének példáit nézzükl

a’ hegykélizödésekben, mellyek a’ közönséges ГОМ—

vulcanismus-ban emelkedés által részt теней, más

túzokádati tennényt fölszinökön nem штата, mint

р. о. a’ Buch L. Мы! за” kanári szigeteken метит,

’s „щади barlangjait az оп 1730Ьап rámdt, ’8.

még 1815ben is тешаГ gözöket bocsátott crater

nek , melly göz а` szájnál csöppidomban, mint viz

lecsupafék; ekkor e’ véleményt legnagyobb hìhe

“Звёзды birónak mondandjuk, melly egyszersmind

Наташи! szolgáland alább kifejtendöl nézeteimnek

fiirdöink eredetérůl.

ŕ . 16. §.

E’ halom minden esetre érdekesebb'volt, mint

hogy valamì tennészetbarát ne tnlálkozott volna ‚

ki annak belsejérůl ásás által ротонды) ismerelet

,`.f ...u -.____.
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szeretett volna gyííjteni. Illy férliu lnlálkozék Len

key Acacius urban ‚ ki tarlós szorgalommal , ’s nem

kevó's költséggel kifuratá e’ hallnot. De midön mál

nehány ölnyi mély és széles Кита? ástak, еду a’

tovább batást gálló bô savanyu forrásra Лёшей,

те1|у alapot Шпон adni еду tükörfürdönek,

de vize olly alacson mértékletü vult, йогу egy

természeti melegségíí fürdövé nem idoml'thatolt. Igy

tehát csak befalaztalék a’ kut, medencze bocsát

laték bele , ’s ìvókúltá rendelteték. Az ìdönek kell

pedig e’ furrás gyógyerejét bebizonyi'tani, inelly

igen kivánandó ‚ hogy ай àlapitónak nagy munkája

és sók fáradozása legalább 'az emberi bajok itt tör~

ténö enyhiilése мы juialmamssék meg. '

- `. '  i \ . ‘ Ã

а" . .'-i .'.ll .ì7_`§. . :5, . ‚

„Ч: ~ .i‘). ,1. Р]: r

» ‘ Végre még a’ meleg~ tükörbíil is fogatik föl

viz,4 pléhcsń'láltal, mellye’ medencze fénekébe

van'furva, mi eló'tt az a’ fürdövizzel összekevered

щёки melly viz leggyakrabban használtatik ilal

gyégyra. -- Tovább bôvebben “Шашни-сны.

és a’ többi forrásokrul. .I i- .l . . l. .
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Ill. (Зинаиду.

A’ fûrdőbeni élet, séták, és nagyobb
kirándulások. I

1s. 5.

A’ szliácsì fürdőbeni életet leírva először „is

arra kell figyelmeztetnem az olvasót, hogy ez nem

olly fényüzési fürdő , mellyben az előkelő világ

évenkint öszvegyülekezik , gazdasága7 fölöslegét

fitogtatni, vagy a’ vár sok rekkenő melegét elkea

rülni , 's a” mi mulatságot lel , azt megragadni, ’s

ha nem a’ hévizben is, de a` hoszu sélányokon na

ponkìntvhívení megjelenni ,» "s mulatkozni_ тёк-гонец

lovaktul huzatva, vagy könnyü" párisi czipőkben

удиви Szlíács gyógyfürdő ,: ’ssy többnyire csak _

ollyànnktul 'látogattatìk meg, kik jámbór szívvel

hódolnak'zil’v nymphának, ’s az egészség mellett

a’ természet tiszta örömeit keresik, ’s örömöit jár-a

nak a’ mivészettűl nem igen ápolt halmokon és ös

vényeken , némi kis fáradtságtnl nem iszonyodva.

Az itteni tónus tehát általában nem feszes, 's ha

bár egyik másik ósdi tagja a’ haute noblessenek

néha egy csak kevés szerencsésektől áttörhetó gőz

nymbust akar is maga körül terjeszteni, nem si

kerül itt neki, mert a’józan nagyobb félnél győz

-——-——..—‚.. . _..- F.____..__ . __ __.__.4_.
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a’ fársalkodás vágya, ’s Еду ó' is kénytelen szerény

viseletre мы": alá, bámulókat nem мыши. и‘)

Hogy azonban a’ szl'ves tón nyomban nem leBz a’

legbizodalmasabh is, ez részìnt a’ fürdô vendégek

különféleségébôl , résœzìnt onnét s'zármazìk, hogy a’

Magyarnak épen nìncs franczìa könnyůsége а’ tár

salkodásban. Az îtteni vendégek игуан is mìnden

magyarhonì vármegyékbíil, föképen Nógrád ’s más

felfóldi megyékböl. Реши“, és a’ közel fekvö bá

nyavárosokbul gyiilnek össze , hajdanta sok lm.

gyel is volt (Митоз; ritkábban mutatk'oznak),

szileziaiak, ’s еду idötúl Торга, mìolta t. i. Moì~

zsìsovics bécsì orvos liŕ az ìttenì "Ней gyógyerejét

megìsmerte, kíilönösen a’ bécsiek számosan тис

трак magokat.

Köz tudomás szerint a” ШИНЕ igen és legiobb

alkalmat adnak érdekes ismeretségek kötésére’,

Szlîácson ezt a’ szoros едут: lakás, köz fürdés,

ugyanazon czél még inkább mozdl'tja elö, minél

Говна csak hamar kiki {ада lesz itt a’ lársaság

 

Ч На a’ fürdöta'rsaság uralkodô (дли: épen olly feszes

nek nem nevezem: azért ne vádoljanak igaztalanság~

gal a’ bécsi vendégek, kik е‘ részben míndig allen

твид nyilatknztak elötrem. Mert ha 6k némelly ne

mes> датами, kik'e'venkint165bnyire mak ez щупы,

lépnek Шин! вгщакьы egy, az ott шапок kizáró~

lag kormányzottól Liìlönbözô >tcírsaeuígba, ńem тби—

gyärt elég könnyen ismel'kedôknek, ’s nyájasaknak
швами is': az erkôlcsök’ ezen arcadìai leg'yszeŕüsége,

ha némileg boszantó is, до épen nem képes a" hina

ság szellemét megmáln'tani.
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nak, ’s az életnézetek oll'y паду különségeinek da~

czára is ninos azon kizáró szellem , melly n’ kö

zönséges életben az embereket pártokra és Менед

zetekre osztja.

'19.§

Когда reggel, души-ш már 4 órakor mutat

ják magokat a’ gyógyuláskeresó'k, legalább a’ szorÓ

дышишь, а’ meleg {й kör éjszakán át frìsen
telt зяби vizében , lél; tellyes Мимика! iszszák

csöndes tanakodás közben az életadó цедит, mig

ágymeleg, ’s ez okbul fogékonyabb börüket à’ ter

mészet anyakeblébííl szìvárgott hathatós gyógyszen

be mártják. Öt hat óra lesz, ’s a’ tůkör egyre tem

plomi csendet шиш, azon valóban buzgók által ke

restetve meg, kik magokba térve háboritatlanul

akarnak áldozni istenöknek. De тау! fölébred a’

hétalvók паду száma, a’ dónl megtel, a’ шепни

sokak ujaì'n osurog le, ’s a’pad, hol elôbb az öreg

anyóka, az ösz invalìdus magányosnn bocsátgaták

fohászaikat, most veres, zöld, és kék fejköló'cs

kéktöl , és epedö, iüzes, és keresö, és szóló sze

mektíil решен, itt egy паду terjedelmes matrona,

egytetemes veres négszegletů arcz, ott еду gúnyolt

völegény, arcza csak száj két fül között, itt еду

hárm'asan lecsüngö húsos áll, еду magasra csìgá

zott mell'; ott egy halavány, gyöngéd alak, mella

mint a’ kecskeméti fenyér . elhagyatott, puszta;

itt egy diplomata arcz póstapapirosból гадание;
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ott еду kifent, шьем, kipedrett bajusz egy ifjat

játszó дышит“; silt a’ Mars szolgájának сшей—

tált ama , оп egy .jól Шри: tôrzsökön еду feke

tés варка, --"s ед‘у publicistának fehér poru hom

loka, - és ime megpendíil n’ száz sipu orgona,

`s hangokat ad -rajta a’ világ minden országa,szak amerika , és Burkusorszńg, Szliács és Ischl,

radicalok és absolutisták, Brougham és Deák,

Armand Carrel, és Копить, brüsseli esipkék ’s

debreczeni sonkák. А’ visitó nemzeti muzsika is

gyakran ad e’ szép zavarhoz vegyületet 9-10 óráig.l

20. 5.

Навоп16 rendben jônek neptunìstáiuk az ásvány~ >

forráshoz, mellyet nehányan fürdés elött, tôbbnyì_

re рейд után мотай haszonra fordìtani; és-a’ p0

hár fegyveres sereg kisebb nagyobb csoportokban

tódolg ott-mintegy 11 óráìg, ’s а" vizivás foglala

tosságánál is bebizonyl'tja, Ногу a' világon min

денёк vannak mérséklettek . Juste milieu páriolói

’s ultrák is, inert mig ez 2óra alatt 16 pohárral

dolgozìk alá, атм kettôva'l , emev. hattal-érì be,

némellyki pedig minden реп-{оп fölůl emelked've,`

legczélirányosbnak tarîjaLmnjd .'16 pohagnt íirl'teni

ki ‚ majdy [nodig-csail: kett'ó't, таза-1121101, ..

' J' . .l ' l

2l. §.

lgy> ШИШЕК е1 a’reggel Hygiaea szolgálntában,

mellynek végeztével vendégeink vagy a` hárs alatt
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gyiîlnek bizodalmas beszélgetésre össze , чаду köl

esönös látogatásokat темней, vagy levelezésre,

olvasásra ’stb. fordílják idejöket. VEgy óra felé azon

harang csendiil meg, melly а` vizivás által падуоп

fölébresztett étvágynak kìelégìtéstigér. Mint fölebb

megjegyzó'k, sokan szobájokba vonulnak vissza,

hogy háboritatlanul ehessenek , mások a’ közönsé

ges asztalhoz ülnek, hasonló шеи sajnos! igen

hasonlatlanul eendök, mert itt a’ helyek izetlen

rangrend szerintfoglaltatván el, nem mint hasonló

körülmények között másutt különbség és válogatás

тещи! vagy a’ vendéglés ideje szerint, megtörté

pik, hogy a’ szerény ember igen hátra jutva nem

annyira a’ felsô kar lelkes társalkodásátul, hanem

a’ közös tál legjobb falataitul fosztatìk meg. *al Az

Взята! örömeit sokak a’ czigány hanga által еще“

nek,' -mások ‚ a’ jobbhoz szoktak ‚ keseritetteknek

vallják.

Еще" állaii szükség, kielégittetvén, azasszony

ságok . ha nelnyompás de_gondos ñltözetben теза

n'ek liölisönîiä~ látogatásokat (mig a’ férfiak e’ le

kintelben fíiggßtlenséget tartanak meg) mellyek sé

Мифа »nymlnak-ki, mig nem az esti.fürdés ideje

beáll'.«ìßz a’ kéiszer fürdöktůl 'bevégeztetvém az:

eiistélizu'ä‘elött> és utan gyülekezés шпат: a’ hársl

alatt , еду1516811‹'н2ё81721пу1ши161‚ "s vidám csopor

tok járnak a’ falu felé alá; vagy az Amaliaudvar

*) Ezcn méltó-panasz паж/111161 csak nem egészen meg

szůnt, minthogy most ét-a'rjegylék után kiki szeszé

lye sverint ebédelhet.
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hiv meg köz szl'nmutatványhoz , havasi dalokhoz,

811611827 bunkó- keringó'khez , ’s ezek szokott ha

tásaihoz.

‘ Vásárnap és más ünnepeken járvány vendégek

kel szaporodik a’ társaság a’ közel Beszterczebá

nyábul, ’s a1. egész vidékrül, ’s ekkor sokkal több

tánczos, sokkal számosb látogatás van , és szám

talon kocsiszer , többnyire paróka-izlésben.

22. g.

MesterSég-gyámoll'totta sétálója sujnos, mind

eddig kevés van Szliácsnak , vagy vlnajd épen еду

sincs; ámbár a’ sélaa’ Tökölyi épiilettül az ásvány

kutig, ’s viszont a' gyümölcsöskertbeli kigyódzó

út a’ Íïirdö közönség hálájáf megérdemlik. De a’

természetbarát nem fog panaszolkodni. Ez örömest

fog fölhágni a’Lieszkoczi ’s Farkasfalvai szép hal

mokra, meglátogatja a’ Borowa-Hora-ì gynlog

fenyveseket , hol a7 legelragadóbb messzelátásokat

éldelheti` szivesen fog Hajnik és Ribári felé 116

11уе1те8 vándorlást tenni , vagy Zólyom felé, hol

a’ nyiltalan ösvényekért gazdagon jutalmaztatik meg

n’ szép természet szabad ’s minden conventiótul ’s

etiqueitetiil ment vizsgálata által. A' hetegek és

kiscbb mozgásokra szorultak szintollyf szép mint

czélirányos mozgáshelyet találnak Ida nyughelyéig,

a’ паду épiìlet mögötti séláuyon , Katalin templo

mában, Amaliaudvar’ vidékén, a’ gyümölcsöskert

benV ’s az ásványkút környékén. i

3
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`.. г . .

'. §v

_ Kocsin löl'lénendö nagyubb kiráuflulàsokra kel

lemes, 116821108, és паду 1пе261 nyujtanak Zólyom

vármegye hasonlìlhatlanul szép hegyei völgyei , a’

.bányavárosok nézésre méltó neveçetességei ’s más

népes ásványfüi'dök közelléte. Нет fölösleges szol

gálaîot vélek az idegen elött tenni , ha ezen kirán

dulások tekintetében nélni utasitást adok egynehány
lapján munkámnak l

Ki tulajdon lovak hijával van , kaphaf itt рае

raszt elöfogókat , еду а’ vondéglö szobában fölfüg

gesztett bérjegyzék szerint; узду Вез21егс2еЬ6пу6

rul rendelhet meg bérkocsiféle alkalmat ismerôse ,

узду az e’féle szolgálata által igen érdemes Wagner

F. ur kereskedö háza által. Ezen bérkocsik ára

4naponkint rendesen '3 pengö forint ,l ’s mind ezen

olcsóság mellett teljesen megelégedlietni mind 110081,

mìnd lovakkal. -f

24. '_§, . Í'

Legközelelibi kirándulás Zólyomra (Altsohl)

történik , hol legérdekesebb az idegen eló'tt I. Lajos

1350ben épitette, halinon fekvô vár. Corvinus ~

Mátyás örölneat lakott~ nyarankint benne, hitvese

Beatrix szépen megújitotta, l708ban Rákóczy hí

veitiil hamuvá égetteték. Inscriptiók, zálogitások,

és iháznfsság által különbözö kezekre jutott, mig
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’1805ben boldogult Ferencz kìrály Eszterházy Ká»

roltul megvette.; most a’ Zólyomi kamarai “года.

lom tisztsége lakja. Lajos király alatt 1382ben

Országgyi'lléstartaték itt, mellyben leányának Má

riának a’ trónra következés biztosittaték Magyar

és Lengyelhonban , Bethlen Gábor pedig 1619ben

itt lartá a’ posonyi várbul elrablott magyar koronát.

Az idó' maig sem tudá ezen szép várrul a’

királyi fény bélyegét levakarnii

25. 5.

Innen egy óráig kell egy keskeny zordon , de

fölségesen imposant völgyben haladni egy másik

régi панд, Dobroniwáig, А’ völgy-Neveszniczi

völgy-festöileg van magas hömböly (conglomerat)

sziklákkal ékesitve , mellyek mesterséges góth épií~

letekhez , számtalan apró tornyakhoz csalatkoztatva

hasonlók, - a’ vár pedig igen is hamar szemébe

tíin a’ gyönyörködö Шанхай, а’ bal völgyoldal

egyik kerek emelkedésén. A’ nyolczszegletii omla'

да: már régóta egészen ki van téve a’ rontó idô v

egész hatalmának , ’s történeti érdeke mellett csak

шпон érdemo maradt hátra, hogy e’ különben is

gyönyörů vidéket diszesi'ti.

26. §.

Más kirándulás történik Beszterczebányára

(Neusohl, Bisztrîcza), hová a’ fölebb leírt szép

ß
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garan\\'ölgy'ön által 19]1l (Знай: kell a’ jó топ kocsiz

п]. Ribári ’s Hajnik, Kremnìcska ’s Наш/дну Ье|у—

ségeken által (ez utolsó J200 szorgalmas lakost

bil-ó mváros) , az ezi'ist Отшиб hajlék mellett, a’

kis Bisztra vizén k-eresztiil, az alsó kapunál egy

hosszlí, kövezett utezába érni, melly a’ Ring (gyiiri'i)

nevezetů tojásidomú liiaczczá teriìl ki. Щ Ьа|ги| csak

hamar megpillantjuk a’ fogadót,l „a’ veres “Папы.“

Ezen veres rák a’ beszterczehányai езуедёгив7 és

minden egyedárusságok hijányában пешей; úgy

vendégelvén embereit, mint élien szeszélye hozza

тафта]. Az idegen tehát minél elöbb iparkodik

testiségével számolni ‚ hogy lelke 1äplalatához fog..

hassen. A’ monopoliumok ellen már kedvetlen ér

zéssel eltelve , ’s félve, hogy ismét ollyas mire

akadunk, megyünk az olvasztó hajlékba,

hol a’ sok vidéki bányákban nyert ’s az olvasztásra

elökészitett érczek megolvasztafnak, >’s a’ tiszta

ércz tányérkerek tömegek-ben , mellyek az idó'nkint

áltszakasztott kemenczébiil apró 1ЧбагбЕЬе folyó

érczanyag által képzetnek , az ligynevezettl ezüst

fuvafok állal a’ cs. kir. pénzmíihelybe vitetik. A’

kemencze áltszakasztásának, vagy az ércz megüsz

tultságának idejét az ligy nevezett ezüstpillám (Sil

berblìck) mutatja meg, mellyet azonban azidegen,

mint csak igen gyakran az életben is, igen könnyen

elhibít, mivel csak a’ >hét hizonyos napjain ’s 61115

Ьап látható. Az érczek próbáját, valamint az 01—

vasztóval földalatti menet általiösszefüggö радею

_helyeket (hol a’ durva érçzek заплатив! meg
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святыней) ’s más sokfélét, megeló'zö készséggel

mutatják meg a’ királyi плывешь.

27. g.

Nem messze ezen olvasztó hajléktul all egy

pompásan épült r ép a с zu k o rgy á r. Az ezt biró

részvénytársaság valódi hazaiiui törekvéssel ген

meg minden áldozatot, melly ezel vállalatot végre

egészen sikerültté tehetné, de, noha a’ gyár eléggé
jól készült czukrot tuda elöállitani, az leddigelé,

részint az utjában lévö általános akadályok , részint

nz éghajlati ’s ьепуьеп viszonyok мы virágzó ha

ladásában gátolva van. Szép gôzkésziilete és пуща

minden esetre érdemes a' meglátngatásra. Továhbá

a’ k i s de d v e’ d o s ko l a, melly szerint a’ honunk

beliek töhbnyire alaki'ttattak, örömest gyámoli'tta

tik еду látogatással mindazoktul , kik az általános

népnevele's elömozditásában a’ nemzeti jóllét leg

hathatósabb mozgonyát pillantják meg. Megnézés

nélkül nem maradható nevezetességei még a’ тётя

nak a’ nagy réz, és vashámor, a’ fontos faszálli

tris a' Garanvizen, ’s az e’hez készitett zsilipek

(Rechen) valamint a’ szénégetés munkálata. Ki az

ásvány gyíijteményekben gyönyörkôdik, fölségesen

mulathatja magát Zìpser A. K. агу lány nevelí»Í

intézet elnökének igen ваша; gyíijleményében.

Bányászatot, más ércz ásással öszvekötôtt нищий.

kálatokkal együtt nem láthatni itt, az illyest látui

akaró az 1*/4 órányira fekvö urak völgyébe

menend. А
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28. §.

De ezen kirándulás már egész napot Иуда,

’s legczélszerííbhen Szliácsrul mehetni oda, mind

járt a’ korábban tett fürdés után. Az ut Beszter

czebányán menvén keresztíil, itt lovak váltatnak,

шву legalább jól megetelnek, mig egyszersmind

magunk is sulyos reggelit veszünk be, mellyel visz

száig be kell eroi, az так völgyében fogadó neln

lévén. Ekko: rendkiviìl szép vìdéken által egyge

hány száz lábnyi magas hegyre megyünk föl, mig

nem а‘ hires bányahelyre зимой. Itt- a’ szivességé

růl minden Szliácsi vendég elf'ítt már régóta isme

retes Bauer, munkaszámmester lir vezérlése >alatt

elöször is Lajos klítaknája nézetik meg,

melly a’ bányát soha nein látottnak azuegészriil tel

jes képet adand. A’ bányába lemenni kivánókat

rendesen a’ gáliczvìzig (Gennentmañ'er) показ ve

zetni , melly rég és távol ismeretes azon tulajdon

ságárul, hogy a’ belévetett vasdarabot rövid idön

tökéletes rézzé “Пюпитр. Hires még azon oltár

a’ helység templomában , melly mesterségesen van

az itt találtató ásványokbul összetéve; az arany

Ie ny v (Berggrün)gyártás, mellyet a’ lefolyó gá

liczvizbůl карт. a’ ргдьаьощ ’s a’ jégme

net (Eisstollen). Az ásványgyíijtók könnyen kap.

"питай itt legszebb лишаешь, és más rézércz~pél~

dányokat, valamint igen ritka, szép égkék coele

stin krystallokat.

>
-—-—-__



31

29. §.

 Еву másik napot szentelünk az а 5 tgebirgì

(óhegyi) völgynek. A’ Íïirdöt ismét korábban тёте,

Beszterczehányárul Jakabfalván és Ulmankán által

egy csuda szépségü völgybe jutunk , hol egy óráig

kocsikázva minduntalan tij és líj kellemeket éldelünk.

A’ keskeny völgy végre tágosabb lesz, "s hátillsó

fenekén, hol a’ hegyfalak meredeken hanyatlanak

alá , a’ völgy kimenetelét megsziiki'tve, az óhegyi

olvasztó hajlékok tíinnek tíizokádó torkaikkal elô.

A’ pillantat festöi , 's nem örömest látjuk magno»

kat olly hamar a’ kürtôk eló'tt.

A’ magas kemenczékhöz közel egy hires búcsu

templom emeli ki fejér fejét a’ ГАК homályábul.

Most az út еду jó darabig nem csekély magassá

‘gon vonul szegletköriil, ’s igy folytában új mesz»

Szelálásokon legeltetjük мешалке: ‚ a’ stur e cz

hegyóriás közeletét' sejditve. Az ut egy regényes

zuhatag (vizesés) mellett visz végre a' hegy (буб

Ьеп álló vendégfogadóhoz. A’ fürdôvendégek itt

látják többnyire vándorlások сцены, ’5 mi után

“ревущий táplálékot vettek magokhoz, csak a’

hires vizesést tekintik meg, melly a’ Годами“

jobbra a’ m oticskai malomnálegy kellemes mély

ségbe hull, milliárd ragyogó gyöngyökké veretten.

Mennyeì kép! millyent látni a’ természet nem min- '

дети: enged a’ halandónak. A’ zúgás lnilly kéj~

mámort, melly idv-részegséget teremt-elö! -- Не.
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hezen válhutni meg e’ képtűl, mert аут“ itten

egy óra ad, hoszan elfelejteti velünk az élet min

den keserét.

Kit a’ hegy megmászása, melly csúcsán Liptó

’s Zólyom vármegyék határát képzi, kit ezen két

vármegye szép ’s szorgalmi ’s kereskedési tekin

tetben igen fontos vállalata, t. i. egy szép, széles,

és könnyű járatu ut Csinálása a’ Stureczen érdekel,

az nem könnyen tagadja meg magátul azon” élde

letet , hogy száz munkások ’s a` puskaporralll fölve

tett sziklák örök dörgése alatt tovább, és egész

az oromig ne hatna ezen hegységben. Ezen ut ho

nunkat Gallicziával ’s Krakóval, az ugy nevezett sza

badvárossal kötendi öszve, legrövidebb irányban.l

Ha ez megkészülend, a' Падёт! 50—60 óra alatt

a’ Visztulához lehet menni. "Minő шедшая: adand

ez a’ magyar-gallicziai kereskedésnek, könnyen gon

dolhatni», ’s a’ hires boroszlói gyapjuvásár is sokkal

közelebbre hozatik a’ magyar gyapjutermeSztőkhöz.

Egy jó rész készen van már belőle =s járható, az

egész pedig 4-5 év alatt elkészülhet

Esti fürdésre Szliácsba visszajutván, alig lesz,

ki az Жду átélt napot sajnálná, sőt az útazgatás

e'dét megizlelve , szives-ör'ömetst induland ismét ntra
a’ harmaneczi völgybe. А

во. g.

Ismét Beszterczebányán keresztül visz az út

Ha r m a n e c zr e. Magas hegyek ', majd meredek
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mit im

,îlet n',
szìklafalaktul koronázva, majd mindig zöld Гепув

vektůlruházva , védik а° völgyek legszebbìkét, leg

meghittebbét, hol fenyögyántával terhes, élesztô

levegô mellett a’ csöndes vidéket majd a’ fatörzsö

köket lehengergetö erdösz, majd a’ fíîre'szmalom

kìmért zöreje , majd a’ vadász messzehangzó kíirtje

verik fel álmábul. A’ тёщу telve van meglepô,

'nagyszeríî természetì szépségekkel; iszonyu szikla‘

tornyazatoktul majd elzáratnl látszik , majd festöì

perspectìvákra nyil meg. Egy jégtìsztaságu cser

mely, telve fényes kék pisztrángokkal , melszike~

resztiîl , részìnt regényes hullásokkal, ’s тёща ál

tala’ fillet gyönyörködteti ‚ mig sugárainak ’s gyöm

gyeinek csillogása általá’ szemeket vidáml'tja. Kö

zéptájon igen czélirányos ’s a’ szemet kellemesen

meglepö helyen áll Leicht Sámuel паду papirmal

ma , melly most, annak halála olta еду részvényes

társaságtul îgazgattatik, ’s Kmegérdemlì, —- noha

sok kìvánandóságot mutat is - hogy mindenki e’

tájon utazó meglátogassa, mint legnagyobbat és

legjobban elrendeltet honunkban. Mellette vízveze

tés van a’ nagy hegységbiil kifelé` melly tisztaság

ra, Еже, ’s alacson mérsékletre nézve fölülnmlbat

lan vizet ad. A’ megìzlelés éldeletét semmi ìdegen

el ne mulaszsza! _- e's ha valahol a’ graefenbergì

földmìves ‚ Prisznîcz vizi gyógyìntézete ntánazandó

юта, ez a’ legalkalmasabb hely юта hozzá. E’

угощу legmagasárul nyomban átléphetni a’ kertidn

mu, kìcsin, de festöi Turócz vármegyébe, hol a’

hajdan hires Stubny ai fü rd ö sok tükörben bu
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zog elö; mellyek vize igen'wnagas fbku, egyé majd

40° R. A’ fürdôhely rendkìvül szép, a’ Штаб tu

lajdonságai a’ mehndìaìéhoz hasonlitanak , a’ vendé

вей száma azonban igen csekély, - a’ változó

divat állhatlansága halálos , bár méltatlan ‚ csapást

tÓ'n ez intézetre.- ‹

31. Q.

Kî a’ lermészetet még jòbban пища fürdése
вы: éldelni , Iátogassa I meg- a’ gyönyöríi kìlátás

végett a' beszterczebányaì k a' l lv á r ì a h e g y е t ,

Kopa-hegyelt, Tajova hegyi helységet,

hol megnézésr'e méltó můhelyek vannak az eziìst

nek elválasztatására a’ réztůl; tekinlsen még el a’

micsìnyei savanyuvizhez , "s általában nézze meg

a’ szépfekvésů Beszterczebánya kêrnyékét;

" 32. §. ï

Azonban majd minden vendég elött legnagyobb
latogatási тёте! birnnkk Selmecz~ és Kör

möczbánya a' köztök {вы Szkleno és

Vîhnye fiirdökkel. E' négy helyet Szliácsbúl

meglátogatandók ,l jó két napot szánunk rá , ’s mi

vel, mint alább meginutatandom, a’ rövid félbe

szakasztás nem hogy Маца a’ fñrdés sükeréuek ,

hanem inkább használ ‚ e’ kirándulást mintegy a’

fürdési idó’ közepe táján Ищете végre Штат, és

következf'í módon. Reggeli 4 órakor, gyors lova
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egyéq'

Штабе

l a` щ

l’ га};

‚ сиг

killa

"yer`

¿ger

а

kon >elhagyjuk шиты, ’s szép “Нужен sietvo

keresztůl 8m Körmöczbányán “187111“:- Itt a’ ne

vçzetes dolgokat megnézzük, р. о. a’ jeles pénz,

verö miihelyt , hol a’ hires körmöczi aranyak ve»

пешей, ‘*) ’s a’ паду aranybányákajz; korán чем:

ebéd щёк) pedig, legalább 1 órakor megindulunk

a’ 3 órányira felglvóÍ Vihnyére , чаду Eisenbachra,

keresztůllmenve ez uthali a’ штатов szép Sz, Ke.

reszten hol a’ beszterczei piispök nyári lakja van,

majd Hliniken is, melly паду homokkö-fejtöjeért

közel шт] hires, ’s az _egész o_rszágot malomlçövek

kel тата- . ‚ ’

Vih nye rendldvüljgellçmesen és regényesen

Едкий]: . sziîk , magas hegyfalakkal hezárt «3187

mélységben. Van еду nagy fiirdö- ’s több lak-háza,

mig a’ közel fekvó' falu is kényelmeà tanyát ad a’

számos vendégeknek. Anyag'dús ‚ meleg Vasas sa

vanyúvize egy igen nagy közös tůkörben hasznáhŕ

тай]: fürdésre. Mérséklete magasabb a’ Szliácsiénál,

de szabad és кыш >szénsavanyban sokkal szegé»

eli'

*) A’ mit еду német költö Francziahonban az а; sziile

` tésŕi pénzdarabhoz elmonda , itt is' отпадать „Ifju

taller! minö sors "(г rád !` melly sok jót és melly sok

roszat okozandasz! mbit ve'dended а’ vétket , Топони
dod az erépyt ,l mint печеные! ’s mint átkoztatandol

ismét! mint зависшим bnjálkodni, keriteni, ’s ölni!

mint bujdosandasz fáradatlannl, „шапка; tiszta ’s

szennyes kezekben , mig végre bûnteherrel, ’s vétek

maman а’ tieidhez губные! Аыамш keblébe, ki

автомат, megtisztìt, ’s «(идиоты egy új jobb

lètelre. "
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nyebb, A’ vidéken csalódásbul azt hiszik ,' hogy

hatása azonos a’ Szliácsi vizével ‚ csak kisebb mér

tékben , azért sokan , kik a’ szliácsi viz nagy beha

tásátul а’ testalkati-a félnek, ezt előbbre teszik , -v

’s tán ez oka, hogy itt a’ fürdő társaság többnyire

dámákbul áll, mert csak ugyan kemény ítélet volna

azt a’ selmeczi 200 bányatanulónak mlajdoninni!

