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Miszlay.
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lNagysíngos és tekintcles Férñak!

'Eiszta termèszetes kötelességét

выдает véîem a’ rend, midöñ a* kur’

fölfo'gòfl: ì'lïîé'se' идиш az енот"; élet’

задают ködéböl kiemelkellve, tu

dományos lñerênyinek legelsô vonalát,

nem ша‘ násn'ak ‚ müll а’ közdîvat ja

vallná,v апет szeretveìtisztelt egy

kori Tanîtójínak h_ála’ teljes érzeté

ben ajáinll'ya. Hála! ez' az érzò kebel’

паду igéjè, mellynek kimondàsàban

diosů neveitek haugzanaky ’s benne

személyesítve Tl, тиши a’ soha nem

fcledhetô jótékìoiiyság’ erös Каравай

а’гепаеъ Ianynyira Iekötelezve tartjàk.

TI „душок а? mi tiszta keblů màgná

saink', kiknek ртом kegyeìben a’
leélt idö’ viszonyaî csorbát nem е]:

hetének; Tl vagytoka’ mi atyáink,



kìknek szerelete a’ lenni akaró úlet

elött most is úgy világít, mint akkor,

midôn a’ czêlra kůzdés’ támadó elemei

elöl fölf'ogó karjaitok nyujta biztos

menedéket: édes emléke а’ jól lef'u

tott multnak; a’ jôvö kor’fátyola alul

képeket adátok elejbénk, és mi azok

bau a’ szólló alakot nem [шпик magya

rázni; magokat hinte etétek szét, '

egykor gyümölcsözendoket, ’s mi nem

ludtuk, hogy nekünk is kelljen a’ gyü

mölcsrül számolnunk, mellyben a’ szét

hintegetés’ ipara jutalmát самца: nem

az akarat teszi itt sulyossá az édes

kötelességet, тег! mindent jólakarni,

bennünk is születésì szenvedély, lla

nem a’ magas ушком, mellynek

illôn tömjényezni - ünnepèlyes föl



mint, mi а’ születet-t kisszerůségnek

talàn tárgya sem lehet; de hiszen az

okult gazda terményeinek silányabb

gyüjteményél; sem veti el magától, lud

vàn, hogy а’ salakhalom is tôbbszöri

rostálgatás мы hullat még némü sze
Imekelr, mellyek llaszom'a танцами:

‘vegyétek nemes Férfìak e’ szük ter

ményti énytelen kezeinkböl szivesen,

’s olly lhledelemmel, minövel mi ат

Elejbétek állítànk, öszintén megvall

va, hogy nem olly kellö termêny,

minöt szêthintett magotok utàn Vär

natok пеньем“, de vigasztaló engedé

kellysègre zolgáljon az, hogy e’ gyů

mòlcs elsö, ’s ezt jobbak szoklák kö

vetni. De hogy а’ természet’ e’ szokott

fendjét iparunk’ elöszàmolása elne



tèveszszeßsdünk,megszokoltkegyei

.,tek’ melegét tovább is l„élvezni . enged

jêtek, fmelft vegyes, szellemi'l elemek

nek àllunk ,miiSrhatalmábam ’s a’lmmar

villanók’ rendjéböl :çgy .is elé , hogy

а’ светете’дпеёйшши sarj'adéklt szél

pôrzsöljev.: a’.g`0ml,08 e'lem fnevelö. daj
lkánjß детеныши, ащьытапда aina

kics'iny делившей můvelünlg, свай erre

segitselek-nggy Lelkek, . eros ’siermô

leeml a’ kis gyfökén, mellynekyszel

lemi ügyét illy alákban ezenuíl is szí

vasen képviseli `

«Nagyságtok- fs Tekintetességteknek

legalázatosb hive

Pap [упасиа
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’ VEZERSZÓ.

Midön rendünk’ szellemi elömenetelènek te

kintetéböl a' Sebészi Almanachot e' jelen alakban

és lényegben évröl évre kiadandót tervezém, ko

molyan 's fontolva elmélkedtem ugyan, a’ válalat’

nagyságának kôrét elöre méregettem, nehézségeit

számolgatám, 's bár az önhizelgés’kedélyéböl néha

hiú is voltam azt шпата, hogy nem e’ válalat után

várandó-e közösen a’ jövendö, molly a’ bátor ige’

fölmelegült eszméjét megtestesiti x a’ félelem’ teljes

érzetében léptem fôl még is, hirlapilag lervemet

nyilvánítandó, nem azért , mintha torvem’ kivitelé

nek lehetlensége fenyegetett volna; hanem mivcl

költsönôs eröt követel, mellynek gyôke fölötte

szétágozó, ’s az elvonultság’ olly tömöttségében van

mélyen feszülve, hova nem könnyíijuthatni, 's

A
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kérdésfvajjon az igénytelen kezek’ ihledelme hir-e

hatékonysággal, melly a’ mély elvonultság’ e’

szomorú tárgyain viszszahatást gyakorolhat. Egye

bek Vközül ezt jegyzém föl fö nehézségül, pedig

válalatom’ nyilvánitásánál akadtam a’ legföbbikre,

mertvéltem, hogy az Almanach úgy is mint egyes

életkérdéseknek, és a’ köz egésségi ügynek, ugy

is mint természeti tudomány’gyüjtemènyének tára,

игу si mint еду tespedéssel vádlott rend’ szellemi

haladásànak eszkôze hirlapjaink által közügyként

fog tekintetni, és mint uj ’s Готов irodalmi Шпе

шёпумемтеюъ nyerend, éshibáztam, mert válala

tomat Osak a’ юта/ъ és Паж/юз Mulatságok te

кашек közügynek, ’s mint_illyennek programját

‘ szivesen közölték, miért köszönet mindkettönek!

különösen-Orosz Józsek urnak , ki már többször

föltünöleg bebizonyílá , hogy rendünk’ emelkedési

iparát példa nélküli hajlammal везём, nyitva tart

ván igen böcsös lapjait minden olly czikknek, melly

rendünk’ haladásának eszközét, akadályjait jól ’s

korszerülegìfejtegeté, ’s gyorsan közlé a’ külde

ményeket, mellyek a’ rend’ tagjai által érkezé

nek hozzá: hajlam, külöm'tett Iìgyelem ez igen

is, ezreket érö olly században, melly külôm

böztetés nélkül еду egész testület’ szerencsé

jébe vágó rohamok' majd legmagasb fokának
birja korszakát: többszörös hála, legbuzgóbb

köszönet érette az országos tudósnak ,1 а’ sze

rény és nópszerü politicusnak!!! - Ef mcl
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lett segédtársamat is még Augustus’ 13-án sze

renoséje elmozdította mellülem éppen akkor, midön

segéderejét leginkább érezhettem volna. — Több

illy nehézségek mellelt vergödtem pályám’ kétes

határán tovább és tovább, mindig ridegen, mint

a’ pusztai szálfa, mellyhez osak а’ viszketeg hátak

ütödnek; de merö változat a’ természet, változó

a’ sors, melly nyomainkat liéséri: а’ kedvtörö

pálya’ hoszszú nyomulalán jobb lelkekre i's akad

Фат, kik hangot adának, allyagilag vagy szelle

mileg segédkezet nyujtának a’ távulból, hogy czélt

és türelmet ne veszejtsek: а’ jó szózatok jókor

jöttek, 's bár föltünö de még illö' számmal sem

valának; de clég lelkesek; mellyek közül Szat

máry barátomé többszörös ismétlések теней leg

nyomatosabb, a’ távulban üzte ö szorgosan; ’s

derült homlokkal, mit az ügy’ lelke neki sugalt ’s -

töle követelt, ’s fáradhatlan buzgósággal mind azt,

mi itt helyben, az ügy’ születési helyén a’ meg

szállott 'költsönös ipar’ tehetségével teendö lett

volna. Es igy а’ forgó elemek’ változó hagyintati

közt bár lassan, de Шаги/а ime ранга értem, hol

`a’ hálás keblü vándorral én is szabadon üdvözlôm

а’ sors’ nemtöjét, ki kétség és remény között, olly

vegyesen hánkodó érdekétügyemnek gonddal ké

séré, 's minden veszélytöl megvédve, eszközlé,

hogy oda nyujthatom azt, hova eredetileg szán

va volt.

Ki ez и] terme'nyl lekötött {igyelemmel fon

è*
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tolgatja, ’s az elöre bocsátott programmal öszsze

vetl, talán átl'og'ja штамп; menynyire iparkod»

lain mindenûtt, hogy a' kimondott ige’ lényegét

az aggasztó viszonyok’ sorozata közt is beváltsam ;

átl'ogja lálhatni, hogy a’ rovatczikkek’ válagatásá

ban, elmndezésében, ôszszefüggö egészítésében

elég kényes voltam, ’s menynyire iparkodtam,

hogy az uj tüneményt tudományos alakban ’s saját

tèrmészetének megfelelö lényegben adjam, hogy

anynyimagas várakozásnak osak közelítve is meg

felelhessek, önkénytes könnyelmüségböl egy sze

mernyit sem engedtem beosúzni, mi az Egész’

csôkkentésére válhatna, а’ föltalálható hézagok a’

lerázhatlan gyarlóság’ terményei, mellyèk ellen nem

volt fegyverem. De nem hagyám lìgyelem nélkül

’még azon dolgokat is7 тепуек az Egész’ külsöh

'nyének emelésére belolyást gyakorolnak; ’a ki

fejtö hyèlvet , melly az orvosî tudomânyban még

тете ‘зоваъ haladhat, különôs komolyságra mél#

tattam ’s ügyekeztem, hogy benne a’ k'özösen

megìsmcrt jót катет szilárdítsam; мимозы

válagatva használjam , 'a" hìányt próbakép’ pólo-l

‚тат: csak a’ s'zönycgen álló irásm'ódbar) (От-ь

to'graphîa) тек némü löltünöbb ellérések söttalán
`ujdonság0k, m'ellyek'r'öl itt lszän'rolnflm kell _:

А) Её èlvem: пишете;— és mz'ndem'iíï,

‚ю? csaÍs leñetséges, a" ‚её! ёо'гейтг' гжбйэш де»

пинг, számůzm' és megkülòìnòöztetní. Innen

külômbs'é'g'et ВЫ! nekem is ‘a’ 'személy `és e'szköz
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között шепнет, inert más p, о. a’v söpro” (scopa

tor), más ismét. a’ юрт; (эсера); más a' méro”,

más a’ mél-:Z ’s a't., és illyenkor az utósó hang

абс meghuzom, különben ismét вы értelemre

akadhatok, p. о. fogó az, a’ ki fogja az eszközt,

fogú pedig maga a’ kovácsok’ eszköze: röviden

foga már más értelml'i, p. 0. roszsz fog/z emößr

azaz: ember, kinek roszsz foga van. E’ szabálynál

fogva nem használhatom a’ divatszerl'i mandó/s,

ta/ujtólx, emlüók mondtuk, tanítottuk , említettük

helyett, тег: шалаш, tamïók participiumok, ’s

anynyit tesznek dic-entes docentes. - Е’ Sza

bálynál .fogva пеш szabad irnom: most ¿pen

(recto nunc), meri ez anynyit is tesz nunc sanas

est, hanßm mast винт, ‘igy: имидж/Евр min

de/zképpen vagy rövidítve de hiányj'ellel: mz'ndeu

‚дёр’, máskép’ ага; értelme is ienne: omnisimago,

z'u от”! imagine. _» Egyéberánt е’ Szabály Sincs

kivétel nélkül, türnöm kell, hol a’ dolgon segíteni

nem lehet, vigasthlásul vszolgál azonßan, hogy az

illly kivételeknem ,llagy-_számynal vannak , azokon

is nem lehetetlen зевает, р, о. gò'rög вы értel

mi'i, mjnt igét: дату а’ замёл irom kis bötüvel,

mint nemzetet: Görög nagygyal, így: Fog (dens),

fog adm’ (баш); air (допью, 1r v. ir röviden

[unguentnmj ’sa’t., —- külômböztelésez, ha bár

mino itélöszék elè vittessék is. -- Hasznát e’ Sza

bâlynak abban гашиш, hogy a’ kétes nyelvtanì

dolgokban uiba vezet, ’s kimutaljar7 hogy e’ vagy
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ama szót mikép' kelljen irni, mi anynyi szétágozó

nyelvtani vélemény-külömbség' uralkodásában nem

kis nyereség annak kiváltképpen, kinek, többször

tollhoz kell nyulni. — Е’ fő sznbály' természeté

ből folyik, hogy _

B) A’ hiányjel’ elhagy/ását nem követ/te

tem és éppen azért, mert hiányjel nélkül kétértel

műség állbe, tehát а’ fő szabályba ütköző , igen

is, mert az a, е, s, hiányjel nélkül egyes hang

jegyek vagyis bötük, és éppen ngy, mint az

ábéczerendben akármellyik, hiányjellel pedig mind

a' három szó, és pedig az első шланги, а’ má

sodik pronomen demonstratívan“ a’ harmadik

coni/metio. Tehát a’ hiányjel ezekben azt a' nagy

változást teszi, hOgy nem bötük többé, hanem

megrövidített szók, mellyek az egész eredetiség

nek, vagy is meg nem röviditetteknek (az, ez, és)

lényegét teljes" mértékben viselik , mit a' kimon

dásban soha téveszteni nem kell, nem szabad, ‚

különben hangjuk a’ kiejtésben hiányos és csalé

kony leend, mert rövidítve mind a’ három mintegy

hökkenve vagy is elharapva mondatik ki, minél

fogva csak félanynyi időt kívánnak a'kimondásban,

mint akkor, midőn egyes bötükként állanak. Mikor

az a, e, s hiányjel nélkül használtatnak, akkor

rideg bötük,A mellyeket minden magyar tartozik

ngy teljes hangjukban kiejteni, mint az ábécze

rendben akármellyik rideg bötüt, Yp. o. az ábécze

rendben e’ bötüket k, l, m, n, í így han
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geztalom; lui, el, вш, en, i, az a, e, e kerdés-~

ben шубке: pedig igy: a, e, es és иду vélem,

ezbkötelességem, de kötelessége minden ma-l

gyarnak :' ki l'og engem сена: méltán kárhozlat

паша, ha olvasván, minden egyes bötünek saját

hangját kiszolgáltatom ’s úgy hangoztatom, mint

azt elöttem állani látom? p. o. Az ur s :salga

l:o"240"t¿:A nagy a Íu'iló'ubség, s е Àülò'fióséget

гид/25 z'llo”__s méltányos s гати ööcsò's is ki

fog engem méltán нагнетают? ha én ezt igy

olvasom: a2: ur es szolga kò'zò'lt magy а lm“

löuöse'g , es' e hülà'nôsëget tud/nz’ z'llo” es mél

ta'myos, es talón áò'csös is. - En e’ természe

tes olvasást már néhányszor gyakoroltam éppen

saját irásában ollyan elött, ki hiányjel nélkül ir,

és mindannyiszor nyilvános neheztelést vontam ma

gamra, ’s azzalvádoltattam, hogy osufotüzök be

liile ’s irásmódjából, pedig ha ez igaz, akkor ön

maga üz magából ’s irásmódja'ból csufot; -— és

neheztelésében úgy nyilatkozott: „volna osak ke

gyed journálista, ’s anynyi teendöségneklekötött

rabja, munkáját bizonyosan nem terhelné anynyi

üres ozii'raságokkal; nem hinné kegyed meng/nwe

könnyz'tz' a’ [airing/[el лёта?” z'rásmórl a’ bâti/î

szedo" тип/ИМ: a’ „пищат — vagy úgy!

a’ bötüszedö’ munkájának könnyítése végett nyel

vünk’ sajátságát fölis lehet áldozni? szép, valo

ban sarkolatos ok! ugy vélném, a’ bötüszedö’

munkáján meg jobban is lehetne könnyíteni, pél
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dául, ha minden szóbul egy két bötüt штамма,

— aztán az illy munkakönnyítés a’ nyomatási köl

tségnek hoz-e némü has'znot? -— De af tárgyra.

A' hiányjel' elmaradása értelemzavaró is, p. «o;

Péter kertjében sétált, ki fog engem vétkesít

hetni, ha kétkedem, vajjon Péter a’ maga kert

jében sétált-e, vagy Péter' kertjében egy más

valaki? - ép most [дн meg, hibázom-e, ha

ezt én így értem: sanas modo advem't? hi

bázom-e, ha e' kitételt: mindenkép megvetendő

így értelmezem: omm's z'mago rez'icz'enda? -

Uraim! ezek okok, pedig sarkolatos okok, mel

lyek a’ hiányjel mellett parentálnak 's nekem jo»

gosan paran'csollyák, hogy hiányjel nélkül írnom

nem szabad és én e” jogos parancsot elismerem,

és neki engedelmeskedni kötelességemnek tartom

mindaddig, mig egy sarkolatosb ok itteni meg

gYőződésemet szét nem tördeli. -- De а’ fő sza

bály” természetéből folyik 'az is, hogy

x С) A’ határozó zgéll'ne'l a’ jelenidő” és pa

имевшим egyes számú harmadi]: személyé

деп , а" Zoltsak lehet, külömbséget tegyek,

mint ezt minden müvelt nemzet híven teszi: a’ latin

aztmondja a? jelen időben: (licit, cogitat, а’

pa'ranesolóbanä. dient, cogz'tet, visgálja'a' tiszta

keblű nyelvtudós, mellyik az a’ nemzet, “melly е’ -

kettőben külömbséget nem tesz, —— csak a’ ma

gyar,- igenis mi, kik 'a' '19.-ik században erősen

hiszük, hogy haladunk, még talán mindenben is,
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mostis, mint akármikor úgy írjuk a’ jelenidő'

harmadik személyét: gondolia, adja , mondja,

a'parancsolóban is hasonlókép': gondolja, adja,

mondja, nyelvtani haladás ez? - nem vagyunk-e

szánandók éppen azért, mert nyelvtani könyvekben

talán minden nemzeteknél gazdagabbak vagyunk?

lehet-e ezt tovább is türnünk? miattam szabadon

kinek ugy tetszik; de minden saját iratomban,

mellynek nyilvános életébe egyéni tekintélyei be

folyhatok, e' tárgyban külömböztetést fogok tenni

és úgy írni , hogy a’ jelenidö a’ paranosolómód

túl első tekintetre kitessék, és ebben е" szabályra

szorítom magamat: a’ jelenidő lágy, a’ paran

osolómód kemény hangot kíván, innen az én

kiejtésem szerént az ly lágyabb mint a' j, а’ j

ismét lágyabb mint más hangú mássalhangzó

mellett a' gy és ty; vagy is: némelly igék

ben a'gy-vel jobban kitudom a’ parancsoló hangot

fejteni, mint a' j-vel, máskor megin jobban a’

j-vel mint az ly-el, ezzel pedig parancsolni soha

sem tudok, következőleg az ly-t a'jelenidő'kil'ej

tésére használom ott, hova illik, p. o. az igék

nél, mellyek a'gyökben l bötüvel végződnek, -

szóval: keresem, mit ragaszszak hozzá, hogy a’

jelenidőben lágyságot, a' parancsolómódban pedig

kemény hangot fejtsek ki, mire a’ külömbözte

tendő szó’ természete, bötüszerénti szerkezete, ér

telme. és hangja elég világot gyujt előttem, p. о.

gondollya, актиноида, „(шум — gondom»,
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сшит, valija, vélem akkárki is átláthalja, hogy

az elsö háromban lágyabb, az utósó háromban

pedig keményebb hang uralkodik, tehát az elsök

kel a’ jelenidöt, az utósókkal a’paranosolómódot

Тенет ki, így: mandja, лица, birja, lapjw;

most, azaz, a' jelenben, mondgya, надул, bir

gya, [орта parancsolólag. És így csak ott va

gyok türelemmel, hol a’ dolgon egyátalán se

giteni nem lehet, én legalább nem tudok, illy

állásom pedig van, nevezetesen az olly igéknél,

mellyek a’ harmadik személyben zbötüvel végzöd

nek, p. 0. abazza, iutalmazza, ajámlélaazza

's a’t., ì ezeket а’ paranosolómódban sem tudom

máskép’ mondani, mert а' jelenben az egyik z

elhagyásával, а’ szónak egészen más értelmet

adnék , mert más p. o. abazza (causal), más is

mét akaza (causabat) , azéri; ezek даю: elvem’

követésében nem vetnek, игу tekintem ezeket,

mint kivételeket, mellyek minden szabályban ki

sebb nagyobb terjedelemben megszoktak lenni.

E’ három pont alalt foglaltatik minden eltérés

és irásmódbeli ujdonság, mellyekröl itt számol

nom kellett. Az Almanach’ ez elsö kötetében

használom azokat nyilvánosan legclöször, mellyek

nem egyebek, mint а’ fölhordott okokon alapult

saját meggyözödésem, nem kivánom, hogy шока:

valaki kövesse, de azt igen is, hogy meggyözö~

dés- és vélemênykülönbözésben egymás eránt tü

relmesek legyünk: én azokat, kik a' kétértelmü
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szóktúifznem idegenèk; kik hiányjel nélkül irnak;

kik a’ jelenidöt és a’ paranosolómódot a' гото

zott értelemben mindigj-vel, és csak örökkéj-vel

írják, soha sem háborgattam, osak most, midön

ellengyözödésemet tisztikép’ kellett kifejtenem,

szóllottam ellenkezöleg, mégsem megtámodólag

’s részletesen, hanem átaljánosan, miattam mind

eddig saját gyözödését szabadon ’s háborgatlanul

használhatta'` 's használhatja ezentul is mindenki,

mitsem tarthatván aitól, hogy az ellenvélemények

ellen a’ közdivat szerént énis megta'imodólag` fo

gok harozolni, minek ozélja lenne, mindenkìtvé

leményem’körébe csigázni, ezt nem tehetem, nem

akarom tonni, de megkivánom, hogy eránlam má

sok is türelmeseklcgyenek, ’s megengedjék, hogy

шпации meggyözödésemnek én is szabad embere

lehessek. —

Valamint a’ Sebészi Almanach’ ez elsö, игу

а’ következö köteteiben is a’ lényeget, a’ kül

sönyt és ozélt iparkodom emelkedö tökélyben ki

fejteni, ’s magamat mindenkor a’ kimondott pro

gram’ értelméhez alkalmazni, de hogy ez igére

tem itélet alá jöhessen, a’ programot kell itt

rövid vázolatbanismételve fölállitani, de kell még

azoknak kedvéért is, kik azt a’ fônebb emlitett

két hirlapban nem olvasták, érielme következö:

„Az Egész két külön részre válik, az elsö

rêSz a2; етбеп' szenvede'seket, mellyekre a'

sebészi rend` tudományos áliása üdvhozólag be
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folyhat; a' második rész pedig' wz «èllatgyo'gytu»

дота/дуг (veterinaria), ezt а’ köz szeretetlenség’

czimeres мы, ezt a’ honunkban hontalanságig

eltörpült szaktudományt tárgyozza, eztis amazt

is megfeszített erövel, elméleti és gyakorlati te

kintetben komolyan, a' tiszta és hl'i gyakorlat után

müvelve, menynyire erönk engedì, akarjuk, hogy

közhazai érdekké, szóvalnélkülözhetetlenné váljék.

Mindenik rész saját természetével egyezö rovato

kat foglal, nevezetesen az elsö rész' rovatai: I.

Eszképiség. II. Szemészség. III. Szülészség. IV.

Orvos-sebészség. V. Törvényszékiség. Vl Rend

örség. E’ rovatokat követi a’ татам, теПу az

e’ részhez tartozóirodalmi ujdonságokat, mozgal

makat, megjelent uj kônyveket ismerteti, tudo

mànyosan birállya, ha a' szükség kivánja, czáfollya

is, sebészi eszkôzöket és egyéb érdekes találmá

nyokat megismßrteti; közöl apróbb de korszen'i

érdekességekßt, mellyek nem osak a’ sebészi ren

det, hanem a' nemzel’ közegésségi ügyét akármi

szempuntbl'il érdekelheti. — А’ második rész’ ro

vatai: l. Eszképiség. П.А' juh. III. A’ szarvas

marha. IV. A' ló. V. A’ serte's. Vl. _A’ kutya. VII`

A’ majorság. VIII A’ rendörség. Ezelsct követi is

mét a’zárafléla, melly e’ szak' literaluráját, uj ne

vezetesse'geit ismerteti, birál, czáí'ol, menynyirc e’

szak’ èrdeke ez állal «emelkedését nyerheti. Kiter

jedésc az Egésznek 10-15 nyomatos iv.
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„Az Almanach’ külsönyének emeléaéröl sem

feledkezénk meg, ugy határozván, hogy minden

évi Almanachot egyegy jeles, àtalános vagy osak

körbeli изделий, de minden esetre magàt egye

bek сбит lényegesen megkülömböztelett fériìú'

arczképe ékesitse, és az átalános vagy körtisztelet'

illy emberét rangkölömböztetés llélkül emellyûk

ki onnan, hol föltalálhatni és megnyerhetnì sze

renosénk leend, legyen az orvosdoctor, sebész,

gyógyszerész, baromorvos, vagy báij bába is, csak

a’ ища érdem’ штабы mérlegét megüsse. _ E’

mellett több kömetszések is érdekesl'tik a' válala

tot, a’ mint azokat a’ dolgozatok’ lényege tölünk

követelni, ’s a’ részvét’ minöségo engedni fogja.

„Vállalatunk' czélját e’ program, véllyük, vi

lágosan тезы, mi e’ három pontban öszponlo

sul 1: i) Almauaohunk a’ sebészirend’ tudományos

müvelò'désének iegyen nyilt eszkůze. i2) Az аш—

lános egéssóg’ ügye таит а’ rend tudományos ана

sá'nál fogva foiytonosan ô'rködje'k. З) А’ honi ipar’

ós kereskodés’ jól'ététa’ hâzi állatok’egésségi úgyé

nek örködése мы biztosítsa.

„A’ magyar sebószi rendet a’ velünki szoro

sabb kaposolatnál fogva baráti kezek’ nyujtására
Vszóllítjuk föl, és pedig a’ rend" azon tagjait, kik

élelük’ gyakorlati gyüjteménâyeit a’ nyilvánosság

nak átadni vagy tettlegesen már megtanulták,

vagy erre illö eröt érezvén, таит készek, meg

\
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kérjük, hogy alkalmas munkáikkal ügyünket se

gítsék“. - ’

Álljon e’ program most és mindenkorra,

mellyhez minden ez ügyhöz szorosabb viszonyok

által osatlakodnikivánó ügyfelem bátran alkalmaz

hatja magát, azt kívánván egyszersmind jelenteni,

hogy a' dolgozatok, mellyek az Almanach” szá

mára készítetnek, úgy intéztessenek, hogy minden

évben legfölebb pesti Medárdvásárig (Junius

Seán) megkaphassam, különben könnyen meg

történhetik. hogy a' leghasználhatóbb szerkezet

mellett is megjelenésük egy egész évvel elké

sendik.

Ügyfeleim! a’ részvét, mellyet e’ válalat

eránt mntattatok, valóban parányi, szívesen ’s

köszönettel veszem mégis, mert részint némű

tanuja, hogy az ipar és jó szándék köztetek sem

porlik egészen szét, részint a’ kicsiny után vá

randó а’ nagyobb, mire számolok is, mert hiszen

ki nem tudja, hogy az érdek' lelke a' részvét,

mellyet nélkülözni lehetlen: ragadgyátok tehát

ezután melegebben, öszszeolvadva, szilárdabb lel

kesedéssel, uj alkalom, uj tünemény ez, mellybe

rendeltetésünk' alapja van letéve ’s reményünk'

jövendője benne kiszámítva; az ügy nagy és fon

tos , ’s e’ nagyságának teljes mértékében nem az

enyim, nem a’ tieteek, hanem mindnyájunké, mert

minden esetre költsönös erő által lépett életre, mit
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szůlend pedig részünkre, megszerzi-e az elismé

rést, mellyben tudományos iparunknak olly паду

ós szép jutalmát tudnók шпалами? bizzuk а’ ke

gyes jôvendöre, melly e’kérdésre bizonyosanfog

’s talán kielégítöleg egykor nekünk felelni.

Pesten Augustusban 1842.

Pap Ignácz.
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Tnpasztalás ama паду jclszó, mellynél felszólitatunk a“

világtól elsô fclléptünkor: tapasztalat azon kikôtô,

mellynek clérésére szorgalmunk’ minden vitorláit ki

kell fcszítenünk; tapasztalůs azon tetö, mellyhez fá

radsůgok ’s küzdések közt el kell jutnunk, ha. az

élet’ ’s ön tudalmunk’ kôveteléseit kielégíteni, ’s поп

böesülettcli álláspontot, mellyet a.’ társasa'g számunkm

kijelelt, hasznosan `s üdvhozólag elfoglalni шашни

Dr. ”той/е] Dávz'rl,



I. Èszképiség.

1 . c

A’ дул/50716 „мы 'етАд]с&‘5 a'llu'sa.

