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A’V bçte'gségnelc~,` és» a"_ko1~'a -halálnak
í‘x ll. ' .‹

Ё'ОКагсП; ‚
 H_'l .. . ,e ...T_„r _ .

’..A’ beteg‘ségìxyçlg ol1p.„ń_,__~. „д

„М тег 1ыьвыд:’ъ;ёзё‹фыдн. Ат'шен
ьашёгёгтёп , 1 а’ tcsj;yPßîdlfgíhall‘a.'.111161,A ‘fo'mïandóä

ésf gyakrèli m‘äsbßìègs‘zîlê '

i Tere’nuö mmacn 4ti'zrçrntctt Í‘éîx‘zy‘n‘è'ïff'jQps)

_tehçfségi'íë téttte `,Inemé‘t '_sz‘äp'q'rîtlígt'gïi `dë czen

ajáilqélgpak wf'elen‘ébb 'vglänépeghçg‘ l1m „una
,kövelí'k'e‘z'fâ'sm .ha_ gzïis'tgléh‘i'gpńdvisçlés„az élet

'tel 1egyszer’smîńd va’'Í'ror‘ń’landósè'lg’z. ÓSi'ráìát is '

testünkbe nem .iìltqttçjolnaf ‘Y
v Mü, az cmÚeŕne-li érédeti álla-po‘fj‘ától váló

_eleste utáni elrendeltetése felöl hiteles hîzony

ság által питании!‘ _meg arra, hogy 'az еш

_ ber, megromlottsága’lcövctliezésében, a’mègrom

lásnak és romlandóàágnak csiráját, mclly va

lamint_é1te’ elve (príńcipîum) mással is 16261

hetö, magával hozza e’ világra.

Valójában a’ gyermek valamìnt снега’, úgy

halála’ elvét is létezcte’ (existcntia) szcrzöi

töl vészi, és а’ mîdön cmberliort órt mind а‘
keuöt mcgint másoknalß adja által. А

1

„а т’

ь

\
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Jóllehet az emberi testben a’ múlandóság’

elve mellett a’ tartósság’ elve is meg van; de

ezen Её: elvek liözött örökös lévén a’ harcz , a’

halandó embernek egéssége csak addìg állhat

fenn , mig e’harczban az egyen fel-nem bomlik.

Hogy olly igen kevés embcr él hosszas é

letet ez attól van, mivel a’ velünk szü'letett

megromlás, az életet felduló természeti csira,

50k ártalmas ‘аду már jelenleges allialmî 011011’

héfolyásának van liìtéve. Mellyeliröl` a’ követ

liezendö Bészben lészen szó._ __

Ha ezen ártalmas yokolmak munkálásuk ál

tal azon csira nagyobbŕa neveliedik, még pedîg

ha olly hirtelen, hogy вы: rothasztó pezsgés kö

vetheti; 31471401-v ldsebb, vagy nagyobb. veszede

lemme] járó ollyan betegség titi-ki шеф‘, mel
lyet gyakran va'u‘atlanl halál szokott követnî.

Némely emberek nagyobb romlandósággal

jönell а’ világra, ’s ennélfógva g'yakor медве

geknek lévén alája vettetve, ritkán élnek hosz

szas életet, ha csak _élt'ök’ folyta alan:` szerlie

так (сои stitutio), és mérsékményök (tem
peramentum) megA nem változnak; mások

ellenben egész liivételt tésznek, mint еду az

egésség liiváltjával (privileg'ium) születnek

e’ világra, és a’ felduló olmak gyakran száz ,

’s még ‘бы’ év is hell mig eröt vehet rajtoli.

Az emberi test húsos, inas, izomos (mus

culosus), ideges (nervosus), portzogós,

és csontos részehböl áll, mellyeliet merö ré
мышей nevezünk; ezen részek a’ yfolyó ré
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szeimek, mellyektöl alakulásukat, '_államányu

hat (subs tan tia), és nevekedésöket veszila,

alája vannak vetve. Mert minderi, за éńjberi

alalmlást lteltìntve, folyékonyságból; `egye

dül való forrásból виды-1110211‘. De mü azon fo

lyéhonyságokat mellyek az élet’ fentarltására

munkálnali> megliülömbeztetfüli azolftól,l mel

lyck term’észetölmél fogva а’ romlandóságnak

inkábbalája lévén vetve feldulás-eszközé vál

hatngli. _ > _

A’ teremtö teremtményeinek elmulhatatlan

szükségivé tette táplálmányt venni magokba,

mell)r által bennek az élet fenntartassélc; ’s

már most lássuk mire fordítja a’ természet e’

táplálmányt, és hogy milsént oszlili ez el az

emésztés által?

Azon táplálmánynak clsöje, —- t. i. legja

va, ereje — mellyet valamely élö lény magáî

ha fogad a’ táp’ (chylus) alaliulására $201

gái. Ez, а’ mint alább az V-ik Bészben meg

fog mondatni, kerengésbe jövén az едут? (i n

dividuum) kemény részeinek állományára e

legendö vért szolgáltat, és azon veszteséget

pótolja-ki, mellyet a’ folyékonyság, ez élet’ .l

forrása, szüntelen szenved. „ y

A’ táglálmánynalc'másodili része, igen vas

ta lévén a’ Её ’ alakulására, részint e évé, ta
5 Р Р

1‘оп11уё , és nedvességes folyélkonysággá , 'részint

реф; valamelly nyúlos , r‘nézgás anyaggá (mate

1‘ia) vagy nyállá változik, melly a’ beleli’, és

a’l gyomor’ heloldalaira ragad.



A’ táplàlm`ánynak harmadik része, mint
maradéka az emésztélsnekfsemmíre nem lévén

а11‹а1та_з , á’ napì üŕ'îìlés’ ‘(аду szénelés" alkal

mával e’mésztet (Excrementum, gané'i) ne

vezet aÍaItt'mégyen-el'az embcrtöl. .

Az emberì tas’tbcn levö nedvcsségelx (hu

m ores) épeń ollyan termé’szetesek _rhint ¿"vér.
A’vliözönös cmbcrnc'lk tehát azon vélekedése,

hogy valalii beteg, mîvel igen meggy’ült benne

a’ nedvesség, hibás; az ember csali ahkor be
teg ha czcn nedvessëg meg'ván romQljM‘vagy

más тины, lla cbbcn a’ sa'v’a'nífzyagy rot

hasztó pczsgés liifejlödött.' v i“ ` ’ `.

A’ ncdvességek Imînden m'ás i’olj'élx'qnysá

golmál hamarébb mcgromlana’k," mîv’cd а‘ terem~

tö, llogy az ember-létczetnçk (cxi’sfèntía)

határohat szabjon, bclójek óltotta ‘a’ ‘подгот

lás' csîráját. Mihelyt czcn сайта тезгощб 011011

által ldfejlödését clérte; életünh’ «tva‘rtös'ság’afíá

.szükségeslcépen hisebb, vagy nagyobb mél-tél(

ben megrövîdíttetîk. Ezen igazság a’ цитад

nek tulajdonságából, de különösön a’ beteg

nek halálából meritett tapasztálásokon és vis

gálódásokon alapul. A’ rothadás, a’~ romlandó

anyag’ megváltozásápak bîzonyos jele , nçm ‘$19

ja soha kifejlödését a’ haláltól, hanemlmegelö

zi azt, ’s többnyire mindég elkerülh'çtetlen ki

mulàsnak elöhirnöke. '

Hogy a’ nedvességek a’ megromlásńak men

nyire alája vanua-k четче‘, е1ё5зё5‹;зеп megtet

szik abból is , hogy mint emésztet úgy тезис!‘
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à)

el à' Ktes’t‘böli liül'ömben soha, Sem természeti,

scm ‘везти-ВЫ: зиёВезёз által lli nem ürülné

nele. -—- Vallyon rqmlandóságoli, valamint meg

romlásoli ‚ mcllyelœt lliürüléslior гайкой ész~

re vehcrtni, és a’ тонус!‘ ёгга|та$зё5и1Ша1

mindig arányban állanali, nem a’ rotlxadásnalt

Olmi-é? —- Innen van, Богу az eme'sztet вуз!‘

xan _l5ise_bb, vegy Ins'lgyob'b mértéliben rothadl;

szago; von maga puin', és llogy tex-hes beteg

ségellben a’ nehéz úton módon lńürített emész‘

`tet, izzadság, söt még az egyszerü liîgözölgö

anyagolt is, olly liedvetlcn szaguak, hogy mn

gánali a’ hetegneli, (le gyalirabban a' lsörülötte

` forgolodólm'all olsoznali nagyobb alkalmatlan

ságot,

A’ ncclvességeli mind addig meg nem rom

lottali, mig azon egymi (individuum), lli-Í

neln belrészébcn léteznek, ép és egésséges ál

lapotban van.' Azomban nem hell megf'eledlcez

niY arról, ho'gy a’ nedyességelc mcglévén részint

máx; i‘omQlVa, ha bár szenvedést nem okoznak

.is „ágpn pillanlattól Гора , mellyben ’az ember

valamellyîkis 'fájdalmatérem ‘аду nincs az e

löbbi egésség’ állapotjában, napról napra mind

inlfább inkább megroymlanali. Mert természeti

alap-törvényen épült igazság az: hogy a’ fo

ganatot oknali lsellett megelözni.

_ AHa tehát valamelly természeti müködés

(functio) félben szakasztatik, vz'agy megalia

da'rlyoz'tatikg;A ha az egésség állapotjából a’ szen

vedés’ vagy tulajdonke'pen `betegség’ .állapotjá
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ba esil1 az‘cmbcr: hétségcn liívx'il attól van,

hogy а’ пе‹1“ез$ё5е11 megromolván, a’ megrom

lás által ha nem is mind, legalább еду részét

c'des és jóltévö természetölmek elvesztették,

és a’ ncdyességeh’ természetì állapotjoknak épen

ezen megváltozása fö, és egyetlen indító olia

az egésség’ megbomlásának, meily mind addig

helyre nem állhat, mig a’ nedvességek el'öbbi

természetökct újra fel nem vészîli.

Ezen anyagok (materia) mihelytt lmeg

romlanak, olly nagy mértékben savany-bélyeget

(character), égetö ’s rágó forróságot válta

nah, hogy azon húsos, inas, izomos, és ide

ges részckben, mellyek magohban tartják, alig

türhetö , és néha hiállhatatlan szcnvedéseket

gerjeszteneh. ‚

A’ nedvességek gyalcran mermek rothadás

ba, és ha bár nem is jöneh nagy mértéliben

elö, érezhetö forróság és csipösség nélkiìl még

ís ritlián jelennek meg valamelly személ-yben;

ennélfogva minden `esetben nevelhetik a’ ve-sze

delmet'. Ezen elváltozott állapotjolxban már é

lénk mu'nliálkodásuk'által mindenféle roszszat,

szenvédést, fájdalmat, és betegséget elöállít'

hatnak, és a’ termés‘zet többé, megromlás által

nyert szívoss‘águls miatt, ni'ég .mä'gát sem'tudja

_ lximent’enß

Ez' az, a’ mit a’ 'lietegèégek’ egyçtlen еду

fo r rá‘sá n a l1 mondlink lenni.

_ "IÍátni való мы, hogy az 611 î¿datt a'zom

anyaîgot lœll érteixünk, melly legközelebb , ‘аду
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lnözvetctlen éreztetî veliìuk a' betegséget bélyeg

zö szenvedést ‘аду fájdalmat, és a' melly a’be

teg’ létezeténck hól elöbb hól llátrább véget vet.

Ezen savany, ezen égetö, rágó, csipö fox-ró

ság, egy szóval ezeń eszl1öz,melly а’ megromlás

ban magától szármozik, hogy minden fájdalma

kat, vagy'betegségeket, és magát a’ halál is elö

állíthass-a , a’ nedvességek’ tömegének (m a s s a)

az ege'szböl kisajtolt egy részéböl gyül öszve.

Mînthogy ezen liöuyv az egész ltözönség'

számára iratott, ennélfogva azon kisajtolt részt,

kereszteljéll tudósainli bár minek, mů röviden

Viz esnyirlinak (sérosité) fogjull nevez

ni. Ezen Viz е s n yi r 1‘ o t, mivel nagyon tisz

ta, rendkivůl híg, könnyen folyó, ’s mivel az

ér_zett fájdalom, helyén már valósággal fólyt,

még Folyónyagnak (Flussio) is nevez

zük. Fóly, mivel mint a’ táp (chylus) az edé

nyekbe átszürödik, ’s azoÍdaan mint a’ vér je

len van, és hasonlólag ’s vele együtt kereng.

A’ nedvességek’ Д’ í z e s n y ir la a eleintén

hasonló a’ légben (ä e r) lebegö harmathoz ,

mellynek végetle'nül eloszlott részei észrevehe

tetlenek. Annali utána, valamìnt а’ harmatnak

részeilassanliént egybegyülvén tömeggé idomul

nak, úgy ö is alaliof vészen magára, ’s végre

valamelly helyre leülepedik.

A’ F о 1у ó ny a g a’ nedvessëgelt’ azon töme

gével együtt, melyböl álla_tosságát (consisten

На), és természetét vette, és szármozott, eszközli

„вы, egyetlen okát azïemberi betegségeknek.



A’ Кота ЬаНПпаП:

‘На valamelly betegség hosszas, vagy ha a’

megromlott vagy rothadt nedvességelt` igen

soliáig tartozliodnali la’ belellben és belrészek

ben, alilior megmérgesítik azokat, és a’ V i

zesnyirlí, ez a’ minden érezlletö fájdalmall

паи és mincleìl rendeletlenségekneli‘munkás olia

elö áll, öszve-ránczolja, és elrágja az általa

meglepett részeliet, semmivé tészì az мы: gaz

(lálliodást (o'economia), vele együt't ,az élet

elösegítö elvetfůés> a’ beteg’ életének végét si

cttctì. ’ _

Ez az olla a’ llora halálnalx, mellyet mů

természet ellen való halálnali nevczünlc.

îA’ llólt-tetemelmek honcztudományi útan

ген visgálatai tîsztán és világoson ‚мышцы,

hogy ‚а‘ halált megromlottság, rotlladás, gyu

ladás , azon részelinelf , mellyeli valamely beteg

ség által leginlfabb meglepetnek megsértödése,

vagy a’ nerlvesáégeknek kiszáradása., тезис

rulása, az edényelmeli öszvenyonñilása, és а’

vérkerengésueli fenaliadása чад" meg szünte

одета.

мА$ошкдв=Ёвщ "A’ nedvességelk’ megŕòmlá'sá‘nák'pkai’.

_I 'I l‘Minden foganaufrálil meg Vania’ mage-'bke'.

‘ ‘A’ i termés‘zetes ’ halálnak , ‘а’ mint 'féljelílxlmeg

x`r1onödltúl\,A olla a’ „наш szüléte't't' megròm’lás’

\
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csirájának munl1áll1odása , vagy más szókkal;

a' természetes halál ‘következése az elég tartós

életnek, annali el'vei, és а’ Тегет16пе11 alfa

ratja szerínt. A’ lcorán halálnak, és az azt

megelözö betegségelmek egyedül való о11а a’

hozzá járult megromlás, melly n'nunkálkodäsát

a’ megromlás’ csiráján üzi. A’ nedvességek’ meg

romlásánali is hasonlóképen vannak 011111, de

csal1 indító okaîl. ‘

A’ nedvessëgekhek legszokottabb és 11626

111331) те5г0п16 011111‘ Ь12опу6зап а’ büdös éè

ártalmas gözökkel eltölt lég , mîllyenek a’ meg

`vesztegetem gödrölsböl, barlangohból., 11611111

Jhól, és emésztökböl gözölögnek-lii, hól állatî

rëszek rothadnak, vagy seńyvednek.

A’ hosszas szárazságat, vagy rellkcnösé

get, többnyire sol1féle hetegség követi. Ez оп;

nan van, mivel а’ légkör (atmospllera) illye'n

1101‘ azon egésséggelen kigözölgéseket, mellyek

pqsványos, vizes, és veszett helyeliröl embl

kcdnek, magába szívja.
I A’ mocsálrolt‘at, t_aval1at ’s minclen más he

_ îlyelœt, hól iszapos, nyálhás -álló-víz van, 11e

rx'ilni hell, mivel ezék а’ csupa lélekzet-vétel

által is megrom‘lásba hozhatják a’ nedvessége

het; szintolly ártalmasnak tanítja a’ minden

'napi tapasztalás a’ sürü, szagos ködöt is; _és

a’ nagyon erdös, berláes helyeli, és а’ nagy

'fólyoh partj'aî >cgya'1ltal]"¿\barn t’öbb 'betegelœt

-szám1alnal1, mint а’ térségek', »hól rendszerint

egésségesebh lég kereng. ’



10

v

A’ közel heteg’lehelletének bész"ívása ártal

mára lehet az egésségnek; szintúgy a’ kórhá

zakban való hosszas múlatás, és a’ tisztátlan

helyeken >mulató nagy társaságolmak gyakori

felkeresése,

A’ nedves, vagy léghuzom (винта)

nélkül lévö szoba, a’ sáros, gözölgö, vagy e

gésségtelen földön való heverészés, vagy alvás

is nagyon veszedelmes. . 

Végre a’ szabad, ‘аду bézárt lég, vala

há‘nyszor megrontó gerjel (miasma) van el

telve, képes a’ megroml‘ást, még реф; а’ ra

gályos (ontagiosus) megromlást minden, e

zen légböl elegendö mennyiséggel bészívott egy

minek (indìvidum) nedvességével közölnî.

Hasonlóképen könnyü által látni, hogy а’

megromlott táplálrnámyol'.4 is megvesztegethetìk

‚ а’ nedvességelict.

Még az érintés által is elragadhat némů

némüképen a’ megromlás. A’ megromlott lény,

vagy tárgy a’ börön, vagy izzó jukatskákou 11e

resztül ltözli a’ nyavalyát, és épen ezen úta

lcon, ‘аду а’ bészívó izzójukatskálton történik

az elragadás is. Az érintés által minden 1161--A

méreg (v'irus), millyenek a’ rüh, tarjag, süly,

rák, nemü fellély. dögvész (pestis), ’s a’ t.

elragadhatnak, annyival inltább, ha az 121455“

katskák nyitva Vanna-k, ’s még bizonyosabban,

ha az érintö rész sebes. Ezen esetben a’ meg

rontó anyag lassan lassan az üregekbe száll,

a’ vérkerengésnek útait eltölti, azolt közt e



М

le'bb, hátrább elágozik ," »’s a” 'megromlást a’

nedvességekbe viszi. `

l

HARMADIK RÉSZ.

A’ betegségeknek indító okai.

Az ggésség' megbomlása alkalmával közö

nösön a’ betegségeknek indító okait, a’ mun

káló okkal, t. i. azon anyaggal, melly valami

fájdalmat éreztet, többnyire mindig öszve szok

ták zavarni. E’ pedig nagyon veszedelmes hi
i ba. Igy p. o. azt mondják, hogy а’ melegből

hidegre való hirtelen átmenetel oka a' beteg

ségnek, a’ mi pedig nem úgy van. Az ugyan

kétséget sem szenved, hogy ezen változás a’

kigőzölgő anyagnak visszaverését ne eszközöl

hetné, de akkor azon anyag oka a’ betegség

nek, és a’ meleget hirtelen felváltó hideg csu

pán csak a’ történet által elő állított indító ok.

És ha a’ beteg” nedvességének tömege azon

pillantatban már kisebb vagy nagyobb mér

tékben meg nem lett volna romolva, úgy bi

zonyoson semmi változás nem érte volna.

Igyaz erkölcsi nyomatok, a’ bú, bánat, bosz

szuság, békételenség, és ijedség, okozhatnak u

gyan terhes, sőt megorvosolbatatlan betegsé

geket is, mind azonáltal, mivel csak a’ fájdal

mat támasztó, és az életet fenyegető anyag”

munkálását ingerlik, még is indító okoknak ma

radnak.
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A’ külbetegségek felől mái napig is sok

beteg állhatatosan azt hiszi, hogy fájdalmának

egyedül való' oka csupán csak a’ rája befólyó

külső megsebesítés _ munkálásában áll, millyen

az ütés verés ’s minden másféle Imegsebzés. Ha

bár nem lehet tagadni, hogy ezek, valamint

minden más indító okok a’ támasztott fájda

lomb'an részesek: mindazonáltal а’ beteg” meg

orvoslására' nézve még а; nagyon sok'függ at

tól, hogy az ember a’ belső, vagy nedvességes

okot, melly a’ megsértést mindig terhesebbé

szokta tenni, megösmérje.

Még egy két szót ezen Részben a’ vérről,

mint sok betegségeknek okáról.  Már a’ ré

giek azt hitték , és példájok után _ az újabbak

közül is sokan azt képzelik, hogy a’ vér oka

sok betegségeknek. De ha elgondoljuk, hogy

minden állat természetinél fogva szükségeské

pen kéntelenítetik táplál'mányt venni magába,

hogy ezen táplálmány vérré vállik, és hogy-a”

vérből {alakulnak a’ testben minden más álla

mányok (substantia) nem lehet tovább már

azt csak képzelni is , hogy épen ezen folyé

konyságból ne eredne minden élet.

A’ vér elősegíti az életet, ’s a’ természet

től ennek fenntartására van rendelve; ő ád è

gésséget, épséget, ’s szerez vvidétmrjó kedvet,

egy szóval ő az erő az emberben.

De a’ helyett, hogy-sem, ezen hasznát ál

tal látnák, mellyet egyedül a’ vér, mennyisé

gének köszönhetünk, még inkább félnek an
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nah felettébb való meggyülésétöl. Mintha а’

természet nem mindenröl gondoskodott volna.

A’ дыма természet a’ nedvességelmek szárhá

ra, hogy a’ testet втайне!‘ sokaságától, és más

tîsztátalanságaitól megszabadíthassa liimenö úta

hat rendclt. Illycn та!‘ а’ börnek kigözölgö

jukatshái , az prrcsatorna, a’ щей, gyomoŕ’,
béltsatorna, llöjag ’s a’ t. I

Y Még a’ szent irás is ezt‘fŕn'on’ŕlja: „Mindeń

lélehliel felruházott lénynekl élete’ eÍve a’vé‘r;

bcn van ,“"_s Ещё; ïs` az ember bátorkodik'ml'a

Её: attól megfosztaní. Csak szemeinket nyîs`

Suk-fel ’s` mingyárt meggyözödhetünlc a’ felöl`,

hogy a' шёл-пе!‘ egészben való ltiürítését halál

liöveti; és mëg sem altarják elösmérni, hogy

annali megkevesebbítése bágyadtságot, szomorty

és soványságot okoz? — Ez megfo’gh'atatlań

A’ vér ollyane'gy a’ „темпы megtîsztitot't

folyékonyság, melly maga is марганца‘ 1153136;

lása'm` штанги, és ennélfogva soh'a tîsztátalen

állománynyal egybe nemegyv'eledilf, lianem на

lnényszérítetik; de még ezen esetben is min

dent elkövet, hogy azon `auyagokat, mellyek ‚

vele átszürödtek, Щит-111151353, és épen ezért
esili az ember beteg állapótba,l _mivel по}; a'

yvérnelt terhére'vannak, vaguyl‘mivel а’ vér azo

Ка‘: Valamßly peńtra' leůlepitî._ V' " "

‚

‘я
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vNEGYEDIK RÉsz.

A’ közünös bánásmódnak rendszerèì

(Systemax):

Mind e’ mai napîg a’ gyógytudomány 0511

pán csali rendgzerelien nyug'òdott; de сие!‘ még

nem bizonyságai az igasságnak. А” rendszer

Aalan: rnindig ,ely-end_elését értjük az alap
tételelineli ésV következtetéseltneli,

_lîlel'lyeknçk minden részeí egymással

olly ‚магов egybeliötteté sben van

пак, hogy az egyili a’ mástól függ.

Az çmberek követlteztetéseiket azzal , à’

mit alaptétèlelmek nevezhetteli , épen ollyan

jól egyberendelhették , valamint lszabad volt ma

goknak nyelvcket teremteni. De a’ természe_t

'Sßmgniféle törvényt nem года el, ellenben ma

ga szab tö`rvényeket, és az ember légyen elég

bölts, teremtöjének rendeléseît megérteni , meri:

Jxnég a’ gyógytudomány sem lehçt természetböl

merített alap nélkül hasznos tudomány.

Az érvágásröl.

Sok elnberek megszòliták, ha börökön ki

állhatatlan viszlieteget éreznek, azt mondani,

hogy rosz vérök van, vagy ezen alkalmatlan

ságot épen az igen sok véŕnek tulajdonítják,

'és magokon eret vágatnak. De ezen merész

ítélet csupán csak a’ betegség’ okának nem tu

dásából származik.
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Nem `tekìntenelx azon anyagra, melly a’

vérrel едут-вешать, éS a’ melly általjában

minden betegségeláet, és allialmatlanságokat,

mellyelmek az ember alája van vettetve. elö

àllít. Nem, az embernek, soha sincs felettébb

sok vére. НА: azért ki szárad-e az élöfa, hogy

sok a’ недуг‘? _ Az éltet-adó folyékonyság

eszliözölheti-e elhalásuliat? ——

зъёщьа nem vévén mind azon igasságu

kat, lmellyelket ` az érvágás ellen lehet monda

ni, sok ember таза“: egy pillgntatnyî csaléliony

hönnyülésért el engedi csábíttatní. Enyhülést

szereznek magolmak huszannégy órákra, és él

töket tíz éveklfel' “так rövîdebbé, vagy leg

a'lább veszedelmeztetilx annali hávtra-lévö részét

beteges .állapotban tölteni-el.

Tagaclhatatlan, hogy a’ vért, midön az е

dényekböl kifóly , a’ vele kerengö Vizes

nyirh’ (sérosité) еду része llöveti, és llogy

épen ezen anyagrész’ liiürülésének, melly min

den fájdalmalmah ’s rendetlenségelmek oka,

lehet az érvágás, és nadályok által elöállított

pillantatnyi könnyebbülést köszönnì. A’ ned

'vességelmek ezen folyó része az, melly meg

romlottságához liépest a’ vérnek olly lfedvetlen

s’z'int ád, millyennek az (Эх-‘15553 után тетки;

és a’ hól a’ vért megŕomlottnak képzeljüll len

ni , ott св!‘ а’ nedvességek такта!‘ megromolva.

Tehát nagyon hiháson mondjáli: hogy a’ "ё:

megromlott, rossz, forró, nyálliás, csipös, vas

газ, fekete ’s a’t. A’ vér az emberi testben a’
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legegésségesebb', és legkevesebbé megvcsztc

тьма rész, )'óllehet megromlott anyagoklxal

eltelhetilt, 's végre általok még meg is vesztc

gettethetìk.

A’ natl'á‘l’y, таё’у': vé-rszipó.A

A’ nadályt e'rvágás‘llelyett használják, 4és

sokan úgy vélekednek hogytlemñolly ártalmae

mint a’ gerély (lancea).` 'Neglelxlygyakräszok’

geavaißçegì’qt A.21’.l rosz~véyt eke‘ívják 11i. Furçs;

erös'ìtésl' Ugyan l hîmqndhatte 1вы; Ínékiekf?Holman; tud’jáßL а” цёдфуфшай ¿pen ‚01

lyan rosz'ílzlésòï'hlyar'x, hogy .çsu‘pán cs‘alc' e’

megromlptt ‘yértfslzívjáh-hì’?. _,«Í{i az az 611.91

rdéjü етьег1 ze.’ hiezemxlxevetségßs vél'eltedés'

re töstént helyes ìtéletct pe шара Gjteni? —

Nenn vo'lna e'. _jobb nyìlvátl lsìmond‘ani, 4hogy

a’ nadályoknak használása winden találmányoli

Кбит a"legéu'talmasbb;` тег‘; midden Bontà:

nak lcezébe adjálx e’ gyilkoló тьмы, m‘el

Ilyet az minden megkülömböztetés, és mérték

lnélliül használhat. l _

Szomorxi eset elnézni ,‚ _hogy а’ népnek na

`Бусы) része, azon erò's hiedelemmel eltelve,

hogy helyesen cselekszik, magát nadályok’haez'

nálása által egésszen liimeríti, ’s elpusztítja.

A’ nadályok’ munkálkodása, a’vér’ kiürítését te

ltintve, nem csak abban áll, miben az érvá

gásé; hanem még ártalmasabb, mivel a’ F ó

lyónyagot (flússio), mellyet még a’ tá

vulabb részekhöl is magokhoz Yszívhatnali, a’
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a’ hotcg részre gyiljtilc, .,’s ülepítìli, és ez Ы;

tal душа“ a’ .betegséget'fegészen orvasólha

tatlanná tészili. Häny különféle nemü, 161":

!‹ё1уес1ёэ„ nem vkövgette a? nadályoli’ s_zívásáß; Тр

lán ат; «fogják mondani -némellyekîrhogyazon

nadályok mérgesek voltak._ 'Tehát mél-geo na

dályolt isi типа!‘ Ё’; Jól van , ezt mcgengedjük; _

de ki «птица-тег xiékünli, mîféle'bélyegekröl,

‘аду ésmertetö jegyekröl lehet öket megcIsmer

ni,» és egymástól _ megltülönböztetni‘? .-—— Né

теПуеЁ i'nkább ltéptelenséget mondanah , mint

sèm röviden, és ösz’intén xm'agvaljz'ak,` hogy sok

hülönfélc szerencsétlbn». változás :fw-„testuali

meg‘szí'vott részén történt„,sértödésnek..'tetmésze

tes eredménye. — n _ ‘г ‚

élr'uî"ŕ'lgláSrÓl~ sebesités’ è_sefében. t

Ha valamelly езды ütésò alkalmávaläkapotl;

sebeìi,l l'veagy allá;- milly .nemü megsértésen ge

rely’ (Íànc ea), vagy nadályo'li’ használata ál

tal,y olly-kinéiésböL akarnánali vértereszteni,

hogy авт! hönnyitszńell, l vàgy hogy аж meg

gyóg'yit'sák; úgy “едвп‘ bánáàmód itt is szint

'olly alaptalan,v ést sikét'otlen mint a’ .betegsé

gelm’élâ Mértsoha -se'm lëhetneli ollyanliörnyül

mélìyelf, mellyekhen ‘ай élete't lehètáégés' vol

na, épen annali m'eglxevésebbifése' мкм-пудра

ni, a’ mi детища: мышца;

Sokan тайн Шуеп епепуефёзеиёё ЁёзшеЁ;

`lmgyaz (Эх-‘65:39 öutmlatja'li:;an'nal1,.;a’,> ki aztl illy

esetelxbcn el‘vesztëtte', viséza szw-zi,` és Ищу а’

О
~
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ltüls'ö ollols’ hefolyása мы származott fájdalma

hat lecscnd'esítí. Mindczclw'e azi:` feleljük, hogy

az önrudat elvesztése, ésb ájulás esetében а’ sava

nyoknak bészívása liîpótolja amannall helyét,

és hogy némelly beadott szeszes folyékonysá

gok a’ gyenge vérl/.erengést szintúgy felsegélilc.

Ha valamelly megsebesí'tett', газу’ ájulásban lé

vö-ember meleg ágyba felitettetìk, e's\, ha $211!‘

ség, ’ hogy' annál bizenyosabban felmelegedjélc

még meleg' ‘Яны v-ńrlegtöltött edényekliel is kö

‚имеют; úgy -nagyobb 4izzaclásba jö, v’s; ez

általlmegürülvén az e'dények Ъ’ szabad -vérfor

gás újraI helyre állíttatik. A’ másodili es'ethen

t. i.~1a'l>fájdalom’ támadbánál, _a' megaliadályozta

или vórlicrengést ugyan azon mód, ‘és висте“

által, .hasonló _lxigözölgés `tészi szabaddá , és

szcrez e'gysz‘er’smincl „ушами, megkissebbítvón

а’ börös, ‘аду ideges részelmek feszülését. Ha

a’ napi székezés штата, nem дн: azt lágyitó

allövet: (cl‘ysma, liristély) által vîssza-'szc

rezni.- ‘ A’ tisztító `(purgatioi), mint hátrébb

elöfordúl, szükséges lehnt` azon kisebb, vagy

nagyobb‘ mértékben megromlott nedvességek

по!‘ kiürítésére',mellyelg-mîvel liülsö oliok’ mun

мыши által felzavartattak, gyalsran душам,

kinos “тамада, vagy más terhes v'áltozáso

hat, leülepedéselœt és szorulást ekoznali.

Mások pedig аж mondják, hogy az edé

nyekböl вел-(Ну, vagy nadályolt’ eszllözlése ál

tal lxibocsátott vérxjel elöálló üresség а’ vérke

rehgóst, melly eddigelö Штаб okok’- befolyása
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mìatt feltartóz'tatott, elösegítí; de mii 111955341

zödësböl ‘ezt mondiali; hogy az érvágásxna'k‘lèá.

bîzonyosabb munlsálódásaraz, hogy ‘amb’ë‘ô'v'es

sëge's ŕolyékonyság, vagy a’ lsisëbWve'gy ng
vgyobb ‘mértéllben csipös vi zesn‘yîr‘lt` (sé`r`o

sìtë) a’ ‘мёд-161 4hiürüllt edények üregeit «61161

ti, ë‘s ez által шить már az,‘hqgy\ и ëlöb

bi tîszta vër i's meg'rolík. ’ v <'l' ‚ ‘

A’ vérnek kiürítése, mellyet‘a’ ŕég‘îf‘yésúj

gyógytudnmány ho'zott sz'okásba ,münden 'Rét

ségeń> kîvůl ostor az emberì nemre ńëzvefés‘szá

— nahozäsr'a vluell ind’ul‘nunli , mìdön ’al ’véxwliîürí

tésńeli olly sok áldozatjait sze'mlélj'lìlnv-@De 'még

több illy veszed‘elmes очки-01‘ „атак а’ 'gyógytu

dor'nánybap, mellyekröl ittïalább lészen említés

А’ nluga-ny (k ép e 's д), és ушами

" (Chinina) u A

.mf mi „мы, és` .1er mîféle 15e-regali;

‘ellen hááználtatott légyen is a’ higany, ártal

mas természetiért mindîg legnagyobb èllen‘sége

mar-ad az emberî ленты‘, а’ mint l-«ésöbb al

l1almn1il1~lészen meglálni. y

'~; Szîntúgy a’ kinadék is számtalan ollya'n bei

‘tegséguek lehet oka, mellyen késöbb segíteni се‘

lycee> .lehetetlen, és a’ mellyröl több példáliat

lehet blvasni a’ lázról, vagy hideglelésm'il„iszói

ló Bészben. . '

A’ meleg, é's hŕdeg' ferdô'k.

A" {мази maid mîndí'g árt’almasdk,A ée ha '

‘ az emb‘er azòlmak gonosz liävetlle‘z'éseit általlát‘

\2>Í‘~
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,_ _tr_xń_,., bizppyáxjç lcsnpángîlcsak, щит; végett
haßxnálnál _ n ‚ ~ I

В“ r«,¿Sgvrrml‘eg ferç'ìöbenyaló beiìlés után egy

„hét Pilllmatrmulva fçldagyadnak" а’ visszerek (v е‘

п‚а),‚ 5’з‚ щдщшёдш rnár `a’ melegy fergiöïekI á‘r

talmagsága." A’ láthapatlan, valamînl: a’ áçható

l edények,""s velek együtt a’ liitsi‘rllnyol(l ё; ha- Í

~. lg55-.nk '_ Lìl -felpuffadnaln Az: Iççlényeh kerükztének

„megnaß‘yêbbnláéa fpedig onnan vanm'm‘iuel a’

,v_íz’npk l:pelagel azohatgçlöbb _liîtágí‘tjasf’s'lzez’en

íkitágulásnál :fogva' ищет ` stpbb folygávkopìs'ágo

,ligt fogadhptnak magolxba, mint annakelötte ben

vgltu На УаЬЫ: ‘954% ferdöbqn ‚ад _ájulás

méglep ;‚.‚ 1ецшед ` çgyedíilli., .oko да legìény‘eh’ '

renldkivůll való elgyengülése, a’ felettéhb` sok

nedve‘skse‘ë‘g` '(hu’moyŕ‘âli'ä) folyélí‘on'yság mi

att, melly az üregekböl f‘gyül' öszve, és a’vér

kerengést mcgakadályoztat'ja. . —‚::

Midön` за ember а" ferdöböl hijö', .-és à’

` mclegsc'g nxegszünik munhálni, ahkor az edények

ugya'n‘ visszavészìls elöb'benì nagyságukatf; az el

lcnhezö mérsél‘let (t em p e r at u r a) öszvehuz

za а’ йззиегы‘ег, és ezelx-vìssza nyomják a' fo

lyékonyságokat; de cuen hüklönös esetben a'

~’ viz è s n y i rk ,' melly за едёпуеК megnagyob

bu'lá'sa’ alkàlmával. a’ folyékonyságokat követhet

te, és а’ melly a' legfìnumabb edényelt’ vsege

delme által a’ húsos szövetegben lévö inas bö

' rötskélrgbe, és egészen Va’ c'sonthz'n‘tyváigy hatha

югу, сза1‘ nehezen h‘igulhat-el. 7S enr’l‘él Гора

а’ már felettébb meggyůlt, vagy crös csipös
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vìvesnyirk többnyire rńindig ezen „ешь“:

Марты‘. >Van péld'a'a'njra'î's eléghhogy' a’ fer

döben a’ fáj'dalmak mç'gńagyúltalí, _làéiégek flieg;
sa'int‘i’xltalí',` 'és némellyell még m‘eglië ’líolçàkf '

lA’ `hideg ferdönel( _inuplxálásf Aéperìfellérx

lcezö; гены ez, x'nihely‘t't ар ~einher Bel'é ll'il,y

azon folyó nedve’ss-ég'elfet"'ifxelljŕèlt'l’az'édënyëkí

ben létezpel( fOrráSůkHÓzfÚîàSza v‘el‘iFf‘Dè ha ez

ki nem' esznözöllhetög‘ïanyòn nemf hell-¿R113

be ёзёат‘адпйс a" véilceŕ’én’g’é-'s'nelg és ův’allyôïì а:

etl'éńyek `Aöszvenyòm*ulás‘a nem ö‘lîàgé 'èlfîägjf

legalább 'terlle’s‘ válto'zasöliat hem сиди-ё 'if'bci‘

tegnek? ‘4- На Редйё’а’ lvc'ârkertêalgést'`'se'ńim‘l

sem I `aliatlályoztatja: elilîo'r i vàlál'lol liîöm'lésnel‘`

kell'jtöŕte'nní, m'ivél’a’ ńedvességelk’ meññyîaà.

gölihez _liépest azy eilényeli радуопёдёъёщдза: y

'lzàlßx È‘s'va’bvizesn'yirk lëpe'n ег’ей‘ёдёпуеи:

ьепчаййудёё е1 nem 'hígúl'hatvá'n'ákâdóill‘i’kêëèl'

у '.‘:Уа1д&ййг~а’ ‚паев, 15g hídegj’gszlintt fòll)Í

пище; iqfply _áf ¿$5 é's"151.5»naive's.."fefa'àlëjìîäsz.Y
Igálat‘z'ì’bóll’liâ'; А сЁаК’ЁЁШёгЁ Q з ЁШЮ} >îëfdeî’âli" fri“>

vitluidöge „enyliltíllcß-Ámeg’ a" 'fâjdalmakà’tf lllég' A

ásvzi'myvì-zes'y у {егНЁЁЪЁЁ `illely-h«ïzz’t'etr'eîtjg qQxìëìfnénäf' ‘Í

csali .csaljà’ 'ai rembe’rŕl "SEIU

rvr! fî, ‘г , : JVA', .„‘.„ Ч ‚ , ‚‚ L.: .

reznell ya fxml lievles konnyùlest, s iannylbzrv

a’ men’hyl en ,gyonyôr’useaet ’s 1д8&Ы$ё$12'01Юи-‹ц
'%,""1 --` t"'î, 91'? ' uwdn v“u .h ‚

>nah .loltévoleg mupluglnali Ãa1. ‘embers-erf" _

n,

WHT I. пл’

Külön вашей (Ве‘цге‘Нашр е’тй'йдсаё

‘ Í " ‹ J' Р '_ a‘ “Öqâínnv

_ A’ liülön szelje'lxgwvagy azon szerek, ‘nú-l’

1 едегь'ётеп ьзшг'д’ here" " k 'XJSÍLM'Í'. )XC YÁÄ'ÄÍ) YLZKHS’T. 4;)
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lápára alkalmesnak tertanelg, hasonlóltépreu csak

a" щита: ;11едуе11ё1ще1$‚‚‚ nçsak azon emberek

nelwyújzanpn reményt_,î"1lin olly „дышат.

melig îlflpggyf... a’ betegs'egelm'el; okait még .akker

sexy lßztflup‘fgi'glff..._a'tl'tal:lát11i,_ «mldön azolt nélticle

s_zákmpslßçtt'l‘cgek áltpl ,x‘ńegmutattanaln ‘_ l

_ НЁЁЬЪНЗЙЫЭ вуфв’уззеуешэс feltalálni, már

@esta fpslalatosnodil. деть“; шеи. von

az Ãd‘öl. д1е11у1эрцаи11д1йё11, hogy a’ növevé-l

nyelp'ég áeványok nem elégségesek minden

ИЫЧЁЁ 999131561‘, ’s ez újságvágy még az ál

lamlslïozßimlvçëefœéne?, ’S щ f“ даю“

ватт};А1ё4`цд1езепвещеп :ez olvasó саун 11i
feìez.é's‘sgé‘rrt.v használlr‘ti `.l£e¿z_1ie‘.ttél1. Y lIgy vp.; 0..

ha‘râzlrlxélätélg.a’ïjghganéjt lsìa'trga‘se'lg, e’l'ìlógargéit

alg ésflfö’cl‘beöxhörî ellen 5 à’ 11151116?