- Itt a” kinek tetszik meg is fürödhetik, e’ hely

minôségeivel megísmerkedheńk, talám nehány is.

meretes fürdővendéget meg is látogathat, ’s a’ rop

pant természetet éldelheti, "s azután álomnak eresz

kedhetik , hogy másnap korán} reggel, már 4kor

útnak induljon S elme e z felé. г

33. §.

Mindig fölfelé a’ völgyben , természeti kelle

mekkel gazdagon megrakott vidéken, ,s_„ezen hegy

ségek characterére számos bányamenetek, kallók,

’s áltjáró tulajdon öltözetíi bányászok által mindig

emlékeztetve ‚ más fél órai kbcsizás után à’ hegyre

jutunk „a' veres Китом“ több mint 400 bécsi

ölnyire a’ tenger fölött. Itt meglátjuk a” régi bá

nyavárost, nem kiterjedten, hanem mintegy a”

hajló völgyoldalakra mázolva, falat falon, tetőt

tetőn. A’ nézet szép, а" benyomás tulajdon! Pót

lás't adjanak e lakóiknak e’ magas hegyi épületek

íöldbeli , világ hijányos tengésökért? -- vagy itt

is csak az életfactorok dualismnsa mutatkozik egy

más módon? Igen, szegény légy, ha végre a’
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tejköcsög tengermélységébl'il ki tnlálsz mászni, вза

badabban , bìztosabban Шейхе! annak karimáján.

Még еду fél órai bajos kocsizást , ’s „а’ ma

гая hársnáli“ fogadó elöttünk áll a’ város közepéu.

Rövid reggelizés után a’ hires bánya- ’s erdösz

akademia legelsó'bben is megnézendô , hol ogy szép

chemiai míìhelyt., gazdag ásvány- és geognostikai

gyiíjteme'nyt, rtanuságos minta-szobát (Modellen

kabinet) Год-пик látni; azután hegyrůl hegyrejárva,

meg nézzük a’ különben nem rút várast, melly

18000 lakosai között több ezer bányászt számlál.

A’ kamaràndvar, mint a’ f6 kamaragróf lakja, a’

bányatörvényszék , a’fanácsház, az й] evang. еду—

ház, ’s az й] gymnasium, templom a’ hasonh'that

lanul szép kalváriahegyen legszebb épüiefek benne.

E’ nevezetességeket megnézve` azonnal indulnunk

_ is kell Szklenóra, ha estve Szliácson akarunk

Ienni. .г.„ д.

Kit a’ bányászat jobban érdekel, legalább еду

napig Selmeczen maradand, ’s azért a’ Идти:

bözôbb ’s legmélyebb айва": ‚ ‘a’ hires Sitko-gépe

lyének, melly 1080 lábnyi mélységriil 24 óra alatt

97545 köb-láb vizet еще! ki, ’stb. megnézésével

jutalmaztatik meg. Egy nagy göz жидкий volt 72

zuzó~törzsökkel a’ közel Bélabányán, de sajnos már

megsziint lenni. -

Tizenegy órakor elindulva, a’ csekélyV Béla

bánya felé vivò' uton haladunk, mig nem baixa for

бита, jókor, úgymint délutáni félórakor Szklenóra

ériink, itt ebédelendó'k. Ezen fürdöhely honunk e’

4
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részében , természeîi szépségrg, 'elrende|é§ekr9, 's

yépìlésre lnézve _kétségtelenül legszebb. Van több

emeletes háza, fön 1а1<зто1ъё1к1ка1да1ап1 Штаб tük

rökkel, fôlebb, pedig egy kellemes fekvésü falu, '

Szkleno, szép mesterséges sétányok, еду barátsá

gosan mosolygó tágas völgy, szelid типа éghaj~

latlal, mellyek e’ helyet igen kedves nyárì mulató

hellyé teszik. A’ viz, melly különbözö tükrökben

különbözô, ’s itt ot't igen magas mérséklefet mu

tat, kénköves, ’s nem egés'zen távozik el a’ bécs

badenilviil ‚ minden eselbcn рейд egyike a’ legna

gyobh íigyelemre méltó magyarhoni vìzeknek. lgen

нечетная itt еду a’ természettiîl gó'z izzasztó für

dô'vé szánf barlang, mellyben вены nem tartózkod

hatik a’ nélkül, hogy rövid idó'n élénk kigözölgésbe

ne jöne. lgen okosan használtatik ezen Штаб sok

bajoknál, mint eló'orvoslása a’ Szliácsi fürdô'nek,

’s a’ fürdökrónika szép példáit штаба az itt meg

gyóg'yült rheumának, börkiütéseknek ’s a’ t. év’

könyveiben.

Három órakor baza felé kell indulnì. Utunk

ismét Sz. kereszten által megy, S askö szép rom

Дай melleft, majd Bucsán és Hajnìkon keresztůl ‚

4-'5 órai tartás mellett haza Szliácsra. '

34. g.

A’ kirándulásokat igen задетый, vagy Szliácsot

többször megkeresö vendégek elött megnézésre .

méltó még a’ gácsi posztógyár, |’s a’ 11:1



39

нут/ай üveggyár, valamint a’ rohniczi

kamm-ai vasöntö miihely. Gácsra, melly L0soncz

túl еду 165 mérföldnyire fekszik, jó úton kocsi~

zunk 4—5 óraig, ’s a’ hazaíì вазу ôrömmel lá
tandja ittl a’ 16 ló erejl'i gözgépelyt, Knutzen

úrtól fölállitottat, valamìnt általában az egész infé

zet virágzó állápoîját. . ‚

A’ hrinyovaì üveghuta nem mutat ugyan semmi

különöset, mivel jó közönséges üveg csinálása ju

talmazóbb lévén, a’ becsesebbek elmellöztetnek ‚

de megnézésre azárt méltó , kivált üVeggyárÍ még

nem látottaktúl. _IA7 va'd-rege'nyes, nagyszerů

természet barátai szinte éldeletet kapnak itt, Pol

lana granit havasának tôvében, mellynek tetejérí'll

паду kilátás nyilik ‚ egész új világgal. — Rohnitzra

végre Beszterczebányán ’s Lipcsén által kell menni,

hol a’ vasörités látásäban fogunk gyönyörködni. L
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1v. bzikkely.

Utirányok a’ 821116031` mrdökbe.

35. 5. '

l. Bécsbůl Posonyon, Путём ‚ Selmeczen

. áîtal. «

«U1-_. f »iwqiaà Juëulwij «a han» ._ ‚ l
 

 

 

’ , ‚ 'ggf ша mené?

Schwechat , 2 ‘ tvitel` 10 20 т

Fischamend ‚ 2 N'yz'lra 11; 29h

Riegelsbrunn 2 Verebély 1 ` 2

Haimburg 2 Lévi! ‘l‘/'4 ‘2h/à

Po’sony 2 1 1 2

Cseklész 2 Steinbach ‘ 1 2

Sárfö 2 beimecz 1 2

N. Szombat 2 Buesa 1914 З

Freystadl 3 Szlìáes 3/4 1914

1183/4 37214

 

 

   

Je gyzés. A’ ki nem postún, hanem tulajdon lovain

bél'kocsissal гагу elöfogóvßl jô, Posonybúl Diószeghen ‚

Szereden, Patán, és Ujlakon által mehet Nyitrzíra, a’

Nagy Szpmbati keriilôt elmellôzve; innen isme't a’ hegyes

Selmeczet kikerülendö, Gimesre, Sz. Benedekre megy a’

szép Garanvölgybe; utóbb Знающий“, Sz. Kereszten, és

Bucsán эта! igen каш éri Szliácsot. Аи egész та": tesz

többet 30 mérföldnél.
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2. Brünbül Posonyon által.

 

   

  

 

  

Póita mérf. тын

Posnrsitz 1 2 Atvitel 12

Ziarosìtz 1914 3 Malaczka 3

Czeitsch 1 2 Stampfen 2

Holitsch 1214 3 Posony I 1 2

Sz> János 1 2 Szliác§ 113314 2721,'4

`_ _

’ I 6 12 А ‚ l2 14 46214

 

Tulajdon koosival ismét kurtìtható ezen út, Brünnbúl`

MagyârBrodra, Sztrányzíra, Ujhelyre (Neustadt) Pös

tyénre, Leopnldva'n'a, Nßfítrára ’stb. vagy a’ trenchini für

dôkën által Privigyére, Körmöczre.

3. Teschenbül Szliácsra.

t 

   

 
  

Púita mérf. r Póltn mérf.

Wendrin 1 2 Atvitei 8214 17 ;

Jablunka 1 2 IQszada 1“/,1 3

Sillein 2 4 Ovár (Mgt-him) 1 n14 3

zSálllbOkfét 2 4 Besztercze

Holczova 1 2 bánya 1 1 2

Rosenberg 1214 3 Szliács 1 2

__ __

‘414 17 1321(1 27

4. Troppaubul Teschenen által.

  

  

 

Póita mórf. I Pógta mérf.

N. Pohlom 1 2 Atvìtel 3 6

Ostran 1 2 Teschen 1 2

Bludovitz 1 2 Szliács ’1322, ’27

13 в штаб _

  
 

1
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5. КРЫСЫ)!“ 'l‘eschenen által.

  

   

 

1.127351; mél-f. Px'utu mérf.

Mogilany 1 2 Átvitel 624 13

lzdebnik 1 1 2 Skocsan _ 1214 3

Waduwicze 1 2 Taschen 1 2

кету 19]. 3 выше; 13214 1 27
' ' , '2| " _» 1—

BlellCL 'l s4 3 22214

1 62/4 ‘3 l

  

A’ пот р0516п nmz() sokknl rövidebb 111011 jů igy :

Mogilanybúl l/.debnik helyelt J о r d a n ow-ba, Wi s о ka

falnn ált Spytkovicere, Podolk-ra, Jablonkárß’

Tresztennaín, Tivol'dosinon ált Árva Vär

а 1 j á l' a ‚ ’s az Árva vármegye gûgét tevů ol'száguton

A|sú’s Felsó K u b in-ra, D u bová-ra, Rosenberg-re,

Be szterczér e, ’s Sdiácsra.

Елен közelellb utat lgyors Iuvakkul ‚ kiváltképen ha

дотами/13 elóre |\ülde!nek , 2 пар 611111 megtehetni , ’s

akkor még könnyebhen ha az emlilénk Stureczi nt befe

jezteték.

Hurmadik út vólnil a’ S/.epességen , késmárhon áltai ,

de ez sokkal hosszabb, kitiinô haszon nélkül.

6. A’ Szepességrůli út, Löcsén kezdve.

 

  

 

 

 
 

 

Ponta meri 4 _Pósta me'rf.

Horka 1214 3 Atvitel (т 12214l

Lucsiwna 1314 3214 Peîtendorf 1 2

Wïhodna 12/4 3 Rosenberg 1 1214 3

Okolicsna 12 4 3 Szliács 1 62,4 13

6114 ’

Közelebb, cgyszersmind Sturecz hegyét kikerülö út

az , melly következû helyeken megy ált: Jólsva, Mnrány,

Breznobánya, vagy Rosnyó, Toruallya Rimaszombat,

Vámosfalu , Szalatna ‚ Szliács.

 



43

7. Kassán'ul Szliácsra.
  

 

 

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

Ш niérf. Pôstn nlérf.

J. Ujfalu 1 2 Átvitel 6214 13214

Meczenzéf 1 2 Rimaszomba't 2 4

Szomolnok 1 2 eleno у 1 ‘14 2214

Rosnyó 1114 2214 Szalatna ' 1214 '3

Tornallya 2214 5 Szliács 7 314 1214.

l 63,4 132/4 13214 i'

8. ВеЬге02е11Ъ111, Kassán által.

Póltn mérf.  1 Pńltn 7116111;

116111112 ‘ 1214 3 Атм 5214 Г
Nyiregyháza 1 2 Visoiy 1 /4 2214

Kir. Telek 1 2 Hidas Ne'meti 1 2

Tokay 1 2> Kassa 1214 3

Tállya 1 2 Szliács 13214 '27

__‘ 1__

214111. А 2221414524

9. Buda ’s Pestró'l.

Pólya mérf l l’óstn mérf

Dunakeszi l 2 Atvitel 6214 13

Vácz 1 2 Gács` 1214 3

Rétság 1214 3 Vámosfalu 1 2

B. Gyarmat 1214 3 Szalatna 1214 3

Szßkál 3 SZIÍáCS 314 1214

6214 13 "11-114 r"'222'1'4

 

 

 

 

 

 

"аду ezen helységek áfmetszendök: напел-50111, Pár«

vl-«ány , Ke'me'nd . Beny , Zselléz, Léva, Selmecz, Szliács.

Мёд közelebb 111 nz Eszterg0m, KáIna-, Sz. Benedek- és

Sz. Kereszti. Negyedik меду Váczon, Rétságon ált, Oroszi,

lpolyság felé, innen nem a’ pństa úton Apáth-Maróth, és

Bátnak , hanem Szemeréd, Némethî , Sz. Antal, és Sel

mecz felé. Ezen utolsó Мои а’ рез11|<6пв hérkocsisok

„ишак rendesen Szliácsra járni , kik Esztergomot löbbnyire

mellôzik. De a’ pósta út a’ mondotlaknál alig hosszabb

valamivel.
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10. Temesvzírrúl Aradon, 's Pesten által.

 

Monostor

Arad

Battonya

ТЫ Komlós

Orosháza

Szenîes

Csongrád

Alpár

Körös

   

Pósta mérf.

41279/4
 

133]/

1

2

1

1

1

KONJNMPÄN

...a

1111/4 222/4

__

32 1 64

 

.d

11. Fiumébúl 'Károlvárómè Zágrábon

›

 

 

  

  

 

 

...4.5, `Veszprémen ‚ Pesten által.

¿1- г , “ц: ‚

' Pústn mérf. ’ .‚ Posta nlérf.

Kramenyák 1 2 Atvitel 19214 382/4

Merslawudicza 1 2 Àlsó Lendva 1 2 .

I)elnicza 1 2 Baksa 1 2 И

Skrad 1 2 Lövö 1 2 i.'

Vuohìnich Snello 1 2 Кбттеш] 1 l14 2‘1/4

Szeverin 1214 3 Vasvár 2

Netretich 1 2/4 3 Szalabér@ 1 “Ь 3

Károlvár 1 2 Sümegh “1 1214 3

(Катоды) à Devecsèr 1 114 22 4
Jaszka 1214 2 f ároslöd 11/4 2214

Rákospatak 1 2~‘ уди/„дм 1414 ‚ 3 v

Za'grlib “14 ”и Paleta 19/4 3 M

Popowecz 1 2 Felle'rva'r 1214 3 l.

Sz. lván 1 2 Velencze 1114 2214

ßresznicza 1 2 Mártonvásár 1 2 _

Osztricz 1 2 Tétény 1 2 т

{fafwßd 1 2 est 1 2

Lsaktornya 1 2_15411áœ 111/4 22214

щам 38214 щадит/д
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12. Soplronń Mosony, Vas, és.“részi'íiît:l

Суёт vármegyébül yis kgjobb Posgnyon

által utazni'; Gyó'r ‚ Кошárom -ушедшие!

dig N. каши, és si.: Вешает álmligye
  

Györ

Gönyô

Ats

Komárom

Neszmély

Ujfalu

_.

6:11: тёгг
 

2

 

‘l

 

I 5" 1on
14 ‚4

1

1 2 Kéménd

1 2 Епифан-д л 1
1 4 22M Léval.' E fa!

»1 2 ‘ >.31..

Ätvitel

змея-вот

s

FII-Ita mel-f.

'51]'1 >|

. 4 faî

2 к?

3

В

и.1 ‚

3

ют
 

  

E"

Ezek a.’ fó'pontok, mellyeket a’ biro

dalom részébůl jó'vó'knek is el kell érniôk.

Igy p. u. Galliczîábul Kassára.
 

Duklárul

Erdélyben Szoszédrul

Stiriábul Graecz

Karìnthiábul Klagenfurth

Salzburgból Salzburg

Tìrolbhn lnnsbrukbúl

Laìbachbúl

Triestbí'xl

Csehhonbúl Prágátul

Csehhonbúl Carlsbadbúl

Eperjesen ált

Buda-Pestig

Bécsìg

Bécsig

Bécsig

Bécsig

Bécsig

Bécsig

Bécsi

 

Bécsig

36. §.

A’ levelek részint tulajdon póstalegény (levél~

hordó) által hozatnak Szlìácsra a’ legközelb esö
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bucsai póstánil , és megfordítva; részint pedig a’

beszterczebányaì napì alkalmak hozzák meg őket ,

és viszik el. A’ bécsi póstával jőtt levelek minden

hétfőn, és pénteken adatnak й“, mivel Bécsben

a’ bányavárosokba küldendő levelek hetenkint csak

kétszer u. m. kedden és pénteken adatnak föl. A’

pesti pósta Beszterczére minden hétfőn, és csőtör

tökön jő meg, kedden és szombaton indulván el

Pestrűl.

' A’ levelek föladása hetfőn és csütörtökön tör

ténik, Beszterczebányán délután 4, Szalatnán, és

Bucsán esti 7 óráig. ‘3'

..-_ _ _gr



Подавите,

természet- ’s orvos tudományi

тези
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V. (зависну.

Vélemény azon föld Маш munkálatrúl ‚

mellynek hîhetöleg а’ Szliácsi viz eredetét

kôszönheti.

A’ 4h_ypothesissel éppen úgy идущей, mint

a’ kcdves nûvel; szahad ôt szel'etnetek , de

„вы nem szahad Щепы a’ gyakorlati életben

gálolni, узду мышам. ‚ ,

(Hufehnd’l Зонты.)

37. g.

A’ tünemények mezején mi nem hypothesis?

A’ tiînemény kìösmert oka hányszor olly jelenet,

meîlynek ismét új eredetét kell keresnüuk, ez is

mét további szülö okot tetet БЫ, ugy: hogy a’

mindig mélyebbre уйдём“ , végre паду tünemény

sorozaton Евгений! ‚ egy utolsó, érzékfölötti okra

jŕí, melly a’ természet titkaihan gyökeredzîk. De

uz emberi elme, nincs'megelégedve azon érdekkel,

mellyet a’ tünemény lételének, ’s másokkali ösz

veköttetésének ismerete szerez, hanem mindent ált

дм]: УРЗЗЫНЁ ‚ magyarázhaflannak mit sem tax-tva.

Ezen forrás buzogtatja ем а’ sok hypothesíst,

mellyek bìzvást használtathatnak, сдай ne генез

igazságok gyanánt, ’s ligy пиву hasznut lmjtanak

u
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a’ tudományokbnn, тёте! általok olly tüneménye

ket hozbatnì összefüggésbe. mellyek különben át

né/.hetlen chaost képzenének, söt ать: megmagya

rázata is eló'készìttelik. Ó y

as. 5.

A’ hévìzek legrégîbb \i`sgá|ói e|ó'|.t is azok’

melegsége látszék legfejthetlenebhnek. Az ide

gen nemi'x` vegyületekel _ ’s a’ meglnérhetö alkat

részeket könnyebben magyarázák meg, kéznn'ile

ges elsodortatása ’s lemosatása Шт] az Манок fek

v6 hegyeknek , ”з lnár Plinius mondá: Quippe tales

sunt щите, qualis terra, per quam flunnt (Hist.

nat. Lib. XXX. Lap 4). De az еще": mérséklet

okáúl minden menekedhetés nélkíil {битам tüzet

kell'ett fölvënniek. "S bár minô régi legyen ezen

föltételnény, bármi триад, bármî atomìsticusle

hete a’ kôzéptůz fölvétele mellelt a’ lermészetisme

ret, akkori állapotjánál, ‚штатив! ша is, noha

sok tüneményei kìvi’sgáltattak, kivilágitatlak, ma

is általa vagyunk igen sok hévîzek eredetét magya

rázni kénytelenek.

Mert igen élesek, és sok héviznél alkalinaz

hatók lehetnek n’ chelnicusok azon nézelei, hogy

a’ тек kénkövön, mes/.en , ’s más e'rczeken át

folyván a'~fö|d alatt meglnelegcdnek; "оду a’ kén

вбить a"\iz és lég hoz'lájárnhával паду héség

‚Мю? fejfenek ki ‚ eredetet шин в` lléfürdöknek;

hogy hatallnas köszémétegek ke'nkövecsek гита!
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meggylijtatva, a’ természet «által hévizek képzésére

használtatnak, hogy föld Мат gözökbůl, свара:—

nak le, hogy a' hegyek tömegébe llató napsúga

га]: “18,82 utjokban tapas/.telt паду mozgás és

dörzsölés мы melegesznek meg: mégis a’ hévizek

nagyobb számánál vulkán eredetök leghihetó'bb ma.

rad. Különôsen рейд a’ vnlkános vidékhez hason~

litó tájakon létezö 's kélségtelenůl tůzokádós ere

detü forrásokat, ’s mellyek chemiai vegyůletökben

's gáznemeikben is a’ vulkánì тишины imert szü

leményeit bîrják, annál ìnkább azok terményeìnek

mondhatni, lnivel tudvà lévö dolog, hogy legtöbb

héviz a’ vulkánok közeletén мышь (Berzelius,

Bischof) söt elöbuzgások is a’ fóldbůl, részét teszi

'a' vulkáni müködésnek, melly az ásvány források

egyenlö bnzgása дна! gátolmtik meg a’ zajosabb

kitöréstůl; e’ források pedig a’ mélységben 161131

tett gázfajakat, ’s a’ fölolvadt oltható vulkáni tö

megeket nyilván magokban водишь. Ezt bizonyit

ják Ischia vulkánsziget hévìzei ,több mint 500 év

olta., ’s e"nézetben megegyeznek legjelesb termé

szelvi’sgáló_ink; Steffens, Berzelius, Hump, Davy,

Humboldt, ’sktöbbele „Vulkane , Erdbeben, und

heisse Quellen _sind aber als Feuer- Lufl und Was

servnlkane nur verschiedene Arten desselben Pro

cesses im Innern der Erde.“ Мифа Kaiser a’

Pfäfferforrás hires leirásában. „Dort Wo die heis

sen Quellen in der Nähe von noch „завидев Vul

kanen der neueren Zeit, oder bei längst erloschenen
Vulkanischenv Gebirgen in der Trachyt- und Basalt

'É
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formation entspringen , ist die Erklärung ihres Zu

sammenhanges und wechselseitiger Beziehung we

niger schwierig; es sprechen dafür die Wärme als

unmittelbar von vnlkanischer Herde ausgehend ,

oder fortdauernd als heisse Gasströmungen aus gros

ser Tiefe, mit dem eîndringenden meteorischen

Wasser sich chemisch verbindend: dieselben Gas

arten, die bei vulkanen und Erdbeben sich ent

wickeln , dieselben fixen Bestandtheile, wie in den

sie umgebenden Gebirge. ‘ ‘

39. §.

Hévizünkre visszatêrve, ezen elméletet e'peh

n'em nehéz Запаска alkalmaztatni. Mert hogy Szlie

ńcs ишаке vulkán eredetii, hegy- nemeinek geogno

sticai mino'sége bizonyitja. Ezen egész tájon, f6

kép uralkodó hegységfaj a’ Beudant, ugy тщете,

Conglomerat trachytique-je, melly soká

romporphyr nevet borda; ’s a’ vidék eeen képzest

minden irányban, a’ legkülönbözò'bb alakban , sok

tajtkö csoportozat p. o Muotowanál és a’ szép

nereszniczi völgyben) és sok augitporphyr 'stb. le

csapásával terjeszti ki. A` legritkább взором-тог

nyozatok , mellyek a’ hoszú kozelniki és jalnai

völgyben festc'iileg diszeskednek, és végre határ

köporphyrtól nyomatnak el, sommi kétséget nem

’hagynak eredetökröl hátra. És ha Keferstein ”Э sze

*) ldôszaki iratában: Teiitschland geognostisch , geolo

айвой dargestellt ll. köt. l. Шт.
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1

rint a’ havasok vulkán földön nyugosznak , 's Еду

az ôshegyek ti'izakádati fölemelkedések; és n’ vnl

káni munkálat ezen emelkedések eredetekor csak

irtózatos megrázásokban тщетою“, mellyek Ню

helyett gázokat, és vìzet szoritoltak eló': igy a’

Szliácshoz igen közeli Pollana granithavas, ’s a’

még közelebbi granitkopaszlat Lieszkócz és Zálna

шиш a’ Hradek nevů halmon , meg annyi halba

tós tanlí ezen vidék, és hévize'nek vnlkán-eredetéríil.

4o. §.

A’ mondottakra támaszkodva, azt “Чет, hogy

знатны az átmeneteli mészköhalmok, és a’ tra

chyt. és tajtkó'csoportozattal , márgával és tofa kö-v

vel vegyitett mosonyföld alatt már évezredek от:

kiégett , узду egy olly vulkán van, melly munká

lat szůnete miatt nem tud zajos kitörésben mutat

kozni ‚ hanem csöndes, és úgy szólhatva helyettes

munkásság ШИН, а’ Szliácsi hévizekbcn üriil ki

folytonosan. A’ szabad, más gázzal neln уедут:

szénsavany iszonylí mennyisége ererletét, inély ’s

hatalmas mészköteleptíil Кармин, mellyre a’ Ши

helyben termett erösb savanyak ‚ vagy аи izzasztó

héség vizgò'zzel egyesíilten hatnak; a’ forrás azon

гены kiilsò' viz benyomulása által is szaporodik,

melly a’ forró gözzel érintésbe jóven, ’s örökös

electro-galvanicus můködésben tartatván , oxydál

шик, igy savanyú természetét, és “Наём! alkotó

részeit kapván.



VI. откину.

А’ Szliácsi vizek tulajdonságai.

41. 5.

А’ természeti (physicai) tulajdonságok.

a) Meleg tükör. Ezen fő tűkörbe a’ víz

nagy mennyiséggel, es nagy sebesen jő; a’ kiürí

tett. 410 köblábnyi meder 4 óra alatt egészen

megtelik. Innét 24 óra alatt 2460 köblábnyì víz
l душ öszve. Egészen tiszta, és szinetlen, ’s ha né

ha a’ tükörben sárgásnak, és agyagosnak látszik -

is, attul van, hogy a7 deszkafalak nem eléggé tisz

ták, "s hogy a’ tovább álló vízben eredni szokott

veres barna üllepedet rég (Ша nem mozditaték-el.

(De ez e’ tükörben a’ fürdés-idő alatt nem törté

nik , annál többször a’ hideg tükörben, mellyre

eddig kevés gond Гоп-Штанги. A’ mederbe benézvén,

az egész víztömeget forrani gyanítjuk, nlellynek

okául a' bőven kifejlődő, ’s mély születése helyé

ről nagy sugarakban előtörekvő, ”s a’ vízen által

ható szabad gázt adhatjuk, melly nagy buboréko

kat , ’s vastag vizoszlopokat képezve, ’s zajongva

teremti-elő ezen soha nem nyugvó mozgást. Ezen

gáz-fejles különösen nagy a’ dámák bemenetele

felül, az urak bejárása felén gyöngébb lesz, ’s a’

tűkör déli szegletében a’ viz egészen nylígodr.
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Nagy sulyjánál fogva nem igen magasra enlel

kedhetik ezen légidomú folyadék, hanem öszvegyü

lekezik a’ viz színén, hol látható, ’s az idő

viszonyokhoz képest különböző sürüségü ’s ma

gosságu réteget képez, mellyben a’ Iélekzési mun

шаг, ’s a’ gyertyavilág nyomban eloltatik. Ezen

öszvegyülekezés mindig rövid idő alatt történik,

reggelre pedig olly nagy mértékü , hogy a’ nagy

fürdő-terem felülete, (mellyben 3tűkör van) egé

szen béboritatik vele. Melly végetlen tömeg a’ sza
bad tiszta szénsaVanybúl! (Mertlhogy ez tiszta

i szénsavany, nyomban megbizonyitatik). És minő

haszonhajtásra képes orvosi , ’s technicai tekintet

ben! —- Ezen gáz pedig Iélekzhetlen lévén, gon

штамп senki ne menjen a’ fürdőbe , míg megmérte,

nem ér-e a’ gázréteg magasabbra szájánál; ha nem

magasabb az, bemehetni , de lassan; a’ fejét fel

felé tartva, "s a’ vízben csöndesen maradva, hogy

ezen pontban lélekzet megszakasztó levegő-hullám

mozgásba ne hozassék. De minthogy sokszor igen

vastag ezen tömeg , 's ha többen fürdenek , a’ csön

dességet sem tarthatnì-meg, ez okból az rendelte

ték, hogy korán reggel a’ fürdészgyám a” két:

ellenes ajtót felnyitja, ’s zászlócskájával elhajtja

a” viztül a’ gázt, melly munka egész nap folytá

ban tartván , nyugalmasan ‚ és biztosan tartózkod

hatni a’ fürdöben.