Szerény ügyfeleìm, kik évek’ sorain ät küzdenek

a’ gyakorlati’ élet’ fárasztó térein, vélem, mâr eléggé

okulva vannak, mint kelljen ez állás' bujân tel-mò rôzséji

вбит: úgy мыт, hogy az eîégedés’ìstenaszszonyânak

mosolyjai: a’ sok leélt keserü után ök is то“ élvez

hessék, okulvàk igen is gyôzödve hiszem, mert ke

гений! törtek mâr sokf'm nz elemeknek, mellyekkel csa

tâznìok kellett, mig odajuthattak, holl vannak ’s lennì talân

szeretnek: ninos ezeknek többé szükségük tanácsra;

de annâl nngyohb ifju ügyfeleimnek, kik az egyetemi

emlôt odnhagyva, mint az érett tollal födött madarkâk,

a’ világ’ Ahidegehb öiébe kiröppennek, az élet’ енотов

köveleléseiz dajka ’s vezölô_ nélkül a’ пазу természet

ben önerövel kielìgitendök. Vâllozas ez ’s pedig egy a’

legkìsértôbbek küzül’, melly a’ kötelékihöl ìnduló erôt

érheîi: pályavégzett iffili barátink, mint ат Шмацв

vìràggömbhůl kikelt rakott méhek , Vigan ’s erůleli

émetlel néznek n’jövendöbe, melly nekìk rendelve van,

aranyhegyekef, mézfolynmokat Наций elötlük, ’s remény

telve hiszik, позу mìndenütt, hol Ы: 1еяипеК, az ég’

csatornâji nem езде, hanem aranyokat hullatnak; nyo

танк rózsákat teremnek, ’s gyöngyökre нишами ott,

‚ 1 *
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holelôhb málló fövény nchczíté a’ va'mdor’ hoszszú utait:

udgya az ég, hogy szép reményeitek зона csorhàt ne

szenvedjenek! de félek ifjú пая-Шт, hogy n’ gyakor

lati pályân aranyhegyeitek öszszeomlanak; a' nyomai

tokban nyiló rózsâk hnmar elhervndmlk', ’s az Шай—

tokon heverö азам gyöngyök ismét fôvénynyé alakulnak

ät, mert ninos pálya a’ földön, mellynek reményfâjàt

több férgek emésztenék, mint n’ sebészét , csak az a’

vignsztalás, hogy a’ gondviselés a’ sehészi körben is

az igaz ügyet ртом és egészen tìgyelem néIkül nem

hagyâ,módot, ellenszert rendelvén, mi àltnl reményünk’

’s munkánk' gyümülcsein rombolva nyalogató robarokat

Bzétüzhetni, és így a’ feladat’ nngysàgn мы: elgyérült

erönek egykor egy békes enyhét eszközölhetni, сна}:

hogy ama mód egy kissé rejtélyes, цедить nem olly

vilàgos, hogy à’ gyakorlatì pálya elött máx' lâthntó

volna; keresni ’s смыт tudnl kell аи: elôbb, hogysem

önként szem elé kerülhet: czélzatom’ érdeke éppen e’

mód’ kîmutatâsa Iévén, afszeretet’ на Bzavàval szóllok

hozzätok ifjú ügyfeleim, tanàcsot nyujtandó , ne vee

sétek meg ат: hìszen ügyfelek vagyunk, a’ költsönös

snel-elet’ erös kapcsai övedznek hennünket, a’ rend’

böcsülete kötelez mindnyájunkat, hogy egyes és àtalá

nos érdekeìnket védgyük; антика: az erkölcsiség’ tör

vényei szerint a’ fedhetetlenség’ azon fokára emeljük,

hol példât alâpit ’s jjwmbor utódokat vom; maga uâàn;

egymâst költsönösen segítsük, az egyéni és közjólétet

köztünk âpoljuk, hiszen egyesek teszik a’ rendet, le

hetlen, hogy az egyesek’ erkölcsi jólétének ingásn

mngàra a.’ rendre gyßnuképet ne vonjon, nekünk kell

ат Iegjobban тат; hogy a’ legdühösb indulatú màró

fekély is kezdetben nem паду, de Iesz nagygyâ, na

gyobbâ ‚ végre штатам befolyásànâl .fogva az

egészet tönkre гений. Higyjük, Позу rendünk’ busabb

napjni mâr Iefolyrak, a' 19dik százndot éllyük, дна;

tanunk, akarnunk kell, hogy ebben az egyes és 0r
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szágos példa szerint rendünk ie a’maga tengclye körül

úgy forduljon, hogy a’ tudományos háladàs’ bélyegét

magâra ölthesse, mire ha segédkezet nem 4lelünk, ша—

gunk vivgyuk ezt ki: hiszen benniìnk is erö lakik,

melly ölzszeolvadva szìnte nagy абс tnlán bâmulatos

dolgokat is képes elôhozni, osak egyesüljünk ’s egye

sülve akarjunk, meglesz a’ gyümölcs, melly édes

elégedéssel tölt el Inindnyâjunkat, meri: mindnyájan

fâradoztunk érette. Ugyúgy ifjú ügyfeleím, baràti kéz

szoritâstokat kérem, örökös za'ilagúl, hogy egymâst

jogos ügyfeleknek ìsmerjůk, ’s mint illyenek üljünk

башне, egy barâtsàgos szóm van hozzâtok, mi áltnl

lekötelezni kiva'mlak henneteket, hogy szóm’ végez

tével ti is velem hnsonlót cselekedjetek, részesítsetek

jó tanâtsaitokban, miért e'n még ellenségemnek 15 kö

szönetet szeretek mondani, annäl inkibb azoknak, kik

barátim, bajtârsìm, ’s mind illyenekrôl tudom, hogy

rendünk’ böcsületét szívükön hordozván, velem egyes

egyénnel sem tehetnek egyehet, mint azt, mi n’ rend’

höcsületével megeg yezik. De most czélom’ lényeg éhez! ~

Ha rendünket az álló divat’ kívânatn szerint el

különitjük is az öszszes orvosì testülettôl , elkülönitve

15 annak egy természetes, egy elkerülheietlenül szük

séges alkrészét teszi, és e' physicai kapcsolainál

fogva rendünknek 15 jogos feladata az egésségi ügy,

nz élet, melly az egész életmüves világnak legsz-ebb,

legdrâgâbb kincse , és éppen a’ tudomànyos müvelòdés’

meßején önkényüleg, senkitöl nem kénszeritve ugy

akartuk, hogy e’ legdràgâbb kincsnek méltó eàfárjai

lehessünk: пазу merény! mélló, hogy életünkben sze

meink elôl egy perczig se tévesszük, mert a’ merény’

nagysâgât még közönségünk is elismervén, шиши méltó

fölfogójit избег-бати czimmel tiszteli, és mllly'jól,

mìlly édesen hangzik ez, ~ha érdemileg van ri'mk

ìllesztve. Tévednél azonban ifjú barâtom, ha hinnéd,

hogy a’ nyerl oklevél mellett az emberbarńti czimet
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mín' követelheted-nem, meg kell ezt elůbb érdemleni,

érette vívni ’s feszített eròvel küzdeni, ’s a’ kivívf'w’

szerencsés esetében ůgy tekìntendô ez, mint nz erény’

és tudomâny’ vìlâ'gàban nyert bajnoksàg’ diadalmi ko

szorúy'a, mellyet ünnepélyes kedélylyel tisztelik még

по]: is, kik ennek csak rideg hâmulóji, mert úgy

tünik ez föl a’ gyógyászon a’ nép’ szeme elé, mint a'

derék katonának érdempénzei, mellyeket hů szolgâlat

utànnì érdemeî függesztének baljàrn. Es ne hìdd ba

rátom, позу nehéz söt lehetetlen n’ sebészì pàlya'm illy

diadnlmat nyerhetni: van ennek еду eszküze, bìztos

és csnlhatatlan, melly от közvetetlenül kezünkbe

szokta játsznnì, ez eszköz: a’ Àò'zbz'zodulom, ez a’

gyógya'wz’ viadaltárgya., ezt kell nek'l megnyernì, és

él n’ szívekben, él mint közbizodalmů emberbarát. De

éppen жён, mivel n’ kivívott bizodalom az ember

baràti czímnek mâr közvetlen osztogatójn, a’ Штан

lomnak ismét vannnk eszközei, pedig sok és szerteàgo

zók, mellyek nz таща: könnyen rémítik ’s benne a’

küzdés’ szeretetét elfojtjfmk: egy csomóba szedem én itt

azokat, ’s elejbéd állítom, megmulatni kívánvàn, hogy

a’ szerteàgozás mellett is nem lehetetlen a’ bizodalom’

eszközeìt úgy megragndni, hogy a’ слёте egyenes

gyümölceét megteremjék.

Az тащат eisö perczét hnsznâlva, kétség kívl'il

egy kört választasz reményid’ viràgzó igényelnek ked

vezôt , észképi tudoma'myos müveltséged’ gyakorlatì

részér. beszerzendör két dolognak kell itt Egyelmed

tárgyâul esnì, a’ la'rsas t. i. és a’ tulajdonképpi arvos

Àodo' del. A’târsns életbcn, mìnônek ezt érteni akarom,

tulajdonképpi betegek nincsenek, az egyének itt épek

és bajtnlanok, de alńrendelt ta'rrgyai a’ betegségnek,

következôleg kivânnì ’s kivivni kell a’ bizodalmat elô

legesen, hogy az egésség’ felbomlâsának eseteiben az

elöre már megnyert hizodalomnâl fogva befolyásodot

nélkülözni ne tudgyâk. Erre megkìvántatìk.
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a) La_'qy (‚ш-(ищут.- de luegkülömböztesd u’ bu

rátságot, mert van meleg és fol-r6; a’ шею; melegit,

n’ Гоп-6 égel: de számba vedd oldalait is, mert van

bal ‚ van jobh oldaln; n’ bal тещей, a’ jobb éltet; do

Iigyelj lépcsôjire is, тег: az egymást haladó lépcsôk'

rendjében van egy legmagnsb is, mellyen túl nincs

többé haladâs, de van- viszszaesés, molly maradandó

veszély nélkül гика" történìk. A’ józan szép örömmcl

’s vigan мы a’ ban'xtsâg’ lépcgôjin, de azon iparko

dik, hogy a’legmagasbikat нона el ne érje, mert el

érvén, csak egy kis mozgâs elég, hogy az alyba

viszszazuhanjék, ott szeret inkâbb a’ Iòkozat’ rendjén

mulatni, honnan n’ fölebb emelkedhetés'lehetsége nincs

elôtte temetve~ Tévednél, ha a’ Ielketlen tanok’ igényei

utân am hlnnéd, hogy pàlyakörödben elég a’ tekintetes

bek’ палаты megnyerni, ’s ez àltal élet ааыосс neked,

’s a’ társas élet’ öszszes követeléseit kielégítéd, nem

burátom, ön bìzonyos вата nélkül ezt llìnned nem lehet,

mert igaz, hogy a’ kör’ elökelöji a’ körtül lefüggô ügy

nek sokat, плаце sokat tehetnek, még sem mindent,

mi az битам, érdekében fekszik, ott kivàltkép’, hol az

alsóbb néposztály’ tömege a’ nngyok’ szâmât neveze

tesen fölülhaladja, шегс példa vilâgositja a’ dolgot,

tegyük fôl, hogy köröd’ elôkelôjinek száma csak tìz,

és e’ tíz elökelö az évenkénti élelmezésnek olly bi

zonyos alapjálïA teszì le, щепу téged смрад urrá tesz a’

nélkül, hogy a’ kör’ nagyobb зайти egyebeìnek bizo

dalmára szl'ikség'ed volnu, söt mit веш gondolsz vele,

ha a’ tizen kívül a’ töbhi mind ellenséged is; dè tedd

сна]: kezedet szivedre, fordulj öntudalodhoz ’s kérdezd

tôle: nyugalmas pálya-e az, mellyre ezeren görbén

tekìntenek, ’s ezeren шабаш? mi nyereség ott, hol

a’ kör’ tudomânyos emberét csnpszékekhen, lakodal

makban, külôn lakomàkban népes embersercglet böcs

mérll, szódagâlyokkal tetézi, kaczaj’ és gully’ târgyâvâ

тезы? és enuek valósâgâról szólló példâk kezeskednek :
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ignz'în jaj annak 112 orvosmik, kit n’ kör’ 111561111 052—

lâlyjànak szcrefete nem pár'ol ,‘ jaj iuonrlovn , mert olly

orö lnkozik henne, mi àltnl 1111111112 kegyeliidnck 15 képes

пират-1111111 ellenkem') fofrlnintot teremleni. Mind e’ mel

leu tévednél ujra, im nu, olökelllségre nem íigyelnél, ’s

a' magy szerepjàtszâs 'mult 52011 nngyohb osztâlynak

vndás'nnfld kizz'irólng Палаты , meri ne í'eledjük: ра

le/lles prf/enfer {lynn/._ ezek 15 erôsek 112 111561111 osztàly’

vélevnényét kfjâlszani, mi tñbh, nem cnak jószerivel,

linnem erövel is, me-t hiszen éppen 112 az oszlâly,

molly 112 ur` fö djét tnpodjn: miosuiln, 1111 akara'jn 65

pnrnncsa е11е11 szegíilni nem mer, tunàcsosnak nem

tnrlja. Nc 055 112611 111113101“ kétségbe: a’ dolog’ illy

ieverö állmlalmàhnn van еду 0261г11 vezctô küzép ut:

isf/:crd 27111] [för/Mel e's ‚иди/11:11:11 a/loz „Ingrid/ll, ez a’

târmxs éler.’ legcsnlhmatlannhh niaximàj», melly leghivch

hcn r-zŕlhoz vezet, mert im kilanultad köröd’emberei

nek r'/.ok:iaair7 erkiilcsét, палаты, ériclme't, természeti

különhl'élesêgeit, akkor ezen ismert minôségekhez csak

nlkalnmzni lell mnëndat, ’s 1111152 banni és beszélnì

»nindm cgycsscl a’ móltóságitòl le a’ legalsóhb kendig,

6-1 ev, 12: (/uod nos rra/warm”. Ne úgy 611511 112011111111

e' sam-mmm, minlhn lnéltallun ügyfélnek tartanàm azt,

kirwk pz'ilynkörében 10552 ешЬеге1 is vnnnnk, hiszen

erre :alloh'a ищущий, miné] fogva nagyon kétlem,

позу „тент vulaha olly lángeszů, иду ritka sze

тет-56511 ludos bâr 1111116 н2аКЬап, ki köre’ szereretét

ugy hinein тау birra volna, hogy cgy rossz emberét

sein ludna fellnuta'ni: illy 10552 agyunk a’ körben

mindig mlńlkoznak , 1111 bär okot rá nem lalâlnak 15, de

n’ magíl nlkalmuzni tudónnk uzon kell még is ipnr

kollni, hogy a’ raszsznkarók’ szâma a’ jr'mknrókét fölůl

le mulja. n’ rosz\znkarók’ Szíve pedig türhetůbhé vál

3611 , ne inla'in emelkedjék,

b) Куб/1217105 е/Ытт! we Иду, olmjtom, :lemmi ügy

ben se, mer! 112 elvbarâr pàrlhoz csallakodik, azok
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pedi“, kik ugyan azon elvpârtnak nem barâti, téged

úgy, mint az egész elvrârmt megvetéssel késérik, ’s

az egész sereget oda szeretik sorozni, hol legritkàbban

tíinik szem elé. De nelégy elvbarât különösen a’ vnllàs’

ügyében, mert vegyes vallâsń publicamod azon része,

mellyet nyilvàn pàrtolsz, еще] es érdemesit, sujt és

üldöz [ledig az, mellytöl gyôzödésed’ intése utàn elfor

дины. Vannak készíilt és erôteljes fértìaink, вы egész

testületünk, kiket ez ügy jogszerüleg illet, tegyék ’s

tisztikép’ teszik is a’ teendòket a’ nélkül, hogy egy

emberre, minô a’ sebész, sziikségük volna: elenyé

szik ez кати, mint egy csöpp a’ tengerben. Az or

vosnak emberbarâtnak kell lennì, és ez a’ köre, mellyet

bekell töltenie, ez a’nagy jellem, minél fogva az egész

egésségi ù'gyet vallâskiilömbség nélkül birnia kell. Az

orvos lehet elvbarât, szabadon követheli meggyözô

dését mindenben, de ne pöröljön azért senkivel , ki vele

meggyôzôdésben nem osztozik, ha mi neki nem tetszìk,

annak replikńját bizza másokra, az avatottabbakra, ô

foglalatoskodjék a’ maga kůrében azzal, mihez ért, ’s

sajâfilàg òt illeti. Sirnâl barâtom, ha fölidézném a’

példákat, mellyek e’ pont’ föllâllitâsâra engem sürgettek :

fogadd el tam'icsomaty ’s hidd, mit itt тошнит, ’s hited

czer kellemetlenségböl ki fog gyógyitani: már úgy is

annyira heladtunk, hogy az orvos’ alkalmazâsânál nem

azt keresik, mit tud ‚ ’s erkölcsi állâsa minô fokozaton

Ы! . Ьапет: minô vallâsú. _

c) Lefqy jo'zrm, mert a’ gyakornoknak egy órâja

sincs , mellyhen bizonyos volna, hogy cselekvésre nem

типам, а’ cselekvés pcdig пазу, fontos és tudo

mányos, melly a’ lélek’ éberségét fölötte megkivânja.

` A’ szeszes italok emberi haszonra alkotvâk, okos élde

letük szabad, de tulsàgos mértékben n’ komoly szerény

ségnek nagylenlacsonítója, erôs megtámadója, a’ lelket

homâlitja, itélô tehetségét leveri, meghamisitja, 's kö

zönségesen olly magasztos regiókba kapatik, honnan az

i
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emberl szenvcdés’ bnlzsamât nehéz kihoznì, szóval a’

szeszes палок a’ lelliet itélô álladalmiiban roszszul mir

sítjâk, tudományos készültségében megejtik: mìkép’

történhessék, h'ogy teli fejjel a'xllvân a’beteg’ âgyàhoz,

jól, üdvhozólag tehesse itéletét, szerenesésen oonbinâl

ha'sson, ’s a’ beteg’ szép bizodalmânak mcgfelelhes

sen? - Nem szükség példákat fölhoznom, hiszen

láttâl шаг tnlz'in többeket, kik Vigan szoktak ebédelnl,

vignn lakornz'rznì , паны, vélem а‘ közvéleményt is, a’

fölötiük így nyilutkozót: dere?.` e's ügyes отвод, de де?

„им meutseu [Ша а: isten.- lever-ö ez ’s irtok harátom,

melly azY egész rendre tetcmes befolyàssal van7 lel~

kemböl ohajtom, hogy az illy szerentsétlen ügyeseknek

маты magaddal sohn se sznporitsd.

d) Legg [Ланит], mert egyesek’ és csalàdok’

szcreneséje van kezeidbe letéve, mit a’ szàtyàrkodâs’

egy percze {шеи tönkre tehetni, igen, еду szó elég,

hngy férj nôt , nö férjet utálion, a’ hajadon és nötelen

каш ruelegebb hajlam’ kapcsa szétpnttanjék. Nein

szükség lámpa'rval keresni, kik gynkornoksâgod’ titkos

gyüjteményit szivesen halgatja'ik, rakott szàmbau ta

làlod ezeket, kik még dicsérnek is, hogy bizodalomra

méltatád ôket, de lelkükben megitélnek, ’s azon ve

szélyes egyénekhez szr'rmitanak téged is, kiket szor

gosan kerülni jutalmazô kötelesség. Minden tudomâ

nyos антик van зада: politikâja, melly alkalmazàst

kivím ’s n’ lekötött szila'rrdságot meszszehatólag jellemzi.

Aigyógyàsznak mindenkor ’s mindenütt hasonlónak kell

lenni n’ jó paplioz, ki, életét kész :'nldozni, hogy sem

a’ nàla letett titkokat föltödözze. Свай а’ iörvényes

biróság az, melly c’ kötelezés alul az orvost fölment.

lieti, ’s mire iuàr az egyetemi eskii’ erejénél fogvu is

biztositva vagy. Légy te tudomànyos àllàsodban Xe

постигал, tarts tapasztala'rson okult lelkével, ki a’

szátya'rrkodók’ seregc'ben is bülcsen tudott лаваша, ’s

az öt hámulóknak azi „от felelni, hogy mdr ¿leíqszer
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Иртыша, Íiogy sra'llott, de Ладу Ízalyatott, mefq sa

ńa sem.

Vàggyuk el itt a’ tán-sas élet’ igényeinek fonalät;

elemiségekre bocsátkozni nem akarok, mi bz'mtonâ in

кана. mint segítené a’ müvelt тёти: ‚ minôvel jelenleg

beszélgetésben глюк, sôt az adottakon kivül mellôzöm
a’ föltünôbbeket is ‚ mellyek a'gyakornok’ Ímost kezdett

utjàban valóban Szerepet játszanuk; de ollyanoknak

ismerem ezeket, mellyek már magukhan könnyen неуе

1ет alá esnek, következôleg megtalz'illyn шока: а’ ‚вуа

kornok a’ nélkül, hogy komolyahb jegyzésbe kellene

tennem. Lássuk most a’ rendes fñltételeket, mellyek а’

gyakornokot a’tulaidonképpi gyógyélét’körében ember

baràti czimmel jutalmazzàk.

Mondtam fölebb, hogy a' târsas életben tulajrlon

képi betegek nincsenek, csak föltételes targyai 'a" beteg

ségnek, és ha mr'ir elôlegesen иду tndtad magndat al

kalmazni, hogy köröd’ társalgási vilz'igàhnn magali

erz'mt figyelmet és bizodalmat gerjesztél, üdvhozólug'

munkàlkodtàl, mert pàlyád’ észképi részét szerencsésen

keresztíil élvén, a’ gyakorlatira emeltetél , mert ime al

târsas élet’ körébôl tobben, kik n’ betegségnek elöbb

csak föltételes targyai voltak, most tetlegesen betegek,

segedelrnet ohnjtanak, n’ kör’ szz'imos gyôgyz'iszai közül

hozzâd folyamodnak mint ollyanhoz , ki mâr a’ tin-sas

életben bizodalmukat szel'encse'sen kivivván, öket erösen

magadhoz osatolíid, és ez elsö . de igen szép ‚штата.

az erényes értclmìségnek, még szebb, ha ат: тага-.

dandólag magáévá tennì képes, mire a’ gyakornoknak

szìnte ügyekeznî kell, és éppen a’ veszély’ óriijn az,

melly a’ nyert bizodalmat állandóvà. teheti. Ш isme't

némü föltételek z'illanak föl, mellyeket nem lehet eléggé

ajânlani, l'öltünòbbek azok közül:

а) А’ tudoma'ugos szenvede'ly. Szei'etnì kell az

orvosnak is ìlletô tudoma'znyàt, hö kebellel, feszült

szìlârdsa'iggal hozzà ragazkodni, nem csak azéri, mivel
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élelmet, kenyérkercseti inódot ad, ’s az élet’ штамб

eszközeinek kutforrâsâl, öszszes alapjât képezi, hanem

mivel önmagz'lban szép és hâjos, az emberérdekek’

azon legföbbike, melly a’ lelket tir .'ta méltóságâban

iellemzi; de szeretni, szenvedélyesen kell szeretni

azért is , mel-t éppen ez a' tudomâny, mellyben szen

vedů embertârsunk a’ vész’ föltorult óríljíaban üdvöt

keres, jó alkalmazásában мы. A’ melly gyógynok illetö

tudomânyàt nem mngâért, hunem mellékes érdekei miatt

szereti, nz szìnben és âlfényben él, a’ kimért pálya’

való так eltéveszté, nem szereti önmaga'ú` annál ke

veshé embertársât, kinek bizodalmx'nt kielégitve jutal

maznia kell. Tudomânyunkat ezer ellenség környeli,

merész tnpintatok késérik, mosatlan kezek tördelik lé

nyegét: a’ szenvedélyes practicas hatànyos védelem

ezek ellen, a’ körbenluppangó ellenséges hagyintatok’ da

датах: szämba veszi , marndundó tények âltal azokat

szélleszti; a’ tudomàny’ emelkedô virůgzását, mennyire

egyes erôtíilkövetelhetö, biztositja, úgy intézvén min

den lépteit , hogy azok a’ tudoma'my’ való dúcsösségére

шпации. А’ szenvedélyes orvost a’ gyakorlat’ fejtörö

esetei nem réml'tìk, kicsinység'ei könnyelmůsé gre nem

vesztegetik, tudván, hogy a’ kórnagysâgok nem egy

perez’ szüleményei, hanern lesznek, nagysâgokkâ vál

пак ’s pedìg tigyelmet kikerülö kicsinységekböl, követ

kezôleg a’ kicsinységeket mindjàrt feszitett erôvel ra

gadja, hogy nagysâgra ne emelkedhessenek. A’ гиен

vedélyesnek а‘ szerencsés esetek öröniöt, a’ hoszszan

tartók aggodnlmnt, a’ halâlosok tartós bânatot okoznak;

a’ szenvedô’ sorsát szivén hordozzß, reményének derülö

jövendöjéért kész a' munka utàn fönmaradt órájit föl

аист, innen nem csak a’beteg’âgyânál, hanem (дн/01

létében is folytonosan elmélkedik a’ segélymódokrúl,

mellyekkel a’ beteg’ henne helyezett bizodalmàt опа]

tott kìmenetellel jutalmazhatjn, - De a’ mi legföltünöbb:

a’ tudomänyos szenvedélyt tcrmészetileg követi

‚ ‚ А . . д. «__-_W .1d-‘1v»~` «_» \‚›‚—:‚_
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b) A’ tz'sztz'szorgalom, mi kůlömböztetöleg jellemzó

erénye a’ gyakornoknak, mert n’ szorgalmas опознан

elég az elsô fölszólitás. ’s legott meghallya ат, ’s

ott van, hol jelenléte annyira üdvös és nyugtató, tud

vàn ‚ hogy a’ késlekedés’ еду percze néha elég , hogy

a’ kórerô’ jól szerkezett álladalma a’ megesett életerö’

birodalmàbau azon fokra emelkedjék , honnan letorlnni

még a’ megfeszitett segéderônek sincs hamlmâban; nem

a’ kóràdůzsàg okoznndó itt, hanem az, ki könnyel

-müség mellett feledé a’,természeti erök’ gát nélküli

haladâsânak lehetségét: gyakorlat utân bìrjuk a’ rontó
erôk’ gyorsan vàltozó képeit, làtván, hogy ша még

a’ különösb tàrgyak mosolyra шагам; а’ kezdö beteget,

holnap шаг а’ vonagló élet’ végperczei közt hullz'imzik,

a’ természet’ .törvényének az élet’ паду adóját lelize

tendö: szâzszor meg többször sükerül,'hogy а’ gya

kornoki szorgalûm а’ kór’ illy röktöni vàltozékonysàgâ

пак leverö jövendöjét szerenesésen megelôzi, ’s a’

beteg’ elakadt reményeit a’ nyugalom’ és megigazulâs’

békes partjàra segíti kikötni. Hozzád is szóll a’ keresz

tény szeretet’ ama szép зима: mit нет aliarsz, /Logy

veled тайгой cseleliedjenek, их: te se cselekedd шайками],

irtóznàl, nagyon hiszem. ha bizodalmnd” embere a’

vészórában felszólitásodra аи: felelné: majd megyek,

ha pìpâm kiégett; vagy: most nem mehetek, inert ven

dégeim vannak;avvagy; nem mehetek . mert a’ ban

komat kihuzzâk ‚ —- irtóznàl illy orvostúl igen is gyô

zödve hìszem, ’s megignzulâsod’napjaiban rémképeket

làtnàl benne, ki az aggodalmas órákat nem enyhiti,

hanem növeli. A’ szorgalmas orvosban а’ megigazúlt

beteg nem rémképeket làt , hanem гей nézve еду hatal

masan vonzó erö , mellynêl fogva még árnyékához is

szivesen simul. És éppen ez az erény, mellyet birnod

kell, még tiszted’ követeléseihez eröt bil'sz mugadban,

és bil-od, ha betegedet rendes idôn kl'vül, ha nem le

hetetlen, többször is meglàtogatod, de nem uzért, hogy
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töbhet követclhess tôle, lranem azért, hogy szàmba

vchesd, van-e hcnned és rnckkorn n’ nlcgbímtott ter

mészetnek segélyje , ha van, folytatod , ha ninos , más

ntakon kivánod ат lelkesûlve feltali'rlni. —— Magának

a’ tetleges gyógyàllàsnak fò erénye pedig:

c) Leyy az emberz' terme'n'zelnela mind туш, mind

[мутит штатами Ín'v ó'rje, mun/rá; е? c'rlelmes

муфт, mert a’ mint itteni merényem’ elözményében,

különösen a’ társas élet’ rovata alatt mz'u* megemlitém,

az életerö kéti'éle, t. i. egésséges és beteges àllapotbzm

tünik elödbe, ehezképest tiszti íìgyelmed is két uton

van lekötelezve, e's pedig

Az e'leteró" ba'jlulanslígáóuu

vélnéd az orvosnak semmi teendôsége? de van, ’s va

lóban nem tudom. mennyivel kevesebb, _mint bajos ’s

megeselt àllapotjàban. Mikor az emberi lestben lakozó

éleierö egésséges, akker egyediili rendeltetése az:

hogy „туй! e's az awgagal, тему/‚ел ÍaÀ'azz'k, гите?

hasszabb Mery, 5'0"!L örà'A/elesen [цв/Идиш! fà'ulartsu,

ez az életerô’czélja és ingere, ezért tesz ò mindent

olly szépen és bírmulatosan, ezért osztja meg швам

kiterjedve az egész anyngi térre, hogy mindenù'tt le
gyen ’s Мина mindenv közködés jól és czélszerün tür

ténjék, ’s vele a’ kül és belviszonyok üdvòs arányban

àlljanak .— Ugy de számlâlhatatlanok az elemek, mel

lyek az élelerò’ e’ szerencsés állàse'rra majd nyilvân,

majd nlatomosan rontólag hatnak, ’s rontó lermészetük’

fokoznta szeriut nagyobb kisebb kíirt, minden esetre

ilgyelmet e'rdemlôt hoznak щади}: ulz'rn, és mi legna

vezctesebb, igen gynkran olly alak вы: tünnek föl, melly

a’ rontó elem’ képét még gyanitani sem engedi, sòt

kecsegtetö szin alatty szinte kivánatossà тет magàt,

illyenek; a’ lakomàk, a’táncz, a’ hatàrhàgó örömök,

a’ kenyérkereset’ tùbb rendbeli erömeritö módjai ’s a’ t.

mellyeketszivesen ’s többször úgy gyakorolunk, mint az

élet’ nélkülözhctlen föltételeit, holotl néha éppen ezek
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az a'irtékonysaíngokl mellyek életünknek томатам

lamil megássàk sirjât: nyugottan lehet-e’ mind eze

ket elnézni? -— nem barâtom, a’ tiszta lelků orvos

nnk hnsonlónak kell lenni n’ jó atyához, ki gyermeke"

kezéböl a’ ke'st, mellyel sziveseu jâtszik ’s ш mulat

sâgàra таща, kìragadja, nehogy mulatsíigz'mnk e’

veszélyes eszköze kéeôbb talàn bímatos érzést okoz

zon;- mindent kell làtnia; mi elöbb vagy utóbh а'

most diszlö egésségnek ellenségévé lehet: kimutalnia

kell, milly kétes elemeknek néz ellenébe; meg kell ma

gyarâznia az egésség’ тащи, szabàlyos föltételeit,

az ezeknek kedve/.ö mértékletességet, józan étrendet,

a’ lélek’ való éldeletìt, a’ testi erö’ józan gyakorla

tit ’s a’ t. — Legkisebb aggodnlrnat se okozzon pedigA

az, mintha e’ fontes tiszti kötelesség’ gyakorlata râd

nézve kenyérkereseti kisebbséget hozna maga utân, a’

mennyiben ez {мы а" betegek’ szàma kevesbítetik: az

ember’ születésileg már gynrló, a’ legszebb tana'wsot is

gyakran szélnek röpitil, ’s ennél fogva e’ kötelesség’

teljesitése mellett is dolgod folytonosan leend a’ nélkül,

hogy öntudatodatlegkisebbé is megsértetted volna: nem

ismerek tudomânyos àllást, mellyet a’ szerénység és

tiszta keblůség’ szaba'xlyai szorosabban köteleznének,

mint ат, melly emberi élettel ba'mik, drága itt és ké

nyes minden lépés, fölötte lelkismeretes, szigorúbb

megfontolàs nélkül itt még mozdulni is nehéz, тег:

egy parz'myi tévedés olly kàn-t idézhet elò, mellyen

egész esalz'ulok könnyeznek. Való. hogy e’ tiszti gyn

kol-lat az öntndat nyugalmánál egyéb jutullmati nem hoz

maga utân, anyagit legkevesebbé, de hiszen ehez is

szoknod kell barâtom, mert ne feledd, az orvos nz

мы", ki többnyire mâsnak dolgozik, ’s ha valaki,

bizonyosan a’ sebész az , ki a’ legszerencsésb munkà»

даёшь; csak fél jutalmat vârhat, mert mint mondatik, van

a7 külorvosna'il nagyobbis, kit nz egész jutalom illet, ha

bär a’ kiilorvos’ szerenesés munkájz'mál ama nagyobb sem
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tehet vala többet, még is mind ezcket nyugottnn kell

tůrnöd barâtom, mort még mindig 112 elôitélet’ rabjai

vagyunk, rânk nézve n’ publicum még nem egészen

érett meg, még mindig vârandó ama boldogabb idö,

melly a’ megtörtént szerencsés munkàt egyenlô "115111111

ben jól jntalmazza, ha kisebbtöl vbgy nagyobbtúl 52511—

т02011 is, csak kivánatosan esett kl. De mín'

Bajos (тарифами

nz életrô más körülmények közé esik. mert a’ пущ/11111

1111111 a’ testhen két ellenkezö temészetů erö van, ellen

kezö terme'szetx'i vulóbannmert 112 egyìk (életvrô) 112011

törekszìk. hogy elöbb 'diszlett hnjtnlansâgäbn mngàt

visszahelyezvén, továhb élhessen; 11’111115111 pedig (1111-

егб) ellenkezöleg azon iparkodik, hogy az e'leterö’

rendeltetési czéljait lernntvân, ôt а2 életböl kiemel

hesse. Vilâgos. поду az életcrò’ tehetsége ezen ¿allah

potban megoszlik, ’s kétfelé ńgozik, egyrészben таза:

az életben штанам, más részben ellenségétůl mene

külni kl'vân. Az életerö sem tud_ е2 állásàhan két urnak

jól szolgâlni, mert mikor a“ kórerôvel lelkesen küzd,

a’ test elsovânyodik, kiaszik, öszszetöpürödìk, nyilv.'m0s

jeléülannak, hogy két urnnk nem tudott jól szolgâlni,

csak j'o'l nem, mert hogy két ишак мощам. kitetszik

onnan, hogy a’ test elòhbi teljeben bär megcsökkent,

végkép’ még is el nem dült, elkellene рейд; dülnie, ha

az életerö semmikép’ nem ápo'nâ. Hogy pedig az élet

erö e’ szomorú àllnpotjában a’ kór ellen fordul elöke

lòleg, igen természetes, mert ha azzal mit sem gon

dolnn, akkor a’ kórerö ellenszegülést nem találvàn,

kénye szerint dulna, pusztitauu, mi nem csak a’ test

nek, hanem magímak а2 életerünek is végromlást -

halált 011021111. Nenn csnda tehât, hog)r n’ kór olly

. gyakran diadalmaskodìk, mult az életerò’ lehetsége n’

küzdésnek mindjârt elsö perczében’ nem egész, meg

van osztvu, a’ kórerô’ tehetsége pcdig teljes, 1111105

egyébre fůggesztve, mint 112 életerů' legyözésére:
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mëszeti körülmények szerint, hnszszabb vagy rövidebh

illöre beszállàsol.