`n¢ïi§2l .àvéfv'q'wéîfblyés`á~ läüdösbvsëfëfflüŕszf

@me.'ämbfßfßa‘aéiävßflia “.ynkäxufë‘ëás’ és

hi‘lîsltl‘âsßlf'w e.’ #Heller-819mm ‘ragt ‘шаг

геьфёз пзуыщцфзёад ‘а’ _ hzidegl‘elzée elllen'
palexç'zltfégget , s`_öt . ‚11166 tetiìt is lvette'mîk . 3i "s

töblí (eze-_Ir `llly'ehféle':à _estebaságoli ljö'tteli ,'ìn’înt

hëäzïl‘ìë. Èfäs@ Ltälélmâ ‚791‘. т1‘ёё1‘а‹_ ‚ Í
‚ хЁЫ ¿ezt allqa‘rtákv' eliŕllnitetnl, hogy х1л11111ёп’1гет

шт’ ‚ g',tegs’g'n'e’lç,I 'xpeggyogy'xtlêieà'g‘ipar liü'lön àlltelllvllzfls> szer

van ,x ůéy.. $.15@ 'Ífelfkellŕgltiltßnńiék5' 1595)‘ 151":

tegségelî’ñelt’òkái ik îrlíînìîn'külömbözöli', à’ mi

Ред; inem. ìgaz. Ez«\é,rpen ànnyî, mintlxar azt

m9“da’%ó.“..â aïbßßzséssk .windI mes щ‘ fe

ne Мёд} .mindßfïl‘ìë'ïglfalńálâ’ kik.. 5.2169116111
aluat'iáliA híz’l'alni‘; és’mh'ogj ezèny~ s'zè'ŕehcsétlem
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ségctrsenki.; ha “Найден 4inyölefssze~zfintrA öket.

meg nem vendégeli, lfi nemlœrülheti.

Hüves‘itó', szívó, csendesító' ’s (БЫ) 91:13

lféllf: gyógyszerek.. I _M ì

A’ hüvesítö szereket‘azon tekintethöl hasz

nálják, hogy a' felettébb való, és -égetö for

rosá-gon .venyhitsenek §`1Ídek » ezen tñódszereknek

hiábanv'alós‘ázgát mingyärt Ы" ‹1е11ес‘1ёъЫ; uli-.

helytt> a'forróságnak 'olxát‘, mellyröl follyebb má:

szóllottunlt, lœitanultuli, -éà hasztalan vokukfelöl

még csale kétlxedni sem lehet tovább , ha nyìlván

való az, hogy ezen gyógyszere'lc a’ helmelegsé

get semmivé “так, és az idegen melegség ellen

épen semmit nem használnak. Mert a’ te'rmésze

tes mel‘egségnek 01m csúpánfa' szabad vérkeren

gésben ' váñ', és csali' ш" : ahadály , vmelly. ezen

folyéli'onysâgnak ‘МЫ: álja , -oltozhat a' testben,

vagy annali»v valamelly'részében meghidegülést. ‚

. А’ ёийуйпВ-апуавоК A(a.l)sor`bent:ia)lmeg

lehet g‘yengítìk a’ nèdves'ségek’ csìpösségét.

A' csenïdesítö szerek ‚пёъа néha m’érséklilt a’` fe

lcttébb való' 'forróságon A’ kábitó `szßrel‘ (nar

cotìoa) nem irtjáls-ki _ egésèzen a’ fájdalom-l

па!" okát, 'és`a"mennyibén az érzékeket mcg

semmisitîli ,.Fártalmasok. Ezèn rendszerek ugyan

némellyhor` à’ bctegnek szerezhetnch çgy kél:

Pillantatnyi könnyülést, de egészen ,meg nem

gyógyíthatják; ’s csak arra так, hogy a’ bc

седана: több évehig nyomorgassák ’s végrc még

is meghalni'iengediék. Használâsukat csal-s alk
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l«br"l1elle`n'e' megszenvedni, "midön а? beteg éle

téhez máx"ì'1gy sem= sok remény “и; .zr n .

n_agy lollossá‘g a’ beteget felettéh
szoros véletrenclhez (díncta) is szorítani‘, ki

vált'ha llivánja az ételtg és azt'magához ve

het-LJMertl‘ha a’ gyomor a’ meghivántató, táp

làlmányban szülise'get érez: akker-a’ téjerlé-

n'yekg mellyehröl alább lészen szó„ ft_áp,(chy

lus) helyett kisebb, vagy nagyobbfmérték

ben megromlott nedvességet szürnels-át. Innen

‘дал az elgyeugülés, halaványság,soványság,

ós szúrazbetpgség.

y .rÃ-A’ nem nagyon régen szokasba jötbvil

lányossâgból'(electricitas), és Masmer ór

vos által Éécsben, .és Párisban nagyon. üzött

magnessel való gyógyításból sem sok haszon

{Шум i Mind a’ hét .gyógymód többnyire, csali

nagyobbra gerjesztette ‘а’ fájdalmakat, ’S а? F o

lyón'yagat (flus.sio),valamelly más részre

ülepítette. Töllélycgen csall olly~módon дуб

gyíthatnifmeg valahit, ha betegse'gének ада]

donképcn. va-ló olca vkíirtatik , ‘ésuŕgymeste a’

megromlott anyagoktól megszaballlíttańk.

Helkybel‘i szereka R e me (l o’p‘î с а).

_ Уа’1атедд55 a’ beteg‘eken helybclî sz'ereli

kel kiyánnak segítení,~mind adclig.'meg»nem

mutathatjáh, hogy az emberi tcst’ïlielsejétlès-

metile. Mert mikem: lehessen a’ betve‘g’ e'géssé

gét llelyre álí'tani reménylenL‘hogylia- minda
vzon alkotó ŕészelä', mellyekböl a’ hel_vbèli~szer



 

egybeszerkeztetödött, csupán csall La’ ßzenvedö

részr‘e tétetödaek. Hát ltivülröl hasanált táp

lál‘mányok által'meg-élhet é az ember‘? Munliá-e

lásult ugyan azonëreg‘y; tehát a’ hasonlatosság

13 11е1уе3. ï' _ . ‚‚

De ezen helybelìszerek liözöttmég is van.

еду t. 1.‘а’ hólyaghúzó (vesicatorium), melly
gyallran‘jól eltalá‘lva, hasznos lehet. Ezen 1.a-

pa'sznak (flastrom, emplástrum) az .al

tulajdonsága, hogy a’ Folyóelyagat magá’

hoz huzze. Ezen enyag, а’ mint fellyebb már

megmondottuk a’ vérrel együtt llereng, és cgyg

részehól egy, ~hól más helyre meggyül, vagy

leülepedilt. Az említett tapaszban mât _az a’ jó

van, hogy valósággal szívó erövcl hir, ’s en

nél-fo'gva a’ Vizesnyirliotonnan, hová a'

"ё:- öt l'erakta elviheti; de mind' e’ mellett ан

11i még sem ürítlleti egészen , ’s ha bár gyakranv

szüliséâü'nk lis lészen reája, mindazonáltalmég

13 csalt úgy tellintjük gyóg'ymódunliban mint

segéflèszert. Ha vannak is o_llyanf eseteli, mel

lyekben a’ hólyaghuzó ltillerü'lhetetleu szüksé-~

ges, ~nem hell megfeledkezpi arról, hogy nem

a’ maga idején használva ártalmas lehet, ’s kü

lönösön ollyan betegelmél, lsilmek nedvessé

gök vnagyon meg van romolva‘, gyuladást okoz-V

hat.' Illyen gonosz esetben, 'mingyárt а’ душ

ladás’ ielenségein'él a’ „ждать“ ‚а111а1ша2м

tatou tisztítót siétretni keu,- hogy a’ Agyulade

anyagtól mentöl -hamarébb `пюьчпетё111611„её

hetcg.



Воду a' lióìyaghuzótapa‘sz' haszonnal .mum-l
lcálhas'son, -szükséges nagyságát, lfitex'jedéséät-v

tökélyesen 'meghatároznì Mex-t темы nagyobb

a' kiterjedése'annál nagyobbmunhálása is 3 enr.

nélfogva tanácsosabb, hogy azon llólyaghuzó,

mellyla’ lâh-szárra teendö, olly uagy. Шифе

désü légyen, hogy az egésn‘vastag húst elfed

je: мы: a’ térdhajlástól szìnte а’ bokáig ér

jen. ‚ Mindazonáltal ritkán szüliség Aa’ hólyag

húzótapasztr-illy :nàgy lxiterjedésben huzamo

son használni, ennélfogva a’ fájdalomhoz ké»

pest ltisebbitenì Rell ат. ‚ . .. „г

Nagy hiba volna. a’ hólyaghuzót a’ffájda

lom’ helyére, vagy a’hoz-nagyon llözel "мёда:

ni; minthogy a’ hólyaghuzó a’ Folyónyagat.

magáhozhu-zza, ’s ez altal a' szenvedö-jrész.

nem hogy cnyhůlne, söt még inlká'bb tcrhelöd

nék. Tehát nagyon hibás dolog mejj’fájás’ ese

tében a'\hó}yalghuzót, olly kinézésböl,l1ogy a’

rosz nedvességeket‘liifelé huzza a’ vállapocz

kái közî, vagy a’ forgócsontokra helyeztetni;

szintúgy szem, fül, vagy a’ Её’ aliármelly más

részének yhetegség'ében аж n a’ nyakcsigára,

‘аду а‘ fülék megi raggatni. Ezen esetekben

a’- hólyaghuzó .legfelyebb a’ karokra »tétessélß

Terhes betegségekben a.’ lábszároli, _ós né

me_llyl\or. а? lapoczkák . legallialmasb helycli

n’ hólyaghuzó’ fel'tételére. `А’ fájdalom’ nagysá

ga, vagy a’ be‘tegnçlt veszedelme határozza-el,

ha „ну“ mind hét karára, vagy csali az egyils

l
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и}; mind` llét lábára‘; vagy csak 'el egyilnre

szülßséges a’ hólyaghuqzótapasz. ` `A’ tapasz annál (бы) РОЦЁЫЦФЁМ húz

`megához, mentölhosszasb îdeîg hagyatik a’

bétegen 5' ennélfogva "csall alllioris szabacl azt

leszeflni, ha à’ beteg tovább már nem szen

veclheti, ’s ez állllor történili-meg", mid'o'n à’
Мышей Vizesn'yirk,v savanya , és égetöA

csîpös> {оп-6568‘; által a’ betegnck ki‘álhatatlam

_ fáldalmakat olioz. Némelly betegeken nagyon

k'ééöre húz ezen tapasz hólyagot, hol Iìèè
(lig nem munlcál,I bizonyos jele a’ nagy mcg

romlottságnak, vagy belsö rothadásnak. Hilcnek

t'estén mintegy 16'. orák alatt a’ hólyaghuzó
ser‘nhmi változásf nem okoz, azolihoz láözcl van

a’A veszedelem. ` I' ‘y " ` ’

ь Midön a"l\ólyaghuzó már‘leve'tetett, a’ se»

het egyszerüleg fri$s`vajjal чаю; mäs genyhu
`z‘ó szcf'lrel ‘szolí't'älk bellötni. Ha a"l1'ólyaghuzó

tapaszt, mint" némelly szem, és fc'ìfájásoliban

sziikség,` sokáîg‘líella' karon‘hordani, akkor

ügyeljen az ember, ne hogy az, a’ hosszas idö

miatt megemésztödése, ‘аду а’ kiszárító Fo

lyónyagnalt egyhelyre való alapításn által, a’

liarnak ártalmára légyen. Mihelytt magát illy

lxörnyülmény adja elö, mingyárf _a' rnás Капа

isI tésessé'k трава; ’s ha ez hnzott, az elöbbe

x'1i1'¢.f"»l‘¿vAétettessélt-le.v y . i Y; ’I

_ Gîyakran tapas‘ztalták , hogy a’ hólyaghuzó
‚фразами csipös _»anyaga egészenv a” vizellethé

lyág’ ny’akáig llátott‘ë‘s la" vfzellet’folyás‘át meg'
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állí'toua; illyen esetben n’ _m_íg¿ a’ beteg vizell

le-llell venni a’ tapaszt. ` ._ l А

_ КШэёКёрец ‚тёБ más szereket is használ

nali, millyenelt 'a' liöppöly, szörltötö, égetö~

' vagy cclzö-lszer», a’y torma, llovász, mustáŕ-ta

Aasz n ilván azért, ho általok а’ bete sé e
l’ › У SY 1 Ё S

llet elhárintsák, de mund ezen szerell a’ palás

toló gyógymódhoz tartoznakLmcllyröl liésöbb. `
105111111 szóllani._ l

Azmbeœgel., 111’ valamc‘ny man (me:
nícus) betcgségben ezcexq s_zerekl ,lsözůl vele

mellyìket haeználjáh ,_ eleipten 112011 helsv'en,

mellyen a’ hellbeli _tzerI valla, keményebb 11111

tést mint llözönösön, vagy ай апуа511'а11 11етё

nyebb lliizzadását `fpgjáltl _észrevcnnL Hésöbb

a’ lliütés’ gyengüle'séhez llépest lassan lassan fel

hell 11а3уп1д‘щ011‚3231101,` ’3 с3а1‹ valamelly vi

aszlienöcsöt,` vagx más ezät‘g’tó-szert lcell haszf!

nálni'; de s_zükséges hogy -a’ beteg jókor Везд

ve ege’szext felgyógyulásáljg'tîsztítgâval eljeń a'

' Gyógyításwlgertdje C'zi'lilgelyén'ek útrńutatá-~

чтит-1 . .— _’

«Ã д ‚0111611 [к тЁЁ-ЁЙ

угу-‘915111191: áz el’nbelh‘i’4 Itestnek fogla-l

1а‹033ё%а11а. ,_i

HOgy а’ hetegségelineli ollait által lehes'

sen látni , és `llo-gy mind azollat, а’ millet itt c’

módsz'erbcn a’ velo való^`bánásró1 fogunll mon

. . ‹ ‚ ‚ .‹ ‹‚ „ ‚ .V
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dani, megllè'lffë‘ss'en i ërt'eni, çl‘r‘îlhúl’lrlvät‘aìlän “Щё

séges az, emberi кем‘ fogîl’a‘l:à'líoà'ssáëaitiak ‚

_sin l! -‚ n. Í ‚ ‚ц l Iosvmçrtetés'el;` a "Г Ц _ ` "1 Ч’ y' d

n ~ЪеЁ1:Ё‘ОЁЁЁЁФЗЁЁЕЬЁЩ'Ё!Ё|;Ъ@Н‚‹ЁП'МЬ'ЁЗ

lt'érinéslzletîl гьфщфздавыы зёъбщёъ ‘_ósz'tanij'

‘n elsö v:nl_á дном", afl"‘fe’‘rrk'ég'i-’érngés`,î áz

'agfyvelö rnùnlfäl’ä’ëäî é'é ‘à’ lé‘l'èkz’et-i'vët'sel‘; a’îń'ä

`alé.l ‘à’ _lîîo'strîélïmozgâàaff 'ëfs‘Iâzî‘ 'éŕ'zëlì’eia’

foglnlatossá'gai elxlèírńládik aláîyëfg'ré iaz ещё“

_tés V_tfííîyláláol, nçńnz‘éys"¿àA ай’ ‘e'mé's’ztet

( e х c r e mg rin `;A’_ ìlìétfelslò" fog’lalatos'sâg

àláj'a va'n„ veîìîtì/¿eánìîgy `rexid`el1ifè nä’ 'toermés'zè‘ti

)_ foglglàtossä пак; 'inert rnihelyt ¿i ёйааыуц 5261

,.ved, a’ töb ìéknèîf is 'meg k'èlì‘ààí'iírnìekgîfxńü ‚

_;‘бУЁдзё5пе1‘ окёёгг. itt csàk a’ фсгйдёёяей ТЫ;

la‘amssásomól'fósilhk 'ézónan‘i‘i"""""‘.1» www, t ¿_. l

VÖ.' v 'Í

у ÍTèrìńëàzëfi."foglaíäioééägqk.

' Minden `lén'yÃ жёшъье’ :fennfáreására а: ter

mëszct által y'liiânIteì’enílfetili'‘Íìáïllálmán'yî: vén‘ni '

n__lagjához 5x _megç‘xcf ,nélln'il éhsŕóbfagy _ Áelgyexb

gülés mxatt hellem?l elpusztulnìa. Азов erömů

vi re's‘zek mëll'yek'ï'èhzen‘fontos :természèti fog

lalàtosságokra szolgâ'inak e’ "hövetkezendök:

v .A’ száj, melly я’ táplá’lm'ányt’magába 'vé

Szi a’ fo‘àk,"mellyeh azt öszverágják, mege

szìk; a’ nyelv'ftoroli, nyelögög - а’ toroktól

a’ gyomorig' ‘nyuló osatoma »è rnellyelf'a’` nyc

lést eszliözlili. A’l megemésztenöö táplálmányt a’

_'gyomor ezek àltalkapia, ’s mînekutána mege
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mésztette mun, és a’ táplálásra elkészítettc, al
душа“ a’ ybelelibe бай. у’ ‘ 1_..

A’ belek, mellyeli szâ’m’sz’erín’t h_atoll’íâär’v

`nah, a’ gyomor-záron (pylorusl)_ke`zd"llnèll.

к három Aelses nisebb шеи 'mimja‘ w bien,

véhony `belelgnek „штык. ЁЕ2е1‘ 1162111` 52

elsö, Amellyîa’ yllápussal llngá'r’o's nyor'nbelneli _

duo d en; u , e а‘ mágo'diliï. "iìifesbélnek e

ju’n u és Á” hnrmaflîlgqhíoŕ‘gasßélnelk;
n .,llm)vneveztetih.h A’ yastsg llele‘k 1162111'92`ё1

sö valibe’lnelcfcoaec‘um), a’inásodìli remesêí..

"nell (colon), Aés gz utolsó vrégbélnek, vlâgy

.lmrlxának monrlatik. Ezcn ut'olsóv'al egy, ßezá

_ _ró izom (musculus) van egybe‘lì‘ötve’, {тупу

lnélfogval azlalfel nyilása ösz‘vehuzódha't'ill; es
rmegint llinyílhat, és ez áltnl";a’_f"naPî Szell( _tsrd

штык vissza, rvagy bocsäŕt'zl‘tîkàlli. l l '1

А’ belelí sok liülönféle gpxnbolyodásoliat

csinálnali, és a’ magok lielyökben a’ fodorháj

által tartatnalwmeg. A’ belek még béltoroli,

l.héltsaltorna ~’s több más n_eyelset vis viselnek.

'l l А’ tápnak (chylus) i'éŕré yáltozása.

A’ téjerve'l'.` his cdényel-«Jl x’nlellyek ereîdetrò'.

` 1m4 а.’ “Шоцу Ъе1е1ше1‹_1)с11›ёге11)ё1 vészik,
,és a’ mellyek a’ bélcsatornz’app’l‘tlezen részében

Alévö nedves‘séget yszünteleln‘e mago‘lâba sz‘ivjá‘k.

De vnevezeteseln a’ taìplzli‘ltinkányb'qnwlxévö, olgjat .

vészili magoliba , es lassanìzlassan 'qgy eclény

,A ben , melly tápcslönek , ‚‚ yagy' .z_nejjvezetéknelc

(d u c tu s t h ода ci с)‘: s )‚ neyeztetik töbllszer
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`îsy чужими. 'Ezen edényböl ömlik a’ táp,

mellyet' a’-.téj€rcle` Aa’ «táplálmányok’ nedvességei~

höl^szívtanal¢ , azon visszérbe, melly a’ bal váll

pereczcsont alatt van. Hövetliezöleg a' vissze

‘ rek под, mellyeli a'v vérnell fogyatékát‘fllipo

tolyák, ,és ezen potléllot minden részelń’ fog

lalatosságáuak fenntartására eloszlatják. ' А ¿j

. А’ тф‘пфс кехеп‘ё’ёведу l ` ' Ц "I"

A"lvisszerel1, mellyeli' magy задница} vau

nali, 'végrc, ìñînekutána egyesültek,.l1ét fövis'sz

` c'ret 2(vena) al-altolnalitú. az üres, és tü

l'c'lc'ìvî'sszereß melly mind’liét edény- a’.'szívfülei

be "öxîti-lii a’ vërt.. A’ szív egy üres izom~_(m 11s

culus), a’ vérlœrengésnelk fö'él-etmüveg mert

"fös’zveh‘uz'ódá'sa, és lcamaráìnakmozgátása által

a’ чёт: két‘y töi'zsöli `iiterekbe . (arteria), а’

l’függ-érbe (aorta), és a’ tüçl‘öütérbe kergetî.

Едва törzsök yüterek llisebb üterek-ált’al a’ test

nek minden' ‘@rész'èibe' egészen- a’. vîsszerekig

' ‘elos'zlatjálfÍ ‘a’ wert, ’s ezel'. azt megînt, mint

l{"elyebb »mor'rdottiik‘ìa’ szívbe vissza „так.

‚ , Tisztító так. `

A’Álérforgásî útában nedvességek jönek elò' ,

'mellyek à’ vérlel едут: ВеЬепБепеВ, ’s ezen

~n`etlvességekneli különválas‘ztására többféle bel

'ï'rész‘ek папы‘ е1геш1е1ув.‹ Ezek által а’ táplá

‘ ló államányolt'uj, rájolt Anézve szülcséges tisz

tulást nyernel1,melly e’ liövetliezendö `módon

megyen véghez.
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_ Két‘ éle‘tmüà n’ y'esék, m'cllyek- lic'tf „(еды а’

‘32:156 ёвуём-ёегйпсъед ЩЛ‘Щ' feküsznelx , .‹ mun
I'làáilják lbizonyos fol-yélxonyságoknak a’ vértöl

'liülönvälásuhan l'Ezen yálasztélá a’ vizellet’ Ша

a’ hólyagba megye'n, innen a’ zárizomïlii

‘ teŕjedéséneli 'segedelme мы а’ vizellöcsöbe. öm

lik, ’s végre ‘Мене: nevezet alatt~ foly-hi az

emherhöl. ` _ . _

A’ màj, ‘пену a’ has’ jobb oldalában Га!‘

szik az epét választja kiì-lön. Az epehólyagút,

'a’májút ’s más tisztítócsatornálu mellyeh ‚а’

—‘ vérkerengés’ útából jönelgés torlcolatuk a’ bélosa

топ-яйца!‘ alnyilása felé van, a’ v_vér` által liülön

--vàlasztott epének, és nedveßségeknekl egyqé

szét ideI vezetiln» ‚ «_ ‹‚ î . 4

A’ hélcsatorna’ alsó része felyůlrölzailáfelé

'-mozogható 5 mollyy mpzgás peristalticus ‘1101563

'nali'neveztetihQ és ennek ereje által hajtja-¿lii

’›а’- héltsatorna a’ tisztátalalxsá.4¿,'olmt;v és az 9411632

. met. A’ gyomor is biŕ »illy peristaltious цю

zoghatósággal; de e’ танец még egygllenlic

zövel is, a’ mit nyilván mútatl'a’ természqtes,

vggy můszerileg lliieszközlött lhányás. '

A’ hélcsato’ŕna, alaliját’, életmůvezetségét

(organisatie), és munlt'álását 'te1«intve, ha

Sonló egy , ‘ több fó1yamokat,`-,patakokat , és .for

' rásokat I m'agába »foga'dd inà‘gy {lil-yóhpz. Afinqgy

¿folyónak szahad‘è‘foly‘ás‘amdg szglggçdott

folyamok’, patakok’, foi'vásùkét is„.el‘ös__egi

" ti 5 гпеЁБаЗФОЫза-ЁПеЦЬепживший‘: ›ш1›м1;$91-‹

lyását is meggátolja. ‚э т: 1:1 у; "z

'n.
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A, ~§Mind ezüllbölnhyllvá'nyllltßtszgil; ,i llogy a’

{ставшим tiszatító-,osatornákngh-~gmegdugnìása

miatt- a’ bel-osatornànala-töltényexisszaf'foly a’

véredényekbe, és ottïrendetlensc'geket ol'loz.`
` De szint olly könnyü megfog’niNihogyßía’v

vérllerengésnelx útai azon ártalmasßnyagolitól

megtîsztúlhatnali, ha a1 müvészetnelt «Segédesz

llözeì, a’ nedvességelt államányukhaz‘alkalmaz

tatott háná'smód által' eg'yenesen eze'n. csator

nára. vannnli allialmaztstva.. „ll’le’rtl‘laai’szàsŕxdhat

ja, ‘hogy he a’ Го1у6щ11ду12е lefollyîîŕñîaxblel‘é

szaliadóì-patalcoknakrvine I1eme {отца-г ‹ _

«515|Palásioló palliativa), és ¿fó

gyító gyógymód. .y l

i Palás‘toló gy-ó'gym ó d.

‚ А’ Paläswló gyógymód, tát'gyà 330261

ja’ tclllntetéböl‘, tiszteletet érdemlö tudomány;l

(le meg' hell vallanunk, `hogy сваи azon sze

rellen'yc's gyógymódolion nyughatîk-'m'e'g, mel

lyekröl már а’ IV-clik‘ßészben vmegjegyeztiìhy '

hogy ártalmasolh Mimlezonáltal mégis allcal@

fmzalzhntó-v `azolu‘a', а’‚ kik~öregség,' vva'gy‘flloszas

betegség miatt‘ ygyógyíthatatlanolmali esule-#tet-y

tell, ‘аду Végre, hilmels belsöiek ltì'ilesetek álä

tal a’ valósággal gyógyít'ó g'yógym'úddal ellen#

lxezö természetet vvâltott. ' ~' —
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A’l halandó ember 'èlet'énelt nem minden

` szslllában> meggyógyítható, ~mert ki‘rlömben $0

ha el nem halna; azonban ez még nem ok ta

Задай, 1’ЮЁУ sok betegY fclf ne gyúgyult vólna,

ha v:.'u'talmás és haszontalan módszerels helyctt

>eleintén mingyárt a’ Gy‘ógyí'tó gyógymód

hoz folyamodott v'olna.

‚31. ‚ЮЕЗЙЩУЁШ f__ïyógynlód.v `v

‘l’ 'V’al’lyo’n a' Tcremtö az embert,4 ltezéncll

'eze'n remekét, lc'tczetét fenyegetö ezerA 'beteg

ségclmek közcpette, vîgàsztalás néllsül hagyta

volna-e‘? Nìncsenelx módok létezctét megnyujt

hatni, és azon czélhoz vczethetni, melly az em

beri élet' tartósságát határazó korlátokhoz kö

zclcbb esîl1?'- На’ megesmérjük, hogy a’ be'

tcgségclmek egyedůl való belsö, vagy munká

ló ollanqz, _a’ mit az I-sö Bészben mondot

tunli: úgy azt is meg hell esmérnünlt, hogy a’

gyógyító müvészség a’ természet’ elvére vezet

vissza., és l1övetl1ezò'lcg а’ tapasztaláson- épül.

De czcn álítást ncm szüllség felettébb na

gyítani:Á mert а’ gyógyltó müvészségnek min

cllg lésznek természeti»y határai. ‚ 

A’ gyńgyító gyógymódnali ninos, és

a’ betegségelmek elesmért , .’s. tettlegeliI által

hémutatott-oka szerintnem is lehet más Зубы’

szere a’ tîsztítónál ~ bár sok balvéleményü

ember allár mit mondjan is ellene  mindazon

«На! olly feltétellel , hogy a’ természctnek „ак
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задаю; a’ következèndö Bésabenmegírt módon'

használtassék. . ’

Ezeu szót tisztítani (put‘gàre) szülkséges

ké'pen a’ latinnevezetn'ek ввёл jelenzésében

kell venni. Melly annyit tészen, mint azon

anyagolxat mellyek az emberi testben az em

bcrneli terhére vannak felo}doßni„felolvaszta.

ni, eloszlatni, meghígitani, megvékonyítani,

liiůzni, kitakarítani, kiürítcnî, vagy láthatólag

elhajtani magától» Innen már l¢iürítö, vagy

tisztító szer. -ß

»y HETEDIK R'Ész;

A’ gyakorlatnak alapja'i, és tet'tlegei a’

gyógyító gyógymódnak bebizony’itására.

Hippokrates- e’löç’i’, __e’s ‘ utána `iol a’ külön

’ bözö idösz'akokban é'lt‘orvvasok yéleliçdésölibcn
‹

mìndig= mcg voltak oslzolya. A’~ tisztító szer

sok vl‘övetölu'e, de még több ellenségre talál‘t,

’s a” mi az újabb idöbelieliet illeti, eze-li ezer

áthot lövellenclc lmind. azìokra, kil( a’ bétegség.

hez arányzott tisztí’tó Szert ’svtöbbször is vi

szontagolt. tisztívt’ó цен‘ pártoiíáii. Minden ЮЗ:

ségenkivül még hosà'nas és soli vitát Bell a’
tisztí'tó висте!‘ kiáll’aniQfvmilg az 1urall-iodó ball

vélekedészekcn gyözedeimeskcdik, теги még

mind e’ mái napig az детей; elömozdító eivnek

kiüxjítését'töb'bre becsülilt. ‘l Ezen téyelygés an
nyira cröt Vvctt az eml‘be’ri n‘emen, h’ogy sok be

‘ .gf ‚ъ‘. 'i . Ч
д’

O

„ß
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tegl пегй"сва111х1с1е5`тёвге13 hanem még'egyö

nyörüséggel nézì а’ vért, e’ (lrága folyéllony

$г159геге1Ьё1 lxifólynì. 6- Hát azon büdösség,

melly a’ halottan ёг211‘дёпет elég `bïzonysága

annaláyhogy a’ romlottság 1‹1 nem üríttetett,

és llogy‘ annali ввёл tömege a’ megholtnale

tescéb'e'n' ` manadott 9 ’ `

Röv‘içl idó' ‚Маг: sok, tiâztlfítîóval .val ó Aé'lés.

Nagyon 4vsajnálási‘a' m'éltóll ' azok, `1‹111 azi:

mondjálx, hogy a’ tìsztító-szer a’ testet e‘rôtlen

né, haszonvehe’tetlenné tészi, és azt темпы‘,

hogy a’jnegromlottság„ melly mindent semmi

vé tészen, вы; ‘megoltaln'xazh'atja Az által hép

zelili" aíŕ‘ïgás’sà'got horrnályba :boríthatnig ha azt

mondj'áli ,1_,hogy tisztítani épen annyit _te'szeu ,f

„mint ‘soli sikálás által az üstöl: haszonvehetet

lcnné tcnnî. На: е2еп‘›ё111гёз11а1‹ indítói4 azt

hìszilc, hogy a’ rozsda azonjiárgyallát;mellyîe-I

het mcgf’ogottpmeg is o'ltálmàzza? De által lxel

lenc látníoll,` llogy a’ roz'sÈla' tovább t'erjcdésé

nclc mcgaliadályoztatására , és ártalmas föga’iisf
‚Али!‘ megscmmisítésére _épen azt lclellv'cselc

lscdni, а’ т1 a’ rothadás’. el'táv'oztatására mul

hatatlanúl szüllséges5 ’mi-vel Lez Ia’ hétegéllet,

hi nem tisztíttatván hèlrés'lz‘eli, elölil

Ezen móclszerr rnegàlà'pí‘t'ás'ára nem la

pot, hancin 'négy ‘dai-àl) ‘íg'azán‘ niegtö’rtént pól
dállllal teljes hiteles hönyvç’t llo'zhatnz'mli-fel'3vÁ

dey rövìtls’égnell o'káért elégs'égesnelx lábjuld'itt

cs'a'li‘ 'ogy llët lpél‘xlä'fmégenllít'cni. "Eg'y ` ßcteg

к
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a' 11i 4o. napìg élt. ‘Миши! ’s~ _míntegy 400.

széke lehntett а’ ‚116115111‘, Дюёу егёп idö alatt

csalLeg-yizféreg mhentvlisf .volna-el `_tlestéhöl , .ké

söbb're lljanon viszontagolt aclagok (dosis)

utáixtöbb rendliiv'l'll' n'àgy gelesztálitól'menelte

(lett-meg. ` '.‘` .

Egy más beteg, ,.lti, e’ ,gyogyitbptatlßnság

nah: „olly jelenségeit. фарш’, hogyszomoru ,ál

lapotjánali- a’ nya‘laly‘atörés.leglteyésbe nyug

haltatlapipó, ,-11ónjelci- ,.lxözéz'tartozqtt, ,(10.y napig

¿lt szallgdatlanul tisztító згегге1.„49;ргуоз1@з;

negy «pontossá‘ggal ‘Еще, mivel vette észrç,x.hogy

mentölglloszszaseltba‘n `é‘lt a’ t‘iszt’itó'val, annál

jobben éx'zette таза‘, ёз‘ёду ЕбЬЫурЬедЫ is

gyógyult. A’ mint felyebb iairneggnqnglottulh

мёд ,sole- czellhez heson példáltetz hozhetnánlt

felfha »szüllség .volne-rnódszexzünlt’ jgwiságát

példállkal иётоёацй.т ;‚‚ _. _.‚ :___ Í; (_,

‚. ~Betegneli a’ sokftiszgitotól щ1ф1`ё1а1ще’е

gészen alaptalan, ` (is ._çnzÍ zigez. liözönösön $261

va, hogy egy szç’nvcdö beleg ,sem ltisztictatha

tik-meg Гб1бз1с5,‚т1уо1 egy haspn, bctegség,

:nelly nagy mértélxbcn bévett tísztító¿„által cl

«nem l1átîntathatott,.l£ét„ vag‘y négy> ollyan nagy

adegollwáltal egészcn Штаты. Ezen мы"

’ ъегьсд ‚сэаК azow е5у’ 1111ш `_lehetne lla а’ beteg

olly soltptis'ztítót venne.. llogy az 24 órált alalt

töhb szeliet ol1ozna,kl1ogy sem lliálhatná. Dc

ezt könnyü kikerülni, ha az ember‘az ezen

gyógymóclban mcgírt szabályollat pontosamn 11,6

veti. Hogy ha nem ügyelt volna `azvemlbçr р
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zen szabá'lyolcra elég pontoson, még alslior is

a’ ncdvesség-tömegelmek megrázliodás'a miatt

a’ beteg "csali lievés pìllanatig gyengülne-el.

. 3A’ _,xgiàfglyçs‘ség’ekńek‘ rëndkivú'l` való

mennyisége.

’ атм: мышцами swim еду 12510“

tos èńíliëfb'exiiâïôo.' fdntlfolyékonyság van, és

eliböl d‘fon’t'f vé1*,"s` más ollya’n folyélmny

ság , mèll’y ai’liülörnböz'ô’ életmůlmek állotnányzíl»~

rai,l "éâ "‘ös'zi'eegyezésémf:l szolgál. HaA lez’en 25.

Рота: a‘‘100’liól lehuzzuk , 'marad még "15; fom

ńedvesség’; 'a' más 25. fontot vtészilt а" kcmény

részèk,v millyenelx a’i'csont, porczogó, izoxn,

ln’xsfé’s" bör"sfa"t. `

' ‘Dë"a’ ¿nedvességelmek illy sok mennjis'é

gén-"nein Юнг: bámulnì', ha meggondolja-àh

cmbcr, llogy ezen tömeg,' melly ollyl rendlfiq

vůl телами látszill, semmi neml cgj'éb, с1111":

sol'. egymáslìa’illö, és valámelly f'olyélfonysäq

got màgokban 'tartó‘ `’cät'ilulez‘l'i egybe-’liötteté

söli. Máx- шов‘: itélj'en ат ember ezen nedves

ségclmek'mennyiségéhez liépest, ha nem elég

telen-c a`z`újabbalinak tisztítószerök, Zrkülönö

sön‘alikò'r, ‘midön' az'on anyagok egè'szen meg

танца!‘ romolva, és mind ki hell ök'et'hajtani.

Miért félnénli a’ b‘etéget felgyógyulásáig

tisztítani, ha ezen bánásmód, a’ nedìességek

nek rendkivül való tömegét темные, а’ tex-mé

аист’ szůkségén, vagy а’ bctegségelmek olián

Шары‘? Nem száz, hanem ezer "tapasztalás bi
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zonyitja,lhogy remény felett való gyógyltásoh

voltak ennek liövetltezései, miérls»n_emlël-t

nek némellyelien 20-s-zor is eret vàgniß., niét;

teszneli testére némelly betegn‘eh 40. ’s még

60. nadályt is? Ezen életet elösegilö nedvessé
gelmekv kiürìtésök valyon nem soklia-lnveszedcl

mesb a’ beteg’ életéve‘uézve? Il'lyeu esetben`

а’ Gyógyitás-rendje 5-111 С211111е1уе ‚Мы-11111165)’,

v_agy öt hîrtelen hevettlliürítö adagolfnali has»,

nálását miért ne lchçtnc többre betsülnji; mi

dön bizonyos, hogy’sok betegeli, 11111 3255116

gás által elgyengíttetttcll , mórlszerünll ál'ç'al csali

hamar meggyógyultanak. Tehát fel -kell hàgyni az

elöitéletehkel, és osak azjgassággt leclLköyemi.

A’ betegeknek gyeng'esëgïík."` "

‚ Semmi vvsincs `filzolmttabsb dologr, „mint Aaz,

hogy а’ gyakrászolí а’ Ъе1е5е: 11з211111а1111 fe

lettébb vgyenge alkotásunali'tartják, és ezen al

lx'tást követi a’ liözönség is; Ade mind a' I_tettö

hibázilx. На“ gyengeségnek oka, nemyolka-é a’

betegségnek is? Millént lehessen feltenui,vhogy

az egész .testet megemészlhetö.rothadáânalg 111

ürìtésea’ibetegct, -nunelnlińnaf 'az belrészéböl

lńhajtatotg, elgyengiçhetné, midön. ezen 11111263

egyedül 'való_szer „az cröt, és élcwx.Á a’motha

dás' munlxálásátul megszabadítann ’ ' ‚

Az'on gyengeség, mellyet еду bemg az or

voslás’ _elején , vagy egy nehány tisztító adagok- « ’

nali bevétele után érez, az elöálított üresülé

sének munliája5 melly a’ hclclmcl‘, és edé-l
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n‘yelmelk, ‘cgybchajlásullat oldalaiknak‘közeleclé

sölt’ által‘ niin’d addig eszliözli, mig ezen részek a'

lliůrítés’âltàl egészenfmegtisztúltak. Ezen tetszö

gyehge'ségbcz járúl xhég yai nedvességek’ töme

ge"'égétů\foŕŕńságánal1 „щит“, mellyr való

sâglg'al‘ cfg'éêze'n is gyengítö. A’ forróságotïaè

zqn--erös‘ïfolgerjedés olfozza, mellyèt a’»`Vi«i

„музеи a" tisztító által mindaddìgfsze'nved,

mig-á’iiœest/bül hiuritetìk. ' — ' ‹

f Мёёёа 'egy' vi'zltorságos megcsapoltatik ,

gyen‘géii' ér'z’i -xnagát 'Àzon részelmelt -t. i. »mel

Чад ¿ahah Мёд?! foglia megsznktäk kife
svülvcí'wéslleglyfrnástôl ltâvúl lenni, elgyengülése

тайн-3111161 hagyon elgyengültnelk-múthtîa, és

épcn ezůti‘i‘xjtgâ'nili hg'inàsni’ó‘dtnnh folïamábnn is 5

«le `vala`minì` a’ vizlf’oŕ‘ság'osnali hicsapolt'atása u

tán’, "anbelöle' kifolj‘óNŕz-nem olta laz-elgyen

giìlésnël|‘,1fszìntůgy 'a" rnegr‘omlott anyagoknak

tiszt‘ífô-#szer által való kiürítését scm lehet a’

gycngcségïalápjái'al felvenni. '

-Vallyon móds'zerünlt’l ellcnei Imèrés’zeli-é

azt âllíteni, hogy az érvágás, nadályok hasz

nálatà'g‘is'zoros' 'életrennll (dia е‘: а ) ',' és -mimlenr

másl gyallvrlm említett szerelt által ’betegeilict

nem g'yengitîk-el‘? Tagadni akami ezt; l-l‘logy

ogy szenv‘edö személyböl a’ mcgromlott' ned

vességelmek kiürítëse' elmúlllatatlan` -szülvs'c'ges:

annyi mint valmall len'ni; és azt mondani; hogy

‘a’ tisztító-szer az ůjonon támadott, vagy irlůlt,

könnyů, vagy terhcs bete’gségelcbenhalálos,`vagy

csak vcszedelmes is: annyi mint а‘ betegsé~7
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gameti Dés a’ háliilnals! „жмём-сданы

gadni akami. .i мы:

Nem blegendì'í tisztítóïsïeiirèï'ì'àlö

n.4. д M., ‘i .Q_

д‘ _Minden llfétnégen liivül4 ele§néli~ .az_em ‚а:
сцшйгбд щдтрпд b_etegneli' __inegprv'aslásál1a_i_r_1_,_

hoäy ha lievesebb 4laiürítö adágoliat @dna-bé _né
__._ i I \.‚.. ` г.» - ‹ ~  -_;‘_. .M_ _A г.“ {из

мс, mmt a’ rnennylt beliellcneyenniç. Над. 9_1

Мы: ".fäy А bât??? что“ alan.. v_ePèQ-héjalzbe1.'_ .mindA ennuh edagoliat, inell _elgeçfgfif ‚бич:`

alçxt'l;i __lt_elle‘tç, volna clhasználm'z‘hQgy. a’ fájdalniat tetŕézn‘é,__mivc'lezv ‘На! az oli~

él_és.

wk; ‚течёт?!‘ «4191 “i ."e‘" “ай-(591“ b5; '

/\~`f

‘фаза; bévett, fsw ez ‘Яга! épen' (Вот szakaszt~
'r'. . .xx..;.§ "шт: V_¢«;.‘_;\i~_s»:'_\

)e felbe pz p_rxaslasnalf folyt_àt_asa_t_, tI_mdon lieg;

ipliább. kçlleqe__¿f_ol§tz_a_tni,_ 11951 ¿met nc§és 'ere 4

ъ y o , ‹ l ‘ \ ,_ i . _

toa not Alnsgi, ¿_h’qgxd _elçgetîheelt , .lla _egxnelxénn

' l j, _ ,QH-v1 l* ‘fum

n.1cme»(f9S-‘f„¥a.tym) ,eäf‘?“:,...~ ‹- Н

Aïzon- 'k'iiiríto""»8mŕek ‚мышка: ‘а’A коим йцдоЬЬадшаИ-„(агд 1. év”.