29. 5.

А’ viz mérséklete mindig + 25, 8n R. és pe

dig a’ külső légkör minden mérséklete, ’s minden
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ìdö-változás mellett. Mikor pediëlr n’ vendégektôl

mondani halljuk: ma hives, ша meieg a’ viz ‚ csak

az egyéni inger-felfogás minôségétó'l Мёд, mçlly

nek n’ külsó' légkör mérse'klele és más a’ testre

ható hatalmak a' módositói.

A’ fnrrásból tisztán ’s átlátszólag jövó' , ’s csak

ha tovább ált valami edényben, mellynek falaì,

’s fenekére barna üllepedetet tak-le, sok légbu

borékol kifejtve megzavarodó viz, savanyú ИЗ, ’s

kellsmesen csipös, de teljesen lenyeletvén, keseriien

sós, és végtére тёща izet kap. Ha kevés merite

1ìk-ki belöle, alig van щади, legfölebb egy kissé

‚ savanyú, az egész tiiköré рейд, azon el nem Ia

gadható tulajdon szénsavanyszag, mellyet már tá

volrul világosan érezhçlni, a’ Штаб-[1621102 köze

litre. Aránysúlya 1,0038: 1,000` mellyet Wagner

dr. + 12° R. és 72 , '7n légsulynál — Gay Lussac

lég-sulymérôje szerînt - vizsgála ki, öszvehason

litó meghatározások дна! pontos Meisznerféle

. areometerrel, és rendkivüli érzékeny hydrostaticus

súlymérôvel, еду ёреп.1()00 decigramm lecsepeg~

letett vizet'felfogó pavlaczkkal , mellyben a’ viz ad

- dig hagyaték, mig szénsavanybuborékok nem vol

как az edény falain НИЩИЙ. Lásd: Die Heilquel

vlen von Szliács. Wagner достойна.

i 43. §.`

Ь) А' hideg tükör kevesebb vizet kap. ’s

talán mivel alacsonyabb mérsékletü, nem is Тег Ш
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annyi szabad szénsavanyt, nincs olly forró buzgó

{сытые mint az elöbbinek. Szinte a’ fölebb mon

dott okból kevesebbé Нита, hanem sárgás és авуа

gos. A’ mérséklet változatlanúl + 22, 10 R.;

aránysúlya +12" Нит“ és 72, 70 iégsúly щепа“,

mint 1,00034 az 1,0000hez, úgy áll a’ lepárolt vi

zéhez képest; szaga ’s ize az elöbbié.

Mivel itt kevesebb szénsavany “Падают: el ,

nem is szükséges a’ folyvásti ellebegtetés a” 2652—

lócskával, ’s legfólebb a’ tůkör keleti szegletébe

lépjen óvakodva az idegen, hol néha nagyobb tö

megben дуй! a’ szénsavanyos gáz битв.

` 44. §¢

с) A’ harmadìk tükö'r “Еже ismét több

szénsnvanyt fejt ki, mint a’ másodiké, ’s vannak

példák бутан kihozott vendégekröl is, kik Ладуш

tetésŕ nélkül vigyázatlanul léptek«be. Т— Mérséklete

+23, 9n R., aránylsulyav öszvehasonlitólag {6662—

tetve-föl mint az elsônél , a’ lepárolt vizéhez úgy

van, mint 1,00039: 1,0000-hez. — Szine, джаза,

ize, mint az elŕöé.

45. §.

Az ivókutak természeti tulajdonságai kö

vetkezök:

а) J ós e f fo rr ás kevés szabadon kifejlett

szénsavany, de annál több кыш. Ize kellemesen
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savanyú, nagyon cs'ipös, az orrba fiistölgö, nem

впитав. Mérséklete свай + 9" R., arányslílya

kevéssé külömbözik a’ lepárolt таты. Ezen sa

vanynedíi forrása nem igen bô, óránként mintegy

еду akó, melly közeli ношению alig elég, mint

hogy jósága tekinletéböl, mellynél fogva honunk

elsô savanyú vizeihez напитана, számosan дуй!

nek öszve a’ vidékbéli НИ: leánykák, 's dalolva

hordják-el медианы: korsóikat, hogy azok ned~

veivel izzadó ища“: magokat :nunka közben eny

hitsék.

Ь) А’ Dorottyaforrás bôvebben ad 73

м , több szabad szénsavanyt Гейша-Ы. Mérséklete

17, 6'l R. , aránysulya mint 1,0029: 1 0000; sza~

gn szénsavanyféle , ize savanylis, utóbh igen sós,

alkalius, `és különösen ténta-szerü. Szine kissé 8251-

gás, nem tökéletesen átlátszó (viztiszta).

с) А z_ d á mfor r á s nem csekély szénsa

vanyt fejt~ki , паза nem egészen szabad a’ hydro~

thionsnvany tulajdon впадаю! , ize kìssé savanyú

gan cs_ipös, nem olly sós, és téntaféle mint az

eló'bbieké; szinte egészen анаша jégnszta; mér

séklete-l-19, 3n R. , aránysulya 1,0032: 1,0000.

d) A’ Lenkeyklít vizben bfi , kevesebb

oldott Szénsavannyal таты elôbbi, vize бита át

látszó , csak a’ mederen пашню valami veres barna

üllepedet, ize kellemes savanyú,' nem igen sós ,

nem kesen'is , de igen öszvehlízó téntafe'le. Mér

se'klete + 17, 2° R., aránysulya mint 1,0030

1,0000.
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2; A’ Szliácsi vizek chemiai tulajdonságai

’s alkatrészei.

46. ç.

A’ {так végetlen idö olta mînden nép és

nemzet azon szükségeihez tartóztak , meilyek nélkiil

nem örömest vala-e1 sem a’ szegény , sem a’ gaz

dag. De az ember nem állapodott meg az egyszeriì

viznél, iianem csak hamar átment annak mester
séges használatára, 's az anyafermészet ölébôl fel-l

buzgó legkülömbözôbb убив]: пойдет;` утек; al

katrészeìket chemiai iiŕon törekvének kikntatni, ’s

szerintök a’ bennek lappangó gyógyeró't meghatá;
тощий, a’ mi mìndenV esetré dicséretes bánásmódf

vala, mig а’ tapasztalás világita тенета fáklyájá

val, de mint az embereknél töx'ténni показ, csak

hamar elhagyákvezen Мигов vezetöt, 's csupán és

egyedül а’ chemismusra/ épitettek , tó'le kérdezvén

meg, плену“: hibázó részeket kell a’ testbe a’ viz
segedelmével bevinni, ’s mellyiklléletfactort szük

séges e’ чаду ams résszel magasztalni, чаду csök

kenteni. Orvosok és betegek ßsak oldoványát (ana

lysis) камешек most minden gyógyviznek, ’s min.

den ásványkút alkatrészei szerint kapá a’. betegsé

gek штаты, mellyeket gyógyitania kellett, mi

vel a’ gyógyszertan ezen részeknek ezen erôt I:ulaj~`

детищ De orvosok és betegek csak Наша: сна.
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lódva látták és látják magokat. A’ legiobb chemi

cusok ugyanazon vizet fóloldván, kulömbözó' sü

\kert сайта]: ‚ söt ugyanazon személy külömbözò'

ìdíiben tévén munkálatát, egészen más véghez ju

tott. — Westnunb a’ pyrmonti viz 25 fontjában

1788ki Martiushan 122 grán Glauber sót talált,

Juniusban 37 , Juliusban 19, és Augusztusban 111

днём, a’ nélkül, hogy a’ viz hatása e’ hónapok

ban különbözött volna. Más oldalrúl némelly ás»

ványvizek ismeretes alkatrészeit összetették, ’s mes

terséges gyógyvìzet csináltak, de ennek hatása

vagy egészen különbözö, чаду sokkal gyöngébb

volt. Különösen föltüm'i volt ez a’ защити, ’s

piilnai vìznél, most láták tehát csak által, hogy

az oldozat nem elég valamelly viz természetének

meghatározásához, ’s még kevésbé lehetséges az

indicatiókat rájok alapitani, так szabott hatást

várva, A’ legelsô chemicusok hamar засыпан тйгё

szetök tökélytelenségét, ‘s a’ szerény Gmelint

igy halljuk fölkiáltani! „Auch die vernünftigste

Chemie kann uns nicht in den Stand setzen, so

tief in die Mischung der Körper einzudringen , dass

wir daraus ihre Natur, ihre Kräfte , und die Art,

wie ŕsie eigentlich schaden, oder nützen, mit Ge

wissheit erforschen könnten; es bleiben immer

noch Theile über, die man nicht voneinanderscheì

den, und deren Verhältnisse zu einander wir nicht

erforschen können.“ (Geschichte der Pflanzengifte

1777). Igy a’ Штаб]: kivizsgálhatlàn hatónyát
(agensét) tehát majd azlásványvizek tulajdon éle.'

tében keresék, melly noha tüneményeire nézve el
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rejtelék is érzékeink elôl, de hatása ’s munkálko

dása miatt tagadhatlan; тау! а’ sulymérhetlenek,

a’ villanyosság és magnetismus kifejlésében , ’s az

снует müszerzet kölcsönös viszonyában a’ nagy

világhoz. Igy szól e’ tárgyról Sachse I. D. W.

jeles iratában a’ tengeri fiirdökröl, és Do

b eranrul: „Es ist die Allgewalt des Microcos

mus, gleichsam der Hauch Gottes, der den Micro

cosmus zur neuen Thätigkeit erregt, damit er ent

ferne , vas Vernichtung droht.“ Ezen agenst ke

resték még a’ {дешев természetihéségében , melly

földalatti okokbnl szárlnozva , ’s a’ különbözíi выу
mérhetlenek kifejlésével szoroslkapocsban állván ,

egészen más hatást gyakorol vaz emberi míiszer~

zetre, mint a’ közönséges tíízokozla héség. Ezen

"еще! Vllatói ßombastus Parac/elsusra hi

vatkoznak, ki a’ Pfeffersforrás megitélésìnél már

több лёта elött megemliti a’ (запашки innatum ot.

Szavai ezek: „Ihr wissend, dass die НИ: тап

cherley “ïesen in ihr hat. Eine andere Hìtz die

Sonnemve'rme, eine andere Wirkung in der Hitz

des Mists, ein andere Hitz des Fewers von Holtz,

aber viel wirket hier die angeborne “Нише, die

sich so lieblich vergleicht mit menschlìher Natur.

Dann eingeleible “Тетка wirket grosse Ding, wie

die Werme der Hüner ihre eigene Jungen ausbrüt

tet, auch aus' solcher “Гели die Seidenwürmer

geboren werden, auch die Werme der Frwen Auf

fenthalt ein langes Alter den Alten. Вшить 80

wissend , die weil da eine solche Шахте incorpo

6
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rirt ist, dass diess lWasser fPfeffers weit übertref

fen mnss, und übertrifft ihr gleichmüssìgs simpli

eia, in _welchen kein Werme vorhanden ist.“ *)

Мазок végre azt _valami miiszeri extractiv-anyng.

ban keresék, melly gyántásra , nyálkáîsra .és állati

miîszeresre опцией—16! ‚ de mivel elöbb "наденет“

nz oldó mivésztöl pontosan ki nem fürkészhetô En:

nek tnlajdonìlják némelly anyagszegény Топ-68

erejét, az anyagdús künnyii megeméâzlhetéñót.,

шаткий! pedig a’ könnyü feloldást, ’s a’majd пещ

hlis-leveshez hasonlitó izt; neve pedig majd zoo;

gen (Gimberuat) там Glairine és Baregin

(Longchampnál, ki аи? mondja, hogy ez anyagql:

elsöben is Barégeben дампа-ТЫ). ..' 47. §, y '

V De az й] idöben isxnét egy nagy orvosfanil

auctorìtás Пере-161 , ’s a’ félig шедший]: Empiriku

sok, Chemicusok, lmponderabìlisták és Ter

mogenisták közé meghasonlás magvait hinté. A’

tudományunk elömozditásában annyira érdemes el

nök doktor Rustv l. ismét egyszerre elvet minden

МЫШЦЫ: és tapngathatlan kútszellemet, a’ sulymér

hetleneket, mellyeknek; mint a’ ‚тёти ész eló'tt meg

foghatlanoknak uralkodását épen nem engedheti

meg. Szinler ищу támadja meg a’ források termél

*j Theophr. Paracelsus von Hohenheim , Tugenden

Ursprung und Herkommen von dem Bade Pfclfels in

der obern Schwein. gelegen. Strassburg. |535. 4.
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мы: melcgségét, azt a” li'lzétíil nem kiilömbözó'nek

állitva illy módon: ’smiért volna épen a’ hilletöleg

(Жак vulkán eredetù’ melegség az ásványvizekben

lényegesen különbözö a’ tíizokozta közönséges hév»

tí'xl , mikor ezt még a’ nem vulkán szerü мы: me

legségröl sem mondhatni. »Mig шпаг csirkéket is

költethetni ki kemenczékben gyári módon, addig

csak egy liév-anyagot hihetek az egészterllnészet

ben.“ Minden csak sejditësèsîmagyará'zat módot

elvetve tehat, бейте; visszaaillitja'jogaiba

a"I chemismust', söt' a’ "niestersëges ásványvizeket

is védi Q" ’s az anyagszëgény дев. anyagtalan tìszta

források hatás'átf onnan magyàrázza , hogy Пере“

mivel .'iires lepárolgott tiszta'vizek a’ шваб! nagy

mértékben fogatta'tnak-föl, abban a’beteges anya-A

gokat feloldozzák , ’s azok'el- és kiválasztását vég

rehajtani képesebbek, mint az 'a"szilárd alkató

részekkel bìró viznél történhetik."A Ezen elméletét

pedig elmésen bizonyitja-be Gasteî n példájával,

melly egyike a’ leganyvagszegényebb fíirdöknek,

de_'melly mivelópen igen нажиты lepárolt viz

természètéhez, niilnden füriidönél rëndesen'10vàgy
12 fürdés ntán olif szapora székíirůléstiho'z elô',

mìntha Karlsbadì. иду` Kreuzbrunhi vizet ivott

v'olna', miokbul ide számitva a’ börôn ’s a’ hugy'

miiszerek'áltaii bô kiüritéseket', csak kei'e's ‘befeg

képes е’ шмдкег з hétnél шдьь ьашыпадт-‘
Bák'téœtvéh pëdig Нита 1ерёд‘оптйие1 Vollya'n be

tegn'él,"ki тратте -"s_`zeri`nl'î egész закате! re.'

ménylhefeшины ывазъеаппагааьеп, az sali-ki",

ä
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hogy az illy lepárolt viz a' fürdés шёл több ki

шиш állati anyagot bira magában, mint a` ha

sonló czélra fordìtott ’s prohánl megvi’sgált 186260

séges viz.

4s. g.

Ha tehát ezen különbözö módokat vi sgáljuk,

mellyek szerint jeles tern|észetvi’sgálók az абы/диу—

forrásokat megitélendöknek hitték, ниш“ könnyeb

ben kigázolandunk a’ hévizek meg nem magyará

zott tüneményeibíil , annál bìztosabban készitjük-elc'i

a’ kivìlágitásokat, ’s indìcatióinkat a’ szenvedôk

mellett annálszilárdabban выражать, ha nem ta

padunk egyes magyarázatmódhoz, hanem a’ mit

az о1ю8.с11ет18,"а’ nagy cosmicus viszonyok befo

‘lyásának vizsgálata, mit az imponderabìlìák tagad

hatlan hatása,lm_it az okos próbák által támogatott ta

pasztalás nyujt , mind használjuk az ladott ásványviz

természetét meghatározni , hogy azt bizonyosan

besorozhassuk _ a’ gyógyszertár egyik osztályába.

Мед-1: е1 nem feledve ‚ hogy a’ kút gyógy sikerii

lésénél igen nagy befolyásu a’ rendes életviszonyok

megváltozása, a’ szórakodás, az actaasztal távolléte,

a’ többnyire -gondosabb «Лает, гепдевепеиегбьь

levegö egyìk egészséges hegyi tájon , az ut `stb.;

még is kiki — ha el nincsrfogulva, vlátandja a’

vizben a’ chemicusy feltalálta vas, kinkö , bizonyos

savakhés gázok tagadhatlan вины-61, hatását, ’s es
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bkból indicatióinál ` базу `Ь1108е11` 'teendiŕ jo o_ldo;

ványra , megjegyezve9 -hogy itt ii’ Eerniés'zét keve

темпа; az атавизмы 113615151];` еще; t'esz,
mint ha azt a’ chemicns'fvegyitîenëlöszve, megis-y

merenda 'tehät «паша ы Магадан шве tifkát, а’

титан hévizelà mnjdon ‚нападёт; a’ vinány.

galvahîciis `vágy’ magńeticùs miiködes `hatalmát, ’s

низшим: are@ wpa-blt viii'pŕóbáìánalàelrenéŕe
is, "vi’sgálnìu'i'ogja` azt, miaïempiriai {эротизма

‘ feliil van, ’s annak törvényeit egy' mélyehl)~ ter-E

mész'etnézésbölliparkodaridilëkifejteni. ` i ‘

f. '.s. imi.' n... " : ”мы ma _~ шк :.:-=-.1

l :"'.“""' ‘ i 49.: 1‘f’..'.I .‹ ‘ "il

i-.nn'z il.' `

A’ jó chemiaî oldovány illy általános 118315

latni után sok köszönettel tartozunk W agner

vegytanár urnak, egy chemiai termesztmény дует

birtokosának.Pestien ,f bennünket `jeles vizeìnk

az idôhöz és mivészethez illó' föloldásńval gazdagita

meg , mellyef б helyben Нага végre , hosszli idön

квитки, csudálandó szorgalomnìal , ‘n’ legjo'lih

segédszerekkel , магниевыми-18161 ьащынаыв;

таща siikerét »Peng isszibçmny щгт'а -m'uńkában

tette kiizéte Dieiieilquelrenyon Szliiîcs,‘in Ungarn',

in' physikalisch-‘chelińscher Beziehnng' untersucht

von Da ni el’ ìWa gn er doctor `der"(`1hemieí, Pesth

bei 'rmuner.KámIyi. Ez neig èlég" sçiiü гении;
takarák ezen vvizlek 'chemiai miiiôsëgét, inert elsöx

óldoványßk Mns 18151 gróftnl 1726, 1101 gálicz
éâiïkénkö, `‘majfl таращит! 1768, hol vasacs#
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me'szfóld , kénkô 68 vitriol ndattak sükerzet gya

nánt, söt még Höring professortul is 1813. ’s

melly a’ Zólyom vármegyei levéltárban tartatik ,

azon ìdöbůl _valók , lnikor a’ Chemia még 11610868

ködék, уеду gyermekkorú volt. A’ Spécz pro

fessor 1827ben csinálla 01601 ány (Zipser Andr. Ker.

értekezéséhez Szliácsról) minden esetre felvilágo

sitóbb, de .mennyire tudom, ßécshe küldött, lehát

már rég meghalt vizen téteték , ’_s különben 111701

rul sem kielégitc'í. l

en reha; Wagner la выжат: közlöm, ’s

tulajdon (magyarra forditott) szavaival adom a’

lehetöségig röviditve niinßségi ’s lnennyiségi vi’s

gálatának sükerét.

A’ младшим.

A

A - А2 ezen tíikörbi'xl kit'ejlödô 's fölötte öszve

gyülekezö sokkalnehezebbI a’ közös levegönél,

benne az égö forgács тазу gyertya nyomban kial

szik, valamint a’ mndarak és másállatok is azonnal

meghalnak , mihelyt a’ gázrétegbe jutnak. A’ lak

muspapiros benne kék szinét nyomban veresre vál.

toztatjn, nem különben n’ lakmusfestmény 68 vio

lanedv; de a' kék szin ismét visszntér a’ levegöbeni

hosszabb állás után. Pneumaticus készülettel fölfo

gatván a’ gáz, ’s égetö kálival dolgoztatva, ettôl

egészen fölszivatik , mig egy más mennyiség padig
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eczetsavanyos ólommal rńzatva, egészen elnyeletik,

02 6101086 föloldoztatván, ’s eczetsavanyban pesgve

fölolvadó üllepedet Iámadván. E’ gázzal а’ mészviz

fehér lecsapatot képez , "'s a’ gáz egészen eltiint,

a’ 801111010801'005108‘621181 ammoniac s'óval жуйте,

érintésbe hozatván a’ gázzal , változatlan mal-ad.

Melly vi'sgálatokbói világos , 'bio g y 01 gä z t 18 21 а

8 2 6 n s а v an y ots ‘gìi'zL semmi más 'le'gfajjal nem

vegyülve. ' _ _ _' ’f'l ~ ’

Е2еп 820111111Ё szëhsavanyon kivül találtaték ,

az emlitett mnnkában leirt módon . még v iz' h e 2
kötött szénsavan y ,l vasacs , kovaföld,

mészföld , talakfö|d,lithion, n atron,

sósavany, ’s némi g'yántaféle test.

L.. Ezen vegyrészek öszveköttetése következö

módon tanultaték-ki : sok' viz megfôzete'k , ’s beló'le

a’ magasb mérséklet által 1111611` a’ v a s o n kivül

még szénsavanyos rész , 68 szénsavanyos

mészföld , '-mellyek kettös szénsavanyos

á ll a р 0 1 h a volfak jelen ’s fólolvadva a’ vizben.

Az i'xtszivá'rgoftv nedv kîgözölgés utján ada k é n

s a v 0 n 'y o 8 m e s z е ti 'az' igy szárazon hátrama

rad't ànyagból az alkohol gy á n t á s a n ya g 0 1

olvaszta föl , azután só а van yos magnes iát,

és sósava nyos natront. A’ maradékbul hideg

vizben felolvadó só végtére k é n 8 a v a n y о 8 n a

tronbul, kénsavanyos talakföldböl,

és kevés kénsavanyos lithionból állott.

.l¢.', . ~i«
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h; ' s. _ ._‚..-‚ А, hul. _ I

A l л‘ v ".'l ' ‘‘ 5"..âfl». 1

ezi. V .\‘ " '.

N t-A' nleleg (Шт: tehát, Jl)" lelt alkotórésze

ket következő Öszlgekiitégglgheh, bírja: _

_L i Szabad szénqavgpx,. a’ forrásbul kifejlődő; . ,

l I › “фи kötött Sze'nsavngm _

‚1, .,. Ket_tesen szénsavanyos vasacs; l i и и , _ ‘I

„ „ mészfóld; ‚ ‚‚.

... . м .-‚ i "a mmm“; н. '

» лишит шефы; __

.L l (Vh: :mi z':talakföld_ìn I: In ... к : м; 1i» "

‚пи f “n п” feu; :ì ЩЫОЩ? .-'1 Í tb' 54511 ..:°- а!

.rf-v в ч: naxm'ß; i n m , «_m; u.41} 'l

я ЁМУВПУОВ talakfâl-d 5.‘ з . - 12."; ъ: im Í!

W ‚1 ' ч›2-‚'- шпон; » :;..! .fmI- '.Kosiaföld;~és„ .m я «. u.: 1, i=~ л l .

«'f» Némi.gyántás. test' . ' ; кг ß .. д=-‚

д f, »Penman megmért .8. ;he0.t9ä5r.6mm. az байт

удфШ, igen 4vigyáza'tqs gőzölés me|lett,+;80?_l;{"pál

mpggáritott'maradékpt ada, 296,0x rnillìgrçnlmgnyit?

melly bQFSEW'áWPáAmértékleífsen égettem?“

milligramot nyoma;` innen 1,000,000 rénzìaÍ n’ _viz-t

nék" bir,0,000,298 szilárd részt, vagyis 32'Ía't ad

gőzölgés ’s égetés шёл 2299)",o днём szilárd anya

gokbóL
_,'.;|h "' ` _ . . ' ‚„Tx .È т^ î а. 29'l §.v r. -- 2 . . '. 5.‘ "n

i(t1= д" -. '

Hasonló módon тёща meg Wégner ur a’

többiő forrást, ’s azt találta, hogy, a’ Jóseffurrást
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kive'vén, mind azon alkatrészeket birják;9 до nem

hasonló mepnyiségben, scm Назови" menny-iségí

viszonyban. -— А“ Jósefforrásban ta-láltatîk.~ugyail is:

Szabad szénsavany; j, наш,“

Kettesen swénsavunybß vasacs;  лён": „i

„ „ mészfóld; .. ‹::1:„=. ‘<5

Kénsavanyos mészföld; ' v ¿1"

„ matronV (igen keve's)

Kovaföld. "

’53. 5.

Ezen minöségi oldoványnak teljes használha

tóságot. adandó, VVagnèriir, a’ mennyîséget is ha

târozgatta , következó' sñkerrel: '

А’ forrásból kifejlödó’ szabad szénsavanyos

gáz mennyisége nem volt meghatáfozható. Csak

azon körülményböl , Воду _а’ megvi'sgált fçrrások

leghidegebbìke, t. i. `а’ Jósefforrás 110 terjeg

(volum) résznyì vìzben 110-.terjegrészl szénsava

nyos gázt hir, пне a' melggytůkör '100 terjegré

szében свай]: 60 találtafik, lehetne a’ ШЕЙКИ szén

savauy hihetó' mennyiségire ite'lni azon esetben,

ha annak,kifejlése csupán a’ mérséklet által {61

tételeztetik. — ’Sigy föl lehetne tenui, hogy 100
terjegrésznyi тын, 50lterjegrész Szénsavany fej

ШИК-И. Mìvel рейд а’ föllebbiek szerint 24 órában

2460 köblábnyi vizet ad a’ forrás ‚ az игуан addîg

ИЩЕМ szénsavanyt 1230 köblábra becsiilhetni. *)

*i Ежи kö\etke'/.tetés nem- egészen puntos. Mert hogy

u’ szénsavany kifejlése nem csnpëín а" me'rsékletlül

függ, ат" körülnlénybül tiazrán kivilágfík , hngy a’

meleg tñkör mérsékleœ télen nyáron, сайд és száraz

`
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' tónyilás éslajlg mérse'kclhetn

»ogy a fürduben meg lehesl

időben változatlan, a’ szensavany kifejlése pedig olly

pedig al

állhatatlan, hogy néha igen keveset lehet belőle

re venni , máskor

annyira ,legyezés által

sen maradni.
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3t Orvosî tulajdonságok.54. -§ ,_ I" пч

Аэ hévizek gyógypyeje. l

Mint fóldes~sós, vasas, savanyú viz fôhafását

a’ szliácsi viz a’ benne (вышиб vasnak köszöni

Llgyan, de ezen тьме a’ донка: löbb mennyiségíi

’5` a’ тенге épen ellenkezö irányban ható f öldi

és sós alkatrészek által annyira nińdositatik',

поду ezen hévíz hnszonra foydìtása sokkal Iágasb

mezöt nyer. A’ узнав]: а' föloldó sókkali liensóg

egyesiilésq a’ szénsavnny bámulnudóiu'i»h

s_é g'e által tovább módosittatilì 1и!а5аоп$ё$айЬап‚.
azon jelességgel, hogyha’ test annnak assimiláló

ereje által jóvai könnyebben Гонщик, könnyqsb»l

ben megemésztetik, {в _a’ miiszerzet minden ré-,

szébe , lnég la’ leggyöngébb idegeket kiséröiegíi-rIl

nomabb hajszáLedényekbe is könnyebben eltex'jesz-I

тети Ehez járul~még a’ ,-5- 25<l R. niérséklet, ez,
a’ test elÓ'tt annyira kedves melegség, lmelly еду,

llémethoni vas füŕdöben sem találtatik . hol -I- 7o,_

majd -| 100 ’s legfölebb -+ 12° R. _foknyi' lévén

a’ viz a7 fürdó'höz melegitést Ищи, igy pedig 6s

erejétül , Íìalall élénkségétöl megfosztatva a’ iniénk

nek sokkal utána van , Osann ‘*) hires hévizleiró

I\‘) PhySi|<a|isc`h~niedicinî.A che Darstiellung der bekannten

Heilquellen der vorzügiichsten Länder Europas l. ЧЁМ"

Berlin. 1829. 305.
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e’ megjegyzése szerint: „ Az ásványvizi fürdôk ta

gadhatlanul akker legerösbek, leghathatósabbak ,

ha olly melegen buzognak eiö, hogy használat vé

gett sem igen паду hůtést, sem melegitést nem

kivánnak.“

газ. 5.

А' vasnak ezen szerencsés összefételéhen an

ну? fóloldó alkalrészekkel ’s olly fömeg szénsavan

nyal, ezen héviz сшиб: ’s általában панд,

éltetö hatásu.'Szörbölve a’ vizhamar eltünö

hevitést мы, mire nyngasztnlása ’s meglompulása

következik a’ gyomoridegek магазин": e'rzékeny

Ségének, ’s e’ hatás ВШИ-дед majd az egész 5665

rendszerre ’s tehát az ingerlégenységre is, mi'dó'n

a’ véredény rendszer munkássága igen нейдет: fel

степей]: `’s vìdámilatik, a’ testre kellemes тема

érzés kiterjeszteîik, a’ gyöngéknél е; szokatlanok

вы néha könnyii borzadás és izzadäs eio'hozatik ,

az élvágy pedìg mindenkinél élesitletik. A’ kihaj

tás (Excreiin) leginkább a’ húgy- és szapqritott

székürülés, rilkábban ‘a’ nevekedett bó'rkigözöigés

által történik.