Nevezelt éjvakság ulatt azen körszakos „взад

nemet értjük, mellynél n’ betegck парра! tökéletesen jól,

alkonyatkor azonhan minden làrgyat befâtyolozottan lát

nak, ’s végre látz'isuk egészen megsemmisül nnynyiru,

hugy ezt a’ legvaldl'óbbt'énynyel sem képesítetüuk életre

költeni; és ezen állapotbnn, melly naponként rendes

nyorndàt tartva beíill, sinlödnek :fjövö nap’ derültéig,

midó'n ismét szokott látképességeiket viszszanyerik.

l"òlvettf:'irgyunk’ ronalàt tovz'ibb eregetvén, menynyi

hen ezt a’ józan és okszeríi tapnsztalás is igazollya _

elég következetesek leendünk, ha. az éjvakság’ ere

detét következů „мыши leszàrmnztntni nem inga

dozunk. '

1) Megjelenìk mint пята ideges bnj, ’s egye

düli bántalma. a’ làßidegnek — а’ líittehetség’ кантон

vagy egészen megnkadályozott àllapofjàval, a’ szembeni

teliségérzettel, ’s bágyudtïekete látíwal (pupilla). Jelen

példànyâval uz éjvaksa'ngnnk шпат talńlkozunk игуан,

kivétel душам tekintendôk még is az iàen érzékeny

idegszeres nök, lábbndozók, az ideges шогга (атип

ros‘s) папани; ’s а} t.

2) Сиз/М]. Atalános meghülésével a’ testnek,

vagy izzadt ùbrázatnnk, ha ehhez még kórkéflzség is

jârul, tapaszt-nllyuk, hogy »Rcs/izo: mor alakvâltoztatíis’

nyomân gyakrzm honi és jŕn'vànyilagnrnlkodó éjvaksâg’

formàja alavt szukjelenkezni, minél fogva nem fölösleges

e’ rovnt alatt lz'u'gyunknt kielégílöleg lnegérinteni mind

azoknak, kik e’ képével nz éjvaksâgnak tnlâlkozvàn,

kórismeret’ hiányn шт: könnycn megakadnának. A’

kór’ Миша ez: n’ szem körül szaggató holygó i'àjdnlunl

támad, a’ homlok és hah'mlékon át le a’ tarkóig, majd

az ábra'lzaton alà az àlknpocsig nyillevn sm'lllongó, lég

vâltozás’ esetében a’ lapcsont és karon is nlutatkozö.

A’ szemben vértódnhîs szcmlélhetô, ’s nz игу is kor

3
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líxtozott látâs nappal fényiszony âltal csölikentelik, ’s

a’ legcsekélyenb ösztön nagyobbuló könyelvàlaezlàst

idéz elô. A' szaruhârtya föltünö fényes, a’ szemcsar

nokok duzzadtak, a’ különben Пата làta a’ выдавшая

és öszszehuzódíls között lebeg, ’s mozgékonytalan,

a’ szemgolyô a’ láiteugclytöl kifelé Ы] ’s kezdetében

a’ bainak ‚ midôn n’ bz'mtnlom csak egyik ezemre kor

làtozotl, kettôs látâs is tapasztaltatik.

З) erulÍ/a'l. Ki az éjvaksàgot ñgyelemre mél

ша ’s a.’ szemtan’ szabàlyai szerint szembe nézni meg

tanult, nem fogja падавший, hogy e’ nemével tin'

gyunknak gógygyakorlutàban egyebek fölött legtöbbször

talàlkozék. 1836. septemberben Somogy megyének K,

nevů helységében ‘70()lakos közölt a’ fulu’ egy harmada,

de fòltünôleg több némber mint fértì, különbféle méreék

és alkattal szenvedelt benne kövelkezô tüneményekkel:

a’ szem’ két szegleiéhen csekély viszketö vörösség mn

talkozott, melly vörösség külônben a’ szemhéjporczon

helôl a’ штаммами egész a’ dnzzadíxsìg kinyomva ta

làltalott; ez izgulâs’ folylában a' köny és Meibon’ mi

rigye nagyobb elvâlasztàsra kénytetvék, melly utósó éjre

a’ Bzempillákat öszszeragasztâ (Lippi udo) , mind ezen

jellékek este] nagyobbodvân, a’ müszerzetség csekély

làzas viszszahatást mutatolt. A’ làlás fokonként szü

nedezett, szavak szerinteleve, minlha köd vonult volna

szemůkre ‚ melly késòbb reczés alnkot nyervén, теса;

~homíilylyá vâltozott, ’s lâttehetségüket egészen meg

szünteté. Magán a’ szemgolyón, nappul csekély fény

ìszony, a’ csarnokok’ duzzadtságán’s a’ làta’ röslebb

mozgékonysâgân kivül egyéb jelenségeket nem laláltam,

- ellenben estel legbélyegzöbb volt az egyéb hurutos

jelenségek’ nagyobbodâsa пленен, a’lâtn’ Шов], szůk,

majd пеш görcsös öszszehuzódâsa, melly állapotban

a’ következô reggelig veszteglett. A’ betegek különben

napimunkâjukat rendesen végezték, minden egyéb vál

tozâsok nélkül, vidor jó kedvüek voltak, egymással
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enyelgôk , egyma'rst elůre elkészitôk а’ bekövetkezö éj

vaksâgrn.

4) Csorvábo'l. [tt n’ csorvát jellemzö át'alános tü

nemények’ egész osapata szcinlélhetô, ’s ismert dolog,

mit Zelôsorolni tudomânyos fériiaknnk irván, fölösiegnek

tartok. A’ szemgolyón mutatkozó jellékek azonbun, bâr

olly kevesek is, tàrgyunk' lényeges részeilévén, kieme

lendök. Ez esetben a’ szemet környezô részek’épsége

mellet csupân a’ szaruhártya’ bâgyadt fénye, a' tù'lk

hártya’ sárgasága megjegyzendö, a’ lám a’ kiràgulás

és öszszehuzódás közt küzép helyetfoglal, mozgékony

sága röst és bâgyakozó , a’ látás a’ kór’ természete ’s

a’ kórnemtô’ folytonos tartàsa szerint mint fölebb.

Az éjvaksâg-létesitö e'vszakot tekinlvén, leginkâbb

a’ légmérsékben megvàltozott tavasz és ôsz az, hol ezt

jàrvânyila'g uralkodnitapasztallyuk; bazánkban а’ Bala

ton’ vidéke az tudtommal, hol megtartvàn járvànyos

nyomdâjât, egész falvak ostromoltatnak általa, de külö

nösen bélyegzòleg azon helységekben dühöng, mellyek

vizparthoz, mocsáros berkes tâjakhoz közelebb helyez

vék. 'lapasztalatom szerint különösen szenvednek e’

bajban a’ dolgozó néposztály, ’s mindazok, kik életvi

szonynik’ folytában a’ légváltozás’ hatásânak leginkább

kitétetvék, a’ szabad égalatti hâllâs, a’ zsiros roszszril

készitetttàpszerek, tisztálalansâg, a’fej’melegenrartńsa

gucsma és bâránybörös föveg által шей, a’ nérnberek

inkâbb mint férflak, ’s a’ középkoruak gyakrabban mint

a’ gyermekek és vének.

A’ jóslatotillelòleg, mikénl az elözményekböl elég

terjedelmesen lâtjuk, nem olly kedvezö, mint sok негу;

zök velünk elhitetni, ’s rânk tolni eròködnek, t. i.

hogy közönségesen néhâny napi, héti vagy hónapi tar

tâsa utân ‚наугад! vagy segélyével a’ gyögymíìveszetnek

megszünik létezni: àllandó morba àtmenete igen gyér.

Ki az *elsô két nemét és természetét az éjvaksâgnak

esak legkevesbé ismeri, пеш különben azon kórtani

3*
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folyamat, mellyet hogy a’ betegségek alakváltozàet szen

vedvén az életmůségben, fültennünk szükség _ nem

feledjük ki még a’ kórkekzseyrt, a’ kórnemtö’ szclidebb

vagy këirtékonynbb jellemét, rövid vagy hoszszabb ideigi

turtàsât: az ininden bizonynyal illy fölüleges itélet el

fugadàsàtól mindug óvakudandik, ’s mint körülnëzò okos

hadvezér, ha еду valgy több csetben diszlik 15 ellenét

hàttérbe ниш-111101111, még ezért az ülközetet tellleg meg

nyertnek mondani nem halnarkudik. Nein lehet vakou 111

gadni, van eset, midón sokszor az éjvaksàg esupàn n’ ter

mészet’ hatánya âltal gyôzetik 10, ш1111:1011 gyógysegélyt

mellůzvén, de ez tapasztalntoni szerint egyes kivétel

lévén, a’ legyözés’ könyůségére nézve àtale'mos elv és

szabâly gyam'mt fülvennünk la'itszatos könyelmůséget bi

zonyitana; mire nézve jóslatunkat a’ kórkörülmények

szerìnt иву illö füh'xllítanunk, hogy az rânk nézve szé

gyenitö ’s clhamnrkodó ne legyen _ oktalanságnnk’

súlyja töhbnyire önmngunkra viszszahárul.

Mi szolgàljon vczérelvül a’ gyógyitâsban, az a'

fiìlàllított7 körképletböl làvol vagy közelröl tekintsük ат,

mindenkor kivonhaió, aznz: а’ gyógyitás mindig a'

bajtjétesítô okok ellen , ’s a’ kórjellemet méltânylólag

intéztessék; miután azonban az éjvakságot fëltételezů

jârvâny’ tcrmészete, táinadâsa’ módja_ daezära sokszorì

megvìtatâsânak — elöllünk ismcrellen : kövctkezik, hogy

semmi bizonyos eredményre, melly e’ hydra’ természetét

közelebbrôl làltatná, ’s ez áltnl a’ tapasztalat’ úijńn a’

gyógyl'cgyvert mintegy kezñnkbe nyujtanâ _ nem

iuthatunk; kellö zsinorme'rlékül veendö azonban nz egye'

niség, a’ kórkép’ pontos meghutáròzása, oszlàlyzàsa,

a’ kórnemtö’ bélyege és (агата, meg az életmód.

Az icleges vakság'nàl tekintendö az z'zgdr (еге—

thicus) és tempra (torpidus) bélyeg _ (ez utósóra nem

lévén példa, gyógyítàsmódját vérek nélkül kibagyand

juk) elsü csetben ‚ tapasztalnt szerint, sükerrel nyuj

latnak ollynn szerek, mellyek az idcgreczónck lulzó
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érzékiségén минимум. Mindenek elôtt, ватные" ha

némíì ellényizg'ulàs is tünckszik, azt szükség snvanyú

hivesitö italokkal, a’ burka" , бомбам», rz'bv'szlle szürp

nadńlyok, ’s a’ szemre helybelileg langyos еще! és

vizbôl kîszítelt meleg burogatmânynynl korlàtozni; ennek

megförésével külsôleg,_ ’s hol szükség helsôleg is borlár

неге/е lalkalmn'l.tatandók; e’ ozélra hclyén van a’ ma'

дону, szunyal, a’ baros/gún mem/viz, ’s mind nzon bódâr

szerck’ mellyek a’ läta-kitágulàst kevesbé eszközlik.

Jelesek e’ czélra me'g a’ Лагуну” készitményei, különösent

a’ дебила/ш Ímrgag, a’ [larga/1_1] , u’ mir/aa [iba/op

nar/mcs-Íevelela, a’Ízod0/¿_1/, nap/1hik,l.íml, Лёт/от ’s a’l_

A’ csuzos финифти” viszszmnenvén n’ baj erede

tére, ha még lobos àllnpot jellékci tünedeznénck a’ взош—

ben, mindenek elölt шиитов vngy helybeli ve'rcsapolàs,

hívesitô fejetek salétrommal ‚ perje-_fó'zet есмь-(шаг

Ínquqqgal. — Autenrith’irjn, és hólynghuzó; a’ körül

mênyek szerìnt még' hashajtók és u_yílla *) (clysmn) ie

lcntetnek; késôbb azon szerekhez nyulunk, mellyek a’

bôr’ cselekvöségét helyre àllitólag müködnek -az iz

zasztókhoz, a’ csuzellenes gyógyszerek’ sok ezrcdéhez,

’s jelesen midòn [медиум „дотам kòvct, a’ kinn

kâlmos gyökérrel fegyverünk. Ajàltatik mêg a' szemek’

melog гандикап födefése, ’s mcleg nyäkos füszerekkeli

рёв-3015821; különösen kiemelendô itt , a’ fôt ökör és

birkama'sj’ gözének a’ szemckreì közvetlen `vezetésc,

melly anynyìra panaceàja a’ köznépnek, hogy 50 esetben

mâshoz nem nyulnia elégséges- mìrôl alâbb bôvebben.

A’ битам- q'jvn/asa'g’ érdemlcges gyógyl'tásn annâl

könnyebb, miné] gyakoribb, ’s terjedelmesehb föltünése,

мая , minél többen lcpelnek meg egyszerre àltnla.

Mit keljen cz esetben a’ tudomânyosan képzett вмеш

orvosnak tenni, вы a’ bajtermészct olly tiszta'm viszsza

 

') Szemere l’ál után Еву, móg; jobbnt kaphatunk эти.

‚._———‚-__._; «M_-_.1 . - 
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tükrözi, hogy e' par-ânyi jeleeskéjc mellett tanunknak, 

percznyileg sem kell elmélkednünk. Ismerjük’ a’ szem

lob’ hârmas alakát, ’s azon holdszerr'r vâllozàsok’ ábráját,

mellyeken ät sokszor mint ügyes bérez-szökô szágul

dozlk, még is pirulás nélkül ragaszkodom érìntett 11111

tâsomhoz, e’ kór körül lett tapasztalalomra tàmaszkodva,

’s tekintélyül hasznâlva; éjvaksâg és hurutos szemlob,

еду azon természeti hatânyból keletkezô kóralak, ’s ez

utósót puntos vezetése mellett orvosi naplómnak soha,

mint elsö fokozatân, épen azon módon, mint a’ kórfül

osztz'zsban a’ hurutos éjvakságot festöleg érintém, rólai

icgyzetemet nem tehelém meg, mibòl következik, mi

szerint valamint itt csak a’ hurutos szemloh’ elsô fo

kozatâval párasuló éjvaksâg’ gyógymódjât érinlendem

meg, ugy ott egyedül erre szorilkozám , minden 1121111—

mânyilag üzö szógyńrtâst mellözvén. A’ haj’ tâmadása

elején csatâmat n’ nedvek elvonâsa’ lekintelébůl hôs has

hajtóval, a’ szem’ egyszerü hidegvizzeli bnrogntâsz'wal

kezdém, ’s mondhntom, izgâr napfény kerülés, ’s lob

ellenes élctmód mellett egyehel minden illedelmességem

ellenébe betegemre tolni fölöslegnek tartâm, mert a’

gyógyítás’ sikere ezentul mindent szükségtelenné lett.

Voltak egyéhìránt esetek, hol érintett gyógymódom

cserbe hagyott ’s ekkor uraim, miként rólam fül

tehetik: mutavi consilium in melius (de kérem ez

ôazinte vallomást, csak a’ hurulos szemlobra szorilani)

’s belkép nevezett hashajlómtńl еду hajszàlnyit sem tá

gítván , egyedr'il helybeli szereim lettek az öszszchuzók’

sergeiböl vâlasztotlak, névszerint az ólomczukor’56

szemerje, 4-5 obon rôzsa, vagy lepárolt vizben 15-20

csöpp egyszerü mákonyföslvénynyel , ’s egy hólyaghu

zóval a.’ larkóra, tevék mükedésem’ képzô anyagszereit;

’s uraim, minden elmélyedések’ daezéra, az esetet bál

minô szempontból vegyíik, ’s következletésünk érczros

tàjân akâr hogyan vâgdassuk - belegeim meggyó

gyultak! melly szó elég minden llieoreticai képzelgés’
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álmait hâttérbe nyomni, ’s a’ lelket kétkedése’ sötét

burkâból kivetkeztemi.

A’ csorvdboï вида/не? a’ hân 65 hashajtók, epét

javitókkaljeles védszerek lettek kezeimben; ’s ki vélnó,

hogy ezekl'e tökéletes fölépülés nem történtraz soha

nem volt szemtannja az idézett gyógyszerek’ esuda ha

tâsinak; küiönösen a’ hântatóra nézve jegyzem meg,

hogy e’ rengetöje 112 élôtestnek 112, mi a’ vihar a’ паду

természetben: kimeuti a’ szenvedöt kórhelyzete’ tespesztö

bilineseìböl, ’s fuvallatàra a’ legkétségesebb eset’ fellege

eltünvén, nyomân erö’ és egészség’ rózsái virulnak.

rtekezésemet bezârólag, szükségesnek tartom meg

emliteni, miszeriut a’ köznép az éjvnksàgnnk specilieus

gyögyszeréttnlâllya (’5 mint elöitélete’ boldogitó eszmé

jéhez ragaszkodó állitja is) az ökör és birkamâj’ 15626

1100, miként nzt fölebb maisok’ tapasztalatât is méltâ

nyolva'm, anyagszerül hasznâlók; 65 uraim, elfogulat

lanúl àllitom, még azokkal sem törödvén, kik erre a’

tulság’ be'lyegét sütik, mikép a’köznép közül ez egy

520111 párgolásrói (melly еду, vagy félfontnyi màj’ ри—

hâra fůlésével ‚ leszürvén róla minden hìgsâgot, a’ fej

akkora ruhával födetik be, hogy azt7 65 а' esupl'ot

befogja, történik) százakat lâttam meggyógyulni, mit

élettanilag vévén, a’ beàlló helybeli kigòzölgésnek tu

lajdonitani, ugy hìszem senki nem késik; láttam egyéb

irânt kóresetet, hol ennek többszöri kìsérletére az éj

vakság nem tágított , _ ez esetben fött ůrgemâj’ tett

leges evésébez folyamodtak, mi tudtommal sohn nem

hibâlzott7 hurutos-bântalmńt a’ szemnek fehér gâliczkö’

(vitriolum album venale) olvadékàval gyözvén le.

./'Vh'szlay м.

Szemorvos.
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2.

Uilezèülò'lle/ì’ диет/униаты.

(Oplltalmîa' neon nfnrnm.)

'l'udntlan szülész, vagy illyen bába jârulvân a.’

szüléshez, nyomattassêk bár akx'lrmi Шт] а’ fejnek hom

)Qk-része, a’szem szüle's Мам: vagy utánna, erös fény

a’ szembe, izgnssn ат Шаг, егбв göz, förösztés мы:

szappanyos viz, szoba tisztogatàskor рог, huzólég,

âgyazâs, öltöztetés, alvâs küzben pehely, На] , ниот

fedů, csipke, rojt, винта, legyen a’ kisded’ шпана,

böicseje, ágyatiszrâlalan, fiiledt, nedves, penészes, sok

e'nberck’, ’s liszt'atlzm :'nllatok’ gözeivel förtüzett, e’ пиет—

lob maid mindig életre kap.

Índulöhan lévén e‘v bânfalom, bizonyos és винта

azeres ösvényt szokotl kövelni, ollynnt, mellyet az

orvosnak feledni nem сна]; hogy nem мама, hanem még

jól meg is kell külümböztetni ama fokozatokat, mellye

ken e' lob keresztl'il fut. Tudni kell elôször , vajjon

a’ lob clsó', шах: eró'lulos, vagy „ивой/ё, aznz: ero”.

Ín'u'nyos idôsznkáhnn van-e; -~ másodszor: елуЛе-е,

vagy берег. Elsö vagy is eröiulos забыты: akkortar

tom jelenlenni , mìdôn a’ bántott részben az éleitehelség

tulsa'xgosan növekedik, a’ míxsodikátpedig akkor, midön

a’ lulságosan maganult élettehelség eröhiányba hanyatlik.

Enyhe és sulyos foka alatt поду mit kelljen értenì, maga

a’ nevezet тет érlheiövé. .

А: erô'lulos магийmil.'

szerencsés orvoslásâra nézve hârom fokozalât kell meg

külömböztetni, u. m. kezdetéi, növekedését és legfäbb

Гони.

А: eró'lulos z'dó'szak* Ãezdeleï nem nehéz megis

merni a’ lob’ ierjedéséböl ‚ és n’kivńlasziáshól. A’ lob
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ez idöszukban legkitiìnôbben a’szemhéjjak’ köthàrtyz'iját

foglallya el , egyedül ez vörös, dagadt 65 fájdnlmns,

lâtni ugyan a’ tülkhàrtya’ edényeit is csekély véri'el

töltözködni, a' nélkl'il nzonban, hogy szemhetünôleg (111

gadt volna. Rokonszenves kórlünelei e’ foknak 11’ 116

könyhullás, 65 fényiszony. Némelly orvosok e’ lobnnk

ezen fokát a’ bô kënyhullata'rstól Éò'ug/a'r’ fori-filmé 15 пе—

vezik (hydrorhoea) és 0:10 1161у1е1епй1‚ mert Inég e’

kivr'rlasztz'is 11111, е’ lobnak fokozala mindig ugyan az.

A’ fényíszony jelen van , mikor 112 ujszülött nagyobb

fénysugnrak felé fordilatva'rn, szemeit mindinkâbb’ bezàrni,

fejével ideoda hânykolódni törekszik. Ez idöszak’ kez

dete mindig a’ legenyhébb szokott lenni anynyira, hogy

sokszor minden orvosi segély néllfiil is eloßzlâssal vég

zödik, `s csak akkor, midön пазу az e' kórrai hajlam,

a’ jàrvàny dühöngve uralkodik, vagy mikor az orvoslàs

ellene fonâkul intéztetik, megy tovább 65 16р növeke

dési fokâba.

.Az erötulos z'dó'szak nà'veÀedz'Ã, midôn a’ lob a’

szemhéjjakon kívül a’ tülkköthârtyât is megtàmadja. ltt

a’ szemhéjjaknak egész àllamánya tetemesen földagad,

sötét vörös szinbe borúl, ’s mindenik majd szétvàlhal

1110111 egymáshoz simul. А2 állati melegség most tete

mesh, uz érzc'kenység 65 fájdalom emelkedettebb, 112

egyén álmallan, nyugtalanabb. На 11’ pillák egyma'istůl

szétnyilnak, mi csak ârnyékos helyen türténhetô, a’ 5211—

ruhártyu verembe látszik vonulni, azaz: a’tíilkköthártya

a’ kñrül határgyanânt emelkedett, duzzadt, Iìgyelemre

106116 ekkor a’ kiváladék, mi most mâr nem 1152111 köny,

hanem nyirkkal kevert köny, ’s innen e’ növekedési

fokot n_yz'r/l/:ò'ny foknak is lehetne nevezni. A’ làz itt

rilka'm hìânyzik. 

Az eró'h/las z'dó'gzak [ед/366 foÀ-a't Лене, midôn
a.’ pillák kékes vürös szinbe horulva többé nem delgad-v

na '; a’vörösség 65 r'rllatìmelegség azonsägukban meg

maradnak, a’ nyirkköny sárgulni, higulni kezd, de még
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csak nyz'xklermészeiů, melly fokozat nz àrangó nyâk

vâlndéknz'nl Год" „yá/:dr foko'zatnak is neveztetik (phleg

matorrhoen). Itt vettetik határ az erôtulos és eröhìányos

idôsznkok küzt, az utósónak beâlltàt következendôk

ignzollyíik:

. Az eró'Ílz'á/rg/os тёзка/Ежи

is мате hârom fokozati vannak: kezdet, sülyedés, és

pnzérfokozaf.

A’ делаем jelemzì a’ sñtét színü vörüsség7 Готов

daganat, az Май melegség’ és шамот alâbbhagyàsa,

a’ kiváladék nem пут: többé, hanem valódi деву,

melly árangâsa тат ge/q/lírfohnali neveztetik (руог

rhoea). `

А’ sil/yede's’ декаде ЬеЫ], mikor a’ szaruhârtya

honla'ilyosodni kezd, melly kezdelben fehér, késôbb ваг—

gůs ‚ végre átlàtliutlan genyürvény lesz.

Радий/Маша! мам értjük magât az anyagi риги

tnlz'is’ folyamát, melly щам az àrangó genyedés а’ вт

ruh-f'mrtyát megtámndvńn, állnmânyât többé kevesbé föl

emésztì. Néha a’ sznruhártya’ lemezei mîmL keresziül

fekélyednek, csak a’ szölöhàrtya Шагай bàntatlnnul, ’s

ez ekkor ellenàllàsra nem шипа“, n’ esarnokvíztöl a'

fekélyen kinyomatik, ’s mint igen tisztán анаша, vagy

' szürke hólyngesa kifelé domborítntik` Mig e’ folyam

tart, addig a’ baj {Штаб pazérfokoznt marad. végét

érvén, különnemů nyavalz'lt: szaruse'rvet (hernia corneae)

képez. Másszor pedig a’ saruhàrtya egészen a’ osar

nokig keresztül emésztetik , ugy hogy i'ekc'lyén minden

viznedv шашни. sôt maga a’ szivárvímyhàrtya is ki

iszamlik. E’ pazérfok akkor szünik meg, mikor а' fekély

beheged ’s ez Лед/фуле]: (cicatrix) mondatik, melly

nek ajkaiba ha a’ szivàrvz'my jövend , szivárvânyiszam,

és clôheg létezik (prolapsus írìdis etsyneehn anterior).

Mâskor, Inidôn a’ szarufekélyen a’ viznedv kiömlik, a’

szivárva'my pedig nem сник hogy n’ шагами-(ужа!

részletesen vagy egêszen is öszszenyöl, haneln el is
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fajul, melfelé kinyöl, kicsucsorodik, részlctes vagy

teljes szarcwsup’ is létesül (staphyloma corneae purtialis

v. totalis). Mikor a’csarn0k0k genynyel szerfölött meg

telnek, gyakran az egész диет megpukkanik, ’s egész

tartalma nemcsak hngy kiömlik, hanem hártyâs részei

többé kevesbé a’ genyedéstôl föl is emésztetnek, mi ha

mega'illapodìk, szemve'sznek (phtysis bulbi) mondatik, _

másszor egyedül a’ szaruhârtya pusztul el, ’s ekkor a’

baj szamvefsznek (phtysis corneae) hivntik~

Ezekböl világosan kitetszìk , hogy az ůjsziilöttek’

szemgyuladâsa vnlóban готов, 's feszült ñgyelmet ki

vâno' bântulom mâr azért is, mivel nem ritkân sebes

folyamàval az agyra, is elterjed, mire az álmossâg,

alva'is közti nyöszörgés, rángàsok islnertetnek. E’ kór,

tekintvén teljes leí'olyásàt, hat hét elôtt ritkz'm éri végét,

rövidebb azonban erötulos, mint eröhiànyos idó'szaka.

Efyes fokait tekintve pedig, az eròtulos idöszak’ kezdete

néha olly rövid, és enyhe, hogy gond nélkül is eloszlàs

sal végzôdik, a’ többi annâl tartósb folyamat követ, minél

амины: közelü az eröhiànyos idöszak’ pazérfokához. —

Hogy illy fontos bântalomnak gyógymüvészileg meg

felelhessiink, szükség elôlegesen is odaiârulnunk, hogy

kifejlödése'nek jókor hatàr ejtessék, innen a’ gyógymód

'elölegesre és [mism/:ira oszlìk. Az elsönek oda kell

czélozni, hogy mindent szorgosan mellôzzünk, mi a’

lob’ fejlekedésének csak kissé is kedvezne, innen ke»

rültessenek minden ártékony шавок, mellyek a’ szemet

kůzvetlenůl izgathntjàk , illyen a.’ пазу és éles fénysugàr,

szármozzék a". bz'ir a’naptól, gyel'tyától, lz'mgtól, fényes

семена]; n’ kiâltó szinek n. m. vörös, sàrgn, fehér;

illyenek az idegen testek. A’ lég’hirtelen напоит,

erös hideg, nagy meleg, tisztàtalanság. Figyelni kell

különösen nrrß , hogy szülés uta'm, alvâs alatl ишак felé

ne tartassék az ujszülött , szemfediije, midůn àlmäból

fölébred, hirtelen iene vétessék fcjéröl, a’ vilz'igossâg

fokonkint bocsâtassék a’szemckre. Ha szorulàsban szen
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ved, langy korpn nyitlâk (clysma) мандатам, hclsölcg

egy lu'wés kanálnyi himbojmagohy' (oleuln i'icini), ha

pedig a’ szorulâsok tejhânyással párasulvàk , анаши:

Bp. Olei ricini recentîs

Magnesiue cui'bonicne aa drackmas dnas

Syrupi mannatì unciam semis.