IAz :nil-latii Serrï’à’âfözl‘ihöoö'ìlAlne-s'z__eŕlle_z't'eiielttî’ hän'fyìelâ, xsona“ а" liövér' ésï‘älŕ

n‘eŕn’lá‘tns’zó llŕaslíâjtt’S-s‘zereli Юта!’ 'meg‘nem ys‘í’èfì

B_àdí'ttá‘tliatilìïf Ь 2'1"' ine'àromlott 'än'yagolitól an#

n'yiv'al 'lua‘véŕsln’é` à’ ösípös és‘‘rríígómviii’è.i’liti-Syfi'Iŕ’lé-s

вы‘; molly «adac-fg faïjaälmalmawfokäl» шум:

ЁЁЗГшЁпШв’ '_óll-y'i’g‘yan’táâ tisz’ti'tóls’zerèltet Ее}!
hásználni, _niel'ly‘ëllï Äegys'ç'er’slni’nd- ’llhsllájtólajdbjnoknal‘is 'mm1-f, hogy а" mamás Meeks..

z'öbb útou c_slice‘sc'k-meg és ‘hòîgy’ázònœì'òlfeâ

tés mellyet 'à' ltözönös liánytatófsz'eŕelt’ïhanïá
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latánál' 'risqfo‘ńlééìutléltunls,y egészszen lúketůb,

teSSéli. _;. î‚Е Azoin szw-ql; ‘n‘ngllyelçet' esrhrixe‘reteseklfé‘lalçaf- l

1111111 tonni, nem új fclfedezések, llanem ollya

nolijf’` mellyelu'öl egészen megfelcdlieztell ’s el

“118111111;"211111151911115261; 111111 a’ tîsztíf»`

'fag'ná'k szürfségëà‘ségéß 10Ъ1эа11‘1111а1 ‚1111111 man.;y

а; 181111, sóllat' ilolgoztanák ‘а? 111121116’ s'zerekeń,

ésf` ínü ina' "llö’sz'löñéttel tartö‘zuìil'l'nékiek". Volt'
112111116: 111е jezen ` fer-Heli’ a” l‘nedvességelá"

Igj’l’lôŕibözlll’ńernè’înek 4megRiìl'ê‘ì'ńliö'z(tet'ése'ben’, és Y

mihäèn‘ fnèrâiieîìf'lńâs iìjsàtífö sz’çre’ felnalálás'á;

háìî fál'iadóz't'állï" É’ze'n tîs'z‘t‘ltó‘ l’s_z’erell a’ 1111311

$ё111115 511е‹11’е$$!ё5е11161 е111ё1‘621ёце11: Melan

áêj‘î’cunl’; ’tl‘î’lègq'lnagogicum , Colagogi

’és Èyìl’r’ogogìcum szeŕbknelè.1111111: езше1‘е1б11 gazdagúlf lkésöhb' Aegy I’an ch y‘

m a go gîz m o tft. i.' eg'yr a’ netlvességelmek min:

den nemeî‘elle-n alkalmas tìsztitóï'szel‘t 161191191‘:

fel. Ezen « egybe-:rakottt szer jobban is meg

felelt .a’ щщртеьы 611а_1;111щ=111‚, _Img_y azon

nedvességesf ('11 umo‘r ali's) refszell'et, ‚ т’е11уц11

höséget okoznak ,l szülaséges megtámadni y,i’n'çsség.A szereztethessék. Ennélfogva sz

újahbalxénál; ment ök elesmcrték а’ nedvtïïssé'V

gßlmek fölösleges böségét, mellyer мака’ vér
nek tulajdnítottah , ’s ha hár nem vis tudtálß

11”‚Ье1е3вё3е1111е11‚011111, mégfis во11’па5у lszol-y

gálatot tette-alma’1 betegelmell. А2о11‚111611еп11оз2:

szas vénséget ‚611 faz ember ;; a’ gyermellck ép

alltotá'suak. lé‘vényaprösek és hátrak lettek. Hogya
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a’ régielmell tiszlitó’e‘zeröll' sok 'hetegségeldmnl

nem _ liasznált, alapja - ennek csxlpál'il'azl 'volt ,

llog'y alllkor meg. a’ nedvességes Vìze-snyirk

n'lak Íelenlétét nem esmertélt, ’s ennélfogva a’
lie‘te'gséßnelt' ollát 'meg lnem штаммы; `

"" " "A"á tisztító‘ szerèli" czélaránytalanságulmals

@"fń’àä Gita ‘di ìv’dlt‘," llogy eze'n 'egybe-ralwtß

s'z'êì‘èït“'töblmy-î'ŕe'“áìllilnmányokbaín,í t. i. porolf»`

ььщ-гаыёьъш , labaacsouban (pila-1.a.) «dat»

gaat." Ezen' módszernek ‘tease sommi 1li.`

Sebina* nig foreman (in-faam), l meuyröl

szóllafñ" fogt'mlt‘ ‘alá’bh, és a' molly orvoslásunk

' naln’minden idöben fö szere lészeu 3 egy ollyan

s‘z’eí', :nelly bizonyosságáért, és llamar xnun‘lláls't-

sáért minden más -szerelmél elëbbïvaló.' Néha

ugyan a’ labdacsolt’ használatát ís meg lehet

engedni; de yilly esetellhen ne magolu'a, hanen»

felváltólag, чаю‘ a’ híg tisztítóval egyszem‘vé-a

tessenels-bé. ` = î \ I ‚ ‚ f f .

‹ A’ t'isztító-szereknek nn'lnlk’álásuk.,

fMível lfevesen‘ tud'jáli ‘ milléntv eszközölnek

à’ tiSztító-szerek ‘шагами; ennélfogva nem átoii

lottáli némelly'eli azt mondani, hogy lemészt

hetetlenséget okoznal1\\’s ez általì munkálják‘a’

tisz'tulást. " De `ez'en’fsz'erekkel 'magának az em-'

` hel-,nek soliáigl lvellett élnie, vagy‘számtalan meg-l .

òrvdsl'z'isolmalel szemmeîl Щит: tanùja 'lennie,‘l1ogy

’ munkálásuunan we ’s móajáeáltal umass».

A’ növények" országâból шеи йёзйгб-ие

reket, mellyelaröl ezen munltácslcában szó lészen,
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ugyhh ezgnmrsháguuk~,umbnri..láplálásga Mol;

gáló- terxne'eìeivelí ldiçlegylgieghasonlitaniœ egale

hogy «mok vsenirni,~_t¿q>,lá\l„ó, f_ésgelihel nem _birván

az embért-.nexp' táp’lz'iljálg-s éßhçnlajdpngáêullnál

fogva hashajtó.„;erövel bimalc.,.¿:Egyéhpiwâtnëlî

is, sz.intúgy,«mint а: иёршффЬтёцурйдъ e

mósztés’ .munliálása alá yagynçli “гусь, mingling;

ай? gyomorbóll a’. ‚Ье1еЬЬе‚щцпщ,_„’рё‚1уёзёфые

mßsßßl'ífödvéß ; résßinì' a.’ -téqìmflmálul .-amßäásß.

_te’átbènf знак-файлы‘. ЧАЁЫШзыдгпёпаЪ erf'jgtßëd-f

nali, ‘ ‚детям. annak mpzgásápà _ç_z; @I_talwa’

megromlobtságpt-~,,lsiüríxiln ‘ „2161“: h_èrpqgç'gnçlf

lsigözölgést .támasztó ösztönt lsôlcsönözngk 5 а):

fnlyókonyságoknali tömegére ,munlçálnglgaz ’s af

zolmak a’ ‘Маши’ .útain yaliìiçülönxjálwzgágg;

kat elöeegílih, :és a’ vizelle_t,zavaros,'_._és__akaw

¿ozó .lészemqi illogyha 'valalii :pág ~sein ; einen@

elvhinni ,a h_ogyl a' .tisztítóesze‘r ai .ggeszuçlestbqrp

eloszlik, talán e’ liövethezendö példa` téigelyï

géséh'ö'l'felvijágíiliatje. -— Etampeban egy_órás,
a’ ll‘ï'csaliug’yan 'meg-holt?,y lllálálòe‘» be'tegèégůben

‘штата ‚днище. îmentéséliß 1.11555,- pgy ,ptóhát a

кт; 1101103: .Egy~. .biwiŕìms ЮЁНЁ. egymás. *."Eká'l

soli .-tißztíló ndagpt vett-béindç‘ _ngiyel ma'n_‘_.__t_ö,bl '

bé ‘летный Qllfyan -érçzlve_çö5_éggel_, miként a',

тихий-матушка]: , sggimmi'girůlés £5321

.ténr- Mindmnazli-al ‚щиты: @man adësqr.

liar: 'nagyûbb ntv’óñn‘iili' i mimi;жми-1.Bößfßnßäér

шеи el4 «лишают, is im, mimggyfhggge

жмите. ulán, bsnpaloeâ "‹11г‚_.‹..‚ „ ',f

_ ‚..;‚--‚.‚. ‚и ».r... ‚_ |' .,l__'_.__ ___' _
.. .. &,.¢`_ .n.111
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Azöńç i‘ëleke‘dësŕó'lï‘ ho'gy -ä"tiszt§ítósze

' rek Aforrfìî'ságot ok'o'zllakl” у

Sol( ollyan gy'akrászoh vánnaki, 11111 az gm’~

lfített tìsztító-szerekne‘k tulajdonítjá‘limind 212911

fájdalmakat, és szenvedésellet, mellyeket 31111111;

hálásuk alatt ln’ .beteg` szeuvedni-~‘szo’l‘xqt’çg1

“wvdiák t- i- hogs’ s’ @Entité-waízßëssb1~és¢$f`

ç’l’észt ,st' e’ ‘H i` ' »È‘Í 11:11..’„1 :'.: ‘1

. ТбЬЬпу11‘ед11111111е11 betes.;s'z'emfejd1 a'z pr

voslás alatt'valamir érzést, melly ezen állítá’s’t

úgy 'tetszîlt minthspárrtólná; (le a‘zqlllö 111611611

1‘1$2’о111а5о1с hiürítö szerekne'lf‘îh'ászn'álása el?

uszlatja e’ bajLrA’zon rendkivůl Yaló forŕosá‘g,

mellyet a’ bcteg ezen orlvaslál's elett' sz'enved,
semmi nem egyébb, mini efllîhürítö szernek

munlsálása ál'tál „r‘nozgásba hoz’o'tt 4 felettéblí

ycsipös Vizesny‘ì‘rlánck terménye (produ

ctum). De 1111 ez,'mint minden betegségek

nek olla megldvánja, tovább is használtatilc,

clhïgítja a’ Folyónyagot, megs'zahadítja a’

természetet az égetvö forróságtól, ’elszáŕadás

tól, a’ nagy szomjuságtól, gyuladástól, és mind

azon változásolstól, mellyeli à’ beteget veszé~

lyel fenyegcthetnék. A’ .hydra-gogicum $152

t`ît'ö`-szerel£ azon egyetlenegy szerelc, mel

lyek bizonyoson megfrissítnelf, mivel a’ meg'

frissítésre csupán csak az idegen nemü 111111123

$ё511ё11 clvét li'ell kiůznî. Tuclni való hogy a’

m'elegsëg nemv> annyira a’ folyékonyságolmak

mozgásából, mint valamelly égetö, és 116701118
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zésképen nagyon ártalmas testnek jelenlétéből

származik. Ezen tisztító-szerek, ki üzik a’ for

ró anyagot, és gyógyítanak.

A’ tisztító-szert nem mindig ’s nem min

den embernél lehet használni a’ nélkül, hogy

egy két pillanati kődcsömört (colica), vagy“

testükben más nehézséget, változást neszen

' vednének, és mind ezek a’ nedvességek' megráz.

kodtatasának következései; mert a’ forró, vagy

égető Vízesnyirk egy a’ nedvességek'töme
Igében és a’ kerengés' minden útaiban'elszort

folyékonyság. A’ tisztító-szerek szerencsés mun

kálásuk által ezen folyékonyságot, ~melly az

egész testben el van oszolva, a’ legtávulabbré

szekből is vissza viszik a’ bélcsatornába; tehát

a’ test’ területéből annak középpontjába, bon-r

nan- annakutánna kiürítetik. A’ testnek minden

részéből illyeténképen egybe-gyúlt, és ez ál

tal munkásabb Folyó nyag, különböző men
nyiségébez és csipősségébez képest ,lszükséges

képen hol kisebb, bol nagyobb fájdalmat okoz ,

mert p. o. ha több külön helyen lévő égő sze

net egy csomóba kaparnának, kétségen kívül

nagyobb tüz támadna.

Még sokkal tisztábban észre lehet venni a’

Vizesnyírknek csípösséget „ vagy .égető

munkálását azon fájdalmas érzésből, mellyet

az ember bátul-ja' nyílásán szenved, midőn az

a’ tisztító-szer által kihajtatik a’ testből, és nem

nehéz elhinni, hogy a’ mi kimenetelekor ége
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tö, liimenetele elött is égetö Ívolt. De midön

az égetö anyag márelment, bízonyos lehetaz

ember a’ felöl, hogy az eleintén érze'tt fájdal#

mali csak hamar enyhülni fognall, és hogy az

oknak töliélyes liiüritésével egészçn is elenyész

nek. Épen ezen .ok tá’maozt, ha ki nem й‘!

mik, hideglelést, :fájdalmakat ,. szomjat, Гонд

ságot ’s más különbféle változásoliat. -—

Sok embereli, kilmek gyomruliban- csipös»

ség, azaz ollyan anxŕxgok ‘запад, теПуеК ki

sebb, vagy nagyobb mértékben csipösök, ‘аду

ártalmasoll, kéntelenek a’ изд-иены felhagyni‘;

a’ bor, ’s más szes‘zes italolu'ól lemondani, mi

vel ezek belrészeikben savanytA készitenelc, és

a’ nedvellet 'ingerlilß .- Tisztító-szer általv há'

nyan nem gyógynltak már megettöl!

lA’ kiiirító' szèrekh'i’l való undór, és

kedvetlenség._

Ha hosszas ideig szüliséges a’ Ígyógy-szl

rckkel való élés, ‘аду sok adagokat kell hé

venni, akl'ior a’ betegek többnyire--azon 1332:!

tó-szertöl, mellyet eleintén nem felettébb коза

ízüneli tartottak egészen elundorodnak 5 de

дива undór a’ beteg’ testében lévö тег-011110“

nedvességeknek tömegével egyen arányban a

Pad, és nem Вел elfeledni, akár milly ладу

légyen is az undór, hogy a’ tisztító-szert sem

mi sem pótoljadiî. _ Ninos két gyóèy-szer, ha

nem csak ogy,4 mi’vel a’ lictegse'gneli olta is
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' csalì еду. _ŕ De'hát az- andén-‘mem~ kisebbůi

az által is,v ha. mcggomlolja ‚и етЬег; ЪоЗуга‘

liözönös egybc-szerkesztetések kedvetlene'bb

ízüek mint a" tisztító-szerek;l nem könnyebbdé

ezen tì‘sztító-'szerböl 24. óráli alatt egy adagat

bévenni , inìn't `napjában töblîiszel'- liülönféle

gyógyszerelìet,~ fü-nedveliet, ’s más ‚тон; ízü

italokat?  Ezen I felyůl gyaliorlatunk alkal-Í

mal; adott észre-venni, hogyha az ember а’ tisz

tító-szer’ bévételekor orrá-t jól béfogja, шар!

semmi rosz т nem érez; hogy némelly em

berek (lélután , ‘аду estve nem undox‘odnali an»

nyira a’ tisztitó-szertöl mint règgel. Nyári hév~

«ségellbenfvagy» meleg tartományolxban nagyon

he‘lyes'en cseleliszilh‘ ki az`adagoliat, minelle

lötte bév'cnnég i hídegvizben yvagy'jéglsen meg

frissíti. Аз‘ adagoli’l bévételök után mossa-lil az
Í . ‚ `. I ‚ ‚.г': Y ‚

ember száíát vízzcl, vagy pállnkaval, rńmmal,

vagy más „тег itallal; d'e‘legkevesbet is le

ne nyeljen belölelí; Mind. ezelmél még job/l1'

еду néhány озер narancs, rózsa, ánis, vag/y

czitrom-olajjal fůszerezett egy-szerů szörp (sy

rupus). Mîdön az ember ogy adag tìsztító»`

szert bévctt~, mingyárt igyélc réá egyl озер

szörpöt, melly вида’ ízét, megînt viszá мех-25 ,.

és az undórodásellenis foganatzos,`

A’ nedvességek' ellent állanak a’ tìsz

>titó-szerek’ munkálásuknak

A’ tisztító-sz'erelmelc munlsálásailt egyátal-r

jáhan szintén olly esxneretleneli,' mint a’ hete’-r
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дате!‘ olxai.- Solian az „ох-„$165 шьеп elc'i- .

jöhetò' környülményck' -alhalm'ával а’ holninßs

is nehézségeket támas‘mzgrliak. Devhogy .winden

félelemf elháríntassék, voltaképen sòli függ _af

tól, hogy azi ember aïhetegségelm‘ek Qlia vmel

lett, mint а’ remény vas'ńmacs‘lfáján‘kßményen

áljon, és] minden ipart 7:11зопёыацёгга’фшйй

tésrc fòŕdítsa, mellycb. egyâtaljában betegesiäl

lapotban ~mìndîg 'meg kellat‘ennì, hogyhaxhe

lyts Okok'nál fogv‘a fçlgyógyúlàst lehßt temény

leni. ‚Аз-13:12 е1ч ЛеЩ-рзаЪЬаК-шед; teháuza’

tisztító-szer nem .okogza azon fájdalmalgatx, mgl

lyéket az,orvoslás,alatt szenv‘ednek `a’<bet_egek.

A’ ned'ves'ségelmek Vizesnyirlia' gyak

ran akadályül van a? meggyógyúlásnah.; a?, F.0

`l y ó n y ergk némellyeknél -aïbélèßsatornában olly

nagy mértélibe'n meggyül'liet, ésolly cgípösfál

latosságú „(6011313 t en t i a) lehet, -.hogy» ‘ a'zt

megkeményíti Та minden kîürülést' megtaga‘dì,

nóha ei újra viszontagolt lieménychh adagpk

álfal ismét helyre' állíttathatìk. Minden beteg

ségbem' az aliár МЫ‘: (сЬгО nicùs), akár (416

поп támadbtt betegàég légyen , szintúgy az -or

voslás’ elején] vala'mint Май; is@ megtörténlïetik,

ho’gy a’ “tisztító’ életmůvei -az emlitett Qlmak

munkálása váltal megkeményednek. Ezen mun-`

kálásßfúgy гений!‘ ázzal >egybe hasonlíxható,`

mit á’- Щи egy melléîe tax-tutty szìrOm-hörön' (р è г‘

gam e n t) `elköůetxief Ezen «b‘ò'r n'wgkeményed`

héli, öszvje rá'nciolóîlnékwny'úlós.lenne'hajlQssá-ß ’

4
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¿ás ’s r'uga'lmasságút .(.elasticitas) cl

-vesztené, _és mü дм hiàszük, .hogy az emberi

testben á’ börre dolgozó Гоп-63:15’ munliálásái-V

ban, а’ felhozott példánalk töliélyes mássát 1:3:

juk. A’ gyakorlat megmutatta, hogy a’ test

~nek a’ liiiìrítö-szorek iránt való érzélœtlensége’

esetéhen, és ha‘va’ beteg solcat мешай, szülb,

séges а’ liiürítöÍ adagokat szaporítanLDe az ér

zélietlenség’ „мы“, ha a’ betegnekfhelyze

te nein „ждем“, úgy idöközben az опоз

Alaissal azon reménynycl lfel lehet hagyni, hogy

ogy nehány nap mńlva az Нас-идёт!‘ а’ tisztu

lásra zillialmasl'ml'.v leéndenek. Ezen érzélietlen

Ség, ’-s ‘a’ belöle származó >ellenta'illáis ön ma

„мы elenyészillf, vagy‘azértmivel az a.’ megsza- ‘

porított adagoli’fviszontaglása által meggyöze

‘си, vagy azért mivel'azon Vize s'nyirll, melly

a’ helekben, és a’ llcrengés’ i'xtaiban эпох-1112531:

òkozott, шарами, és így az érzékenység is

v‘m'élfhclyro áll. ЕШюг már az adagoll’ számát,

-ésla’llsiüritö-szerèknek mnnkálásukat, mellye

l 'het 'az elébb szaporítani Вене“, meglehet ke

vesíteni. Illyen esetellben az is megtörtént ,

hogy а" melly heteget nagy adagokban bevett

legorösb tisztító-szer sem irxdította-meg,` a’ 'leg'

gyengébb tisztító-szerböl egy cselcëly adaggyak

ran a’ legnagyohb mértéliben m'eghajtotta. Va

lamint vannak emberek a’ kill еду пар 2171161

МЫ, hogy megmámorosodnának tíz [Lupa bort is

meg tudnak'inni, жадно!‘ éllenben cgytöl is el
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lxábúlnali: szîntúgy задав vannalœ ollyan bete

gelly lxilmeli llitisztitásukx‘a felettébb чаша эта}

gok szülcségesek, midön másolinak llisebb ada- 

gok is elégségeselá.A Ezen érzéketlenség vagy

а’ személy allkotasában van, és ig); természe

tes, ‘газу а’ nedvességek’ коз; termés'zetölmelc

munliája, és ezen esetben mint felyebb meg

mondatott sebessen .-viszontagolt aclagok által

lxiüríttetvén az «Нет-пай’ érzélienységét rucgtom
pitó anyagok, lehet тайга Segítenl; l

NYoLczAmK RÉszl

El’ nem esinert gyogyëszer‘ek.

Sokan, kik ezen elvnek, mellyen mód-sze.

rünk alapúl, ígasságát elesmerték, nem allarják

megengedni, hogy ez й] felfedezés. Аж ál#

lítjálc, hogy a’ hetegségelmek oliait már „ешь:

tégen 4több` ahoz értök, liülönösön honczolók,

(anatomílcus) шипами ‚ és hogy ezen

mód~szer áz elöbbenielatöl csak a’ kiürítés’ nc

mében ’s módjában ltììlönböz. Mert vannalf

egy nehány gyakrászok, azt mondják, kik a’

bet-egàégneli ОКА: а’ УёЬЬеп látván, vért llocsá

tanal'.;y mások ízzasztó~szerek, meg таза!‘ vi

„им-„штампа, és hashajtó-szexjek мы re- `

ménylikazt liiirtani, és solaa‘n> джазу-‘Мед,

hólyag-huzó гараж, köppelyezés "s t. e. által.

De leronthatatlan igasság az, hogy a’ hetegséń

gek’ olsának felfedezését egycdůl Pelggsnali Не“

4 2”.
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'tu'lafdó‘tf'í‘ixazr'iurînh ‘ésI ai’öI Ãlu'ìlvet'f'ìjéneli‘ Ее Ròy

n‘àîlŕ'aìl llîÀ á'z‘t ‘liifejteŕteyy és" 'sok тесте!‘ ёЁаГёд

rèzfìe‘tövé ‘фиг; Tag‘adha‘ta‘tlan', hogy'à’ liö'z‘ä»

1185` ЮаШ‘ёшоК elött" ezcn’ legbizonyosb , és

rövidebhI úìsgjxńelly'èn à’ betegségeknek, és ko

rán hal'á'lnalí' óliát a’ lçgjobb foganattal meg le

hét támadni, egészen esme'retl‘en, és спец mód

szernek a’ legnagobb hálával adózunk,A `Ногу

¿zen rövid, ‘és bizonyos Шаг néliünk mégmu

‹

tatta. l

Ezen mód-szernek gyám-[ìontjai értelmes

ség és tapasztalás. A’ földnek mind a’. hét fél

golyóbisán soll hitelesen megerösített, és hely

b'en hagyott orvoslásòk bizonyítják, hogy a’

régi vele való bánás nem alapúlt azolmak es

méretén; mìvel ezen gyógy-mód föként -ollyan

betcgségclfre alkalmaztatott volt, mellyck'átal

jában gyógyithatatlanolmah tartattak.

Mind ezen ígasságolx’ ellcnére is ,‘ még во!‘

alcadályok Анапа!‘ útjában mód-szerünknek, és
még sok velö‘-ítéletelsen hell néliie gyözedel

meskédnìe. `

AEzenl уйду-11164 ‚ valóságos köz-gyógyf

tndomápy (M edici n a pu bllui gg),

Ezen gyógy-módnali ígasságát t. î. illyen

mó'don orvasolni, a’ szokás bébizonyitotta, mi

vel egész Franczia országban, a’ franczía és

vmé'g idegen'gyarmatokhan is, ogy szóval a’ ví

lág’ minderrrészeîben Гайана‘, és cz mind ar
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rav m‘utat‘huhoöy a’ mi hasznos, а’ «_lcgnngyobb

alfpdàlyolls’ ellenefç in még szélesebben eltcrjfd.

._„Vannali ollyvanggendü embeiyelg, hik @gli
aaért nem'lehetneli ön magolmali orvosai, lmi

vel azon elvet , xnellyen mód__sz_ex:_ü_nli шары

nem esmérili. Ezenkrenden так minden 1461;

ségen liivůl a’ legszámosabbali, 'iigyesebbek,

munliásabbak, és liövetkezöleg aïliöztársasá

дышат, és országolmak leghasznosabb tagjai.

Solian lfözůlök clesmérték ozen elyet, és sze

rencsés hasznát is ,vettéln 1lflîltállátták, hogy

cs_ak egy mód -’s szer lehet a’ hosszas betegsé

gelmeli- elejét vehetni, vagy a’ jelenlévöt l/«iír

tani. - De van az emberelmek еду más rend->

je is, kik _az egyszerüségnek valóságos ellen

ségei, és a’~l4il{nel4 a’ ладу világ’tónja Ís_zerint

ollyan orvasolira van szüliségök, Ш!‘ Ье1уепе}‹

egésségöknek állapotjáról, és élctölmek meg

tartásáról gondoskodjanak. Еще!‘ természet sze

rint meg nem foghatják, hogy еду ollyan egy

szerü mód-szerncli segedelme által, mellyet a’

földmüves is mcgérthet, az ember önmagánali

orvosa lehessen, llogy a’ tudatlanok magokat

meggyógyíthassàli., lmidön soli bölcs orvos lic
{ей Ватт legvirágzóbb l/.orukban lis .elhalnak

a’ betegek. - v _ y _ А _

De lsözönösön '§z’ólva, nemÍ 'ìn'ondllalná >am.

ember, hogy az orvosola, ha a’ _llètegségclcnell

okát tisztán шипы‘ 1$‚"$91‹1;ь1ъдцаёдзътёёв, дог?’

sem a’ betegelinek megmágyará'zzái ай‘, ,á’ ini
' › ‚ ‘ ь: J »n1 lo“
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_nékîek la’ шагам: okozza, Ezen orvasok ik

letlenségnek tartják egy elökelö betegnekki

mondani, hogy testéhcn megromlott nedvesse'

gek vannak, mellyeket ha egéssége’ helyre-állí

tását ollajtja, ki kell üríteni. Ezen beszéd sok

clökclöknek‘ megsértené füleit, és ez nem kis

akadály az igasság’ gyözedelmére. Ugyan ezen

betegek, inkább meghalnának, mint sem' egy

nehány _adag tísztitó-szert bévennének; azon il-J

lyeneknek nagyoljb készület szükséges. Heve~

sebb dolo’g elöttek lovagolni, szekerezni, fer-f

d'o'kre útazní,r e's elvárni, hogy ha a’ természet

везёт, mint Бош! ülni ’s a’ rothadtság k'iüŕí'teâ->

se véget’t вы’ szobából az árnyék-szekig sétál

ni. Illyen módon a’ tuclatlanságnak, 'téirelygése

nek és elö'itélcteknek sok ollyanok Киста!‘ ál

dozativá, vagy töltik éltek’ hátra lévö részét

betegeskedé‘sben, kíken könnyen leheçett vol-_

na segíteni, ‘ `

KILENCZEDlK вып,

A’ betegségeknek megnevezései.

Кварц nehéz volna minden betegsé‘get 615-.v

számlálni; meri ma'jdrlmindennap újak tnláltatnakv

fel , yagy legalább й] névvel neveztetnek-el. `161

‚1е11е: _Szükse'ges *_¿foltA _á’bete'gségek’ egy nehány

nevezetesbpemeinek ищем neve; adni, hogy

pz amber таза magával szon '_r`észeknek fon

ltosságáról, és érzékenységéröl, mellyek kîsebb,
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‘аду nagyobb'mértékbep mqgsértödtehqk, szá»

xilot vèthessen; de ennél nem is kellett volna

többr'e‘menni. Mivel v'ették észre, hogyll'clfei

nek ollyan betegségelä, mèllyëlmeli belsö okai

liülönhözök,v ennélfogfva azok'nali tulajîdon ne

ve‘ket adtanak. De mi béfolyás'a van ogy bef;
tegnek mvegorváslására'annali , hogy a’ßszenvßf

désnelc> fészke a’ kéznek., ‘газу ~lábnak l-m'jlásá-A

ban van. Vallyon azon fájdalomtól, ’melïlyfzt"fev~

jében szenved, hamarébb megszabadittatiliré a'l>

beteg, mint attól mellyet aliár melly más tvg

jában- érez? Mit használ a’ megorvaslàsra, ha

az- ágyél'L’-mirígye helyett- а’ fül-mirígy давай:

el 5 ha a’ та], vagy »a’ lép keményedctt-mcg‘?

Ezen észleg, neveket adni , annyiban még ár»

talmaisabb, а’ 'mennyihen a’ fö-czéltól eltávo

zik, és а’ betegnek egésségét, és életét is Бюст

liáztatja; melly annyival bizon‘yosban megtör

ténik, hogy ha a’ használó gyógy-szerek, el

mellözvéń megtekintenî az okát, terhelih a’ be

teget, és — az élet-elösegítö elvet 'belöle liiürí

tik. Illyen висте!‘ az érvágás, nadály ’s t. e.

De az egésség’ helyre-állítására, valamint léte.

zetünk’ meghoszabítására né`zve sok függ'attól,

hog'yv azon anyagotl, melly leülcpedett, hogy

azon forrást, mellyet ez támasztott, megesmér

jo az ember, valamint elmulhatalan szükségcs

az is, hogy а’ fenn említett szereket tetszése

szerint használja.
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-ßlA’ törzsöknek betegsége'i. ‘

I’Éröli'llâág (I_lyp’ersçlh enia), és Eröhiány __

infn balls' :".r' @lügt-Ilenia) l i

:Vállyon á’vtermesz'etneli szavát elértik-é

azoin embereli, kilgâ’bet‘egségelíneli igaz ОКА: 'el

nem Мин-11111 -esmernìykik az igasság’. teriedé

её‘: àlladályoztatni‘ liivá‘njáll '.7.  Nom; ezen

emberelìneli, kikröl îmáx' fennebbis szollottunlf;

ollyan' ols'oliat kell~fell1ozni, mellyeliben sem

mi"ellenkezés nincàen‘. Elöttek p. o. nem lé

szén ‘lœdvetlen dolog hallani‘ аж: hogyPbeteg

ségök'erötulság, vagy eröfölö'sleg, az

nz„erös. és állandó ingékonyság, mclly a’ fö

löttébb-való erötöl szármozilf. Ez még ‘151152

t-alás; mort igy, Мне!‘ illy vuemů hetegès ingé».

konysńgban liell mégllalni, ex't'is'hzalált~f várhat',

ha már nem volna i'ga'z, liogy a’ halál elgyen

gülésnelx liövetkezése. —- Szint- olly alapon é.

pült vigasztalása lehet lannali is, Мне!‘ azt

mondjáli` hogy betegsége eröhiány, vagy

eröc-Süggedés, :nelly a’ gyengülésböl száir`

‚так; mert ezen bcteg is olly szerencsés for

dulását reményli betegségéneli,hogy az még

az 'ö létezete felöl való legnagyobb gondos‘lio

dás’ pillanatában is erötulsággá fog változni.

De ezen kétféle nemů ingékon'yságnak be

_ ,tègei valójában inliább megbaragudnánali, hogy

sem elhinnék, ha valalii néliiek enneli igazsá- _

gát felfejteni bátor volna. Az egyili semmilié
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pen1meg`nem foglmtnáf, hog'y azweröhláiny,

betegségnek. nin'cs más oka, mint Va’ magies#

ищешь nedvességeknek tömsge, 'mellyet lli-kel-y

lett volna ürít'eni; a’ másik fellenben megmem

engedné, hogy "az erötulság betegságn'elb

laelsö. oka azon ,'lmegromlott,` vagy'rotlwdtñngflr,

vesség, mellyböl ‘а’ felettébln: ßsilpós Удава“

nyìrk származott.,N\cr'n lehetne ezt meggyöz-~

ni ëai’._fel<'ll,hogy `a'\ folyónyag, шепезейшп,Ж

а’ legerö'sb rbi’d'églelést,V a’„.legnagyobb ingexzt,y

’s más illy nemü геш1е1еъ1епзёёе1‘егйШъЪаг615;

mellyelmelßfokät sok tudos férlìak, а’ felcttébb

való erönek~ efr ö tu l ай gnak #-f- tulajdo'nitot».l

táll: l '

Gelcszlák ыГщ' okozott(.betegségelnAA’ gyomorban, és belekben tartozkodóge

leszták` a’~ nedvességeknek tömegéhen ukltox'ì

számoznak, midön .ezen anya'gok az elfajulás

Юга! ollyantermészetet váltottvanalgmelly ezen

férgek’ alakulásukra alkalmas‘.~ Allár miként‘ye'f

lekedjenek a’ geiesztáknak eredetökrölyésïala

kulásukról, me'g is kifejlc'idésöknek, és azon he

tegségeknek, mellyek utánok köAvetkezni szok

tak, mindig csak a’ nedvességek olcai. A’ ge

lesztáknak 'különbözö neveik ‘итак, Yßlaîllint

alakuk és Моющий‘ is különbözö. >--Ném‘elyrf

kor egy, ném‘ellykor több isinenyen el еду.

`ззеге5 a’ szájám, és orron Iis.".elmeh(»:.tnek|. Leg

veszcdelmesb betegek azok‘, kiktöl a’ fels‘ö
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úta‘lion mennek el., Amivel ez. annali bizonysáv

ga, hogy természexök megro'mlott ahyagohkai,

és'gelèsztáklialtele van. Hogy ezen £e'rgelmek

egy nemét m'agános, ‘вы’ pántlika gelesztá,

‘nali ,(gala‘nd fé рез) астмы‘, ez hihetöleg

onnan származik, mivel többnyire csak magá»

rá‘jön elö; hosszà rendkiv'ül való, némelykor

ÓU‘Söt még‘SO'läábäis. Alalija laposra nyoniott

дыма idomu,„és egyil'. végétöl a’ másikig fo

ваз; többnyire daraboliban mégyen el az ém

beŕzöl. ‘

I мои, human belsö részeinbengelesmán

vannak, arcznl ltöbbnyire szintelenek, lfmlavf'r-`

nyoli, bágyadtak, szemeik liörül felteték, gynlic

ran szenvednek fejfájást, álmosságot, szívdo

bogást ’s más liedvetlen változásokat. A’ gyer~

тема!‘ ínkáhh a’ lmrta, kisebb féle` geleszták

па!‘ vannah alája vettetve, a’ megélemedett ет-д

bèrekben többnyire galandféregy jö elö.

‘ A’ gelèszták ellen való »ltözönös szerek

gy'akran ‘ártal’masolg mertaz alatt‘ mig ezcn sze

те!‘ azon tömeget, mellyben a'°gele‘szták támad

tak, ésA vannalgátronçják, addig a’ geleszták a’

beleknek ráncáaiban elszéledhetnek, azoliat ki

furhatjáli, ésy a’ legszomorubb változásokat 0

kozhatják. A’ geleszták’ származatának okát

megfoghatnì nem kèll valami lángész. Minden

tudja, hogy az ép hús, nem nyüvesedik meg,

és hogy a’ megromlgtt húsban виды-1110211‘ a’

nyü; ‘вы: az egésséges nedvességekben sem
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lel1et_ geleszta, és на!‘ а’ megromlottaliban ala

liiilh'a‘tJ/'Ha ‘már azt is elesmerill, llogy azon‘

megro'ŕnlott nedvésségell, mellyellbö'l a’ gelesz

täkltámodnali, az egésséget gyengitili, az egy

ininek (individuum) növését hátráltatjáli,

szerllezeténell ártauall, és telletsége’liifejlödé

sét akadályoztatják, ůgy sietni {едины tima-

tító-Szert illendöleg használni, különösön дует

mekeknél, kilinél ezen szer minden маме:

Ьеп nagyon jó szolgálatot tészen.
I' Ezen esetre a’ Gyógyitás’rendjénell 1-sö

Czilillelye allialmaztatható, ‚ с5а1ш5уа11 ‘ némely~

lior a' /i-dik Czikkelyhez Не]! Чайгшьеггйей таз

gát tartani, mivel иен‘ betegségv töhbnyire a’

nedvességelmek idůlt" megromlott'ságából 5261‘

таиоЫь'А’ЬёпуЪаФ szer a’ gyomor’ ltitisztitásá

'ra szüliséges, liülönösön alilior, midön a’ be

teg.gelesztát hányt. A’ hashajtószer nem csalc

a’ gelesztákat hajta-el, hanem egyszer’smind

dzon anyagoliat 15, те11уе1‹ a’ адепты‘ aluka

lásuln'a szolgálta'nak, és még szolgálhatnak.

Idegnyavalyák (morbus nerv0sus,)

és rángatodzások (convulsio.)

Ha az cmber а’ betegségeknek‘igaz oltát

esmerné, nem mondaná, hogy a’ rángatod’záso

На: geleszták okozzálx. A’ темпе!‘ azon része,

hól a’ geleszták tartozliodnak az idégelttöl na

gyo'n távul œsili, ’s ritkán is találtattak olyan

embereknek holt testökben gelesztáli, hik rán



6,0

smdaáß‘rl‘ .mim vUwl‘ß‘f‘f‘l‘-l‘if A’ Митинг

дед е5у11ы119т‚„п9хещв$ё}я lgéàińiuekiìsfql’

lyan mahnt @1i-@Slug _ ¿§@i9n51~élëälhag,”¿ni

ьыуп; a’. ver, ez _:‚15у"‹;1‹ё19е1 ёущрй d_fgl‘yó
nyagot, és I’ein l:lz illçglekielgiçlinxlik, mellyek

azután a’ na‘gy iosìpöls‘ség; ¿niets eg‘ybe huzod

nak.v Ha a’ Yizes nyirk `nvz’agy m'értékben :já

gó, úgy llui-‘tellen halált‘isltolöpzhat. A’ ‘lgeteg‘ek

„en вещает ,mp áuggáspn, ,hogy ¿à id_egek
okozzák a’ гащыщдщд _Y L

_ А’ _tîisztí‘tón szer „сыны kil'ogást, iés ha
korán linasàználtla’lftiìk 7épen'úgyI megszabadítja az

idegeket'.,¿ni'ntò„v_a’,¿testnek akármely más részét

a" betegsç’tg'xgpk okzitol.t Ha й} а’ nyavalya, úgy

elégséges „а: Gyógyitá'sïœndjénen мам ezin

llelye; baápe‘djg шт, _a’ ‘мы Czikkelyl „д
gin; kellyéle bánni. Hamarébl), és biz‘on’uxlfosb

a’ megpi‘xoslázs, yha az ernber a’ g‘yógyitálst еду

sdag, hánytatóvel kezdi-m‘egß’l `lo. vagy 12.óra

прёт egy` ating hashajtót vésn'zen reánj _

На а’ ЁебёёзёёдЁщ. és a’be-Legnem`
lelette vén, úgy ogyv nehányszer viszontagolt

hashajtószer által is bizonyoson elenyész a’ be

tegaég, az ellenkezö esetbcn, ha t. i. a’ beteg

sje'g gyógyît'hatatlan lenne, csak az Неве!‘ in
ge'reltetnének ’_s‘ekkor jolib egyenesen a’ VI->

dik lïìészbenv lleirt> ’palástoló gyógymódhoz (m.`

palliative) folyamodni. " I y
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Lázak. '(HideglélësÍÍ“-"‘" .‘

А’ láz (fe b ris), alsár úgy áljon 'elö min't

fö betegsc’g, millyen' o. ‘ia’ i'áltòläz"(ï1ídeg

le l é s,) akár követhezzók más lbetegs'e’rgck шейх;

mindig csak a’ ' nedv'elsségelmelc Vize's n yir

l£ ё! 6 ГззёппаъоЦ: réndelètl‘en Í vérl-iere‘ngésnelx

munliája; ezen Viz е s n yi r k ‘okbz'za a' d’ernies‘z’#

Её hideget, resz‘ket‘ést, és a’ fájdalmali’atis,még

pedig az által, ` hogy> àz çdén'yelri’I billentyüit

megheményiti ös`zvè`n'yomja, _és _fèf’folyékony

ságolmah fólyását V meggátóljá? ‘Van ‚еду láz ,

mellyet kórjele's láz'nah neveznel‘n, mivel hór
jele (s y m p t о m а), ‘li‘óriünete mindigy valamely

életmüs betegségnek, vagy megsértödésnek; ez

csalx a’ {ё betcgséggel mulhatik-el.

A’ vérnek természete heren'gésébèn' min

den akadályo'knal'x cilena szegeznïm’agát; azért

kéntelen sebessebben' kerengeni,“ha ‘тёп- útjá

’ Ьап meg vólt aliadálìfoz'tatva. Ezqn `êebesség
arányban áll azon' ösztönriel‘, mellyet‘à’ {Шуб

nyag csipösségc’ "és bégetö` ffirŕòsä'g'áhb‘à vM57

pest a’ vérrel `ègylie ve'gyveledett ."V’i‘z evs n y i r it

geríèszt. Ez‘ oHyâ'ri'fón-ösálg, теПу ‘.a'iońz golyócs

‘liálmaliJ ‘аду rés‘ze’cskékne'k‘inegéìioì-uláèiik ál

tal nevelœdik, тепуеиьы а‘ гыуёуыуёёз’ w
mege van egyberàîiì'a." Linien’A ivan', ,hogy‘n’

fo l yó nyag ’aim .eugészA ‘itefétìie‘n"siölìhtia'ni'melc

get, nagy szómjät’; "fè‘ji'áiástds‘ïŕríâsl’hëhéz vál

tozásoliat okoz. На а’ vér a' Vizesnyirkot

.az agyvélöre visiil, féli‘izbeszélléselìf‘@ clin-e),
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és loblázolt (gyn l asztó hide glelés) tâ«

madhatnali. _ _

Ha a' nedvességeli annyira megromlottanak,

hogy már rothatni kezdenell,V úgy a’ láz is Роз

lázzá (rothasztó hideg: F. putrid а) 116111‘;

patéesos` posláznals (fol t o s ro th a s z tó h i

.;cg: E_«puuida petechialis) „штык .

vozon betegség, mellyben az emberneh börén

b_arna, vagy fekete foltolf ütnelß' 111. Mind ket-l

__ tö a’ _liöze‘l _lévö veszélynek elöhirnölle. Azon

láLç mely id_öközben lepi-meg az embert ‘6116

láznalg' (váltó hideg; F. inter-mittens)

mondntili,y még pedig minden naposnali, ha min

' den nap elöjön; ha csali minden másodnap áll

elö, úgy harma‘d царевна!‘ neveztetili; ha min

den harmadnap, úgy negyednaposnalt; kettös

llarmadnaposnnli, és kettös nyolczad naposnak

_hivjálg midön a’ harmad, és negyed naposláz

_ 11а161‹.

nah egy napját felvált'ólag megszölii a’ hideg.