A’ fürdö a’ testet elsö pillanatban köríilhullá

mozva , еду his bör-borzadást idéz elö , melly a’ x

gyöngéknél 1ш1ЬбггёЕ$ emelkedik, a’ szénsavany,

ámbár паду részint eliegyeztetik a’ vizszìnérül,

gyorsabb МЫШЬ: okoz . ’s igy a’ bôridegek дама.

kony megrázása ’s a’ szaporább Нашей által el
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быть amaz eisö érzés, ’s a’ könnyíi borzalom he

lyét a’ legkellemesb lneieg foglalja el. Minden fii

rödök’ vallomása arl-a megyki, hogy nem lehetsé

ges olly mérséklet , melly a’ сеет ek kellemesebb
Vvolna ennél. A’ nöi'ényi 's ingerleti élet mindeu

munkálata fölmagasztaltik ’s az idegrendszer meg

rázatása тау! a’ legjótékonyabb kéj -érzésbe ol

vad föl. Az érverés szaporább , szabadabb, az át~

gözölgés élénkebb, a’ volt {гадают жиды, az

étvágy fölgerjed, bél és hugy íîrůlet szüksége

(зак hamar zaklatja a’ папаши. КёзбЬЬ vagy k0

rábban, az egyéniség szerint, ismét könnyií bor

забав áll be, ugy mutatkozva, mintha a’ föléledt

életmunkásság mostig eleget tett volna, ’s ha nz

erôsebbektiîl Мёд vétetik is észre, шву észrevé

tetvén sokszor elnyomatik ’s ismételtetése is bevá

ratik, me'g sincs senki ‚ ki a’ fürdöt elhagyván,

erösen meg nem папашей öltözködés közhen, no.

ha a’ szoba rendesen 25° R-ig, söt jobban is be«

fiitletik, E’ {ат különben tisztán idegi, тег! а’

bör fôlszine skarlátveres foltokkal тайн“, ’s jóval

melegebb tapintaìú, mint rendes állapatban. Ezen

továhb vagy rövidebben tartó fázás ulńn, a’ fürö

dô csak hamar ведены: érzi тазе“, l’s minden élet

sphoerája magasztalf , melly állapot semnlihez sem

hasonlitható, kivévén тайн közelitôleg azon дуб

nyör-érzelemhez, mellytöl minden fölindl'ttatik,

ki a’ savanyl'tott azofgázzal mesterségesen Уеду!

lett levegôben egy ideig tartózkodni próbál.

7
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до. §.

Az Ной és fiirdésre Наций“ viznek ezen ví.

беби? haiása különfélekép тщатся“; àz ember

Бей, szèlńélyessége t, _i. ’s betegsége szerint,

пру! hatnlmasan erôsítve és öszszehuz

её, ninjd mngasztalvnés ingerelve 'majd

k'iîzve'tve csillapi'tva ’s az ingerlett Неё;

ëlefct шантаже, majd olduzva (olyasztva) és

ëif'ißr-n l'irít v е. `

Мытищи kérgégkavm különösen hangza.

пай, ’s ellennmndásnílk, ИЩИ“: az, hogy ugyan.

azon viv, ittl ‚в` hnnynlloft és kimerl'fett eró't (Ценя

tze , a’ míiszer hannnniállanul kicsapongó munkás

ságńf szeiidifse., itt az olvaszíó vérfoiyás , a’ meg

enlészîö highas forrását kiapaszsza; ott a’ bete

@miA 'hám'vartómm vérfolyásf. мнет, а’

k'in'1.6’_ ‘dugulásoknt elháritsn; itt öszvehuzzon, oit

a’ megrekedt csatornákat kìnyissa; _ de ez nem

elleninomiás, ’s tudmnánynnk mostanì állásponfja

метёт, Vim a’ Топ-азид! nem tett is é\enkénti ta

„мамы, mlámndja nz orvos, hogy a’ sókkal és

szénsnv'annyal liilbóvelkedô hatalnlas vasas hévn'z,

nem свай számtalan módositást tapasztalhatásában .

küh'ìnféle gyógyszerek ereje't birván: hanem gyak

ran egészen eilenkezö kórtünemények is ugyan

4:non ok-öszszcköttetésben lévén , тамада, hogy

gyakran едут életsphoera ingerlésével és erösl'té,

sével a’ többick szabálytalnn munkásságát csök.

kenleni шлет; föképen рейд, hogy a” héviz егб
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n'y бз(‹1упатйсп$) módnn a’ természet

gyógyító önerejét fölizgatja, ’s általa

a" rendetlen tüneményeket . munkálalok dishar

moniáját kiegyengetve , Ш erôsit és `¿dugaszt , ott

- csökkent és old, egyszóval pedig különbözö be;

tegségeket meggyógyi'that.

57. 5. ‚

А’ gyógyviz elsô föhatása tehát e rös i t é s ‚

ai ìngerlékeny élet’ fölmagasztaiása. E’ hatás Ía’

nôvényzeti munkálat дна! történik , nz anyag"

nyilvános átváltozásával elsö můhelyénél n’ gyomor

bani emésztésnél kezdve, az assimilation, chlyÍìca

tión kereszliil a’ teljes vérkészitésig. Mig t. i. a’

viz szénsavanya ’s wasn állal a’ gyomor és bélcsö

izomrostainak munkásságát és feszitó’ erejét hatal'.

masan fölmagasztalja, az emésztést és инаком

sitási eröt is elömozdi'lja, mi által a’készitetfjobb

’s hihetöleg vegyületileg is битого“ tápnedv

-(chylus) a’ vér készítésben nagyon kedvez a' cru

ог és rosianyng képzödésének; Еву pedig ,ez ál

lati átváltozásban a’ szöveteket feszesìti ., az edény~

rostòs , izmos és Медный anyagok öszhlízékony

веде“ szapon'tja. Segit ez . okbul a’ hanyellotŕ

plasticifásòp, 4melly alsóbb апатит anyagok’

képzésével питейная": (р. о. nyálka —‚ lég  ,

’s gilisztanemze'ssel) , "ждёте! mindenkóro elö

iermésiŕ, szabálytalan elválasztást és магмы, du

gulást,Á edé'ny -és ideggyöngeséget, ha néki az

1r ' ч
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edény, izom- , és тевтонец gyöngñlt Виды-Ю

kenyse'gi befolyása Гейш“: alnplíl. Továbbá épen

a’ fölbuzditott ingerlékenység és öszhuzékonyság

által vérállitólag dolgozik (stiptice), ’s nem csak

a’ szénsavany egyenes hatása által az idegekre ,

hanem közvetve is, ìdegerösitöleg, az anyagi al

итог Úubxtratumj erôsitve , valamint annak

beteges érzékenységét csöndesitve, nyugosztalva.

Majd nem speciíìcus viszonyamìndenik nem nemzô

részeihez, kìváltképen a’ nöí test ingerlékenységét

annyira öszlionfosi'tó méhhez, eidönthetlengëven

kinti lapalsztalás мы bizonyittatik be,

58. §.`

De a’ szénsavas тю! származó ezen hafá~

sok mellett igen is olvasztók a’ szliácsì vizek, só't

hasüritó'k, ha rend'szeres itnlgyógyhoz használtat

Пай. És valóban ha nz Analysist nézzük ‚ ’s a`töb

hi Отшиб vizekével , p. о. a’ karlsbadival биче

hasonlìtjuk, a’ паду mennyiségií vason és szén

Savanyon НИШ, nem [антик az oldó alkatrészek

beni стащат kisebbnek втащили“, azon egy

ЬШбпзёЗде!в hogy itt ez, ott amaz só uralkodik.

Ezen Ьб fôldes só-tarmlomnál fogva, a’ viz a’

mondottul különböm” módon is mutat плед; а‘ bél

csö takonyhártyáján béhatást, аи közvetlen érintése

`által erôsebben ingerelve ’s тау! csak szaporitott

eiválasztást szíil, ’s az elválasztott anyagot higit

ja, majd рейд fölmagasztalt perìstalticus mozgást
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és gyakoriabb hìg ürülést` oko'l.. A’ fölbuzditolt el

“Ненцы munka a’ gyomorhárlyáklul majd lo

vább terjed a’ xnájra ’s kiváltképen az egész kapu

vérrendszerre, mellyben a’ tenyészeti munkálntot

igen meglódìija, az ере el és мутанта: szapo

rirja, ‚тайна, az elnyomoltat hclyre állitja, a' du

gulatokat eltávolitja e’ míiszerekbül. Nein kiilön

ben Кашица meg a’ föbbi внеш míiszereket ‘s a’

Vbennek honoló tenyészeli kóridomokat, mellyek

az elváiasztások megakadásán aiapulnak. Vizünk..

nek ezen, lligìtó , a’ béicsó're átszár'maztató , ’s i'gy

más -můszerek orgasmusus, congesticus munkássá

дай knrlátozó tulajdonságn azonban igen különbö

zik a’ tiszta Savas «isv alkalisforrá'sokétul p. ‚о. a?

karlsbaditul, és êpedig- abban ‚Ладу bö шепнет-в

пуп vas  шпателей! fugva hossj/.nbb-I hasj/.nálatmel-f

1е16155неш hat (higitása паду hatalmat véve az

дидактизм) károsan a"piá`sticus életre, a’ bélcsŕi

еще: nem емким, -rostos s'lìöveteinek feszere

jét»,À a" miîs'aeri аеуад tónusát nempazároljn-ìsigy',

еду smival nemï Igyöngit д,‘ "s ‘nemileg' дну viszon'yf

tart, mint a’ rabarbara a’ hüsl'tö hashajtószerek

hez Szliács tehát középe'n ávll a’ tisztán erösl'tô

vasvi'wk, és a’ tiszlán oldó savas ~ és alkalisok kö

zûtt, honnan látható is, lnilly kìlerjedt használatu.

59. §.

' L’ т д ‚

Átaiános kórjelentésbe- ее": ЩфеЬёъдр’ уёд

csükkent e'letereje, vizessége ’s „гашишем а’
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cruorban, az т - és vérerek’ renyhesége , úgy a’

pyírkedényeké ’s a’ rostnké , általábau a’ véringer’

hijánya, az „тетям: ingerlékenység. Az ezen

kńlmezfin honoló rendetlenségek közül ide tnrto»

zók a’ те] ‚ lép , kapuér, ’s a' nöi nemzö részekéi.

Továbbá a' csökkent és módjáml nézve апатией

érzékenység, тёте! ez az ingerlödhetésselannyira

egybekiìttetik., az idegrostok erönyének kevesbü

Иве, паду petyhütségök 's az l'gy eredt rendet

len érzések , mozgások, (fájdalmak, görcsök) a’

kihatási sphoerabeli szabálytalanság, sziileményeivel

a’ különféle idegkórokkal (nevroses). -Végre ide

számílhatók a’ tenyészeli élet azon beteges див“

tozásai ‚ lnellyek az alsóbb tenyészeti mezön a’ ve

gyület megváltozását kivánjzik (nlìrigykór , angol

kór) , mìvel e’ gyógyvíz nem tiszta vaskészl'tmény,

hanem igen oxydált savakkal és szénsnvannyalbô~

velkedö ásványvíz, melly könnyen emészthetésénél

Году. а‘ nedvekkel és vérrel bensáleg összevegyûl ,

’s n’ test minden můszerébe 's rendszereibe béhat’

[фин másìtó ’s a’ nedvek lömegét átképzö foiyóság.

во. §.

Ezen általìános pontokbul Шабаш fejtegeté

sek szerint, nevezetesen ezen kóridomok ellen mu

Сана magát vizünk hathatńsnak:

1., A’ vérrendszer kóraiban. mel

lyek a’ vér vízes-nyálkás minöségén, ’s crnor
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(pl'rnye) szükségén alapnlnak. Mint elöpéldánya

ezen állapotnak áll itt a’ f eh érkór (chlorosis) ,

melly ellen, minden elôkészület nélkíil nnnyival

bátrabban használhatni, mintliogy itt n" ne'talán

létezö igen паду Медёщёйепувёд, az orgasmusi

hajlam, a’ duglllások és nyálka öszvegyülések,

mellyek a’ vas rendes beadása elôtt elöbb más sze

rek által elíizeudôk, itt maga n’ На áital elmel

Iöztetnek, ’s a” vasnak hatáshelyére megnyittatik

az ut. Minden fenérkóms jólsziveli ezt , 'u az ital

gyógy öszveköttetése a7 fíirdéssel, eleintc a'meleg

tíikörben, utóbb a1 hidegben (+ 22 В.) itt mnjd

egyedüleg hat, 's gyakran ott is használt , hol a’

sáppadt állapot egész a’ b6rs0"t hasvízkórságig

ment., , Паш-е albo vexatis aut chlorosi-:pallentb

bus et cacochymicis, martialibùs remediis juxta

datis. запишет Solidam кеда-сет, " (тощи/Ера

cher orvos úr.. de,.ther|nis Bibariensibus, Liber

singularis , Lipsiae'ijôs.) Назови okbul seg'it;v

"у . 11 ` Ё .‚ ...

_l i-:l ‚ _ t §‘_ ~ , д .Í . i1;

2.) Azon vi'zk-órságokban, mellyek n’

vér тозяс v'együlelében . ныуЬйдтзёдЬеп, аидъдаь

ban,A sŕit a’ vbelrélszek keményedésében дубинам

nek , de nincsenek` összekötve 4gyakori lázostro~L

тоны. sem миныrészek göî'csöa` felszíilésével.

Kilünöieg segit a’ börvl'zkórságnál s так az asz

izonyoknál soksuml“L (цитат (’з a’ завидуете!)

г
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történń' egyenetlen выманит" nyngvó) vizenyes

lábdaganatoknál; Мифы, annak meggátlásfára,

hogy n` hascsapolás ntán [бака ös'LsZe ne gyüljön

a’ vl'z,  шиши azon vn'zkoroknál , mellyek a’ ver

heny- és szak-lázt követìk, a’ szliácsi "(а igen

паду siikerrel hasznz'xltatik:` „lis porro, quibns

vente: --ex male curata febri (шлют, atque indura

tur. ut prae langvore et gravitate artunni ad ne

gotia lsubeunda inhabiles sint, nihil conducibilius

hiscet 0h aperìendi vim ‚ indicari potest. “ (VVipa

cher a"|n h.) ` . ‚г...

.ì'hi Í li.; , I ‚ I. а n..

’. Í '.' ... ..' .  62 , . „ о

‘ Al'li . ' -Í ‘п. "Í ' л . i, ч ' A ^ ‘g ь

T .~ . в. '

""‘" Al'igörvély (mirigykóŕ,y screph'nla). Ezen ,

äz"úîabß îidìökbel'il olly` irtó'ztatón terjedö nyavnlyá

ńál’,"¿ludomán‘yunk mostanì álláspontjához mélló

gyógyjavaslatot teendök "s *pontosan meghatáro
щади : mìllyI ,f_¿örvélyeseknelßx használ 's mellyek~

nek árt a’ szliácsi viz, elöre jól meg kell 50610!

ni , hogy a` görvély olly kórfolyamat, melly

(Schô'nlein вися-Ем).

' fi'l. , niegíàatáròzottmíiszereket választ tanyául,

n. т. п’ nyirkmirigyck ,takonyhârtyák és рогож—

szövetek rendszerét, és a’ lcsontokat. (Az ideg

rendszerbül csak a’ középponti részeket, mellyek

a’ mozgás készíiletével összeköttetésben állanak,

az agyacsot.) ' ‚

f2.) Hogy az állati vegyületben- штаты

okoz, mellyek föltetszôk, ’s vegymůvilegmegmu
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татами, küiönösen a" hugyban, szabad növényi
r'savany képzésében (Шее 1mb sBengbefäure) és a*

szabálytalan elválasztási szüleményekben , fó'ké'p u’

(питон módon elváltozott görvélyes genyben.

3.) Ноду tulajdon kóx'sztlleményt (а’ görvély

anyagot) termi. f щ

4.) Ноду a’ tápnedv- ненцев: ‚ tehát a’ тег.

csinálás elsó' Кий, ’s ennek következésében a5 hip#

lálás munkálntát minò'ségileg elváltoztatja. То

vábbá azt elöre jól meg kell fontolni, hogy nz

okbuli javaslat (indicatio causae) elsô föltétel ezen

baj kigyógyl'tásához, hogy a’ görvélyes {Мутит

föltételezö okok elmozditása nélkül', a’ szer-bevé

tel teljesen haszontnlan gyakran pedig ezen elmoz~

ditás maga elég gyógyszer. - A’ görvélynek

ezen föltételezö okaì рейд: a’ kevés azotu (foj

tóléges) eledelek, a’ kevés szénsavanyat, de sok n

’ ßldes sót biró viz, a’ dohns, nedves, hideg leve.

дб, bÓ'r nem ápolása. Végre megfontolandó , hogy

a’ kórjavaslat (indicatie morbi) következô

fóladatokat тещ:

1., Ellnozditani a’ kórfolyamot , a’ mennyire

также: okoz az állati chemismusban nevezetesen

szabad зачат képez. Ей tagadńlag történik, az

e'letrend szabályozása, ’s az имевшей (ellensa

vanyok) által.

2.) Az elválasztásokat nevelni, 7s ez által a’

kórszííleményt kiválasztásra birni. Erre valók a’

hashajtók, izzasztók (fökép fürdök) és hugyhajtók~

3.) Fôloldani a' már tökëletesen képzett kór
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szüleményt , n’ tulnjdnnképi g ör vé ly à n y' a g о f i

melly hasonló idomu, fehérsárga tömeg, edén'yek

és idegek nélkiil. Erre szolgálók u’ speciíìeumokf

bfóm, jód, chlór. '

4., Elmellözni a` vérbeli változásokat. Á’göró

vélyes gyermekek vérében arányilag sok fehér~

nye van, ellenben kevés crliorina ’s rostnnyag,

tehát zsongfeszitô (гейше) szerek kellenek min

den árnyalatban , elöször is рейд a’ vas, melly

Autenrietli zerint speciíìcum , nii;- а” gyö'gyjavasá

lat ezen részénél kétséget sem' пешее. —

А’ ‘görvélykór ezen Штампы visgálata után

ниш“ könnyebben és világosabban áilátandjnk ,

mellyik idomaiban használhat vgyó'gyvizünk, fs

hogy Наш ott , hol tett tapasztalások szerint se»

gite , ’s hol ártott, midön vigyázatlanúl használtaték.

_ Az okbúli javaslatnak helylien meglehetôsen

eleget tehet az orvos. Цаца а7 szénsavannyal b6

тетей; vizet, a’ börápolást fürdésel Штаба vég

re, nn'g betege egyszersmind (Лига, száraz, ’s

elég meleg levegôjii éghajlatban tartózkodik.

.l De Agyógyvizei'nk hnsznosak még az állati

:hemismus átváltoztatásában, a` mennyire az sza~

had s'avanyképzésére hajlik, ‘7s az ~én több ей

helybeni tapa'sztalásom тенёта, -hpgy egyìkét te

szik a’ legjobb savany  emésztö szereknek. ЕЕ’те

kintetben генезе“ megfelel n’ kórjavaslat elsd ТЫ

adaísának is д megvisgálván az el- és kiválasztáso.

kat. elf'imozditó tul:a_]'dons.'âgait,4 olvasztó ’s -hugy.

_hqjtó hatás_át,_a’A másodiküteklintetheli kivánságai
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kat is _eléggé teljesiilteknek látjuki A’ hol сена:

még a’ görvélyidomok nem fejlò'dtek magâsra ki,

hol inkább az öröklött hajlam , `a’ görvélyes kü

lemény на" föl és pedig egyìke ammv ш fajnak,

mellynek Штаб jelei a’ vastag Те], -duzzadt aja

kak, telt lígy nevezett békahas vékony i'égtggok,

tompàság . álmosság, nagy étvágy kivált 'kenyérre

’s теряю: ‘itt szliács' igen jótékonyan'dolgozik,

meggátolja a’ уеду-вперив tûvább щит, ’s

a’ különben szomorú вод-вот nyerendett gyernieke

ket serdůlö korukra virágzó egészségbe teszi ált.

4Nem úgy van a’ dolog a’ már egészen НЮ]

lett kórszüleniény’, a’ görvélyanyag fölnldásánál.

lit , tudtpmra, ezen :viz goha sem munkált valami

jeleset, midíín “Братцы, а’ forrás régi visgálója

szól: scrophulosis et glandularum subcutanearum

tumoribus atfect'is, -lentorem viscidum et immea

bilem in iis hoerentem mireattenuan-t, atqu'e dis

pel|unt.‘, ez bizonnyal csak a’ kór azon könnyii

idomait Шей, hol, valódilag nem гейшей тёд

görvólyanyag le . mert ez csak a’ specilicumok ‚

jód, bróm és chlór, Уеду оНу ásványvizek által

oldatik ТЫ, Imellyelsr ezeket vegyökben birják.

Нет keskenyiil tehát szliáes által a’ïtengeri für#

dök, sóvizforrások, Kreuznach és Hall hire, nem

а? jód és brómbi'ró Ra'gozié és Panduré Kisssingen

ben, nem az ńgyhn'tt golyvakúlé (Kropfbrunnen) 's ч

tb. De тНкок1 azon kórsziilemény az emlitett sze

rek чаду vizelç ап'а! elmozdittaték , az й] öszve

gyiìlés e's képzödés ellen viszont hatalmas еще.
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г!!! szolgál szliáesl vizíìnk. mert a' 4d`|k gyógyja

vaslatnak meg felel, t. i.V a’ pirnye (cruor) és

roslunyag szaporitásának a’ xérben, egészen

elhajtja a' hátramadt tompaságot, petyhüdést, és

az дна?! melegség csökkenését ‚ч mi által a’ пёры

lati folyamatot minden részében javitja.

A’ többi görvélyiflomokban bátrabban hasz

пашет]; és hathatósahbak' чётный, kivált a’cson

tok görvél'yében, mellynek шва neve:

/

63. §

fl, Az* angolkór, csontsenyv (rha

сыне). ltt egészen fölöslegesek a’ sós. jód, és

hrómtartalmú szerek, söt megvetendök, - ’s a'

görvélyeknél létezö áltnlános вил!!! javaslat mel

lett, minden ап'а теду ki; a’ cruort és rostanya

got szaporitani. lnnét Renard *‘) szerint leghat

hatóbb szer ellene a’ vas, mivel рейд Szliács

паду szénsavas vastartalmán Akivül egyszersmind

sziikséges savemészîó' olvasztó tulajdonságot Мг,

nem különben mint шагая ‚ tiszta, hegyi levegöt,

és buja nôvényzetet: innét könnyen gondolható,

mennyire termelt Szliács orthopoediai intézet helyé

vé . mellynek honuuktól mélyen érzett teljes hijá

nyát u’ Schöpf Auguszt doctortul Pesten fölállitott

intézet pótolhatja ugyan okos юты, de szeren

csésen удивит“: hely által soha sem.

* Versuch die Entstehung und Ernährung, das “Таем

tlmm und die übrigen Veränderungen der Knochen zu

erklären. Lpz. |803.
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5. Köszvények, (Arthritiden) tehát az

ide tartozó kóridomok, a' Pod agra és arany

ér , mellyeket én is azon alapfolyamaltulszármoz

tatok, csak különbözô viszonyok теней, идуап

azon kórcsaládba шишек. A’köszvénybaj7 ezen

köz alapfolyamata a’ k apu ér mu n k á l atá~

n а k е ! V й! to zás u. "Vena portarlun , porta

malorum ‘. Kapuérbaj jelei minden podagrának és

minden aranyérnek elsŕí tiineményei, elsö kórsza

kal A’ kapuér rendszerben készitzetik azon kór

szülemény , melly maximumát érvén` itt az üte

re k Шт! kii'ettetïk ’s Podagrát okoz , ott a’ vé r

erek által kifelé törekszik, és az aranyeres ba

jok sorát megkezdi. E’ két kbajnál valóban sokat

használ gyógyviziink, de nem annyit , hogy e’ kó

гона: minden szakukban és irányaikban, pontos

gyógyjavaslat alkalmazása nélkül, megtudná дуба

ni . mint ezt sok orvosok hiszik, kik betegeiket,

köszvenyben és aranyérhen, a’ kórnév tudására

csupán, ide küldik , vagy a’ mint honunkban sok

szor történik, az aranyeres és köszvényes bete

gek is, kik orvos megkérdése nélkül ide jó'nek:

és innét, ha történetbůl bajok alkalmas a’ vizhez,

meggyógyulnak, ellenkezö esetben рейд kán vall

va térnek haza.

Ноду 1ehát a’ kösz vényes beteg Szliácson gyó

gyuljon , baja elsô szakban álljon, a’ kapuéri kór~

вед szakában , mellynek jelei: nyomás, elteltség ‚

 а” ke't lágyék fölfúltsága, lígy a’ köldöké, a’

в .. .. r - ' l .. .. n l

szivgodore ‚ оа‘ zavart emesztés ‚ kulonosen a’ sa

8
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vanyképzés tüneményeî. Az elögátlásìjavaslat (in.l

dicatìo prophylactica) itt lxíztosnn eléretik a’ “(2

nek Iulajdonságai által, a’ шатен vérkeringés ki.

"Ы! az altesti edényekben szabályoztatván, a’du«

дымок oszlattatván, a' штат! е! és kiválasztás

rendbehozatván , a’ savany fölszivatván, ’s a’ vér’

vegye átváltoztatván; ’s általában megismert,

évenkìnt behizonyodolt dolog az, hogy e' тек

éveken Шт! nehány hétig Шумит! használása a’

lábköszve’nyt akármelly más szernél jobben féken

гибла tartani 's végre Напишет is eltörli. De ha

a' kîiszvényes kivetési folyamat megindult, ’s en

nek következésében köszvény-ostrom állt beütér

cdények ingerlésének kíséretében, akkor a’ für

dö nem hogy mit sem Манит“, hanem nyilván

ártand. De öreg leélt személyeknél, hol azerök

annyira alászáltak, hogy kórszülemények kiveté.

se're ’s képzéséré nem is jö a“ sor, hol a' тетра

vl'zkórság már elsr'i jeleivel fenyeget, itt панд
kony lngerlö szerekkel egyesl'lve lp. o. naphtával

’s tb. sok hasznot Штат! !ду némelly виа

bálytalan köszvényìdomnál teljeshasz

nálhatást kap e' Ни , valamint a' kimeneti javai~

lnt néha igen kedves lesz az orvos elò'tt. ‘

De a’ mennyit várhalni tôle az elsö kórsmk

ban , olly jótékonyan hat a’ lábadozási szakban`

Шуе!!! hol az ingerlá'z тег ugyan megszünt, de a’

щит részekben tompaság maradt папа csökkent

ingerlékenységgel. llt a' petyhüdtséget eliizi, ‘s

a' kórsziilemény шагам, valamint az ujonan
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képzendônek meggátlása вши! leginkább elejét veszi

a' huzomos szabálytalan köszvény idomnak.

Azon elvek szerint kell ezen hévizek g'yógy

javaslatát az aranyérnél is тени! ‚ melly ugyan

azon alapfolyamat terménye Ilonunkban az этапу

ér igen gyakori , >nem csak mivel éghajlatunk, ’s

étel~ital|nódunk (az erós és böven ivott borok ’s

nagyon paprìkázott'étkek) [так a’ kapuér sok

szor szenved, ha nem mivel alig жарища több [кё

`vetöjev az orvosì sectának, melly аи! álmá, hogy

az aranyér szükséges báj az öreg kor el'éréséhez ,

mint a’ hószám а’ nó'knél , ’s hog'y minden orvos

nak aranye'ri vérgyíijtésr'e kellene `а’ medenczében

törekednie. Népéletiínkben meg* eléggé elterjedt

az aloëpilulák, a’ svédtinctura használata. mel

lyekkel minden bajr. a’ bélcsöbe'reménylenek ve

zetni, mesterséges kórt akarva elöleremteni , min»

den más kórnak védszerül szolgálót, ’s azéri:

aranyér névvel megjeleltet. De mivel ezen tes.

ti aranyér, valamint a hegyek gyomrabeli, sok

szor elakad , 's nem akar napvilágra jöni, ’s más

hol gyülekszik öszve, nem ott hol kivánnók, vagy

gyakran annak пеший, a’ mi nem ; igy igen sok

'aranyeresekjönek :Szliácsrm melly fürdó'hely min

den aranyérbeli bajok kisebbl'tésének nagy hirében

van- nem minden oldaliv joggal- , minô síîkerrel,

meglátandjuk. Vizünk igen illik a’ védszeri javas

lathoz, mint a’ köszvénynél , de csak az elsö vagy

legfölebb második kórszakban, a’ kapuérbéli ba

jokat megtámadva , ’s a’ как! nem ritkán gyöke»

9
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rében elölve. Ha тег elhatározottan elöállt az

elválasztási hajlam, a’ folya'st inkább elômozdi

таща, mintsem a’ nyavalyát háritja el; de épen

ez okbul jó hasznot hajtand az elnyomott, a’ nagy

petyhiidtség és senyves állapot miatt az диез: mii

szereiben hátramaradó aranyérnél, hol a’ vért

szükségkép elò' kell csalni; szintlígy a’ rendetlen

ìdomoknál` a* hólyag’ takony-aranyerénél, az

aranyeres kankónál, a` тёЬагапуёгпё!9 те!!у

ezen részek “найден а1ари1. Mi az egyéniséget

illeti, azon személyek nem szivelìk meg, kik till

ingerbül estek a’ bajba; (ezek elöször is csilla

pìtó ásványvizet használnak, p. о. pfeffersit, ga

steinit); nem az igen vérmesek, de jó sikerrel

azok, kik elöbb паду fogyasztó vérfolyást szen

vedtek, ’s igen idegszeríi alkatot birnak.

65. g.

6. Vérfolyások. llt különösen hasznos

a’ viz, ha az edényrendszer általános petyhíidt

веде, а' hajszáledények csökkeut ösz'huzékony

sága, ’s pirnye szegény, vizes тег van jelen . -

’s itt az ostromok идиша idöben czéli'rányosan

alkalmaztatva, visszajövésöket паду biztossággal

meggátolja. M é hvérfolyńsnál egészen meg’

egyez a’ kimeneti jóslattal 's a’ lábadozáskor sok

hnszannal iható ’s fürdésre fordilható. Vérhu

rutnál igen nagy vigyázást Шейк], de javaslatot

кары némi esetben, kiszámlált általános hatás~
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módja теней; lígy дат! lánykák Dyslnenorrhaea~

даны, Ьа rendetlenül vagy épen meg'nem jelenö

hószám , `s fehérkóros külemény mellett véres

Ниш! áll be , a’ hószálnot rendbehozza, a’ vérhu«

rutot megálli'tja ‘s a’ fenyegetö цепей!“ eliizi.

lgen hasznosnak mutatá magát tovább

66. 5,

l r... .