Mdu. et S. Káve's Штатами, may mm

sze'hel

ha pedig a’ szorulàs niellett hasràgâs ia штангами,

akkor ndandó:

Bp. Olei rieini recentis

Magnesiae carbonicae

Pulveris gummi ambici

Sacchari albi aa dmc/unam

Aquae cemsorum nigrorum macias диамаг

f. I.' n. emulsum

S. ‚Моей? kanalanke'nt minden тайм!

атм”, тау sze'laele's лет kövelhezz'ń,

J ` l` i l l l a с , 7

fn! 110182111: __qyoyymod neni'mmdlìg l'xgyan zuA ‚ mas

az erolnlos, mns ismét az erohlanyos ldoszakbau, mert

nz elsö esctben n’ magnsult erö’ lealacsonyitâsa, a’

másodikban az eröhiânynnk viszszaszerzóse jelentctik,_

innen

Az erötulos Мёда/вбил, kivàlt kezdetben egyedüii

gyógyszer a’ hideg viz, mellyei a’ szem szorgosan boro

впиши, ’s folytattatik а’ növekedési folyamban is, de itt

mín' a’ hideg borogatások mellé nadályok’ alkalmazâsa is

megkivz'mtatik. A’ nadâlyozàst sokan выплатим: ‚ àllit

vân, hogy az uj szülö'tteknél ezek az izgatástinkább nö

velik, mint enyhitik. En az ellenkezörül vagyok meggyô

zödve, ’i meggyözödésemnél fogva bátrnn elmondoln, llogy

a’ nadályozíis itt a’ fô szer, mellyei semmi egyébbel ki nem 

tudok póiolni. Vannak igen is, érzékeny csecsömôk, {kik

nél n’ nadńlyozàs. mint némelly megletteknél, a’ bòrön
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orba'mczoslobot okoz, vagy в‘ vérzés olly makacs, hogy

elâllitàsa elég gonddal jàr; de hiszen a’ rendes orvos

tudni fogja, mi itt u’ leendôség', hogy e’ nadályozâsi

kövelkezmények való щ: ne okozzanak. _ Mikor az

vétetik észre, hogy n’ könyek közé nyirkszàlak is ve

gyülnek, ’s a’ nyirkkönyár készül, igen czélszerù a’

viz közé olomszert is keverni, e’ (жён-а legalkalnmsnbb

az olameczel (neetnm lithargyri) következôleg rendelve:

Rp, Aquae destillatae simplicis uncias quatuor.

Liquoris subncetatis plumbi dmc/imam зета

мал. S. Еже! a’ диет „upon/:últ нажму—

szor 'mosasse'll ’s borogatlasse'la.

A’ [цв/ИМ fol-'bem fô' szer nz еде: Íziqany, csak

akker nem, ’s helyette nyitla, mldůn a’ lobbal láz is

párasult. Az e'des higany (mercurius dulcis) a’ mellett,

hogy székeltet, és igy elvonólag munkálkodik, maga
sitja egyszersmind a’ fölszivó edények’ tehetségét, a’

hegedékeny nedveket szétüzi , a’ щадить: csillapitja,

’s n’ szomorú következ'ményeknek elejét veszi, követ

kezôleg adatik:

Rp. Mereurii duleis gramma mmm

Sncehari albi scrupule) duos

Misee intime, ut f. pulvìs dividendus in

gases aequales Nr. sex'. S. Пир/Мал

'e'l por сайтами beadzmdo', a’ идемте

Мите. .

А: nndályokat e` fokben néha ismételni is kell , a.’

fönebbl szemviz pedig szorgosnn Мутации mindaddig,

hillegen, mig, annak ellenjelentö pontjai benem állnnk,

beâllanak pedig, ha a’kisded a’ hideget, mellyet emlig

jól türt, most miu- nem szereti , alatta elszenderül,

álomba merül, fejével ideslova hz'mkolódik, sir, nyugta

lankodik , illyenkor n’ hideg bnrogatàst félre kell tonni,

kîvált ha még a’ sznruhàrlya is kezd homàlyosodni, ’s

meleget kell nlkalmnzni következöleg:
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Rp. Infusi herbae Malvac ox drachmìs tribus

Идиш mmm

Aceti lithargyri dmc/mmm semis

Mdin. vitrum. S. Az üveg meleg vz'zzel

tá'llù'lt едет/деп larlali/i, Ílogy folg

тим-аи [ау/дуля татф'он, ’s fíqy Лази—

9:1ё]!а.езе7г aJ fri/:ebbi mail метёт.

Milielyt az árangó nyák sârgulni, higulni kezd, e’

szerhez tüstént egyszerù' идиш/биоту (tinctura opii

simplex) adassék, hogy az àrangâsnnk hatâr ejlessék,

a’ fàjdalom pedig enyhitessék Ric/ller szerint így:

Bp. Infusi Malvae ex drachmis tribrus lz'bram

unam

vel:

‘ Aquae destillarae sinlplicis wm'cz'as serv

Aceti lithargyri „

т1псшгае '.ljhebaicne ana dradimam semis

о Mdu. S. Mint fönebb, `

Az жжёт/пуп: z'dó'szakban. az illatos vizek bor'léllel

készitve, mint a’ lepàrólt тёща, badza, Ínirwíze/r.,

hasonló viràgoknak, magoknnk forrézatai, a’ ждёт/у

fò'slve'ny, lilameczet tesznek jóvâ mindent. Az Шагов

vizekböl vétetik közönségesen hat ohon, a’ mákony

föstvényböl és az ólomeczerböl egfenlô adngban egy

tereesröl 1|2 nehezékig, ’s liaszníiltatnak иву, mint nz

eddigiek. Az illy szemvizekkel addig kell ez' idöszak

han élni, mig a’ szaruhàrtya sárgulni nem kezd, mi

nlihelyt észrevétetik, a’ szereket már mo'dosz'lva kell

folylatnì, hozzá adva'm t.i. szem/:öveti'ŕl (lapis ophtal

*) Késziil 3rész zöld gálicz, tìmsó, salétrombúl, melly tiizön

felolvasztva 1/2 quent kámfor vegyitetik, hideg köre ki

öntetik, ’s mint merövé alakult test üvcgbe jo'l elzárva,

Мамонт eltétetik. Az дне/гид.
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miens divinus), vigyázva azonbnn, mcrt e’ szert 1115

dedeink nehezen шик. E’ készitmény hatârt vet az

ârangó kiváladéknak, azt javitjn, gâtollya és elrontja а’

iultengéseket, a’ bujàlkodz'ist, fölemeli a"hanyatló élet

tehetséget, ’s elfojtja a’lohnnk rögzési törekvését. Ada.

gával nzonban pnzérul élni nem витал], mert szerfölötti

'zsongitó öszszehuzó sajàtságz'màl fogva a’ kiváladékot

inkâbb fölfüggesztené, hogy sem megjavitanà: 2--4

szemer 2 oboni vizre mindig elég. Zilis fôzeltel, birs

almanyákkal a’ vegytan’ elvei szerint sohn se kevertes~

sék, Ric/iter szerint így rendeltetik: '

Вр. Lapidis divini grana iría

solve in

Aquae destillatae sambuci инст шт

adde:

Aceti plumbici

Laudani liquidi Sydenhaimi wmунии: quin

decil/a

M` S. Szemvz'z.

mellyhôl а’ Szembe naponkënt néhânyszor eresztefìk. Ha

pedig erôs viszszahatàst okozna. akkor az egy obonnyi

bodzsavirâgviz helyett 6 ohonnyi rózsnviz vétetik, ’s

lz egéSZSZel a’ szem mosatik. Igy haladunk az erö

hiányos idöszak’ немец és sülyedési fokaiban.

Paze'r/oÁ'ozaldban pedig módositva. A’ szemihár

tyàn már beállott fekélyek ellen tisztitó és hegesztö

C'Zélböl szinte a’ szemkô hasznàltatik, a’ föntebb em

lltett alakban, вы magânak az egyszerii màkonyföst

Vénynek is tisztàn еду csöppje naponkint egyszer а’

szemtekére csöppentetik. На в’ fekŕlyeken z'it a’ sz'i

várvâny is kiiszamlik, a’ vîszszahuzódàsì czélbul bódnr

szerek ei'csztetnek a’ szemtekére, illyenckï a’ helén

dek, uadragulya’ és bürök'J vonatainak olvadókai: 12

szeluer 2 nehezék vizre elég. Ott, holA a’ вины-тёщу

а’ szaruhàrtyávnl màr öszszcnyött, ’s elfnjulâsnuk in.
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dui, legjobh szer nz egyszerü жажду/бытии ecsettel

a’ szcmtekérc alkulmazva, ez hah'xrl ejt, és semmisíti

a’ szaruosapot. Egész genyörvénynyé válván a’ szem,

nehogy megpukanàs kövelkezzék , n’ szaruhârtyàt há

lyogtövel чаду gerelylycl meg kel] nyilni, tartalmàt ki

üritni, és a’ fönebbi szemvizzel szorgosan тоновым.

А’ szuríis а’ tülkha'n-tyàhoz közel essék, nehogy uz

ezt követni szoko|.t hegjegy a’ làtàsban nkada'ilyt 01102

zon, Megpukkanz'isa'wul а’ szemnek, e’ szer a’ gyógyu

lâsig hasznâltnssék,

A’ köthàrtyn igen hajlandó lévén nz elfajulásokra,

tultengésre, a’ lobfolyam podig idültse'gre, szükséges

olly szerekhez is nyulni, mellyek' ezeknek ellenszegül

nek, ugyan is, mihelyt megszüntével n’ fiijdalomnak,

daganatnak, àllati mclegségnek, a’ viirösség шедша—

podik , az erek duzzadva maradnak, a’ k-ölliârtya rán

czos , petyhüdt, bibircses. irânytalan fölületú, fekélyes,

tüstént fanyar, öszszehuzó, tiszlitó és màsitó szerekhez

kell nyulni, föleg а’ ra'go’ lm_'gnny/zoz (mercurius subli~

matus oorrosivus): a’ szem/:ö/zöz, Ниш/Лох (вишен);

a’ feáe'r e's Áe'ń _qa'licz/loz (sulfas zinci et cupri); az

вдули-й mdkouyfo'lclvehy/lez; a’ /wrgauy virzig/z/iz (llores

zinei), и" [вид]! fe/w'r e's оба-(18 Ínyauy/wz (mercurius

praecipifatus ruber et albus) a’szeiint, a’ mint a’ bân

talom’ {шашни kivánni fogja.

E’ gyógymódot sikeritö eszköz az étrend, mellynek

minden tekinletben a’ gyógymóddal egyezönek kell lenni,

innen az elsô ìdöszakban minden fény szorgosan tâvo

litassék, ’s minden, mi a’ szemeket idegen (est дуа

nímt izgathatnà. A’ Szoptatö izgató, fůszeres, léles

italokkal, ételekkel ne éljen, koplaljon inkább mint hi~

zólag tàplâlja шпат, шег1 az elsö esethen sovâny, a’

másodilibnn kövér tejct készít, és lohserkentö ingert

nyujt kisdvde’ мадам; de а’рип'агтб éfkcket is szor

gosan kerülje; lelkileg nyugolt, amyagilag egésségcs

legyen, ’s u’ vénusnak ne àldozzék. Az cròhiímyus
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idöszakban a’szemeknek több fényt engedhetni, a’szop

tató tàplâlóbb, ösztönlôbb szerekkel élhet, de mérték

letesen, kevés bort is шмяк. Illy józan élszubâlyok

rnellett. ha a’ szembântalom elnem oszlik is, a’ lélek

nyugott lehet, inert minden az észszerüség’ intése sze

rint jól és hiven teljesitetett.

И]. Tersa'uczliy Ja'sef.



lll. Szülészség.

A' mesterseg’ дот „татами „игл sza'rmuzolt

feudal/elmeg.

A’ szülés a’ nônemre nézve keserů âllati adózâs,

nem éppen azért, mivel testremlitô шантажа: van

öszszekötve, mert a' czélszerů I'àjdalom szükséges, ’s

olly mulhatlan föltétele e’ kcserů àllati adózàsnnk, melly

nélkül még keserůbb, söt életrolnboló adózâssà va'lhntik;

hanem keserů azért, mert különféle rendetlenségek fér

hetnek hozzâ, mellyek közölt a’ természet’ мы eselek

vôségének érdekeit maga nem pártolhatvím, azoknuk

legyôzése nem egy más, a’ gâtlotthoz hasonló eredeti

természeti eröre, [шлет egy тампон, vagy is inesterséges

_ segélyre тиши, ше1|у a’ legjobban kiképzett tehetsé

geben is elég gyarló, ’s szàzszur hnsonló elemeklöl

gàtoltatik, mint maga az мы: természet, melly megej

tett cselekvòségében veszteg élelet él. Mondgyuk ki

tartózkodâs nélkül, hogy u’ mesterséges erô sokszor

sokat tehet ugyan , de nem mindig' mindent, mit gâto

latlan álladalmában a’ természet lud tenni; valljuk meg

ôszíntén, hogy a’ meslerséges erů igen sokszor nem

képes a’ természctet utr'mozni, hiszen травишь: utân

lâtja иду is a’vilâg,` hogy màr szâz mcg szâz esetben

еду porszemnyit sem ludott n’mesterséges erô segiteni,

pirulâst olly kiállót, olly véghetellent nem okozhat ez,

mert ember a’ паду természetet, azt az örökké bámu

landót talân esak megközelitheti , de teljes nagyszerů

ségében _mindcnkor és lnindcnütt nem képvìselhcti, lli
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báznék, ki e’ sorok utân ugy tehátlana, тать. a’ mes

terség a’ természethezi alàbb r'xllàsânâl fogva a’szülész

ségben tekintetet nem érriemiene, ezt áiirtani a’ józan

talanságon is tulliató ke'pteienség volnu, minek maga

a’ пиратам volna egyenes саммита, viiàgos dulog

lévén , Воду számos esetekben a’ természet’ msgejtett

tehetségét n’ mestersé'g szerenesésen pótoltn, ’s a’ ieg

élénkebb rendetlenségek идиш: is a’ mesterség шаг

szàmtalanszor oda vitte a’ szülést minden eredmény’

kivânatos öszpontosulàsávnl , hova a’ természet lekötött

tehetsége mellett: scha sem érhet vala: az én czélzatom

свай ilgyelmezteiés, hogy a’ természet és mesierség kö

zött külömbse'g van , és hogy ez maga eránt tekintetet

és méltânylatot gerjeszthessen, saját копыт közt meg

tartaudó. Es e' íìgyelmeztetésre kötelesnek érzem ma

gamnt, mort a’ szülés’ moczanatâban két, söt három

élet is várja sorsàt, ’s könnyen megeshetik, hogy a’

mesterségnek koren és elvielenül elhamarkodott al

kalmazâsa elég, hogy a' remény és kétség között sorsra

vàrakozó életek’ упада: eloltsa, vagy legaiább olly

helyezetbe bozza, mellyet a’ cselekvöségében elkésni

látszó ter-mészet’ megìndult ébersége sem képes jóvá,

biztossátenni: `fontes az ügy ’s lelkismeretes, megér~

demli, hogy a’ mesterségmlknlmazâsa elôtt tudomânyo

san kitapintassék, vajjon szabadságában hir-e a’ termé

szet hntékonysággal vagy лещ? hogyan, menynyire,

milly fokozatban? van-e illy àlladalmàbzm a’ mester

ségre szükse'ge, mikép’ és milly arâuyban? valódi

lag-e vagy csak tetszöiegesen? képviselheti-e ôt a’

mesterség, ’s kell-e szükségkép’képviselnie, és meny

nyire, egészen-e vagy csak részletesen? mìnô moder

bnn és mikor ‘è különben a’ mesterség,r az elhamarkodâs’

bélyegét ölti тафта, ’s így пеший teremti n’ különb

félc rendetlenségeket, meilyek egyébként talón soha

sem támadnak vala, ’s mcllyeket utóbb is a’ lenézett

4i*
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’s fonâkult itélt természet fog megignzitnni. Im’ erre

gyakornoksz'igombúl egy vilâgos példa:

1837-dik évben September’ 2li-kàn’ egy könnyů uri

alkalom àll meg lakom elôtt , az azon érkezett szoba

leâny követségét érdekes hnngulaton elöadván, kér,

поду késedelem ne'lkiil fogadjarn el e’ fölszólitâsát,

ше1'1 n’ nagysâgos aszszony szerencsétlen sziilése miatt

élervesze'lyben van. Az elômlàs’ természetéböl folyó

készülcttel magamnt ellàtva, косым szállok, ’s az

egyébként egy (irai tàvulságot, mondhatom , most гага

zsilng keresztül huladtam. Az elôszobńban a’ baba fut

elejbém, ’s a’ fölzavart lélek’ teljes érzetében rimánko

dik , segitsek гала, тег1 oda van: a’ mugzaf мы ben

szukuszla', A’ szülszobâha érkezvén7 véltem, at föl

hâborodott Etnâtól kilövelt elemek’ özönében vngyok:

a’ rémület, elkeseredés, hz'iborgâ's, ’s lelki nyugtalansá

gok voltak, mik n’ szülô körül l'ô fokozntbnn òazpon

tosulvr'ik. A’ kérdôre vett bâbn a’ történet fölütt igy

nyilatkozott: Szàmolása szerint a’ lerheseég nem teljes

hat hónapos, az âllnpot minden észrevehetô vz'iltozâs

nélkül több hét 6ta ugyan az , ez idô nlatt ittott meg

jelenô, még sem valami Íöltünôbb teslszeres vâltozâsok

mutatkoztak, mellyek miatt tegnapelött másodszor hi~

vattattam, eddig az allapotot hiven kisérvén ‚ 011у tüne

ményeket talàltam, mellyek engem az elvetélés’ bizo

nyos jövendôjérc ßgyelmeztettek. Ma regge] az elvetélés’

munkâja tetlegesen elkezdôdött, n’ lelketlen fájdnlmak’

hoszszadnlmas azonsâga békestürésemet megkéuérté, ’s

mesterség’ alkalmazâsàra halâroza, mi a’ méhszâj’ gyér’

tágulâsa miatt fárnsztó volt, ’s elég hoszszadalmas is,

mig a’ magznt’ teslét két ujjom közé vehetém, különös

erö'szakot legkisebbé sem haszm'tltam, még is a’ testet

fej nélkül találtnm, mit az elôre ment hoszszas veszleg

letre következett magzatrothadàsnak lehet talán 111111]

donilani.

E’ bitbai elöndás таи az állapot fölött magam
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tartottam tudomńnyos vizsgát, ’s úgy találtam, llogy nz

{Шарм minden vérzés, ’s egyéb sürgetô tünemények

nélkül jó és kívànatos, ’s ollyan , minö minden mester

ség’ legkisebb alkalmaza'lsát is szentségtörés’ véîke alatt

tiltja, ’s ennek következetében szavamat a” szülö’ Vi

gasztalására forditottam, mellyre jelenleg legnagyobb

szüksége volt, ’s mindcnt elköveltem, mi a’ kétségbeesés’

meneteleivel küzdô lélek’ nyugalmát viszszaszerezhetì:

élénk szinekkel föstém âllapotjânak jó hajlamú minöségét,

ollyannak, mellynek ellenében éppen semmi eines, mi a’

jelenleg elesendesült lermészetnek késöbh felébredendô

cselekvôségét fenyegetné: föstém ollyannak, mellyjelen

halgató âlladalmában is olly nagyszerů, hogy minden szli

lészi észszerüséget, okossâgot, fognlmat fôlíilmulni képes,

’s magàt щ nélkül képvìseltetnì nem engedì: innen esak

tndomânyos âllâsom’ tisztjét teljesítem , :nidôn a’ méh’

megszakadt ténykezési folyamz'mak kiegészitését ’s Мига

maradt tartalmânak kiüritését a’ természetnek késôbb

bizonyosan выпада éberségére bizom, mint olly bìztos

faetorra, melly mimlen tndomânyosan kiszámolt mester

seg’ remekzete’ közepette is egyedüli ’s legokosabb

végrehnjtó, melly jelenleg teljes csendben vesztegel,

tnlán méltán azért, hogy a’ korán alkalmazott mester

ség’ kâros eredménye teljes tisztaságban kitünhessék,

’s azt ideigleni némasâg'a âltal megboszulhassa mint

bůnt, melly a’ természet ellenì rugaszkodâsból veszi

szörnyüségét. Jósoltam egyszersmind jövendòt, sennni

esetre sokàig nem késendôt, melly a’ eselegvl'lfelégfeÍ

ébredt természetnek kész éberségét hîrnöklendi: ide

szâmitâm megnevezve a’ ветшают-стыд: emelkedö

’s a’ szíilrészekig terjedö fâjdalmakat, mellyek közül

ezélszerñ fokoznthnn egy is elég, hogy az anynyi keser

vet okozott méhtartalmat a’ külvilàgba lökje, mint olly

anyagokat, mellyek illy élettelen vâzolatban birodnlmâ

ban többé jogos helyet nem годными“: oldalfekvés,

lelki nyugnlom, okszerů étrend, ’s bàbajelenlét vala
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minden, a’ mìvel e’ jóelott jövs'ndò clé a’ szülöt tanâcsì

lag elkészitém. _- Ezekre n’ вантам szellemek le

csillapodtak, спеца, ШгЫеш, elégülés mindenütt, hol

elôbb a’ koralelki villongâsok anynyi keserů ihledelmet

nyomának az érzeti rendszerre. A’ merészen jóslolt

jövendôje e’ szůlâllapotnnk valósult-e, menynyire. mikor

’s mikép’, alâbb kimondandom. Воду pedig szellemìleg

addig se henyéljek, nézetimet ('ogom fölvìlz'ngosítàsul

вколет a’ körülmények гати, mellyek а’ fej’ ben

szakadâsâvali rendetlenséget okozhattâk.

A’ fejnélkülì testet visgâlat alá. vévén, legelr'íször

is az tůnt ki, hogy a’ megrongyolt magzat méhheli

életének elsö felét még пеш haladta meg; mâsodszor

az, hogy a’ kis test a’ fönebb bâbailag állitott гота

dâsnnk legkisebb jelét sem mutatta, az elsznkndás"

helyéböl pedig nyilván kivehetô volt, hogy az eset

igen is eröszak’ terménye, mit kétségtelenné telt n’

köldökzsinór’ basi vége , melly nem elmetszve , hanem

a’ köldök’ helyébôl kiszakitva volt egy kis винами,

шеПу а’ hash'oz Сан-(охот. Innen hâtran kìis merem

mondani, hogy a’ jelen eset nem volt egyéb, mint a’

mestersefqneh [aora e's ямищу/вдел allmlmnzdsa, mi kü

lönösen az ó vilâgbelì bábáink кбит nani renden van,

minek Маша az, поду egyegy szülésnek hatóságilag

meghatârozott dijâf keveselvën , а’ szülésnél kell vagy

nem kell: tesznek, vesznek, kcnîcsélnek, füstölgetnek,

“днём“, szóval mesterséggel jârulnuk n’ szüléshez,

hogytudomânyosoknak lâtszattassanak, ollyanoknak, kik

nélkül a’ szülés szerencsésen véghez sem mehet, híven

elkövetvén mindent, позу а’ bevégzett szülés utân

senki se mondhassa, hogy ôk mitsem теней ‚ mert fölötte

megbântólag esik, ha а’ szerencsés szülés а’1егшё

szetnek tulajdonítafìk , mivel így a’ meghatâromtt dij

nältöbbre nem szâmolhatnak: de ha aiszülésnél a’ паду

щипка alatt izzadnak, zìhâlnak, föltürôdzködnek, fàrnëztó

mesterséget mutatnak, kétségkivül nagyobb dijrn втё
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molhamak, mit rendesen megis kivánnak, mert nàluk

nélkül a’ szülönek bizonyos lôn vala a’ halâl, igen is,

hol ôk vannak ’s lennìek kell, ott magukon kívül más

okosabb, bölcsebb tei'mészetet nem ismernek, ök a’

természet, mellynek minden jó tulajdonítható, osak a’

szerenceétien kimenetel nem, miröl ôk természetesen

mitâem akarnak tudni. Szólló tapaeztalatok utân àllitom

ezeket . igy làthatja ezt az én egykori körömhen kiki,

még 11111101- 15, ha a’ szüléa’ munkájr'it a’ tei'mészet leg

kivânalosabban végzi is. Kétségkivül a’jelen rendet

lenség sem egye'b, minte’ megrögzött’stermészetté vàlt

roszsz szokás’ terménye: a’ bàba t. i. a’ természet’ teljes

munkàjàt be nem vàrvân, kézzel jârult a’ dologhoz, az

elvetélést mesterségesen sietendö meg akkor. midön ön

vallàsa szerint anynyira sem tâgult a’ méhszâj, hogy ujja

elég utat nyert volna, hanem erôszakosan tâgitotta ki,

mi fönebhi állitàsa szerint fárasztó és elég hoszszadal

mas volt, e’ kézalkalmnzás a’ méhszájnak izgàst okozott,

mi nem впадают. hanem igen természetesen ó`szszehu

zo'da'sra nyuifott alkalmat, mi 6рреп akkor állottbe leg

élénkebben, midön a’ mesterségesen kita'igított méhszàjon

a’ fönek kell vala keresztiiljönni, mirôl a’ bába 1161365—

kívül nem is àlmadott, és igy az erös öszszelruzódàs

a’ huzó erôre fejelszakadâst következtetett. Es ez a’

mesterség’ korn alknlmazâsa a'tltal teremtett rendetlen

ség, melly a’természetnek bevárt munkâjàra bizonyosan

nem következik vala. En a’ természetet e’rendetlenség

utíinl is a’ dolog’ álladalmàból jónak , czélvivönek, ’s

sajât igényeinek kivételére alkalmasnak itéltem, ’s egye

nesen_rà biztam , hogy e’ rendetlenséget elhárítsa, ’s

n’ szülô’ àllapotjàt szokott rendszerüségébe igazítsa:

jól eselekedtem-e ‘ë bìztos Марта ёр11е11еш-е? maga az

itt következö eredmény fejtse meg:

 A’ feszült vârakozäst n’ természet pontosan 111016

‘ gitë, mei't az ajr'mlott oldalfekvés, lelki nyugnlom, ok

szerů étrend’ szoros терм-151511 mellett kellö alkalmat
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nyervén a’ mesterség’ kora alkalmazâsa âltal megbín

tott természet a’ kipihcnésre, és arra, паду hoszújât

kiizzadvân, tehetsêgébe magât behelyezze: 18 óra’ le

folyása utân tñnt föl n’ убита vârt uj cselekvösége,

mellynek kövctkezetében a'szülô esak ngyan a’ kereszt

ceontrúl kezdô ’s a’ szíilrészckig terjedô ezélszerů fâj

dalmakat érzett, mellyeknek egyike a’ hátramaradt

anyagoknak a’ méhtôli elvz'tlâsât, a’ másik pedig, ugynn

azoknak minden segély nélküli teljes kihajtâsât eszközlé

úgy, поду a’ szülep az elszakadt fejjel együtt egyenesen

a’ ezombok közt talâltatott, és így az egész kétségbe

ejtô âllapot 18 ora’ let'olyása alntt a’ szó' teljes értelmében

a’ legszerencsésebben végét érte a’ nélkíil, hogy osnk

egy korty hůrpre (thea) is szükség lett volna, azon

örökre megjegyzendô tannsâgot hagyvân részünkre,

hogy a’ mesterség’ kora és szükségtelen alknlmazâsa

kisebb nagyobb mértêkben rendetlenséget, kârt, vagy

legalâbb igen aggodalmas órâkat szül, és hogy az igy

okozottrendetlenséget , kârt 15 csnk a’ természet tudja

legokosabban, legeló'hh ’s legezélszerübben helyre pó

tolni, megígazítani, és innen keletkezö bânntos és ag

godalmus órâinkat megiepô vigasztals'tssal enyhítenì.

Igen jól tunlom, ’s tapasztalatim után gyôzödve

vngyok, hog'y az illy nkszen'i szülészi nézeteknekleg~

fölebb tali'm elismerése, de jutalma nincsen , minek e’

jelen esel is elég tanújn, тег: а’ megas szülô semmit

5еш mulntoît el, mi parânyiságom’ ajánlatâra 52015111—

hatott, szépen ’s Фаг-162110665 nélkül rajzolá alkalmas

voltamat, ’s érdemem rölött úgy nyilatkozott, mintha

magam volnék esnk szülész, ki idö elôtt vn'jkálni, ’s a’

nônemi szemérmet keserilö fogásokat használni nem

szeretem, ’s ezek helyett az âllapot’ álló lényegének

való fölfogâsàban szorgoskodok: köszönet érette a’ leg

Гоп-6111), elismerés ez igen is, gyakorlati állásunkra

fölötte szükséges és üdvhozó, de azon egy forint pengôt

vagy is három ezüst huszast, mellyeket ezen eset utân
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nyertem , még helyben is kielégítô jutalomnak lenni el

nem ìsmerhelem , mert érzem, hogy a’ fönebbi elisme

rés szellemìleg adva, a’jutalom’ értelmében fölûlmullya

a’ pénzbelì anyagìsâgot; ez azonban râm nézve nem

пазу lélekzavaró, теге gyógyâszi pâlyâmban az anyagì

jutalom csak unynyirn érdekel, menynyire abbnn életem"

штаммами föltételei gyökerezvék. Elhiszem, hogy'y

ha én is ez esetben lisztemet föltürôdzéssel, nagy és

fáradsâgos munkât hìrnöklô készülettel , könyökigi váj

выдави kezdeltem volna, ’s a’ méh’ шиты mester

ségesen elveszem vala, és a’ bevégzett пшика utân

lzzadtam ‚ ziháltnm, ’s a’ kil'âradás’ jelentôségében

ájuldozva egyik székröl a’ màsikra roskadoztam volna,

bizonyosan nem hârom huszast, hanem aranyokat ke»

‘ restem volna; de minthogy én ezt jelenleg nem tettem,

hanem szellemileg intézkedtem a’ rendentlenség ellen,

szellemileg jutalmaztatlam шьёт, anyagilag a’ bába, ki

anyagìlag сваи ugyan véghetetlenül töbhet, fńrasztóbbat

telt; de szülészi módomban e’ vastag arânytalansâg

csorbât nem слеп, fordnlntot nem tett, nem tesz, bär

tudomànyos szolgálatom ezcntúl is ezerszer meg ezer

szer másnak, ne magamnak teremjen gyümölcsöt, mert

az illy esetekben az (мидий j'utalmaz engem, mit én

olly nagynak, kielégitônek tartok , mellyet semmì em~

bertöl vehctö anyagì jutalom érvényességgel kinem

pótolhat, ’s az битам lesz, mitôl tudomânyos iparom

szellemileg ezentúl is szìlârdsâgàt veendi, az anyagì

jutalom pedìg csak anynyira fog ezentúl is érdekelni,

menynyire állatisâgom’ föltételei azt nélkülözhetetlenné

teszìk.