Азов láz, melly semmi idöliözt nem en

ged, folytonos láz (F. continua). Az ol

lyan láz, mellìr bizonyos helységeliben 11626

nös, Вовсе-‚16211511 (F. endemica) лечащий‘;

az pedig,„nu_:ll_yy _laizonyosidöben elterjedye je

_lenik megßésigyakran-ragályos, mint p. o. a’

Sárgaláz (E..flav_a), af’ vörhényláz scar

latina,)_járyány_láznali epidemica) mon

datik._Módszerünk szerint еще!‘ 15 шеёёубёуй

l ‘n

A’ ~¿lázoli Aellen való szerck, de különösön_
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a’ y»kinadék (Chinina) gyakran elbagyatják,

az az elnyomják a? lázat, de а‘ "vér, melly rosz

anyakokkál,l ’s Folyónyaggal, sőt még

gyógyszerekkel is terholt'idve4 marad, mind e

zeket egy csomóba gyüjti, ’s valamely üreg

be leülepíti, és ez már a’ legtisztább, 's kö

zönösbb oka a’ mejjbeli betegségeknek, belté

szekben lévő megkeményedéseknek, vízkorság

nak, ’s más elgyengült-"Eseknek, mellyek száraz

betegséget ’s végre halált okoznak. ‘

Minden váltólázat ki lehetgirtani, ha az

annak előtte ép egüsséggel biri; beteggel, “min

gyárt azelső, vagy második kórtünet után а’

Gyógyítás' rendjének l-ső Czikkelye, vagy ha

többszer is kilelte, 2-dik Czikkelye szerintbá

nik az ember. Ha a’ lázban lévő, már a’ be

tegség előtt gyenge volt, úgy а’ á-dik Czikr

kely szerint kell öt orvosolni, valamint aztis,

ki 40. vagy mégtöbb napok olta sinlődik benne.

A’ hánytató szer gyakran .elmulhatatlan

szükséges, azért is majd. mindig . vele kell a’

lázok megorvoslásukhoz kezdenig-rés mineku

tána e 'nehán ada hasha't'ószert vett reá
gy У 5 l ‚‚

az ember, megint az előbhenit viszontagolja,

ha a’ felső útak nem tiszták ,_ vagy ha а’ test

nek valamely, felső részez‘fz'q"L különben csu

pán csak a’ több iizben visfzoutagolt hashaj

tószer szükséges. y ‚ n ›

Egy általjában'mimlegy akár а’ hideg” e

lején, akár ,a',.jközbe_n vegyen az ember hány

\
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саъдщ’ de a’ váltólázban meginutatta a’ tapas»

сайт, Ьо5у‘з01‘1‘аЩ6ЬЬ al tisztitószert еду пе

ïhány órával' а’ láz’ liórtünte elött, vagy utánbé

venni. На р'едйё; n’ láz folytonos, liéntelen а’

beteg alatta' is bévenni, mivel 'ha megszüntét

all'arná elvárni, elöbb elhalna, hogy sem meg

gyögyulna. Valahinyszer a’ láz eleinte már- ve

'szedelinesnelt lá‘tszik, az az, lobbal, félrebeszéb

lé'seklccl ’s az agyvelö’ betegségneli más Мать

netévcl áll elö, vagy ha'aznn hel-ységen, hólèx’~

’beteg lalcilf jelei rnútatl‘oznak a’ járványnal’.

(epidemia) газу ragálynak, mind annyiszer

а’ ä-diln Czîkliely szerint Не“ vele bánni. A’

hánytatószei't felváltólag hashajtószerrel сан!‘

'aeldig hell haszn'álni, mig az agyvelö, vagy a’

felsö так ЪхййзиШИапаВ, ’s annali' utána ‘236

szcu a’ felgyógyulásig egyedül a’ hasliajtószer-f

rcl hell élni. `

Ha az itt megîrt módon orvasoltatil'. a’be«

tegség úgy bizonyára nem года“ а’ külön'b

’féle lázoliban bly’~solt betcgeket elhalni látni;

vmart-einen gyógymód szerint közönösön egy be'

»tegséget sem -llönnyebb liiiftanì, mint az úja-l

`vnon vtá'madott, щ); még nem МЫ: lázat.

"`=’"Vízkórság.

` A’ vízlt’orság--fb'ár mi másl nevel: viseljen,

"s bár melly’ŕêèzén légyen 'is a’ (Египет-«аду

_ ollyan betegség, melljr az általamégszállott be~

tegen“ többnyîre >elan. судим ы 16Ьа1ша1‹,‚

vagy a’ test’ mïás ì'ëäz‘ein‘èlk- i‘dökörös’ (periqéliv

l

\
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ons), тегу folytonos eldagadása álìàlf’ldiutat

kozik. Ezen‘betegse'g a’ testnek akár melly ré

szélJen találtassék is, maid mindig valamely

elöbbi közönösön orvasolt betegségnck ered

ménye (nesultatum), mellynek olia ki nem

üritetett vólt. Illyenek: az elnyomott láz (111

dcglelés), a’ růh, ’s más kiütésck, mellyek

csak tetszöleg gyógyittattak-meg; еду szóval

`minden> elöbbi betegség, melynek ncdvességes

oka ki nem x'iritetett. A’ viz'kórságnal; kezdö

okai’közi'll legelsö bizonyason a’ sok, és gya

kori vérvcszteség, akár 'érvágás, nadály, vagy

más történet, akár vérfolyás, ` sok orvérze's,

vagy fejérnépeknél a’ felettebb való havitisz

tulás miatt származott légyen is. Mind ez in

ditó 0k' a’ vizkórság'ra, mivel а’ vérnek elapa

dása az edényeknek munkálását megakadályoz

tatja, és az ez által támadott üresség, maga

ba fogadja а’ nedvességes folyëkonyságokat,

mellyek ott meggyülvén, valúságos vízkórságot

okoznak.

Azon gyógyszerek, mellyeket közönösön

a’ vlzkórság ellen használnak, megnyitó, 11251

let és izzadság hajtó szerek, ’s az cmbcrek nem

gondolják-meg, hogy a’ beteg midön ebböl ke't

kupát bévett, alig vizell félkupát. Mine'kutána

már hnsszas idö alatt sokat ivott, ’s rendkivül

felpuíl’adt, megszokták csapolni. Ezen mütétel

(operatio) enyhülést szerez ogy nehány nap

ra ’s annali utána újra elö áll az elöbbi fájda-f

5
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lom. Вещие!‘ betcgségneli mindig elvejét lehet- y

ne venni,vagy kilchetne irtani, ha, a’ helyett

hogy a’ beteg'nelt tcstét ìtalokkal töltik-el,

mingyárt eleinte tisztító szerrel kezdenéli ‘5,16

gyitanix “ _ _

Ezen betegségben a’ 4dik Czilikelyben
megí’rìt útasitás szerint hell a'lllashajtó -szerrel

élní; ha a’ vízkórság mejjbeli, akkor a’ hánta

tó szert a’ hashajtóval felváltólag hell használ

ni. Ha a’ gyomor сваи pillantatnyì Puífadásban

van , aklaor a’ háuytató szer csak néha néha

szükséges. Ha a’ vízkórság a’ lábszároliban,

vastag húsban, ‘газу а’ testnek más alrészei

ben mútatliozilèekkor elégséges a’hasïhajtó szer

csak magára; de mindíg. a’ mennyiben lçhct

jó nggy. adakokat hell bevenni, hogy szâinos,
és magy mennyisc'gü liiürüléseket okozz'an. I

B’Iejjbeìi betegségek.A _

1Mejjbelibctegségek’ mind azon nehézségek,

mellyelxct az ember mcjje" liörnyékében Ísz‘ep

vcd. Ezen betegségelmek nevei különbözök; de

жил/61‘ meggyógyitásulira semmit sem használ,

és magok scm lennének olly veszedelmesek, ha

valódi gyógyitásuh’ módját elesmernék ’s gya

lmrolni kivánnálx.

Itt azon kórtünetelmeli, mellyek ezen be

tegségeket bélyegzik сваи пёте1у részeit зайт

láljuh elö. А’ legközönösbeli е’ növetnezen

döli: a’ felsö útalmak telesége, elfogódás, re

kedtség, undorodás, hányás, az egész testhcn

\

/
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égö forróság, gyaláor szomjuzás, köhöges, 961‘

hányás, feífájás», a’ „так közt,hátgerincz’hosz

szában, mejjcsont alatt, és az óldal’ részein, az

ágyék’ táján érezhetö fájdalmall, horzadás, ki

sebb, vagy nagyobb hide'g, melly idövel lopó

(f. cland estima), vagysorvasztólázzá he с

tica,) véiltezili’, szorulás, és hasmenés ’s t. e.

Шуеп >liöi‘n'yülményeliben némelykor kéntelen

a’ beteg ágyában fektében гады, és mejjét-fcl

— jebb tartani mint közönösön азота, c’s ez ar

ra mútat, hogy mejje el van telve. Ha a’ шеи?

óldalai liözül eyiltbe valamelyikbe kiömlés tör

tënili, vahkor a’ beteg a’ kiömléssel szembe ,lé

vö oldalára nem fehhetik, azon fâjdalom és te

her miatt, mellyet a’ leülepedett anyagoli a’.

mejjhártyán (pleura) ol-loznak. Hogy hamind

а’ kettöbe megtörtént a’ kiömlés; akkor . egyili

óldalára sem felihetik, hanem kéntelen hanyat

feliünni, ’s fcjét, mejjét jó magassanfeltartani.

EzcnA betégsége‘k azér;V jönelt oly gyakran

elö', mível elmellözilt \a’ testet ‘топ .ártalmas

anyagoktól megszabadîtani, m'ellyehneh minden

kórbeliek alájok vannah четче, Шуеп1юг esili

meg az, hogy ezen auyagolt a' lier'er'igés’ Май‘

ba hatnak, hogy a’ vér öliet, szabad lier‘engé

sét vissza’aliárván szerez‘ríi; valàmely helyr'e

Шары; hól azután ezek a’ belelmek óldala‘in

lévö ragadós, és nyálliás r'e’szeltltel едут: mim

den mejjbeli -fájdalmaliat elt'îa'ilithatnali.v A’ meji-`

nek domború allwtása is elösfgéli a’ liiömlést‘

5
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A’ folyékonyságok’ kerengésénck törvényei itt

a’ természet’ 116261165 törvényeit követik. Nem

látjuk-é, hogy a’ folyóviz а’ magával ràgadott

idegen nemü anyagokat, millyenck a" föld, fö

vény ’s egyéb giz gaz, a’ szegletekbe, üregek

be,- és árkánall fenekére rakja le?

Ha már a’ vér a’ folyékonyságoknak fö

löslegét a’ 'mejjnek kerületében ůlepiti le, úgy

a’ betegség is a’ maga nevezete't ettöl vészi.

Mely _elnevezés, és beosztás az orvoslásra 1162

ve szint oly’ keveset használ mint a' murokle

ves, húslé, csürke, ‘аду borjuhús, a’ hányást

segitö 1е116п-, szamál‘-, és kecsketéj, a’ tapaszok

’s több másféle szerek. Mind ezek némely ese

tekben szerezhetnek ugyan enyhůlést, de azon

anyakokat mellyek által a’v betegség támadott

soha ki nem üritik. Az újanon tamadott ‘meij

beli betegségek’ a’ gyógyitás-rendjének 2dik,

тегу 11а‘ szükseg a’ ä-dik Czikkelyére t'artoznak.

De 11а idült a’ betcgség, vagy más ollyan be

tegségnek eredménye,.,mellynek. oka 111 nem

üritctett, akkor a’ li-dik‘Czikkely szerint kell

vele bánni. ‚‚

Mejjhártya lob vagy oldalnyilallás f

` (Pleuritis.) —

Valameddig azt'hiszik, liogy a’ lobnak, 55111

ladásnák, vagy 'nyilalásnak a’ vér-az oka; mind

addig a’ mejjhártya lob (pleuritis) nagyon vesze

dclmes nyavalya lészen, 65 sok beteg fog 61110

z'atja'lenni. A’ mejíhártya lobot felosztják 161‘
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vényszeres, és ё! mcjjhártyálobra. Törvénysze

res, ha а’ mejjhártya (pl елка)‘ valóáággalgyù

ladásban van, ha liöhögést, vérhányást,forró

Мыс-Ъ óldal nyílallást szenved a’ beteg; Ы шей

hártyalobnak „штык, ha a’ lob,` gyuladás,és

а’ fájdalom csupán csak .az oldalcsontok közt

{ещё mejj-ízomaiban érezhetö, kés a’ többikór

tüncteli. gyengébbek mint а’ törvónyszeresmejj
hártyalobban. »_ y l

*Hözönös orvaslása Перец Àliuetegséglnek _az

érvágás, a’ nadályoknak, liülönbféle bóritékoli

nah, hóllyaghì’xzónak, ízzasztó, hánytató

szerelmek használásában áll, mellycli' a’ bete

Бег ritlián gyógyitják meg, de mindig, még а’

legszerencsésb esetelfben is,_ hqszszas ideíg tar
tó elgyengülést okoznak. И

Valameddîg által nem látják, hogy a’ ned

vességek’ Vizesnyirkának égetö fox-‘ro

sága olía annak, hogy a’ folyónyag’ еду ré

sze, melly az edényehben elterjedett, hideget

szůl, és a’ Vizesnyirlmali egy más része ‘пену

а’ mejjhártyára ülepedett fájdalmat okoz; va

lameddíg által nem шрам, hogy а’ Vizesnyîrlc

szélyel rágván a’ mejjhártyát, а’ tüdövel egyc

sül, és egybe szaggatván a’ véredényeliet, vér

hányást olioz: mind addìg ezen veszedclmes,

és gyaliori betegséget nem Готы‘ igazán 1505

orvosolni tpdni.

A’ törvényszeres mejjhártyalohban (ple

~ uritis) eleintén a’ 5-dik ’s liésöbb а’ 2-dìlf
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Czildwly` szerint hell a’ tisztitó szerelxkel

élnî; az Ы тейЬёЦуа-ЬЪдЁ’аВгап a’ 2-dili сши

liely szerint islúirtbdhatili. A’ hánytató, éshas

hajtóiszernel‘ a' megirt módon felváltólag hell

élni, valamint az elsö, vagy felsö útalian elé

jövö minden bctegségekben.

Mejjfolyás. v

Ha az ál-mejjhártyalobnak liórtůne’teivel —

liivévén az oldal nyílalást- valamely nehéz el

fogódás bajos lélelizetvétel,váltólázzal (111605

lelés), vagy a’ nélkül ' járó köhécselés van

egybe lfötve, az illyen betegséget печей!‘ Meij

folyásnak. ' i' ì

Ezen hetegség, és az ál-fmejjhártyalob kö-v

zött csal'. annyi a’ kîìlönbség hogy ebbcna’ vér

а’ folónyagotnem úgy Шарм le, mint amabban,

és hog‘y а’ mejjf’ólyás’ lxîírtására elégséges a’ Az-dili A ì

Clzikkelyszerintî b‘ánás mód; csall hogy' a’ nai'

'gyobb bizonyosságërf az»ellsö nap hétv ада;

tisztitó sz'ert hell bévenni. Az o'rvoslásthánytató

iszerrel "hell ke‘zdeni, I’s ha szülise'g lenne réá,>

töbh izben is viszontagoltathatîk.

щитом,‘ szük mejjíiség (Asthma.)

A’ lélekzetvételnek rövidebb, _vagy hosz

szashb ideig való elalladozása bélyegezia’ szük

mejjüséget, Ezen betegséget a’ Vizesnyirk okoz

za, melly a’ vért a’ tüdölirc ülepiti5 ezelietösz

ve nyomja, a’ légsö’ ágazatait meglleményiti, és_

átméröjeliet annyira' elliicsinyiti; hogy a’ lélek

шеи-е elengedö léget sem szívhatnak magollba
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A’ szük mejjüség, fulasztó, Рейд, nedves,

midön a’ beteg oly’ nehézsc'get érez xnèjjén,

niellyköhögést, köpdécselést, és hányást о1юъ;

az ellenkezö esetben száraz szükmejjüségnek

nevez'tetik. _ _

Az úja«.ion támadott tartós sziîkmejjüséget

a’ hánytató, és hashajtó szerrel a’lgyógyitá's’

rendjének 2-dik Czikkelye szerint felváltólag

kell orvasolni; de a’ terhes meglcpetés, ‘аду

felettébb nehéz lélekzetvétel’ csetóben a’ 5dik

Czikkelyhez kell az emlnernek magát tartani.

Az idökörös, Уайт` idült szükmejjüségben a’

/i-dik Cyikkely szerint való bánásmócl szükséges.

Ezen betegség gyakran megorvasolhatatlan,

mindazonáltal enyhülést még is reménylhetni,

lla az ember valahányszer lélekzete el-áll, mind 

anyiszer vészen tisztitót, és Еду ennél fogva

gyógymódunk szerint legalább а’ fullasztó ter

hes meglepéseket ritkábbakká, és rövidebbekké

lehet гений.

Nál'ha, köhögés, rekedtség, és hang

` "eszités.

Mind ezen betegségeket hosonlóképen a’

kisebb, ‘аду nagyobb mértékben csipös anya

goknak gyüleménye okozza, mely a’ felsö ша

kon alakult. A’ melegböl hidegbe való hin-telen

általmenés, ‘аду а’ llosszas ideig шансы hi

deg lehetnek inditó okai. Némelyek nagyon

könnyen meghülnek ’s náthát (catharus) kap



72

nali. Ezen hajlandóság mindig a’ nedvességeln’

böséggêtöl szármozik, melly némelyckben fö

lösleges; az illyehclmek makokat gyalu‘an tisz

titani elnjulhatatlanul szühségcs.

Ha a’ nedvességels’ csipösségemég а’ lég

csö’ágazataìba is le száll,úgy köhö‘géstgerjeszt;

ha pcdig magára а’ légcsöre ülepedilk, akkor

rehedtséget olloz. Ezen betegséget gyalu‘an.

hangveszítés лота követni, mivel а’ folyó

nyag a’ hangidcgekre ülepedik, ’s ez által a’

hangra elmulhatatlanul szülcséges rezge'st oko

zó tulajdonságaitól megfosztja azokat.

Ha а’ nedvességeknek fölöslege az agyve

löîg terjed, alxkor azon részen náthát támaszt, ’
mclynek liitisztitász'xra szolgáló út az orrnalá

csatornája. Gyalu‘an az orrhözfalát, és a’ пуд

hás hártyákat (membrana) is meglepi,melly

höl o'rrdugulás ’s gyakor prüsszentés liövetlie

zik, és néha a’ kifolyó anyag ollyan csipös

hogy «az orrnak oldalait, és a’ felsö ajkat is

mind fclrágja. Ezen baj soliszer да magától

elmulik, ha а’ mejj, és agyvelö a’ fölösleges

nedvcsségek’ kif'olyása által m’egtîsztulhat.

Egyéb'aránt a’ tapasztalás szerint ke'tsé

get scm szenved, hogy ezen hetegségelmek

lxiírtásulira, a' lrdik Czilikely szerint hánytató,

és hashajtó-szerrel felvâltólag a’ megromlott

nedvességeket szükségesképen hi Не“ üritenì;

mert a’ liözönös шаге!‘ által elmellözött nát

hának igen gyalira'n szomorú liövetkezései let

теней.
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Мата, huŕút `(C athai‘us').

Hurút: jelenti a’ nedvességelmek а’ test’

aliár melly részére való meggyülését; de ezenI

betegségnek mög is leginllábh a’ те]; van 1li-l

téve. Meij-betegség ellen ele'gséges ya’ 2dil£

Czildsely szerinti, gyógymód; a’ fulladozás’ ese

tében pedig a’ 5-dik Czillkelyhez Же" magát

tartani. Mind Её: esetben a’ hánytató, és .has

hajtó-szerrcl felváltólag mind addìg hell élni,

mig a’ mejj-szorulás', és liöhögés ege'szen,` _el

Май, vagy szembetünö képen megszünt. Сви

pa hashajtó-szerrel is belehet végezni 'az' or

vaslást, ha az ele'gségesnek látszik.

Il-lányás, és Gyomor-savany.

A’ megromlott nedvességek liülönbözö bé

lyeget váltanali. Hánytató tulajdonságot` vette

nell fel akkor, midön gyakor hányástolloznak;

ezen esetben egybe huzzák a’ gyomrot, ennek

viszszás mozgást adnali, ’s ezáltal hányásra in

Быки а’ beteget. — A’ gyomorban megrom

`lott anyagolt gyalu‘an savany elvet váltanak,

melly soll betegségelmek forrása lészen. Ezen

elvnek jelenlétét azon embereliben kétségbe

sem lehet llozni, kik a’ nélln'íl hogy érezné

nek valamit, az ételt emésztetlen, a’ tejet melly

hez hozzá voltanak szoliva megaludtan hányják

lli, vagy a’ hórt közŕjnös italukat még vizzel

sem ihatjáli. Minthogy azon gyógyszerek, mel

lyeket ezen betegség ellen használnali, мода:
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a’ megromlott nedvesse'geket ki nem üritik,

tehát nem is használhatnak. ‚

Ennélfogva a’ betegség’ enyhüléséig felvál~

tólag hánytató, ’s hashajtó-szerrcl kell élni, ké

söbb azután a’ tökélyes felgyógyulásig mint

csak hashajtó-szerrel.

Nyál, bényálasodoll, taknyosodott
тел. Y

Itt egyáltaljában a’ nedvcsségek’ fölêìsle

géröl szollunk, melly sok embereknek terhök

' re van, és a’ mellyet közönösön benyálasodott,

vagy taknyosodott-mejj nevezettel neveznek-el.

Васи nehézséget leginkább akkor érzi_az em

ber midön reggel ágyából felkél ’s nellezen

liöpheti-ki nyálát; az illy’ terhes kiköpésnek

valódi, söt szomoru eredményeiv lehetnek.

De ennek bizonyos elejét lehet venni, ha

az ember a’ megromlott nedvességek fölösle

gét kiüriti, és vele azon Czikkely szerint bá

nik melly a’ betegség’ idültségének, és nehéz

ségének grádussához van szabva, különösön',

ha a’ hánytató és llasllajtó szerrelfelváltólagfog

az orvosláshoz. _

Genytömló', tájog (Vomica.)

Genytömlönck, vagy tájognak neveztetik

a’ megromlott anyagoknak valamely fészekben,

zatskó alakban való Ieülepedésök. Ha ezen fé

не!‘ megtelik ’s megkékkiszokott fokadni. Az

illyen betegség’ majd mindig idült megromlás

на!‘ eredménye; ritkán áll elö.
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A’ /i-dik Czilikely мех-ЕМ felváltólaghány

tató, és hasható-szer áljal bizonyason паевог

vosoltatik.

этап-„идущим (Е m py е 1n а.)

Ezen betegség a’ genyneh a' тенге való'

leülèpedésében áll. Mindig valamcly idült 'hé

tcgségb'öl „этом, mellyböl а" beteget hosz`

szas ideig nyomorgatott megromlott nedvessé

geh hi nem ürittcttek; ezt liönuyü megorvosol

ni ha az ok líorán kihajtatik; "' ‘

Egy eleinte a’ 3-dik Cziklfely szerint heili

az‘orvoslást folytatni, liésöbb „мы: а’ hány

tató, és hashajtó-szert a’ li-dili Cziklœly sze.

rin; felváltólag l1ell~haszuálni.

Szívdobogás.

A’ szívdobogás a’ kerengés’ fö тайна!‘ szo

ltatlan, és rendeletlen megmozdulásában áll. ßészt

vesz míndig az idegel'.' betegségiböl , ha csali

nem- történt valamely megsértödés, vagy ůtér

dag (an e u r y s m a). Mivel einenÁ betegség сза

pán csak a’ V iz e s n yi r k tól szármozilc, melly

а’ szívnek természetes, és szabályos öszvehú

zódását "s kitágulását ŕendeletlenségbe hozza,

ennélfogva hashajtó-szer által а’ li-dik Czik- ‘

1‹е1у vszerint kiirtathatik, lia a’ 2-dik сыв

kely szerinti bánásmód nem lenne _lkielégitä

Hánytató-szer сваи а’ gyomor’ telesége’ alkal- '

mával szükse'ges.
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 Ajum, alél’lság. ’

` Az дамы, те11уе1н1ё1‹ „uy sona" aláía

vannak ‘висте, mindig arra mútatnak, hogy

az egésség nagyon gyengc lábon áll, és ezen

betegség többnyire idült, ollyan betegségnelc

eredménye, melynek olla az elöbbenitöl nem

‘ lehet különbözö. Az illyen; betegek a’ /i-dik

Czildiely szerinl: hashajtó-szerrel‘lii ürithetilf

anon folyónyagot, melly nyomulása által a’

vért kerengésében megaliadályoztatja, ’s rende

letlenséget olipz, `és enne'lfogvn egésségölßet

vissza szerezhetilf.

Csuklán

A’ csulilás а’ torolmak görcáös ‘110252131

han áll, melly a’ légcsöre, és egészen a’ gyc

ток-15 hat. Ez néha az étel’ roszul nyeléséböl

лёг-1110211‘, és ellllor csall hamar el is szollott

mulnì; de a’ killet gyakran jár, azok ezen ked

vetlen érzéstöl csalik а’ 2-д11‹, vagy ha ez nem

liielégítö a’ 4-(1111 С211‹1‹е1у szerint használttisz

titó szer által menekedhet-nek meg örökre.

Lassú , nehézleniésztés (1 n d ig e s ti о);

ál-étvágy, és fölösleges-étvágy.

Азов emberelmél, kik szolíott ételölmél

semmit egyebet nem ettenel'., és az evésben

legkevesbet sem divatlankodtanali, a’ nehéz e

mésztésneli többnyire mindig nyálnalc, vagy

más megromlott nedvességelmekegy része oka,

melly rész a’ gyomor’ belséjét bevonja, ’s az
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emésztő nedvességeket nem, engedi . hogy. át

hassák az eledelt, ’s ez- által- az emésztést elő

segiljék. Azon betegeknek tehát,` kik illyen be

tegségben sinlenek, hogy egésségök helyre áll

jon a’ tisztító szerrel a’ 2-dik, vagy ha a'szük

ség úgy hozza magával a’ так Czikkely sze

rint kell élni. ’

Sokan vannak ollyanok, kik ha gyomrok

ban valami fájdalmat éreznek, azt a’ megkíván

tató táplálmány” természeti szükségére magya

rázzák, a' mi pedig nem úgy van. Ezen fájdal

mat, ál-étvágyat, lelehet ugyan csendesíteni az

által, ha eszik az ember, mivel az étel a’ gyo

morban lévő megromlott anyagoknak, és а’

Viz e s n y ir k na k csípős tulajdonságukat mér

sékli. Mindazonáltal ezen kedvetlen érzéstől

csupán csak a’ 2-dik, vagy á-dík Czikkelysze

rint lehet egészen megszabadulni.

, A’ fölösleges étvágy az előbbeni betegsé

get szokta megelőzni, vagy .utána is következ

hetik és mindig hasonló okból szár-mozik; mi

vela’ folyónyag a'téjerekre ömőlhetik ’s ek

kor annyira» ingerelheti őket, hogy fölösleget

szürnek-át. Ezen betegséget nem tanácsos meg"

gyökerezni engedni, és olly’ módon kell Orva

solni, mint idült betegséget. -

Vérfolyás, vagy vérár.

A’ vérfolyás mindig valamely edénynek,

vagy több edények, kártyájának egyszerre tör

жён: öszve szakadása, vagy megévödése által»
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szârmozik, és.A soha lem né'zettethe'tik úgy mint

újanon elöálló bet‘egség mive‘l mindig« a’ пед

vességeli’ idl'ilt. megromlottságának szüleménye.

 A’ vérfolyás, vagy vérár az orrori szájan,

‘газу alcár melly más útan történjék is a’ be~

tegre nézve annál veszedelmesb, mentöl 11052

szasb ideig tart ’s több vére fóly el; illyen e

setbcn bogy a' beteg’ életén segíteni` lehessen,

а’ Viz esnyirkat melly a’ vérfolyást ‘Жопа

а’ vór’ útából ki hell tériteni.' `

Itt az e'rvágás, és nadályoli’ használata na

gyon veszedelmes, és az öszvehúzó, ’s szoru~

lást olkozó висте!‘ a’ vért csak vissza'tarroztab

ják, mìnthogy az edényeket öszve huzzák ’s

következöleg a" veszedelmes folyónyagot

beléjeli zárják; 's ennélfovgva а’ jelenlévö be

tegséget nem gyógyitják-megfsü még inkább

okot szolgáltatnak й] betegségekre.~=

Ezcn `esetben gyógymódunk szerint a’ has

hajtó~szerrel a? Sidik Czilákely alatti útasitást

kell követni. Ha a’~ vérfolyás a’ felsö útalion.

’ tö'rténik, aklior mind a’ hét tisztító szerrel fel

‘Шина; kell élni; ha а’ veszedelem Anem magy;

elégséges a’ ¿i-dili Czikkely szerinti csupa has

hajtóval v'aló orvaslás is. ‚ ‚

На а’ vérár az ‘alsó ńtakon, és a’ fejérné

Pelmél némirészekbò'l támod, akker a’ hashai
tó-szert hog)YT ézámos, és nagy mennyiségů ki

üx‘üléselièt okozzan, l,kernény adagohban hell

használni. -Illyenlmr a’ hólyaghuzó-tapasznak

egyik, vagy ha a’ szükség úgy'hqzza magával
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mind két lábszárra való ragasztása majd min

dig szükséges.

Kődcsömör, kolika, (Colic'a.)

Holilia nevezetet visel, egy а’ bélcsatorná

ban érezhető, fájdalom, ’s ezen betegség, melly

a? remese'ben (colon) gyakrabban jön elö,

mint a’` több belekben, lkolikának-lsödcsömön

nek neveztetik. -A’ kolillának sokféle nevei van

nak. u. m. szélliolilta, epesáros ideg-kolika ’s

t. Я. de mindeniknek olta ugyan azon egy, jól

lehetaibeleket liülönbözöleg támadják meg, és

néha egészen a’ gyomoríg hatnak.

Akár miféle szerelt” használata mellet “is

meggyökerezilc a’ liolilia, ba olta ki nem irta

tik. Midőn a’ fájdalom a’ gyomorban érezhető,

akkor a’ hánytató, és hashajtó-szerrel mind ad

dig'felváltólag kell élni; míg а’ fájdalom egé

szen elenyészett. A’ valóságos liolikában in

kább csak a’ belekben érez а’ beteg szenve

dést, és ezen esetben elégséges a’ csupa has

hajtó-szer is, és a’ hánytató-szerre csak a'gyo

mor’ megterheltetésekor van szükség. ‚

На valamely tartós, vagy idült idökörös lid-.

Май-61 van szó, ezzel a’ 4-dik Czikkely szerint

kell bánni; hogy ha terhes a’ betegség a’ s-ik

szerint; még az i-ső Czikliely szerint is elmI

jét lehet venni e’ betegségnek, ha korán hoz

zá fognak az orvosláshoz.
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Bélokád‘ás, (Mis efe ге;) Hányszóke

lés, (Cholera.)

Een írtoztató liórtünetů hét betegségnek
oka a’ Vizesnyirli, mellyillyen esetben ol- I

lyan égetö ’s rágó erövel bir, hogy a’ horgos

belet öszve facsarja, az alsó‘útakat elzárja és

irtoztató hányást, bélokádá-st okoz; vagy min

dent öszve rág, fejszédülést, Мёд‘ ’s láb ellan

liadást , ' gyomor-érńelygést, hasmenést, fájdal

mat a’ szív’gödrében,szomjúságot,vizellet-relie
dést, ltéz ’s láb rángatodzást, és hányszélaelést

támaszt, ’s a’ betegre nézve nagyon veszedel

mes lószcn.

Mind Её: betegségben a' lábszárokra 116

lyaàhuzó-tapasw szükséges, "s a’ lä-dik Czikkely
szerinti leghathatósb liiürités. А’ hánytató, és

hashajtó-szerrel felváltólag Relly élni; az elsò'

vel mind addig, mig a’ felsö так megtîsztul

tak, az utolsóval a’ tökélyes meggyógyulásig.

I-Iasmenés, hasfolyás; Dian‘rhoe.v

Ezen betegségek többnyire a’ szoliatlau

eledelekliel való élésböl, vagy af megszoliott

eledelek’ divatlanliodásából szármozili, ennél

Гоша legjobb volna az emberekneh magokat

az elsötöl eltartoztatnî, és az utolsóval mér

téltletesen élni; de ritka eset, hogy màr vala

mely nedvességes ok jelen ne légyen, és még

ritkább, hogy illycnlior tísztitó-szerre szükségl

ne lenne; тег: valamint а‘ megromlott ncdves<
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.ségelx gyallran hánytató> természetet váltanalf,

szint úgy hashajtó tulajdonságot is vehetnek

magollra, mellynél 'fogva а’ bélcsatornánali pe

ristalticus mozgását elösegilili ’s fölösleges 1li

ürülést támasztanak.

A’ hasfólyás annyibanliülönbözili a’Diarr

Все-161, hogy az elèdelt emésztetlen hocsátja

lli a’ nélliüi hogy4 tulejdonságában legkisebb

váltózás történt' volna.`

A’ kiezen betegségelmek ollát nem esmé

ri, аки-выдача, hogy illyen esetekben а’ tisz

titó-szer `nem csali hasztalan, söt épen vesze

delmes', mivel a’ betegnek gyomra azon ШИН

is eleget mégyen; mindazonáltal ígaznali ma

rad az, hogy mentöl többet tisztitatik a’ beteg

nek gyomra, annál hamarébb megszünik a’ has

fájás, mivel illyenkor a’ bélcsatorna, és a’ gyo

mor nyúlós, nyálllás‘anyagollkal he lévén von

va az emész'tés’ és elfözés’ munkásága mega- '

liadályoztatott. `

Ezen esetekben a’ hashajtó-szert a’ 2ldik

Czilfkely szerint kell használni, és ha a’ szük-`

ség úgy hozza magával, a’ hánytató szerrel fel

váltólag. A’ hasfólyásban mindig llisebb ada

gokkal liell az orvßsláshoz fogni, mint‘más be

tegségeltben. ь

На ezen betegségek Кбит valamellyilfben

a’ hevett hashajtószer más nap is szint ánnyi
liiürülést vagy _székelést okozna, Vmint a’ bevé

telnek napján', újra viszontagolni hell a’ has

hajtó-szert, nem-'hiíén’azg hogy a’bevett adag

б
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liét nap is mnulsálj тег: czcn csctbcn csall a’

nedvcsségclk váltottalx hashajtó снег. De az а.

dagolmt meg hell lsiscbbitenì.

Vérhas.

Ezjen belegségnelc llórtünctci: gyakor szé

lsc`lés, hascsilxarás, véreslxifolyás, ‘аду vîlágos

vérnelt clmenctele az alsó uton, lxiscbb, ,vagy

nagyobb rangú hidcg. A’ megromlott anyagolx

nah lliürílésölsllcz -mcrt ez a’ bctegségnek 0

11a -- а’ з-дШ С2Е1Ц‘е1у szerint hell fogni, ’s

ha a' veszcdclcm nem ладу, mind végig а’ 2-11‘

Czildielyhez ltcll magát tartani. Мёд; talán egy

cset'sîntsen, ‘mellybe‘n а’ hánytató szernelk hasz~

найма egészen clmaradhatna.

На azon hclységben, llól az ember lahíh,`

sokan vannalt vérhasban, vigyázui lfell magára,

megvizsgálván gyakran a' XVI-dik Bészben'lé

‘ё egésség’ lsc'pelete szcrint ègésségét, ’à ha I

legkisebb változást, vagy ezen betegségnelileg

csehélyebh hórtüne‘tét vészi is (Зале, félre vet

vén minden `llözönös hasztalan gyógyszerellet,

tösténtxfogjan‘ af tisztító gyógymódhoz.

Nómely МЫ‘ hetegségekben, néha véres

emésztet, её: még világos vér is mcgyen-cl a’

‚ betegtöl; az ilyen betegségeket‘ épen úgy hell

orvasolni mint a’ vérhast.

Sz‘ékllje _yalń »e’rölltetésn`

А’ V in e anvyigrh, melly а’ _bélcsatprpánàk

legvégére igkgpqdilgßgt mgglgilágbgàhoqgg „13 i1.
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lyeténlxépen szüntelcn sze'kelésre nógatja’a~z

embert; ’s e’ mellett még a’ nélliül ihogy à'

lsíürülés megtörténhemék fájdalmat, és rágást

okoz. _

Gyakran vîszontagolt hashajtó-szer által

hìirtodhatik ezen betegség;l mely ha számba

lnem vétetnéli, veszedelmes következéseî lehet

nénel‘.

._ lSzorulás, Székrekedés.

Ezen bete sé nek Oka a’ nedvess‘é едва!‘
Ё 3 ‚ Б

forrósága, vagy а’ bélcsatorna’ alvégéreï meg

gyůlnVìzesnyirleEzt а’ FolyónyagA щей

keményiti, á’ minden napi lńürülésre alhalmate

lanná tészi ’s forrósága által аз ешёэдют “ь

5.',1

lamely- kemény tömeggé elfözi-,~l ’Smelszáritjm _

mellyböl акта!‘ utána egy másodìieell 3211г

mozili, melly az -elsövel egyesülve valóságos

szorulást okoz. ‚ Y ‚ y

Ezen betegségetvegy átaljában'ne'm’lsel

Iene épen semmibe venni, шт; a’y tapasztalás

megmútatta, hogy az îdülth-he'tegségelmelt na

gyobb része, különösön az asszonyi nemnél,

és ifìalmál többnyìre ehhö‘lv „атом, tehát

nagyon tévelyegnek, Kkik ат: КёрвеНВ, hQgy a’

szorulás egésség. Azon 4erö, mellyet illyen-vescf

tekben a’ betegeknell tulajdnitanakcsupáy csak

а’ rostoli’ (fihi-á) feszülésének, és az idegek

rendszerök’ ingerének eredménye, az az, elè'

adott `Illnnkálásánalfi foganatja. ’
«Pfl Az ‘чаши: támadott ваш-11165‘ viszontagolt

Ó*
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hashajtó-szerrel a’ SZ-ik Czihkely szerint,l és ha

idült, a’ li-ik Czildlely szerint meg lehet or

vosòlni. '

Dobkór, Felpuffadás.

A’ megrumlott nedvességelmek sollavsága а’

bészívo'tt légnek szabad útját elálja; nem en

зад! hogy ez- megvélionyuljon, és hogy а’ ki

lehellés által épen annyi taszítódjék-ki, mint

a’ mennyi bészivódott volt. A’ Dobliór semmi

féle губы-этюд áltàl meg nem orvosoltatha

tik,` ha- elöbb a’ nedvességelf elegendöleg lli

ném' шишек. Egyébará'nt ezen hetegsëg rit

kán jön csupán magára elö, hanem mindig

más’b'etegséggel eg'yetemben, mellynél fogva a’

tisztító-szer’ munllálása megoszlik, és az annál

sz'üksé‘gesbb 'lészen, mentöbb szagosb szelet

Шар-011’ ьесерыдгшёпу а’ Ье1гёз2е1феп 'lévö

megromlas’ csîrájának valóságos )'elè.y

А ' A’ мышцы, melly a’ темпе!‘ különhö

zl'Jr""résisflihenl a’v légnek‘meggyüléséböl szármo

zik , orvoso'ltatili> mint a’ doh-hör.:

"“H‘a' inînd ezek ůjanon t'a'imadoti:` betegsé

gek,- alikor a’ 2-‹1Я1‹'С2Н‹1‹е1у szerińt elejétle

het'lvènni, 'ha peäigß idültek úgy a’ lvdik сдам

1ю1у’е2е1‘1т; liell báx‘mi.

„и. Arapy-ér.l (Ну; е то rrh о 1668).” -l

° ‘ Haemorrhoides вы magdagadl: ér'. Azon е

res-edénycliet , meliyek àz alfel liömyékébën

„так haemorrlloid‘alis (ara n y e reàedé'nyek

l
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nek hîvjáli, és innen már egy ezek közůl Inég

dagadt‘eret , H'ämorrhoidesneli , vag'y :'nŕanyër

nek печатей. А’ уйзезпуй‘н; mèlly ЕЩЕ‘

pedvén , aranyér-szorúlást olsoz, gyalcrnn lo_llyan

csípös, hogy az edényeket is ált‘alrágja',A mel

lyeken annakutána Folyónyág ’s ńêha'nìás‘ k

genyes anyagokhal eltölt aranyér-vér foly, vagy.

ömlìk-lxí. ‚

Iiözönösön ezenl `b'etegség ellen bsali пё

melly enyhitö helybeli азы-еде: has`zná`lnà1i", '_ä"

ат képzelik, >hogy та váìtozás azte'gësëëg"

fennállására szükséges. "De mind ez Ева!‘ áïra`

mútat, hogy nem esmérik à’ betegségnek’okát.

Vallyon azért, mivel az alfelen vanc Olly liiü

rítö edény, mellyen a’ Vizesnyirlinak egy

része 4hifolyhat , az egésség már hátorságba

helyhc'ztetödött-é? ~ Valójábannem; тех‘:

mindig lehet tartani а’ folyónyag’ pezsgésétöl,

föként ha elhagyván hel'yzètét , hirtelen az'

edényeknek hillentyüîr'e ülepedilí, és а’ vérnek

kerengését megakadályolz‘tätja.

Igaz, és ál Vese-betegség.