7. Minden rosz hószámrendnél (Dysme

norrhoea) melly nem épen most. elnyomott hószám

Ы! ‚ hanem már rég eltimttöl vagy épen elmaradoltúl

нашит. А’ nemi munkásságot tulajdonképen

ingerló' tulajdonsága évi tapasztalások szerint min

den kétségen ТЫ!!! van ; ehez járiíl, hogy a’ havi

vérfolyáshoz a’ szíikséges anyagböséget megadja , »

a’ изрыт folyamatotjavitva; —- azáltalános гиду

nz altest és nemzö-részekbelì helyi gyöngeséget

elmozditja, ’s igy a’ dysmenorrhoea szokott ok

szerzöit elemészli. — А’ d y sme n o r r h o e a

meseraica-ban, az lígy Ь!!! hószámi 1:6

lì k á h a n , 's hószám késésnél nagy hirre kapott.

Az elháritort terméketlenség legragyogóbb példái,

mellyekkel e’ Штаб évenként kitíinik . többnyire

ingerlékeny ideges alkatu, méhkóros , fehérfolyá~

sli, rendetlen hószánní , átalános vagy helyi me'h

gyöngeségů , vagy a’ nemi részek dugulásában só

keményedésében szenvedô személyeketillettek. A’

(вы: folyásban akkor használt, mikor ez az

altesti můszerek zavaraitól fůgg, чаду görvélyes
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természetíî volt, leggyakrabban рейд а" tompa

fehérfolyásban, hol az egyének halvány sápadtak,

vìzkórságra hajlók ’s dyspepsiával küzdök „ln ste

rilitate muliebri a” nimia vel laxitate uteri atque

vaginae ‚ aut viscedine putri os тег! internum ob~

sidente, aut denique детина humoris inertia, mul

tum praestant, quoniam ab una parte incidendo ,

et stimolando deíidem humorem simul corrigunt

et educunt; ab altera spiritu quippe aquas hasce

атташе, et polententer omnia penetrante, to

num partibus naturalem conciliant. “ (Wipacher

ifm. h.)

67. §.

D. Az enlésztés-můszerek kórsá

gai ban hová пап-папаши: a’ gastro-ataxia

pitnìtosa ~ acida , roszemésztés , fölfúttság , hlizomos

hányás, igen jelesen dolgozik; étvágy gerjesztô'

ereje'röl már többször emlékeztünk. Huzamos hig

паша!9 szokványos dngulatnál, a’ görcsös kóliká

rai nagy hajlamnál, a’ gilisztakórban, hol az a’

слывшей! szerekkel tett elögyógy, t. i. а‘ gilisz

шк kihajtása után a’ bélcsö életmunkásságát igen

еще“, ’s a’ giliszták ujra nemze'sét meggátolja.

,_In segniori atque minus sufficienti alimentolum

digestione, et hinc dependents appetitus defectu

inertiaque ventriculi , qui non raro ita viscedine

abundat, ut tunica ejus interna glutine insuperabili

fere obducta , omnls cibi sensus obtundatur, hisce

\
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praecipue aquis spirituosis et attenuantibus nihil

sane etficacius salubrinsque potaturi sunt, qui ex

perimentum capere уйти, modo теща. et reme~

dìorum aptorum. usus haud negligantur “(Шта

cher. m. h)

6s. g, ‘

9. A'lép és та] dagndásaiban. Mint
hat vizünk e’ Не! lmiiszerre, már a’ kôszvénynél

mondtuk , itt még csaku паду hntását az edények’

tompaságán alapuló lép és та; daganatban ’s fol

lázulásban enilitjük meg. Ezért volna vizünk a’

панда utókóraìhan, ’s gyakran a’ sárgakórban is,

melly hńzmos és láztalan volt, annyira jótékony

Еду паду fokú fekete epekórt (melas internas) еду

asszonynál, ki feketesége шт“, afrikai sziiletés

nek látszék, 183-lben 2 héti használatra eltünni

láttam. A’ hui/.mos lépgyuladásban, ha majdsem

mi На nincs jelen , hozzá lnég fehérkóros, és viz

kórsrigos jelek is csatlakoztak, kedvezo" sükert’

hoza elö. —

69. §.

to. A’ húgyrendszer’ nyavaláinál

erôs húgy-hajtónak mutatkozik, az antagonismust

a’ bör és vese munkálat között kielégiti, de kü

lönösen атамана hat ezen elválasztás szíilemé.

nyére. Elhárit tehát némelly nehéz, fájdalmas,
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elnyomott hugyozást , a’ hugymegtartási tehetlen

séget , kivált öregeknél és részszerinli bénulásnál ,

af fövényes hugynál рейд naponkìnt bámulandó sok

húgydarát visz ki. mig nem termesztéséhez a’ szük

веден anyag (fölíileges növénysav) elhárl'ttatik

тешит! emésztésì , ’s táplálati folyamat által. A’

tapasztalás több illy szerencsés gyógyesetet emlit

meg; a’ ты: évben рейд еду más igen kifejlett

esetmellettitnpasztalásom arrúl gyôze meg, hogy

e’ tulnjdonság fóképen a’ in e leg t ük ö rb eli

és á d á т fo r r á s vizének ivása által éretik el

’s hogy a’ meleg tükörbeli naponkénti fúrdés a’

kiválasztást nagyon elösegl'ti. 

70. §.

11. Bôrk óroknál, nevezetesen a’ Мата

!ап börszennyeknél, nem csak védszeriil használhat

ni jól e` гамаке! ott, hol tudalik hogy örökölt

Батат чаду о!!у betegség van az egyénben , melly

a’ bôrszenyidomok kîfejlésének kedvez р. о. а”

görvély-, hanem maga a” kifejlett kór oka ellen is.

E’ börbajokkal rendesen zavarok kötvék ös'zsze

a’ májban1 a’ hligymiiszerekben чаду a’ пени!

rendszerekben, ’s ha ezen bajok a’ mondottak

szerint vizůnktöl meggyógyulhatók, a’ velek ösz

vekötött börszennyek is ebben hatalmasszert мы

nak, annál inkább, lnivel az egyszersmindi für.

dés által a’ bôr sziíkséges hajlamot kapn’ kórszíi~

lemény kivetésére. E’ viz évenkint sok úgy пече—
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vezett sömör’ gyógyltását kapja Шведа!!! (те!

!уей дуайгап a’ sömörti'll meszsze különbözr'ik ha

Willan szerint szigorubban osztályzunk) De ho~

ni betegeink közůl sokan eló'legesen nem is muta

ták bajokat értelmes orvosnak, hanem Занесете

jó'nek , тег! hallotlák hogy e’ viz már зайти!“

sömörféle bajon segitett A’ fiirdögyógynál рейд

(sokszori гарантия beszélek) szinte úgy élnek,

mint otlhon. a` savanyú ’s szeszes Виной, a’ jó

fúszeres шеи épen ligy fölhordatnak, a’ klit’

használatánál рейд inár éppen pontosság nem tan

tatik, a’ pohárszám legalább mindig kevesebb

annál, melly еду más Евгенией áldozmik. Ezen

nem ásványvi'z hanem világosabb század által

helyrehozandó eseleket kivévén, pontos kórhatáp

zat ’s a’ források általános tulajdonságainak mél~

tánylása mellett, igaz marad Szliács elsó' orvosi

visgálójának Wipachernak igy hangzó itélete:

„ln exanthematicis atfectibus nullis symptoma~

tibns periculosis aut febribus stipatis. ut scabie,
impetigine, herpete , Iintertrigine, pruriginibuse

patrimmate, psora, lepra, putreacentibns artícu»

lorum ulceribus atque gangraenis, veteribus iisdem

atque annosis, novisque lichenìbus infantum , ali

isque curis exulcerationibus inveteratis atque rebel

libus. magna in hisce regionìhus frequentia occur

rentìbns exsiccando, discutiendoque eximie prosunt. “

71. §.

12. A’csilznál (híîlkór,rheuma) szinte

ат mondhatni, hogy nagyon meg kell különbôz
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tetni az egyéneket és a' kôr ehara'ctert. Én Зина

ácson rstízosokat roszabbodni штат, mert börök

merevé ny , kemény ,' 's izzádásba alig hozható volt,

bajok pedig a’ csonthártyában és a’ szalag készů

letekben Машей, kiknek tehát erösb bôrre Ната

eli szerek kellettek: gözfürdök ‚ orosz izzófürdíik.

Galei,izzadó szekrényei kénfürdök,Szkleno,'|'ren~v

tsin. ’s tb. De fölségesen hat a’ gyöngéd. вене

hetö, könnyen izzó börii csúzosoknál, föleg еду.

szersminti hószám rendetlenség mellett; чаду nzon

igen gyakori következésnél a’ hlizmosan kinyuló

cslízoknál, hol az emésztési míiszerek betegesen

támadtatnak meg, hol nehéz emésztësů tünemé~

nyek, ’s föltetszö gyöngeség vétetìk észre, melly

az alapkórra ismét viszazahat, úgy hogy azevés

után azonnal cslízos fájdalmak keletkeznek. Ezen

Мот ellen a’ tapasztalás Szliácsot igen jelesnek

hirdeti, ’s más sok fölé emeli, mellyek a’ b6rel~

чтицей! fôlötte „шпинате р: о: а‘ szklenoi ‚

stubnyai, trenchini ’3. tb. fürdók. «a `

72. g.

1,3. Az idegkórok nagy матами,

’s a"görcsös bajoknál, tünjenek bár föl

mint általános gyöngeség, vagy helybeli ideg

baj, forrásaink hasonlithatlan gyógyszerek. Не

а’ hanyatlott ingerlékenységnek annyi szilárdsá

got adnak, hogy az által korlátozzák `a` паду

ideg _befolyamzást, az egészre, чаду az egyes
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testrészekre, ’s igy az izmok ellenhatását szabá

„так, те!!у csak remegô mozgások által muv

tatkozik, ’s a’ benyomás megszokása következé'

sében , újra elöide'ztetve, végre a’ nagy erölködés

be béfárad. Igy jótélmny ezen viz а) A’ gyov

morgörcsnél, те!!уе!9 ha a’ kórismeret igaz

volt, jeles sükerrel gyógyit. lla Broussais’ Шее,

гйа3а szerint nem minden gyomorfájás gyuladása

чаду elfajulása is a’ gyomor-takony hártyának,

de szinte nem is lehet az öregek szerint minden

gyomorfájást gyomorgörcsnek tekinteni , és hogy

e’ bajnál a’ javaslatot pontosan tehessíik a’ für

döre nézve, e’ kóridomot igen élesen meg kell kü

lönböztetni. Mert bármi károsan _hat vìziink min

den gyomorfájásban , mellynek valódi душ!!! Ша

pot az alap aka, olly bathatósan küzd, elôre bo

rsátott czélirányos segedelem ша", е’ kórnak

azon idomai ellen, mellyek чаду tisztán idegiek

p. о. а’ cardialgia simplex, чаду те!!уей—

nél mindjárt eleinte чаду a’ kór’ folyamában ren

detlen savanyképzés gill be, mint a’ hószámi

gyomorgörcsnél, ligy a' méhkóros, és

köszvényesnél ’s a’ részegesekénél

(pyrosis potatorum) vagy melly sok légkifejléssel

kötött öszve (cardialgia Найдены). Ezeknél тез!!

lapitó irányzat csak palástolo'lag segit, ha a’gyó

gyitás az emésztési chemìsmus шедшими! a’

nagyon lnegtámndt emésztési егб edzésével be nem

fejeztetik. И! pedig forrásaink annyim jelesek,

hogy több érekig тапок ’s a’ szelìditö szerek „пап

v
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mindig viszszatért gyomorgörcsöt gyökeresen meg.

gyógyitának. —

ау A’ szükmellíiségb en (asthma) csak

és föképen azon idomoknál használható , mellyeket

az öregebb kor mutat: köszvényes чаду hu

gyi sziikmelliiség, ’s itt is inkább utógyógy

gyanánt a’ lábadozáskor. `

I1.) A` méhkórban Ezen rendkivülsza

рога , `s a’ nônem legtöbb baján uralkodó protens

féle — kórságban так régóta a'l klit gyógy kiál

taték ki leg hasznosabbnak, ’s a' világ minden

ásvány vizének orvosai azon дышать, kikre a’

városìak által Щеп kihallgatott panaszok a’ méh

kóros aszszonyok szó gazdag szájáblíl еду kéthó

napra nyáron а: háromlanak. De e` bajnál különö

sen a’ vasas fürdó'k azereztek mind az orvosoknak

mind a’ betegeknek legtöbb nyugalmat, ’s igy a'

szliácsi Neptun is olly szerencsés , hogy évenkint

jÓ szálnot vendégel ezen pathologicus kaleidosko

pokbul. De mint minden isten , tigy a’szliácsi

Neptun sem tud an ny i féle kivánságot едущего

re kielégìtenil Forrásaink azonban a’ méhgörcs

következô viszonyaiban mutatkoznak igen hatha

tósaknak: ha az edény rendszer kiůritéséböl szár

mozott a’ méhgörcs . чаду valóságos vérzés , чаду

о!!у nedvvesztés áltnl ‚ те!!упей készitéséhez sok

vér kivántatik, tehát паду nádravérzés, hamar

következö nehéz , sok vérvesztéssel járt szíilés,

hlízamos fehérfolyás, és hosszlí szoptatás után be~ ~

álló méhgörcsnél, végre', hol rendetlense'g van a’

l

 



97

hószánmál , melynek rendbe hozása a’ méhkórnál

olly igen Готов. Kewsebbet reménylhetni Боги!

sainktúl azon esetekben . mellyek a` hasidegrend

szer közvetlen ingerlése дна! támadtak, és mel

lyek inkáhb az emsi, gasteini, pfeffersi ’stlL

csillapitó vizekhez látszanak illeni; noha illy eset~

ben is szép sükereket tudtam nyerni, a’ fürdést

gondosan kötvén öszve az Adámforrás чаду a’

meleg tiikör vi'le'nek ivásával. 

Azon vigyázattal használtatván, nagyon jót tesz

d.) a’ rásztkórságnál (Hypochondria) ha t.i.

azon idomot kivcszszük ‚ те!!у 3оЬЬап a’ csìllapitó

mód ай! tartozik. Az anyagi rásztkórnál a’ kóra

nyagokat föloldja az altest müszereiben ’s elhajtja

onnan, az étvágyot kijavitja, az alvást nyugosz

talja; a` kövér, lomha, ugy nevezett anyagtalan,

az altest idegeinek nagy tolnpaságábúl származó

rásztkórral gyötrött személyeknél pedig fó'képen

„llypochondriacis et melancholia tentatis,

omnemque reconvalescendi spem abjicientibus ima

gìnariis aegrotis, sangvinem eousque levem гагат

que conciliant, ut usu continuato , activior factus,

ideas tristes atque lìxatas mobiles vicissim, dissi

patuque faciles reddat, donec oblectamentis et loci

mutationibus frequentiorìbus, novis succedentibus

et novis ex animo penìtus ejiciantur. Quarndiu ve

ro ab iis potantur, usus earum externus, et qui

dem calefactarum (l) baud negligendus. “ (“Чре

cher a’ j. h.)

9
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e) A’ nyavalyatörés (epilepsia) szinte

e’ forrásokhoz tartozik azon idomában , melly ef

hérkóros méh-nyavalatörés nevet hord,

’s a’ пленен még más gyógyjavaslat kiele'gite'sét is

kivánja. Но! csiikkent ingerlékenység'-, petyhüdésen

aiapuló ideggyöngeség, állati melegség’ hijánya,

senyves kine/.és iannak jelen, ott. cze'lirányosan

használhatni e’ vizet.. és .l a hn szerint (Маг. med.

4 Наб. 1. köt. 655 l)nemìs tanársos illy esetben

a’ speciticumoknál, görcsellenieknél soká maradni ,

só't Tissot is (Traitéde l’ epilepsie 1770. art 27.)

a’ Spaai, és Pyrmonti vasas vizeketìa' ne

hézkórnál igen jó sükerüeknek тратам.

f.) A’ bénul áso kba n igen gyakran pró.

háltatik a’ Szliácsi издав, és' minden évben látni

itt e’ féle szerencse'tleneket, kik többnyire а“ Рёв—

yiényi vizekbiil jönnek ide az ntógyógyot használan.

dók; azon szerencsése'k , kik itt мышь е’ bajuk

.gyógyulását, чаду legalább enyhiilését, tübbnyire

ama senyves bénulásokban szenvedtek, mellyeket

atrnphicus gyermekeknél ’s f_ehérkóros személyekr

nél, úgymint lobos lázok, ólommegétetések, `s

föleg az ondópazarlás таи штата ‚ itt pedig пеп

-savanyós gt'íz fü rd ¿in k még mindig legtöbbet telt.

73. s. , .

14. А troph iyá k b a n az az nzun kóresalád

Ьап, те!!у. ае hanyallott reproductio "денек aq.

ůtérrendszea'ben változást nom пиит, igen kitiinf'i
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vi'zünknek hatása , kiilönöse'n' sí'lkeres a’ f iatal

k o ri h e r ч а d o zá s n а! (Marasmns juvenilis)

mellyet idegi aszkórnak is lehetne nevezni, de je

lesen az öregkori hervadozásnál (М. seni

lis Hlterfcbwöàe). Valóban ha meggörbült száraz

aggokat e’fiird6helyben rövid idö вы: чййётйёр

ре! és szilárd lépéssel sétálgatni , "s a’ világ min

den gyönyöriiségeit megint vigan éldelni látjuk ,

lehetetlen е' forrásokban egy 63 élet-adó ’s föliñitó

hatalmat nem sejditenünk. A’ hátgeri пои! her

ч а d о z á s b а n [Tabes ~dorsalis) sinlc'idök , beteg

ségiik azon stadiumában mellyben általános és hely

heli erösités szükséges , e’ fürdönél ‘jobbat nem

választhatnak.

74. §ń "

15. A’ sorvadásos nyavalyákban is~

mét паду vigyázatot kiván, de haszonnal dolgozik

a’ rostok nagy lazaságánál, ha az az emésztö sor

vadásra, ’s igen bö el- és kiválasztásakra ad okot\

szinte mint а’ hasi miiszerek dugulatainál, mellyek

a’ sorvadás’ kútfejéiíl szolgálnak , ’s niellyeknek

föloldozása ’s utóbbi zsongfeszitése (szivósitása)

szükséges, többnyire jó sükerrel használtatik.

75. s. ‘

16. A’ b új a s e n y ч b e n (syphilis) nem ап—

nyira mint gyógyszer, hanem mint Iegjobb próba.

 ß

_ \
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k6 a’ kétes kórismeretnél használható gyógyvizünk.

Minden gyakorló orvos’ kezére jutand olly buja

senyv, mellynél a’ higany minden idomban már 36

Ь6чеп beadaték, a’ senyv javulása nélkül , söt

nyakns idomot öltvén niagara, igazságos gyanli

támad, ha valljon bujasenyves чаду higanykóros

legyen-e a’ test. —— !!!у kétségben kisegiti vizünk

mind a’ beteget, mind az orvost, a’ mi mind kette

jekre nem Не nyereség. - Mert valamint a’ hi

gany ач rostanyagot és fehérnyét a’ vérben elrontja,

a’ pirnye't (cruort) kevesbiti, ugy a’ vas, kivált

a’ szénsavas, egészen ellenkezöleg hat, a’ tenyész

eröt buzditva ’s a’ képzésvágyat magasztalva. 

Szénsavany és vas leginkábh képesek a’ bujaseny-Í

vet szét-gyökereztetni, ’s öregbiteni, használtatá

suk közben csontl'ájdalom , persenések támadnak,

’s а’ volt buja fekélyek roszabhulnak. Azon Horn,

B rü k m a nn (Horn’s Archiv für med. Erf. 1812.

1. köt.) ’s Car michael ’s többektiil elszámlált

esetek , a` bujasenyvnek vas által történt meg дуб—

gyitásárúl, bizonyosan inkább mara'dványok a’ hi'

ganyos gyógybńl , mint valódi bnjasenyvek voltak.

На tehát valamelly vbajnak bnjasenyves`természe

tériíl ke'telkedünk , ’s inkább a’ higanyt gyanitjuk

kórlasztónak, a? Szliácsi vizat veszszük segedeb

míil. Ha javul a' beteg, ha fekélyei Нажимай, ha

emésztö доп-чабана eltíin, akkor bizonyosan higany

kórral van dolgunk , ’s a’ beteget hévizünk helyre
l állitandja. _Ha рейд nehány nap alatt roszulnak

a’ kórjelek, elhagyandó a` fürdés, de merész hig

‚_ A.. <-.ц.____‚ ._ Y ,ì
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nnygyógy által a’ rettenetes ellenség kiüzendő. ‘)

Még a’ higannyal gyógyított rendes bnjasenyv után

is megszerzi e’ fürdő a’ teljes meggyógynltsági bi

zonyosságot, a’ mi mind a’ beteg, mind az orvos

megnyugtatására mindig igen kivánatòs. -- Mivel

a’ kankóidomok többnyire a’ bujasenyvek között

{питатель ‚ noha nem mindig oda tartoznak, én

is itt akarom vizünk hathatóságát ailomha utá-kan

kóban megemlíteni, kivált görvélyes , és humtra

hajlandó egyéneknél. —- Én több/ évekig tartott

utókankót láttam itt négy héti fürdés és italgyógy

által teljesen eltünni, de egy húzamos prosta

t i t i s s e l fölcserélt utókankót nagyon roszabbúlni is.

76. 5.

17. A’ rákban nem próbáltaték még vizünk

hathatósága meg. Mert ha а’ Dragonszky doktor

(vármegye gyógyásza) та orvosi értekezésében

Zipseri András Szliácsi fürdő vendégjében említés

te'teték is a’ rák elleni hathatóságrúl , ezen állítás

igen fölüleges, ’s nem tanusìttatik kórtörténet irás

által, mint az illy fontos és nehéz gyógyithatása

miatt! legnagyobb ügyeimet; érdemlő pont megki;

'_f) Az 1835. fürdés évszakban a’ szerzőnek alkalma volt

_~ e’ féle igen derék esetet цепным, теНуЬсп e’ via

` .egy már évig higannyal gyógyított, de mindegyre

kétes fekélyekkel, cSontfájdalmakkal és kiíitegekkel

` ‘ "à nagy fokú sorvadással bélyegzett beteget, teljesen

è" vkigyúgyita. ‘ ~ 'î ' '
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vánná, és igy hiteles orvosi традициями nem

mondhatni. - Mindazáltal főérdekíi dolog volna

ezen szénsavany- dús vizet a” rák tekintetében pon

tosan megvi'sgálni , hogy elfogadhatóbb ’s joggal

méltányolhatóbb legyen a’ szénsavanyos vas 23

gyógyeset után ajánlott használata Carmichael

t ől (An Essay on the effects of Carbonats and other

preparats of iron upon Cancer etc. London másod,

kiad. 1809) a” mit több német is bizonyít: Völker,

Rust (Magazin 1. köt. 240 ’s 314 I ) És ha Car

michael azon elmélete igaz, és kimerítő , hogy a’

rák tulajdon élő lény, melly akkor nemződik, ha

az élet alsóbb fokra száll alá, fs az anyag föl kezd

oldódni, akkor a’ szénsavanyos vas штатива is

megvalósulhatna. A’ tapasztalás mondja ki itt ítélő

szavát!

77. 5.

18. Igen jelesen hat továbbá az ércz-meg

étetéseknél, érczmérgek ellen, ’s ez ok

búl az itteni vidék számára , hol az érczek lassú

behatásábúl eredt illyes senyv igen gyakori az

érczdolgosoknál, igazi természet áldása. Hogy a’

higany folyositó tulajdonsága ellen e’ héviz vasa

által a’ legeí'ősb ellenhatást képzi, fölebb a’ buja

senyvelleni használatánál mondtuk, - ’s a’ ki

kénytelen volt kéneső gőzeket nyelni, vagy álta

lában sokat kell ezen érczczel dolgoznia, nem siet

het eléggé ezeq vizeket fürdés és italképen hasz

nálni, egy irlózatós kórt kikerülendő. De más
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4-érczsàvialk , nevezetesen ólom- ‚ szén~ és eczetsavas

réz (Griinspan) ellen is bebizonyodott a’ vas ellen

mérgî ereje, ’s ha Dumas és Milne Edwart pro

bái ’s tapasztalásai (Froriep’s Notizen 16 ВЫ. 1.

sz. 15 l.) hitelt érdemelnek, вши nézetök реши

igaz, hogy n’ теплу, óloln, és réz savitatlan ál

lapotban пацаненок ‚ a’ vas рейд ezen érczek ва

vait eloldczza , ’s alapjokat Мутанты akkor e’

féle betegek forrásainktól legbizonyosb siikert mél

еда várhalnak. Ни vallyon ez utolsó tekintetben i!

elösegiti e a’ паразиты: az elméletet, kitanulni

kellene az ide való kamarai orvos uraknak töre»

kedniek, kik érczméregkórt, nevezetesen ólom

kólikát nem ritkán gyógyitnak. Az én гарантам—

som hallgat шт, mert egy bebizonyiílt Наташа:

sükeren kivül a’ higanykór ellen, csak еду arsenic~

megétetés’ kórtörténete ismeretes elöttem , a’ melly

bůl hátra max-ndt nlsó végtagi szélhůdés , négy héti

itten fürdésre teljesen meggyógyult; az öreg “75—

pacher hitele рейд szinte nem igen használható itt,

mivel állìtása igen kevessé speciálizált : „Arthriti

cis et paralyticis, praecipue ex metalli- fodinarum

таран-Шин noeivis talibus magno saepe solatio cae

тел-55 paribus existunt; qnemodmodum et iis, qui

rigoribus artuum conflictantur, unctionibus emolli

entibus sìmul et sedulo adhihitìs , flexitatem natu

гати restituunt.“

l K 7s. §.`

Миш. A’ szemnyavalyákban ezen fürdô

valamìnt av. без régise'ghen, úgy napjainkban il
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паду, lnélló мешают: kaputt , de épen ezen

hir teszì hogy igen sokan a’ legkülönbözöbb és

legforróbb szem- betegséget is e’ "Еже, vagy in

kább a’ belöle áradó szénsavanyra bizván, gyakran

sok kárt is szenvednek. Hatalmasan küzd рейд а’

szem minden szivòssághijányi bajával, a’ huzmos

könyüzéssel, (könnyár, lippitudo), дутый! haj

lamokkal, söt шавок а’ gyuladásokkal is, mellyek

a’ fölebb gyógyithatóknak mondott vegyelfajuláso

kat ìsmerik alapúl , kiváltképen a’ görvélyes, soor

' butos , köszvényes, rühes szemgyuladással. Továb

bá használ azon látásgyöngeségben, melly az Мед

rendszer, az ideg recze (retina) gyöngeségéböl szár

так?!“ a” Тенет hályog (mor) eló'póstái, söt ma

gn a’ mer ellen is. ~ha az a’ látideg csökkent éle

téiöl származik, шву más olly'senyv kórjele`

mellynek meggyógyulása a’ Szlìácsi vizekben ta

pàszlalás дна! bebizonyúlt.

79. 5.

i l20. Még megemlitendö ezen viz jótélqmny,Á

erösitö hatása ,Y n’ nehéz, lázas чаду húzmos, ìdůlt

betegség mánilábaxlozásban. Az ìzomrendszer elve

не“ szivosságát, 'az edényelrv gyöngeségét, a1

взыщет ingerlékenyàéget 'semmi sem emelendi ha-

talmasabban, n’ nagy vérfolyás v. érvágásálŕal

„диеты: pirnyét semmi' nem pótolja ki gyor

aabban, az egész Медными »emelt ingerlékeny

ведёт, az étvágy hiányt, аи einészlési gyöngeség'et
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egész az assimilatioig semmi nem mellr'izì el hat#

hatósabban , mint az itteni ital _ és fürdésgyógy

czélirányos használata. — Végre azt sem szabad

elfeledni , mit lnivel e’ fürdö az ámbár egésséges,

de gyönge, a’ gond és aggságtól elnyomott тёт—

tékfölötti testi ’s elmei dolog által meggyöngitett

személyeknél, kiknek mesterséges nlůszerzetök 526

mára valódi életforrást bír, feszitve, eró'sitve,

tartós munkásságra Задница.

80. §.

De csak a’ mìtsem használó szer, пене: mín

den viszonban ártatlan; ’s a’ milly паду а’ mi hé»

vizünk gyógyereje, olly ártalmasan fog hatni, ha

ìdötlenül , ’s ellenjelelt kórokban használtatik. Ám

bár évenkintì tapasztalás шейки: meg is kellvallani,

hogy sok vád nem ezenviz ártalmát, ’s hatékony

Стажёр“, hanem igen gyakran annak oktalan

használását Шей. A’ követkexökben tehát elöadoln

ezen ñirdö “ё“, és való ellenjeleléseìt.
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VII. отпишу.

3.Е11еп‚;е1е1езе1‹.'

(coutraindicatiúki)

81 , Q.

1. Hévizïink nem használandó a’ vérböségé

nél~ vérteljnél, midó'n nz ede'nyélet, az Не;

élet ellenében állandólag fölmagasztalt , ’s ezen

álliiìmt a’ vérvegyben is ишака. Azon betegeknek

tehát, kik nagyon ИЩИ": testalkatás, feszes iz»

mok, lńgyl bär, virágzń szin, ’stelt éríités mellett,

melly minden ”швеи-е még jobban fölziídúl, гуашь

ran gyöngeségröl, emésztési bajokról , és szíik

le'lekzetriil panaszolkodnak, egész mé'reg a" Szliácsi

viz, mivel bajok olly alaku, mellynek elöhozása

hévizeink f6 Iulajdonságát тешь. Czélirányos mel

lék- gyógy теней azonban az Ádámforrás magán

használata, vagy a’ tiikör vizé, italképpen e’ kö

rülményeknél sem ártana, söt hola’ hószám- тез—

megînditás, чаду az aranyér megnyitása szükséges,

még hasznos is lehetne.