Pap Igna'cz.
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IV. 0rvos-sehészség.

1.

Sebés zi tapasztulalok.

А) Hugycsösz'paly (fistula urethralis).

Н. Jacnb 49 éves, швы- terrnetů egyén, 35 éves

koráig egésséges és erös testalkotmânynyal birt, melly

idô alatt az élet’ mulékony gyönyöreit saját vallo

mâsa szerint minden irány szerint a’ szó’ teljes értel

mében tömöiten élvezé. De a’ korlâtlan élet’ e’ tulesa

pongâsa bünhödtelenül elsem is maradt, inert a’ milly

aránybnn lulfeszített moslort gyakorlott n’ hatârtalan

kellemek’ özönében, éppen azon mértékben , sôt két

szeresen kellett a’ tulss'tgot einem türhetö életmü'

vezettség’ rovàssâra àldoznia. 182G-ban szerelmi gyö

nyöre után u’ hugyesöben pârnapi csiklandós elöjelek’

érzeme'nyi közt hugycsi'utakâr (Blenorrhoea, Medor

rhoea) fejlett ki, mi ellen ktilönféle ezereket siker

пакт hasznàlván, idülté fujult, ’s mint illyen 1827-kig

tartott, ehez izmervedés (anchylosis) csonlhasogatâs

sal szövetkezett. E’ szövevényes baj’ nrvoslâsâra vá

rasnnkban szerte kontârkodó kuruzsolónòk közül bizo

nyos Lupule nevú banyât választâ, ki ôt négy héti ku

ruzsolás alatt kilencz izben стадам!шедг‘йвтбпёп, ez

alatt 48 ieze buzapálinkát*) kellett a’ betegnck meg

*) Midön a’ kuruzsolónök készített higanykenet-füstre te

szik a’ beteget, vagy nyálözôn’ (salivatio) elôidézésc

végett híganyirrel a.’ hör’ fölületét bekenik, a’ pálinka.

italnak elmaradni nem szabad, azért-e, Ногу a’ beteg
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inni, naponta hel egy, hol nii'isfél iezét. E’ bánás’

hatâsa alatt a’ kórtermény laözizzadás’ ’s nyàlözön âltal

üri'tetett ki a’ teslbl'il, mellynek eredménye az idiilt takar’,

izmervedés’ ’s laghasgatás’ elmaradâsa lön, egésse'gét

élvezé 1830-«likig. Most a’ fej, has, és labszàroken

bôrkütegek jelentek meg, mellyek kâmtor, ólompir

(Mininm), viasz és faelajból készült ir’ alkalmazatára

tüntek е] a’ bôr’ fülületéròl. 1831~ben n’ meny’ kül

börén varas kütegeket kapott, ’s ezek is a’ fönnevezett

irrel gyógyitattak meg, ’s a’ varlepte részeken különös

barkas szinii seblielyek maradtak viszsza. Egésségét

most 1834-kig éldelé, mellyet ujolag elliàllńs közbeni

hugycsötakz'ir zavara meg, ’s orveslasa végett Mehâdi

aba ment, ett a' гам-11111 haszni'ilnndó. ltt Dr. labdacsokat

rendelt neki, fördů’ haszm'ilata mellett heveendöket, de

a’ bevétel alatt nyi'ilözön 5111011 elô, ’s ez ekhi'il a’ lah

dacsok’ folytatásâval fölhagyott, ’s takárjával Aradra

viszszatért, hel vasfördů’ liasználata mellett a’ takár

megszünt. 1840~ben a’ borék’ baloldnlón daganat kép

zödött, inellyre sebész lâgyító borogati'isekat rendelt;

de ez neki iieni haszni'ilvàii, mest míisodszer a’ fönne

vezett knruzselóiiöhöz tartett cil/oberreli megfi'istöltetés

végett, :nidiin ismét 40 icze pf'ilinkàt ivett meg 4 hét

alatt, ’s nyalfolyz'is állott be. Е’ hös gyi'lgymód alatt,

a’ berékfekély behegedt. De 18M-ben a’ borék’ dag

e’ hôs gyógymódot a’pálinkaital által inkább kiállhassa?

чаду hegy nbból a.’ gyógymód alatt a’ kuruzsolónönek

is jntliasson _ ‘l Ertelrezó'.

 

1') Igy is ugy is illy nök méltók volminak a’ hatóságek’

ügyelmére, ’s elleníik az enilieriség’ javáért letiltólag

intézkedni, de valjuk meg az igazát, ezek szabatlalibak

kni'uzskörükben, mint mi sebészek kivi'vett jegainkhan,

mert aznkat senki sem bántja, minket pedig az ág is

"151108. chrk.
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leptc része ujolag kinyilt, mcllyhôl hugygyal kcvert geny

folyndék szivârgott. E’ vàratlan kórkörülmény az

egyént àgyba nyomà, kigyógyulâna végctt fñhöz fâhoz

folyamodott, de hasztalanúl, mert a’ kór napról napra

szövevényesb alakot öltve, csak roszszabult. Közlô [Wun

Íia'csy Mińllís kórhàzì fôorvos ur’ fölszólitàsâra lakán

meglâtogatâ, midôn kóra’ mibenlétét elöterjeszté, meg

tekintém a’ bz'mtalmas részt, ’s a’ mint a’ borék’ balol

шага tekinték, rongydarabjait, ’s lâhravalůját nedves

nek “Маш, melly ¿ri-om’ idegeit fölizgatvân, miokbúl

itt elsô tekìntettel hugysipolyra gondoltam.

Illy elözmények шт; elöttem léve'n a’ kórkép, a’

beteg’ kedvetlen körülménye ’s az orvoslâsnak hosz

szabb ideigì tarthatásn ’s a’ t. miatt neki a’ megye’ köz

ponti kórhâzâbai menetelt папам-шпат, mit bâr vona

Врача, de Augustus’ H-kén ‘lS4l-ben me'g is teljc

вне“.

Itt ôt szorosb издаю: ‚15 vettem. Elölegesen is

annak kitapinthatâsa végett: vajjon mellyik nemo légyen

jelen a’ hugysipolynnk , a’ vizelletet (ha lehet.) reggelì

lâtogatàsig magâm'xl шпат meghagyâm. Mâsnapì lâ

togatâskor a’ {атакам vizellet elbocsâtatott, ’s ekkor

kitünt, hog'y a’hugy részint a’ hugycsömyilâsàn, rêszìnt

a’ borékon n’sipmeneteken szüröng, ’s a’ betegtöl вши

körülményröl is értesitettem, hogy a’ hugy csnk vìzel

léskor szîvárog. E’ köríilmények tehât nyìlvân a’ Мау—

csó'n'poly’ jelenlétére mutattak. Most kutusz’ segedel

mével a’ sipmenetek’ âgnzatànak fürkészetéhez fogtam.

A’ hugycsösìpolynak hârom: egy a’ bal czomb’ belszi

nén a’ lâgyékhajlatban; egy más a’ borék’ baloldalàn;

és harmadik — külsô — nyilàsa a’ borék’ fölsö részén

tapasztaltatott; e’ hârom âgozatú vezetékek еду eredeti

belsô nyilâssnl a’ hugycsöbe nyìltak. A’ borék egyéb

ként kiterjedt, duzzadt lévén, henne a’ herék rendesen

alkotvâk.

A’ kórkép’ lényegesb kipuhatolàsa végett a’ vizel
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letct дарует]? (catheter) által szl'mdékoztam n’ hólyag

ból kiüritenì, még pedig bârom okbúl: hogy a’ виду

свб’ alkota'tsi àllapotjàt; n’ hugycsap’ alkalmazatímak

lehetségét; és hugy az nlkalmazandó hugycsapnak ben

létekor a’ hugynak miképpi kifolyâsât megtudhassam.

Azouban ebbeli szâmiékomat einem érhettem, mert a’

hugyesôbeni szorulatok, fekélyedések, mellyeket a’

hugyesaponlâtszott genyedék hiven шипит, és a’ beteg

nek alkalmazíts nlatti l'ölöttébbi Камыш ügyekezetem

nek gàtot vetett.

Ggo'gybámés. A’ hugycsösipoly’ gyógyitàsât jelen

esetben a’ rugalmas hugyesapnak hólyngbai bevitele,

’s a’ hugynak e’ müvészeti utoni kiüritése àltal elmél

kedtem elérhetni,` mert a’ hugy’ kiüritésének mindig n’

rugalmas hugycsapon ät történtével az érzékeny sip

menetek a’ hugyszürönködése és esipôssége ältal tôhbé

nem ìzgattatvàn , más részròl a’ sipmenetek’ külsů szr'ìk

nyilamàt kitâgitani, egygyé alakitani, ’s a’ képzendů

sebet a’ sebtan’ szabi'slyai szerint gyógyítani vala eltö

kéllett sza'indékom. De mivel az elsö föltétel t. i. a’

hugycsap’ alkalmazâsa a’ fönérintett okokbúl semmikép’

megnem eshetvén, azért gyógytervem’ e’ részlete

meghìusult. Gyógytervem’ kivitelét tehât a’ sipmenetek’

kitâgitâsâval,ezeknek egygyé képzésével, rendes kölözés,

szoros étrend , keves Шуб részek’ rôlvételével gondol

tam elérhetni, melly utósó eszme szerint a’ hugyl'end'

szerben kevesebb vizellett va'ilasztatvàn el, ’s hogy e’

kevescbb is megne esipösödjék, annak gyakrabbani ki

üritését vélém jónak, mi âltal a’ sipfekéiyeknek vizel

let âltali kevésbé izgattatásàt gondoltam sikerülni.

Gyógytervem’ illy észképétöl vezéreltetve, »Irda

log’ gyakorlati опавшим fogtam. A’ sipvezetékeket

piu'napig nyomszivnesesal tâgitâm, ezutr'm a’ borék’

baloldnlàn lévö sipoly’ nyilâsân barâzdâs kutaszt vivék

be, ’s az e’ fölötti Ищу részeket fölmetszettem. A’

bnl czomb’ belszinën lévô sipoly’ kíilnyilami'm a’ [штаби
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dás ишак-1252111 szinte behatolván, melly az ìmént 11111371

1011 sipolyon âthatott, ’s a’ kutasz fölötti részeket Fül

nyitottam, sz-ëntúgy a’ borék’ fölsô részén lévö sipolyt

is. A’ müténzet utímni csekély vérzést hideg viz àlli

totta meg. E’ mülészet (operatie) által a' sipvezetékek

egy tàrl sebbé alakulvz'm, minek eredménye az lön,

hogy a’ hugy csak egy 111011 1’о1у1 esekély menyuyiség

ben. A’ târt seb tetemesen genyedett, mellé lázmozga

lom, osorvâs állapot, köz gyöngeség szegödött: ez

okbul az elsô utak' állapotjárn, és 112 erůk’ föntartâ

sin-a flgyclmet forditék. A’ seb a’ fàjdalom’ enyhitése

végett elôbb faolajjal , késôhb mique/imm „affirm/unal

kötöztetett, mire парома mindinkább öszszehnzódott, ’s

anynyira lön iidvös eredménye :ŕsebészi müvészségnek,

hogy a’ hugy, melly eddig három uton szivàrgott, most

esekély nyilâson csak a’ ezomhajlat’ belszinén szíiröng

A’ kórintézettöl October’ 10-kén 18M-»ben 111105111 vön

a’ beteg, jelenleg ép, Junius’2()kân, midôn e’sorokat

írnâm, 112 egyén viszszamaradt esekély baja mellett

foglalatossàgát hàtran teljesitheti, megerösödôtt, ’s 112

egész alkotmànyâban meghizott "f').

В) В e' Í: и d a g,

J, Eva 30 éves nöszemélynek négy hét 1111111 bé

kadagja anynyira kif'ejlett, hogy a’ szâjürt betöltvén, 11’

11е52611е1 ’5 az elcdel’ fölvételét akadályozá, egyéhként

  

*) E’szerínt két esetnél tapasztaltam, hogy a’ 1101 a.’ 1'11

galmas hugyesapl nem alkallnazlmtó , ott a’ hug'ysipoly’

ЕуёКегея gyóg'yita'tsa. sem cszközöllietö, és hogy a.’ sip

vczete'kck’ l'ölnyitása afjavulást szembetünöleg elösegítí,

mit afjelcn cset is valósít, mert a' fölnyitások elött 112

115211123 testszeres gyöngeség", étvágytalansúg’ 's 11'1.

lüneményei kétessé tevék az életet, ’s mind ez, a' müté
szet utánni néhány napra,l a’ geny’ szabad kiüríilhetése,

a’ selfrendes tisztogatása mellett jobbra. fordult, 112 élct

рейд meg-tartatott. кит.
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.egésséges vala. A’ dagot hullámzú ’s föleg a’ hullâm

zâs’ helyéni âtlâtszó kékes szinü sajátsâgâból, mellyet

mindig mivoltos kórjelnek tarthatni, könnyen megle

hetett ismernii A’ gyógyitâs mütészet âltal ment végbe,

mi a’ dagnak egész hoszszábnni fölnyitâsából ’s a’ seb

njk’ egy kis részének Cooper-ollóvali elmetszéséböl

àllott. A’ dag fölnyitatvân, helöle igen nyúlós, tujâs

fehérnemů, sürü folyadék ürült ki, melly rendetlenül

öszszegyülemedett nyàl n’ Wart/Lon’ vezetéke’ nyiiàsât

bezârvàn, elég’ ok volt a’ dug’ kifejlésére. A’ вещи

boli szilakmetszés a’ békadng’ ismétülése't биотопа е1 ;

a’ vérzést hideg viz szünteté meg. A’ sebajknk elůbb

hideg viz, késòbb szi/¿fúforrázaf пытал használatn

mellett behegedtek, és igy az egyén békadagjàtól meg

szahadult. Ez egyszeríi módem a’ békadag’ mütésze

tében, mit két esetben kivànt eredménynyel vitlem

végbe.

C) Зараза/ш e's szrírńapocs’ laplds csoulszwfja.

«WI- Р, 46 éves, földész, jobh sipesontja közepén

gyermekkorâban eltörött . ше11у egybefórrottugyan, de

ат késöbbi éveiben mindig Барам, ’s 4() éves kill-:iban

éppen a’ им helyen fekély táxuadott. Еж шиш orvosok,

mnjd kuruzsolónôk дна] ápolygatà; de мнимыми,

baja mindinkább roszszabult elnnynyìra, hugy 5 év’

folyama alntt nyomor és kinnnpoknâl egyebet nem él

vezhete, ’s miutàn mâr mindenböl kifogyott. Majus’ 24-én

az aradi kónntézetbei fölvételért esengett. Ша’ hely

heli bàntalmat szorosb visgálat alà vettük, гаранта!—

vim, [югу a’ sipcsont’ és szàrkapnes’ közepén a’csont

szú olly pusztítàst tett, hog'y Мила а’ esontok’ můszeres

öszszefüggése egészen ler'ontatult ugy, позу az alszàr’

csekély mozgótehetségét a’ sipcsonthoz триад Шашоы

gyönge izmok alig viheték végbe. Az alszár’ овощ—

szuvas fölületén vpedig taplós, `'husos kinyövés bujâl

kodott, mellybôl büzös, hig, шва ’s feketés ev шт
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gott, ’s a’ sipcsontbril szuvas darabkâk vâltak el: ezek

mellett aszlâz, iszonyú éji fâjdalmnk, nyugtalansâg,

erö- és âlomhiány.

Már elôre gyanitímk, hogy itt a’ kul és belaze

rek’ bâr milly észszerl'i vâiaztâsa és hasznâlata mellett

is keveset várhntunk, megtettünk még is mindent, mit

a’ javallat uti'm teendönek talâltunk; de сна]: ugyan

elôleges eejtelmünk szerint siker nélkül můködtünk egész

Junius’ S-kìg, itt betegünk a’ fajdalom’szorongató kin

jaìtól türelmét vesztve, bât nehezen , de bâtor léiekkel

tagja’ csonkítàsára magát elhatârozâ, mellynek végre

намаза: а’ beteg’ bátor eltökélése némüleg kedvezôvé

tett. А’ mütészetet, az alszârnak egész hoszszábani

elfajulâsa, és a’ dolog’ biztosb kimenetele végett , a'

czoxnbon vâlasztottuk me'gtenni.

Junius’ 9-kén miutítn a’ mütészethezi kellékek eleve

elkészitettek.; az egyénnek alkalmas fekhelyet так;

az érnyomasz’ „штатным в’ szárr'iteret lenyomânk, a’

segédek helyeiket elfoglalák, u’ ezombesonkítást a’ térd

шиш körmetszéssel megtettem. A’ mülészetalatt semmi,

utánna âjuláson kivül egyéb tünemény nem állott be,

melly ébresztö szerekkel üzetett el. Egyedül a’szár~

üteret kellett lekötnì, más edénybôl vérze's nem történt.

A’ sebkotés kellöa végbevitelett, a’ mütönozöt ii)

ágyba helyeztük, kül- és belsökép’ szon-os lobellenes

gyógymódot tartottunk, még a’ genyedés’ folyama he

nem алом“), mi a’ negyedik napon történt, ekkor

 

*) Barátunk’ engedelmével mülò'tl (opel-ams) helyett ira

tában is штамм: irunk, ’s használjuk közösen, mig

jobbat kapunk , ’s ez szcrint mondgyuk: rlrzïlészet (оре

ratie), ‚шит (operator), имидж: az, a.‘ ki ogerálktatott.

zer .

М‘) Mütészet után ß.’ esonkitott tagot kórbonczolat allí vet

tük, a.’ sipcsontba és szůrkapocsba bemetszéseket tevenk,

»Y . Y- Lw..  _*
*~n'„-.~x «-v..3\g_¿~¢__ .bk-x* «_
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a’ sebet fölnyitànk , ’s a’ megtakaritàs ntán ujolag ren

desen bckütöttük. A’ mütészet’ lli-dik napján n’ seb’

tìsztasâga, a’ hussarjak’ növése’s n’ fölbör’ elôre hu

zódàsa mellett helybeli göresök, rângások заносит be,

mellyek nz egyént éjjel nappal nyugtalanitottàk. E’ fe

nyegetö kórjel' legyözésére, minthogy az tisztán ideges

jellemů görcsnek nemében tünt Её], belsöleg hàrom

napig egyegy szemer mai/tony! 6 részre парома, kül

söleg meleg borogatâsokat rendelék, mellyekre esekély

enyhülés következett. A’ negyedik пароп a’ mákonyt

két szemerig fölemeltem, mo/Ldolafeyktben beveendöt,

órânként két [шпана], melly adag’ elköltése'vel a’ gör

esök megszüntek , ’s a’ míitöncz nyugalomba jött. А’

seb naponkénti kétszer kötözés mellett mindig tisztân

maradt, a’ karély elöre huzódott, a’ csontvég husszö

mölesökkel eltakartatott, semmi kórtünet többé megnem

jelent, az egyén jó étvâgy mellctt testében meghizott,

’s Augustus’ 30-kán reményvesztett családjânak rég

óhajtott örömére, bär esonkân, de még is tökéletes

egésséggel hagyà el a’ kórintézetet, ’s most földészeti

munkabérét mestereéges làbbali дал-пата mellett keresi.

D) A’ felte'ly’ едущем? ’s eikel-es gydgymddja.

Alig van megyénkben az adózó nép’ nyavalài közül

olly számosan elòlorduló капа; a’ sebészgyakorlatban,

mint a’ fekély (ulcus), melly az emberi test’ minden

részét ’s föltünöleg az also végeket lepi meg. Igazollya

ez észrevélelemet szegényebb rendů embertársaim küzti

magân gyakorlatomon kívül az Aradmegyei kórintézet,

hol a' helybeli токам, föleg fekélyekkel küzdö egyé

’s гарантии, a.’ csontok’ porhanyós, szuvns elluágyuî

Швы, egyszcrsmind a` esontfl életmüves ószschuggésl

megszakadászlt. _ ku'zlu.

ê)



66

nek’ szůma legszembetünòbb. Ha az alsóbb rendů nép

osztâly’ helyzetét, életmódját, izzasztó foglalkozâsait,’s

gyakran még gyógysegélybeni fogyntkozásât is fontolóra

veszük, e’ kórfaj’ szuporaságânak okůt valóban könnyen

föltalâlhatjuk. A’ dolog’ illy álladalmâbnn, vélem, a’

gyakorlati sebészetnek volna jogos föladnta пион töre

kedni, hogy hn ba'tr e’ külkorzat’ terjengô uradalmának

gâtot vetni ninos is hatalmàhan, legalàbb annnk egy

szerûbb, biztosb és kevés kölfse'gbe kerülö gyógymód

jàt megközelitse. Szz'tmosak n’ gyógyszerek, mellyek a’

különnemů fekélyek’ gyógyitàsárn javalvâk; de ezekkel

valóbnn ritkân, ’s akker is huzamos idô alatt érhetni

czélt, ’s e’ теней még паду költséggel ja'rók is.

A’ lábfekély’ orvoslz'tsâra I)r, Boyer ajíxnl egy

gyógymódot, mellyet magam 15 több lébfekélynél meg

ki~értettem. Nulla e’ gyógymód minden testi mozgâst

megenged, ат a’ beteg’ nyugalma mellett némelly eset

ben jó sikerrel használtam, voltak azonban egyének,

kik a’ me'zga's damiapaszszal bevont csikok’ körös

szoritâsât egy két парты tqvàbb a’ шамот miatt kinem

állhattàk, enne'l fogva annak tovàbbi hasznâlatával föl

kellett hagynom. Hol a’ gyógyulás sìkerült, az huza

mos idöre küvetkezett, ’s ha u’ kätözés параша két

szer megnem ujitatott, más napra a’ fekélyes részben

»zelvâlasztâs anynyira megszuporodott, hogy a’szen

vedô annak izgalmàtól a’ fâjdalmat kinem ůllhatván, а”

kötözést megkellettúiitani, és igy nem hogy4 hetenként

egyszer vagy kétszer történt a’ fekély’ illyszerů kötö

zése , mint ott _javalva van, hu'nem naponként kétszeri

kölözés mellett értem ezélt. Es ez észrevátelem a’

BoyerfeÍe lábfekély-gyógymód fölölt. — Sebészi gyn

kol'latomban elég téres mezôm nyilt a’ fekély’1ninden

nemeinek orvoslàsával megkiizdeni, ’s minden férilasb

iigyekezetem телец 15 jöttem olly kellemetlen âllásba,

позу fekélyes betegeimen nem mindig segilheték, az

illy körülnlények hânatos érzést okoztnk иву“, de nem
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elesüggedést, шеи iparom tovább is oda pontosult, hegy

a’ мелу, е’ nyakas ellenem ellen biztosb fegyvert

szerezhessek: kisérleteket lettem e’ végböl, mellyeknek

folyamában csak ugynn üdvös erediilériyre jutoltam is,

mit hogy ügyfeleimnek àtadhassam, e’ lappokban kívr't

nom közre bocsátani.

A’ gyógymód , mellyel minden nemů fekély’ orvos

lâsában éiek: гид], mellyel a’ fekéiy kötöztetik, és n’

be/iäle'skorz' батат/6116121 àli. Az ir áll: dla/lzpz'r (Mi

Шиш), forraszlo'fiá’ (Inpis Calaminaris): Мадрида/ау

(Litbargyrum) és sóla/«1L дюна/ИЛ, mellyeket a» и“

tább fekélyeknél így szoktam rendelni;

Rp. Puiveris Mínii

- lapidis Calaminaris

-— Lithargyri ana dmc/imam шшт

Butyri recentis yacía/1i щшт

МГ. uuquentum et da in ñctile.

S. A’ fekßlyl’ Áölá'zní.

Az й, a’ mint u’ fekély tiszta ищу tisztâtalan

vngy tenés, a’ kürülményekhez képest gyöngébben vagy

erösebben lesz készitemlô. A’ tisztátalan, fenés, nyilt

rákfekélyek’, .’s n’ vadhusfélék’ orvoslítsára ezen irt

kettös ndagban szoktam hnsznâlni. Különös jelleme a’

I'enés, ràkos тащат fekélyeknél , hogy a’ vele bekent

Tépet a’ kötözés’ levételekor fekete, fenés részekkel

van behuzva, mellyek ha részenkint hullannk el, ön

kent értetödik, iiogy azokat a’ sebészi můbi'más moz

ditsa elö.

A’ дам/мам Mads/11021 pedig ez: az ir tépetre

kenetik, ’s a’ fekélyre alkalmaztatik, azután va'rszony

szelettel, vagy rongydarnbbal helyben tartatik. A’

kötözés a’ szükséghez kc'pest, ha a’ fekély liszta, két

szer, ha tisztátztlan vagy tenés; haromszor is megují

так naponta. Bekötéskor a’ fekélyhez semmi nedves

dolognak érülni nem szabad, e' végböl a’ nedves {боз

kendések itt egészen elmaradnak, ezek helyett a’ kö-

(И?
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tözés’ megujításnkor a' fekély mindìg gyönge, tîszta

rongydarabbal, vagy még jobb pamuttal , melly a’tisz

tàtalansâgot magâba szíja , az elvâladéktól jól kitörül

tessék, mit a’ beteg maga végbe vìhet. A’ kötözéñ

вши, ha egyébként más kórkörülmény a’ beteget ägy

ban maradnì nem kénteti, fün is заплат. Ezen ir- és

bänàsmóddal szâmtalan idült lâbszâr, шакалов, kérges

lábujközti fenés fekélyeket a’ test’ akârmi réezén elô

fordultakat, a’ fekély’ természete, kiterjedési fokozatn,

’s szóvevényéhez képest hoszszabb vagy rövidebb ido

alatt meggyógyítottam. Ott hol a’ fekélylyel öblösség,

csontszenv van egybe kapesolva, meg ezek el nem

igazitatnak, a’ fekély’ gyógyulâsi hegedését e’ gyógy

módtul várni nem lehet. На végefelé a` fekély’ be

gyógyulàsàt siettetni akarjuk, [штат/и? és myrrha

porra] (pulvis Myrrhne) kell behinteni , mellyeket kö

vetkezôleg rendelek:

Rp. Pulveris lapidis Calaminaris

 Myrrlme ana dmc/imam шшт

Md. in scatulam. S. Belzz'nle'sei'e a’ [дадут/г.

На a’ gyógyulás mellett a’ fekélyben taplóäs tul

атаман âllana elö, pokolkôvel tapintnssék meg, ’s az

irreli gyógymód tovàbb folytattassék. Ha a’ fekélyt

okviszonyban £116 kórszuny (машет) tartja fün, ma

gàtól értetôdik, hogy ennek természetéhez képest czél

szerů belgyógymódot is kell használnì.

A’ haszont, mellyet a’ gyógymód után nyerek, kö

vetkczô: a) Az ir az orvoslás alatt meg nem vàltozik.

b) A’ betegr a’ kötözés alatt igen esekély, de többnyire

éppen semmi fàjdalmat пеш szenved, sôt gyakran a’

kötözés elòtli fájdalom mât az elsô bekötés alatt meg

sziinik. e) A’ beteg körüli tisztasàg e’ gyógymód àltal

legkönnyebben föntarthatik. d) A’ munkaszaporitó ’s

idövesztô föcskendezések, mosogatások, mellyek izga

tàsaìkkal a’ betegnek fâjdalmat szülnek, e’ gyógymód

лак nem bnráti. e) A’ gyógyszerek olesókly ’s az ir
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a’ szegényebbeknél 1101115 megkészithetü f) A’ beteg

e’ gyógymód alntt fönjílrhat, ’s végre; g) hogy e’

lgyógymód mindennemii fekélyes cselben7 bär 1101 legyen

az a’ test’ fölületén, allmlmazhntó , ’s gynkran hamuri

gyógyulást idéz elö.  Szàmos egyének mind mngân,

mind kórintézeti sebészí gyakol'latombnn e’ gyógymód

nak köszönhetìk fekélyeiktöli megszabadulàsukat , más

gyógymódot a’ fckélyek ellen kórintézetünkben nem

ismerünk, melly többnyire a’ gyógyulâst tökéletesen

bevégzi. E’ lapok’ szük köre nem engedi, hogy jelen

leg egyes adatok’ közlésével z'xlljak elö, azonban lesz

idö, midön Гонг/181160 fekélyeseteket, egyedül e’ gyógy

móddal gyógyultakat kiemelnielnem mulasztom. Addig

is ügyfeleim’ligyelmébe ajànlom, kérvén, hogy kisérlct

alá venni, ’s a’ nyerendö eredményt Almanachunk âltal

közleni elne mulaszszâk ali).

Egyéni nézetem szerint e’ gyógymód’ jótékony

müvelete't az egyes alkrészekbôl igy magyarâzom; Az

o'lomkaìia'ny амид.) olly жег, ше11у а’ fekélyben ta

nyâzô idült, ’s a’ fenés fekély’lobkörvonalât elszéleszti,

’s a’ fenének határt ejt ’s a’ rolhadásnak ellent àll.

Valóhan czélszerüen hasznâlâ tehàt Sleinbac/ler sebész

u’ pokolvâr’, mint a' fene’ egy gonosz neme ellen a’

lithargyrumot, melly pokolvar ellenigyôgymódjâban "’*).

mind a’ lob, mind a’ Гене ellen a’ fô szerepet jàtszâ.

A’ forrasztd/ao" (lapis Calam.) a.’ horgany’ (Zincum)`

készitménye lévén , szàritó, idegeket tompitó, ’s így

fàjdalomcsillapitó, egyszersmìnd mal-ó, következöleg

fekélytisztitó müvelettel hir. Ugy az ólompz'r (Minium).

melly Лот és nagyobb menynyiségü Лещ/1161 (oxigen)

*j Ehez kapcsollyuk szerény kc'résünket miis. вдеть.

"О Lásd: Dr. Topper-cur Tamáa’ a.’ magyarországl pokal

var-gyógymódjúnak Steinbacker’ toldale'kját 122111151.

oz о.
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állva'm , n'agyobb maró erején kivül, minthogy sok

élenyböl all , vegytanìlag (chemice) bizonyos változàst

idéz elô a’ fekélyben, mi ennek tisztnlásât, következö

leg gyógyulásât okozza.

E) AJ buia fiìggò'lg‘ helybelz'sz'lseres ggayymdefjh.