A’ vesék fájdalmának, "аду а’ veséli’ Бун

ladásána1i`,' vese-lobnak,A oka az ágyék’ környé-~

liében meggyült rosz nedv'esség, és a’ Folyó

n‘yag. Ha Aliorán' fognak ezen hetegségne’k'

megorvaslásához, reménylenî lchet ,‘ hogy az u

tána következni мыши тезвёде1тев’пуауа1уа,

шапуеп-а’ Vizellètfövény, nönövedékek, „ша

гамашаьаъш. На idült ezen betegség, azon



86

esetben a’ ádik Czikkely szerìnt a' tökélyes

felgy'ógy'úlásig. mind hashajtó-szerrel Не" élni;_

hánytató-szerre csak akkor lenne sziikség, ha

a’ gyomor nagyon terllelt.

.Il .'Azál vese-betegség -— álveselob ~ gyak

ran czúzos (rheumatic us) fájdalom, mel-_

lyet közönösön ágyék-fájásnak neveznek. Ez azl

ìgaz vese-betcgségtöl csak annyiban különbö

zik, hogy ebben a’ vese’mcdenczéire, vagy

az ágyék’ izomaîra ömlött Vizesnyirk még

nìn'cscn annyira megromolva.  Ezcn beteg

Séget is ha idůlt a'l lpdikvCzìkkely szerint Не“

orvasolni; a’ hashajtófszer magára is elégséges

ennek kiírtására

_Vizellet-fövény , könövedékek.

Hogyha az ál vese-betegségnek oka ki nem

írtatott, igaz vase-betegséggé változîk, mcllyböl.

késöbb az itl: leirt betegség задними‘.

Minekutána а’ Vizesnyîrk a’ vesék’ ál

lamányukba meggyůlt, égetö, és Топ-6 tulaj

donsága эта! az azokban Куб nyálkásságnak

sós részeit kifözî, és azokat elöhb valamelly

félígemeddig genyes állpmánnyá; ’s késöbb vi

zellet-fövénnyé változtatja. Ezen. fövény a’ vi

zellés шёл többnyire a’ hólyagba száll, itt le
iìlepedvén egyesül ,I és tartósY forrósága által

végre úgy nevezett könövedékekké válik, mel~

lyek idövel nagyobbre is nöhetnek.

Ezen könövedékeket а’ sok ‘Живые: felemeli,

és egészen a’ hólyag szájáig viszi; de mivel



87

azok nagyságulc, és a"vizellöcsö’ szülx volta‘mi

att ki nem jöhetnelt, ennélfogva a’ hólyaguals

иди-12011121: а1а1ю26 hártyácsllákat нашедшие

pen 'meglöllilig ’s innen van a’ terhes fáidalom ,
mcllyetA a’ soll vizellet, és ennelt égetö fori-’ó

sá'ga még terbesebbé tészcn.

Sebészi mütétel által ugyan l’livétetödhetill a’

hólyagból a’liönövedélx; mindazonáltal rixcgtör

ténill, hogy újanon más~alallúl, és ígyt öbb iz
ben lenne můtétclre szülcség. Y

A’ hashajtó-szer a’ mint gyalu'an трава

taltuk nem csalt a’ mi'xtétel elött, hanem an

nakutána is sok veszedelemnek elejét «мы.

A’ mütel elött a’ /i-dik Czildlely szerint mind

a-ddig kell a' betegct tisztítani, mig egésségo

meglèhetösön helyre állott. «- A’ můtétel után

pedig, ha a’ támasztottyseb nem еду liönnyen

gyógyúl~be, ha gyuladás járúl hozzá, és ha 11632

szas ideig nagyon genyes, ‘газу ha rút kelés

sel fenyeget, és a’ természeti foglalatosságok

rendetlenek, megint a’ l|ik Cziklcely szerinti

hashajtót kell elövenni.  A’ seb’ gyógyúlása

alatt is idöközben viszontagolja à’ hashajtó заем:

а’ beteg; mex-t a’ llönövedékek alakulásulmak

annál v bizonyosban elejét vészi.

Húgy-rekedés ( I s c h u ri а

A’ húgy-rekedést, vagy vizelletfennalla

dást a’ Folyónyag okozza, melly а’ hólyag’

szájának zár-izomára, vagy a’ hólyag nyakára
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ülepedili,t és csípössc'ge által kivůlröl ezen Мг

гуёЕаг ,olly _lxeményen béfelé ránczolja, hogy

többé ld înem tágúlhatnali. ‚

Illyen eseteliben közönösön különféle gyér

tyácsliákat szoktak a’ vizellö-osöbe dugni , hogy

az mcgtágúljon , vagy húgycsap-lmtaszt (S о n

d е, S p е cil l u m) alkalmaztatnak helé , mel

lyen a’ vizellet kifolyhasson 5 de mind ezen взи

llözöli nem irtjáll-lai az ollot», és a’ zár-izomon ,

vagy hólyag’ nyallán»4 ellcövetett eröszak miátt

még inliább yeszedelmcselt lehetnek.

Tehát hogy ezen bctegség alaposon Isi

gyógyíttathassék mindenesetre a’ hashajtó-szert

kell а’ з-дШ С2Ё1‹1‹е1у szerint használni , ha bár

némelly sürgetö állapotban a’ megirt llülsö esz- ‚_

közölire szükség is lenne. A' tisztítás’ elömoz

ditására а’ hólyag-huzó tapaszt, mellynek itt

semmi ártalmas foganatja nem lehet, liülönö

‚ sön a’ lábszárolira hell ralinì. Ha a’ re'ndsze

res vizellés helyre állott_, a’ tökélyes fel'gyó

gyúlásîg minclig a’ lg-dik Czilkliely swr-int Не"

а’ hasl'lajtó szerrel élni,

Vize'llet-tartóztatás’ ltl'ahetîetlensége.

Az akarat ellen való vizellet lcifólyásának

oka hasonlóképen a’ Folyónyag, noha ezen

bctegség az elöbbenivel épen ellenlíezö; csak

hogy itt a’ Folyónyag a’ hártyáliat bclülröl

llifelé ránczolja ’s ez által szüntelen nyitva tart

ván ölxet, nem engedi hogy öszve húzódjanak
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Ezen betegségvha bár újanon támadott,

vagy'idült légyeuis: hashajtó-szer Юга! а’ be

tegséghez szabott Czìkkely- szerinl: könnyen

megorvas'oltathatik. 1‘ .‚ .l

Húgy eró'ltet‘és ; Nehézvizellés.

Ezen _két betegl'sé'g'i‘gyakran megcserélte

tik, mivel mindk-ettönekoka szinte egyenlö mér

tékben van meg azelfoglalt helyery.- A" hugy

eröltetésnél mindig megszokott lenni a’ vizellé

si ösz’tön, e's a’ hugy vagyvîzellet fájdalmak

ваш: cseppenkint'megyen-el az emhertöl; a’

nehéz vizelle'sné! ellenben ha nehezen megyen

is-el a’ vizellet, legalább ha a’ hólyag egyszer `

kiürült, egy darab щей; а’ vizellési ösztön is
megszokott szünni.v Mindkét betegségnek Ода

а’ v_ize‘snyirk, és azon sós, és .salétromos

részekkel eltölt csfpös Velv, melly a’ vizellet

ben lételz. ‚ l . ’

Minthogyezen hetegségek a’ nedvességek’.

idvůlrt megromlottságának szrüleményi, ennélfog\

va ezen ańyagokat a’ lpdik Czikkely szerint

kell kiürítenî.

'l _ Viz'ellet-fónlyás, vagy hugyár.

Шипы-{Мужик vagy hug'yámak‘ nevez

tetik a'zon hetegség midön a’ bévett italnál sok

ы több vizellet mégyen-el. Maga а’ vizellet

ìselhajúl ип‘шёзяейт tulajdonától és különféle

változásokat szenved. A’ vizellet-folyás nagyon
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veszedelmes és a’ vizellet’ 'útainak szint olly ár

talmas mint a’ bélcsatomának a’ hasfolyás.

A’ 4-(1111 Czikkely .szerint’használt hashaj

tó-szer elejét veheti elzen betegségnck; legalább

szerencsés következéseinek vannak példái.

Sérvés.

Hözönösön a’ sér‘vésl' a’ test.’ nagy meg'rázv

kodásának, vagy eröltetésének tulajdonítják ’s

nem tekintik-meg, hogy ollyan személyek is kap

nak sérvést, kik sem nem eröltették-meg magok at,

sem rázkodás ‘аду más hason baj nem érte.

Sérvés , a’ heleket béborító fodórháj’, szint

úgy a’ viszatartó kötel'ékek’ elgyengülésöknek,

vagy megszakadozásuknak foganatja, eredményc.

A Az elgyengült, vagy megszakadott tax-tó -tehát

az, melly a’ benne lévö részt kiiiledni engedì.

De valamint az egésség’ állapotjában a’ folyé

konyságok táplálják ’s erösítik a’ merö részeket,

szintúgy tápláltatnak ugyan azon merö részek

valamelly elgyengítö meg‘romlott folyékonyság ál

tal a’ sérvés állapotjában is. A’ 'sérvés tehál: nem

a’ nagy megeröltetés miatt támad, hanémin

МЫ) а’ nedvességeknek .mègromlottsága miatt.

Mihelytt a’ sérvés észre “этак, a’ 11626

nös bánásmód szerint- töstént‘ vissza .—1‹е.11 ат:

nyomogatni, és tartóztatni; тег: különben am

nak helyre állítása késöbb> mind terhesebb lé

szen. Illyen esetben a’ helyre állítás elösegìl

lésére az érvágásnál minden bizonnyal hasz
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nosb a’ адепты hashajtósz¢r_~a’ â-kßzildgely „в.

rint. Ha ezen bánásmód máx` végrç hajtatott, ek,-4

lwnnem árt a’ 'fölösleges nedvességelcet a’ lxfdik

Czillkely szerínt kiüríteni; а’ hánytató-Szern Ьа;

szükség lenne гей csali gyengeV adagokbanlusllA

használni. Ha a’ heteg idös, Vagyînedvességét' te

kińtve МЫ‘; megrpmlottság' állaputjában van , a

zon esetbfen-a’ megoxfvosolhatás ké‘tséges 3 wan.-l

nah сваи ugyan' erre is _ szerencsés‘en Маши РЫ

‹16‚1‹. A’ melly _beteg megorvasol-hatását reményli,

viseljen felkötöt (Bandage). A’ .sérvés alá ér

мадам а’ méhnelx, vagy'nádrának, éá a’ náclra’

hüvelyénelf esete is. А’: véghurka kìcsücsörö

désének is hasonképen a’ nsedvességeknek МЫ‘:

megromlottsága az Oka. Átaljában v@uit nagyon

nehéz megorvosolnì , шйпдцодёшй van lcivé

tel, és a’ hashajtó-szer már nem egyszer hasz

штате": szetencsével.

Sárgakór, vagy Sárgaság.

Ezen betegség az epéneli lliömlése által

munliálólag támad, melly ömlény az üregellet

eltölti ës a’ kerengés’ útait elliorítja.

Megorvosoltath'atili haslxajtó-szel által a’

я-ш, vagy ha а’ „unség kivánja' а’ мы czik.

kely szerìnt. ’ Ezen hetegségben a’ hánytató

иен-е is szükség valu.

Kövérség: Vérbó'ség vagy Vértelj.

Nem kell a’jermészetes testességet, melly

semmi nyughatatlanságot, terhet, vagylfájdal
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та!‘ nelń ~okoz; ázzal a’ kövérséggel megcserél
ni», melly csupán csak a’ nedvességek, fölösle

_ gétöl származik, és a’ 'melly'nek következ‘é'se

többnyîre kornyadozó betegség szokott lennî.

Ez `ellen a’ hashajtó-szerrel a’ /z-îk Cz'ikkely
szerint kell élnî. ' I ì

~‘ ‹ А’ vérböséget, vagy vérte'ljt többnyîre'fa"i

fölösleges vérnek tulajdonítják; рада; semrńì

nem egyéb mint ‘ a’ vérben lévö nedvességek’»

Vizesnyirkának fölöslege 5‘ mellyef a’ 4-ìk Czîk~

kely szrerìnt lmeg lehet kevesítenì.l

Herv'adozás (Marasfm‘us). ‚ A ‚

Az aszalvány (A t r o p hi a), hervadozás (m а;

r a s m u s), és sorvadás (P МЫ sis) az elsoyá

nyad'ásnak megnevezéseì , m'ellyek mind "а’ ned

vességeknek МЫ: megromlottságából szármoz

nak; ezekhez járúlhatnak még az éle‘trendnek

(d i a e t a) , vér-veszítésnek , higanyuak` (k é n е

зб n e k )', kinadéknak ’s t. e. veszedelmes mun

kálásuk. ‘ _ . Ñ

Hogyha .semlmi bel sérelemtölv nem lehe

félni, és 4a' személy meg semmem igen vén,

sem pedig nem nagyçn elsoványodgtt, >még

reménylhetni állapotja megváltozását; ha a’4 I;isz_`

tító-szerrel a’ 4-ik Czikkely s_zerint él 5 és i6

erösítö táplálmányokat eszik.v
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UgyI lnevezett fejbeli betegségek.

Fejfájás5Fé1fejfájás (Migraine).

Midön a’ Vizesnyirk a’ fejig hatott, és

abbnn leülepedett, vagy feltartóztatott, akkor

keserves fájdalmakot okoz, mell'.)T változás ne

veztetett fejfájásnak.

Ha a’ fejfájás nagy, úgy a’ hashajtó-szert

kell használni még pedig a’ S-ik Czikkely sze

rint, különben csak a’ 2ik Czikkelyt kell kö

vetni. Egy eleintén a’ hashajtó-szerrel felvál

tólag a’ hánytató-szer elmúlhatatlan szükséges.

Ha a’ Folyónyag a’ fejnek csak félfe

le't lepi-el, ekkor a’ hetegség félfejfájásnak ( Mi

graine) mondatik.. Ez némellykorV idökörös,

némellykor .pedig_îdůlt. На a’ fájdalom újanon

támzdott, úgy a’ 2-ill Czikkely szerint kiítta

tódhatik, ha Рейд idült a’ _lL-ik» Czikkelyhez

kell таза“: tartani; a’ hashajtófszerŕel `felwàltó

lag a’ hánytató-szer mind két esevtben szükséges.

Bódultság , Óŕú'ltség;> " `

‚ Valamint a’ hideglelés a’ vérnek, szint úgy

a’ bódultság, és örl'íltség is az állati létnek» ren

deletlen mozgásában áll. Ez is` hasonlóké’pen

l:az üregekhe szállott nedv'eszaégeknek` megs-om

lottságuktól szármozik. A’ Viz e snyirk, melly

azon anyagokhól táma'd , mindig nagyou csi

ß
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рёз; öszveegyveledik az álati léttel, és „так

szabályos kerengését; valamint a’ hideglelés’

clöállítására a’ vérnelt természeti'mozgását ren

deletlcnsé be hozza. A’ bódultsá naln szîntén
g 5

-— min't a’ hideglelésnek liórtünetei, tartóssága,

зайти, és idökörei vannak.

Soli ollyan változások vannalt, mellyelt е

zen betegségben részt vészneli, és спас!‘ БуаК

ran valóságos elöhirnölœi, vagy llövctöi. А"

szédulés, rásztltórság (hyp ochon dria), ева

telenség, tébolyodtság, és a’ lélelmek más há

borodásai, megzavaradásai egy átaljában mind

iâe'tartoznali, és ода!‘ ugyan az a’ mi a’ bo

dultságnak, мыши, csak hclyezet'ök más

‘з ennélfògva liór'tünetök is‘ különbözö. Ногу

ha свыше!‘ megorvaslásához Когда hozzá fog

az ember, — úgy` yegy liemény alllotásu beteget

ebböl-'is valamint minden más betegségeltböl,

a’ hánytatôßés hashajtó-szer által‘ felváltólag

kilehet È‘yógy‘ítanì.  Eleintén a’ >liìürítc'ì-sz'er

rel' a’l> 5-ik; ltëáöbb annaliutánna а’ 4-ik сын

kely szeril'w‘ Ahell élni. A’ hólynghúzó-tapasz

nah is hasznos v:ll'og'anatja lehet ezen esetben.

Meg Же" jegyezni, hogy ezen hetegelikel bé

ketüröleg , kìmél-ve, szánakozó indulattal és em

herhszeretettel kell bánni. A’ liözönös szerek,_

millyenek az érvágás,.nadályok, Тех-ай!‘ ’s más

helybeli него!‘ , inkább ártalmasok, mint hasz

nosolx.

-fs‘z n" ;’ ›.‚ .n _ 5 ’ _



Guta-ütés "(A p o l ex i a).

A’ guta-ütésnek bélyege az érzékelmeli és

az önkényes mozoghatásnak elvesztése; ezen

betegséget ltözönöson víz-, és vérguta-ütésre

osztják. Az utolsótól azt ltépzelilgbogy а’_ vér- ì'

töl származik; de tévelygés azt hinni, hogy a'

vér néha kerengését megakadályoztathatná. Val

lyon a’ kerengésneh törvénye nem állandó és
változhatatlan? Akadályára lehet-é ya’ víz ön-g

magának természeti folyásában? Nem az ide

gen testek: föld, sár , fövény ’s más tisztáta

lanságok azok, mellyek folyását megakadályoz

tatjálc? Minden bizonnyal, nem lehet kételked

ni, hogy itt is a' nedvességek Vizesnyirk szol

gál alapul, és hogy ezt ki kell üríteni, ha a'
betegségen segíteni akarunk. 'I

A’ guta-ütésnek mind két nemében a’ s-ils

Czillllely szerint kell a’ beteggel bánni, még

pedig а’ vívguta-ütésben a’ hánytató-, és has

hajtó-szerrel felváltólag; a'.vérguta-ütésben el-`

lenben csupán csak az utolsóval, és a’ megü

tés" pillanatában mindjárt nagy sietséggel has

hajtó allövetet (krisztélyt) kell , adni. Ez

után a'~ 4-ik Czikkelyben megírt rendszerint

kell mind élni 5 később a’ tîsztító-szex-"haszná

lata mellett a’ hólyaghúzó-tapasznak is hasznos

foganatja lehet. l

A’ vérguta-iités megorvaslásához' a’ hasl'naj-l

tó-szerrcl kell Hozzá” fogni, mivel ennek bete

‚х l. “s.
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gei liözönösön kövérek szoktak lenni , És ennél

fogva szükséges az alsó útalion bennekpelőbb

egy kevés ürességet szerezni. Azomban van

nak esetek, hol. a’ gyomor csakannyira van

megterhelve, hogy ezt is csali úgy kell OI'YO-f

solní mint а’ vizguta-ütést.

Álomkórság (Le t h a r gia).

Ezen betegség annyira elfogja а’ beteget,

hogy holtnak vélné az ember. Oka ennek is

hasonképen a’ Vizesnyirlt, melly az álati

lélt , az alatt hogy kerengésének rendszerit ösz

ve nyomja ,' vagy zavarba hozza, elnyeli.--Né

ha maga a’ természet erőt vészen ezen Abeteg

ségen; különben pedig kiirtására szükséges fel

váltólag mind- a’ hét tisztító-szernek. használa

tá, egy eleintén a’ s-ik, később azután а’ 4-ik

Czikltely szerint. A’ hólyaghúzó-tapaszt ezen

betegségben soha sem kell elmellözni.

_ Szélhüdés (Paralysis).

A’- szélhüdés miatt elvész az önkényes mo

zoghatóság ’s néha még az érzékiség is eltom

púl. Ezen betegség vagy egész, vagy pedig

részen való, melly esetben hemiplegíának

neveztetik.

A’ szélhüdés némelykor a’ guta-ütésnek kö

vetkezése, ’s ekkor, valamint az öregelmélis,

nagyon nehéz megorvosolni; mindazonáltal a’

felgyógyulás” reménye soha se haljon-lci az em~
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berbò'l, és mingyárt elelatén fogjan a’ ltiürítés

hez, _még pedig egy elöhb a’ 3-dik, liésöbb

azután a’ 4-11‘ С2й1‹1‹е1у szerint.

Nyavalya-törés, vagy rontás (Epilepsia).

Hosszas ideig ’s nagyon sokat irtanak пай:

ezen hetegségröl, 's me'g is úgy гений!‘ hogy

вине!‘ valóságos olxát nem НИМ‘ tisztán által,

‹ pedig ez csupán csal( a’ megromlott nedvessé

gelfben van.  Midön a’ nedvességeknek Vi

zcsnyirka az agyvelöre, az agynak hemény

hártyájára tódul, rázliodást okoz. 'Ugyan is a’

vér ezt a’ fe'liete epéböl a’ nyaknak föbb ere

in Век-ваты az agyvelöhez ушей, és ott cse

penllént egy -hörfészelibe xneggyüjti.v „На már

ezen börfészek vagy gacslió megtölt, az üt-e

rek, és ideges hártyálx a’ csipös anyagoktól in

gereltetvén, munllálásuli által kénszeríteni fog

ják ат lliürülni, ennélfogva a’ zacslióhan lévö

Vize snyirk kiömli’k и. agynak hártyáîára, e's

{давай-е, mellyeh öszve-huzódván bélyegezik e

zen írtóztató hetegséget. _

A’ Vizesnyirk iavavlba hozza a’ lélnek 14e

rengését, és elrabolja az öntudást.-A’ felinger

lett filegek olly erövel munkálnak az‘iaomoli

ra, hogy'a’ beteg мода: könyedén mozgathat

ja. A’ Роза!‘ olly sebesen ’s keményen öszve

lloczognak, hogy néha még a’ nyelvet is meg

sebesítilc. A’ вид] tajtékot túr, melly esetben a’

folyónyag a’ fejböl a’ gyomorba száll. A’ beleg

7
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többnyire maid ymîn'difg csùldik, minfhaisoh vi

m ivuwvolna; néha’elis alszik, "s ‚мы fel

ébred semmit sem ‘túd~arról a’ nii véle történt;

hodult, ’s léle csali I_assanként csendesedik-le.

Valarńińt minden ßeÍegségnek, úgy ennek
’ is vanualiÁ ŕan'gjaî ‚- mellyeli szerint. némelyeliet

eröse'bben,` másokát'~ï‘gyengébben' Icp-meg; né

‚ melyelmél g'yalc'rabban ,'f másïo‘lmál ritkábban jön

elö; néhai‘solcáig, Ane'ha csali egy hét pillana

ltig так; =аьои1‹ёревг :mint-a’ nedv’lességek .meg

vannak romolva.~ 'i  ~ "nl '«` ‚- д"

Ezen betegséget -ha `>min'gyárt ujanon tá

madótt 'légyeńß газу’ 1е5ё1ёЫ) jöttfvo'lna is elö,

a’ 4-1‘ Cz'íkkely szerintíkell orvosolńiJA’ háxìyta

tó-sz'ert, m'éllye'l a’ gyóg‘y'fításhoz fogott a'z'emher,

mínden 4 , vagy 5.`àdàg hashajtószef`után leg

alább egyszer ‘томаты 1‹е11. Egy átaljában

hosszason kell- eze'n orvaslást folytatni, mivel
az Y il'lyeń nyaválya‘ 'nagyon nehezen »liiir-that‘ó.

Ide fìéhet még'raga'szta'nil a’ Besaketegsé

"get‘ (Tre-mor),I ‚пену beœgségaekhasónlóné

pen az idegelcre, e's hártyálfra szàllott Fo

lyönyafg az „ОМ. ЕъчеПеп-а’ -4-ili Czîkkely

szerìńtî útasítást kell lcöve‘t'ni; а’ IXLik Bészhen

elöïö‘ttëldèg-Betegségeli, "és rángatózásolx’ >gyógy

mödiát is lehet sohban használni. — ‘

l. F‘ül- ,Á'szem, szájf, és, fogfájás.

Ha a’ V iz es n у ir a’ fülnek helsöjére.,

és >a’ hallásnali kíìl'önféle-életmüi'eire ül'epedilf ,
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zv ‹‚_ НЗ‘ .‚... . ich" :ì` ‚ i, _qz

. ' ‘Az ábrázát’ßůényerbe’n luömlött ' Vigas
.;‘ ‚П‘Ыд. ‘1:: :f мыть‘ " i '\ ‘ 1::< '1^ '‚113111411, hIla a’ ударе!‘ ъегёпвёвёйаъьап" mega

г m," ы’ i, f_.'..5.'." Л Рыб!" -,' y.' i I.' ...î

1‘адаТубиаца , .Persenetet ,' és -luůllòhez hason
и ‚м l, " - П‘ ' '

с

t 91j egy adäg'ïìlavgń'iaîìö- '

‘ »f ~ »ß дм‘ Мн >1'“ ‘ „
ХЧПЗЁЁЁЁЁРЁЮИ, vdrpsseghglyçëez‘x ezen

E
.beregëésßt- -ëï‘ìz

„аду:

‘J ‘_ ‚ _l as hgsha'jtó-szert‘ ag, 4-‘111‘

.-.U 5..:I‘L A17* x. . . ~ 1‘
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СЫЦЫУ seerint 'llell líaáen‘âln’ii;V néhal a’ hán’y

4tató-szerg‘e ìs'lleh'et:v lsziìlm'élgl A I

Torokgyík ( Aïx'ŕgi'jl'lar); (163311:

'gyula'dásgv _ "

,_ l Ha n’ Yizesnyìrk а’ torolira /iìlepedilb

égetö, foreósága által a'utlo‘rollban, a’ давать“

’з. más liözel lévö részeken gyuladást támaszt

hat, ennélfogvn Tol-o_kgyíllatA , gögsipgyula

ада: okozhat. `_ Hogyha pte-rlnevsV ezen ,bèeltegséb úgyJ à’ 3-dìk

Czìllliely мех-111: Не“. _ ennek‘( megoŕvaslásához

fqgni ;,.’s mihelytt enylxi'ìlni' llezd , .töstént a’
42dil£ Czil'lk‘elyre Цен `f’orllítani. vMinden esetre _

a’ hánytató-szerrel Вены“ 'orvaslást meg-l'l‘ezde- ’

ni, ho'gyuq’ со?!‘ рдуййдуйьап v:negtiszn'lljlòx'x'.>

TMENEGXEDIK RÉsz.

‘(32131(вкё’фрайзт'п’в). ' `

¿mon fájdalx'nat, melly ysemmi мать-‚ё‘

vágyelvesztését, ‘вы’ а’ természeti munllálás

ban legkîsebb aliadályt sem- olfoz, nevez'tél:

közönösön сайта!‘ (Bheumatismus). Ezen Её]
l ¿alomJ szélesen elterjedtïnésq ‘аду ‚ёПЬаЁаЫап,

- idölgöŕös P_e`älà’l'àllelndó. Allhz’iltatla'g ak

;«or gmi'dön: ьыуё: ызщк‘ мышцы-мг a’

ЧМ‘; йёдёё? 1161 'Pë‘1ïä`ësyîk‘ “si à’ МЫ‘

lxarián jön elö м. embç'rneß, Ailglf'ìkörc’i’s.nek"ne

v'etz'etì‘l( ,' ’ ha' _xńégsz‘ůntë 'filaîń “Hiz'ónyt‘alán' Юб
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ben I_nesî'n’t elö áll. Állandó ellenben, hà-.lszün- ’
ЦЭЁеЁ‘ Iugyan azon'egyI hélyeńmérezhét'ů.'` :Ha rheg-vllxérded a' gyakírászòkat,_` hogy mi

лёьёуьщ fáídalomnak она, ш fogják feld-

xìi: ‘ne ,idöváltozé1, hidegeég? léghuzóm (Luft

из), hl'ìlés ’s t. e; de miqd ezelikel,l valamint

az ellenek fordított gyógy-szerekkel semmit sem

használnall a' betegnek, hav csak fájdalm‘ának l

valóságos okát, me‘lly4 hasonlóliépem` minden

más emberi szenvedéselmek is alapja,`nhòz illö
nl_ódon ld nem ůrítilf‘.rk ’

Úuájfájdalom ‚(ш маг);

` 'Ae ůltáj'fájdalom vegy lrxeményer‘x’v megrög

‘ zíïtt betegség, mellyet mìndig idöliörös'fájdal

mak4 elözìk-meg. Ez‘en fájdalom gyakran Ia’cezi
pötöl fogi'a egészen Ы НЬпйЬеЗуёЁ; ldyterjedr

’s szìnte kiállhatatlan szenvedélyt okoz. Azmér»`

vágás, nadályok, гиды‘ ’s más'helybelì sze

rek’ használata eze'n betegséget egészen meg
orvaso‘lhatatlanná tehetik. ' K l ‚

_Ha tex-hes ezen betegséäkiirçására a’ tisz

titó-szertïa’ 3-dìk Cziîl‘tkely szerint kell használ

ni, ellenben сваи a’ 2dili szerìnt; hogy ha pe

dìg Ей": а’ betegség, aklior már a’ [МНЕ Czik

Lely szerint kell élni.

Gó'rcs."

Midön a’ Vizesnyîrk az izomolu'a vagy

ìdeges börökre száll, akkor ezen frészeket egy

Ъе huzza és ollyan keményen kîfeszíti, hogy
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402 `
y f" :l ‚ ‹›'\ î; ' I,|`1»,Íи’ r,...x ;Ã."~"','», f ‚ .

fâ‘jdalmal vnella klallhatatlanok, ’s _ez az, а mx
‚ .5‚‹ 'ë ".2 г. В.‘ ш; ям «,-d 1'.: I

а görcsot lgéfyegezlï‘ A’ görcs иду szolva csak
‚ ‚Ъ‘ ."‘jp ^, Tf1' . ~. ÃJÍ ‘ ‚Н ‚Т‘ .'.Í'

vendé ’s'rövld ldel tartó bete sê i mel] et

‚Ё! r ,5, . S gía)
.' › 5,

_шхф1‹ё1ёзаг:а1аис ‚е1 ЕДЬЁЁПйМзЫдщ; щтд:
az‘ònáuàí‘f Быт-фа‘мы ‘а’ @aikgfcïimŕéry

‘," ` f ‘у ì МН‘!!! ‚М; _' a .' " 11,' „д.szermt elejet lehet venm. ,n '‚ ‘

:sw г Н ‚г‘и’гу-“д; "l"~,.. d'u'àh

Í «ff :.‘Q'fëf "* "Köázz-VÉ‘DF.- v J -uï‘w‘ M

"Ai'çégië ’bala;¿ïêéléiç'fëzeñàäëzég'mëìàg:
ség il'évx'rêtwá-zbń "csëp’ä fòxîël‘gäńíságtôljuçc‘tét‘e ,‘

mellyet ё!‘ ezen bctegsé'g" ‘ЬЕЬВ Io'li'áîr'ialr''hé-14).

zelteli latini; ’ A’ >l4öszvényiì ‚щдщшфьшыап

зиет’сдёзреВ `tartják; mindvaçßpinál‘tal“:neml min

d'en e_s'e'tbén'¿’ssÑ ’È'z'ëfií'êljf'çiiu'l'él àz.

‘Езда щзгбйёёёр iäŕ

tó èi2¢§ës<=k1w1fpä¢zßwk,igmeuygifëëöbb
àzutz'g‘rj1l ají; À'lniâvz«__anliéttt’ï ’èì tîzéïllnxólclz'fqîlönàpdk

‚наций; ‘2315" §11; "s @guag- ‘мг "id 11a" Ещё?
És’éiggf:i ` А’: níînf áfì'líçtèâsëg _ 16:11 ,' I vàg'y

'iuiiliénlzçaialî :àiiyagok jx‘nÍ’n’d lixn'Í(âbb-ir_1l£`.¿1lbbr' ‘шез

гопдапад ,Y ahQzl‘iépest " zi’A .mè’gl'épe-tés'eìl' isu t gya..

lgòlrîîbbëp ‘,'Ih‘áthátësßàk'f lffa'ij'davzlrń'.'a‘éßaliii'`lész~

‚„‚‚

~

l]

I ilek‘é‘s avbétèg _sántúl'ń'flièzä "si yel`telîk-6 'ò'sbxńòs

aaganàwükàl '
‹‚ «a» ‚ „ .A

«líвы :hilly hazañas ‘legyeń is"ez'^eůí‘isèteg. _

ség, minden bizonnyal sòkkal ritliábban ’s-ki

sebb mértéliben jöne elö’,l ha annali Oka a’ Vi

zesnyigk mindjárç gz elsö meglepö fájdalom
iläl k’iüìl‘íìëthléh'így'teh'át afliös'lzvëny‘beîn szen

vedök'et megèleh'et' ór‘îv-a'lsdlńi ha' az 'erńbçr a’

hash‘ajtóás‘zèrt ïa'ríïůík‘g" "v’ägy' terhesb~ 'fájdaî-I
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malmál îa’ßdlilt Czillltely szerint Наташа; ¿Mir

dön a’ köszvény idültrßßonäéqs’etben a’ _lvdlk
Cziklf'elfy «sábli-nt- Jœll qélgi; f_és ;a’, hányßatóyszexl‘l:

mìindì adßrig'ifkellr- ",rpígnemâ, a’ gyoxpOF-î

„Башни és aßfelvégtagollhanf; vggyf’aguekë!

útakqn ’érzetu fájclalmehrfilenyészteneli.î ‚„.‚‚_‚

' Anon Ветви!‘ mldlíet; gyekran, madame',

köszvériy,`I ! idöközbefßf Íâi Kehßìßßkâ haShñÍÈÓ-WEF if`

шт! -îez által a’lgögelehbiffnfgglepeféselsfpvidebbelslxé, ’s enölslgdfpbbeßkéqósqikm

 ‘шыз п‘ъья ,l . .n .a Ц‘

т:мыкв’фцтбтэщ‘Мёвтв '

I i'. e А’——пё_т1эе1’й›щёт’‚щегэёёйёщыи

ТеЦф‘дйН, 95551ёгё’ёйуец‘ф‘еутётддг Е

"Ш ' a’ 'leé'x’ly’o'li‘nálf а" ""1""

щи‘ › l  »i “_“M  _ ..;; .:-1..,.: ‘

—На„‚а’ läny azonidötájatt midönì’xnáglfel-T

serdi‘ilt, vagy férihezmenö kórt ért; mellyÀ a’

lll-(lili , 15S-(lili esztendö szokptt lennßlleteges',

mi'ngyá'rt ’a"l`1av`itî:szt"ulä's"' m’e'gkésését horflj'ák

fel bßtegségének okául, a’ helyett hogy s_em ké

sö hezállzàsát` tulajdonita‘nál; annali; _mexjt _afllóf

szám` egésséges leányolçra'nné’zye , v_nem lebe; be;

teges _tünemény.-Illyen e§etelihen 'liülönbféle

vérhajtó-szereket , italoltat;` szektanalc h_aeználni ,

de mind ezeli важный/611191‘; mert qsak az ál

tal lehet a’ vérkerengést е1ёзе51сеп1‚‚ёзtermészeti {munl’œ'nlásátI helyre a'lllítanî,4 a’ lány

mind azen epe-tömegelgtöl _’s„más ollyan, ned

vességektöl tmegszabadítatik , mellyels nyìrkos
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olvakórt (sáp'paâtságòt), sárgàság'ot ’s más

egyébféle hete59ëg€¢`Bzůlnek` ~ Ufa-»f -

Nevetséges ’s 'snzáńáà’raméltó -vélemény az,

Богу a’ némber egésséges lleénd mihelyt havi

tîsztulása heáll; valamint nevetséges azon hie
delem is, hogy еду’ yheteges, de már- 961-111“

menö kort ért lány a’ házasság által megépül;

mìdön 'tulajdonképén inkább sìettetni hellene

a’ beteget elöbb mego'rvasolni, és csak töliélyes

egésség’ állapotjábań férjhez afdni. .`

Ha a’ némber azon esztendejében beteges,

midön a’ havi-tisztulásnak elö Непале állaní,
ůgy felgyógyulása elött bîzonyosań nemAéri-el

a’ férjhezmenö Мн, és vezen esetben a’ 4-dila

Czildgelyben megirt mód `neriml a’ nedvességels'

ltiiirítésökhez kell fogni ’is mind addig hell аж

folytatni, mig egéssége à' XVI-dik Bészben elö

fórduló egésség’ képeletével tökélfyosen meg

egyez. у ` 'i l ' f ‘

yAz idó'körös hóçszámnalç kimaradása.

vHa a’ ведутся‘ vagy ötven éves némbert

v'alamely betegség éri, közönösön enneli okául

a’K havi-tisztulás’ kimaradását tulajdonítják. De

ez csupán csak' tévedés; тег: tudjuk, hogy sok

embernek' pályafutása csak'ennyire terjed, lée:

következöleg a’ mi Itermészetes nem okozhat az

bmgséget ’ ' `
"ЁЩ’А’ xìémberi „аптек természetét härouì sza

liolîr‘aï'fellï’et osztani. Az elsöben , midön а’

némber' még nö, az egiymís (кампании) `
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államány a’ férjhezmenö Кон-а szükséges folya

dék’ böségét szer'zi-meg; a’ második машин,

midön а’ lány már felserdülgidökörönként 11i

önti а’ természet мои folyadéknak fölöslegét,

mellyel a’ némbert eltöltötte; a’ harmadik па!‘

Ьап, hól a’ folyadék fölöslegének egészen vé

geszakad,megszünik a’ hószám a'néllu'il hogy az

шпинат: szenvedô némberben a' termó

еще: szunyadozni liezdene; ’s valójában nem is

alyudt-kî, hanem csali második szakbeli állását

változtatta-meg.

Ha egy liözépidös némbernél a’ haví-tîsz

tulás megszünîk, bízonyoson ennelt kimaradását

megnem sinlí, ’s ha különben egésséges, ezen

változás miatt meg nem hetegszìk.

Ha `ezen idökörben egésségtelen változá

sok vagy épen betegségeli állanak elö, meg

Же" mindenkor )'ól fontolni, hogy honnan лёг

moztanal¢.-Az idölförös hószám vagy tisztán,

‘аду а’ megromlott nedvességelmek ‘Чаев

nyirliával megjfen-el, ahozképest millyen e

gésségben a’ némber van. A’ beteges némber

azon pillanattól fogva , midön havì-tìsztulása

megszünt, minden bizonnyal inkább megbete

gedhetik; de miért‘? azért mivel a’ gyengélke

dö némberre nézve a’ haVi-tisztulás valóságos

hashajtó-eszköz volt, melly által havanltént vé

rc- a’ Vizesnyirknak egy részétöl megtisz

titatott'. Ha tehát a' némberben ezen természe

tî- tisztulás megszůnîk,akkor a’ mútatkozó be

tegség mellett, müvészíleg egybeszerkeztetett
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híürítö-szerek által: hell а’ természeten „ваша.
Еппё11`о5ча‹ à’ beœgneh la’ gyógyitás’rendje вас-э

rinf mind addighell -hasllajtóeszerrel élni ,;:mig:

len egéssége `töhëlyesen helyre áll-.Haa’.ném«,

ber hülönbféle ' hörnyülmënyehben helyeäen'

használná ‘ a’ rhashajtó--sz'ert ," menn'yi rosznaah‘.

nem venné «'elejét‘? Мёд a'zon ешь“,- пйдёп;

hószámuh himarad sem'lehetne a’ fejérfolyxás-v

tól, gyuladástól,mirigy-elheményedéstöl, és más»

különbféle betegségehtöl félnì, vagy tartànLnh

‘.Elnyomott hószám.

r; A’ hósmânmnahA elnyonxását nemhell атак

megszüntével. egybezavarni; men; ' elnyomásç

csah az illendö mennyiségů folyadéhhal5“_ellá

tott Щи némberen történhetih, :n_ég Рей; úgy

ha idöhörös tiszt-ul'ása csah eg'yìszenre himarad.;

Ezen állapot hülönbféle okohilahimunhája, és

a’ bánásmódot is ezehhez hell -alhalmáztatnirg

de ha bár el is esmevrjüh soh hülönbfélenyûlményehneh béfolyását, mégjs- ezeh csa'rhI

indító ohoh’ ’s az egyeçlůl való igaz munhás 0h

a’ nedvességehneh {б1бз1е5е,‚ща5у elfajultságg‘x`

ésA a’ Folyónyag, mellyeh az edényehet бая

venyomjáh, és а’. tisztulás’ elválasztó шить

veit elborítjáh. , _ .l ’ ,u

A’ 2-dihfCzihhely szerint haszvnált Магда}

tó-szer a’ haví-tisztlglást újra elösegitheti. .Ha

terhes fájclalmah., vagy más nevezetes `nehéz

ségeh állanah elö a’ 5dih5 ha pedig idült `a’
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bemgség, ы мам сышыу зшщ hell _a’ asz
tító-szerrel egészen a’ felgyógyulásîgl élni.

V‘Fölösleges havítisztulás.

Azon némber, kinek havítisztulása‘vhosszas

ideigïart , `vagy vre’n‘dkivül mértéli felett való,'

hizonyosanjlem egésséges. Аз illyen betegség

I_ńájd rńîndíg yáláme'ly' elöbbi betegség'nek (Жё
‘"s'zármóiik, és à’ vërfolyvásria'lì' cgy heme;

ennélfógvá"megdrůaslâsáben a’ lX-clilx Bészbenv

ше31Ьр’Уё1-Ро1уё$,"‹’%5у` vérár elleni gyógymó
dpt"l¢'ell has'z'nálni. " K' l’ 4 "

'A 'Né'melly z_ìem'l'oerelmél meg szollott 4váltvoz

ń'î `a’ hószámnali színe, másoknál а’ tisztulás

nagy fájdalmat ’s szenvedést okoz; meg má

sòlmál valami fehér, vagy sárgás_ színü nehéz

szagu anyagfolyadék (fejérfolyás) áll elö.

Mind еще!‘ а’ tudya lév‘ö liözönös oliból зайт

moznali, ’s erre hell az emberneli minden {ì

gyelm‘ét függeszteni.- Ha tehát iclült' еще!‘ he

tegs'ég, úgy a’ ls-dik Czîltkely szerînt hell or

vásòlnî; ellenben ha újanon _tán'ladotlë elégsé

деда’ :z-ik Czlkkely sierinti bá'náe mód is.

_ Terhesség. ‚

^ `Azon betegéégeliet, mellyelœt‘ a’ ferhes авг

эиоруои ‚эиеш’едпей г 1nem Rellene af terhesség
nek _lha ‘bár ez i‘ndító ok' lehetis-tulajdo

_ilítani'g mert a’ min; felyebb is megmondottuk,

àz a’ mi természetes, 'nem okozhat betegséget.