2. A’ “Имеющим“: ed ény éle-t,

melly тазы шиш gyuladás idomábun штаба,
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föltételtelenül шедшие az ezen fürdòveli кыш,

Ezen állitás nem szenved módositást Мед-1 8581661

tiszta ’s lázos gyuladás, n’ viz fölebb нападёт

zott hntásmodja штат, kéntelen itt roszabbulni ,

mit némelly szomoru tapasztalás a” шашки nyirok

letételérůl (melly elsö csirája volt a’. következö

elfajulásnak), meg keményedésriil, sôt még szélhů

désrůl is bebizpnyitja, sok beteg gondatlanságát,

’s az orvos rosz kórismeretét Шт! büntetve. Kü.

lönös sok hiba ejteték olly bajoknál, mellyek nem

annyira gyuladáson Мартини едуеаш , mint ища!

össze voltak kötve; azután olly ШИН: lappangó lo»

boknál, mellyeket a’ beleg ’s а” tapasztalatlan or

vos gyakran görcsnek, (щипать), só't gyakran

valódi gyöngeségnek is тапок. —.;гъ sokszor volt

alkalmnm olly betegeket gyógyitani , és “Зданий.

kik minden Штабе után воина! roszabblíl Петей ‚ ’s

csak akkor szivelték, ’s használhaták sükerrel a’

fürdöt, mikol` bajoknak lobos teŕmészete hatalmas

душат elleni szer által elmellôzteték. Igen gyak

ran volt ez mindenféle természetü dysmenorrhaea,

gymnorgörcs, és aranyér. Ha щам a7 Szlìácsi vi

zekbe hirtelenkedve hozott nyavalya Изыди gyu

ladásos, ’s ha nem reménylhetô, hogy lobelleni

elögyógy által llamar elutasithntó, az orvos a’ ha

zalnenetelt igen тина а’ betegnek, ha ártalmára

nem akar Ienni. De ha `a' gyuladás nem egyedüli

alapja hanem inkább bonyolodása a’ bajnak; узду

ha különben a’I magasztalt idegmunkásiágban чаду

más helyen gyökerezó' bajt смак idei, tòrténetes
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edényingerletlség Имён, vagy ha az eredelileg

lobos kór elöbh ‚ otthon megtöreték 'ngyan , de a’

fürdöbeni megérkezéskor még munkásabb volt,

minthogy a’ fürdést jól lehetne „мы: ez nem

{гнев ellenjelelése nz itteni fürdésgyógynak, de

szükséges n’ rendkivül таянии“ edényélelet elöbb

többé kevesbbé hatalmas lobelleni szerrel csillapi

tnni , ’s azután lassan áltmenni az Ádámforrás

тазу a’ tíikörviz ivásátul a” fürdéshez, mint mon

дашь.

3 Nagy tódulás-okná'l a’ fejbe és

lnellbe, vigyázatlanúl тёте, résaint gutaütést

okozhatna шмель, részint valódi гуннами а’

mell-müszerekben és vérhurutot. Nenn kevesebbé

liltják az ncliv'vérfolyások ae tüdökbó'l és méhbiil .

a’ bötykös és virágos tüdösorvadás, valamint átn

lában minden föloldozás, — ha folytonos edény

бицепсы щупак 1е.

4. Az olly betegck, kìknek emésztési rend

szerében durva szennyek vannak, neln hasz

nńlhatják azok kihajtása elött a’ fürdöt,  söt

nyomban ebéd után sem jó fiirdeni, az exnésztés

gátoltatván, ’s indigestiókraradatván ok.

5. A’ meghiiléstò'l, sok gyümölcs-evéstôl, заа—

рога hideg ivástúl származott highasnál, ke

rülni kell a’ fürdést és forrásitalt, és csak ha a’

bélcsó' beállt petyhüdése húzza a’ highest igen ho

nzlim,l _mint sok nyári hasmenésnél történìk, 112152

nálhatni jó sükerrel.
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6. 0r bá nc z os vàgynú rutosbnfba esvén ,

senki ne fíirödjék. l'lzen állitás kölönben igen ál

talános , :mart van orbáncz, mellyet l’ börml'iszer

terlnészetkivůli érzékenysége'nek' kell'tulaj donitani ,

’s némellyl kilvált méhkó'ros aszonyok nem köze

“тещей bizonyÍos növényekhez nem illethetnek

meg valalnì душа: orbánez knpás'nél-kůl :f vannak

ismét egyének „.kik пата ‚ h1irnt,'& a. t.' nélkiil

lsohn `seml láthnlók, kik ezen szokássá 4vált. bajt

сдай börůk mérlékfölötti ingerlékenysé'gének ’s

érzékenységének köszünik Mind ezeknél a’ für

dö nem свай nem jeleltetik ellen, hanem kórhaj.

Ialnokat is kisebbíti, börrendszerök és takony

hártyńik petyhíidtségét megjavitja. —- Én igen

gyakranl fl'irde'ln meg паду nátha és nyakfájás mel

lett . ’s n’ bajt az általrendesen megröviditém. 

`7». Olly szeméiyek, kìknek érverése minden
fürdésiután sokkal' gyorsabb, erôsebb, чаду tán

r en d et 1 е n és félbehagyó lesz , megóvandók a’

fůrdéstöl. De mivel az érütés vál-tozása, az Невез

séget, kiilönösen a’ тын-65 rásztkórt bilyegzi,

ezen kórjel maga nem elég а2 ellenjelelésre, ha

nem még több jelnek kell hozzá jáŕulrú, egy

aneu'rysmát - vagy e’ féle медведе: _bebizonyi

tandónak. —— :if

8. A’ terhe ввёз“ ellenjeleli a’ fñrdést

azon személyeknól , kikben a’ nyilvános анамнез

vérböség газу a’ méhbůli tetlleges vérfolyúsm va-v

ló hajlandóság, тазу a` nemi rendszer emelt in

gerlékenysége és érzékenysége igazságos aggo.

1U
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dnlmnt Ińmaszt a’ тазик-111161111 felíil. Hol nem

ez az eset, söt a’ hol az ellenkezó alkat, (отра

ság a’ sziilés utjain , a’ fausse cuuçhera палат“,

ott sokszori tapasztalásmn szerint ‚ igen jól hat a’

fůrdö, ’s vannak nôk, kiknek házassága 11` min

denkori idétlen szůlés miatt áldástalan maradt

volna , ' 1111 itteni fíirdés által terhességök szabály

szerů idô kitartását nem biztositják. 

9. A’ hószámnál fürödhetnek e a’ nók? Ег

ге különbözöleg felelnek az orvosok. А‘ hószám

ugyan természetes munkálata 112 aszszonynak,

’s ez okblíl az едущий, sem ingerlô , sem káros

mérséklelů fürdö ártnlmas nem lehet. De a`l mi

ásvány танк nem egyszerů, söt sajátlagos in

gerlö viszonyban van a’ nöi nemzf'irészekhez; a’

magasabb rangú nök pedig —- tehát épen a’ für

dôkbe járni szokók - lígy is minden, a` legki

sebb árlalum, és inger iránt is fogékonyak. 

Mivel pedig a’ fürdés Ш: köz mederben történik ,

a’ hószálnos állapot , már csak azért is megtiltja

a’ köz fíirdövel élést. Az italgyógy azonban 10151

tatható.  ’ ‚ l

10. Мои kérdém pedig , ha vnlljon a’

szliácsba jövö> ép emberek ii fürödhetnek e , azon

kérdés feleletét adhatni: szabad e az egészsége

Sok'nek. is orvoss'ággnl élni? Minden gyógyszer —

Szliács pedig épen nem tablozik az ártatlan dol

gokhoz. — változást szíil a”`tfestben és munliála`

taiban.; de ha az életmunkásság minden tíinemé

“ nyében mabályo's uton jár, ’s az által az _ńgy ne

:L
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vezett egésségì álläpot anyjává lesz, akkor min

den tartós gyógyszeri „амид, válmzàst kényte

len elöhozni, melly ezen egésségi állapotot n' Sza

bályos utról elvonja ’s a’ jólét ellenkezetjét — a’

betegseget зяби. Ezen sors éri elmúlhatlanlíl ké

sñn чаду korán azokat, kik бит—безо; vagy akár

melly gyógyszert védszer gyanánt,"'vagy csupán

divatbúl használják , {а Yelólian élet vmgy legaláhh
egésség` kocskáztatás uz, han virágzó ‘s’ (НЫНЕ! dú.

zadó leányok, kik canpán beteges'szüleik kise're-'

tében , vagy egyëbb más okbńl tnŕtó'zkodnak 8211

ńcson , rendesen Митоз: használjàk az itteni

fürdöt; mert habár a’ roszv következés nem tíin is

nyomban szembe , .még is hajlandóság marad gyn

ladásos kórokra hátra, ’s mindig. félhetni a’ na

gyon швейным: méhei élet душных. szomor
következéseitíîll ’s tb, i . _- Гм l

»_ . ' до}; м кшуыыщ „(при

l- в . v .lmìà nella .ixâoiími .logh

.l ' l 4i \ в l l

n ‘ l „l 'ì ду'а: ц ' ‘ f'

' 'n » Ё; 1" ‚г- 'Vn

. .
i _ д ’ '. " 'n 4 . Ь .‘~.

. 'l 2 ' ZM». ‘i '-. .“‚'

' .‘ J. ..'. ‚я

' .ß i ‘mi vn.' .l ' '
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Ё " щи. czikkely.

A’ viz használat тёщи.

Fürdö gyñgy  Gáz  чаду gözfürdök  He'viz allövetek

,‘, .. ltalgyógy A’ viz elkiildóse.

;Е..'‚ |»"!: 82 §.

__' 1 I1.l ’

A. , A’ szlii'icsi viz már régóta fc'ikéfien fü r

dés utján használtatik, рейд teljes joggal.

A’ fürdök általában a’ leghatalmasb szerek , mel

lyekkel bajok ellen kiìzdhetni, ha tovább nem

magyarázzuk is ‚ mìnŕi vállòzást okoznak már a’

közönséges fürdó'k a’ börben (melly a’ testnek a’

természettel egybeköttetésére sznlgáló nagy mii

szer) ’s az Шип! az egész testben; meg sem em

litve a’ Еубдузъегек7 dynalnicus hatását. olly паду

kitexjedésü atriumon által, mìnó' a’ külsö bör , ha~

nem csak annak megmntatására szorulkozva . hogy

azon chemiai alkatrészek, mellyekkel szliácson a'

testi-e akarunk hatni, a“ bär дна! eléggé {61523

vatnak s ez hogy okbolrégóta a’ fürdés itt méltán

elsó' helyet Годы—е! a" viz hasznúlásának módjai

között, ——



(ИЗ,

А”. ‚тчъзтцшшетяь „ г.Сб!аайчтёааг Y a’

hef #Fels/éme. ‚Ртёё‘яёщ igen .vlágfrâav теа

МЕНЕ“? ».“ï..‘9ßéle~s.b чет. и'зуёйо'овчтк-м S.“

guin éisïCi идя-й} уйзёаё`|а1ай `s_zeírint ‘al test slilva
nei'ekszik А a”. fii'rdç'iblen? jfs: ez nein свай; a’ nyirkedé

nyek fmimkâsságá.áltzilntöiténìk ‚У hanem lnyilván

a’ láthatllan bo'r шитый,япедте1ёзецё|га| _. mellyek.
nek гнёта, olly Pagyi. llògy lL è e n höc h a’

böŕnek еду Гбуебузде'ййй! he fôdhetó' részére 125000
lyukacsot ~számit. 'Hàljteháftl A b erin e t. h y , С Гц

ikshank, 'Axithenrieth";.Dnt'ro-chet és

Colla rd próháit só Штампа] telt hólyaggal vis.

gáljuk , melly alkalomnml n" hólyagbeli só részek
rövid зад elôtt a"ho|yagon Vkiviili nedv/vel vegyül

nek, ha Müller János s1,erint„` (Phys. l 1. 253.
l.) fölolvadt nnyagokiat ëgy másodpercz alatt a“

bélfodornál vnstagabb luirön"áthiallniÁ látjuk , ’s a

mellelt meggondoljuk , hogy жёг 1-3 per.

hzig az egész emberi teslben jkigiiil hajtátik: kön

nyen átláîandjuk, minö gyorsiziin 'és hizitoêsan ’noz

ditatnak vìziink rszénsav.'anya, таза _és Í's'órészei a*

fx'irdés által a’ test minden ŕészihe, а’ vértömeget

niegváltoztatvn , ynnnak csatornáit рейд, ’s az

мошка! összeköttetésben l'éivi'i Íinom idegszálakat

"тимина lnódon ingei'elve'“simil` эта! a' Единая]

félébb míiszeri nlunkásságot gei'jësztve- föl. -4

De hallgasson az élinélet'g'hol 'a` gyakorlat
hàngosan вы". T-l Hajdan igeí'hi'ke'vesct („так

szliácson az italgyógyról , 's legfölebh is а’ Jósef

forrás használlaték borral , ’s még is a’ csupa für
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dés тент a" àápadtlkóros утонете: naprul nap

ra рифы": láták, ä"ŕhachiticus 'gyermekek_ vi

aszlágjr csontuk szilárdehb' ló'n; a’ kapuér rendszer

bajaì , à’ lép és lnáj Iilagiinatái ”в' tli. 'eltifnték', a’

nélkül, Воду а’ viz hätliafós' тётей 'egyébb mó

Idon , mint föl szivás általjutották volna a’testbe. 

Ennél тешь"; vl'zünk kellemetes mérsékle
tiénél` Гоша. melly által annyira ajánlatos a’ für

xlésre , ezen használat nem csak mint az italgyógy

segédszere , hanem sok esetben mint f6 és egyedülì

gyógymód bátran tekinthetô. —

i sa. §.

Ш: szokás a7 fél és egész fürdö gyó

gy ot megkñlönböztetni; az elsöre 30, a’ máso

dikra 60 fürdéstszámitva. De kiki könnyen маца ‚

hogy ezen fölvétel egészen önkényti, minden ok

tanì alap nélkül, minlhogy az egyéni nlkathoz ké
pesitlfs a' könyii srövid, Уеду nyakas ’s huzlnos be

fegség szerint itt 30 fürdés teljes gyógyulást szül, míg

тёщи 60 sem elég, ha föltett czélunkat tökéletesen

elérni kivánjuk. Mivel pedig itt nem minden beteg áll

vigyázó orvos vezérlése alatt, mivel a’ gyógyulás

nem mindig шитыми": szembeszököjelekkel, söt

eleinte a’ baj nevekedni látszik , mig ulóbh ked

уезд jelenségek állnak be: ez okbul hát sok ven

dégnéliinég is szükséges átalános 'szabályt adni a'
gyógytartási idò'rôl, senkiunenl jövén mindazon

гита! fürdöbe,4 hogy félig gyógyitassék. тить
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bi fólosztás “helyébe kis és nagy gyógymód fo

gadható » el: az első érzékenyebb ingerlékenyebb

személyeknek ’s gyermekeknek számára . állhat

20430 fürdésből, melly 2; 3,'44 hét alatt vé

gezhető: a’ másik ,melly a’ huzmns chronicus nya

valáknál, mellyek soká háborgaták a' testet, ’s

csak lassan elhajthatók, ’s öregebb érzéketlenebb

személyeknél szükséges, 40-60 fürdésbül áll, ”s

4 , 6, 8 hét alatt befejezhető. ' v ' «

84. s.

Ezen főloszlásbél látható, hogy е’ kérdést:

alaljon napjában egyszer vagy kétszer

kell e” fürdeni? nem akarom feltételtelenűl

eldönteni. Hol az élet álképzemények, mélyen

gyökerező dugulások által rongált, kis és ritka

adagokban. de hosszabb időn keresztül, mégis

meg nem szakaszlva kell oldozni; - mert a’ he

veskedés a' „S ok so kat h as z n ál :elve szerint",

túl ingerlene, ártana, vagy legalább el nem vi

selhető lenne. - Csöndes eső hat mélyre, a’ zá

por vize elrohan, rontva. — А’ vérmérsékletü ,

mozgékony edényrendszerü, nem mély gyökeres

nyavaláju betegek, gyermekek ’s tb. egyszerifür

déssel is beérik naponként; a" kis gyógymódot így

20-.-3() napon végezve be; De vannak esetek, hol

a’ napjában kétszer fürdés nem csak nem árt, ha

nem szükséges is a1 szabott czél eléréséhez, és ki

phlegmaticus egyeniséguél, bénulásoknál, lomha
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cachexiáknál , °‘ általában a1. амид“. ingerletiA vi»

szonyoknál a’ kétszer fíirdés igen жидов behatá

sától fél , ne [падла ke'rdellenül ,az évenkénti ta

pasztalást, nlelly igen snkaknál'jótéknnynak hir

deti a’ kélszerfiirdést, - ésnézzen más Штаб

beli példákra, ’s azokban divatnzó kifürdés губы

gyokra (ÈWSÉBQNÉUNIÚhOI n' betegek fokqnként

emelkedve, végl'e так ege'sz nap és éjszaka а’Ьё

vizben usznak, mesterséges bò'rkiütést nyerendök,

’s аз: а’ vizben megìnt elveszlendök. Hilden Fa

bricz inondja, hogy Pfeffersben а` betegek gya

kran majd az egész fürdés idö нит vìzben marad~

nak. Az Aegyptusìaknál, hol a’ fürdés vallási

gyukorlat vala ‚ a’ papok lninden áldnzás elött a'

folyóban füredtek meg', háxfomszòr nappal,

kétszer éjszaka, ha nagy ünnep követke

zék; ‘*) Commodus császár naprínként Минет für
dék. Meggondolván, hngy azy illy hílüzések rit

kán jól gyümölcsözök . lnég is sokévi гарантия

ra támaszkodva megvallom, hngy szliácson igen

sok esetben bátran fürödhetni naponként kétsmel"I

ha csak Alpin., ваше! vero debiles-ét mìndìg sze

miink elött тащили, ’s kélszeri fürdést'nem сза
рёпца' gyógyidö lmegrövìdìtése ` miatt páŕtoljuk;

ha vêgre a’ kórt, az egyénìséget, évsmkot . az ай

knrì idöjárást gondosan tekìnlethe vessm'ik. Meri'
свай rigy lgáz HippocratesnîyjnlnndásafLavandi

bulrìdns, si bis die lai/erls, .non peccahis'f, ’s Vo

gel, Загсы: W). l'. és töbhek taipaszta,l'ńusá.i a,"

") 1. Нед-обои Úalicárnassei Hieloriai". ЫШЧО'Ю: Í ‘
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tengerbeni kétszer Lfiil'dést szintecsak illy Ковш

tolások Вбит javalják. —-. I '

' i „д

_ ’l ` 85. 9. ' ` " '

.im „Ч.

Minden egiyes fürdés hnszszabb чаду гёчМе'ЬЬ

tarlása elhatármt't` befolyással vàn, annak hatásá

fa. Máraŕlegrégibb ¿maak так a' soká гаммы.
Galenus Azizon lanácsa ‚. hogy a’ jól érzés` lmtározzaL

meg a’ kitarlást_,nfůrdo"nkben néha elfogalihaló ‚ de

még is igen _kìterjedtQ ’à ném mindig követhetò' ,Y

mivelvannak föŕödök ,y kik több (iráigl teljes дуб:
nyörrel a’ vinnen tnrtózkodhatnakin’ nélkül , hogy

az haáznokraV volna. Fürdönk orvosi {выдаива
gainäl emliló'k máx', [поду a’I bèlépôk többnyire

könnyíi boyzadást éreznek, melly тау! kellemes

melegséggé . "s таза jól- érzéssé ЧАЩ: , mig hosz

szabb vagy rövidebb idó' nlulva második „этом;

áll-be, a’ bôr receptivitás megelégültségì рвачей,

’s a’ lovábbi \'iSszahalás lehetlenségéf jelelve ki'. ,__

Ezen bomadás' beállását a' természet Готов inlése

gyanánt' kell tehát tekînteni ., ’s nem is kellegész

fejlò'désbe динам, hanem megjelènésekor nyoln

ban kimenni a’ vizbül, ha különben паду гетео

gést ,' görcsöt a’ kíìlsô izmokban, fogkoczogást 's

kellemetlen érzést nem ‘aki-mink zenvedni a’ дуо

morban, altçstben, ’s mellben, — melly jelek

már a’ bör visszahatni nem tudását, az Мед

munkásság kifogyotlságát jelentik. Szliácson na.

ponként “Этой e’ lünelnényeket az igen hosszasan
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förödôknél», 'smég- is többnyirey igen soká Гёте

nek. Rosfan mond:„ c’ est à l’apparition du deu

xième frisson que Гоп conseille de se retirer de l'

eau “’s már Avicenna „тащи/опа a’ Штаб elhagyá

за: ‚‚ antequam horripilatio superveniat.“ De nem

minden fürödö kapja meg ezen Готов borzadást,

vagy свай О1|У`Ы$ nlértékben, hogy társalkodás

közben azt észre sem veszi; ezeknél nz óra sze

rìnt kell mértéket szabni. HufМёда folyóviz

ben еду negyed драга teszì à.; egészség lnegtar

táshoz szíikségesffüi'iié'st, mellyen'túl soha, meleg

viiben soha többre'ne'in', за, óránäl;L Vogel a’

meleg és làngyos fürdöben 'lí'órátol'egy egészig;
Tissot pedig1 ш ‘ínonçija`, 'a’ Ifölszivás az elsö

Её! 6гёЬар16НёпЦц 3115 nagy meglágyulást nem

kivánnak„"az minden'koŕî'elég is. — Véleményem
é's 'lrapäsztälátsoin szinleniegegyez ezen nézelekkel,x

Mii’ `kóŕidom‘, 'az' allait ‚. >ko'ry és,l nem tekintetbe

vétele теней, én igivininden füi'ilés fartását l[4

tůl 1 legész órára teszeym„‘sla"'tovâbl).fürdést, lia

csak különös czél nines vele egjbekötve *j károl

túlüzésnek tartoln. A’ napjában kétszer пятам;

mindig i-òvidebb ideig Ífürödjenel'i, az Медико
80k , a’ r'tiermészetelleni ìngerlékenységben , ’s hil

îminns (deMledicina Aegyptiorum , Paris

|645. Ifolio) Шурф! а’ 7-ll lapnn. A1. Aegyptusi

nûk axon véleményhpn Мига ‚ hogy mint kövér tö

megâk jubba" œfmnek ai штампик, в еще шьв

нарГтЫеа fürdök ежа! reménylik` elérni , mellyekben

: царапает 4зтг шашек-ы шгбищ'театешгМЦ

паропКёп‘ e'gy kúvër тупим meg'eszn'ek, Falck olajoa

Í
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érzésben диетами. mélikórosok és gyermekek

rövidebb _ideig fürödjenek, mint a' kövér phleg

matiçus személyek, kiknél czélultüzetik ki a’ lom

ha гонг erösitése , a’ тёще: vér зайти, a’ du

gult belek föloldása ’s tb. 

. 86. .‚ i .i я '

_ Melly nnpszak és órában kell für

cloni?~ Már fölebb emlitôk, hogy a’ szliácsì tük

rökben nem fiirdenek szabott órarendben , "s

hogy minden vende'g akkor használja n’ vìzet, Ini
kor akarja. Ez vsoká alig állhat meg, тег! a’ veri.-A `

(Идей száme megszaporodandván ‚ ’s a’ Штабы“:

rök чайка: lévén, végre még is valami fiirdési

rendet 'kelleznd alkotni; most inindazonáltal, a'

ki inagán чаду kis társaságban szeret fürdeni, a’

korány óráitA válaszlhatja, a’ ki рейд lármás

társaságban gyönyörködik, ты 9ig fiirödhetik.

Minthogy рейд vannak emberek, kik közmeden

czében sohn nem fürödvén, gyermekesen félnek az>

e’ féle fiirdéstül, ezeknek tanácsolható, hogy idöt

утащит!“ тШбп a’ tüköig üres, ‚пакуйте!

megismerkedés illy személyeknél mindig ing'erlés

sel van ôsszekötve , [пену más emlierek jelenléte

Ы“! esak nevekedik ’s veszélye'swis lehet. Egy

álialában индикацию , hogy eleinte az illy не:
mélyek csnlk`röivid Мёд", 10 peieznélnem tovéibb__,4

és- тщетен levesf Твин“. He'tenként egyszer маем

'ségöktöl hányás, dörsölés és Яшмы: áltaÍ мамаши

meg magokat. -~ ’l "Шип megkömedneks
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fůrödjenek , ’s álltalúban a” fürdés-gyógyot lassan

щам кещвьщвд. Апсашььь pedig. kiv'évén a’

hideg МЫ, mert ниш} a' legfmelégebb днём!

választjuk ki, a’ reggeliï fürde's mi'miengyógyulni

kivánóknak az okbńl втащить, темнот

га vehetô, mivel a’ test @felszivó ereje nagyobb '

ekkor, a’ test a’ naphévto'l ninos felhevülve , mi

те! ‘a’ kemer штаммы и едва fürdés ш ешьы.

:61' топать esik ’ä végre, „мы az* ¿gész „аду;

irányiet'jobßahfelosztliáfó. 'Ugyanià jìi reggelfürà

(Шик e’liggmiilorr'ai`` "à e’ шва Fenderfpohäi `szá`

mot шаман e“mèleg штатива}? шт "könnyü

гадает _ èsìjink ‚. ЁШНбяЁМйпК, ’É fa" gyógyvl'z
i'i'áälioev Кип} _nz vviisí'án'yl'k'úhïáfsélälgatva, mi.

lifán'mdŕad elëg ‘idö aïèbédelötti;kinyugvásra.
’ ‘ Kinek n’ gyög'yvizivásjîó ‘ezel-iiiI ŕendeltetik,

а" fürdés pedig свай segédeszköiül, уйду ki a’

паре: éjjé' ’s megfordl'tva szereli- tenni 's csak

8-9 [юг kel fŕil. az mindjárt fölkelle вы" az ás

vánjT kiithoz siessen, аж szinte éhomra nem a'

legnagyobb nepi’ liôségben,` ’s nem kevéssel az

¿bell elíittivançló, ‘- mig à’fürde's délestre marad. —

"L". Á" Наем? гагат 'nein kell‘hnriiai4 ebéd után

Úenti'i'; тай” Hipiíoe'l'a‘tien’Í ‘ii-lf: lnefjúe ’post re'eentem

édi'iiilionemg ů'eqiié Рбёйгрбтркй1ахёёдйшё(Падёт.
ined.' in( той); àéilt. '"Sëct; edf’ F'a'esiif.“ 381)

и ш ШДЁЁЦЧЁЁЁЩ'ЁЁ‘ «от 2.2 emesâtés ai met

Wkéâságálehgymnov. Yi4ékár¢,..€mït faz _ligarl ne'

vezettgemésziésialáai is щит}, mint _sziikifi a’ lé

Имён: va"I bekeugidnyomuiása ё|са1‚1ащ könnyen
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átlátandja hogy a’ fürdés, melly az életmunkássá

got viszont egy másik műszerre t. i. a’ bőrre ve

zérli, az emésztést háborítja, ’s az akadályozott“

lélekzés által leg károsabb következésű is lehet.

87. s.

Melly оный szerint kell a’ meleg,

vagy az úgy nevezett hideg tükröt

v á l a s z t a n i?

А’ tapasztalás nem ad mindeddig elég fölvilá

gositást e' tárgyban , mivel a'hidegebb tükör eddig

kevessé használtaték , ’s fürdésre orvosi föl vigyá

zás alatt álló betegektől csak mintegy két év óta

fordítatik. Noha tehát ezen tükör” sajátságainak

pontosabb kipuhatolása mind az egész közönség

előtt kívánatos, azonban még is jó okoknál fog

va azt vagyok hinni hajlandó, hogy a’ mérséklet

külömbsége (+ 22°. R. és + 25° R. ) ’s az ezen

csekély külömbségen alapuló külömbözése a" kötött

szénsavanynak némi tekintetet érdemel ugyan a”

kórjeleletnél, de valami nagy külömbséget а’ ha

tásban alig Сейм. Mert a) a’ tükrök alkatrészei,

az adott oldozati táblák szerint egészen azok, ’l

csak a" mennyiségi arány csap ketté némileg b.)

A’ mérsékleti különbözés is csekély, csak 3 foknyi.

e.) Ezen hévmérsékleti külömbség a’ több kötött

széngáz tartalma által a’ hideg tükörben helyre ülte.

tik. Ugyanis nem tagadható a’ szénsavany

hatásának hasonlatossága a’ melegével. Mint

11
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a` melegség, Задание, száll'tva, áthatva,olclozva,

az ideg és rendszert éltetve hat a’ szénsavany

is:I valamint a’ ki tágìtó melegség úgy ez is keve
ат Ia’ vas öszve huzó hatását, ’s mìnden alkat

résznck szállékonyabb, álthaîóbb charactert Ы.

Ezen tekintelben igen igazán jeleli meg Osann ')

а’ jeles fürdó' leìró: ‚

„А’ szénsavanygáz bizonyos mennyisége az al

На“: —— sós vasvizekben hasnnbecsíinek Iartható

a’ héségáfbìzonyos Такта! forró alkalis-sós ás~

папу vizekben, ’s mìnél magosb a' merséklet uz

egyikben, minél több a’ szénsavanygáz a' "1215":

Ьап, annál inkább ИЗ" az ésK ez а’ vizhez kötvo,

annál bensöbben шиш ez és amaz a’ löbbì al

katrészek vegyületét.