A’ makk, makktyú, borék, segg, szeméremajkakon,

a’ czomb’ belszinén ’s a’ t. tanyâzó ’s különbt'éle вы:

’s kiterjedésben elöforduló függölyök’ (condyloma) or

voslásâra. a’ mindjárt adandó bi'mi'ismódot sebészi gya

korlatomban fognuatosnak tapasztaltam. A’ függöly po

kolkövel megtapintatik, azutân болтайте? рампа] ри1

vis frondumSabinae) hehintetik ’s tépettel a’ függöly

betakartatik. A’ behintés reggel és este] ismételtetik

a’ pokolköveli megtapìntás nélkül mind addig, mig a’

függölyök el nem száradnak ’s maguktól lenem mâlla

nak. A’ fölötte паду függölyök ellen véres miitészettel

szegülök; de a’ kissebbeknél a’ бот/Анфас? рога iparo

mat meg eddig mindig boldogità Ü.

F) Ve'res köppò'lg' alliaÍmazala.

A’ vëres köppölyt, mint helybelikép’ vért elvonö

módotjgen jótékony hatâsunak tapasztaltam a’l’ej’, bât”,

tompor’ mély fâjdalmainnk elháritâsâra, úgy szintén

idült esúz és köszvényes jellemů taghasogatâsokban

sikerrel hasznâltam, mellyet kórintézetünkben is gyak

ran megkr'sértettünk illy bélyegů fàjdalmakban. A’ véres

köppöiy’ alkalmazatât a’ sebészi míitan’ szabàlyni szerint

 

*) Pesti gyakornokságunkban a.’ mienket is. A’pesti Rochus

kórházban is e’ gyógymód gyakorlatí szönyegen van, ’s

jó hatást [душком]. [Ott, hol a.’ fûggölyök nagy számmal

’s síirüen tanyáznak', tiszta. aqua plmgadacnizálm már

так ruhanemû, ’s az egész függölylepte tér azzal bc

вантам, ez u’ függölyöket valóban csak иду sölpri.

Szer .
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viszem ugyan végbe, (Едва Dr. Re'czey Imre sebészi

můtnn 67. 68. lap.) csak azon külömbséggel, hogy a'

köppölyüvegbeni lég' megritkítâsàt nem a’ méca’ läng

jâhozi tartással eszközlöm7 mint ott mondatik, miniatt

a’ köppölyíiveg’ széle megeshetö hevesedése мы föl

rakâskor гашиша: okoz a’ bôrön, hanem egy csipet

pamutot veszek, ezt kevéssé бога-зиме (spiritus recti

пошив) mártom, mellyet az égö gyer.'ya’làngjánàl_ föl

lobbantvân, azt hirtelen a’ köppölyíiveg’ fenekére vetem,

midôn is abban a’ lég meggyérülvén, azonnal a’ kitüzütt

helyre illesztem. Ennek hasznn az , hogy гашиша: a’

börön semmi esetre sem okoz, és нашлешь ’s iigye

sebben fölrakhatni a’ köppölyüvegeket.

SzalÍn/m'ry Isle/iu.`

Aradmegye’ középponti és kór

hůzi sebésze.

2.

Gela'szta/io'r.

T. T. négy évesleàny, hoszszú sinlödése ¿s végre

sůlyos betegeskedése utân gyógygondom alâ. adatott.

Elsô megjelenésem’ вшитым irtóztató görcsostrom

között гашиш ágyàban: szemeit elforgatva kanesallil

egy pontra fûggeszté; ujjait markàba szoritva, kezét

ökölbe idomitotta, ’s vele illestova rendkívül hada

râszott; làbaival rugdalt, ágyában szìnte arasztnyira

fölvettetett, fogait csikorgatta, nyelvét имамами,

àbrázatja ólomszinü halavàny; hasa rendkívül pulfadt,

egész teste Гоп-6, érverése alig kivehetö, parânyi.

Illy ostrom парома kétszer, háromszor вы négyszer

is beâllott, tartâsa 15 pereznél allg volt hoszszabb.
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Az ostrom’ megszüntével más tünemények âlluttak 516,

шт. álomkór, a'ilombúl gyakori fölriadíis, enyhe 12211

1155, órrvakarás, szuszogâs, szapora légvét, hasfájâs,

паду forróság, repedésigi pulfadt has, ’s a’köldök’ tâján

olly érzetkülölés, mintha a’ 1155011 nyugvó tenyeret 5’

hasiirböl ujjak bökötték volna (gelisztßbökôdés), àllandó

szótalansâg; szâjcserepedzés, также (5 пар1) szék

rekedés: òszszevéve e’ kórjeleket, az egyén’ szenve

dését gelisztâktól szármozottnak hatârozván, ’s a’ kórt

деизма/101711111 (mol-bus verminosus) neveztem.

Tekintvén az б napig tartó székszorulást, has

pull'adâst , gyógymüködésemmel mindenek elött oda

törekedtem, hogy a’ szorulâstól sok fönâlló kórjelek

függenek , ’s a’ kórkép’ szigorúságára паду 1151'01у55551

van, innen székeltetö szert nyujték, ollyat, melly a’

ezélra erôsebh inger nélkül můködik, ’s a’ has’fâjdalmait

15 egyszersmìnd csillapítja, ide illönek itéltem az olajos

fejetet, mellyet következöleg rendeltem:

Rp. Olei Ricini recentis uncíam semis

Sacchari albi dmc/mms Ires

Pulveris gummi arabici фас/171111711 semis

Aquae communis инст: quz'ngue

Md. S. (irán/¿eht egg evó’ Аид/1121111], me'g

sze'kele's nem Muet/lem?,

Roggel kezdé betegem e’ szert venni, ’s hasrágása már

11611‘516 enyhült, délután 2 órakor székele's 15, ’5 az

egész kórostrom tetemessen szelídült, javulása szem

betünö, álma csendes. Megszüntével a’ hasrágâsnak,

alâbbhagyâsával 5’ 15255 mozgalmaknak, félbenhagyâ

sâval az ideges ostromnak , székeltetôvcl geliszta elle

nes szert rendeltem kövctkczôlcg:
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Ё“ Rp. Foliorum Sennae

Florum Chamomillae vulgaris

Ватт Valerianae sylvestris

Seminum Cinnae ana Флейта: dnas,

infunde s. q. aquae communie fervidae, et

stent in digestione calida per И hor.

Colaturae unciurum trium

adde:

Extracti Cinnae aethereiiö sufficienti quan

titate uetheris sulfurici solutì grana sex

Syrupi Manuali плодит unam

Mdu. S. Maintien тащит: o'ra'blm egg ять ka

ua'llal beveendo". `

Miutz'm ennek шаг feiét- elköltötte, ’s a’ has putfadni

kezdett a’ nélkül, hogy székelés következett volna: sós

olajos nyillàt rendeltem, mire bô székelés következett

6 gömbëlyů gelisztával. A’ rendelményt még kétszer

véve, 28 gömbölyů gelisztâtól szabadult meg. Erre a’ ge

lisztaiirület megszünt ugyan, de részint a’ geliszta.

kórszuny, részint a’ naponként mutatkozó lâz gyógy

můködésemet lovább folytatni javallâk, vaSat kinadék

kal használtam itt, illy alakban: `

Rp. Sulfuris Chinìni

Ferri sulfui'ici

Pulveris seminum Santonici

ana grana та _

Extraoti Valerianae sylvestris q, s. ut l’.

massa pilularis, e qua formentur pilulac

Nr. novel”, oonspergantur pulv r. Li

quiritiae, d. in soatulam.

S. Szemenke'nt egg пар elkò'ltendö.

 

д

‘) Beh kár, hogy szerfölötti drágasůga miett nem mindenütt

alkalmazható. Еду draehme 1 forint pengö. Szerk.
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Mlutân vele 3 napig folyvást élt, llalâlos bajâtól meg

szabadult. A’ hâtranlaradt gyöngeség, és egy kis has

putfadâs ellen iìrò'mbül, щепа polyváblíl kevés borral

kevert гагат ajânlottam, mellyet 7 napìg hasznâlt a’

legkivânatosb síkerrel. f

iff. Tersu'nczky Jo'sef,

3.

~Válto' la'z.

1840 és 41-ik évben Erdélyben a’ 17ik сит-м

târör ezrednél szolgàltam. E’ magas és az éjszaki rész

röl egészen havasok àltal környezett tartományban a’

vâltó lâz olly erösen ùralkodott, hogy ellehet mondani,

az O-Rodnavidéki népességnek 15 része vńltó lâzban

szenvedett, ’s о1|у makacs természettel, hogy a’ [дедв

savas kz'nade'knak (suifas chininne) legmérészebb adagai

is alig valítnak képesek egy két ostromot letorlani, bx'u'

e’ különben igen derék nzert több izben ugyan e’ czélra

gyakorta sikeresnek травмам más szerekkel is öszsze

kötöttem, minden eredmény nélkül. Történt azonhan1

hogy a’ folytonos szükség a’ kénsavas kinadékomat

végkép’ elfogyasztâ, (inert gyógyszere minden itt gyn

korló orvosnak magânak van az ezredi gyógyszertârból)

és lâzasim meg mindig ugyan azon szâmmal voltak,

söt naponként jöttek segélyt keresendòk , kiknek szert

adni tartoztam, így kénytelen valék ahoz folyamodni,

a’ mim volt, ’s mitabból czélszerünek gondolhaték7 igy

lön, hogy еду betegemnek lie't nee/leze?.i gyö/:à'uńe'ból

(radicis Valerianae sylvestris ex draehmis duabus) 6

obon szüredékre forrâzatot késziteltein, mellyhez 6

szemer kénsavas kinadékot egy nehezék гущи (aether

sulfuricus) fôlolvasztva шпат, (ez ndagnak fele is elég

 



75

lehet), mellyböl a’ beteg az estremtúl sznhad idôben

mâsed óránként egyegy evë kanâllal velt, mert a’ láz

negyed паров velt, 's erre a’ beteg örörnmcl jelenté,

hegy semmi baja eines. Ugyan e’ szert hasenló nlakban

szz'izakon megkisértém, ’S minden egyénnél, a’ legjobb

sìkerünek травмами, ugy még is, ha a’ linz tiszta

velt, esel'vâs szüvetkezés’ esetében шатаю: bocsäték

elòre, 1842-ik évi Junius, Julius és Augustus hena

pokban szinte ezen висите] vìlézkedtem Ugocsa megyé

hen, hol a’ fönebbi menynyiségnek osak feléböl Bkàvés

kanâlnyi már untig elég velt, hogy 9-10 éves lázas

gyermek gyökeresen meggyógyuljon, mit e’nemes megye’

tisztviselöji tanusithatnak. Zemplén megyében ne'gy

ege'sz hónapig ugyan ezt hasenló sikerrel használtam,

valamint а.’ gendviselésem alé bizett katenaì ezrednél is

a’ nélkül , hogy az adnget сник egyszer is kellett velna

ismételni, vagy a’láz csak egyszer is viszszatért velna.

De Mâjus és Junius hónapekban a’ es. k. pattantyús

ezred’ kórh'azz'iban Pesten, az ugy nevezett Kärely

kaszárnyâban es. k. stabfôervesi Eble úr is a’ szert

kisérlet alá vevé, és szinte sikerrel, illy szabàlyes

alakban:

 

Rp. Radieis Valerianae sylvestris dmc/:mas dnas

inf. щит. q. aquae fervidae per 1/4 h.

Стас. тю. quatuor-sez'

adde:

Chininae sulfurìeae in Spiritus aetheris sul

furici dmc/ma una vel dmc/Ima una

et semis selutae grana quatuor e. sez’.

Mdu. S. бит/Бей! vagy minden másod-o'rdban egg

Лимит].

azaz: ha а’ láz 3-d vagy 4-d паров, akker minden

2-dik órf'iban, ha pedig mindennapes , akker Órânké'nt,

’s szükség ‚ hegy az adagnak И részét bevegye. Ha
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pcdig n’ li'tz igen makacs és régi 4-d nnpos volna,

akkor 8 szemer kéns. kinadékot kétnehezék spip, acm

kell föloivasztani*).

Amalfi] Alajoa.

Túbori alorvos.

 

°) Reméllyük, hogy ügyfeleink’ figyelmét e’ szép hltelü

gyógymód kinem kerülcndi , ш is, hogy az eredményt

velünk tudatni elnem mulasztják, hogy igy további tisz

tünket e’ gyógymód fñlött miìs teljesithcssirk, mire igen

Löteleztetünk már esak ama. szép haszon miatt is, melly

o’ nagy úrrú Irina után ajúnlkozik’ Szerk.
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V. Törvényszékiség.

Vz'szaulugos Магнату az elllu'lla'sra, mint

ñu'zassa'goldo' oli.

(Inipoteutin relativa ml сопит).

Egy tiatal, meghatarozva egy éves házaspár 1838-ik

évi Junius’ havaban megkeresett engem, a' nö magât

vàdolvân , hogy nö nem lehet, a’ férj pedig, hogy neje

hibas, vizsgàlnâm meg, miben van a’ dolog, mert éve

шаг, hogy férj, de nejével annak módja szerint még

egyszer sem közösülhetett. Az azonnal t'ölfogott vis

маты igen világosan kisült, hogy a’ nönek éppen a’

közösülési uton egy tetemes éktelenségi hìbâja van,

melly ötlegala'ibb a’ részletes nöi hivatásra valóban tehe

tetlenné teszi. E’ testi hibàt én olly vilâgosnak 7s félre

ismerhetlennek talâltam, hogy szinte eléglém a’ hz'izas

part minden hivatalos irom'any nélkíil a’ V. szentszékhez

küldeni, tudvân, hogy a’ szentszéknek van rendes ог

vosa , kihez ugy is a’ nö vìsgâlat végett utasitatni fog.

Ugy lön minden, esak hogy az eredmény egészen màs

kép’ ütött ki, mint én azt elöre kiszámitottam, inert a’

szentsze'k’ orvosn az igen fölületes visgâlatât szerfö

lötti sebességgel bezàrvz'm, ’s a’ nyomorú nöt lehuro

gatta, e's az erkölestelenség’ ismert czìmeivel telétöl

talpig fölruhâzva, magaról teljes ingerültséggel иду

bocsàtá-el, hogy a’ panaszlott helyen az ökle is ell'ér,

a’ ki pedig ide küldötte-’s a’ t. ’s a’ t. — А’ nö kisirt
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szemekkel tért haza 's hozzám viszsza, híven elóadván,

mi vele történt. A’ dolog, megvallom, rám nézve is

nem mindennapi hatású volt, mert az elbeszélt történet

után az а’ játszi lehetetlenség ötle eszembe, vajjon a”

négy mértföldnyi gyalogolás nem tett-e n’ nö’ éktelen

se'gében valami csudálatos fordulatot: ez okozta, hogy

a’ nőt rögtön ujra. megvisgáltam, de mindent megesküdt

azonságban találtam ugyan, még is most az nyugtala

níta, hogy a” dolog” állásának igazságát talán tévedve

vettem föl , és ez anynyira érdekelt, hogy saját néze

teimmel nem elégedvón meg, több nálamnál minden

esetre tapasztaltabb orvosokkal közlém a’ dolgot, de

egyre sem akadtam, ki nézetemet tévedésnek állította

volna. Most a” dolog éppen legjobban érdekelt, mert

egy pillanatig sem feledhetem, hogy az én hoesületem

a’ V. szentszék előtt nem a’ legjobb hitelben állhat:

helyre kell ezt haladék nélkül állítanom, minek egyéb

ként is fölötte kedveztek a’ házaspár' sürgető nyug

talankodás'ai, mellyek mindennaposak voltak.

Midőn arról elmélkedném, mikép' lehetne böcsüle

tem’ megejtett hitelét legbiztosabban viszszaszerzeni,

eszombe jutott egynehány év előtt Lakom előtt látott

katonai esemény, mi szerint a’ megérkező katonák kö

zül , mintegy 10-12, maguk közt öszszevesztek, a’

melegebb jelenetet hirnökló lárma közöttük olly nagy

lön, hogy az éppen ott lakó tiszt is meghalván , csak

egyszerú [Mty/írá ó'lló'zelbeu kiszaladt, a' háborgást

leesendesítendő; de jelenléte a’ háborgók közt legkisebb

figyelmet sem gerjesztett, sőt körülvétetvén , az inge

rültség' szavaiban is szinte részesült: a’ tiszt talán

magára nézve is n’ dolognak semmi jó kimenetelét nem

látván, a’ körbül kitör, szobájába szalad, ’s nyíl sebes

séggel teljes katonai Штифт jelenik meg: m'c/zt

euch-ot kiált, mire a’ háborgók közt halotti csend áll

be, ’S a’ parancsszó egy pillanat alatt katonai feszes

ségbe teszi az egészet, mintha mozdulatlan kövonallá
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ulakult volna, és erre megujulâs nélkül a’ ferrengäsnak

egészen vége lön. - Eszembe jutett, mondem, e’ ka

tonai esemény, melly a’ hivatales és nem hivntalos te

kintély közötti külöinbséget legszebben kitünteté: eltö

kéllém e’ szerìnt magamat, hegy én is hivatales fegy

veremhez nyulva, olly tiszti öltönyben àllek kia’vivás’

megszalasztott térére uji-a, melly tekintetet. gerjeszszen

erántam: erre nézve еду [allele/elV (visum repel-tum)

késziték, egy öszinte vnlót, tudemànyesan értelmeset,

mellyel a’ nyugtalankedó hâzaspàrt megunt heszszů

utaiken ujra a’ szentszék elé utnsitettam, anynyival is

inkâbb most a’ legnagyebb relnénynyel, mint hegy egy

könyörgö levélnek is veltak ôk birtekában, mellyet ke

resztiil futvím , olly pentekat elvastnm abban, mellyek

nz egyhàzi elvek szerint is az elvâlnsztàsi ügyben be

felyâst gyakerelnak. ¿Látleleteim szerkezete következů:

Látlelet,

Felyó 1838-ik e'vi September’ 10-én A. A. takács

mester másod-izben jött hozzám azen kérelemmel` hegy

törvényes neje't Н. J-t~ visgálnám meg azért, hogy vi

lágessàgrn jöjjön: mz' [едут anna/s olea, Ладу löbòszr'irz'

prdóa'lgaláx mel/ell is лапищи/ш]: lefolyt ege's: eige

alle!! “тёте! eyyszer sem /iò'zò'siil/lelett. Erre én A

nejét mindjárt a’ fölszöli'tús’ парши visgàlat alà vévén,

’s nemzô részein ezeket talâltam: A’ _qa't (perinaeuln)

a’ mellett, hegy rövidebb alketàsú, a’ tapìntatru még

kemény és fńjdalmas is, Azek, mellyek a’ nönemi sze

mérem’ (pudendum mulìebre) kül alkrészeit teszik, baj

talanek, a’ eziizú'r (hymen) jelen van игуан, de rajta

ama nyilás, mellyet a’ tel'mészet szüz állnpetban a’ Нэп

tulási anyug’ kihecsàtásàra hagyett7 nagyebb, terjed

tebb ugy, [поду n’ mutató ujjnak hegyét magàba föl

veszi, e’ nyilásnak körszélei egyenetlenek, rongyolt»

tak. A’ szüzörnek a’ rengyelt körszéleit sze'thuzvân,

hogy а’ méhhüvelybe (vagina) magamnak utatnyissak;
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de iparom hiú татам, mert a’ sziizör’ hâte mögött, az

аи: belsö lapje mellett egy vastag, gömbölyünek lâtszö,

piros, a’ tapintatra igen fitjdalmas, n’pöfetegtöl (poly

pus) különködö kinövési éktelenség foglal helyet olly

kiterjedésben, hogy a’ méhhüveiyt kitöltvén, a’ beme

netel ellen kapu gyanánt szolge'tl. Ez éktelenség’ ter

mészetét aknrvân kipuhatolni, haladni kezdettem, de az

éktelenség’ megihletésénél a’ nö olly ìrtöztatö inj

gatâssai öszszekötött fájdalmat ’s reszketö külsönyt

nyilvânita, hogy folytonos haladâsom âltal könnyen okoz

hatö göresös bântalmaktól, söt dermenettöl (tetanus)

kellett tartanom és mit a’ visgálat’ e’ kén es állâsâbanl'
7 у ..

az ’intö akadâly’ daozz'tra is tehettem , volt ama szilârd

meggyözödés, hogy а’ nö’ szemérem része valódi ler

me'szel’ лаем légyen, melly úgy keletkezhetett, hogy

a’ hiively’ bemenelének oldalnin a’ boneztanilag ligy

nevezett zìvtye/lejìú' диво/Р (earunoulae myrtifol'mes)

egyike fajzott el illy rendelienes nagyságra, hogy kiter

jedésével a’ méhhüvelyt kitöltené.

A’ nö eg'ye'beránt is gyönge, idétlen, roszsz alko

täsú, beteges , nyomorgó és eleven csontváz, jelenlcg

21 éves , még is az indulö havitisztulâsnak mindeddig

legkisebb nyomàt sem tapasztalta. ,

Ve'leme'ny.

Az elöterjesztett visgálnt’ folyamt'it késérve , abból

e’ fejlemélìyi pontok lehetnekv a’ bôvebb megmutatits’

târgyai:

1) A’ nö physice consummált közösiilést nem àllott

ki, pedig

2) Pröbàlgatva volt. V

3) A’ мы: éktelenség lehet születési, mit még is

férhezmenése elött a’ nö nem tudhattn.

4) Szerekkel gyógyitani nem lehet, mesterséggel

tiltaitik: гены

5) Valamint eddig ‚ úgy ezentúl is az éktelenség’

i'
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helyben шах-даёшь mollett n’ közösülhetésre még remény

sem lebet.

6) На akâ't a’ rendkivüli erösmxk, akàr a’ termé

szet’ bàmulandó titka ez 5-ik ротой valaha megczâ

folm'l is , és a’ történendò közösülés gyümölcsös lenne

is, a’ szülés a’ természet’ ereje âltal nem eshetvén`

meg, mind az anya, mind a’méhgyümölcs életveszélybe

jöhetnc. Vitatom ezeket.

1) A’ nó' plzysz'ce солдатик!!! Абхд'НЦеЪ-г нет a'llolt

lez'. Physica consummâlt közösülés alatt értem, mìdön

a’ fölmeredt mony (penis) egész hoszszában úgy iga

zitatik a’ hüvelybe, hogy a’ szükséges dörzsölés (afri

dtus) melletta’teljes gyönyörérzet’ késéretével az ondó

(sperma) а’ méhbe föcskendeztelìk. Ez pedig csnk akkor

történhetík, ha elöbb a’ szüzör úgy szétroncsoltatik,

hogy ez által a’ hüvelynek a’ mony’ átmérůjéhez illö

viszonylagos nyilás eszközölletik, azutr'm a’méhhüvely

ben semmi akndály egész hoszsza szerint ninos, lígy

de ai mint a’ visgâlat’ folyama világosan mutatja, а’ nö’

szemérmì részének szüzörje nagyobb részben jelen van,

és свай akkora nyilássnl hir, hogy a’ mutntó uji’ hegyét

veszi föl, az eLkora nyiláson pedìg a’ töhhszürösen

vastagabb шопу keresztül nem hathat u’ nélkül, hogy

avszüzörön is többszörösen nngynbb nyilàs ne tétessék.

De a’ méhhüvely since viszonlagos arànyban a’ mony’

àtme'rüjével, mert a’ так éktelenség ат úgy eltöltì,

hogy u’ visgâlat’ szavaì szerint a’ lova'bbz' bemenelelre

[три gyn/uint подуй], és ha ez ëktelenség mellett be

iparkodó viigàló ujj olly irtóztató щита: okoz. hogy

görcsöktůl, sôt dermenettôl mélu'm штата, hìszem,

hogy a' többször nagyo'bb átmérůjü mony sem fogja a’

bemenetelt elérhetni. Es hogy mind ezek így vannak,

a’ visgàlat’ folyama шиши, mìbñl következìk , hogy а"

nö közösülést nem állott ki, és éppen nzért a’ hâzas~ág

mindeddig physìce consumms'xlva ninos. _

2) Pro'ba'lgalva volt. Bìzonyiíja n’ szüzôr’ jelen

6
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állapetja: _ a’ szüzôr természetes állapotban egy öszsze

függô, a’ méhhüvelyt elzf'n-ó egész härtyát képez, свай

egy kinded nyìlässnl van ellàtva, hegy azen a' ki

surranó havìtisztulâs та! nyerhessen. Jelen :'illapetban

a’ nyìläs nagyebb, n’mutatóujj’ hegyét fölveszi, e’ mellett

szélei egyenetlenek, renesolttnk, ’s mind ezek n’ râhn

tott erôszakra mutatnak. Ide jàrul még a’ hàzaspâr’

önkénytes vallemása is, mi szerint a’ közöeülést

gyakran végbe akartâk vinni, de nem lehetett: velt tehât

próbâlgatva.

З) A’ tala'lt e'ÍelelelLsefq (еде! szülele'si, mit mefq is

a’ no" fe'r/lez mene'se им” нет tufdffadla. A’ nönek

gyönge, a’ csentvázhoz hasenló testalkatja, mindig kör

nyadezó âllnpet; a’ havitisztulásnak a’ rendes idörei

megnem jelenése, elé ekul szolgálnak arm, hogy

nyemor életét, lázâr testnlkatjât szülctésével hozta lé

gyen magâvnl; ide дамп még az is, hegy anyja is

gyönge ’s hitvz'm testalketású, igen törpe, egésségtelen,

mi több , kidomberodett háttal , fél eldalra görbült tür

:eeökkel éli nyomerú életét , mibôl szâmtalan tapaszta

iatek utân is méltz'm lehet következtetni, hegy n’ târ

gyelati nö âtalânes nyavalgó életét hihńs és szinte

nyavalgó szülôjétöl születésìleg öröklötte, ’s ez örök

letya’ helybeli bajnnk is alapul szelgâlvân, a’ test’

növekedésével pârhuzamosan jàró baját szinte születés

óta viselheti a’ nélkül, hogy férhez menése elett azt

esuk gyunithatta velna is, тег: nyugalmas állapetban

a’ helybeli bai fâjdalmallan, esak akker fáj, ha akár

mikép’ megihlettefik, ш ô soha meg nem íhlethette,

mert elôtle kapu gyanànt állett a’ szüzôr, és csnk a’

közösíilŕsi próbálgatâsek által megtépett sziizhârtya

utân lett ell'wzôr штатив, esak ennek megrentâsn után

left a’ tapintás’ târgyàvz'i: tehât ’s a’ t.

4) Хите/Еде! дуоууЛаш' nem [едем meslersefl/gel

le'llatz'ń. Ex neeentibus et juvantibus :'ill az ekeskedàs.

Egész év elett gend alatt velt: elôször nézetim szerint
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выйти gyögymóddal kivântam a.’ nöt tisztulásß’ meg-`

шайтан. által bajától megszabaditanì, azutân egy pápai

jeles orvos tanácsával élt, végre pedig a’ V. szentszék’

orvosànak rendelését каштана *) pontosan és szaka

datlanul fölvigyàzásom вы: а’ nélkül, hogy valamellyik

gyögymöd alatl: legkisebb javulâst is érezett volna, mi

böl lehet következtetni, hogy kül és belszerekkel a’

bajt gyógyitani nem lehet. Ha lehetne ez éktelenség'

elrontàsâra gondolni, az talân csak a’ sebészség’ sege

delme által eshetnék meg, t. i. vagy vértelen иву véres

mütészet által; ugy de sem ez, sem шпат ninos helyen,

ninos a’ vértelen, a’baj’ szörnyů kiterjedése miatt; a’ véree

můtészet pedig a’ test’ àtali'mos gyöngesége és nyavalgó

állapotja miatt ellenjeientetik, tiltatik (oontraindieatur).

5) Уайт/ат! eddz'g, u'gy висит] и az вшей/свет

helybe/z татами mellett a’ Àòzösül/tele'sre mefq reme'ay

sem lehet, mert ha a’baj szerekkel nem gyógyithaló, a’

mütészet részint nem alkaimazhatö, részint a’ fölhozott

okok miatt шагни, mi lehet гены hâtra, mint az, поду

a’ szerenesétlen nö helybeli hajât magával a’ sirba

viszi: illy leverö àllapotban pedig. bär gyakrabban pró

bálgattassék, a’ közösůlhetési ipar szinte úgy sikeretlen

mand, mint volt eddig.

6) Ha akár a’ „титан eró'sza/s, aka'r a’ terme'

.rzef штамм til/la ez 5-5]: poulet vala/za megcza'ful

frat/La’ is, ¿e a’ tò'rte'uendó' lrlïzò'sù'le'e ggümölcsò's [вине

il, a' ezüle's a’ гетмана!” ereje alla! нет eshetveh meg,

mind az (туи, mind a’ me'hgyümölcs eletvesze'lbe já'

ůetne: az anys, mert a’ mindennapi tapasztalnt’ bizo

nyitâsa szerint az ép egésséges nö akkor is, midön n’

sziilés’ utji'iban semmi akadàly, semmi éktelenség ninos,

még is irtóztató , testreuditö ’s hnlàlos fàjdalmak каш

 

*) Furesa! hiszen: egésségeseknek nem velo az orvossůg,

Пишет a’ betegeknek. Р. l.

6 l
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szüli el méhe’ gyümölcsét, вы czcn anyai adóza'xs néha

életébe is kerül, menynyivel ìnkâbb hihetni ezt ott,

hol 6-8 sôttöbb fontnyi testnek kel] keresztül törni olly

топ, melly еду születésì éktelenséggcl úgy kivan

töinvc, hogy nem csak a’ fériìtag еду év анис, de még

aîmutatóujj sem képes irtóztató fàjdalom nélkül mellette

el'menni, De hihetni ezt u’ méhgyümölcsrül is, inert

az éktelenség’ helyén részint a’ születendô’ teste, ré

szìnt és különösen a’ köldökzsinór olly hoszszu ’s

veszélyes nyomást szenvedne , hogy abban az élet’ f6

föltételc: a’ vérkeringés megszünvénL наш következnék.

Az itt elôadoît ротой szerint A. A. nejének szü

шеи Н. J. szemérmi éktelenségét идиотам: ‚едет

Íeusefqnel: az clhlílla'sra (impotentie relativa ad coilum)

kell tudomànyosan tartnnom , melly gyógyithatlan ’s

mint illyen a’ hàzaspàr’ kereseti dolgâban méltân ñgyel

met érdemel. KöltD . . .ben Septemberhó’ 12-kén 1838-ik

êvben. (мятая).

E' látlehet hârom rendü eredményt vont maga

uiân: штата az volt, hogy a’ szentszék az esel’ meg

visgàiâsára nem elc'gelvén rendes orvosát, melléje még

a’ megyei sebészt és bàbà't rendelte , és így a’ viflgálat`

ha'u'om egyén elött történvén, öszponiosult itéleltel lát

lelclem igazsàgosnak мамаши. Mâsod rendü eredmény

az lön , позу а’ tehetetlenségböl keletkezett botrânyos

hâzas élei más utakon a’ szentszékhez is впиши, annak

megszünletése végett rendeltetett, hugy addig is, mig

a’ végitélet megérkezik, a’ férj a’ nö’ hâzâból magàt

падёт: elkülönitse. A’ harmadik eredmény pedig maga

a’ törvényes elvàlasztâs volt, melly a’ mâsik évì sz.