A’terhes asszony сваи azon ok általvesztheti-el e
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gésségét, a’ mi által a’ nem' terhes néxnbcr is

beteg lehet. ` _

De midön а’ terhes asszony beteg, akker

a' méhében lévö magzat sem lehet egésséges,

alakulása szerencsés, és alkotása kemény, mi

vel anyjának nedvességével táplálódikl ‘пену’

ezen esetben meg van romolva.

Tehát a’ gyermekágyban lévö némhert, hogyy

egéssége viszont helyre álljon, és magzatja `a’

megromlástól megszabadíttassék, tisztitani hell,

de némelly lfifogások mellett.l Gyakran meg-`

liívánja az okosság, hogy hala’ betegség МЫ‘,

minekelötte orvaslásához fogna az einher, е!

várja a’lebetegedést; mivel ha шахта" az or

vaslás llözben születne meg a’ gyermek, ezen

orvoslásra hárinthatná a’ tapasztalatlanság’ бы

hibáját, és Еду csali módszerünk vesztene vele.

Az idétlenek felöl való vélekedés szintplly

helytelen, mint a’ IX-dik Bészben a’ Sérvésröl

felhozott okok.

A’ tex-hes asszonyok mind magolira, mind

pedig magzatukra nézve nagyon okosan cselek~

иены‘, ha magokan eret nem vágatnali, és

magokra nadályokat nem rallatnak; тег‘; a’ vér

soha sem fölösleges, liülönösön a’ terhes asz

szonyoknál, mellyet már abból észre lehet ven

ni, hogy még vértisztulásuk is félbe szallad,

mivel az a’ magzat’ alakulására, és llifejlödésé

re fordítatili. Mindazonáltal sok szomorú vál

tozásolfpak eleje't vehetné a’ némberi nem, ke

mény ’s ,e’rös magzatokat szülhetne, ’s ennél
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fogva terhességöhís enyhülne, ha soha el nem

mulasztanák idöhözben атм-шт! élni.

Terhes-szlîlés.

Еду jól alhotott némbernél a’ terhes зай

lésneh csupán csah valamely betegség lehet

oha. Ha a’ szülésneh' fájdalmai hosszason tar

tanah, vagy ha a’ betegneh élete veszedelem

ben Готов, töstént haslxajtó-szerhez hell ‘пут

ni. Ноя-611 használva bizonyosan sok terhes szü

Маше!‘ elejét venné, ’s azt meghönnyítené; тег:
minden terhes szůlésneh, ha a’ gyermeh nem

idéìlen, alapja a’ betegségneh hözel alhotásá

han áll,v és az alahulásnah hibája, millyen p.o.

'a' medenczéneh szüh volta ’s t. e’. сна!‘ ritkán

lehet oh, mîvel a’ természet rmî'ndenröl 5on

closhodott.

`Ha a’ szülés’ bevégezhetésére, minehutána '

a’v hözönös `hánì'asmód elpróbáltatott a’ tex-mé

мешай erejében héthedne az ember, `a’ beteg

"zlgyàs némberrel a' 5dih Czihhely мех-Нм hell
'bánnì Hogyha selnmiV ahadály ninesen, a'hány

tató-szerrel hell‘az orìosláshoz fogni, és e' has

liájtóòszerrel to'i'áb‘b' {Мумий/‘На- ‘Е; va'g’y 8.

óráh alatt meg nem történnéh a’ szůlés, úgy még

"еду adàg hashajtót hell béadni, és ha ez által

sem mozdittatnéh’ëlö 'a' szülés., ahhor miutegy

ш. ¿rá-k mulvamegîm hé hell egyct admi, Nincs

példal ŕeája," hogy 5. adagnah munhálata a’ зай

1ёаъде1ё’пе segíwnwnlna; -mindázonáltal, ha

x'né'gfis`l esah nem esnéhmeg, azon esetben a’.

l
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:5-dih Czvìhhely szerinti hashajLó-szert viszonta

golpi hell. ‹ n _

A’ szerencsés~szülés után, ha a’ betegágyas

némber állapotjához hépesì: egésséges, csah táp

,lálni, és erösi‘teni hell; ellenben ha szenved

hetetlen fájdalmahat érez, vagy c'lte veszede

plemben forog, ehhor szühségeshép‘en hashajtó

szerrel hell élnîe; mert azon hépzelet, hpgy

‘Va’ némbemeh szülés шёл veszedelmes a’ tisa

titó-szer, csupa puszta hépzelet, tél'edés.

.v

Téj-kiöm-lésó
Maid minden _azt Май, 1195)’ ааод f_ájdal

ì mas 1ей11ерес1ё$с1юг , yagy megdugulásohaç,„mel

v rre még nipts ‚рада. ‚ l. „1 -

lyeh a’ szoptatgó némhexjnek csecsében alahul

nah, a’ téj ohozza, elannyira hogy~ ваз!‘ hevés

ember van ,A a’.hi: а’ téj-_hìömlést'ne hinx‘lé.

De vha aÃbetegsé‘gpeh ohátesmernéh, úgy

a’ tejet., ezenjóltévö'folyéhonyságot, _nexpqcëe

rélnéh-meg Aalzan csipös genynyelßmelly 51:51;

‚да1шаг 01$оша.‘‚ На а’ csipös,:égetö volnaî,

_úgy l.mél-eg lnenne,„és„a'zon cs_ecsemůt hi' ezt

ноша, xja'xngaigâdzásçhat.y ‘Начнём, elölné5 y:nelly:

„ Tehát azon fájdalmahalgahár milly де,

müeh Ищет?!‘ is , nzuallyfzlletgaf,szoptató‘i new

ber sz'enved, nem hell aÍ_Téj'hiömlésénelç .tu

‚1а]доп{1:ацй5„ mert a’ Её] Açsalggz’qn eeeyben'ler

het,r0s`z, ha. aïnémbèrbßtegf’lésf a’ .némbçf-he

‘teg alfkmz’f-„mêdön a’nvdvQSSég-Sk .bçnneamßg
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romlottanali, mel-lyekböl e`gy~rész` i1lyen`eset

ben `a"vénx'°el együät‘a’téjbe öml‘ik. ` '

` Mihd azon-«betegségellkeh mellyeket a’ Её]

nek tulajdoníta'nali, Ia’ szeri‘nt hell bánni, mint

mindern más a’.nedvességekńek„megromlásából

eredö betegségeldiel , és аду hell. _oryasòlni,

mint azon fájdalmallat ’s yleülepedéseliet, mel

lyekröl módszerünlxben alább említés lészen.

Al’lt’isztító-s’z’eŕlv‘ó'l а’ szoptató némberek

' ; re nézve, ésfa.’ havi-tìsztulás’ al1

kaîlmával.

`На а’ szeptató némber 'v'alamely gyenge

' Ъеге3эёё ellen liashajtó-szerrel él, _ ha` a’ $182“

,más ll'özhen mindkét cseesén lega`lábh;egyszer

мы“ зъоръаб, ‚реьоёу -reje elapadjon, oko

‘san cselellszili-phòg'yha a’ csecsemö is egésség

ltelen, ezen .esetben gyakrabban szóp‘t-gtliat,

.lhogy teje általlama'z íg'xńeglíajtatván, liit'îsmul

jon. De a’ midönv a’.szoptátó` nëmb'erÁ-lnagyo'n

beteg, ekko'ńh’ szòptatással-ïmind a’ maga hely

're-állásáért, -mînd pedig a’ ds'ecfsemö’fegésségé

sérl:vv egészen fel hell hagyni. r>Midön _»àn’szoptató

œémher tejét elapàsztja,l a’ szpkottifborítékòk

»mellett a’ „мы? дйНыыёзеч‘ёёеп ‚ьаыщыз;

»szerr‘el Не“ hogy‘egy daráb- ideîg éljen. .nl

Ha a’ hávi-tisztulás’ idejealatt válamely ter

»hes .'betegség Elepnéß-meg a’ ńémheŕt,> ezért-'még

.nennkell a’ датам-„ты elijedni.; ymert'ha

"törtéàetböl ¿ehlgc'ìì‘hflz elsö adag .el js nyomuír a’
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tisztulást, a’ hövethezendö adagoh bìzonyosan

helyre hoznáh. Hogyha valamely idůlt beteg

ség, vagy csah változás adná magát elö, ezen

esetben el lehet a’ szabályos idöt halasztani,

annyivalis inhábbmivel, a’ mint már megmon

dottuh, maga a’ havi-tisztulás is úgy nézettet

hetih mint a’ hashajtó-ezerneh еду neme.

TIZENHARMADIK RÉsz.

A’ Csecsemó’knek betegségei gyermek

Soh egymih’ éltöh’ tahare'hossága а’ hasz

nos hiüritésehneh munhája, mellyehet testeh

ben a’ természet viszen véghez. ~Azohnál, hih

az orvosi tudományban hevósbé jártasoh, és

az ollyan s’zegényehnél, hlhneh nìnesen mód

joh gyógyászt hívatni,` számtalan példáit lehet

enneh látni. A’ Diarrhoe, llasmenés, hasfolyás,

és a’ hiütéseh hiìlönösön elösegítih a’ csecse

mö’ életét. Bétségen hivül valahányszer sze

rentsésen ütnehhi, mind annyiszer egésségére

-szolgálnah ‘а’ csecsemöneh; mert а’ természet

winden-bizonnyal a’ legjobb orvasß Ennélfogva

4a’ természet soha sincs ellenhezéshen azon se

géd-szerehhel, mellyeh az »életet clösegîllö elv

neh tisztulására-szolgálnah. És `a’ tisztító-szert.

nz alapul feltett elv szerint, a’ születés’mapjá

»tól fogva egészen a’ hésö vlnségig fminden-sze

mély, lhineh lesah természetil‘jóga'rmég leliet az
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Шейхе’); slet'eńcsés reih‘é'uynyel- =hasznlilhatjmHa

elgondoljuh, hogy az embet‘f élte'whülönbözö

horábhnï xilińdig, liasonlóhépén'eszih; úgy hön
xiyen âllal’ìflehet l'látni ат: is, `hogy u’gyaix a`zon

egy gyóígykqer is miiidenehńeh ‘ hasznàllŕat 5' таза!‘

hogy az adagohat is, vala‘mint a" táplâlmányt,

az idöhoi‘ho'z hell àlhälinaztátnh Num-î 

Azoń ’ fájdalòm ,'- атм фегевзёё , melly l ‚ a?

csecsemöhet leggyahrabban hinozza, a’ holiha
уеду hödcsömör 's'zohott lennil;I a’ his szeren

csétleneh íllyenhurf‘sohat sirnah, rínah, ’s ezy

На], ne'm tudván fájdalmuhat himondani, any

jòhnah ‘аду dajhájohnahl bánatot ohdz'nah.

L 'Ezen‘tesetben hözönösön enyhítö ’s osen

desítö szerehet штамп, de mind ezeh nem

szabadítjáh-ineg a’ csecse'möt‘a’ megromlott ‘туа

gohtól, és a’ hövethezendö betegségehñeh- osi

ráját. hi ynem irtjáh. De vbizonyára.; shen'vedésök

sohhal hamarébb‘ megszünnéh, ¿s‘egésségöhre

nézve is sohhal jobh volna, ha betegségökhhs»

hajtó~szerrel az l-sö ‘Czihhely szerint 'omasoh

имею _ "vill ' '

_ .-Fog-jii’y‘és.

Schan aztâhiszih niai'hapig is , 'hogy a’ fog

jövés elbetegíti a’ гуегшевегэ ’ vagy oh lehet sok

hetegségehre; igen de a’ìfrog-jövés természetes

¿0105, a’ mi Рей; гегтёзгегеэ dolog, az, mint

felyebb‘ megmondottuh y1li‘et'egségeat:l nem ohoz

hat. YYHai à’ esecs'emöben »'lé'vö ned've‘sx's'é'geh‘y звёз

зёвёзекйзппёпед, úgy ö hizonriyáŕal meg nem

8
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мерами, és~ - fogag.. winden ‹ щаыщ ’s А „не“.

vedés 'néllu'ïl ‘jönének-meg. ¿f ._ ‚м  _

— На ‘азойг гот1орзё5, `molly minden _fájdal-L

malmak Oka, mély fa’».esecsemölmek' na‘gyobb

ŕészéb elöli, vldürítesál! ,-«fe'ltlíor ,_ egyhehasonlít

ván möflkzerünket' ‘еду 'más' rendsz'errel,a’ kö

vetkezés megmutatja'd‘ Вена “бы lévöï-nágy

különbséget, és móìlsaerünlmelf bß'dâéù v .

.n
‘.IL J .

\

Nehë'z’l s`z'0pás.„"_ t21'15" Y

_. J. .

'Az`ezen czélraïq'ó‘l èlértetty és а’ esecsemö

llorhozl alkalmaztatott . :háshajtó-szer `a’ 161653’!

tás’ rendje” 4dik Ga'iklœlyeszerint -viszontagolÄ

va май‘! "m‘ihdig kiirtja ‘azon rbsbhajlandósá

got , wmellyet' »szopás -által a’ cseesemök heteg

a'nyjoktól , vagy dajkájoktól vmagollba szívnall.

Ezenf’alltàlommal még еду más liözönösön ural

llodó `tévßläygést is meg lehe't 'említenünl¢. So.

kan ‚мы: hiszìk, hogy a’ ter'hes némbernek

teje', сваи Iazéì‘tfhogy terhes már betegséget

ókofzgfde ezen liépzet nagyon hibás. `Meri: ha

a’ szülés a’ betegágyban lévö, vagy порта

némbernek ’tejét megrontja vagy veszedelmessé

tészi: úgy a’ házî állatolmali tej'éröl is , mellyel:

eledelünkben használunk, ezt ~<1ehgt,¢mondani;

a’ mi pedig nem-ign. „15a f

Ё? ÚgY-¿nßvèiëft'fßf‘âïëä’ Н1й1ЁУё-‚_
-› l' -‹› —‹-’-“‘ › cf.

Úgy tétszi'kßönöhögënf, megfvannak 1an em.

«herek' a"felöl gyö-zò‘dve, @hugy-ia’ тайными

еЫпБиЕзаК д’ csecsemölmek .möve'sölírßíßlmulf

_) ` l
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БёМаЩ штат-„ё @9km @n.«növéS-mi
rigyneh is neveztéh. De ‘а’ mirígyeh lesah a’

Folyónyag’ jelenleîe állìal dagadh‘atnah, тягу

ди5п111ашаВ-е1; 'ule‘llyetî 'a’v'vér' ezen részehre

ülePit: .- nlíßthßgyńëäöì leülepe.

_c_l‘éls'tdsegitif“ n .N- ‚мы: ‚` y

‚ Ещё“: «wresetóêaíéf á'lfëllß’ßëäëéäe'àç’ër

@él »velen-¿ees .lfsllnäzêßélŕii 119911192#

‘1J/elw* @Marci-età@ .ëußvlfaES-'éeesnés~f-ba

sldvselten‘l‘» we »F . the“ 'minfï Lëdëî‘g? fil-ifs

_csah ‘s‘eühseges-,b _ga’ ¿Céìhhely Éfl’les.

hajtó-szerrel hell' élni д 11651 _ a’nnedŕ’es‘ie'ç’íaehneh

fölöslege hìürůljen, ’s ez 'a’nltal’4 inindèn" 1161112:

hezhetö sz‘omorú Aváltoìás "hiherültetliesséh

.1‹ ‘ ‹:\:.1‚1„„’.'. l 'f f' 1

А Nem ön'kén‘yes;jfigle1lf,ìs.;„à@u u

’ ’ на. `a".‘gye'xfrneh'eh “a‘z’f'm` ‘ia'ölœ'rlbam " lxiiil‘löh

tölek “931393689:„деёёгйёуёгпъ ‘az- isi'
ba »vizelleln‘h_, eej: néinélyehA ‘neg’ygeäl

helytelenůl hog‘y’ en ŕesiségßöl “а? lzůny’á
ságból tö‘r‘tén‘i’h.V Az illyen’ gyerrriehehTìnin‘te‘g'yI

vizhórságesqh 5, hasluh" ' llììijnyéhl en‘êsze't’es'nlòtll:

vizet tartanah, ’s midön" lefeh'i'i’s’ineh, 511:

а’ föbb mel-em felibeé‘hfávgvàä‘, äzälin'gk magi:

suh'at_ megaha'dályvoztatja '," ’ef e? áltàl já’ _giel-Hé..

nek méii .élpmba‘ merůl‘nek'." A’ шеи,‘ а’_’у1@е1- .
let’ bétail ‘a’ hólya'g’ <nygahn 'f’e’llíòrí'tfatlrán а’

viztöl, elves’ztih" x‘ug'all‘masság_ih‘at,t és a" Не!‘

_rneh a’ vizellés’ §5s`ztönç§t nem erzî. -" Haxtehát

ezen hedìetlen ìâ'zltozäsnah-_eléjét hí'váhjáh ven
‘ Y u `1:.'2' ..;:_‚;’ ,Try a@ д; _;.f ›‚;‚_‚‘

_ _ l 3 Y.
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szetinl: _hell Мёд-“9115.

ы , ‚ы так сдтёыу image ьаыаьтааы 'nell
köv‘èt‘nî. .‘ -: ‘yl .. .‚ . . l , _1

Lef.: .„‘.f.u1fs.ì’:’,".b Malí, ,~\'| М — n.. ï'. ß.

ч tl': и’: :v_-.(Jlîrfvéra-„flólyásf ’A'ä éèrvîéä‘fó'ryáá á'iîé'diwnéfszben „вы

ЧёгЁ‘ЫуёзЮ! c_sah ад qhnah természetéberhfk
lönli'öäinliîës 'inegtdrfëůfhet'llß hogy hésöbb va

lôsâg'pii'iiêrfólyässá isfelfáj’ul‘. Ennélfogva amari-ï

ёИЙБйёйэёгЁЁЁэнише!‘ hiherülésére a’

ъщкфщыйъи _hell gnágát ta'rtaliî, mivel az
p'xji‘yé'iîll'gl’y‘áe eèali' e’ yn«iŕdvé$asé'gehIìBl4 idült шез

%9Ыё“ёёёё!гё! „шт el@ l

‚дам‘ Tetvesség Tetu'kóràág. - .i

i

Ezen alhalma~tlanságot egy vsei-eg féreg szoh

ta ohozni melly {щеки tetvehneh печатей.

ё’дфйешед. q’ ïliajfég'l'tilés’ elmulatásálgól, ‘аду

f‘feji tisz'tátalalieâlg‘vából szár'xpeznahß'lîá tudva

veg), e’ t'eisw'tń'eh Ymindenl résâe‘r‘e' ‚трём!

lietnfehl l _lla _ anon a’ii'ùlíá. x'ithâmv lváltòz'tafîhl $192

‚—.
‘n

_z/¿ŕgï‘fne ы мам 'inińdên атм; îfhe'jjlen'iè
i nll‘arad, "eze‘n'fesetb’el‘l hövet#

5 _"zt'etpi; а’ згёпйдапасб oli ,lnelöl "s,yççhezíöleg 4mi e‘zlfajultl n_edlveslségèhbeli ven) es

c__lifmár az úgy n'evezett.Tetl'ìhorsîìg~ А’ ‘ _ _
_ Hogyha ezeu het‘egségböl vphap" а; 'einhei

„Наш: megóryeselnifbár „шума; ‘ёвувц is,
Ё, vmegromlott; Y iledvességeheli l la’v. стиму

‘_ jSoh‘an ш 1115211‘, hogy g’ ‘стек а‘ gyer'
niekéhnels egéseélgöhre szolgiálnah', annyival is
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înlçábh 2ръйщг! yláçjáll ‚ lhpgy ka’ тетей’ l атм: п

tán gyermelteik bietcgeli, _vagylegalább egésf

ségtelenebbek mint az alatt voltanak. De itt

шагу а’ esalódás; тег: ha valamely gyermek`

a’ рыжей’ eltünte után beteg lészen, ez attól

van, mivel azon megromlott neclvességek, mel

lyek elöbb a’ börön voltanak, és а’ „tetvelœt

tápláltáln, most máx` helyöliet megváltóztattálí,
és a’ шире!‘ azon részére ~ülepedtelvil lnzìln ai

betegség ered. y ‹ l „ ‚

y V‘lar, Otvar.

Nem lehet esufláll‘oznî, hogy az ótvart a’

gyógyíthatatlan„_betegségek ltözé машинам, ha

az ember а” Ёбабпб; bánásmódot gneggelfìnti.

Gyakran egész hálóßüveg forma шрам: herit

nak„a’ betegnek Рейха, melly az ótvart leszag

gatja;_ _de enen fájdalmas můtétel, bár_ mîlly

gyaliran viszontagoltasséli, .mm gyógyitja-meg

az-ótvart. líevésbé fájdalmasak és -haszpos

bak a’ lágyitó és oszlató helybeli szereli;

mindazonáltal еще!‘ sem üzik-el a’ betegségnek

valóságos ода“, és Еду az ótvar csakîa’ 4~dik

Czilgkely ‘szerintiìhashajtó-szer által orvasoltat

batik-meg.

` H i m 1'6. "

‚ .A’ himlö` ìnltálrll ‚Щи-тем!" beyegsége; lde

minder; kort meglephet. ‚Еяец hetegsógnek olla valau‘lelyv xrlkîyŕfálltás

rész , melly a’ vérkerengésbe; _hatott , hól a’



M8

Viìe'snyirhnah Toi‘rós‘ágá’ ältál Vál
toztatoůt, ’s mât elnén ányag,h megehà'dályòzt'at

¿im à’ vérherengëst, támaszt hicleget‘,I Мат, ál-4

111035150: , bágyadtságot; fájdalmat és szenve

dest; Mind ezen hórtüneteh tészih a’ himlö'neh
elsö' idöhörélr.v '

‚ А’ vér itt is, mint minden más hörny’ůl
nlényeh hözött,tisztulására törehszíh, és zwem-v

lítet’líI anyagv ellen'harczoh' Аз: egêszen a’ hai

szál-edényeh szélöhig hordja, hogy hiv’esse,r és

hiüssön. 131111101‘` q’ bör’hîeeh'h, vagy nagyob’b

mértéhben eltelìh genyes foltohhalr, ’s ez a’

hirnlöneh másod‘ih idöhör’e. ’ A ` " ‘д"

j ¿ Ai’hàrmadik idökör, mimegy ump mul

йо"ё’‚"1‹6г:1111е:ё1‹`и:6п, a’ h'îmlö foltohnah- el

s'z'ár'adá‘sa ‘és lehullása ártal ‘штата: '
"'À’ hîińlöh gyahran haláloseh, még.y 'pedîg

l _ va'gy' a’ vmgályos anyagnah ártalmas volta, ‘вы

*a”'ne`<lvességehne9h l'megromlottságuh miatt. Азов

Személyel'.,` hih annali elötte már hetegeseh vol

.tanah, legínhább félhetneh; hülönösön vesze

ilelmes a’ himlö, mìdön> a’ patécsos, газу rot

h'asz'tó láznah bélyegét v'e'szi magára.

"De vannah „дед-„дыра, mellyeh által

a’ halált ezen betegse’gben hi lehet Цех-11101 , és

más veszedelmes változásohnah elejét lehet

venni. Mihelytt éàzrevészi az_ember hogy azon
vídéhen, газу városon, hól'lahìh, à’himlö ra

gályos, töstént vígyáznî 11611 mngápag‘» nelldgy

à’ h‘lmlöneh elöhìrnöhét walamely másY'VáItQzáS

dal megcse'rélje. Ezen tehintetben bizonyossá
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tétetödhetih felöle azwlxhlwr a’ feljebb Ã»ehi-

számlált elsö ~idöhörnákiltïůnetei által, és- ha

egéssége gyengélhedö,v.töstént mînden‘haladéh

nélhül a’ hánytató»,.uéûhashájtó-szerrd lolly

módon hellV az orvos'láshoz ,-fogni, mintha egy

hözönös hideglelésneh ohátl» aharnáh hiirtani.

Valamigïa’ betegségneh terhes volta nem eny

hül, mind addig ‚а‘ вгубёуйёв’сгепще’ 2~dih, és

5-dih Czihhelyeì szerint hell az мышцы?
tatni. i ` ¿1... ._ ._5 u.

A’ -máàod'ih idöhörhèn, ‘аду a’ midön а’

hideglelés tartós, ‘аду a’ beteg’ állapotja tß‘r.

hesb, ,a’ tisztítást szahad'atlan folytatni hell,

ha bár ‘a’ hirnlö Штык légyen is; mert ezen

bánäsmód szerìnt‘ hirálat> alájöhetvén а’ beteg

ség, mentté темами a’ veszedelemtöl. -Hason

.hépentfbizonyos an _is‘, hogy az égetö ‘Чаев

nyirhnfah hiilrítése által; пену a’ börön hö

zönösön ‘Sebhelyet ehbzùuz', а’ himlö semmi ve

szedelmes nyomot nem maga után, és

hogy az illyen módònì‘nieg'orvasolt ' beteg szo

Во‘: щёчесвейёзей sein Рода «megérzenL`

Himld-óltás (I n o‘òfl'l’flfa ti о ); Tehén?
nliirnlóïóltá's (Vaccinatie). '

Bégen már esmertéh, és gyahoroltáh a’

`himh'i-óltásn: (inoculzit'iob de hésöbb enneh

helyébe‘ a’ tehénhimlö-‘óltásr vettéh-fel.

c A’ héóltásnah czélja,a’himlöméregn_eh hö

iöléee volt. Ezen módáltal ат. reménylettéh,
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hdgy h’»b'etegséget ftürhetöbbéi tészîlw a.' мы“.

himlö-óltás' által.' pdlìígähogyr ш egészeń‘ 1611‘:

hatjá’ki‘A.’ ‘bébénhiliůfańltás V al ec i nig t i o) mü

Itétel ‚' sa’ tehénhilhlů '‚ (Жа с c i n a) pekìig ’ maga

мод upg, ,mellyct á’ :hör-nek jù'kaŕtskálkba

helyheztet'nek. Ezenfanyàg eredetiképen, mint

neve ísfunutatja a’..'tehénhimlöböl vétetett. An

nalmtána kesöhb' m'áefgyermekeknek számuk

ra egy .már heólto'tt gyermekböl vettelu illyen

anyagot, és így terjedett hovátovább el ezen

anyag, ‘va'lamínt az~ińoculatio’ ideje alatt a’

himlöméxfeg elterjedett volt. . `

Ha nem is lxétkedünli abhan,r hogy a’ te

hénhimlö - nagyon )'ó szolgálatot tészen, те;

sem lehet egészen velllinni, hogy `a’ tehénhim

lö-óltás által ya’ himlönek anyagi oka kiiptatód

»hatnélg és minden-bizonnyal müyészileg, те;

pedíg rlgyógyiglódunlß. Bzerint', a’ .természetnek

-mindenkor segédůl hell hbgy I_égyiìnk.,Í

ч`‚:'.2

` _Vereshî‘l'rgîlfßz `1(:‚туш61;1

Ez' is, ‘Маты-д? himlö, tenrfhes; betegség;

де Ьбвбпбзбп nem ollyan veszedelmes. Itt is a’

heteggel a’ fem; emligett módon kelldbánni,

pontoson megyizsg‘ágllvván a? lxiüt'éseklìek’jónagy
rosz tulajdonsángullat.l "x ‘

щ’:- ú tl "

A’ gyermekek inllâbb ldvaimak téve a’ hu

růtnak (catarr'liús)`mint a’- megélemedett
emberek , mivel Itmlatlanse'lgból, vagy gondo

‘ÈÍÃ “41|
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latlanság’bóhï nem sohat üg'yelneh "а’ hidegneh

és melegn'eh'f«hix‘telen váltoáása'ira ,-1 l‘nellyehv e

zen betegségre legnevezetesbb alhalini ohoh,

mind ezeh felett a' nedvességehneh _fölöslege

által való eldugulása az elsö útahnah‘ alomva

loságos oh melly höhögést, rehedtséget,hányást

’s más hórtünetehet állil: elö, és néha az anya

gohnah hîsebb, vagy nagyobb megromlottsá

g'uhhoz hépest göresfájdalmahat is támaszt.

‘«_ А’ hurút mîngyart eleintén Íaz 1sö vagy

2dih Czîhhely ezen-int'megorvosoltathatih. Ha

pedig idült, úgy a’ /l-dih Czihhelyt hell elöven

ni. Hogy ha a’ meglepö változásoh gondot 0h01

nánah, ehhor a’ 3dih Czihhelyhez hell folya

modni; de egyih> esetben sem szabad a’ 11611)’

tató-szerneh4 hìmaradni, és néha még egy adag

hashajtóra amabból szühséges'hépen hét ada

got hell bevenni. e l..

— ‘›’‚ ‹ ...x

‘ - Hártyás-Torokgyik (Group.)

| t A’ Hârtyás-terohgyih Ytnilaidonlhâpeu дует

mehehneh betegsége, mellyneh теги-‘431656

‘han még eddig semmire sem;mehetteh. Ugyan

is., ůgyftaláltáh, hngy en valámely a’ 165086

hen alahuló hányától és egy' ezt hövetö веду

anyagtól мёд-100211‘, és ebben 'mii is meg еду‘:

ziìn'h; mindnzonáltal axon ohot, ‘melly miatt

ezen idegen test `alahul, niég eddig senhì sem

fejtètte fel. De enneh sem lehet, valamint min

den más betegségehneh, a’ hözönös ohnál e'
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gyéb ohaés ml’r,.bátran.himondhatjuh, hogy

a" Group is, valanúnt a’tájog (vomi с’а) melly

röl felyebb máx.' szollottunli, а’ nedvességeh’

Vizesnyirh-ánah munhálja,l melly вы свои

móriaz elsö ‘тайм. megakadt „ушам; 'más

a’ valódifTorohgyilmah mutathozása elött, jó

val«dolgozih,` és ‚ат: valamely hártyás a'illatos»I

sággá мышца. A’ mi ezen ese'thentörténik,

hasonló razon .hülönbözö 'folyéhonyságohnah

„мышцы, -mellyehben hasonlóhépen meg

aludt, kemény- testet, hártyát, és hör: гамма

elv van, millyen ~folyéhonyságoh~ p. 0.41101?, ser,

ест: ’s t. e’. я _ ' ` î _' ‚

’ .. >Azon 011,'mel1y Hártyás-torohgyihot szü .,

abból ered,” hogy, az emher` a’7 hetegségehneh

oha felöl nem wat, magáválsoha. is számob. a.’

gyermeheh ‚дадут; alája Шубы-жене а’ meg

terhelödésneh, ’s inivel a’ fölösleget hihöpni

nintseu elég ůgyességöh, ennélfogva hirüritö

segéd hijával-ivannah, és nagyon roszhor biz

náh magohat a’ természet’ segedelmére, mivel

illyen ä'xllapotlŕal-> hönnyen hövethezhetih To

rohgyih. ‘за. дн: ‚м  ' `

«.a( A’ heteget` tövkélyes felgyógyulásáig hase

hajlósz'errel orvà-solni épen nincs mitöl félni.

Néha az i-sö Czihhely sze‘rinti orvoslás is elegen

dö volna, dennivel hözönösömhésedelmeshed

lli помада!‘ Yan e’féléveL--ennélfogva csah ‘a’

бишь Czihhelyhez hell vaz emberneh magzittarh

teni, és a? hánytátó ваш-1161 egymâs'utánlegalább

hét Aad'agotLhe .kell venni ’s annah utána a’ has

Ц’ м" l 225,1.
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lmjtó-szert',y mind addig vîszontagol’v'án ай; min

den veszély eltávezott. Ezek шеи a’ .2-dik, és

IL-dík Czilikely szerint hell élnî,’s ha' meg nem

Вене!‘ az orvoslással, bizonyoson fel fog Зуб

gyulni a’ Выезд

TIZENNEGYEDIK BÉsz.

__ А’ ,bó'rnek ibetegségeì.

A’ bömek betegségei eredetölset és bé

lyegöliet а” megromlott folyéllony nedvességtö

певца!‘ azon egy ‚меня vészili, melly a’ vér

rel. együtt l£ereng,’s ezáltal a’ hörnek izzadó

jukaïsliáin ltîvetödik, vagy акта!‘ felületéreüle

pittetik. ——- Az ez ellen bevett llözönös Знает

tó szerek semmit sem használnak; mivel a’hör

ollyan tömött szövevény, mellyen a’folyékon'y

ságoknak csak nagyon híg részei izzadhatnak

által, ennélfogva minden bizonnyal annalivas

tagabb гелей а’ lierengésneli útjában fenn а‘

kadnak. `

_Veritékezébu

' На an üvegek Ysok vizes anyagokat гашиша!‘

тавоВьап; és ha еще!‘ nem szünnek-meg a’ hör

re"folyni, úgy nagy, és~ tartos izzadás, verité

lier-.és атома azt vltö‘vetnî, minek nella шиш

tatlan szaga van.

Minthogy a’ ‘ладу izzadás, veritékezés min

dig a’ nedvességek’ МЫ‘; megromlottságának

munkája, ennélfogva штата a’ Gyógyitás’
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rendje’ évdíhïßzihhelyét mind- addih hell hö

vetnî, .mig 'forrása egészen hiixftqdott, és _a’ .vee

ritékezésl megszünih.  ‘ ~

Rlìh.

A’ börneh minden hetegségei hözött a’

růh legr‘agályasobb, és a’ csupa hozzá érintés

általis már elragadhanlléthednisem lehet,l1ogy

ezen betegség. nem a’ folyéhony megromlott

nedvességehneh hozzá érésétöl származih. Egy

ellyan megromlottságtól, melly a’ börneh inza

66 juhacsháîn' hözösůl, ’s csah hàmar a’ ned

vességehneh 'egész tömegéhen elte'rjed. `

A’ rühneh több nemei vannah; némellye

het. neheiebbfïhiix-„tani mint másohat, ’s úgy ta

pasztaltáh', hogy ha valamely ragályosv vénusî

nyavalyával eltölt személy rühösödihmeg,ezen

růh olly’ veszedelmes, és >nyahas bélyeget~vé

szen magára, hogy á’ betegneh annah hiálha

tására nagy béhe türésre leend szühsége.

A’ rühneh bizonyos megorvoslására nem

hell hözönös hülgyógy-szerehhez, tapaszohhoz,

henöesöhhez folyamodni; hanexm csah a’ hét

9136 ьёшгуаву ha szühség még a’ harmadi~

kwis яиц-36’ Czihhely szerint hashajtó'szer

rel hell.e'lhi. Ha a’ rüh valamely más régi he-y

tegséggel van egybe hötve, vagy ha csahma

gára` is nagyon veszedelmes, ¿vagy ídůlt, ehhor

egészen a’ felgyógyulásig a’ ll-dih Czihhelyj:hövetni, melly bánásmód sze’rint egyszersmind a’
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ìzůlhvelV egfylief;laîîtvia‘I vólt más betegség is ‘hh

атаман. " ' ’ i ‘ ï "

‘."ï i 'A' rühneh hiherülésére, a’ vele] való bá

liás’i alhallnával, nagyon szilhséges mindenn'api

henöcs az 4sintipsorique inodoro, melé

Не! egy Frantziagyógyszertáros «talált fel. E

zen szagatlan henöosneh föb'l) államány rész'ei:

porrà tört görögfejér, és veres leveredéh (p r a е‘

ci pitatum) -dísznó пай-“11161 eg'ybe Начата.

="'ТЪ1‘]а5;" f

A’ tarjag hülönbfélé alahohban jön elö,és

hülönbféle nemei `is ‘читай, u. m, lisztnelnů:

hól a’ Vizesnyirh által" a’ felsö hör meg

van égve, — eleiren, :és évg'i шт. Ezen he

tegség nagyon rithân ragályos. És- mind helsö;

mind hülsöhépen egyen bánásmódot hiváii a’

rühvel ’s a’ szerint is orva`soltatih-5' a’ megyu

ladt, vagy helevényes `tarjaggzil ellenhen, vala

mig nem “итак, máshépen hell bánni, az az

mind eddig egyszerü Рейх-‘База наравне! hell

beraggatni, valamíg elszárad, és lehetségessé lé

szen a’* {ели emlitett henöcscsel orvasolni.

\ _ ’ fuuck, k_Virágnk а’ _.börön. _

I Sohnnfhülöńösön ’a" némberi nem hözött,

hönnyeuV` Юга: hapnah a’- 'höröhf'hß` 5в'ёш‘птЁоЬ

toh'îa” nedvességehneh me'sroxnlottsńgára‘ >mul

einen' ‘s maja îminaig-’hi nemjegyei is,- ,leg

*elöliiznöhi >valamely hìétëges állapotnah.

Meri: rithán штатом“, ésl i'irágdh" a’ liörön
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s’ nélkůl elö, hogy azon személy ,kisebbrvagy

nagyobb gyengese'get magában ne érezne.> l

Ezen kedvetlen változás >ellen mind addig

hell a’ hashajtószert használnî; mig azonY el

változott vagy megromlott folyélionyságnak Рог

rása, melly a’ vértöl egészen va’ hörig vitetett,

tökélyesen liîirtodik. Ш: az .G'yógyitás-rendjé

nek 4-dik Czildáelyét Же" llövetni5 néha a’fenn

emlitett kenöcsre is szükség yan. —- y „ì _.

Arcz-orbáncz, иду Veres-orbánz.

Az orbánez _valamely .hör hólyagotskákkal _

elboritott, kisehb vagy nagyobb mértékben fox'-v

ró ‘аду gyuladó daganat. ‚

Ezen betegségnek megjelenésével ‘бесед:

а’ 2-д11‹ Cz’rkkely iszerint hashajtó-szerrel kell

élni; a’ hánytató-szer is szükséges, ha a’ felsö

Май meg папа!‘ _terhelve. `

TIZENÖTÖDIK' RÉASZ.

Daganatok, leiileliedések,4 kifekélyef'“

_. . ‚ . .., déSekq-M'.“

Minden e’ nedvességekböl szárma‘zó daga

мы, mîndeh l‘eülepedések, lá’gyélif szöltések

(doh, 311110,) 1ю1ёзе1‹(5цгицсц1из,) pokol

‘атак (1ёр1Ёепе, çarbune-nlngßejnás e

melkedettségei ‚а’ дфбдще1‹_‚‚ ‚феПуеВ: y,Vastaa és

genyes. anyegolçból alaknltaneli, ininekuxtánng

„дамы kifpkadtanak, vagy kivágattalitak‘feg

‚ Кё1у1уё,_чэ5щ_ sebbé Yálßòznek. y, ,_ ‹ . . ’;
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Enneh oha il'gya‘n и; l’ nÃißîi'a'sonló IbeL

tegségehre ohot szolgáltat, ваз!‘ ¿hogy‘ßitt- ai `o'k

más arányt’vett, mivel ¿a’teátnéhlh'enülete're e

еси, amabban pedig' ’a’stestueh’hözéplpontjáï

han egyesůltf `› ›‘ -— 'g-“f juanes/fr' ï e:

.Minden leülepedés, dagen-al, ßa'o‘mlásgq'el’

heményedés a"'testneh há# möliyŕ‘ftészéh, be#

löl,` ‘вы’ hivül :alahult légyengìs, Árfa" мы“,

hogy a’ vér megromlottnedves'séggelel van ter

helve. `~‘~~ › .' '

I A’ nedvességehn'eh elha’alrintáswa’ sv'érxusll

részéröl néha nagyonllassan megyen v‘ëg'be;

és illyenhor a’ leiìle'pités ‚этом‘ által tür

ténih-meg. De ha a’- `leülepités .hirtelèń ' esili

meg, ha a’ daganat `l-fúgy szoluàfs‘ièml-átomâst

nevehedih, ehhor a’ Folyónyag‘ïáltal $161‘

rnazih a’ leülepités. "ф ‹ ’ ` `.A’ leülepede'seh végre “платным

vagy meghelneh, ‘аду’ néha meghenhpényedneh.

Ha a’ leülepedés’ vagy daganat’fmegjel'e

nésével mingyárt eleinten a’ 2-dih Czihhely

szerint hashajtó-szerrel hezd a’ beteg élni, és
a’hoz mérsehlett yfeloli'vnsztó szerehet használ,

úgy ezen tisztitás által, ha 'még lehetséges se

giteni, megorvasoltathatih; hülönben lfene. esili

belé. .Vagy ha hifohasìtatih, gyögyászi szahá

lyoh ‚пел-111: hell vele' bánni'; de még ehhoris

szühséges a’ 2-dih, „Зуд-‘Ш; Czihhely rsze

rint Vhnslnajtó-szerrel -é1ni. .~ Minden. -bizonnyal

el lehet mondani, hogy csah azártvfajultah sok

.Jn ` . «l Í .
_n . _‚ ` “нм;

‚ ‚а, „И“ „2.“,
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lgulepedésdnidůlß daganatohhá, mivel nem kö

„мышц gyâgymódot.. ‹ ‚ ~ A ‹

-_, Esenhívühaì vdaìga‘nahot: minden 24 órá

lign le’galláb'b'f Маме!‘ valamely gyenge genyhu

zó henöescsel, vagy tapasszal a’ lég’ ártalmas ‚Ьё

шуёпьднев дамп hötözni. De az eloszla

tásnah a’ätépet, fpamacs (Charpie),valamint

a’ helésneh m-egmosása is, épen ellenére van,

és ezen szereh I«flegfeljebb a’ természetes нага.

hadás’ vagy xnüvészi hifohasztás’ legelsö pillan

tatában megengedhetöh. Válaxneddiga’seb csah

tisztuló félben van, mind faddig az emlitettv he

вдове: lehet használni; .derbe inár meglelletö

sen Бывший, а’;1‹епбсвЬе hözönös viasztapaszt

hell egyweliteni,?ïs hésöhb ‘а’ sebneh elszáritá‘

sára cemp‘xíuil viasztapaszt hellßhasználni, irégre

még ennehiselösegitésére lehet ogy lat гаран

be ogy nehány csepp ón’hivonatot (e xtra

стаю) egyveliteni; :nelly> печатей!‘ hözönö

sön óntapasznnh. ’‚‚.. _‚:’.лп-“;_ .

. . l У vá» o

Néha megtörténih, hogy а’ nedvességehe't

olváltoltató Folyónyag mínden forróság, és

csipösség nélhi'll jön ею. Шу’ tulajdonsággal

mutathozodih a’ minigy-betegségben, mellyneh

hözönös neve gólyva, és ezen betegség épen

azért nem fájdalmas, mivel a’ Folónyag hi

deg, és erötlen. ‹

Ezen betegség is a’ daganatoh’, és leüle

„а .‚
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pedéseh’ neme Вы! tartozik; annálfngva по!‘

szerint> is orvasoltatik.