Папы van az tehát hogy a’ sxlìácsì hidegebb

“Индиец, nem свай nem hüsebb тратам a’ hör

rńint a’ melegben, Навет forróbb, - поду а‘

fürôdö az elsô meg rázkodás után (melly займе

nem annyìra aíalucgnny mérséklettó'l, hanem az

Мед rendszer vìsszahatásáfól sLármnzìk) ниш-Н:

szinl'i börén шаг! a’ legkellelnesb meleget érzi,

vfe'gre pedig тау! szénnek égetését.

A’ mint tehát én a’ „паев: meleg {Шиш nem

a’ közönséges földes-sós vas forások kö

zé_ падет , mìvel ежей , tudfomra sehol nem mu

таты: Ы|у nagy héségi fokot, hanem egyedül

щей földes,sósvas немым: топ,

*) мы: Die Mincralqllcllen zu Kaiser- Franzensbad

bei Eger, von Dr. E. Osann. Bellin 1828~
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dom, иду a’ + 22' R. fokot шатаю ugy neve

zett hideg tükör is, melly még egyszer olly meleg

mint az ismert vasforrások , szinte mélfán álll'tható

nz elsöbbik mellé, ’s elébb adott okoknál fogva

ат“ lényegesen nem különbözìk. _ '

Ezen csekély külömbség azomban, — a’

szénsavahnyal és Муз": vassal bövelkedés- szînte

mint n’ mérséklet alantabbsága — következö uta

sitást ad a` választásra.

1) A’ fò'képen vashatást kivánó chlorotìcus,

angol kóros s. t. b. betegeknél hasznosabbnak lát

ИВЫ: a’ hìdeg mint a’ meleg tükör.

2.) Az igen alászált ingerlékenységnél ‚ tom

pa hydropsiáknál , húzmos vérfolyásnál. magtalan

ságnál , lígy mint olly idegnyavalyákban , hol meg

rázás, hatalmas bizgatás szükséges p. о. némelly

méh kórnál ‚ bénulásuknál-s. t. lb. ezt a’ melegnél

többre becsñlöm, szinte mint:

3.) olly betegeknél нишей höre erösítendö, {от

ра fekélyeik ìzgatandók , öszvehuzandók ,’s végre:

4.) Mind azoknál kiknek a’ meleg tükör ‚ az

igen sok szabad széngáz miat't (а’ iélekze'st fojtva)
nem tesz jót. v ` '

De használatánál még jobban kell intenom

mint a’ meleg fürdó'énél az egyes fürdés hpszlíra

nyujtásától , теги haAîtt belépéskor, ’s a’ tovább

tartozkodásnál nagyobb a’ borzadás, ha a’ bör

sokkal forróbb lesz mint a’ meleg tükörben, az

„так a’ jele hogy a’ vìsszá hatásì erö éppen a’

nagyohb elhasználás miatt gyorsabbanß Юты-Ще

\
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tik. Azon ideg kórosoknak kik пазу ingeriékeny

ség ’s apró vissza-hatás által bilyegezietnek , leg

fölebbb 15-20 perczig szabad ben maradni. Az

ebbeni [пашет fürdés is keveseknek teend jót;

’s ha valaki épen kétszer akar napjában iiirdeni, '

a’ травмам: мата szerint maga гнёта doigozik,

ha egyikszer a’ meleg tükörben', ’s másodszor a’

hidegben fúrdik meg.

88. §.

Mi a’ für d6 мы: illeti , az leg czélirá

nyosabb , mellyet könnyen. gyorsan levethetni ‚ mi

vel a’ lnssú vetkezés igen bajos a’ tükör азов el

шк részében , hol mìndég sok lélekzhetlen шёп

gáz'van összegyülve Továbbá arra [юн а’ fürdö

nlhánál nézni hogy miné] inkább közvetleniilérje

a’ viz a’ testet, шей ha az érintés МЫ: ruba ál

. tal датскими, sokkai gyelrgébb hatásua’vìz. igen

kényelmes a’ bô чашей köntös,fürdö köpönyeg ‚

Ьё ujjakkai ‚ ’s a'iá felé könnyen kapcsolható gom

bokkal, свай alóleiéggé terhelve legyen belé var

rott ólomgolyókkal чаду jókora seréttel , külöm

ben untalan emelgettetnék a’ gyorsan fejlödö gáz

által melly паду lég golyót képezne utńbb belôle.

Ezen alkaimatlan lég golyókat naponként штата

a’ meleg tükörben, 's a’ mondott módon [падок

ról nem gondolkodóknál néha olly падут neve

Кайле}:` hogy birtokosnkat felemeiik, eldöntik , ’s

a’ vizen megusztatják. Ezen baj bizonyos kike
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rülése végett, kivált félénk dámáknál al гама kö

pönyeg leg czélìrányosabbnn úgy volna késziten

d6 hogy alul gatya módon ke't szárra oszoljék ’l

lábadzókat (@ttupfen) bl'rjon, a’ csipôk köruyékén

pedig öszve huzás végett zsinege légyen. Föliil

hosznbb gallér takarhatná be a’ vállokat, hogy a'

vizen kivül lévö részek védessenek. у Ki ezen felül

nagyobb hajlaniot bi'r a’ meg hiilésre , nem kön

nyen lehet nynkkötö, ’s könnyü fejtakaró nélkiìl

annyival inkább гибче! a' пандам elfújó’zászló

használata óta sokkal több meg hülés, тёща és

könnyiì rheuma láttatik suliácsnn ‚ mint elöbb "ii

kor тёёР a’ mell és a’ пугай meleg gázréfegekkel

volt катюша. —

А’ птёиатог szobájában veszi magára a`l für

dö vendég, mellyre meleg` köpönyeget шву háló

каппы lníz fel; hogy аж az igen {так öltözö szo

bába érvén, душ-зап leveihesse, azonnal ai vizbe

menendö, mert ezen kabinetben штабам, ’s a’
fiirdö rullát Её! venni nem ltanácsos a’ magas mér

séklet miait. De az l'gy befütött szoba igen kelle

mes és jótékony a’ fiirdöbó'l fázva kijövönek` ki

lassan és egész kényelemmel veendi magára az

inasa által a" kályhánál jól átmelêgitett napi öl

tözetet ’s тещ; ruhákba takaródzva szállására

sietend. — A’ gyengébbek itt ismétl Её! órára

ágyba fekiisznek, >rendesen azomban n’ nagyobb

sz'ám reggeli toilettét iparkodik bevégezni, hogy

azon kiilönös jó érzés és vidám kedv közben, mel
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lyet a" fürdés okoz , sétálást чаду az ivó (видной

hoz еду menetelt végezzen. —

89. §.

B. A’ gáz чаду gò'z гамак. Nnponkint

-esti 9 és 10 _óra között tisztogatás végett [вези

ромашек a’ fürdömedenczék , a’ viz egy oldalvásti

csatorna által a’ lnkház elötti tóba vezettetvén. A’
kiüriilt vtükrök egy ideig nem “не! telnek meg ,

' haneni többé kevésbé magas 1. 2. ritkán több mint

3 lábnyi Нема mele-g szénsavan yré

teggel. Héviziink ezen ritka szerencsés “Лёша

ga . vsajnos, még nem iekinteték intés дуэтам

egy czelirányosan el rendelendö göz és gáz Штаб

höz, hanem mint sok más, szegény honunkban

inni napig durva Ösi állapoijában шагам.  De

av. illy gáz jótékony behatńsa a'Í beteges organi

Satióra sokkal szembe „быть, mint hogy illy

állapotban is haszonra ne fordittatnék.

A` használatára alkallnatos betegek ugyanis

könnyen öltözködve, köpönyegbe burkolva bemen

nek a kiiirült “Идёте, ’s állva` тазу sze'ken й!

ve egésv. testökre hagyják a’ szénsavanyos gâzt

Наций. А” melegségnek a’ talpon kezdödö ’s lassan

fnl felé az egész testen elterjedö csipös hatása

igen jótékony, ’s 15-20 percz ниш а’ hör egész

fólszinén bö izzndás tür ki , melly kitörés után a’

beteg a’ meleg öltözò' szobában hanna;` gyapjli

harizsnyákat és jó bundát тез: föl, 's ágyába

ч 1
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siet` a’ kigözölge'st folytatandó. Ebbiil világos,

поду itt részinti gó'z fürdöt nem használhatni,

mivel minden készület hiánya mellett egyes tagot

a’ gáznak nem könnyen tehetni ki, de a’ közön

séges gáz fiirdök is igen tökéletlenek, csak szabott

esti órában. ’s az utóbbi meghülés veszedelmé

vel vehetó'k. De mind azen tökéletlenáég mel

lett is hatásánnk leg kedvezôbb sükereit láttuk

sokl'éle bajokban; mert .sok szélhütf also

v ég щеки bíró több hasznát травмам ‚ mint

a’ vizfiirdöknek. nem külömben valódihasznú volt

a’ nyakas сынок, ischias, a’ köszvényhajok, el

nyomott aranyér folyás. hószám hiány, даёт

asthma, a` коза szagli láb izzadás, tompa nyakas

fekélyek,különbl`éle idült наивен, ’s a' hör mi_i~

szer fris élet hiánya ’s ae rászt és méhkór ellen.

A’ западающий, а’ tiidö ’s gege sipsorvuak,

(Шп‘гггётепб'фтйпъшфт) kiknél az elsö lobos на]:

már elmúlt` meglepö sikerrel használták a’ fürdö

вы, valamint nekik niár a’ szénsavanyos léggel

lerhelt fiirdö- terembeli lartózkodás is паду kön

nyebbülést okoz. A’ most itt lévô fel vigyázó asz

жопу, ki egésv. napon ё: e’ széngáz ellebegteté

sével foglalatoskodva, két év elölt nyilvános vi

rágzó (Herida) tiidó' sorvban немые“ ‚ melly

(пеней a’ Казни láz тёк ielen volt, — ’s most

másféle gyógyitás nélkül. virágzó ép egésséges asz

szony. Igy [бинт egy öreg collegátv L. Doctort

egészen ki Гере“ gögsipsorvval , e’ gò'zök haszná

lata акт az erös hlirutot, a" sok ковш szagli ki
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köpést, sorvasztó, tüneményeket elveszteni. ’s

erösülve a’ leg vidámabb reményel liagyni el a’

fürdó't, ’s Еду itt is betelyesedök a' Beddoe ')

Girtanner “*) Wichmann "") "s tb. дна! adott

meleg ajánlásai a` szénsavanyos Баз belélekzésé

nek ’s külsö használaiának, a’ sorvadosok tehén

istállóbani tartózkodásának '(hol egyszersmind a’

nedves meleg, az állati kigözölgés, a’ képzödö

ammoniac gáz elösegi'ti a’ hatást 3) a’ шариата

sa kori gôz beszivásának hatása, midön szinte sok

szén gáz генам ki,  HufelandlJournál köt. I.

l. 386 — valamint más a’ szénsavanynak a’ lélck

zési utakba vezetésén nyugvó gyógyirányzatok

kolcsönös bebizonyodást találnak hevizgó'zünk ezen

hathatósságában. '

Ezen gázfürdönél meg радушен“ , поду csak

orvosi tanácsolás mellett használandó ’s поду uz

orvosok is fontos ellenjelelöknek tartják a" fej

felé való torlódást , a’ vérhányási шпатом ‘s a’

tüdó'k ingeriiltségén'lla álmnilan, nyugtalan éj

szakákat okoznak, föl kell velök hagyni, втай

han pedig liasználatuknál a’ mennyire lehet igen

дышат kell a’ meg hüléstöl. —

*j ßeddoes und Watt; Betracht l'iber den Medizini

schen Gebrauch künstlicher Luftarten н. s w. aus

dem Englischen von Zollikoñer v. Alienklingen,

Halle 1796. - Hufelands Journal k. 9 F. 2 I. |34.

i“j Miihry Dis. de aëris ñxi inspil'. in phtysipulm.

на". 1796.

*Nj Hufelands Зонта“ k. 4 l. 270.
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90. ç.

С.) Hévizeink harmadik használata allöve

tekben áll. A’ múlt évszakig igen kevessé pró

báltaték meg, ’s én használtam legelöször egy

igen nynkas hasdlígulńsban, hol sem a’ legszor

galmasabb> italgyógy, sem n’ beadott hnshajtók mit

sem segitettek. A’ süker mind ezen mind minden

következó' esetben igen kielégìtö volt. E’ czélra

természeti melegségénél fogva, leginkább alkal

таз a’ meleg tükör убив, ’s kivánnì lehet ‚ hogy

gyakori tapasztalás, ’s orvosi visgálatok által a’

gyógyviz ezen fölvétele az emberi testbe több oldal

rúl kipuhatoltatnék; mert valamint eddigis igen hasz

nosnak mutatkozék, mint lényeges elösegitc'íje az
Y ital- és förde'sgyógynak ‚ nyakas hasdugulatoknál, ’s

az altest’ belsö részeik renyhe lniveleteinél , való

ban legjobb sikerü leend, ha könnyü bélcsöi

gyógyszeikint (egy két illy allövet вдев: és Ре!

adagokban megtartásra vagy kiüi'itésre) használ

Саш: а' bélcsö {отвёз-днём dugulatoknál, el

nyomott aranyérfolyásnál, gyomorgörcsnél és 116

szám -kólikánál s. tb. Különös jeleltetést Карпы:

a’ fej-és mell feléi torlódásnál melly bajok álta

lok gyakran igen hamar elháritatnak, mivel az

Ó anyagokat meglágyitják, a’ be'lcsö munkássá

gát fölébresztik, vidoritják, a” nedvek’ tódulását

pedig a’ fej, sziv és tiidök ellen kevesebbé nemes

részekre vezetik. Heyfelder , ki olly lényeges uta
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aitásokat ada czélirányos fiirdési 's italgyógymó

dokra, Emsben minden jeleit megszünni látá egy

embernél a’ vér fejhetódulásának az ottani Krän

chen forrás vízének belövése áltxal` mig едущая-8—

mind a’ hasnyiltság is szabályoztaték ’s а’ vér

is megindlílt az aranyér- edényekhül а‘ beteg leg

nagyobb könnyebbségére.

Hasonló módon allövetek áll:al a’ щенят/а:

а’ bélcsöbe söt a’ nömi részekbe is lehetne vezel:

ni. Az mondatik hogy Percival és Warren Sam

lung ausserlesener Abhandlungen z. Gebr. f. pract.

Aerzte 2 d. 97. Köt. 3. l. 513. az elsô utak

rothadó romlásiban , a’ végbél гоп szagu evet el

“Нимб fekélyeinél , Rozier По 3. Kot.. 726. l. pe

("д a' méhráknál igen пазу hasznát vették a’ be

lött szénsavgáznak, - a' mik ha Бутик, itt leg

könnyebb volna az eszközöket leg lisztább szén

gázzal megtölteni.

Douche-fürdökhöz nem használtatik még az

itteni viz, mivel a’szükséges készületnek teljes hi

jányn van; de mivel ezen részintes fiirösztés mód

ja пне! ‚ és gázzal olly Íigyelmet gerjeszte az u

jahb idöhen,y igen sajnálhatni, hogy ezen igen

1Чуогзап elöszökellô ’s azért а' leghathatóbb dou

che-fiirdökhöz alkotható viz e’ czélra нет} al

kalmaztaték. “")

 

*y Felyehb emll'tett Moizsisovic» bécsi orvos úr a’. mult

für lôszakban próba'lt идут: Шуеп Douche - fiirdů езж

közt Íöla'llitni, melly mindazunáltal egészen el nem

készülvén, генез над-снопами: folyô évben várja.
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Назови“ mondhatni a’ sok Марий-Ев ‚ щепу. '

nek használása (iszapfürdò'kint) annyi jót mivel

heine a’ megkeményedett mirigyek, izfeszesség,

csontfölduzzadás , köszvénycsomók, nevralgiák , ke

ményedések ’sth. ellen, kivált hol a’ viznek föl-l

magasztaló , ’s hevitö sajátságátúllkell félni.

r 91 5.

‚ .

D)Az‘italgyógy (Trinkkur) Szliácson,

mint fiilebb лютый, nem régótajött köz divatba;

inert csak а‘ Dorottyakut 's Adámforrása ásása

(На kezdék el az orvosok az italgyógyot, részint

föszerkint (ezt azonban ritkábban) részint a’ ШПИ

gyógy mellelt hatalmas „детенышами. Egé

szen megis'mert dolog is, hogy Шут, ’s belül

használtatván, hathatósabbaknak mutatkoznak az

ásványvizek. маме tapasztaltaték, hogy kivált a’

hideg ásvány és aczélvìzek meleg fíirdök mcllett

igen jól megemésztetnek ”в jó sükerrel ihatók.

Tnvábbá bizonyos tûbb kóridom van melly sem

magán a' fürdés, -sem az italgyógy mellett magán

meg nem gyógyúl, hanem mind a’ kettö öszve~

kötését kivánja. Еду Heyfelder **) аи: mondja:

.,A’ köszvény olly Мг, melly minden köriilmény

ben két ásvány viz’ használatát kivánja meg egy

“) Über Bäder und Brunnenkuren besonders an den Mi

neralqnellen des Tammsgebirges , namentlich von Ems ,

Schlangenbad ~Wiesbaden, und Schwalbach von Dr.

Heyfolder,~ledieinalruth u.l.eibarzt etc. Sumgard 1834.
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más мыт vagy egymás Щеп. А’ köszvényesek

mindig дадим“ szenvednek а” kapuérrendszerben ,

valamint a’ köszvény átaláhan nem egyébneklát

шк aranyeres bajokkal втекают: indúlt rheu

matismusnál. (?)

E’ szerint ш! scha sem egyedíil héfïirdök ál

tal gyógyi'tnì akarni, hanem уеду átmási'tó (alte

rans) ásványvizeket kell elöbocsátani р. o. mari

enbadit, нытьём: sth, vagy egyszersmind karls

hadit.' itatni ’s hévizben is füröszteni , ha'különben

виднейший ‚ nem csak kórjeles, hanem gyökeres

gyógyitást eszközleni“ ’S mennyire alkalmas hé

мы а’ jeles вышним együtt az illy ösizekö

tésre. inellyre а‘ természet Шве": ó't alkottani,

restauraló “в átmási'tó forrásai által.

De ezen bánásmódnál is НИШ т, sok visz

szaélés történik . теПу rendesen nem marad bün

tetlenül. Nem minden beteg fürdhetik ’s “лат:

fôltételtelenül ’s nem hajthat minél több ásványvi

zet a’ testébe. Az orvosi tanács nélkiil igy cse

lekvök паду okosságot követendnek-el, ha öriz

kedôbbek lesznek. A’ hideg tükörhen való fiirdés

legritkábban egyez meg az italgyógygyal.

92. 5.

А’ kutak kiválasztását csak a' tapasztalt ог

vos határozhatja meg egyes betegek számára , ki

azok elemi ’s orvosi tulajdonságaival jól ismerôs,

’s megbocsáthatlan könnyelmüség. ha a’ beteg tu
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Iajdon esze szerint “Ланит. А” vegyoldás ’s едва]—

nos mindegyre kevés паря-152121165 szerint a' meleg

tükür vize legföloldo'bb `slegátmásitóbh, 's annak

ivása дым legbizlusabban hozatnak azon sîkerek

elö , mellyek a’ karlsbadi Штаб által nyerhetök a’

nélkül йогу nálunk mint ott félni kellene a’ Зубн—

giiö, leverö utóhatástńl.- E’ részben uz Adámforrál

köveli a’ lneleg tükröt, kevesbbé oldó a' Dorot

tya ~s. Lenkeykut,’tisztán eró'sl'tö öszszehúzó a’
JÓSef- forrás A

A` mi е‘ források kettejének öszszekötését il.

leti, sok esetbeli czélirányosságok már Heyfelder

cilatumában megemlitteték, ’s Vering-is azon hi

res kutvisgáló , buzgón szól mellette ,f ki тез ás

ványvizeket iS itata öszszekeverten ’s mindig jó

sükerrel

“танк valóban betegek, kik sem a’ tisztán

erc'isl'tö, sem a` Нити alteráló vizeket nem szive-`

lik ‚ de a’ kettö öszszekapcsolásábúl legnngyobb

hasznot huznak. A” tapasztalás itt а‘ meleg tíîkör

vizének egybekôtését javalja a’ négy kutbeliek

egyikével, tehát legczélszerííbben abbiil 4 -6 po

hárnyit meg kell inni az e' végre készült “6086

nél a’ reggeli fürdöben, a' rendelt pnhárszámot

pedig fürdés után kiegészíteni a’ négy kut egyikénél.

Az iandó viz mennyisége különbözik a’ vér

впал, kor, nöm, kóridom sth. szerint. Az ital

gyógynál mint ismeretes három különbözö irányt

kiilönböztetiink meg.

a) a` На gyógy, mellynél a’ beteg а‘нар ku

12
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|önbö/.ö részében, ’s minden rend nélkül tetszése

szerint sokat vagy keveset iszik.

b) a' közép vagy szigorú gyógy. A’ beteg

csak reggel iszik folyvásti mozgás közben az orvos

kiszabta számu pohárral rendes időközben. Ele

inte 2-3 pohárral (6 unczossal) utóbbyfölebb {ó

lebb emelkedik 10— I5 pohárig, de az utolsó na.

pokban ismét alászáll. ‚

. .c) a' nagy gyógy, midőn a1 beteg rövid idő

alatt annyit iszik, a’ mennyi csak gyomrába fér.

Könnyen átláthatni, hogy a’ kis gyógy leg

Iükeretlenebb. mivel itt a’ viz ivásra semmi gond

nem fordíttatik. ’s mivel a” beteg rendesen a’

gyógy többi föltételeit is olly gondatlanlíl telje

síti ’s többnyira úgy él, mint az egésséges; -

még is, sajnos „идет а’ vendégek nagyobb

száma e’ módot választja, azt. néhány hétig minden

orvosi fölügyele's nélkül folytatja, ’s ha baja gyó

gyulatlan marad , azt a" víz детища-шк tulaj.

donitja.

A' közép vagy szigora gyógy leghathatósh,

legjobb, — ”s mivel bizonyOs czélbűl gyakran

több poharat kell egymás után kiüríteni, gyakran

ismét nagyobb időközben ’s több mozgás között

kell inni, ezért az időhatárt általában ki nem

szabhatni, az minden egyes esetben az orvos dol

ga. Rendesen 10 -15 percz hagyatik minden po

hár között sétálásra , és társalkodásra fordítva.

A’ nagy gyógymód vigyázatlanul használva ,

a'r legszomorúbb következéseket vonhatja maga
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ntán , ’s riŕkán jeleltetìk, legfölebb ott, hol a’ has~

müszerek erös megtámadása megrázása a’ föladás,

nz Мед és edényrendszer to:||paàágánál, érzéket»

Ienségénél; — ’s itt is viszonyilag паду emésztési

erö Нудный": meg. ‘

Sokan este is sznknak 2--3 pohárral inni, n’

mi , ha különös czél nmcs vele összekötve, nem

„дамам ‚ kivált azoknak, kik gyöngén 's resten

emésztik meg a1 ebédef. Sokra kiilönben sem

mehetnì vele.

93. §.

E) A’ viz elküldése. Sokìttenì beieg

kinek a’ vizgyógy jól {вы ‚ megpróbálta a’ viz йог

sóba töltését, поду azt olthon is h_asználhassa. Mi

те] az elöttem ìsmeretes elkl'ildözés lnindig távol

vìdékekre történt ’s a’ megrendelés gyakori volt

mìvel eredeîijó Yhatását a’viz ott is megtarlotta Ч

шёгс а' szliácsi viz kevessé elterjedését nem más

‘°‘) lgy a’ kìnzó köszve'nyébôl it! kigyógyúlt N...

General egész haláláig hordatta e' vizet Lm

gyelorazágba. Нет kevesehbé olvaasuk Zipser:

„индий fürödö vende'gében“ еду kórtörlénetben,

egy betegnektulajdnn ìrásbelì vallomását, ki tud..

tomi-aA Bécsben lakott: „Ат vélem поду 60 für

d6 lnasználása пленен Szliácson a' gyógyulásom

teljességéhea legtöbbet пени az úrì‘fürdô»viz

most is `fnlytatott ìvása еду palaczkknl minden

reggeli elótt.

u
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Jaörülme'nynek vélem tulajdonithatnì, mißt hogy hé

vizünk a’ majd csak nem ismeretlenek közé 1ar

tozik. Jó штаты, mint más ásványvîzeknél

történìk` jó korsóba gondosnn töltve , ’s orvosi адди

lás állal az egész honban elterjesztve, némelly

drága német és cseh szénsavanyos ásványvìzet

fölöslegessé tehetne.
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IX. Czikkely.

5. Tartásmód a’ fùrdésgyógy

elò'tt, Май, után.

Ohnè Geliihde gewähren die reinen Nayadcn

Nie der Genesung Glück.

(Ne\\bek`l Gelunllbrunnen. 3. énelx)

‚ - .1| ‚ч п! У.

94. 5.

Elögyóg yitás. Ki kulgyógy alá akarja

' magát vetni , ki fíirdôbe utazik, szünjön elöbb meg

az éjt nnppá, ’s a’ парой éjjá csinálni, деп-впав

:szabálymx` legyen, föképen ôrizkedjék a’ {диспе—

remtiil, az аммиака! ’s a’ számvetö szobábůl

lépni az utikncsiba, aßrendelt fürdöbe nyargalanà

dó , honnan 3_4 héti tarlozkodás után elöbbi sa

vanyu щипцами viszszntér rosz szeszéllyel , hogy

a’ viz jobb hatást nem tŕín.

„Иду а’ rendes аспида 's annak mìnél na

gyobb eltávoztatása, a' mi alkalmasnak Шип: azon

козий! шеи emelni, melly ellen az ásványvizben

gyógyszert rem'énylíìnk . tegye az elö készületet.“

„Reggelenkint növénynedvekkel, lapdacsokkal, sa

vókkal kinzani тазы, mellyek gyakran az emésztés

utolsó szìkráját is elrontják , melly azonhdn a’
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А‘ kútgyógyhoz annyira megkivántatik, -- okta

Папайя, tilalmas. Az illy elögyógy purgatorium

gyakran ártó mindig untató 's többnyire igen ne'l

kiilözhetô.“ Ezek пата? a’ jeles hévizleiró Hey

felder Doctornak , ’s tapasztaláson épülvén, az illy

elögyógyokat naprúl парта jóbban látjuk a’ divat

blil kiesni. De egyes esetekben még is elmulhat

lanok az elökészületek vizünkhöz , mert mivel nem

minden vendég orvos tánácsára jö szliácsra, ’s a’

háziorvosok sem dolgoznak jól mìndég elöre, azért

gyakran vérmes betegek jönek ide, kik gutaütés

félelme nélkiil itt nem fiirödhetnek, - mások olly

Iorlódásnkkal a’ mellbe тазу más nemes részekre,

hogy elô'leges vérbocsátás nélkül valóban vérhá

nyást és más bajokat kapnának használata mel

lett. Az illy vendégeknél tehát (mint az ellen

jeleletek szaknszában emlitôk) az érvágás, nadály

fólrakás чаду köpölözés sohn elnem mulasztandó

elögyógy. Mások ismét régi nyersségekkel (сги

ditas) , meggyült lígy печет" fekete epével, e't

Уйду hijánnyal 's födött nyelvvel jönek ide, ’s

földuzzadt hassal l’s gonddal telt lélekkei ’s ekkor

elmulhatlanul szükséges az elmét kideriteni, a’

tisztátalanságnkat a’ mint Её! vagy alá felé töre

kesznek hánytató чаду hashajtó ММ! kihajtani,

тег! már Hippokrates mondá: петле eos. qui vi~

ribus sunt exnlutis, lavare орт-тег. neque stomachi

fastidio laborantes. neque vnmiturienfes, neque

biliosum emctautes etc. ’s Galenus, HoffmannFr.,

Vogel ’s többek ш kivánják`az iigy печеней gas- '

ъ
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tricus tüneményekne'l, hogy az allcst elôször sza

badittassék meg a’ tisztáfalan nedvektöl. Hol Ей—

lönben mind ezen tünemények kis fokon állanak,

ott“ a’ fürdést és ivást elkezdhetni, свай hogy ele

inte mikor a’ viz maga me'g nem elegendö a’sziik

séges hafás elöhozására , kevés keserü sóval vagy

karlsbadi sóval kell идущий, nehány hévìzlövetet

adni , a’ fqbe ’s mellbe vnló torlódást levezetni, az

elavlilt nnyagokat kivetni a’ bélcsöbíil . —- a’ töb

bit az ásványviz maga megteendi.

95. §.

Magaviseleta’ gyógyitás-idô alatt_

Hogy az ásványvizek ott is segilenek hol az em

beri lie'z löbbé mit sem lehet, minden népeknél

uralkodó vélemény, mellynevk а" miveltebb gyógy*

tan is hódol azon külömbséggel , hogy a’ gyógyu

lás fôltételeül ’s megerösitéseül a’ szabott найти

fürdésl és poharat nem állilja elegendönek, hanem

némelly áthághntlan szabályokat ad elö mellyek

шеями-Шва nélkiil a’ fíirdöbeni tartózkodás igen

kétes sikerü. E’ szabályok illetik:

a) A/z életrendet (Швеи) Ez azonszirt,

mellyen olly sok gyógyulási remény megtörött, ’s

az orvosok olly sok kivánságn füstbe szált. Mér

tékletesség az evés-ivásban az aranyszabály min

den gyógy f6 föltétele ’s ha a' vasas vizek álta

lában nem kivánnak is olly szigorlí élelemkikere

всём, hévizünk bövelkedik azon földekkel és зашк
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kal, mellyek az italgyóg'y mellelt nem minden

ét'ellel férnek öszve. Azon fóliil igen ingerli az ét

vágyot ’s Буди-ан Iöbbet- evésre csábit, mint men

nyit a’ különben is a’ viz emészlésével {офта

toskodó gyomor szivelhet.