Mihàly napig és igy еду egész év alalt hivatalosan

megërkezett, és 1839~ki sz. Mihály napján а" d. . . ,i

lelkész мы kiis hirdelfelelt. — . А. elvâlasztott

fórj 1840-ik évben Januarius’ 21-kén esküdôtt meg
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uj nejével, kivel boldog, békes és megelégedett házas

életet él, mi Позу sirukig tartsen; tâvullétemben is .ezi

vembôl kívánem, mint páx- évigi bô szenvedeseinekju

talmâul. A’ nyomorú nôt pedig fültorult bujai eljôvete

lemkor âgyba sujtńk, ’s ez njakaìn ülô halâllal küzdött,«

mellyen ha dviadalmaskednì nem tudett, kivânemi nyu

godjék az urban! ha pedìg menekülhete töleí-nagyebh

békével élhesse mest magz'myes пашни, mellyekért

enynyi könyes fehàszeknt röpített nz 6g’ urâhez, ki

ôt megis halgntnì méltóztntetl! —-—

Pup Igmíez.
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âltal, legközönségesebben az nyeri el n’ többség’ втя

vât, ki a’ birónö , mint helység’ egyik leglmtnlmasbiku

[Ша] kia'iltalik föl hangosan, ’s kirôl nyilván шаман, hogy

legiobh kenô, ватта, hószi'im indiló, ki legtôhb gyógy»

erejü füveket ismervén, a’ kontârkodŕßhan legavatottabh,

szóval: ki legjohh és leghiresehb kuruzsoló. Вову

írnì, olvasni ищите, tud-e, ari-61 nié@ csak távulról

sem aggódnak. Vége lévén u’ vâlnsztâsnak, a’ pa'ilmâra

jutoœ nö tanilâs végett ugyan razon megyeîfôorvosâhoz

камыш, de ki tömérdek hivutnlos foglalkozâsai тыс

ez ügyet. magára nem válnlhalva'sn, vagy igen helyesen

tán штата tulinak is ismervén, az egyéntaz alorvos'

hoz küldi, ki szinte halmozott hivatalos dolgaì mìatt,

miutân a’ szülészség’ legnélkülöz-hw'ienebb részeit

röviden elôterjesztette volna, gynkmfw végett тишь

küldi a’ megyei bábához, kiné! egy par napot eltöltvén,

viszszaküldetik az al, eitôl a’ fôorvoshoz, ki âltal szer

zett szülészi tudománya megkisértetik, azutân fölesküd

tetik, ’s mint a’ ma n utjàn kitanult bába ngy, nevezett

jusleve'llel ellâtva, helységébe viszszabocsâtatik.

E’ tanpálya közöuségesen 7-10 napig tart, ismerek

azonben olly bâbâkat, kik megyci cursusukat 3--6 nap

лыс végezték, ’s most is olly népes helységekben

üzönczködnek, hol a’ lélek’ szàma i-i'lg ezerre ’s

tán töhbre is megy, sòt vannak kisebb nagyobb mezô

városok, mellyekhen nem csak hogy nyilvànos intézet

ben oklevelezett bíihók incsenek, hanem még ollyanok

is hìányzanak, kik a’ szíilészséget сваи megyékhen is

типаж volna.

Helységébe térvén viszszß az igy kitnnult és jus

levelezelt bába, örömmel гортани а’ helységtôl,öröm

mel kerestetik ’s nyujtatik neki alkalom szülészi ludo

mànyának gyakorolhatâsàra, és ügyességének kitíinteté

sére. Meglévén az alkalom, azon törekszik most, hogy

helysége’ bizodnlmàt megnyerhesse, ’s âllándóu шева

énak пап-пшена. Е’ czélbul szorgalmas ûgyes volu'i
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érezteti is minden vajudóval, gyermekágyassal és mag

'zattal, söt ha a’ szükség úgy hezza magâval , a’ nem _

terhes és férli betegekkel 15.

Szülészi ismeretét mindig bizonyos elökészületi

rendszerrel'kezdiv meg, minek legközelebbi ezélja: a’

szù'le's’ пептидами kölmyz'le'se, annali szerencse's 1;qu

beme/¿efs'e, e's az e'letnel.l leńeló'sefqay bz'ztom'm'sa. E’ szép

törekvés az életerônek sznperítâsában, a’ szaperitottnak

föntartâsàban, ’s mindkettônek legszerosb egyesitésében

all: e’ végre bornak, рынками, sörnek, husnak, sü

teménynek, szóval minden enni és inni valónak bôven

kell lennì , mert ha ninos, vagy nem elég menynyiség

ben, akker a’ terhesnek, elhagyatott állapotja'xból szâr

mazó legszerencsétlenebb kìmenetel jósoltatik, férjé

nek neje erànti hütelensége, részvétlensége, ’s min

den, mi csak roszsz, hìrdettetìk: bôven eszik tchat a’

terhes, bôven iszik ô mindent, mit szeme lat, agya

gondel, mit gyomra és szája kiván mindaddig, mig szül

idejének végsö órâja elnem kondúl.

A’ mértékletlen evés és ivâson kivl'il elnem marad

nak a’ terhesség alatt a’ kenések, dörgölések, a’ hasnak

minden irány szerénti nyometâsai, erös öszszeszoritása,

fölkötêse, a’ tesnek eröszakes râzagatâsa, zöesköltetése,

tânezolâs, szaladàs. ugrâlâs ’s t. e’ f. ‚

Az elôször torheseknél, ’s azeknâl, kik mar sziiltek

ugyan, de hasuk bâr mi okbúl nagyobb, mint közön

ségesen lcnni szekott, a’ szülés’ roszsz kimenetelének

kikeríilhetése végett e’ kezelésnek egy bizonyos neme

szokott használtatni, mi szerintük: „штифтами,

„теплеют neveztetik, mellynek szinte az a’ czélja,

hegy a’ sziilés könnyen , hamar, és veszély nélkül 161-

ténhessék, maga а’ kezelés abban áll, hogy a’ 11111111

nak megzsirozott ’s összecsopertosített 5 ujja minden

akadály’ ellenére is a’ menynyire csak lehet, a’ mag

zatik vitettessék, ’s 011 a’ kémlêst elvégezvén , onnan

nzek marokba szedve, ökölidomhan egyszcrre kirân
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tassék. Szâmn és meghatíwozott ideje e’ kezelésnek

ninos , függ leginkább a’ bâbânak különbféle nézeteitöl,

_ió vagy roszsz kedvéröl, ’s attól, mikép’ vendégeltetik

’s biztntik jutalommal.

Azon terheseknél, kik terhes âllapotjukat nem tud

ji'ik, vagy tudni пеш akarják, a’ kimnradt hószàm' visz

этапная, tekintetéhöi, más és más gyógykisérletek tör

ténnek, falusi bâbáink ez esetre mindenkor készen

vannak, ’s tartözkodâs nélkül hasznàllyâk sajàt fözclei

ket, esöpjeiket, legközönségesebb szereik azok, mellyek

czz'prasba'l, saöz'uáöfíl, s/ífra'nbo'l, aloe'ba'l, babe'rlevelek

М], biizasza/ba'l, senua'bdl, ŕńebm'barúbdl, МИМ], au

gyalgg'ó'lzeïböl, kámfarbúl vörös borral vagy boi-szesz

szel készülnek, meliyeket kanalanként vagy csöpönként

szoktak adni a’ szerint, a’ mint boi-ral vagy pálinkával

készitvék mind addig, mig így чаду amugy, de minden

esetre az állapotnak nem àrtanak.

Vannak bâbz'tinknak még más gyógys'zereik is,

mellyekkel még is csak mint körellenes szerekkel a’ ter

hesség’ ideje щи; élnek ‚ illyenek megnevezve füstö

lésül az суй-М (arsenicum) köszvény ellen; a'lompz'r

bùälòliltövz'rágqal köszvény, osúz és makaes kütegek

ellen szinte füstölésül; az (Латвии/юг fekólyek eilen

poralakban: eleven мим iralakban tetvek ellen; a’

túrzla )lehesó' válaszla’ vz'zzel keverve undok kinövések

ellen-7 ge/z'szlaparak béll'érgek ellen; ürò'm , ezeijófü

gyomorfàjâs ellen; fodormehta, sze'livz'rág görcsök, lözok

ellen; ”(Шт/д méhgöres ellen; a’ забудем/ш fò'st

уйду minden betegség ellen , ’s holmí egyéb boltokban,

hâzaló titokszerârusoktúl vett erösítök, élesztök, sokâig

éltetök, gyermekfogamítók, vérâllitók, vérhajtók. szülést

könnyr'tök, szíverösitök , görcsíizök ’s t. e’ l'. Ha tehât

a’ terlies aszszony hár miokbúi is megbetegszik, minden

segédszer készen van, ö kap hânlatöt, székeltetöt, szö

val mindent, mire сник szüksége van, mit kivàn vagy
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раннею! , legyen 'az l»el‘_\"'a'gyl вышитыми.”

‘ч ‚у ‚— y M Ц. __ i ' A 'I l'

E5 igy elôbb щбьь lekövetkezik a` szülés, ’s ha

en'mìndeneddigi rendétlenségek’ daczâra is rendesen,
штативы." köhnyen 6s' hamm' megy véghez, akkerv

lnlnden rend_ie"n van,v énY semmi szñkség a’ mûleges ké

szñle't’ alknlmazâsâra. Dekezdôdjék сник a' szñlëń

nehez'en, 'kéàedelmesem valamlvel nagyobb fâjdalomlml,

mintközön'ségeeen történnl szokott, van akkor kelete

a’ вишен: könnjvîtê , оценивало szereknek, a’ sziv

«misil-3,' lé!'ekbàtóri ó itnloknak, dörgöléseknek, kenések->

nek, haapréuelëenuk , lestzöcskölésnek, méhtâgítàsnak,

‘sminden k' cndulható scgcdelmezéseknek.

у Ba a' учтён fejjel kezdôdlk ug'ynn, de nehezen,

’s a’ щ шепш még egyik vagy másik kéz is leeresz

вещь, Ívége 'akkor mimien reméuynek,` ’s a’_ vész or

ditva пышки. Van most mit kiâllani m’ szegény szü

lônek, van kinja és marczangolfnsâsa e’ magzatnak, van

agyszéditö agsága a’ bábânak. 0 illyenkor öszszeowa» ’

рои kezekkel veszélyt hírdet, ’s olly egyéneket hej-tat

öszsze, kik neki illy nemů` szolgàlatot mín- másszor is

шнек, kiknek ügyességükben, kontârkodási készsé

gükben meglévén gyôzôdve, velük kénye szerint (водов

kozhatik. Telleges öszszeosödültével a’ segédeknek,

tanâcskozâs’ utján hatârozattâ lesz, hogv a’ magzatnak

meg/Eel] штат, mire minden segéd, ki csak mozdulni

tud, honnlyig feltñrödzik, pentelét félrecsapvß, a’ csa

tatérre àll. Szeriutük nem lévén szabad a’ fejen kívül

semmifóle tagnak is elôjönni, a’ vajndó némelly marko

вам) segédektöl lefogntik, czombjni széli'eszitetnek, ’s

a’ bâba ezek kôzé nyomul. Ekkor a’megragadt magzat

hol тем huzatik, hol ismét viszszafelé nyomatik, kez

detben cnyhébben, késöbb erôsebben mozgattatik; egy

szer n’ bâba, màsszor a’ segédek foglalkoznak, most

egy nö, щади pedig egy гага erôszakoskodik.

Nem boldogulhatvân így, a’ vajudó maga székre
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ůllóftöhli, „денек, ЫЩ-1 Щдайпы Alogin: ugy шиш: рад,

legvegôben, hogy teje föld'relé igazítva, még он]: Вед;

zeivel se érhesse a? földet,;illy martyrhelyzetben teljes

erövel addigzzöcsköltetik», mig vagyr ещё]: nem éi'nek, .

vagy'éppen semmire sem mehetnek. Es ha az illy nyàjas .

modor-alatt elâjúl is a’ vajudó, az mitsem (ем, lianem

midön шаг мы guta таи, akker тщета végelt

kegyesep âgyba vitelik, de magàhez térvén.l e’ sìkeretlen ‚

kezelés тат] cserélletik föl, melly Ы] majd enyhe,

mnjd erös haspréscknek, derekszeritóknak alkalmazâsâ»y

ban, a’ surelási -feglalkozâsnak utânzâsâban, a’ testnekV

verń'szakes.rínzf'tsi'nlian , merô testekhezi zöesköltelésbeny

üvegbe vagy kulacsbai fujíisban, erůtetelt nyögéßhenI
és köhögésben , némelly merö testeknekl eröködésseli

megragad'ásâban, hajtó szereknek, pâlinkânak ’s сдув-‚м

beknek ìvâsâban, a’ magzatnak ideatevßv анодный—д

Ьап ’8L е’1'. ' л. ‘ - j ~  9:31;

E’ bânâsmódnak sikeretleni alkalmazâsa utân ele-r»`

vétetik az utósó és minden akndâlyt legyözni szekott

kezelés, az ugy nevczett e'let vagy баш]. Illy jelentés v

utân az âgyhan kercsztül lefogott szülônek мы szét

feszítetnek, a’ bába pedig ezek közé nyemlll, ß’gyel"'

meket elveendô, megragadvân ô illyenkor a’ magzat

fogható rëszét, térdét a’ szülö’ testének szegezi, ’s

így nem esak egyedül huzza teljes erôvel, hanem még

több derekon egymâsba kapaszkodó segédek âltal tulaj

den testét is huzatja, a’ közpentesult erô e’ jelszóra

indul meg: по most , mire a’ nyomók nyomnak, a’láb

tartók feszítnek, a’ huzók huznak; a"huzâs 011)' erövel

terténik, hegy majd mindnyájan hanyathomlok esnek. л

Igy a’ magzat mindig elszokott vétetni az anyàtól, ha ‘

nem hegy mìnů szemorú kimenetellel, azt mindenki

könnyen elgondolhatja,

A’ mesterséges szülés’ végével a’ Миомы! kifâ-r

radi anyânak , elgyöngült ereje’fölélesztésére bor, bor

leves, és ран-‚ка szokott adatni, viz sehn sem. A’ köl
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dökzsinor tüstént elmetszetik, a’ méhlepény респ; erö

vel, hogy szerintíik prandlla ne menjen, kihuzatik,

következzék bär élet vagy hnlâl. Ekkor bea'ill n’ gyer

mekâgy. .

А’ gyermekâgyosnak állapotja свара evésböl és

ivâsból àll, ha pedig megbetegszik, más és más sze

rekkel orvosoltatik. Azon kinos hasrágz'isok ellen,

meliyek öt illy kezelések’ következtében szoktàk megro

hanni, következök vétetnck elö: Лат/”0208 le'l, „дм

be'rfó'zet, мгле/‚у, {дм nia/.Ml Áe'szült fú'stve'uy, дерзну

[дышала/а sajloll leve kanalanként. A’ gyermekágyi

lâz ellen paprika: bonos forfait bor пазу menynyi- .

ségben, schueczz'ka föslve'ng kanalanként, hascsz'fiara'

[атлет/г, sennafarrazat, Hofmanîsöpjez' ’s egyebek,

mellyek a’ terhesség alattibetegségek ellen intéztetnek.

Külsöleg le'les делаем föleg a’ hasta, eezeles fag/¿agg

mas moeogata'sak, Шину/120426661 шиш Loragatásolt,

dz'szud, juli паду lyn/alragga'òo'l kekzù'll pepe/s, Ízauyya,

деп, fůszeres vagy tiszta meieg гагат: lepedövel ’s

dunyhńval majd шиизма Ьешаче; me'rges 116013213,“

Àelz' füstà'lefs'ek. A’ gyermekágyi fogfâjás ellen a’ Розга

va'laszlo’ viz ,' a’ gyulladt emlökre Шагов füvelme/t bor

sas forrázala, köleskásapép, tojâssárga borszeszszel ’s

kâmforral; a’ sebes csöcsbimböra klim/'oran lerpelz'ues

[1:1], а’ gyulladt nemzö‘ részekre meleg bor ’s t~ e’ l’.

A’ gyermekâgy’ meddig tartàsànak bizonyos ideje

ninos, az egészségesnek 3 nap van engedve, néha esak

egy, mellynél lm tovább fekszik, kényesnek, lustânak

’s dologlalannak kiáltatik. 4

A’ megszületett ’s életben maradt magzattjistént

каштана" t'orró vizhen megförösztetik , köménynyel,

tömjénynyel, ezukorral fulladàsig füstöltetik, a’ csipök

tül honaiy-ig' bepólyâztatik, ’s iinnepes ujszr'ilötti kön

tösébeu nlig lihegve nz anya’ emlöjéhez ваши, de elsö

tejét jöl kifejve.

Pt'ir napi nyugalom és pihenés utân következik a’
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kcrcslztelés, mi маг: az izzadozókisded n’ швед tem

plomhan vngy segrestyében ruhàjàból kifosztatik, izza

«lâsban lévô feje föleg осе, hol a’ kutaesok létczvón,

az agy csupán a’ bůrtül födetik, hideg szentelt vizzel

többször és böven leöntetik.

Hogy a’ megkeresztelt kisded élelben, ’s egésség

hen megtartathassék, zömök kifejlése elömozdimssék,

Yjól és bòven szokott „аршина, azon fölül a’ bâba’ tn

nàcsa таи, midôn a’ kisded hét betes, éppen keresztel

tetésének forduló napján, ’s пион óràban, midön ke

re'szteltetett, anynyi csöpp pâlinka adatìk a' hét' hetes

kisdednek, n’ hânyóra volt akker, midôn megkeresz

teltetett, az adag lépcsönként anynyirn emeltetik, hogy

elérvén a’ csö'csömö мышами harmndik hónapjr'nt,

mâr kàvés kanalanként kapje, mit bàr fejrâzva, de meg

kell innia. A’ pâlinka nem свай erösilò, пашет altató

szer is kezeik közt, melly még isla’ паду âlmatlanság

és nagy dolog’idejében sáfra'nguyal, МН felae'r fil/ikku!

szokott föslvényül készitetni. A’ kisdednek a’ bàba

nem сна]: bäbaâpolya, hanem betegségébcn отгона is

szokott lenni, és pedig mindegy, ha a’ baj esekélyvivagy

életveszélyes: orvost hivnlni вот: sem enged, vagy

csak akkor, midön a’ hnlâl’ fagyos karjât шаг kìtárta.

Ismeretlen lévén n’ falusi báha elött a’ kisded’ пума

lâja , fö szerepet jâtszik a’ sc/weczz'ka föslvehy, lázns

bàntalmak ellen a’ томат; wyakba 1:0761! .eze/¿tell

kre'ladarabo/i, z'ma'dsa'gos papz'rok ‚ ezer meg ezerféle

babonáskodások; görcsök ellen az Издайте/Е selyemsza'ß

lah' [elaò'lefs'e, везете” fó'tl fog/luggmds Masaya/(isola,

kinzó köhögés ellen bolla' vagy текст lala'll zâld papir

па/Е mellrez' 1:6!е1ее; szemgyuliadás ellen paprí/:ána/i,

magyarborsilań, Czu/lornak, a’ kéles esetekben ember

падут sza'rz'lott poi-dna); „еще; fl/j'dsa, nya/ira

Магами augyulggöÃ-e'r, emberm'zelletlelz' mosogala'sok ’s

t. e’ f-v szoktak elôvétetni.
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Ez a’ на képe jelen târgyoinnak, mellyet травиш

latim utân a’ köz tlgyelem elé terjeszteni mulhatlan kö

telességemnek érzem, ’s érzém mar akker, midôn ezzel

más lapokba. t'ölléphetni ezéltalanul szorgeskedtam, ’s

ez' égbekiáltó szörnyůség ellen illetö helyen hivatalesan,

de ismét czéltalanul sôt önsebzéssel jelenkeztem; xnély

lélekihledelmet okez, vélem, puszta elvasàsa is, de

méllyebbet a’ gyakorlati állás, mellynek az illy kezelés

utân tetlegesen bekövetkezett szomorú terményeivel kell

legtöbbször gyümölcstelenül küzdeni. A’ szülészség

nem egyedül mesterség, hanem tudemâny is, igen nagy

és igen fentes, mellynek gyakorlata tinom észszerüsé

get kôvetel, mertlegrövìdebben szóllva; életek’ jóven

dôje függ, tôle ’s alap, hennan a’ baza terheit vagy

tâmaszait nyerheti, ’s meg is minden ôrködés nélküli.

A’ bünös, ki embernek kârttesz, ki akarva, vagy vi

gyásztalanságból embert öl vagy csenkít, törvény’keze

sujtja, es egy szivtelen, tudatlan, ’s jogos engedékeny

ség nêlküli âlbâba, ki életén ät anynyi anyának dulja

föl jólétét, ki anynyi magzot elött стат a’ nap’ Vilá

gât, ime szabaden jâr, ’s kéjelmes szabadsàgíiban ka

szâlgatja szergesan az élet’ fakadó bimbójit. Magall

hat-e ez így tevâhb is ? e’ nyilatkezat utńn okult köz

ilgyelem’ delga leend, melly ha ez ellen ferdulatet

jósolna, akker e’ fordulat’ tervéhez én is egy kis

egyéni véleménynyel jârulni báterkedek, melly ebbôl Ш];

А’ fallisi bábânak is minden esetre egy kis elö

készíilettel ellàtott egyén volna választandó, ki leg

alabb irni, olvnsni tud, e’ mellett józan és erkölcsös

авт, és a’ kontârkedâsban éppen nem avatkozott, Az

iras és olvasás szerintem elkerůlhetetlen, mert ki irni,

olvasni tud, szíikség’ esetében, söt azen kivíil is illetô

könyveit fe'lütheti, ’s hiinyân ’s kétkedésén maga segit

het akker, miden az elvasni nem tudó egy mâsik, har

mndik tudatlannak kénytelen tnnâcsát elfogadni, ’s kö

vetni- A’ példâsan erényes élet, a" józansâg ajânló
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jellemek, a’ jónak , vonzodalmassz'ignak tevöleges пеш—

zöjì, a’ szülési âllásban is nélkülözhetlenek. De kontár

se leg'yen , mert a’ kontârsâg’ hanapórlzó métely, melly

tanyât ütvén, nehéz kiirtani. Es e’ kivánt 81116186

gokrúl a’ megvàlasztatni kivânó egyén hiteles bizo

nyitva'myt tartözna elömutatni ott, hol tanitatni aknr.

illy bizonyitvi'myt, vélem, lelkészeik adhatnának, kik

elött erkülcsi állàsuk legismeretesebb.

Tnnhelynek legalkalmasabb volna a’ megye’ fö vi

rosa, hol tanítatâsuk korànlsem elfoglalt megyehivatal

heli, hnnem privát szülész mesterek által történnék,

Je vëlném legjobban illetné hizonyos jutalom mellett

n' megye’ tiszteletbeli orvos egyéneit, akâr orvos` akár

sebész, csak a’szülészségben mesterì rnngot vieeljenek,

’s mint illyenek gyakorlatilag mâr nevet szereztek ma

guknak. A’ eursusnak pedìg legniâbb is hârom hönapig

kellene tartani. Szůknéges volna e’ mellett a’ fnlusi

bàbâk’ értelmìségéhez képest egy könnyů nyelvů szûlész

könyvet készr'teni, melly hârom részböl a'tllnna: az elsa”

re'sz târgyazná a’ terhességet, n’ rendes és természetes

szůlést, a’ gyermekâgyi állnpotot nzon módokknl, mel

lyek mind az anyâra , mind a’ `magzntra nézve alkal

mazandök. A’ másoth'k a’ rendellenes és mesterséges

szr'iiéseket, ezeknek szerenosés kimeneteleit eszközlö

föltételeit ismertetö jeleit. az illy szrilések utânni gyer

meka'igyi áliapot’ bânásmódjait az anya'ira és magzatra

nézve. A’ harmaadila re'sz pedig tenitanâ a’ terhesek’,

gyermekágyosak’, és a’ magzat’ diaetikâjàt. - Jobb

öket valamire tanitani, hogy jót tehessenek, mint sem

mire sem , hog'y rontsanak. Zárade'kul âllana eskiy'ù'k,

’s egy штаб rendszer, melly fenyitöleg szóllanaÍ'a’

jó ösvényröl önkénytesen eltérö, kontârkodni merészlö

bâbâkhoz. Seem elött hordozván ig'y köteiezö szabály

jait, kitéréseinek következményeit, hihetö , hogy kimért

тайны: szentségét nagyobb tlgyelemre méltntnâ így,

mint méltntja jelenleg.

‚" `
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— Hogy ¿ledig l'alusi bàbńink ne csak észképileg,

[депеш gyakorlntilag is miiveltesscnek, a’ megye’ kórhá

zâban egy pa'u' sziilâgyat kellene alapitani, melly a’

fnlusì bàbâk’ müveltetésén kivül talàn egyéb hasznot is

hozna maga ula'm. Vége lévén igy nz észképi és gyn

kol'lati miiveltetésnek , tartassék most szigorú próbn,

szig'orun nyilvânos, hol az illetô elôjáróságon kivůlaz

avatntt értelmiségnek is n’ próba’ alârendelt egyéneire

szabad kémlési befolyzísa legyen. Próba utân következ

zék az eshü ¿ij ‚ mellynek oda kell szükségképpen сие

’lozni, hogy szüléezihivatâsânak a’ megismert elvek és

szabâlyok szerint mindenkor és mindeníitt a’ lehetösé.

gig lelkismeretesen eleg'etteend7 ’s elhagyand mindent,

mi tanulmânyâval ellenkezik , ’s az anyn’ és magzat’ kà

râra lehetne ‚ és hol orvosi segélyre leend szükség,

azt nem сна]: hogy nem akadâlyozza, hanem sürgetni

fogja, végre hOgy minden kantárkodástól szorgosnn fog

óvakodni, абс ha ennek tnnuja lehet , az illetôségnek

arról eleve jelentést teend. Orvosulni pedig éppen nem

fog, vagy legfölebb olly eeetekben, mellyekben hiva

tâsa tilalmat nem вен.

Megyékben illy módon свай szegény helységeknek

lenne szabad bíxbáknt tanitatni, népesb ’s jobb sorsú

helységek [ledig lanitassanak maguknak nyilvános szül

intézetben, тазу köteleztessenck ollyat fogadni, ki sa

jât köllségén illy топ nyerte szahadsâgát. Ezzel a’

helységek nem terheltetnének, söt erkölcsi tekintetben

még scgítenének is magukon, mert népes helységeket

tudunk., mellyeknek koi'csmáìban 7—8 száz ßkó bor,

’70-80 nkó pálinka kél el évenként, a’melly helysóg

minden szůk jövödelmezése mellett is enynyit tud a’

 

°) Mellynck fónycsen ünnepélyesnek kell lennì, mcrt cz а.’

néposztály, melly az ünnepélyes esküt az crkölcs”

vilagában polgári törvény“ befolyásának félclme nélkül

is kötelezö tiszteletben tartja. Szerk

J#-h~` j
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tereknak âldozni, mitsem feg veszteni, ha néhâny iteze

bor és pâlinkával kevesebbetjuttat egy fejre évenként, ’s

ezeknek ârát, mint fölöeleges kiadást , egy baba’ tarta

sára szenteli. Csak Pesten anynyi az oklevelezett baba,

hogy majd minden utczàban 2-3 пытками, kik merů

nyemorusàggal környeltetvén , egyik mosó , másik дует...

mekâpely lesz, ez bert, amaz kávét mér, ez bába

Шагай, amaz pedig esábanyávâ kénytelenítetik lennì,

csak hogy élhesen, pedig csak egy вид, esuk egy

kevës, de bizenyes äzetés, ’s esekély életbiztositâs

kell, ’s édes örömmel, hálás kebellel röppennek relé.

tek, szülö nejeitek’ kinlódó ügyében segédileg szíve‘

seu munkâlandók. шпик, hogy oklevelezett bábáink mât

próhát tettek, fnluba vonultak, ’s élni akartak, de nem

шагни , mert alapet nem talàltak, viszszufenlulnl капу

telenitettek arm, hel az élhetésnek. a’ bâhasâgen kivel

egyéb föltótelei is léteznek. Воду falusi bàbâink a’

megyékben képezendò'k is hasonló sersra ne jussansk,

hiztosítâsukról is jókor kell gondolkeduunk, e’ tárgy

ваши jónak vélném i'gy rendelkezni;

_ Minden szülö *) , ki a’ hábât használlya. fâradsá-_

gz'iért tartezzék llzetni. 1 vńltó forintot, asztalánâl ebéd»

lést, még niagáhez даты kivânja, чаду е’ kötelessé-.

get pénzül akarván megváltanì, наш ebédje helyett

tlzessen 15 váltó krajczârt, e’ megvàltsâg azonban

egyedül a' sziilö’ kényétòl függjön, a’ bába tartozzék.
elfegadni, mi neki kettö közül rendeltclik, i

A’ földes urak szinte kegyeskedjenek nemes 161,-.

kůleg egy kis segedelmezéssel a’ dologhoz járulni,

példàul megtoldeni szük jövödelmezésükot egy kis ga

bonával, egyéb kouyhanemůekkel, egy kis.hurgenya.

termô földecskével, egy darabka kâpesztâs вставка

ш) Halljuk urak, halljnkl Ssn-b.

7
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vel, mellyekre ök kiképeztetésíik utân szinte olly érdem

teljesek, mint a’ helybeli tanítök, és lelkészek.

Minden helységben kellene és lehetne c’ ozélra

egy kis tökét gynrapitani, mellynek kamatjâból tlzetet

nék elöször n’ helybeli bâba, mâsodszor az ezeket

tanítö szülész. Erre nézve pedig ezeket véluém teen

döknek: Minden hâzasulnndö öszszekeléskor a’ maga

személyétöl tartozzék 30 vâltö падет: tìzetni. Minden

megesett hajadon és özvegynö, тылам a’ megejtö

féril is tlzessen szinte 30 váltó krajezört. Azok, kik

kontârkodàsuk mintt megt'enyitvék, még is üzönczköd

nek, minden vâdért 3() v. krt.; boltokban vagy akàr

melly más uton tiltott szereket merészlenek árulni, minden

vàdért elöször egy, azutân több forintot; minden hot

rânyt okozó utezarészegek a’ menynyiszer anynyiszor

30 v. krt.; a’ gares vagy itczeezi'tmra pâlinkamérök

évenként 100 forintot, hogy vagy ne àrulhassanak,

vagy ha ärulnak, a’ рамным okozotterkölesì kin-t egy

részben így téritsék meg. Az ezekböl öszszejött töke

a’ helység’ gondviselése aiâ esvén, knmntjâból Íizettet

nék a’ fön emlitett két egyén, a’ kisza'xmított menynyi

ségig, A’ tökének kelletinél nnzyobbrai emelkedésével

nem szükség n’l’olyamot megszakasztani, mert, hiszen,

vajmi sok a’ hely, hova n’ fölösleget forditani lehet,

példâul, ninos n’ helységeknek orvosa, ninos egy kis

köi'hâza, ninos a’ koldulàs megszüntetve, elnyelik ezek

bizonyâra a’ fölösleget, vngy ha nem, a’ megye’

körhi'tzâban az ajânlott szülágyak’ szâmn lassanként

szaporitassék, hova szüle'szen kr'vül rendes bâba is szük

séges ’s a’ t. ——

Igy pirrtaltatvâu e’ tontos r'igy, ezer szerenesétlen

ségnek vettetnék шпаг, 's adatnék uj élet az emberi

ségnek. Adgya az ég,'h0gy igénytelen szavaìm visz

hangra talâlvr'm, hajlam és akaratfogamzítst szr'ilje

nek, ’s minél elöbb készen шита, miért a’szülö

emberiség mûr régen epedve eseng.