Körömméreg, Férges ujj. ‚

A’ körömméreg a’ kéznek, ritliáblzàn jön

а’ lábnak ujjan elö, noha ezen rész sem ment

egészen tôle. Az egészbetegség egy leülepe

dés, melly gyakran valamely megsértödésnek

llövetllczése, jóllehet néha semmi liülsö olinem

szolgál alapul. Némellyek féregnek печей!‘ "з

innen férges ujjnalí. Fájdalmai gyakran МЫ

hatatlanolc, és mivel ш“ leülepedés közönö

sön a’ csonthártya alatt szollott lenni, те; a’

csontot _is elrágha'tja ’s bénnaságat ókozhat. $20

liás szerînt csali' a’ mütételhez hell fogni; de

те; егре sem lenne- szükség ha az ember

lmingyárt a’ betegségnelt ohát гамма meg.

Máx' egyszei-nél többezer 'elhárintatott az 1511г.

non tàmadott köröm-méreg cgyetlen egy ада;

’ hánytató-szer által. ~

Eleinten szükséges ар oryoelást. a’A 2-dik

Czildfely szerint a’ hashajtó-szei'rel felváltólag

шумы; -a’ terhesb esetekben a.’ :f5-dill, és az

„мы: ёпарыьапреайг ,ai mik czimœly@ nell

követni.

sebb'é vfajult kelések.

Minden vágás, àzůrás, karczolás, üte's, ve'

rés,' vagy öszvezúzás által- oltozolt seh, melly

nem egy könnyen gyógyul-be valamely a’ пед

чевзёБеЮёЪ származó — belsö oklfal öszveszött

` 9
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betegség', 'és‘arra {пить-1365)’ a’ megselazettneh

nedvessége hisebb vngy> nagyobb mértéhben

meg van romolva. Ebben meg csah héthedni

sem lehet, ha a’ helés nagy, és tartos, ha a’

seb gyuladó‘félben v‘an, és’föhe'nt ha a’ meg

sebzettneh ällapotja a’ hövethezendö Hészben

` elůforduló ’Egésség’ hépeletével meg nem egyez.

'- Ezen esetben a’ ha’shajtó-ezert a’ fájdalom’

'na'gys’ágäliom a’ bet'egneh ídöhorához, és a.’

' seblle‘à hell" мышцам; inert csah igy le

het äzon ahadályohat elhá'ríta'ni, mellyeh az

orvoslâsf ahadályoztatjáh._'

имён ollyan adult ваши, mellyehneh

megorvoslásuhra, hogy Рок-55111‘ её‘ёзяеп „hi

meritödhesséh, gyahran.. több esztendöh‘nhi

¿vántatna’h meg, hivált _ha nagyon idůlteh, v_agy

_ha a’ nedvességehneh fölöttébb való megrox/n

‹ 1оцзё36га mutaînak

r Illycn „esetehben niindlá ’szem'üg’yreffeell

‘ 'venni‘ “nf ‘Beleg-zieh " âlhotá'sát ,‘ niëŕsé’hillenyet

ift e m r al ia’ii‘t 'ële'tllldjëß ’es vfà’ ’lieteg

Ís'égneh ‘he'zd’iatäöl "i’q‘gŕ'äst' e'g'e’s's’ege’ дпарфщ

‘_"Azon- nërèsèn, ‘ширмы! “viz Mad vem

delmesbeh azohnál, mellyehböl geny 'folyg rib

hán jön az‘ alvégtagohonhe'lés а’ nélhůl elö,
hogy a’ véhonyban lévö mirigyeh el ne (1115111

:дёпрд, ’s "s'zînfén 'olly lrith'zinl találtatî'h felsö- l

`végtagoho’n, lhogy e’ 'v'állüŕ'eg'ëlièm vagy a’ hai'

nah 'mást'gálái'nely résáen eldugnlt mirigyekne

l ta‘lálŕatllánäh. д‘ГцТЭЁдсжМрёп’зэжёп ' eldugulá'sók
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szolgáltatnah’ a’ daganàtoh, alahulásuhra alkal

mat, ’s'tápláljáh e’ helevényt.

Tehát hogy a_’» seibneh,` megorvoslásához

hozzá _lehessen fogni,elöbb hashajtó-szer által

ezen forrást lhllhe‘ll ir‘tani. Ideje vólna már,

és szerencse a’ m’egseb'zet'tehre nézve, rhogy

'valahára a" sebésßeh .ál_tal_°_l_ás§áh, _hogy a’ sehe

.het , helésehet, mellyehneh f_ohai helöl vannah,

‚а’ esupa hötözés által minder; ártalom nélhül

.megorvosolni telyes~ leh'etetlen,V "_A __ _

Ezen alhalommal sz`ühségeshépenfg’ f_'enîélz>

is meg ‘hell Áemlitenünh, melly nëliaal sebehhe

belé áll. Mihelytt a’ fenéneh leghiâèl'fh tünet‘o

észre „маяк а’ sebhen, tösténtßigyehezpi hell

а’ betegneh testéblöl az ‚ад glehilztgâ niegrophadt

,nedvességet hiüriteni. A’ f_erìléß; а’ _Q-dih
«

‚Шу swirl? Щеьег ¿mii .595i iël‘ëbl? “wie

_a’ ifi-dik „Swim-n Бард qgiggsléâë _Segçdelniére

_ .;;‹›15ыщи„д1—„впитывать mellyels fkémfqr

szesszel', _. vagx ralami ‚ giásffgófgmhgm à 53439’

тгге! xane'al‘ „мат ,ide чаши?!‘ la’ ‚Мёд

bor is , minehutána egy“жмите: -timßń ‚афиши 7-5 Hala

Meigs“ М)’ @enligne -ääl‘nßrfßlé' ё’

‘т $р1вудвтч1ёэёвг’цдтёёд ‘êßilfkâlmaçfript

keu ¿uni._ ___; _ _ _ ›

i ' 7: r' 3.’! .' 4 “Ё 7"

@1.- .

“ “ ~'* ’ 1:’: il.'

Ш ' i .'13 r
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Egybehuzása ezen Módszernek.

,Munlxásságban- indí‘tott liiüritö-bá

‘ ‚Ё násmóflf'n

Minthogy 4itt mind Aazŕ‘egybe huzzuli, a’

¿mit ezen munkácskában a’ betegségelmek oliá

*ról egyátaljában rnondottunll, ennélfogva föbb

czélunk a’ b_etegeknek minden'sergét, minden

ázenyedö lényt -arra hirni,r hogy tisztitóval él

f"jen, melly egyetlen еду mód а’ betegségeknek

"Lliiiytfáisulfrl‘a.~ i _ "д: y

' ‘На: ‘ат: en_ilierî testnek не: föbb részekre
vàlô felòèzçäsäŕf‘l’eeméri' az ember‘, és az or

"va`sl`a1id'ó fájâalrnalfnak nagyságát feltudja fog

’ ni', úgŕ'à" lgi'ü'rltésñeli menetelét, ' rendjét, és
mi'gyoïhl'aitásátwïa 'n‘fág'y` lci`s’ebbit‘éeét"is` 'megfogja

‘ tudni h_àtáijozni, m’ellyellr‘e ldìlöńösön‘ iigyelmez~

' niÍ_l«"ell,‘-`ha` a’ liete'g'eket ‘поп апуаЁОЩЫ, ты

"1уе!‹ Тёйдфтадйепёедёзйе: рйеяпаь meg
lln'vz'nija szabadit’tani. ‘ " 7 "f ‘ '

f’ ` ` Minden ‘belsö betegségelh’ïsz'int'úgy azok

A mellyek'ezen" môÖ-szerbenQmegneveztetteli, va

Ё la'mint azoll is mellyeknek nevök itt elö nem

Рог-дни, valójokban esupán csall egy betegse'g

re vitetödnek ‘девка; mivel minden betegség

nek nem egyéb, mint еду az egesség’ állapot

jával ellenliezö helyezet, és mivel, a’ mint fe-`

lyehb megmondottuk, minden betegségelmek

ugyan azon egy `01‘, vagy forrás alapja.
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A1. emberi testnek, és a’ йв211г6’,’‚"а5у

kiiiritó'szernek beosztása.'v

Hogy minden, méga’ leghò’zönösb ,elmé-y

ай ember’ hezében is haszonnal munhálhasson`

gyógymódunh, felosztottuh az emberi' testet

hét förészehre, t. i. felsö ‘газу elsö, és alsó ú

tahra; hasonlóhépen a’ tisztitó, vagy hiüritö

заем: is` hánytató, és hashajtó-szerre. Ezen be

osztás a’ fájdalom, `vagy betegség’ ohánah fo

ganatos megtàmadhatására elmulhatatlan szühá

séges. A ‘

Az elsö útah, vagy az emberi testneh

felsö része, a’ gyomor’ fenehén hezdödilc,mint

hogy ezen ponton hezdve munhálhat a’ hány

tató-szer felfelé. Ezen рощи“ számitva tészih

az elsö útahat: az egész щей, a’ nyag, gege,

теток, ábrázat, зуд], orr, szem, fül, a’ nyah

nah mirigyei, a’ vállüregeineh mirigyei, ’s.hi

teried a’ harohra, hezehre, egészen az .ujjah

nah végöhih. ‚ l ì

Az alsó útahhoz mind azonrés‘zeh tar

toznah, mellyeh az elsöhez nem számláltattah,

tehát а’ gyomor’ fenehétöl egészen a’- láboh’

ujjainah végöh’íg.4 'Y ` „s

A’ hánytató-szer a’ mellett hogya’

melyet, és annah üregeiben. minden helrésze

het hitisztit, még hashajtó ‘tulajdonsággal is

hir. Az elsö útahnah еду пеьйцу részeiböl a’

Vizesnyirhot magához huzza, a’ meggyült

Folyónyagot _eloszlatja, felzavarja, helye
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zetéböl hìmozdítja, és ha ün munhálása által

hi nem üritheti, legalább а‘ hashajtószerneh

munhálását elösegiti.

A’ hashajtó-szer csah az alsó útahon

munhál. Ennch, mint f_elyebb is megmondatott,

ollyan _tulajdonsággal hell birni, hogy a’ meg.

romlott nedvességehneh ввёл tömegét Шах-й.

hesse a’ testneh minden részeiböl. Jól lehet

ezen hashajtó-szer a’ legheményebbeh hözůl

való, ’s azon nemböl valónah is hell lenni;

mindazonáltal még is bizonyoson nem ollyan

erös, és veszedelmes, mint a’ millyenneh gyógy

módunhnah ellenei hirdetih.

Az allövetet (hristély: Clysma)

á’ megromlott nedvességehet hiiìritö gyógy-sze

rehtöl 'nem lehel: elválasztani, mivel munhálá

за!‘ щуаБазь Az'. allövöcsö ugyan egy ollyan

eszhö'z, ymelly a’ »leghözönösb ember’ hezében

is цдъь jôt, mint roszszat ohozhat; mindazon

által még' î's' 'vf'is'sîa lehet vele élni, ha az em

ber minden nap, minden rend, megldilönböz~

tetes, és meghakározott >alap nélhlìl aharná
hasvználni. ' ‘

Аз.’ allövet szorulás’ „ешь“ hasznoson

_aegit, de mindig csah mint helybeli визг, mi~

vel iïxindig душам“; _hell hashajtó~szer ál

tal, melly egyetlen e'gy gy'ógyszer a’ betegsé

'gekneh eltávoztátásúhra. De minehîelötte vala

мну idült, vagy más betegségneh megorvosláa

" “sához Видела az einher, ‘бы: napohon egy

тайма“ lïa‘sznâli‘a sem árt az allövet; 111116118



 

sön ollyan emberelmélkigli .ha's'szoruláslxan'sz’en-L

"сдаем vagy a’ vénség miatt elgyengültenelf,l

és ’akmegromlott nedvességehneli fölâìslege mi

ан hetegesek. Y’ ` _ ‚

Ezelmek ’s minden más hetegellnek is,I a’

hashajtószer’ használata’ felhagyása nllielmával

a’ gyógyitás’ randje szerint llisebb, vagy na

gyobb mértélibennéha szüliséges аптеке; ad->

ni. Mert а’ liashajtó-szer’ bevétele után egyne

ì

hány napig is а’ ltermészeti liiürîìlésneli Мёд

nyát elnézni ollyan hiba,mellynel& vcszeclelmes

lfövetkezései lehetnels. De meg Не“ vallanunlc,

llogy a’ szorulás már maga egy ollyan oli, inel-l

lyért ha bár az ставшем!‘ Vége van, és a’

heteg minden más teliintetben egéségessneli lát

szih is, a’ liashajtó-szert viszontagolni kell. А’:

lágyitó allövet néha a’hevétel napián is 52111‘

séges, liogy a’ még ltiüritendö égetö,.vagy csipö

sanyagoliat fel eleveniptse, megédesít és hogy a"

belrészelmek könnyülést szerezzen; még azon

esethen is nagyon helyesen használtatik az allö

vet, midön еду adag kiüritö-szer 5. söt те;

6. órák mulva sem liezdcne az else útalion

munliálni. ' '

Az allövetneli egybeszerkesztetése a’ körf

nyülményekhez képes; különbözö; 'f’sxudva vgl),t

hogy a’ fejér mályva gyöke'r, vagymiás Буй

itó államany elfözve nagyon .lm_szllêloe allii-A

уже: ád, hülönösÀön ha a’ fözelélfbj'ó erös, — _.

Ollynn betegelmelf,L liiken gyn‘gymïódglnlg

:zei-int segiteni nem мышц, gyalujçn ,tlanác’sxolf‘
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tunk két , vagy három e’féle allövetet; ból 1a’

második tüstént azután“ adatott, hogy az 'első

kiment, ’s szint úgy а” harmadik a’ második

után; mindazonáltal a’ bclrészekben a'mennjir

ben lehet tantoztatni kell az allövetet, hogy ne

mingyárt menjen ki az emberből. A’ felettébb“

gyenge, vagy nagyon öreg személyeknél, kiket

más módon orvasolni nem lehetett, a’ több 4na

pokig, "sőt egy'hétíg ‘is’ tartó allöuetezés ' színt

úgy használt mint a’ hashajtószer.

A’ mi a’ tisztító allövetet illem-annyi viz

hez mint a’ mennyi az allöv'őe'sőbe fér, lehet

3. 4. vag még 5.' kalán hánytató-szert is töl

teni ; a’ hashajtó-szerböl vfllllrvesebb'szüliségea

Ezek bellyett lehet ugyanannyi vízben egy

lat, vagy több belét áztatott Gzenna levelet

(folia senna), vagy5akán'kassziát is hasz

nálni. Némelyek ugyan" azon mennyiségü viz

ben egy fél, sőt még egész lat Jallappa port is

belé töltöttek, ’s a’ mellett még is jól érzet

ték magokat. '

А’ gyógy-szereknek ezen beosztás sze

rinti alkalmaztatásuk.

Az emberi testnek, és ‘a’ tisztító vagy kí

üritő-szernek “beosztása” következéséül már a’

betegségnek ez , vagy amaz helyzetéhez ké

Pest a’ tisztító-szerrel е’ következendő módon

kell élni; Ha a’ betegségnek helye valamely

az első útaktól függő résznek belseje, vagy ha

a’ gyomor nyilván el van telve, akkor egy adag
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hánytató-szcrrel hell `az orvoslást meghezdení,

és àzután a’ 4-íh Czihhely szerintv a’ hashajtó

szert hell használni. Szühséges hogy ezen

gyógy-szereh felváltólag, azaz egy nap az egyih,

’s más Inap a’ másih használtassanah mind Мена,

valamig az elsö útah nem tisztáh.

Ha azon betegségeh ‘аду fájdalmah, mel

lyehet a’ 5-ih Czihhely szerint hell orvasolni, .

az elsö adag hánytató-szerre meg nem enyhül

néneh, vagy még az alsó útahon hiürülés sem

támodna, ezen esetben egy ада; hashajtó-szer

re Вены hell az elöbbeniböl bévenni.

А’ midö'n а’ мы Czihhely szerinti опоз

lás sziìhséges, 's a’ midön egy adag hánytató

szer által még az elsö útah meg nem измы

ЬапаК, illyenhor a’ felsö részeh’ hönnyebbülé

söhre ezen „аду-маты hét adagot hell bé

venni. Mindazonáltal, ha az alsó útahon a’ hi~

üritésre nagy szüség lenne, mint a’ gyuladásoh,

erös hidegleléseh, vagy a’ végtagohban eléjövö

terhes fájdalmah esetében, ehhor egyetlen egy

adag hánytató-szer után, az edényeh’ hiürítésé

re, és a’ vérherengés’~elösegillésére a’ hashaj

tóY-szerrel való élés sohhal hasznosabb. A’ leg

hasznosb, és nagyobb hiürüléseh az alsó úta

hon szohtah történni.  Ha ‘a’ bbteg a’ felsö

так“ semmi gyengélhedést nem érez, ha gyom

ra ninos megterhelve, ehhor h’ashajtó-szerrel

hell аж orvosláshoz. fogni, és egész a’ felgyó

gynlásig mind azzal hell élni.
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Nella аж képzeli az ember,' hogy ez vagy атм

betegséget vhzinytató-szex" használata néllu'il is

lli lehet irtani, ’s те; iS liésöbb kc'ntelcn lé

szen Банана nyulni, akker t. i; midön a’ gyo-`

mornak felsö részére ragadott anyagok, az al

só ‘таков lliüritendök által megrázkodtatnak ’s

leszakadozások a’ hashajtó-szernek útját elál

jált ’s _émejgést, hányást olioznali; ‘аду azon

csetben is, midön a’ Folyónyag helyze

из: az orvoslás alatt megváltoztatván , történe- _

tesen az elsö útaln'a gyůlt, ’s ottan fájdalmat

olfoz. Illyen esetellben szültséges, hogy a’ be

teg elébb egy ада; hánytatószert vegyen-bé ’s

.annakutána a’ megirt szabályok szerint folytas

за az orvaslást hashajtó-szerrel. .

Meg kell emlitenünk, hogy sok bet‘eg az

elsö útakon lévö fájdalmolitól hánytató~szer 1161

ln'il is megorvasoltathatik, különösön ha a’ be

tegség még сваи kezdetben van. Ellenbcn van

nah ollyan esetek, mellyellben a’ hánytató-szert,

ha szükség is lenne reá, lli liell lien'ilni, t. i.

az erötlen, és gyenge személyelmél, kiknek

nedvességök ollyan idült ,megromlottság’ y állapot

jában vannak, hogy azolmak illyeténliépen va

ló megorvoslásoktól, vagy szembetünö könnyeb

hůlésektöl iń'llább félni .leliel_;*, .mivel a’ hányta

' tó-szer által a’ hetegnek alkotàsa ‘kemény ráz

Модем szenvedne. Itt a’ kiürítést az alsó uta

lmn hell végre-hajtani, még pedig his adagok

I
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által, hogy az anyagoknak tömege lassanként,

menjen-el.

Hogy végre az orvoslás' megkezdése9 tekin

tetében minden kétség elhárimassék, és mivel
kivánatosb lenne minden betegséget'hánylâatö-A

szer nélkül gyógyítani, mellytől úgy is sokan

irtódznak, ennélfogva, ha a’ szükség nem Pa

rancsol, meg lehet minden orvoslást nélküle

próbálni; mert a’ hánytató-szert később is elő

lehet venni, ha látja az ember, hogy elmul

hatatlanúl szükséges. Ezen szükségesség akkor

áll-elő, midőn a’ fölösleg teli gyomór a' bas

hajtó-szert kiveti a’ nélkül, hogy ez az alsó úta

kon legkisebbet is munkált volna. Az idült

megromlottságtól szármozó fájdalmak megorva

solhatásában ritkán maradhat-ki a' hánytató

szer, mivel itt különösön a’ gyomorban tartoz

kodó nedvességeknek forrásátkeményen kell

megtámadni. Azonban ollyan embereknek, kik
nek a’ hánytató-szer terhükre! van, vagy a'iki

két az megbetegit, meg kell a’ csupa hashaj

tó-szerrel is elégedni; mert egyátaljában a’ fő

dolog csak az, hogy a’ betegségnek oka kiüti

tessék, ’s mind egy akár milly nemü legyen is

a’ kiürítő-szer, csak hogy, az egésséget viszont

helyre állítsa. Ha vannak is esetek, mellyek

hen a’ hashajtó-szert hánytató-szei- nélkül lehet

használni, ollyan eset hogy a'vhánytatót has-r

hajtó-szer nélkül lehetne használni még egyet

lenegy sincsen.
2";
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Az egésségnek képelete.

Minehelötte a’ Gyógyítás’ rendjéhez hezde

nénh, szühséges az egésségneh állapotját le

rajzolnunh, hogy a’ beteg , belé tehintvén , tud

hassa mihor hezdje magát orvasolni5 vagy ha

már gyógy-szerehhel élt, millor van megint tö

hélyes egésség’ állapotjában.

Egésséges аж ember , ha testéneh sem egy,

sem más részében fájdalmat, gyengülést, ‘аду

nehézséget nem érez. Az egésségneh föbb vo

\ nása a’ természeti munhásság’ rendes, és sza

bályos végbe-vitelében áll, illyen foglalatossá

goh: аж ebéd id_ején elö álló étvá’gy; a’ hön

nyů emésztés  sem hasmenés, sem szorulás

_5 a’ szabad széhelés, minden 24 órában leg

alább egyszer a’ nélhül, hogy azaIfel’ nyilá

sán érezhetö forróságot ohozna; a’ csipösség,

‘аду forróság, és veres ‘аду fövenyes ülepet

‘nélhül való önhe'nyes vizellés; a’ csendes, min

den nehéz álmohtól rnent~ az idökorhoz sza

bott -l senem hosszas, senem rövid alvás; a’

jó ízlés; fel nem böffedezé’s; ‘la’ tiszta nyelv;

nem szagos Iélehzet; nem felettébbesípös,

száraz, viszheteges, és hiütéses hör; az arany

érnelemeg nem indulása; a’ szohatlan minden

tudva lévö oh nélhül való szomjuzásnah elö nem

állása; az arczánah tartós egyenlö színe; a’

némberehnél a’ fejér-fólyás’ nem léte 3 a’ havi

tisztnlásnah hi nem maradása, és ini nden {65

dalom nélhůl való idöhörös elö-álläsà.



141

A’ ki tehát magát a’ betegségektől meg a

karja szabadítani, vagy egésséges állapotban

kíván maradni, annak mihelytt vészi észre, hogy

egéssége ezen liépelettel tökélyesen meg nem

egygyez, töstént a’ tisztító-szerelmen kell fo

llyamodnia.

Az egésségnek ezen 'lcépeletét gyakra}! ál

tal kell nézni, és e’ szerìngmagáft jól meg kell

vlzsgálgatni, különösön akkor, midőn azon vi

déken ragályos, honos (e n (l e micu s) , vagy

járvány (e p i d e mic u s ) betegségek uralkod

паи, vagy ha. az ember ollyan helyheztetásben
van, hogy a’ _III-dik Részben elöszámlált ártal

mas okoknak {béfolyásától félni lehet. ‚_ . ,î

„u- g .
',II
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fámâd'ott gyenge bmetegségek;V

î‘f'ianr‘ffësV ez 'è_ïö nem’iöhet 11'65")i 1119565

’kîsebbî iig-ijf.; ńïatgyobb mér't'éh’b'eń meg l‘ńŕ'e

‘ïgyyèfngiilj‘énl'l ‘l‘îa’s'rònl‘óljépeńV ‘à’ ""bìetç‘g's'é‘g terhlës

ièhèt., l`liä 'ài ëg'ëêsëg" fè‘l ńéiń'bîdxńloft égé

s'zçn, Èzen l(I'za‘ilÀk-«è'l-.Y ícsálfŕlnz'or'l îs’zéç‘níélyeketîé'ŕ

азы; , kihńek _ è'ïgiéss’égnölrl àÍrXVÍ-ůik Részbe'ìx

Az' egésgégtöl ya’ beteg§égîg csvali-egy lépês `

fel‘lh'òzott kép’elç-tçë-l‘fíjkélyeSéë'êmeÈ ńçm'egjeà' ,_

kik hirtelen válto'zás-t; vagylif!!'gyéx‘iìgyíîlést: szen

vednek. Mindazonáltal valamely elöbbi‘fbeteg

ségnek viszont elö-állását, ‘аду fólyamát, ha

már az elött beteges volt, базу gyenge alko

tással hirt a’ személ-y, nem lehet újanon táma

dott betegségnek tekínteni Az illyen betegek

a’ lß-dìk Czikliely alá tartoznak.

Mihelytt tehát az emlitett liépelettel meg

nem egyezö az egésség, a’ nedvességek meg

такта!‘ romolva, ‘lha bár a’ fájdalom nem min

gyárt is áll elö; mivel az olmak idö kell, mig

_ a’ tölkélyes munkálásra elegendö eröt nyerhet.

Csak ugyan minden his gyengeség arra mútat,

hogy a’ nedvességek kisebb , vagy nagyobb méß»

tékben meg типа!‘ romolva. Illyen esetben

gyakran egyetlen еду adag tisztitó-szer is hasz

milt; mìndazonáltal ez nem mindig elégséges,
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és -mîü'mésf 'midden' м. örában ' regalaba egy

szer hét, ‘газу három nap egymás után'viszon

газом: hell. Hogy hzr -ezen Czihhely szerint bá- _

nih az ember а’ betegséggel, úgy enneh Зуб

herét mingyárl; Мишей,’ mivel az ohot зяби

mazásában Юта-тег, ’s ez által a"terhes hö

‘уважаемым еще: vészi.  Ta'lán „Еще

‘szühségtelen megemlítteni, hogy-hà ezeń СЫН

'hely nem lenne hielégittö, a’ zèdih самцы,‘

szabályail; hell hövetni. — ’

мАвошк сщкквщ:"_:fÚjanon ltámad'ottv terhes bet’eg’eégek.

` "A‘ betegség œ'rhesbb’minpaz ешъь ‘volt,
ha a’ nedvességeh neml> csah rész‘int', hanem

cgészen megromlanah. v`MidönI еще!‘ egészen
rothadáèba jöneh’, ‘аду azért, llnivel n’ те;

rontó oh nagyobb erövel` шипы“: ellenöh, vagy

azért, mivel a’ nedvességehel: annah Найти,

midön meg az `1-sö’«(.izihhely szerîntfáògitenì

vÍehetetl: ‘voln'a` rajtoh,:elmellöztéh Май-(пей, ah

hor à’ fz'afjdal-m‘ah" is lhiálllátallanabbalv,«és ve..

'szedelmesebbeh'lésznek De a’ bewgséget nem

osnh ‘а’ megrom'lás' топ Vvólta, h'an’etn `a’ meg

lepett részehneh `»feling'erlettz érzélâenyàégöh is

terhesiti; azl illyen Aesetehhen több~~'adagohat

keu lMumia. ' _ e — `‚

~ A'zonban ez 'eilen'Czihhely ай 'Raŕ'toz'ó be

-t'egséget többnyiŕe mintegy пуо1св,—п5у ш
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napokîg'tartó orvaslás által ki lehet irtani; de

„едиными, hogy a’ betegek, mig jobban le

éndenek, minden 21;..órában betegségök’ álla

potjához képest egy. adagtiszjitó-szexft végye

nek ’s mind addig éljenek így, mig. fájdalmqk

,enyhült, a7 hideglelés megszünt, majd se_m_m_i

szomjat nem érzenek, ’sxétvágyulb és álçnuk

újra helyre ‘á‘llotn _ Мёд „мы bizonyqsb

ltövetkezése 4lenne az orvaslásnak, ha _az ‚ещ

ber a’ forró lázat, ’s más terhes fájdalmakat

mingyárt az elsö nap a’ Z>dik Czikhely szerint

kezdené gâyógyítani‘. ‘ “V4

Ha már enyhült a’ betegsé‘g, úgy egylliét

napokig, fel lehet hagyhï az orvoslásáal 5 de ké

söbb az_után isméi; ещхёфпг egészen- а’ töké

lyès he_lyrre állásig l«ell_` y‘çlq. éln'i. ‚

' HA‘ÈMADIH'C‘Z‘I'B‘RELY.
L ‘п 2 . ‘ з

Legferhesbb eldjöhqtö“ befegsëgeh

‘ах-‘ъ “ ’ .1 ‘

и —-:‚Стуа1‹гап ollyan 'te'rhe's betegségek àdják

elö magolœt, fmellyelmek veszedelmes változá

sok, söt m‘ég hir-(telen halál is*` lehetnek'liövet

kezései, ha a’ heteg egymás után nem úgy él

az adagokkal, mint enen Cziltlfelyben inegi van »

.îrva. A? nedvességelmek megrothadása'nem miń

dig ugyan azon egy та: követi, és kevés. na

род, söt еду nehány Pillantat mulva a'nnyira

elterjedhet, hngy hirtelen halált is okozhat. En

„шов“ szükséges , hogy a’ rpthadtság-nak 15
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ürìtúse a’ veszedelemnek мёд/“15111111; és sebes

ségévcl arányban áljon, ’s mindíg valamîvel se

bessebben essc'k-meg, mint a’ rothadàs 1111111

11ё11‚ hog); ennek elejétl vehesse.

Valaha'nyszer tcllát еду személy tcrhes be

tegségben: gyuladásban, vagy дата-111031100, szen

vcd,'és honos járvány, ragály, dögvósz, газу

а’ legterhcsb halálos betegségeli közt 311111115

továbbá valahányszer ollyan cset adja clö ma

gát, mellyben kiálhàtaìlań fájdalom tán-nad,

mellyben valamellyik érzéláeny életmü a’ ned

vessógek által könnyen öszve-romolhatna, Vä

lamint az idůlt b'etegség’ esetében is, ha annali

megújulása a’ betcgnek életét vesz'edelmezteti:

mindannyiszer az adagokat minlden 15. órában,

és ha а’ szükség úgy hozza magával, minden 12.

órábar'l, sò't mëg néha elébb is viszontagolni 11011.
На а’ heteg liiéntcl‘en áz adagokat illlryen

môdon hévènni ekkor' nem hell eìniulatni па"

‚ vß oy

mértéliü adagolial', ad‘ni, llogy sz'ámos; és nagy

kiürülésclfet támasszanak, mivel illycn'cseteli

11011 а‘ 105111111‘ elhárintására a' 'számos 11111111

1ёз elmulhatatlanúl szühséges.

Vannála ollyan terhes betegségek is',y 11101

1уе1‘111е11 az enyhülés mégszeŕzésére a" 111111116

szer'elme'k mun'ltálásuli nem elég вы)“, és' а‘

1101 11111111011 6е5ё11‘1`01‘1‘ёз01‘а1: ige'liintetbë 110119011‘

ni. Ezen esetekben úgyan akkor, midöri az'

ember a’ hashajtó-szeŕt beadja, сыпи-‘511111111

valami lágyitô, vagy hashajtó allövetet is 13111;

10
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és ezt a’ szühséghez hópest több izben viszon

tagolja. Néha a’ meglepetés után mustár-liszt

tel hészült lábvizet, és hólyaghuzó-tapaszt hell ‘

használni. Mihelytt a’ vcszedelem eltávoztatott

a’ betcget mingyárt a’ 2-dih, vagy li-ih Czih

hely szerint hell, ha amazt már hövctte, orvosol

ni hezdeni. -Hogy ezen orvoslás alatt miféle e

ledelehhel élhet a’ beteg, alább elö fog jönni.

NEGYEDIH CZIHHELY.

Idlilt bctegségek (morbus chronicus).

Az idült betegségeh’ nevezete alá tartoz

nah minden fájdalmah, elheményedéseh, leü

lepedésch, daganatoh, heléseh, ’s egy átaljá

ban minden betegségeh, mellyeh valamely sze

mélyben clöjövén 40. napohnál tovább tartanah.

Hogy az idült, söt még a’ hözönösön meg

orvosolhatatlannah, vagy halálosnah tartott be

tegségehen is eröt lehessen venni, a’ hövethe

zendö módot hell hövetni. Az orvoslásnah hez

dete a’ 2-ih Czihhely szer-int légyen, mivel a’

betegehneh itt az adagohhal több napohig foly

tonoson hell élni, és a’ hashajtó-szertöl nem `

csah hogy nem hell félni, söt inhább, mint az

egésség’ helyre állittására elmulhatatlan szühsé

ges заем; használni hell. - Маты elébb ahar

az ember magán segíteni, ’s mentöl elébb hi

i'án az orvoslástól megmenehedni, annál sebe

sebben hell az adagohat egymás után viszon
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ì'ägo‘lni; meri темы késöbb ada'tñak-bé по!‘
égymás után, annál hosszabb al’ szenv'edés, ап

nàl l‘öltségesb az orvaslas, és még ~taláń-‘az

egésség’ helyre állithatása is kétség alá мы.

Hatvan hashajtó adagnali, 4. hónapok alatt

bévéve , semmi szerepcsés következése sem len

пе, ha 2. hó'napok Шаг: 40; adag vethetett vol

На 'csupán cs'ak véget a' betegségnek.`

Ha _a’ megkezdettjorvoslásna'k hóssz'asb

ideig semmì nezezetes foganatja sem lenne, il

lyen esetbcn szorossabban a’ dologhaz hell lát

nì, ’s' csak lievés szünevt-’n'apot heil engedni;

még ред]; azért, hogy a’ hátra maradott ròmlut

ságnali, melly az úï'nedvességeliet me‘g'szohta

i‘ontani, eleie vétetödjék5 тем; а’ forrást ki kell

irtani, >ha az egéssége‘t helyi‘e kivánjuk állítańí.

A' legláevesebb ai mit а’ be'tégek, e'g‘éSsé-f

göh’ helyrc állíttásáŕa minden ártalom nélkül

ezen Cz‘ilxkelyen változtathatnaìt, abban áll: ha

egy hét alatt, a’ kîszaboltt 4, vàgy 5. adagot

nem naponkint egymás utári vészik-‘bé,` -ß- a’ mi

рейд зоШю! hasznosb vo'lnaj liarìem füll-

«vánltvali A’ betegekneh töhb hetekíg kelì iilyen

módon élni, mig magokat könnyebbeŕi так;
annaliutána helyheze'tökhez képest пуо1ё2‚ vagy'

még töbh‘txapokîg is lfelhagyhatnali az òrvòsli

lással; de ha' ezen idö alatt rosszabbúl Евы‘!

‘ a’ beteg, .úgy ‘везёт: égyvújàbb kömiyülësîg az'
orvoslńs-hqz hell fogn'ìï’s az egéssé'g’ ltökélye's"

hcly'ro állásáig félbe sem lœll "hag'ynï.` 1'» д’

10*
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Az újanon támadott, és idült betegségek

liözött még az а’ nevezctes különbség van, hogy

az elsönél az egésség’ helyre-állásáîg n`em sza
. l ‹ ‚ ‚

had az orvoslással felhagyni; àz idültnél ellen

hen ff'glbe szakasztódhatik, és néha me'g 521111

séges а’ hashajtó-szerrel egy hétig, hónapig,

söt tovább is felhagyni, «hogy az a’ természet’

munkálásával, és annalg. 111501111, vagy nagyobb

mértékben lxedvezö hajlandóságával 652100579
205110 jöjjön, mi általh a’ nedvességeknek vi-l

520111; helyre-állíttásuk az itt alább megirt mó

60п, ‘111031б1‘101111е5501ь

A’ hashajt‘ó-szerrel‘való élés’ szünete alatl:~

a’ betcg a’ mîndennapi eledel által pótlékúl

más nedvességeliet kap а’ 111111‘1111011 helyett.

Mir/ldazonáltalrvalamig a7. régi nedvességek, mind

ki 110111 üriìltenck, és а’ 1101011 tölek megrnem

tïsznúltah, mind addig az új nedvességek a’ ré

310111101‘ és а’ bclelmeh befolyásuli által meg

romolhatnnk ’s ezéx‘t szüláséges a’ hashajtó-szert

gyakran vìszontagolnî', félben' hagyni‘, ’s mind

¿mnyiszci` megint újray> 110260111, mennyi а’ 1106

vességeh’ tömege viszont helyre állittásának 016

segilésére szükséges. Az eredmépy csak 11056

re lészen kitetszö, ha 1111116011 nedvességek meg

vannak romolva, -Ãrnellyeknek a’ 1111111: a’ VII*

dik Bé‘szben láttuk mennyisége rendliìvül való

, vagyha a’ betegse'g 161111; 1111116а2о11ё11а1

Iii nem 111а1‘а6, kha a' heteg 11055205 16015 ren

605011 él a’ ,.tisztító-szerrel.` Mert egy heteg sem
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gyógyulhat-fel mind addig, :_níg testében me‘g- n

romlott nedvességeh vannah.

Devannah idült betegségeh, mellyeh Эй

nyira megrögzötteneh, oll)r honóhoh, nehezen

hiirthatóh, ’s helyre hozhatóh, hogy töhëlyes

higyógyitásuhra több esztendöh hivántatnah

meg; illyen esetehben szühségeshépen’fólyta-Í

noson gyógy-szerehhel hell lélni,; néha néha fél

ben hell hagyni ’s csah‘a’ fájdalmah’ печень‘

désivel hell viszont elö-venni.  Az' ifjú hór

nah hözönösön legnagyobb reménye lehet à’

felgyógyuláshoz , hevesebb a’ megélemedett hór

nah 5 mindazonáltal soha sem hell a’ tisztìtást

elrncllözni, mivel ez a’ betegséget mindig leg

alább enyhiti, és az élctet nyújtja.

A’ gyógyittásnak akadályai.

Az alapos »gyógyitás tárgya a’ gyógyitó

gyógy-módnah, ’s ez czélját mindig el-fogià

érni, ha csah a’ hövethezö ahadályoh Кбит,

>valamelyih útját nem ‘álja. Ha a’ testneh bel~

seje, vagy valamely életmů meg van sértve,

úgy ez már а’ gyógyitásra nézve egy meggyöz

hetetlen ahadálìf. A’ vénség - az életvégneh

természetes, és meggyözhetc‘tlen oha —-, azon

idö, `mellyben a’ természet többé nem ollyan,

millyenneh lenni hellene, a’ létel’ meghosszab~~

bitására, és a’ beteg’ megorvoslására nézve ha

sonlóhépen egy глазу ahadály. ~ Ha a’ beteg

séget ohozó nedvességehneh egy része meg nem

l
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iuditható, ’s hövetkezésképen, hi nem ürithev

tö, úgy ez is már gát az orvoslásra nézve. É

реп így van а’ dolog ott is, hol a’ nedvessé

gela, az általok meglepett résszel olly szoros

egybß-l‘öttetésbe jöttenek, hogy ketten еду

testet tésznek. Мех‘: p. o. а’ látást,'vagy hal

'lást senlfi sem года megorvasolni tudni, hogy

11a a’ пешие!‘ vagy fülneli életmůve, a’ Надз

nak .vagy hallásnak idegei, megbomlottanak.

De тайн senki sem fog, ahban kétkedni,

hogy а’ terhes, vagy kétségbe esett be‘tegsé.

gekhen а’ hashajtó-szert, azon anyagolmak ki»

vi‘u'ittésölu’e, mellycli az életn'ek véget Устье:

nek, siettetni kell.

Megjegyzések az elóbbeni ищут: ‚ és а’

Gyógyifás-rendjének 4. Czikkelyeìró'i.

Ha valamely beteg az l-sö , .fl-ik, vagy ¿vih

Czildiely szerint orvasolja magát, jöhetnek elö

ollyan változásoli, mellyekröl а’ ß-ili Czikliely.

hen vala вид, és eklçor nem hell elmulatni tös

tént ezen Czìkliely’ szabályai szerint mind ad

dig egymás шёл viszontagolni az adagohat, mig
enyhülvén fájdalmai, megint amy elöbb magne

vezett'Czillk'elyek’ orvoslása alá léphet.

Mînekelötte valamely idůlt, ‘аду gyógyit

hatatlannak tartott bptegség’ megorvoslásához

fogna az ember, meg kell az orvoslásnak alla

dályait jól ’s ponto‘son vizsgálgatni. Illyen kör

nyülmények lehetneli: а’ betegség’ okának ré
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gisége, melly már МЫ: betegséggé fajult; az

ifjaknak bctegségei; az egésséget meglepö kü

lönféle változásolmak gyakori viszonzása; al

kòtásuknak szelnmel látható elgyengülése; a’

fennebb elöhozott lközönös gyógy-szerelikel va

ló víssza-élés. Illyen eseteliben sokkal jobb vol

па а’ palástoló gyógy-módhoz folyamodnì , hogy _

sem mód-szerünlmek híre't nevét lloczliáztatni.

Ellenben ha valamely betegnek természe

‘ ti foglalatosságai meglehetös állàpotban vannak,

ha nem igen vén, lla alkotása az elött kemény

volt, ha végre jelei látszanak, hogy a’ termé

szet kedvezö lehet iránta: alikor megorvoslá

sâhoz, vagy könnyebbüléséhez lehet remény_

ség. Csak ugyan а’ szükséges mennyiségü ada

gokat bévenni el nem hell mellözni; тег: egy

ollyan beteget, ki felgyógyulhatásán egészen

llétségbe esett, lli nem allar hinni, gyáva, és

álhatatlan, mcgorvosolni teljes lehetetlen.

Vannak ollyan betegelc, a’ mint már fe

lyebb megmondottuk, kill a’ lciüritö gyógymód

által csak a’ tisztulás’ szünete után, t. i. azonA

idö alatt,_míg szabály szerìnt {élbe maradt az

orvaslás, éreznek enyhíìlést. Ezen enyhülést az

elöállitott üresség okoz_za, és a’lmtegek re-4

ménylik, hogy továbbv is így fog fólyni. De

vannak ollyan személyek is, kilmek betegsé

göli az orvoslás alatt terhesebb 1észen5 illye

neknél könnyü meghatározni , milior kelljen rö

ум’ ideîg az orvoslással felhagyni, Воду а’ ned
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vességeh meggyülhesseneh, és a’ nagyra ger

jcdt ingerlecsendesedhesséh; „mihor helljen me

gint azt elövenni, és hogy а’ Gyógyitó-gyógy

módot hövesse-é, vagy pedig a’ palástoló gyógy

módlnoz fogian. Mert bár milly foganatos le

gyen is gyógy-módunh, mint másntt, úgy itt,

vannah a’ hözönös szabályoh alól hifogásoh.