Зараз, eddig a’ konyha ligy vollv elrendelve

mint teljèsen ép gyomruak szerelik, ’s hogy az

ebédlöi vendégek, egyszersmind fürdöiek

is, éppen nem jött tekintetbe. De пат-Удивите!

iöbbé kevesebbé még is lehete tenni.

Reggeliiil legczélszerübb a` kávé, mivel a’

gyomrot nem terheli ’s a’ viz emésztését ’s elôre

menését eszközli , ki nem igen szl'velheti чаду nem

Szokta meg, еду 1ányér levest elletik. Az erösbb

мёде" p. o. osokolád , чаду tán эй": hlís, disznó

czox'nb borral гиду Szeszlével egészen ëmegzavarjn a`

gyógyot, mellyel a’ nag'yobb szám egész dél elött

тушащим“; ’s вагона a’ щ; megemészlésélz.

Csak az éhgyomorral a’ fürdést шиш nenn [ШИК

’s kiknek ogy kanálnyi ó bor тазу megczukrozott

narancshaj sem elegendô, egyenek fölkeléskor reg.

Зет; jûbb n’ fürdés ulán poharazás közben reg

вещий , legjobb рейд, ha valakia'reggeligyógy

míitételr egészen elvégezvén, magy a’ lélek лета

kávés “лапши. '

Az ebéd az egyeniséghez alkalmaztalandó.

Ki n’ szliácsi vizektül inkább nyitó 's oldó hatást \

vár, több növényfélét egyék, ki erösödni Уйду.

inkább hússal meson. Анамьапш ьщьш ш, .ij

don marhn bornyu juhús ajánlhatii, ’s a’ vailhús,
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apró marha, a’ halak közül a’ pisztrángok, mel

lyek itt aíharmaneczi völgyben igen jelesek A7

disznó hús minden gyógyfürdőben káros. Főzelé

kekböl jobb a” paraj, mangolt, spárga, carfiol , a’

kelkáposzta, a” zöld borsó mint a" savanyú káposz

ta. savanyú répa ’s a’ csötés vetemények. ì

Az asztali gyümölcs ’s az ezekből készített

szilva, - alma. cseresnye compotok jól szivel

шиной. —- de a’ nyers gyümölcs nem olly jó, ki

vált az italgyógyosoknak; — mivel pedig a’ tá

jon igen szép ”s ízletes eperj (szamócza) terem "s

a’ parasztság igen bőven árulja a” fürdőben, tal

nácslom, hogy legalább este előtt senki se egyék

belőle, mikor már több ásványvizet nem fog inni,

akkor is inkább tört cznkorral (mellyben kevés

vanília lehet) mint tejjel. De a’ gyengébb szemé

lyek gyakran hasrágást ’s még hasmenést- is kap

nak tőle. Tésztás, tojás ~ és tejételek ritkán , le

pények , pástétomok, vajas sütemények . csemegék

csak jó emésztesiműszerek mellett engedhelőkmeg

A’ szokás 's a’ különös kór állapot határo.

zandjaimeg, ha valjon ihatni e bort, és тонущей?

A" jó ó, nem igen hevítő veres vagy fehér bort

ezen vasas fürdőben előbb meg engedhetni sok be

tegnek , mint más hevitőbb vagy csillapítóbb für

dőkben; igen jól szivelik pedig a’ hideg tükörben

fürdők ‘s a’ Jósef és Lenkey-forrásbul ivók.

A” vacsora, kivált az este- is fürdőknél, ’s

kiváltképen még a’ forrásbul is МЫШИ, olly mér

séklett legyen, a’ mint csak lehet
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Бегай-61:13 ш jegyezhèfnì'meg, hogy ezen

декана“ nem свай szliácsban kell терактам,

Ьапеш egy ideìg utöbb-is», hugy a’ források utó

hatása îllendöleg gyámolittassék.

b) Második igen Готов szabály, mìnden ko

moly, eröltetó' ’s kellemetlen foglalatosság виб—

voztatásamlìnden indulat szenvedély kerülése, ki

“Ш а' testet és elmét zavaró kártyázás mellr'íyése ,

otthon kell hagynì mìnden догмы, papîrost, actá

kat, divatlíjságot és kártyát , ide hozandó [ledig

csupán a’ meg-gyógyulás gòndolata , ’s teljes Ы

zodalom a’ bajok elháritását "аду szelídl'tésétigé.

rö furrásokho'l.. Nagy igazság az: Non eniln hic

сия-агат, qui carat.> '

c). A’ jó süker harmadik föllérelê. a’ sok moz

БАЗ. Ez segl'tì a’ vîzet qléggé megerllészteni, щё

rakodást неги, а’ fuglalatosságoktúl ‚ játéktúl

viszsza tnrt ’s a’ hört legjnbban megkeményl'tì a’

kedvetlen ив befolyása élle'n. A” tnpasztalás mu

Нив, milly csekély МЫШЦ н’ durvább idô`ìs

a’ Szliäcsì szorgnlmas fürödôkön. А’ szabadbanì

mozgással nem kell tehát a'J hév’s Iégsúlymérö

legcsekëlyebh változása mìatt fölhagyni. ’s а" те

nést mìnden mozgás legjohbìkának kell tartani.

De itt is ôrízkedni keH a’ túlůzéstül, тех-Ь az elfá

rasztó sétálások mìJnt Karlsbadban dî\'atoznak ,

semmi eàetre neml lehetnek ked`vezö sükerüek.

А’ kocsîzás nem сна]; а‘ járni nehezen tudó

gyöngéknek ajánlatos hanen] mîndazoknak, kik mu

latás kedvéért nagyobb kirándulásokat tcsznek,
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“папайи: némellyeknek egy paripa megbecsiilhet-v

len kines volna a’ fürdél hónapjában.

d] Nem kevesbbé Готов az idö jó elosztása ,

ln'elly nem свай czélszeríileg feleljen meg a’ für

désnek. hanem megakadáiyuzfassa, hogy niel

me sem unalom miatt по hervndjon, sem örök in

gereltség miatt a` sziikséges nyugalumt ne nélkíì

IÖW/.0. Jókor le kell тешим, jókor kell kelni, (ТЫ:

után nem aludni, inert az юным okoz a’ före 's

hol már torlodz'ls van jelen, kônnyen szédiilést is

okozhaf. A’ szabad órákat társalkodásra kell for

стан! ‚ mert ez amn Jótékony rúgó . lnelly az em-v

beri lársaságnt, ezen “аду meslerse'ges kerékké»
зятем! harmnníásan dirlgoztaijn, azon élet-ndÖA

elem, melly nélkiil az ember elfonyadna, mint a',

nyövény nap és levegö] nélkül; de nem кеппкз!‘

dolni az ilteni lélekölô' íires Штат: visita csinálás

nak ’s Генез udvarlásoknak , ez nem valódi тёща!—

kodás, hanem hiu külsöködés, mellyet legalább

gyógyhelyeken jubb szellemmel kicsere'lni már ide

je volna. ‘

е) А” szerelem éldeletek sem az organisnms

vidorságát nen-i emelìk, sem a' test szîlárd ’s folyó

részeìt nem ширь ‚ Söt inkább a’ tompaságot ne

velik Иду az idegrendszer rendkivül nlagnsztalt

îngerelheíöségéf. Ki шьёт hasznot akar huzni 21265

vány u'zbůl, c" tekintetben nngyon tartóztassa'meg

nmgát! ki a’ hnni p. о. Irencsini fiirdökbenî Viso.

мытым ìsmeri, enen inte'st nem “Щи fölöslegexnek.
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j) A’ fürdés és italgyógyon ШИН gyógyszere

ket nemkell bevenni. A’ gyomor az ásványvi'l.be~

lieken kìvíil több gyógyszer iránt is fogékony le

gyen ‘ê még többre is eléggé viszszahasson? El a’

lapdács-skatulákkal, a’ gyomor csöppökkel, mel

lyek különben hast nyitottak, az emésztést erösl'

ték ‚ —- т sziikségtelenek ’s ôket a’ jól тетею“

’s az egyénhez alkalmaztatott ilalgyógy nem csak

a’ fürdörc hanem otthonra is mellózendökké Швы.

Hasnyilás naponkint szükséges, ’s ha az a`böveb

Ёеп ivott тещ; tůkörbeh vizre nem изыщет; ‚

akkor a' kut vl'zbe keserü vagy karlsbadi sót

kell keverni, melly annak vegyében soha ártal

Ilias fölelemzést nem okoz , — vagy a’ tükörbe'li

диет egyszer kétszer allòvetülbe kellfecskendeni,

a’ mi fuganatlan nem könnyen lesz.

g) De ha ferrásaink használatára mìndjárt

eielnte vagy elsö 10 napban паду hevültség ered ,

’s tán lázos mozgások is, ezek gyakran nem

mások mint a’ természet jótékony törekvései,

melly , a" harczot igen erösen kezdé meg a’ test

ben fészkelö nyavalával, ‘s дудит törekvést mu

tat. De minden esetre az orvosnak tudtára kell

adnì öker, az sok esetben azokat szeli'di'teni Года

a’ vl'zgyógy több napi félbe hagyatásával, másknr

a’ vizfölvétel szaporításával gyńmoli'tandja, ШЕЕ

fitkálrban gyógyszer használat дин! támadandja

meg. Ugyan ezt mondhatni az itt nem gyakori für

dö börkiiitésröl, mellyet én néhánys/.or fürdôbeli

kásahimlö idomban (Psydracìa thermalis) течет
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észre, mint а' bör hosszli ingerlésének következé

sét а’ soká folytatott héfürdés miatt; néha сза

lánkütegidomot láttam a’ bélcsöbeli tisztátalansá

докт! eredni. gyakran а“ kövér és izzadó метё

lyeknél forró napokban mint; izz- pikkelkéket

(есета). Valami olly rendeset: és criticust, (kritisch)

mint Kottman Doctor Badenben чаду Priesnicz

Graefenbergben if) látott, sohn sem vehettem ész

re ’s itt e’ tüneményekre nem is teszek sok sulyt.

la) Félbeszakasztások (1—3 napiak) rövid

csak 2- 3 hétig tartó gyógynál nem ajánlandók,

de a’ hoszlínál nein csak nem ártanak a' jó siker

re , hanem ат elö is mozdi'tják , НИШ ha szép vidé

kekre való kirándulásra forditatnak. Meliette szól

a' гарантий: ’s azon` már régi orvosok jó fogása,

idiilt betegségeknél néha félbe hagyni a’ gyógysze

rek Намибии“, hogy Еду a’ fogékonyság irántok

mindig Тент/е legyen. De ha аи akarnók követni

mit Richter kútorvosában a’ 96 lapon mond: „Ha

az ìdö hideg esös, borúlt , és változékony, a’ für

 

‘) Ezen olly nagytekintetre jutott ember египт—

bergben négy idomot из“ élue a’ biráló Ьбг—

kütegben: l) olly kásahimlôt (hévízbelit) melly

veren csomók idomában tünt föl, mellyek зуек—

гап 5—6 nap Мам, gyönge'knél спай 3 hét után

mutatkoztak. 2) magán álló genypikkelykéket,

МНЯ" a’ iábakon. 3) пазу veren foltokat mint

égés шёл. 4) keiéleket (furunculus) fôképen n’

Миш 'n помпы, kik higany-gyógyoneltek által.

13
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dés l'élbehagyandó, mig Apolló folyvást vidámon

mosolyog“, akkor esős időkbenvgyakran igen soká

is kellene várni.

96., s.

Utógyógy. Egy okos fürdő vendég sem gon

dolandja, hogy mindjárt mint atbleta megy el a’

fíirdőbül ’s lassan ’s fokonkint térve'n viszsza a’

szokott. életmódra . ’s foglalatosságokra, a" bevég

zett kút-gyógy után nem megy rögtön által a’

hajdani savanyítójához nem temetteti magát a'

számok, pörôk és acták tömöge alá, a’ gyengéd

_ idegii dáma nem olvassa fíilbuzditott“szenvedéllel

megint fél éjekig a’ szeretett Spindlert,Bulwert vagy

olly zsebkÖnyVet, mellyben maga-is mint irónő

szerepel. De meg gondolván. hogy a’ héviz a°

mély bajokhoz igen röviden mért időben a’ kór

anyagot gyakran csak meg mozgatja, a’ természet

ön segítését csak fölbuzditja, ’s így a' sokszor ta

lán holnapokig tartó gyógymnnkálatot csak meg

kezdi, világos lesz, hogy az ntógyógy sok eset

ben nem csak'hasznos, hanem szükséges is. Ezen

utógyógy sokaknál nem áll едуёЬЬШв mint a’ to

vább is megtartott gondosabb életrendbűl, szabály

zott élésmódbu'l, a’ lelki s testi erőlködés I’s álta

lában mind annak elmellőzésébül mi a" jelenvaló

vagy volt nyavala termésénél munkás volt. Másoknál

a’ gondosan korsókba töltött viz vagy más ehez

hasonló siikerii gyógyszer ivása lesz szükséges.
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Legtöbbeknél респ; ‚ kik szerencsések на! hehetnip

az elutazás olly lájékra гиду égha'jla't al'á, щепу

едуёпГЙ6гё||ар0чоКпаК megfelél, mîndènt megj
teènd, mit e’ {выметать csak kivánhafni, v

" A’ fürdés- és kúrgyógy ismétlése több ‘év-en

дна! gyakrabban szükséges, mint sokan gondol

nák. Ha nem egészen Штампа: is ‚ még is ИВЫ)

nyìre ásványvl'zek használtatnak az баб“ bajok е!

len, ’s természetes hogy mìnél meggyökerezet

ъеьь valamî щ, annál тьь мы kiván viszsza kép.

zéséhez. Аи! rövìd` idön kidobni akami. a' mi

több évek шах ьытшакёк öszve , nem igér gyü

mölcsöt a’ Hesperidák kertébôl. ‘

`А’ gyógyídô kiválasztása.,

97. §.

Brück azt jegyzi meg jeles munkájában a"

шт]: gyógyvendégek számára , позу nzitalgyógy

hoz szükséges évszak megválaszîásában a’ kór

characteré, a’` beteg (штанина, az ásványvl'z ne

me, a’ gyógyhely éghailata ’s fekvése elmulhatla
mil tekintetbe veendök.~ y ,

Szlìács már májusban megnyl'ttatik ’sl ne

hánytlíl meglátogatfatik, a’_`mî akarminö nyava»
lánál is elég тощий! történîk, Meŕt az aczélví»v

zek használatukra нет csak a’ тещ; hyári 116

napokat> <kivánják, hahem az idó'járás is fürdés

gyógyra használatllanná teszl’ itt'_a’|nájust; топу-1

rül Hildenbŕand ínár így szól: „mensìs пандам—

Ú

ч

ъ...- _.__..‚`_-›`_._ в. ‚‚.‹ ‚
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йог saepe poëtîs, quam medicis.“, A’ légmérsék

let e` hónapban 913° R-ìs emelkedik, de nem

tartósan. Az egész év azon nevezetes zavara , hogy

tudni illik május ioke után a’ lég mérséklet na

gyon hanyatlik, itt is rendesen fagyot hoz visz

sza; az éjszakkeleti szél, ámbár magas hegy fala

kon megtörve, érzékenyen пей át a’ völgyet 's

a’ hónap végén sem ritka az éjeli fagy. Ha te

hát bizonyos hogy a’ kezdő tavaszszal a“ képzö

dő élet jobban előtünik ’s az időjárás állhatlan

lansága sokféle okot ad a“ meghülésre ’s kivált

a’ takony és savós hártyák bajaira, könnyen át

látni, hogy az itteni május a" gyógyvendégeket, u’

fürdés által még érzékenyebbé letteket. egy se

reg hdruttal és csúzzal fenyegeti, -- 7s hogygyn

ladásos bajok és vérfolyások. nevezetesen a’ léleg

zési utakbdl, itt könnyebben kaphatók, mint a’ dé

liebben fekvő fürdőkben. A’ bőrkütegek is ezen

hónapban szeretnek virágzaniz'

l Máskép van a’ dolog juniusban midőn a'me

leg jobban nevekszik ’s 13° R-tól 16o-ra R. hág

’s a°'tél „уготована-1 vagy épen nem, vagy csak

ritkaság gyanánt félhetni. ’S ha ezen ég alatt

a’ ртам még nem számlálhatni-is a’ forró hó

napok közé, meleg napjai szintúgy ’s tán inkább

alkalmatlanok mint julius ’s augustuséi , mivel a’

nappali héSég a’ rövid éjszakán nem hülhet meg,

’s a’ test még nem szokott annyìra az emelt mér

séklethez; - merta” melegség subíectiv érzése

szintannyira van a’ testi hajlam által föltételezve
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mint a’ hévmérö “Токай által. Az ‘olly betegek te

hát kiknek baja nem börkütegek эта! vál el.

kiknek nagymozgás, hosszu sétálgalás szükséges ,

kik igen kövérek vagy idegkórosok slb. ezen hó

паре: válaszszák ki вашей fürdésökhöz.

Ífjlhrße kétségkìvül julius ’s augustus hónap ша

rad Iegtöbb gyógyvende'gnek ajánlatos. Ismerefes,

hogy 'ezen hónapok еще" légulérséklete jobban a’

forrás-munkálattal (Gaehrungsprocess) rokon be:

tegségì állapotokat fejt ki, mellyek bélszeny

epés (gastrico biliosa) alkat neve alatt jó'nek ею;

’s legi-nkább a` тай] nagy megfámadottsága, ’s

Olly -kón'domcik áltnl mulátkoznak ulellyek anta

gonisticusutbn a’ bélcsöbeu nz izzadás {бате bör

терпите mluul'xála'tátúlA származnnk, ’s képzò'dési

xnůhelyül a’ tökélyetlen Iélekzés miatt nem elég

gé sßénsavanàtlanìtott ~vért~birják a" kapuérre'nd

шея-Ею", melly vér inkább véreres ’s az epe ele

mi'anyagaival станами. Ezen inkábh az. asthe

niahoz hajló bajok` a’ hévéghajlatok tulajdonai, ke

vesbbé urulkodnak Запас: ugyan nem durva, de

mérsékelt ege alatt ’s az illy nemü-járványos ki

terjedés talám ввёз: Magyar országban nem rit

kább _mint itt-, ’s 'az фиаты hntáros vármegyék

ben. Valamint tehát `hiba a’ пай] - és más altest 

kórban szenvedöket e’ hónapokban olly helyeklze

kl'ildenì, mellyek már'fekvésöknél fogva afrìkai

héségüek, lígy ellenhen ezen és más olly betegek

kik a' kuthasználás mellett sokat mnzganì kötele

sek, ’s általában азов nyári ища: miatt a’ Гоп-6

пь... ...n-._ _ _MMVI ._.__..‚
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vidéket keriilni akarók mindnyájan czélszeríibb he

lyet alig választhaînak ki a’ szliácsi fürdónél ’s itt

jobb ìdöt alig , az lígy hitt kánikulánál , mivel ez

Ш a'A mindig hůs éjszakák, a’ nagyhegyek és er

dök közelsége, a’ völgyet Евгений! zajló Garam

Убив, а’ gyakori égiháboruk ’s av. Жду kiegyenlített

villanyi feszités, a' sok viz lecsapásbúl eredt~hajnali

harmat 's gyakori frìsitíi esö дна! annyìra mérsé

keltetik , hogy forrósága által legfölebb delenkint

alkalmaîlankodik , de a’ reggelt soká ’s az esté

ket már 5 órakor igen kellemesséieszi.

A’ september mint általában a"legkelleme

sebb hónap, sokaktúl . kivált a’ köze'lbányavárasok

és belységek lakosaitul fiirdésre' szokott használ

tatnì szliácson. De bár mennyire légyen is egyenlö

mérséklete, szárazsága ’s nagyobb szélcsönde miatt

május hónapnál ajánlatosabb, még is ezen «ЭВМ;

lat alatf a’ vendégek nagyolib száxnára már sok

визами“ bix'. A’ völgy már minden мёде! sůrü

ködbe burkolt melly 9—10 óráig каш az utóbb

még is gyözedelmes nappal. A’ keleti szél lesz

uralkodó ’s azen mértékben a’ mint a’ nap a’ föld

tíil elfordúl ’s a’ növényzet éltetö ereje Iassankint

hanyatlik, a’ levegô is hivesül, a' légsulymérö

ingásaiZeró'sebbek, kivált a’ nap- éj  egyenletkor,

midó'n a’ szél-is hatalmaskodik, noha szélveszszé

nem nr'il, mint tavaszi éj-napegyenletkor. A’

fürödó' штат, höre a’ nyárbeli nagy ’s rendfölötti

munkásság következésében a’ külsö befolyások be

Майка iránt igen fogékonnyá lévén, igen шашки:
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a” meghüléseknek, az abbúl származó Шпионка!

’s свища! együtt. Ehez járul", hcgy a’ September

nem olly Örömest fordíttatik dolce far nientere,

mint a’ hónapok, hol az ember legkevesbbé hajlan

dó a’ foglalatoskodásra, örömôstebb átadja magát i

a' természet és orvos kívánta nyugalomnak, '

fürdési utat lesz. Azon fölül ntógyógynak, melly

n’ szerencse kedvenczeinél szép vidékekre utazás

búl állhat, legalkalmatosabb holnap a’ September.

8
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Toldallék.
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Nem fejezhetem be éçtekezésemet mielött né

mellyeket Iegnlább ide nem jegyzek azon sokbnl,

mellyeket e’ jeles fürdöhelyben megszerezni an

nyira szükséges, ha nem csak löhb vendégekre

akar elkészittetnì, de mìnden tekintetben azzálen

ni, mìvé terme'szeti jelességei ’s tulajdonságai ál

(а! teljes mérfékben Iehetne, t. i. gyógyforrássá.

Bejelentés`nélkùl kopogok ugyan olly ajtón, mel

.lyen й: nem kevés bóknlás között'szokás beeresz

шт, szerény privátköntösben lépek eló', hol csak

diszöltözetben szokás sükeres szavakat szóllanì,

de mìnt orvos, mint а` szenvedö emberìség’ виб

szólója járulok elö, mikép félhetnék поду Sza

vaìm illy jó ügyben hallatlanlil hangzanak el,vagy

fölhivatlannak hatámztatnak!

А‘ kìvánundókbul különben is kizároul а' ke~

vesbbé szükségeseket, az igen мёда, ’s a’ МЫ

tólag szükséges intézeteket adom шк elö , mel

lyek чаду magok kiíìzetìk magbkat, vagy a’ für

döhely bizonyos emelése által bìzonyost kamatoz

nak is. És игуан tehet é a’ kamarai u'radalom
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czélszerűbh javításokat, mint mellyek a’ tettleges

kamat mellett az ország" lakosai javát emelik?

'l.) Legelső ’s legkivánatosabb szükség шпа

cson n’ fürdőbeli orvos. Nem említem azon közön

séges és mindennapi kórokat, mellyekbe a’ fürö

dő vendégek eshetnek, mivel (egy kissé szaba

don) erre azt felelhetni: illy esetekben nincs Besz

terczehánya, orvosaival együtt, темпе, ’s igen

hihetó' hogy a’ vendégek között is mindig egy két

orvos találkozandik, ki ámbár Öngyógy vagy pihe

nés végett jött is ide, segíteni nem késend. De

csak az ide jött vendégek" czélj't tekintem; nem

hősi gyógyot végeznek e ezek egy épen nem ár

tatlan szerrel a' nélkül, hogy annak czélszerüsé-x

ge felül az orvos megnyugtatná őket, vagy ok

tatná a’ vétel módja , az adag, a’ mellékes fölté.

telek, az életrend felül ’s a’ nélkül hogy váratlan

hatásnál megintetnének ’s védetnének a’ rosz kö

Vetkezések ellen. Tehát ezen дубдупй!9 mellytül

gyakran csudát várunk és azért hiszszük, hogy ké

pes a’ testet altváltoztatni, kevesebbé kellene or

vos által kormányoztatni, mint a’ bécsì ital, méh

füviz "s más a’ szerárustul különben is pontosan

Идем“ orvosságoknál ? Azt vélem senki előtt sem

kell bebizonyítani, hogy hol a’ nemorvos maga

kénye szerint teszi a' kárjelentést. e' vagy ama”

kúthoz, l's maga szabja ki a’ pohár és fürdő ké

nyelmes számát, ae maga inye szerinti életrendet:

ott lehetetlen a’ gyógytúl nagy.-sükert várni, el

lenben nem csndálkozhatni a' kijátszott szép re
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ményeken абс: még a’ baj és szenvedés szomoni

nagyobbodásán is. Számos befeg еду hatós gyógy

szer körül,és senkì nincs jelen, kit annak gyógy

ereje ’s használás' módja felül bizvást megkérd

hetni, вены a`kirül, Petroniussal, csak ezt is mond

hatni: „nihil , nisì consolatio animi.“

ч Mennyire hat e’ köŕíilmény a’ fürdö’ virág

zására vìszsza , nyilvános. Mert ha a” тащат hasz

nálatmód теней nincs` annyi szerencsós gyógy

внес, mint a’ viz hatalmához képest lehefne, még

azon Тет! а’ viz sajáfságainak biztos megismeré~

sére is igen el van az lit zárva. Ki Навет“ ki a'

források’ titkaìt jobban . mint az elöilélett'elen für

döorvos ‚ ki szeretett tùdományát ’s pályáját ввё

szen arra szenteli, — ’s mivel a’ vendégek na

gyobb száma a* fürdôt elôbb ставя“, mint. mi»

[юг a’ gyógy ваги síikere jól látható,kifordit`hat

ja hosszu érkezése бит—Ы téli hónapokat, in

kább mint ô', túrsaìvali élénk levelezésre, hogy a’

távolabbi vendégeknél [тифа biztosan a’ gyógy

szüleményèit, ’s яду a’ tudomány és fürdo" hasz

nára tapasztalásait a` viz természetérül szaporitsa,

„Derék, kérkedôség 's джем: csapástul виа

bad ’s a’ forrás titkaival ismeretes orvos nélkül? ч

igy szól a’ fölebb is emlitett Heyfelder orvos, «'

„ a’ legdicsöbb , a’ -természettül legrìtkább jeles

ségekkel fólruházott ’s a’ mesterség дна! kiéke

sitett hévizek sem érnek scmmit fs ki bìztos ve

zetö nélkül ak'ar élni тык, lígy дай-ат! sokszor

mint Goethe bübáj Zaubèrlehrling -— inasa , ki
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az egyszer elbocsátott szellemeket nem képes töb

bé znbolázni. Az egyeniségre sehol nem kell an~

nyìra nézni, mint az ásványviz használatánál, ’s

az sellol sem történik olly rìtkánl - Hinc illae

lacrymael “

Mivel pedig Szliács a’ zólyomi nagy kamarai

uradalomhoz петтинг, mellyet egy rendes kama

rai orvos’ пап-Шва joggal illet , midön ezt honunk

ban kisebb urasńgok is медиан“; nweik 's вис!

gálattevö személyeik’ számára , minthogy külön.

ben nem minden helységben akadhatni пиона, te~

hát itt a’ kettös czélbul annál inkàbb valósithntó ezen

kivánat , mivel azon orvos a' fürdñ évszakban 52156—

cson, télen pedig Zólyomban ’s az ide tartozó ura

dalomban elég dolgot kapna. Azon körülmény, hogy

e' Штаб" haszonbére egyszerrc olly magosra há

во“, mihely néhány orvos {igyelmét reá fordl'tá,

nem eléggé штаба е ki, mennyit tehet egy egész

„отдают аггн forditó orvos a’ Штаб fölemelé

sére ’s Еду bövebben jutalmazására is.

De illy fiirdô-orvost legnagyobb Боцман! kel

lene узницам, mivel az alszeríì tudományos mi

veltségü orvos soha sem elegendö a` mondott czé

lok elérésére, ’s tehát az egyetembeli orvosi kar.

пай kellene olly egyént ajánlania, ki a` chemiá

han is jeles, különben рейд literaturai munkákra

alkalmatos a’ hazni nyelven,

A1. illy egyénnek dolga lenne а fürdósmkban

mìmlen hozzá folyamndónak segedelmet adni, n’

fürdöben ìgazgnlo'lódzani. hová tarlnzók bimnyos
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fürdési szahályok meglartatásn, szigorú fülvigyá

zás a’ fürdó'k és kutak rendére, 's tisztaságára , a’

knnyha gyógyczélszerüségére ’sth iovábbá az ею

jölt kóreseteket gondosan fölirni, nzokat уйдёш

tai siikereivel , a’ vi'l. gyógyerejéröl idônkìnt {Ша}

don értekezésekben nyilvánitanì, - évenkint pe

dig a’ fürdôi elôjáróságnak pontosan számot adni

a’ vendégek számárul . a’ fiirdöbeli intézeiek leg

inkább érzett hijányárul, ’s kimutatni a’ legszük

ségesebb датами, épitéseket; végre a’ МЕНЫ:

ségesb szerekkel . és készitményekhel biró kéz

gyógyszertárt îartani ‚ mivel ennek Минут az év~

rül évre szaporodó vendégek nagyohb és nagyobb

igazsággal vádoljákd

2.) Az ásványkutakat könnyen átlálhatóokok

bul be kellene födelezni , ’s tìszlán шпана minden

szenytül.

з.) A’ Китайца" szalnnt газу födött o'szlnp-I

тенета csináltatni, :nelly n’ minden Iiól elren

delt ásvány kul акт“ léteLö gyógyteiem helyét ki

pótolná "s az öszvegyüll ivóvendégeket az idó" kel

lemetlenségétöl védné, söt kedves tárkalkodási he

lyül “Майна; Megfontolván рейд, minö kárral

kell most гони idôben a1. italgyógyol félbeszakasz

tani, igen hihetö, hogy minden italgyógyos ven

dég örömes_t Нит havonkint 1 forint kútpénzt,

melly más fürdöhelyek, sokféle taxáilmz ke'pest

çsekélység юта, de elegendö az illy terembe ver(

tò'kepéuz kamaiainak befìzetésére.

4.) b'zìntligy ’s tán még inkább szükséges vol



  



  