Vannah ollyan eseteh, mellyehben a’ betcgsé

gen eröt venni nem lehet a’ nélhül, hogy egy

szer’smind a’ természeten is eröszah ne te'tes

Séh. Nagy gyuladásohban, hol a’ csah vala

mennyire hisebb, vagy nagyobb mérte'hben vi

szontagolt hiüritö adagoh а’ fájdalmahat a’ he

lyctt, hogy enyhitenéh, még inhább nevelih,

szühséges az ahadálynah ohát jól megvi'zsgál

ni. Ezen csetben oh a’ felettébb égetö ‘Паев

nyirhneh nagy mennyisége, mell)r mintliogy

azon hiüx‘itett vastag nedvességehet, mellyeh ё‘:

annah elötte hörnyé‘heztéh ’s munhálását gyen

gitettëh, nem hövethette , mo’st már egészen вза

bad lévén, nagy erövel munhál. Az enyhitö ita

loh, шрамы‘, boritéhoh a’ hason, és a’ lá

gyitó  hésöbb hashajtó  allöveteh illyen hör

nyülményehben mind a’ hét czélnah megfelela

neh , t. i. a’ beteget lecsendesítih, és folyéhony

ságuhal; tisztitjáh.

A’ tisztitó, vagy kiü'i'itó' szereknek szer

keztetése módja.

‘_Ezen шеф!‘ ehármilly helyen elálhatnah,

C_Sah a’ hánytató-szert, melly hönnyen pezsgés
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bc )'öhet, kel'l a’ пиву melegtöl, és nagy hi

degtöl megoltalmazni 5 még ha zavaradott is, le

het használni, ha az ember ruhán által szůri.

H'ánytató-szer.

Végy: jó millyenségi fejérbórt = 4. fontot
Szenna levelet . n : 4. ОЬЬЩ:

(uncia).

Àztasd a’ szenna levelet három napíg az em

litett mennyiségü hideg boŕliań, idöliözbén rá

z‘ogasd-fel az egész eg'yveleget, annakutána szůrd

le, ’s ha lehetséges пуста-Ы annyira, llogy а’

feltöltött bornak mennyisége fólyon-lsi.

Minden illyen módon elkészített 1. font

horba, tégy 1. könting hánytató bórköt (tarta

rus emeticus), ’s‘ennek felolvadása után szürd

‚ le a’ folyékónyságot.

Hashajtó-szer.

lElsrö liìaîngú.`

i’

Végy: рейд törr gyanta Slfammoniumot

. = 2. Obont (unciaTurbit gyökeret =‘ 1. Obont.

Jalappa gyökeret = 8. Obont.

20. grádusos e'gett-bort = 12. fontot. \ .ì

l Mind ezeketv elegyitsd egy üveg edényben

öszve, tedd víz-ferdöbe, és 29. grádus mérsék~

letnél (temperatura) engedd 12. óráîg ázní; an

' nakutána vékony gyapot ruhán szürd által, ’s

töltsd.a’ követllezeudö módon elkéezített $261’

pöx (Sirupus) hozzá.
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Tölts б. Obon szenna levélre 2. font fo'rró

‘Еле: , ’s mînehutána amaz ebben öt óráîg ázott

volna, szürd-le, ’s tégy belé 3. font Наш-1158

mézet. Hészits belöle szörpöt, ’s {бай-те;

jól, hogy а’ festvényt (tinctùra) fel ne zavarja.

Másod Bangú.

Végy: pox-rá tört gyanta Slfammoni'ùmot

.=: 2. Obont (uncìa

Turbit gyökeret 1. Obont. '

Jalappa gyöl‘eret 8. Obont.

20.grádusos égett~bort = 12. Готов

Cselekedj velek az elébbeni módon, ’s е’

liövetkezendö mennyiségekböl, ugyan az elöb

bi szerint, liészített szörpöt töltsd belé:  8.

Obon szenna levél5.2. font fo'rró viz; 2.1 font

liszt-nádméz.

Harmad Bangú.

Végy: porrà tört gyanta Sk‘ammonìumot

= 5. Obont (unciaTurbit gyökeret = 1.10bont.

Jalappa gyölleret =‚ 1. fontot.

20. grádusosëgett-bort = 12. fontot.

` Cnelekedj velek az elöbbeni módon, ’s

töltsd e’ következendö mennyiségeliböl ke'szůlt

szörpöt belé: —— 1. font szenna levél; 5. font

forró víz; 2. font Нам-116611162. "

Negyed Bangú.

Vc'gy: porrà tört gyanta Sliammonium'ot

= 4. Obont (uncia). _
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Turbit gyöheret = 2. Obont.

Jalappa gyöheret :: 1. fontot.

n0. grádusos égett-hort = 12'.fqnrot.

Cselehedj az elöbbeni módon, ’s töltsd e’

hövethezendö mennyiségehböl hészült szörpöt

belé: ~ 1. font szenna levél; 5.@ font forró

viz, 1 ä- Гоп: пш nádméz.

' Egy illycn gyógy-szertári font egyenlö 12.

Obonhaz (uncia), vagy is 24. lotliaz. _

lllegjegyzések‘a’ tisztító, vegy kiürí

' (б szerekró'l.

‘А’ hiürítö szerehneh munhálásuh , ahár

hánytató , ahár hashajtó-szer légyen is az, a’ hü

lönbözö horú, és, érzetü betegehre nézve nem

lehet egyenlö. Es az adagohneh hülönbözö

nagyságuh még nem elégs‘éges a’ gyógyitásra;

azért озимых!‘ а’ hasbajtó-szert több rangoh

ra. A’ hánytató-szerböl egynél többre nintsen

szilhség, mivel ezt théávallelegyítés által min

dig lehet gyengíteni; de a’ hashajtó-szerrel ezt

гений nem szabad.

Az el’sö rangú hashajtó-szer a’ leggyen

gébb, ’s inhább csah a’ hét éves, ’s ezen alól

lévö gyermeheh’ számuhra való; mindazonáltal

használ néha a’ nagyon érzéheny és elgyengült

vagy elöregedett személyehneh is , Ждите!‘ meg

gyógyításuh hétséges , hihneh gyomruh hön

nyen mcgindul, ’s hihen már csah enyliíteni

hivánnah.
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A’ másod ‚щи már erösebb, és mí'nd a’

hét nembéli betegekre, söt még а’ hét eszten

dös gyermekelxrc is allialmasztható. Mix‘l‘den

megélemedctt émber’ orvoslásáboz ezen ranggal

Rell hozzá годы; melly az clsöbbnek helyét

minden bizonnyal liípótolja, ha--az alább

meghatározott hiürůlések’ зайти“; négy, ‘газу

több kalán adag által elö-állíthatja.

A' hal-mad rangú hashajtó-szer inlcább a

zolmal'. való, lnilmek gyomruli nagyon nehezen

megindítható, vagy a’ kilmél а’ másod rahgból

ne'gy teli halán sem munliált. Ezen harmad

rangúból négy teli lialánnál bévehet többet is

az ember.

Ha többszer viszontagolt Próbáli után meg

gyözödött az ember а’ fclöl , hogy a’ harmad

rangúból ne'gy évö lcalánnal sem elégséges,

elikor a' legfoganatosb, a’ negyed rangú has

hajtó-szerhez hell foîyamodni.

Ha már ezen négy rangú hashajtó-szer

megvan, lfönnyü e’ lföze'p rangokat eltalálni.

Így p. o. a’ helíett, hogy az elsö, másod,

vagy harinad rangúból négy lçalánnál többet

vegyen-hé az ember, _inkább végyen az elsö

rangúból kettövcl, ’s szintén annyival a’ máso

dikból; vagy а’ másod rangúból négy kalán

helyett, vcgyen inhább az elsö, és harmad

rangúból hét-hét lxalánnal. De ezen egyvelités#

be az adagolc’ foganatosság‘ának nagyobbitásá

ra, vagy kisebbítésére az egyili rangból töb

het is lehet tcnnî minta’ másiliból; Еду p. o.

а
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nagyobb foganatja leend az elsö rangú hashai

‘tó-szerneli, ha négy teli évökalán helyett, csak

hármat vészen az ember, ’s e’liözi egyet а’

másod rangúból tölt; vagy gyengc'bb leend a’

harmad rangú hashajtó-szer, На négy teli Мё

1‹а1ёп‚1ъе1уеи: с$а1‹ llárom vétetik, ’s e’ közibe

ogy az elsö rangúból töltetîli, ’s í. t. ' .

Не. nagyon vígyázni hell, hogy a’ négy

>rangolcban elöfordulható adagok négy teli évö

Мамины feljebb ne hágjanak, és hogy mind

зад]; más rangra nè szökjék az ember, mig

az elötte lévö rangu hashajtó-szerböl négy ге

1i évölialánnal próbát nem tett. Szint olly szen

vedlletetlen volna, gyengébb rangú helyett, ha

hár kisebb mértékben is —- foganatasb rangút

használni. Gyermelteknek, ha сваи >nem felet

tébb nagy a’ veszély, soha sem hell hét évö

Машины egyszerre {быть béadni.

A’ kiürító' adagcknak bevételekró’l,

A’ lliürítö adagolmak bcvételölire‘ lcgalkal

masb, és némely tekintetben leghasznosb idö
a’ reggel; )'óllehet, ha elslxor valamely aliadály

adná-elö magát, akár melly más órában is bé

_ lehet venni. Mivel Теней elv, hogy éhgyomor

ra, vagy az utoljára bevett eledcl’ megemész

tése után, az-az б óra mulva, egyßdng lfîürí

tö-szer lcgkisebbet sem árt. Hogyha az emész

tés’ б óra mulva sem_ment végbe, akker az

ebéd mfêrtéliletlen volt, vagy cz, és az emész-v
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tö tehetség hözött valamely aránytalanság Ural.,

hodih.

A’ hánytató-szert mindig a’ hashajtó-szer-f

nél legalább hét órával elöbb bé hell venni ,

mivel annah mintegy hét óra mulva munhálnía

hell, és így nem várhat, lmig az emésztés e-Y

gészen végrehajtódih.

A’ hiürítö-szerehet-tehát az emésztés’ vég-À

bevitele után ahármelly órában, söt még Её‘

sö estve is be lehct venni. Ezen esetben, ha

hánytató-szert vett-bé az ember, esah hamar

lenyugszih, fejét, és mellét magasra helyhez

teti, ’s hülönösön’vígyáz magára, hogy mind

addig el ne alugyéh valameddig amaz munhád

lását a’ felsö útahon töhélyesen bé nem végez-f

te 5 а’ hashajtó-szernél c’félére szühség épen

ninos, mert ez а’ beteget azon hívül is feléb

reszti. Az álom’ ideién nem számosah, de ан‘

_ вы nagyobbah a’ hiürl'iléseh. Ha valahi mim

gyárt étel után nagyon rosszul lenne ,illyen e-f

setbcn nem lehet az 'emésztésneh végét elvár-f

ni, söt inhább mingyárt hánytatót hell beadni,

hogy ez'által a’ gyomor‘azon eledeltöl, melly'

most vesz‘edelmes testté válhat, megmentödjéh,

és a’ hashajtó-szerneh ez által úu nyittasséh.

Mii az adagohat mindig évö halánoh sze~A

rint szohtuh elhatározni, és valamely tiszta e#

dénybe himérni. Azon üveget, mellyben a' has->

hajtó-szer tartatih, mîdön belöle tölteni ahar'

az ember, jól fel hell rázni, hogy államárïyrészelí~

töhélyesen egybe egyveledjeneh.Bár mi'lly na‘gy
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ügyelettel viseltessék is az emher e’ szer îránt;

még is nagyobbat hiván а’ hánytató-szer. Az

orvoslás’ elején a’ kîüritö adagokat a' beteg

nelc érzékenységéhez hell szabni. Ha bár nem

еду hamar lehet is ezen érzélienységet elöre

eltalálni, igyellezni kell azt megvizsgálni, Ici

tanulni, és szükséges egyszersmind tapagatodz

va elöre menni. De vannak ezen kivül más

pontokis, mellyekre az adagok’ bevételeliorl

liülönösön vigyázni hell, és a’ mellyelset itt

alább elöadunk.

Hánytató adagok.

Legelöbb is meg hell határozni, ha tisz

tán magára, vagy theával elegyitve lxellessék

használni. _ `

Mind Её: nemen lévö megélemedett sze

mélyek, ha alkotásuk )'ó, és nem híbás, egy te

li évö kalánnal hátran bévehetne'k. Az eleröt
l-enedett gyenge személyelmeli, ykik régóta bc

tegesliednek, kil‘et a’ i’nányás nagyon el szolmtt

gyengiteni, azoknak valamint a' gycrmckelmeli

csak his kalánnal kel! headni. Mind lié-t nc

mén lévö ifjak, hasonlóképen ha alliotásuk kc

meny egy kisehb évö Египта‘ ЬёчеЬешеК. A’ `

gyengélkedölmek még liîsebb Машина! kell'be

adni. - A’ hat из’ hét évü gyermekelmeli

egy félévö Камины elegendö; hisebbelmek ke

vesebbel; az egy ‘югу ltét évü gyermekekńck
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eg)r negyedrész évö halánnal, és a’ m’ég ezeh

nél is hisebehneh számuhra, le a’ csecsemölsíg,

и adagohat is fogyasztani 'hell csah> еду ne

hány çseppehre.

A’ hánytató-szer’ munhálása meggyengit

tethetìh, ‘аду а’ felsö útahról alá {мамаша

tih ах által, ha hözibe hét teli évö halán me

leg vagy hìdeg tlléa töltetih. Mindazonáltal az

illyetén hépen való egyvell’tést csah azon eset

ben hell hasznàlnî, midön a' beteg nagyon erö

telen és gyengenagy pedig a’ hányástól irtod

zih; .ellcnben meg'ëlemeclctt személychnél, és

ollyan betegségehben, h_ól a’ hemény meghány

tatás hiherülhetetlen szühségcs, egészen hima

radhat; mivel itt a’ hánytató-szer tisztán soh

lsal hasznosb. His gyermehelmeh nem árt azon

_ egyvcléh hözé egy hávés halán egyszerü ba

raczhvirág- vagy cyhoria szörpöt töltenì, vagy

ha ez nem volun, egy évö Кант jól megnád

mézezett mcleg tbeát. ‚ '

Ha az illyen módon ellátott ада; 7 fer

tály óra alalít; sem felyülröl, sem alúlról nem

munhál, úgy azv igen gyenge vólt, ё; а’ 'betég

héntelen még ogy hasonlót bcvennì. Né‘mely

hemény természetů hetegneh~nél1a négy, söt

még öt adagot is bé hell> egymás után venni,

mig foganatja leénd , mindazonáltal 4vigyázni

hell, hogy _az _aclagoh’ bevételöh Кбит: lega-4

МЫ) másfél óra idöhöz légyen, vagy legalább

másfél óra mulva vétesseneh-beA egymás után.



e 161

Ezeh szerint;l hönnyü általlátni пай-шуб!‘

légyeneh azoh, hihet egy vagy hét adag meg

nem hánytatott. Valahineh а’ bévett elsö adag

hánytatót 'Z {виду óra mulva viszontagolni

hell, annah hésöbb hét adagot hell egyszerre

bévenní. A’ hi már_háromszer, vagy többszer

is bévett, annah azután annyit hell egyszerre

hévenni, mint a’ mennyit addígelé egyenhént

bévett volt. Végre az, a’ hi egyszerre több a

dagohat vett-be, ’s még sem volt 'Z {сцену óráh

Шаг: széhe, hésöbl) csah egy teli évö halán

nal vegyen, ’s ha szühség viszontagolja ezt.

Az adagoh’ foganatossága a’ hiürüléseh’

számától függ. A’ hiürüléseh’ száma a’ шеф

lemedett személyehnél az alsó, és felsö ща

hon mindöszve mintegy hét vagy nyolcz szo

Вон: lenni. Leghedvezöbben járnah azon bete

geh Ш!‘ egy adagra három ‘аду négyszerhön

nyen és elegendöt hánynah, ’s az utolsó úta

hon is legalább hatszer hiürülnch. —- Maga a’

liánytató szer ugyan azon egyv személynél sem

mindig egycnlöen munhál; vannah ollyan na

poli, mellyehen inhább a’ felsö útahon, és ol

lyanoh, mellyehen inhább az alsó Iútahon dol

gozih, és ez részint az anyagoh helyezetétöl,

részint a’ testneh hajlandóságától van.

Vannah ollyan személyeh, Ы!‘ csah nagy mege

öltetéssel, és felettébb heveset hánynah; de van'

nah ollyanoh is, hihet semmi meg nem hánytathat.

Èpen azért hell a’ hánytató-szerben lévö hashajtó

1 'l
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részn'eli‘a’hänyást gerjesztö részszel arányban ál

'lani, езду ezt egészen felyül mulni. Mert ezen egy
velités által azon lszemélyek, kik nem hányhat

hak, legalább az alsó -útahon lfiürittethetneli,

’s fha liésöhb is, még az elsö útalu-a munlxálhat

nah. Csak azolmak ninos szüliségök a’ liövet

hezendö adagòkat nagyohhitani, Мне; már az

el'eö adag, minek elöt‘te az alsó útakra béfoly

hatott “Ява, meghánytatott.

Hashajtó adagok.

Megélemedett személyek az orvoslást min

dig' а’ másodrangú hashajtó-szerböl Её: teli

évö kalánnal liezdjék-meg; az erötelen ‘аду

öreg betegek pedig ei elsö, vagy másod ran

guból, egy vagy másfél évö kalánnal.

Az {Бай а’ másod rangú hashajtó-szerhöl

egy teli évö kalánnal fogjanak az orvosláshoz.

A’ gyermeliek egy éven alol, az elsö rangu

ból egy negyedrész évö kalánnal, ’s a’ liiseb`

bek még kevesebbel. Ezen his adagohat mint?

egy annyi szörppel-millyenröl már feljebb is

volt szó- öszve hell elegyíteni, hogy annál

gyengébbek légyenek.-Az egy, vagy kétéves

gyermelielmek az elsö ranguból mint egy har-

inadrész kalánnal kell legelöbb beadni, egy/

kevés szörppelöszve elegyitve; a’ liét, vagy

négy éves gyermekeknek minden egyvelités

nélkül ‚еду .fél lialánnal, és a’ négy ‘аду hat
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» eve's gyermehehneh minden egyvelítés nélhül

hét harmad rész hallánnal. Illyen módon hell,

hét, vagy nyolcz éves Ноты; az adagohat na

gyobbitani. `

A’ Imegélemedett szeme’lyehet rendszerint

egy ада; 12-szer szohta meghajtanij,> de van

nah ollyanoh is, hihet 18, vagy 20-szer is meg

hajt, az illyenehnél hamarább szohott enyhü

lést szereznî. A’ beteges, és _öreg emberehet

mintegy 8. vagy 10szer, ’s a’ gyermehehet

А, vagy 5-szer szohta meghajtani. Mindazonál

tal nem hell megijedni, ha ezehet valamivel

többszer is Мата-таз, és azért azon adagot,

melly hönnyülést szerz_ett meghisebbiteni.

De meg hell jegyeznünh, hogy ahármi

hor is sohhal jobb a’ nagy mennyiségů, mint

a’ szálmosA hiürülés; `meri: hasznosb ha hevés

számu hiürülés által soh megromlott nedves

ség mégyen el à' testböl, mintha számos 1611

rüléssel ugyan annyi, vagy még hevesebb; mi

vel módszerünhneh czélja a’ megromlott ned

vcsségehet hitaharitani.

Megjegyzések mind két kiüritó'szerrel.

Mind hét hiüritö-szerneh munhélása, hü

lönösön némely személyehnél, gyahran az or

voslás’ folyama alatt egészen megváltozih. I'gy

némely betegehnél ezen gyógy-szereh máx' еду

óra mulva, sò't még elöbb is munhálnah; másoh

nál négy, vagy még öt óra mulva sem. A’ be

11"F
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vett adagoh’ munhálásuh alól némely szeme'lyeh

öt, vagy hat óra mulva máli felszabadultah, má

зон ellenben még tizenöt óra mulva sem. Ezen

hülönbség részint a’ testneh ingerelhetösé

gében, részint a’ nedvességehneh természetöh

ben áll.

Minden beteg egyéharánt, ha betegsége

megengedi, dolgozhatih ahármit, а’ mi nem he

rül ладу теёегбнюгёзйье. Nem szühség, ha csah

nem hénytelen, lhogy ágyb‘an fehüdjéh, és ha

szép ídö van hi is járhat a’ házból. идут;

hell ugyan mindig magára'; de ohoson élni a’

szabadsággal illö, _és ez sohahnál a’ hiüritö

szer mnńhálását még elö segiti.

Senhineh sem hell a’ meghatározott hiíi

rüléseh’ számánál hevesebbel megelégedni, mi

vel a’ nem elegendö széhelés által, a’ beteg

ség hi nem irtodhavtihhcsah a’ fájdalom neve

lödih, ’s hésöbb még is hénytelen lészen a’

beteg több adagohat bevenni; de a’ felettéh

hathatósnah tal’ált Yadagohat: sem jó viszonta

golni. Ezeh szerint tehát, mind azon szeme

lyeh, hihneh egy adagtól igen soh, vagy igen

hevés hiürüléseh volt, hényteleneh a' hövethe

zendö adagohat meg hisebbiteni ‘аду nagyob

bitani, még pedig a’ hashajtó-_szert egy, a’hány

tató-szert pedig csah egy _Í’éluhalánnelg szinl:

igy a’. további adagohal;~ is vmind addig, mig a’

:neghatározott идёт: ‘hii'nriile’stl eltaláljáky A’
gyermehehnél a’ s_»zühségliez'y hépestl egy har
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madrész, vagy fél halánnal hell` az adagohat

nevelni, ‘газу hisebbiteni.

Némely idült betegségehneh orvoslása a

latt megtörténih néha',' hogy a’ hiüritö-szereli'

munhálása megszünih; illyen esetehben az ada

gohat nagyobbitani hell, és azon rangú hiüri

tz'z'o-szert hell elö venni, mellytöl remenyleni

lehetv annyi széhelést, mennyi szühséges; mert

e’ nélhůl meggyógyulni teljes lehetetlenség,

mivel a’ betegségneh oha hi nem irtódhatih.

Midön a’ hevés idöre felhagyott hiüritö

módot megint elöveszi az ember, ehhox` az el

sö adag lhisebb légyen mint az elöbb bevett

adagoh hözül az utolsó volt, söt néhe még

gyengébb rangu hiüritö-szer szühséges; 111116

nösön midön már látja az ember, hogy аист

érzéhenység, mellyet a’ megromlott nedvessé

geh az elöbb eltompitottah, újra helyre állott.

Egy adag hánytató, vagy hashajtó-szer s0

ha sem lehet igen erös ~ bár milly’ nagy 1é

gyen is ha сваи a’ meghatárezott számu hi

ürülésnél több hiürülést nem ohoz, és itt még

egyszer megemlitjüh, hogy ha a’ bevett adag

nah munhálása alatt a’ beteg magát gyengéb

ben érzi, ennek csah a’ nedvességehneh rosz

természete lehet oha, és hogy a’ hiüritö-szer,

rendesen beadva soha nem árthat.

\

l \

/
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A’ kihajtott nedvességeknek

szinök.`

A’ nedvességeh valamint midön megrom

lanah, ragályos вида!‘ ‚шеПё mlndenféle ége

tö vagy rágó forróságot felveszneh;d szint úgy

_ megromlottságuhhoz hépest ‘Майдан színt is

szohtanah váltani. Az epe a’ {ещё nedv, és

természeti színe világos sárga. A’ széhelésnél

e’ hövethezendö színehet lehet megjegyezni.

A’ megromlottságnah 1-sö fohán; a’ hiüritett

nedvességehneh színe sötét sárga, valamit hö

zelitve a’ zöldhez; a’ z-dih fohán zöldes, ‘аду

sötéc zöldszín; a’ 5-dih мы barna „дм; a’

lpdihén sötet barna, vagy fehetés, és az 5-hén

végre egészen fehete; néha egészen héh, so

hat hasonlit a’ feláztatott indigo héh festéh

hez.

A’ megromlottságnah hét elsö fohán fel

hozott szineh nem veszedelmeseh, de az utób'

biahtól lehet félni; ezeh ragályos és 116576

szes rothaclásnah színei ’s ezehneh elötüntével

nem hell többé az orvoslással felhagyni, vala-`

mint ahhor sem? midön a’ betegneh emésztete

nagyon szagos és hiálhatatlan. „_

Ha a’ nedvességehneh ezen neme látható

hépen megyen-el a’ testböl, ví‘gasztalás _lehet

a’ betegehre nézve, és ehhor szorossan гаван

hodva a’ B-clih Czihhelyhez sietni hell az or

voslással, mert ezen nedvességeh csah ahhor
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szünneh-meg veszedelmesehneh lenni, ha már

hiürittetteh. Illyen esetehben nagy ohosság 

'a’ gyógyitás-rendjéneh ahár melly Czihhelye

használtasséh is —— a’ hiürülésehet mind ad

dig meg nem ahadályoztatni, mig az anyagoh

tarmészeti állapotuhhoz nem hözeliteneh, ne`

hogy valamely „эти-темы, v'agy rnás ,na

gyobb vcsze'lytöl lehessen' félni. Ez az útmuta

tó, mellyet hövetni hell, és a’ melly soha sem

fog me'gcsalni, mivel a’ hiüritett nedvességeh

böl hövetheztetni lehet a’ még hiüritendöh

_ természetöhre.

A’ hánytató-szerre való ivásról.

Jobb a" hányás után nem mingyárt inni,

hanem а’ hánytató-szert -még egy darabigmun

hálni hagyni; de ha ez olly’ nagy megerölte

tést ohozna, hogy a’ beteg miatta elgy'engülne‘,

ehhor igyéh gyahran egy egy ñndsia gye‘ngeA

meleg theát, -vagy vizet. A’- thea__annyival jobb,

hogy az alsó útahon elöse'gili a’ hiürülést, :nelly

a’ felsö útahat is egyszer’sinind meghönnyiti.

Ezen ital csah ап‘а való, hogy az adagnah

hánytató erejét gyengitse, és segilie alá felé

munhálni; мы: mind addig нет hell inni, ._va

lameddig a’ bevett adag csende'sen és gyen- _

gén dolgozih. Ha a’ heteg a’ hányás alatt s_zom_

juhoznéh, úgy idöhözben ihatih ezen theából,
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vagy vízböl, és szája himosására is használhat

ja rosz szájíze’ eltái'oztatására.

Ha hibából vagy valamelly más ohból fö

lösleg hánytató-szert vett volna bé a’ beteg,
Vúgy idöhözben több fìndsia huslevet hell еду

nehány Кайл hele olvasztott friss vajjal reája

inni. De a’ miatt nem szühség az orvoslást fél

ben szahasztani, söt inhább másnap még foly->

mui nell.

Itt van helye megemliteni, hogy a’ hány

tató-szer természeténel fogva nem méreg, mint

némellyeh tartjáh, hövethezöleg valamint min

den más államány csah úgy árthat, ha 56163

leg nagy mértéhben használtatik. —

A’ hashajtó-szerre lvaló ivásról.

ì A’ hashajtó-szerre való ivás nern'csah 32111‘

ségtelen, hanem а’ gyomor’ telesége miatt még

hányást is ohozvhat, mineh elötte csah egy hi

ürůlés is történt volna. Ha a’ beteg szomjú,

‘аду szája nagyon Siáraz, úgy néha néha 111%:

tik egy hevés hönnyü theát, zöldséglevest, so

vány húslevet, tejesvízet, nádmézes vízet; vagy

más illy’ nemü italohat. —- Midön a’ hashajtó

adagoh „дышать, vagy hezdeneh meg
szünni munhálni, ahhor а’ betegeh >lszomjak

szohtanah lenni, ée ezen esetben a’ megneve

шеи: italohhal tetszéseh szerint élhetneh. Min

den adag, melly munhálása után szomjuságot
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támaszt, еду új adagnah szühségeshépen való

bevételére штат; mivel ezen szomjúság a’ ned

vességehneh égétö forróságától van, melly ma

gánah a’ betegségneh is oha.

Életrend (Diaeta.)

Módszerünh alatt az, mire a’ betegnch vi

gyázni hell, nagyon hevés és egyszcrrů, de bár

mit mondjanah is ellene, a’ természettel min

dcn bizonnyal töhélyesen megegyezö.

Ha a’ heteg elébb aharna magába eledelt

venni, hogy sem gyomra megszenvedné, hi

hányja azt. De ha l-ször, a’ hánytató, vagy has

hajtó-szerböl еду adag a’ meghatározott számu

hiürülésehneh legalább hét harmadát az alsó

útahon hieszhözlötte; 2-szer, ha a’ bévett loga

natos adag után mint egy öt, vagy hat óra el

tölt; 5-szor, .ha nem ohoz böfögést; li-szer, ha

a’ gyomor valósággal eledelt hiván  a’ mi

legbizonyosb tünet »- ehhor.` már ehetih a’

beteg legalább egyA hevés húslevet, és hésöbb

ízlése szerìnt valami másféle level; is._

A’ leves étel után mint еду óra mulva más

féle hönnyü ételt is vellet magához, csah hogy

ohoson báníéh a’ dologgal, és finhábbtöbbszer

ещё!‘ egy `egy heveset, mint egyszerre igen

sohat. Az egésséges táplálmány hîherülhetetlen

szühséges. A’ savanyos, nagyon sós, hevitö, és

nehezen emészthetö leledelehet herülni hell 3

/
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de fött gyümölcsöt, nyerset is ha jól meg van

érve szabad enni.

A’ bór, hülönösön a’ piros bór mértehhel

használva nem árt, ha csah szesze által a’gyo

morban lévö savany fel nem gerjesztetih, és

a’ beteg orvoslásában meg nem ahadályoztatih.

Minden esetben a’ )'ó bór maid minden beteg

neh ajánlható; mert a’ mi borral teljes, és

szeszes, az a’ nedvességes részehre типы“, e-r

röt és tonust ё‘! a’ szálas húsohnah. Iiözönö

sön az ingerlö italoh, millyeneh a’ hávé, erös

és hevitö lihöröh, а’ felettébb soh bór nem be

teges szeme'lyehneh való, sem pedig soványoh

nah, sohhal hevé‘sbé ollyanohnah, hihneh ál

matlanságot ohoznah. ‘

Minehutána a’ lleteget, nem мы; hogy

itala épen egészen ollyan meleg légyen , mi

lyenneh az adag’ munhálása alatt lenni hel

lett. Ehhor már ihatih nádmézes, vagy boros

vizet is, egyszóval mindenféle italt,mihez szoh

va volt, de mindig vigyázattal és mértehhel.

A’lieteg mint feljebb megmondottuh hi is me

het a’ házból, de szüntelen óvja magát a’ fe.

lette'bb hideg, vagy melegtöl, az étel után még

lehetneh egy nehány hiürülései, mint hövethe

zése az elöbb bévett adagoh’ munhálásuhnah,

és az .eledel által nyert életmüh’ megerösödé-4

se’ 'nyilvános eredményén‘eh.

Ha a’ betcgneh nem volna hemény eled’e»3

lehhez’ hedve, a’ mi gyahran megszohott tür



171

ténni, czen esetbcn ereje vissza szerzésére jó

erös és tápláló húslevet hell inni, ebböl bár

mennyit igyéh is a’ beteg, nem lehet félni hogy

mcgárt; mert erösitö, ’s a’ mellett még a’ hi

üritendö nedvességehneh is elvészi csipösségö

het. Ehetih, vagy ihatih tehát a’ beteg ha jól

esih tápláló levet, zöldség leve‘st és.csoholádét.

Minden esetre, ha a’ beteg а’ beven he

mény vagy folyó eledelt hihányja, ahár azért

mivel a’ hiürülés után igen hirtelen vette-bé,

ahár azért mivel gyomra meg nem szenvedhe

ti, újra megint enni, ‘аду inni hell, és ehhor

gyomra bizonyoson megfogja szenvedni.

Életrend a’ 4-dik Czikkely alatt.

Azon hetegeh, hihnél a’ hiüritö adagoh

sebessen munhálnah,  az az б. vagy 8. óra

alatt -, és így egy nap hétszer is jól ehet

nek, ат!‘ egymás után több napohig viszonta

golhatjáh az adagohat a’ nélhül,` hogy'félbe

hellessen szahasztanioh. Azoh ellenben, hihnél

a’ legerösbb adag is csah hésöre, ’s néha hét

annyi idö alatt hezd munhálni mint másolmál,

hevesebb táplálmányt vehetneh magohhoz, és

ennélfogva a’ másodih adagöt is csah 50. óra

múlva viszontagolhatjáh, mivel a’ testneh táp~

lálmányra, mint létezete’ elsö alapjára, hiherül

hetetlen- szühsége van. .Azért ezeh hésöbbre is

gyógyulnah-fel betegségöhböl mint az elöbbenieh.

Mindazonáltal az étvágy’ azon hiányát,

mellyr а’ mòzgásba hozott nedvességeh’törnegé
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töl, és a’ megromlott ányagok által okozott

kénytelenségböl szármozik, nem liell az étvágy’

азот! hiányával felcserélni, melly'a’ betegség:

nek hosszas tartósságából eredhet; mert az el

sö esetben az étvágy, az ezt megrontó olmali

hirtelen liiüritése által helyre állíttathatik, a’

másodil'. esetben csak idövel, az egésség’ hely

re állásával убьет-киев.
к

Életrend а’ 3dik Czikkely alatt.

Ha valamely beteg kényteîen magát а’ 5

dik Cziklielyhez tartaní, ekkor minden pillan

tatban táplálmányt lxell nékie nyujtani, mind-`

azonáltal a’ néllu‘il, hogy a’ kiürülésnek sebes

menetele megakadályoztatnék. Tehát mentöl Кби

nyebb az eledel, annál hamarébb megemésztöd

hetik, és annál hamarébb lehet az adagokat vi

szontagolni. Ha húslevet eszik a’ beteg úgy a’

lciüritö adagot mintegy Её: óra múlva már vi

szontagolhatja; levesétel utáu pedig három óra

múlva. Ha az V~'eledel nehezebb volt, eldior a’

ldüritö adagoknak béyéœlgkröl szóló Czihliely

hez hell az embernek таза“; tartania.

Közönös megjegyzések а’ bete

gekre nézve.

Minden esetben a’ beteget .nagyon ìisztán

kell tartani. „Az ápolgató liötelességét а’ beteg

körül egész kiterjedésében teljesitse 5 melly

föliént abban áll: hogy természeti álmára a’
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betegneh, melly a' gyógyulásl nagyon segíti,

._ ügyeljen; lelhét vidámitsa, bátoritsa, vigasz'

talja ’s szerezzen számára hasznos idötöltést;

a’ szobát mellyben a’ beteg fehszih gyahran

szellöztesse; двум, és testi ruháját nagy ügye

lettel változtassa tisztára 5 az emésztetet, ’s

mindent a’ mi megvesztegethetné a’ levegöt tá

voztasson-el. Egy szóval minden rendszabályoh

акта czélozzanah, hegy a’ beteg mentöl elöbb

felgyógyulhasson. 

«eq-»
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Vénus nyavalyják.

Ezen betegségeknek leîrását 'azért гены‘

toldale'kul ide a’ munliánalf legvégére, hogyha

talám némely orvosoknak nem kellene szemök

elött megjelennì‘, az egész lcöuyvnek megbon

tása néllfůl is ltilehessen venni.

v A’ Vénus nyavalya tagadhatatlan, hogy az

emberi nemre nézve még sok roszat fog hátra

hagyni; de valamîntvminden más betegségek

nek megromlottsága Oka. Ha ezen anyagolmak

megromlottságuli a’ némi részelíbe, és a’ nem

zés élet-müszereibe hathat, úgy azokban vénus

mérget támaszt. Мех‘: az elsö ember, kitöl e

zen nyavatya továhb harapodzott, semmi más

forrásból nem kaphatta. ‚ _ '

Ezen méregnela kîfejlöd'ése a’ párasodás,

‘газу Вбябзыёз által elösegittetik, kivált ha az

gyakran megtörténik. De a’ nyavalya más mó

don is elragadhat. Legközönösbb, és bizonyosbb

mód ezen nyavalyát minden kórtüneteivel együtt

elkapni a’ párasodás; jóllehet vi-¿yázatlan Вб

zelítés, a’ részelmek hozzá érinté‘se, és gyak-b

ran még a’ lélelfzet-vétel bészivása által is el

ragadhat. '

Az, a’ mit kór-méregnek (virus) nevezneli,

a’ nedvességeknek Vizesnyirka; melly ezen

esetben ollyan vékony, hogy а’ legcsekélyebh

érintósre is elragadhat; olly csipös, hogy a’
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legélénhebb fájdalmahat érezteti, ’s hasonlóhé

pen minden más szenvedésehet: hifolyást, Бун

ladást, ingert, helést, hinövést, szorulást, és
leülepedésehet elöállíthat. i

A’ nyavalyánah terhessége ugyan mindig

arányban áll az elragadott hör-méreg ártalmas

ságával, mindazonáltal a’ szem'ély’ nedvességé

neh megromló hajlandóságától ie soh függ 5 mert

mentöl gyengébb volt enneh az elragadás elött

egéssége, bizonyoson annál nehezebb lészen

megorvoslása is.

Ha a’ véxxus-nyavalyánah> nem a’ folyéhony

nedvességehneh megromlottsága lenne az oha,

úgy az elragadott hór-méreg az elragadás után

tösûtént fájdalmot ohozna, és minden hór-tüne

teit elö-állithatná; de nem úgy van, mcrt a’

fájdalmah a’ hözösülés шёл hésöre tůnneh-elö,

és ez tisztán arra mutat, hogy az elragadott

hör-méregneh bizonyos meghatározott idö hell,

mig a’ nedvességehet eltöltheti, és hogy a’ V i

zes nyirhnah hasonlóhépen idö hell mig meg

romlása által az elragadott csirával egynemü

vé válhatih.)

Minehelötte gyógy-módunhról szellanánh,

megemlitünh elöbb némely szerehet, mellye

het régen a’ palástoló gyógy-módban a’ Vénus

nyavalyáh ellen használtanah. Hosszas ideig él- ’

teh a’ ferdöh mellett érvágással, vizellet-hajtó,

és elzáró gyógy-szerehhel. Hésöbb, hogy еиеЕь

neh hasztalan voltuhról xneggyözetteh, izzasz

tó_ szerehhez. fogtanah, és` azt hitte'h, hogy e
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zek által a’ nyavalyának elejét vehetik. De csak

hamar által látták, hogy ezek sem sokat hasz

nálnak, ’s egy más szert vettek elő, a’ mellyel

való orvoslás még mai napig is a’ nagy orvos-7

lásnak neveztetik. Ezen orvoslás abban áll,

hogy higany, vagy kénesővel békenik a’ beteg

nek testét, és később különböző nevezetek a

latt, és alakokban még be is adják. Ha bár

nem is lehet tagadni, hogy ezen szerek néha

egy darabig eltüntetik a’ nyavalyát, mindazon

által a’ személy további egésségére számtalan

rosz következésekkel fúlynak-be; mert már az

orvoslás alatt nyálfólyást okoznak, és a’ foga

kat annyira meglódítják, hogy néha kiis hull

nak. Fejfájást, gyomor betegséget, és sok más

roszféle változásokat támasztanak. A’ kéneső"

nagyon hideg anyag, következőleg a'természes

ti melegségnek nagy ellensége, és már ezen

tekintetben is nagyon veszedelmes; Ha tehát

az ember nyavalyáját megakarja orvosolni, ’s

minden további rosz következéseknek elejét lti

vánja venni, úgy siessen a’ gyógyító gyógy

módot követni, és ez bizonnyal segedelmet

nyujt. A’ hashajtó-szer át-nyargalja a’ kiálló'

mírigyeket, a’ tenyész-nedv-hólyagocskáit, va-=

lamint minden más nemző részeket, mindent

kitakarit, kitisztít, az által, hogy a' "kiömlött

anyagokat feloldozza, meghigítja, és a’ bélcsa

tornába vezeti, honnan annakutána az emész

tetnek természeti útján kiüríti". A’ kiürítő-szer

olly tökélyesen helyre állítja az egésséget, hogy

12
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a’ nyavalyának vleghisebb része sem marad hj¢ït~`

ira, és úgy kigyógyitja hogy a’ felgyógyúlt вы?

z_nély az elháláeáltnl még ép, és egésséges

gyermekeket szülhet e’ világra; söt még ázenv

lténesö részecshélcet is liihajtja, mellyek vala

!_nely elàbbi betcgségben használtatván, a’ fó

lyékonyeágolilxall cgyütt lierengenek. ‚

A’ betegségneli kór-tünete , afliár újanon tá

xpadott, akár valamely régi vénus-nyavalyának

maradványe légyen is , mindenìk esetben a’

nyavalya’ megorvoslására а’ kìürítést a’ ¿s-dils,

Czikkely szerint hell véghez vinni; hogyha va

lami tex-hes változások adnák elö magokat, ali

lmr ¿5-11m cziklfelyt 'keu kövemi. На а’ gyn

mor meg van tcrhelve, úgy hánytató-szerre van

мышц, és ez 'nem maradhat azon esetben s0

ha lli, midön a’ felsö útallnali valamely részén

mutatkoznak a’ nyavalyának kór-tünetei. Men

töl sůrübben vìszontagoltatnak anadagok egy- ’

más után, annál hamarébb elö-szereztetîh az.

egésség. Az életrend itt is , valamint feljebh

leîrtuk, legyszerů. A’ beteg minden dolga után

láthat, csak hogy таза“: meg ne eröltesse, és

az ételben, ìtalban mértékletes légyen; bort is

ihalzik vìzzel elegy. _

A’ hülsö bánás-módokközül sok nagyon

‘Знайте; а’ belövés,_fecskendezés, és más e’

тема-езды dolgozó szerek сваи ingerlök, és

Yeszedelmeseli. _'

НаъсЬеВ, leülepedesek, kinövések ’s t. e..

jönelx elöí, ezekkel sebészi szabályok szerint.
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hell bánni, ’s ezeh mellett, hogy a’ nyavalya

alapason hiirtódhass'éh, szühséges azon forrást,

mellyböl az eredett, illendö módon, és öszin

tén megtámadni. Azon betegehneh, hih vé

nus-nyavalyáhhal lévén eltelve, magohan segi

teni hivánnah, elöbb mód-szerünh alaptételei

vel szorosan meg hell esmerhednieh, hogy or

voslásuhnah )'ó, és foganatos hövethezése le

hessen. 
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