Ifi. Tersáuczky Jo'sef.
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l. Nevezetesség.

¿Magyar aruosa/i’ eis lermeíezelvz'sgáldk’ лоций/сёла

Beszlerczeba'uya'n.

Kivonatban közli K.

Augustus’ 4-én a’ beirottak’ száma 170 (késôbb 240), .)

kik közöüt _maga a’ gyülekczet’ alkotója, n» Bene kir, tantiss

nok is. A’ gyülés игуан е’ napon vette kezdetét Влажный-у

Antal alelnök’ elnôklete масс, ki Bene’ érdemei fôlött 5:6

noklctt, ezt latin szónoklat követé szinte az alelnöktůl adva,

mit mélt. Svaíczer Gábor’ levele követett okadatokkal, az el
nökség’ elnem válalhatáse. erńnt szóllók. Ez után az alapsza-

bályok kerültek szönyegre; a.’ hivatalnokok szńmot adtak

munkálkodásaik’ rendje'röl, társaságokat említe'neki, mellyek

nek meghivó leveleket küldének. Azután a’ m. t. tůrsasúg’, в‘

hudapesti orvosegyesület’, és aigörliczi természetvîsgáló Игна

ság’ üdvůzlö levelei olvastattak га]. Most a.’ gyülés’ jelen volt

°) Voltídó', mellybenhinuimerészeltcm, hogyllonnunknak nìncsenek terme-l

пей/128361611, vngy сна]: kevesen, ime clulutknztam , meri: vanuak, [ledig

elég szép нашит-1, melly, reméllenl , évríil évre тёк gyarapodnì Гор”:

c’ honi gnzdlgsńgon тешит-Ш szívbù'l örvendek ’s óhnjtam, hogy ido'

multával honunknnk legalńbb is két negyede't természetvilgâlónak il

merilenem. кома.

7*
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штанин nyomatott névsera esztatott пёс. A’szakok következö

leg alapitattak meg: orvaeweúészi 58 ; nöz'e'ny ’s анаши; 47;

únványfò'ldtam' 24; pllysz'eee1¢elm`ai17 ; gazdaxági ё: úllal

gyo'gylam' 24 taggal. патенте]; az értekezések: Kuáinyí

F. értekezett: No'grád megye'ról [длинна-си ё: шиш gaz

druágí „шлемы. (,zilellert R. indítványt olvasett, hogy

érdekessége a.’ helyeknek, hel illy gyülések tartntnak, tig'ye

lemre meltassék. Dr. Wagner: Ueber das Rüden der Enc

in chemischer um( sanitäls-pelz'zeilz'cher Himn'rlzt. - Zipser

tanár: Ueber die pragnoxtísehen Тет/1111153“: der Sli/ller

Comit/its. - A’ gyülésnek 2 órakor vége. Ez utůn a’ testůlet

a’ megyeházba. ment, a’ kitett természettndomůnyi és müipar

gyüjteményeket megtekintendö. — Augustus’ 5én a.’ szakok

годиками: az orves-sebészi szakban elnök: Bene , titek

nok: Zemůoreaevies V. —— А’ _növényállattani szakban elnök :

Kubinyí Á. titoknok: Frùlvulszky. A’ physico-chemiaiszak

ban elnök: леди/г, titeknok: La'ng, gyógyszcrész. Az iis

vány fóldtani szakban elnôk: Koch bányász tanácses, titok

nok: Kenya. A’ gazdasági és állatgyógytani szakban elnôk:

Farkas F. titoknok: спилен. — Augustus’ 6-:in kirándulůs

Hermaneezre, mellynek leirůsával Клину! F. bizatott meg.

— Augustus’ 7-én népes kîrándulás Szlíácsra, hol közülés tar

то“, mellyben az elnöki szóneklat után a’ Szliaics’ gyógy

vizei fòlötti nézetek kérettek, azutún az Aug. 5-éni szakülési

eredmények'jegyzô könyvei аммиак föl. Most Кишку! F.

megbîzási tisztjét teljesitve, a’ hermaneczi kirándulais’ ered

ményéröli dolgozatlit olvasá, melly kinyomatás alii rendelte

tett. Zz'pser tanár a’ sufrai esentlmrlang elett tartott érteke

zését nyilvánitá. Farkas F. e’ kôzlegelô’ дышат-ы szóllott.

Пиши kir. erdômester’ értekezése: Ueber die КИП/индо]:

Vegelnh'on auf den Zolder .fl/pen, шитые saját nemü rha

barbarát, mellyet afköznép Лампы, megkéretett az értekezö,
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hogy a’ valódi r-habarbnrának e’ hegyekeni tenyésztése't venne

kîsérlet вы; mutatottl továbbá. itt душат Lic/ien {Паланги

mal,- Lalich мы a’ visziszony ellen ajánlott gentr'ana eru

ez'ala-t, еду csudálatos ôzszarvat, és еду fáról nehůny nap

elött gyüjtött virágokat és gyümölesöt! Wagner D. pesti

gyógyszerész értekezék a.’ magyarorszůgi ásványvizekröl,

Zólyommegye’ gyógyforrásairól és Szliácsról ,_ еду általa. ké

szitett vegytani táblát is mutatott, mellybeu a.’ szliácsi és a.’

legérdekesb honi gyógyvizek’ vegytani visgúlata. foglaltatîk.

Майдане: inditva'tnyilag elöterjeszte'; alkottatnék egy Pesten

központosuló orvos és gyógyszerészi egyesûlet, mellynek

fôladata ienne, hogy minden magyar ásványvîzek tölött Буйные

vegytani és orvosi tapasztalatoket közliîrré tenné: az orvos

sebe'szi szak bizatott meg, hogy e’javalat’tetleges létesitósét

eszközölje. Inditványoztatott семьи, hogy az Archeologia

is a.’ szakok’ sorába. méltassék, mire határozat lön, hogy az e7

tárgybani munkálatok a’ physico-vegytani szakhoz fognak

tartozni. A’ gyülésnek 12 órakor vége, ’s ekkor az orvos

sebészí szak Bene’ eluöklete alatt ült öszsze, Szlíáes fölött ér

tekezendö. Srhoepf’inditványa, mi szerint ez üle's’ eredménye

magyar nyelven nyomatnék ki, ’s ingyen minden hatósůgokhos

küldetnék szét, elfogattatván, az elnök által e’ külònczélri

ülésnek jegyzôjévé ’s a.’ Szlíácsról kiadandó êrtekezés’ szer

kesztöjévé az índítványozö jeleltetett ki ’s n’ t.

A’ jôvô éví паду gyůlés helyéül sz. kir. Temesvár vá

rosa; a.’ gyíilés ideje pedig Augustus’ elejére határoztntott.

A’jövö évi gyůlés’ elnöke: Ta'hanyi Ferencz, alelnök: Ku

biuyi Регент; titoknokok: Vache] Dám'd és Zum/,arcse

m'cs V. - A’ beiráskor az ваш; divatozott könyveladás és

egyéh pénzgyüjtögetés jövöre megszüntettetett; de a.’költsé

gek’ fôdöze'sére minden tag 2 ezüst forintot iizetend.

.___-___*
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erkuzrdïjeggzény. штамп: в.’ heiratáskorì pénzgyüj

tögetések’ gyakorlatůt soha sem tudtuk helyhcnhagyni, úgy

c’ most határozott bele'pti diit sem helyeselhetjůk részînt

azéri, mert az egye'nlö ñzetés a’ sorsok’ különbôzö штанов

képest nem arányossaig, részint ’s kûlönösen azért, meri: ez

scmmiben sem kül'ńnbözik a’közlátványlielyekiôl, mellyeknek

ajtai csak pénzért, bizonyos meghatározott flzctésért nyílnak

meg, minô решат a’ szinház, mellybe csak ugy mehet valakí,

ha afpénzszedònél a’ dijt elôre leñzetî. Tudjuk, поду e’ derék

intézct sem jdr költség nélkûl, mellyet senki egyes sem tar

так a’ tôbbck’ kedvéért viselm'; de talán másképpen is le

hetne e’ szükséges költség°beszerzése fölöttintézkedni, igény

telen nézetünk szerint példáúl ugy, hogy éppen a’ beìrás`

helyén шишек fôl еду tůbla, melly a’ beirandó tngokat

ñgyelmeztetné, hogy: nz шт: kiillxŕggeljlír , ’s hogy a.’

szabad és önkénytes adományokat ez és ez a’ hely kôszö

ncttel fogadja; avvagy hirdessék ezt cgyenesen a.’ gyüléit

elôzò hirlapi tudósîtások. Ez azt lioznů magával еду részröl,

hogy a’ jobb sorsúïtagok két pengò fol'íntnńl többet is adná

nek, ’s az illy bökezüse'gek’ öszszeg'e az alantabb sorsuak»

secundum posse-i kísebb adományůt is igcnylenó, vagy teljes

fölmentést is okozhatna, más részröl a’ f'önebbîhasonlatosság’

bélyegét még шипы sem viselné. Uraink! a’ sorsok közti

kûlñmbségrôl sulla se feledkezzünk meg, éppen azéri, mert van

külômbsóg, melly е” tudós gyülekezetben is bizonyosnn fönáll,

hizonyitják ezt az idei per pelín припомнил-5 exeursiok

Beszterczére, uiellyek az önkénytòl talán legkevesebbé гад;

lek: ne bůntsuk kötelezéssel az illy sorsokat, nem тазик,

nem ollyak elòtt zárnánk-e el a’ имамы, és nemes inger’ szé'p

utait, kik a’mn.gyar orvosok’ és természetvisgálók’ gyüleke

zetének munkůs jelenlétůkkel fényt költsônôzhetnének , mert

—— az ész ninos a’ sorshoz капе.
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Il. [ij könyvek.

1.

.Magyar erven' ek (erme'rzelludomdnyí ЕЪАд‘пуесд ,Y lù'bó

aruosa/t’ e's lermeíesetluddsola’ munâa'lńeda'tával Mad/'u

e's надевай SCHÜEPF AUGUST 1842.

(Ага 30 kr. ezüstben).

Mit kelljen e’ folyóírat’tovůbhî folyamáról tartaní, mags

a’ szerkesztò úr ezen elözményi шт" boritékein elég viliígosan

nyilatkozìk, Еду irvún:

„Minthogy e’ füzet’nyomtatásß több elôre láthatlan okok

miatt tetemesen elkésett, ’s egyéb kôrnyühilláseknůl fogva

is ezennel a.’ 3|4 évi elöñzetéstöl víszszalépvón, kötelességem

nek tartom s’ 3|4 évre elôfizetett pénzt teljesen viszszaküldenì,

s’ midôn e’ füzetet mintegy mutßtványul közre becsátom, azen

kéréssel alkalmatlankodom; méltóztassanak azt minél tôbb

orvos ós sebész ügyfeleink’ kezeihez juttatni. Jelenleg elöiì

zetést még pénzben nem fogadok, de kérem t. ez. vidéki

ügyfeleimet, ne nehczteljenek hozzům irúnyzott levélbcn nyí

latkozui: vajjon kivánnák-e az így alkotett folyó iratot ma

guknak járatni? —— Ezen füzet eránt pedig, ha ezt megtar

111111 óliajtiák, méltóztassanak a’posta’ utján levélben annak

árát hezzám utasítani, vagy pedìg lnirom hét alatt a’ füzetet

viszszaküldeni.  Pest |842. Majus’ 27-én. Dr. Schaep/1“

А’ szerkuztäaey.
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2.

A’ färdù'li" gyo'gyereje'ró'l ’s Ízaszna'lala'ra'l, Еде/Веге?

тещиLENGYEL DJNIEL„душами. Budd»

Gyurz'a'n’ e's Bagd’ датам: 1842.

E’ 63 lepra. terjedö munkának bolli tira. 30 kr. ezůst.

Véleményünk szerént a°teljes tökélybôl csak az hiányzik, hogy

nz egyes ásványvizek’ rajzában kinem tette a’ szerzö ш,

hogy ez és ez ásványviz itt és itt tnláltatik honunkban, azaz:

hol találtatîk azon ásványviz, mellyet n’ szerzö падло]? »_

ё: ez hiány, melly nélkiil a’ munkaI fontes nyomatot nyer

vala., mer-t tudjuk, hogy az ásvzinyvizek úgy is mint fńrdük,

úgy is mint italok, a’ nyárì évszakban a’ használat’ megas

fokr'm állenak, ’s a’gyakorló gyógyász’ t'udományos illetéké

Inez tartezván, tnnúesadólag gyakran kérdés alti замен, ’s

n’ felelet a’ gyakornoktril váratik, bizonyitják ezt e’ мемб—

nek Tagm'ntril vett `eine mottó szavni is: A’ beleg salu: u

вышит maga a’ {щади/днём, lumem тётя/‚гама ли до

lage'rto” отгона]. -— ugy de ama. széles értelmů orvos szó

elett vßjmì sok egyén rejlik, kik e’ tárgybwn nem egészen

dologértñk, és milly jól esnék ezekre nézve, ha illy öesó

«könyveeskéhöl hiányukat pótolni tudnák: mindent, igen is

az emàerc'rt és Мити-а, mondje. a’ derék Ma'szlay, de a’

részletesen fogyatkozó orvos is ember, kiért ’s haunůrn

sainte minden elkövetendô. De miutlln a’ dolog mdr megtñrf

tent, mikép’ lehet'ne ezen még is segiteni ‘t’ véllyük úgy, ha

rendünk’ ßgyelmébe ezen hirinya mellett is igen derék munkát

melegen ajánllyuk, ’s sürgetve sürgetjíik, hogy kitett esekély

árůn minél 'eiôlib ‘elknpkodgyák, hogy igy n’ szerzönek a’
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munka' тишь kiadására alkalbm nyujtassék, gyòzñdve

leven, hogy használó készségénél fogva a’második kíadásban

az тент hiůnyt pótelnl' fngja, mit mi ujra és ismét rész.

vêtünk ůltal méltánylani fog-juk.

Ajánlva. van ez érdekes munka шаг. Szůrllegyi Gróf

LÁZÁR LÁSZLÓ ur б nagyságának; sz. AIstvzin jeles Rendje’

keresztes vîtézének, az erdélyi Nagyfeiedelmesség’ tartományi

кантонами. A’ nag-y férñutól a.’ gyógyvilágra, is kiterjedt

mages flgyelmééŕti hálás kôszönetünk mellett bátrak va

gyunk remélleni, hogy gyógyirodalmunk’ böcsét megkülöm

böztetett polgári ůllásánůl fogva ezentúl is védeni, pártolní

szíveskedendik.

Pap Igmz'cz.

3.

A’ XIX-27.' század’ „штат. Irta ПАПКЕ

ANTAL,

(Ära 20 kr. ezüst).

Nem tartozunk мыс osztůlyjához, kik mint félelmes iròi

Clubok felekezetet képezve'n, elvünknél fogva társaik’ irói

termékét, legyen az még roszszabb, szolgalélekkel dicsérni

erednek, ’s gözt fuván az olvasó kôzönse'gnek szeme közé,

elliítetnì erôszakoskodnak, miszerint iagiuk’ bär mellyíke

magy ügygyel-bajjal elvégzett pályája után egyszersmind

szñletett író is legyen. Részrehajlatlanúl ~szóllnî, tárgyisme

röleg birálni, Мг melly müvct, véleményem szerintlelkisme

fetes «наша a’ munkát ismertetönek, vagy ha игу tetszík,

штык, ‘tollůt ne pártérdek, feleke'zetesség, se bárgyů
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101520111 akarás, чаду jobben lángaló 010111151 szcnvedély ve

zérelje: tiszta mcggyözödés vonjon békes menyezetet 110111—

data’ gyónszéke föle', hel számot vetvén keble’ istenével,

vallomást tegyen, s eszméít a’ hit’ és szeretet’ tollával raj

zelván, nyujtsa :it az itélni tudó közönségnek, ‘s 112 értelmes

séget képvisclò tndományos vilůgnak.

A’ munka’ beltartalmát tekintvén, minden szigoruságunk’

daezára róla keveset szóllhatunk, mcrt mind azt, mit szerzö

itt épíiletes szůndékkal ’s erejéhez me'rt szorgalemmal elö

serel: Sprengel ’s I'È/ilene'l gyógytörténetünk’ kifejlését ke

runkig független szempentbúl taglalva, betanulni tisztünknek

tartánk, mire nézve szerzônek szerkesztési 's útirásî érdemnél

Íeigyebet sajátitani átnlán nem eze'lunk: irůnyunk csupán al

egy idö óta olly igen elharnpódzó botrxinyes modora't bizo

nyos uraknak megróni, kik tollat sem képesek miisként ke

zükbe venni, llacsak a.’ sebészi testületet, bevonván terjedel

mes sziirnyaik’ éjével, gunyosan nem legyezik, ’s bajazzói

szökdelésükct harsogó tärogatójuk' éles lmngja'val csipdezve

nem beszontiák. Hamár uraim, ti bölesek! nyelvetek olly 5201

malem-sebesen pôrög, hogy nyemorú epés vitzeîtektöl mene

külni átalán képesek nem vagytok, kérlek henneteket, alvas

sátok meg legalább minden illy piszkulóda'sekat tartalmazó

salakjait literaturůnknak, ’s ne tünekezzetek örökké egyel

daluaknak, mint az unt egyformasiig, mellynek lánczai közt olly

igen sinlödik kopár szellemetek: [гати а' magyar sebc'szek’

kedve'e'rt; -— forrh'tatett a’ т. seòe'szelß’ hasznám ; -— a’ т.

seúe'xz nyeleekòenjárnllan le'ee'n, питанием ’s a`t. ’s 1111.

„0111050 el 1101 512111552 e’ drága sajtlapet, ez üres semmiség

mert érted iratett.“ - Igy zeneg` uraim irataitok’ recsegô

nyaliibjának паду része, mellyel bizonyes álszégyent paläs

tolni vńgytok, ’s neviinket zsámolyúl törpitve'n, 0’ publicum

elôtt 1100011 látszaní eröküdtôk, mik tettleg nem “души. Én

‚ d'_z~.l. --. . ~ ‚ п, . чч—д

„_
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részemröl illyen testiilethez tartozni pironkodnám, melly зуб

nyörét talrillya uton utfélen kiesinylôleg szóllni egy tudo

mányos osztrilyról, mellynek jngm'l,jüvüdelmeit шит/„д még

ic olly megragndt Мите! buzog*). шашек nrak lesz idò,

midön rátok kerülend a’ sor, midön az üzöttbül üzö leend,

ss ekkor uraîm Jupiterre! mert. miként megiratott: nz istenelr’

melma Instan, de Индии бгШ; — úgy mi is áttôrvén a’

személyes szövetkezés’ gátjain, vitáinkban nem az lesz czél,

hogy valami kit'ejtessék, hanem hogy szenvedelemmel liarezoló

rokonitoknak az egymás böcsülés’ tükrét szem elé tartvůn, би

kárukon okulni megtanitsuk.

Szerzöt tikkasztó indulatzaja szinte e’ vétekbe bonyolítůr

midön értekezése’ 17ik lapji'tn jámbor óhajtńssal szóllvůn’

az orvos és sebészi gyakorlatról igy elmélkedik: az alávalu'

kuruzslatnak, Imelly ludományunk’ ’I llliivéazu'gíiuk’ termin

kárára ’s meltdaa'gunk’ lealaelonyílására, fájdalom/ та

gúúan a’ gydgykörben al-leveleaek (НМ! iìzetílr/ Ex unque

leonem, иду hiszem, a.’ talány igen világos, ’e értelmezésére

nem szükség Delphibe sietmink. Birtokában vagyok az esz

kôzöknek, mellyekkel Н. urat rendre utnsítlmtnrim, de kimon

dom egyszer mindenkorra, hogy illy alacsony fegyverrel sohn

senki ellen harczolni nem fogok, mert ez uton uraim, a’ meg

kôzelités’ eszméjétöl, mellyre olly igen kell törekedniink,

meszsze ûttetünk, ’s személyes szenvedelmek’ harcza. miatt

tudomůnyunk’, mellynek papjaivai keneténk, изымаем“

lónyegesen gtitoltatunk. Ha vannak gyöngéink, mondgyuk

azokat meg kiméléssel, de ne lássék tollunkat epe, irigység

vezérleni, ekkor, midön egyesek’ hibájit szándékunk megérin

___-_.

°) Énjük mim, выдам. s L с rk.
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teni, mert az illy észiátsziságwllenébe sáppasztó tán'iokokkalI

vagyunk képesek föllépni*), ’s ekkor a’ harcz’ nemessége't

a’ gyözô’ erénye határozza meg , ’s 1-1. urat saját szavávall

viazsznc'lésekc'rf minden ja'zannbb тек/ото]!!! uc'lkù'l az ввёз:

küzò'nsc'get, nz едет hírxaságot ka'rhozlalní e'retlemc'gre

шит: (lap 32), joggal büntetendjük meg. Különben a.’ munka

nyomatási hibaktól is hemzseg, ’s föltünô benne ll’. nyelv

beli jńratlansůgaf, ’s szarvas bótláse az таща: ellen; illyen

a’ 35-ik lapon: én ix „маг/таи Um); a’ П ik lapont ol

talmnztasson (ék), [тенденции (ek): helyreállílanon (611);

az elöszóban: férhzlnc'k (пе), олиаиоп (ék) ’s a’ t.

Mz'szlay.

4.

orme-Ggoíqyazerefm' Veggian. .Aâ magy. hir. t. гуде

[ет’ arvosz' Лапта/1 Ízelybenñagyfdval. Ira' MANNÓ

ALAJÜS ñz'ìesgyo'gyszereívz e's a’ teime'szettam’ lársulat’

reudes tn_qfa. Pesten 1842, Esztergamz' BeímelJo'sef"

saja'y'a ’s a'ruja.

(An з рига тонне).

A’ vegytan (chemin) is egyïke поп tmlományoknuk, mel

l'yeket mi sebészek az egyetemben kötelezôleg nem tanuluk.

En ugyan и: szokom hlnni, hogy a’ tudomànyokat вдогон

°) De kell is., merli nz Einve'xlelem nem позу nem subnd, de lerme'lzet

шипы ~koteleueg 4in. S z e r k.
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értelemhen nem îskelában tanullyuk, hanem cgyik derék ta.

núrom’ állitása. szerént itt azoknak csak ábéezéjét, tudóst esak

felytenos szorgalom, tudemányes szenvedély, iper, lu'i huvár

kodás, és férlìas olvasás képeznek, mire ez fdei Almanachunk

han Farkas Jano.: barůtunk nyujt elég hizonyságot, mert mit

ö az észképi rovatban adult, iskelai müveltsége után soha sem

мьща vala.. Ez ill, ’s móg is ezért az elöitèletnek igen
lnugy tárgyaì vagyunk, miért kétségbe esnünk nem kell, nem

szabad, mert van még ¿eindig rászünkre egy csalhatatlan

eszköz, melly iskolai neveltetèsůnk’ hiányát pótolni képes,

és ez eszköz a.’ szorgalmas olvusás, melly bennünket minden

elöitélettôl megtisztitani képes. Illy шиш nyujt jelenleg u’

валют: czim мы: Manno' Аду/аз gyógyszerész úr kezünkbe,

kinek szßki miiveltségét, férfìas Ерш-М, jó alapra. épitett szli

mulůsait., korszierii választůsait illöleg hálálni alig lehet игуан,

tudomúnyos драмами, vélem, még is némů лишила: érzendi,

ha öt, a’ derek "душам, е’ szßki тащи mûvelödésünk’

túrgyávů, kaleuzalapjůvů választjuk: fogadgyuk tehát ez nj

tüneményt, `s růnk пене valóbon megböcsülhetetlen szakkin'»

cset illö méltánylattal , ’s egy perezig se késsünk ezt birto

kunkká tenui nem esak лён, hogy ивам könyvtárunk ál

tala növckedjék, пишет hogy lelkůnk’ “НЕМ“ “0185111”

sunk Мили.

Pap ‚уайт.
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5.

Каюты: ‚ vagy uz embers' köi'ó'm’ mo'wdeu uyuvala'z'naŕ.

alapaa gyayymátlìh. [На MISZLAY MATYUS

дуйся/итог, tzemeivzmeller, в? fagorvos. Budda щ/о- _

тати Gyurz'a'n’ ¿s Bugo“ bò'lù'z'vel 1842.

(4 iv, velinre nyomatva, fra 24 ezüst kr.)

На gyógyirodalmunk’ telkére figyelemmel széttekintünk,

aggályosan fölötlô, hogy ott az emberì bántalmak’ különitett

sorozata közt éppen legkisebb tért foglalnak azok, mellyek

sajátílag a’ körmöt illetik anynyira, hogy szinte vélni lehet,

hogy azok nem is baintalmak, nem is tárgyak, а,“ gyógyászi

tigyelmet jngosan illetök, bizonyitja ezt irodalmunk’ par-lage,

mellyet e’ tekintetben szánakodtisìg elhenyagoltnak гашиш

nagy kôszônettel tartozunk valóban mind azoknak, kik e’

parlagot esak re'szletesen is tairgyul választják, sokkel na

gyobhal azoknak, kik az okulat’ gyözö malasztjůval sietnek

ide, e’ parlagot végkép’ megszüntetendôk: illy szép irányú

iró’ munki'tjával van szerencsénk jelenleg tnlölkoznî, ’s benne

nz emberi köröm’ minden nyavalájínak teljes egészét birni»

Szerzö’ iróì szerénysége sokkal jellemzöbb, hogy sem öt azok

közé sorozhatnlům, kik n’ positiv él'dem”s méltánylat’ iutal

mnt n’ szolgai dicsérgetés’ kitörö igéiben szeretik követelni,

ez tudóshoz nem illik, ez jellemsértö ennek, kit léleknagysá

griban öntudata. jutnlmazhnt méltólag: ö keresett, ’s talrllt, ’s

mit talált, emberért ’s hasznára a’ köz élvezetnek átadá.

Elirzu', átalánoua'gok, a’ kürmò'k’ „там, körömka'r'

këplete, kò'rò'm’ ve'römle'nye, kò'römperezloò, l'ò'römlzasndás,

kò'röln’ huabanyöle'ae, körömrzúlkaoág, körò'mlágyság, a’ ko'
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‚штампе/отжег loòja , vaklrörüm, мотом/‚или, ú a’ kür

mök‘ ¿planas gyakorlala, ezek az eyges alkrészek, mellyek

a’ munkát egószitîk, ’s hitelesítîk, hogy ama. kevés potyadó

kok, mellyeket е’ túrgyban ittott szétszórva talńlhatni, комм

sem képesek e’ munka’ jogszeres eredetíségét behomůlitani,

egyéniségem’véleménye ez azonban, теге itt látok elôször

a’körömnek olly минтай, mellyeketlegalább így kimeritve,~

illy tudományos alaklmn még nem olvastam.. íllyenek: a7 kü

römvc'römlc'ny, körò'm/mmdás, ‚пышными/сапёр, lrürümlágy

nig, vak köröm, a’ körmük’éptnnosgynknrlnla, és a.’ szerzô

szerénysége megas fokuzatálran elég szilárd elöbeszédében

erröl те; csak cmlíte'st scm tenni, mi můsnak, ha a’ száJan

nem, de az oldnlon bizonyosan kitör vala, mert nevet, hirt

szokott hozni, mellyek korunkban derék factorok.

Az okok, mellyek szcrzòt gyógyírodalmunk’ e’kopárjára

vezették, fontosok, mellyeket az álnlánosságok’ rovatában

szokott bájos,szóllásmódjůval i'gy rajzol: „Más oldalát lát

`juk a’ dolognak egészen, ha azt társalgási szempontbúl vá.

gyunk megítélni. Elmultak az idök, mìdôn egyedek’ tůrsas

kôrükben föltûnö testi hibákkal megjelenhetvék a’ nélkül, llogy

azok botrányúl ne szolgálandjanak; az illyen egyedeket 

valljuk meg igazán, кашицы. 5211па1отта1 tůrjük ugyan, de

szives örömest velük nem társalgunk, ’s menynyire helyzet

és köriilmény engedi , azokat kerüllyük is, —- minek termó

szetes rugója a’ bajtoli iszony ’s azon gyöngédség, mivel az

illy szr'tnandók ìránt lennî kôteleztetünk , hogy velük мае;

ségünk által, szerencsétlen állapotjukat legtůvolabbról se

éreztessük. Mindennapi tapasztalás tannin, hogy a.’ körmök’

vaksága a’ tůrsas életben nem rîtkůn az egyed’ életjövendöjére

olly lényeges befolyással van, ‘hogy azt soknk, kik e`

fölött nem eszmélnek, osak tůvulról sem gyanitják - - еду

kényes izlésü hôlgy asztalámil, de те; Szulgálatjában sem
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l-¿t {örômest körömkórosokat. Papsůgra pedig едущими

nem alkalmoztatandók. Némhereinket tekintvén, állitáso

mat legìnkább igazeltnak мини, kiknek e’ szerencsétlen

[Шарм gyukran azen szép hivatásnak teljesitésóben 5201

gál ваш, ше11уге ôket a’ természet rendeltetésñknél fogvny

fölhíni méltúnyosnak щам, mert van rd példa, hol папуа?

körñmkórůt kisdede u’ világra hozza. magával mint öröklöttet.

A’ komoly tértì »- e’ természet’ királya  veendô neje’ szép

tökélyei közôtt, mellyekkel e’ nemet az istenség’ gyôngéd

keze fôlruhzizta., joggal igényelheti, hogy az semmi ellyan

hihiitól bélyegzett ne legyen, mi мы mások’ ellenéiien pirulni

kényszerüljön, ön keblében pedig a.’ megbánás’ legóriáshlkk

gyóját гашише, ’s egész életcsendét szétdulja. Az ollyan

nôspár, életegén ritkůn moselyg a.’ szerencse" csíllaga, lassan

ként hülni kezd a.’ költsönös böosülés ée ищем, ’l гуанин

e’ semmiségnek laitott baj ем; eszköz, hegy МИМ egy elet-t

boldogsúg dulassék szélyel. Az ámulás’ pillonatai e’ 1111105

ЫгЫб ósz’fölocsudtával eltiinnek, ’s на lélirerlés pflegborzesl

tóbban ragadja ki varázsvilágának esalékony Бананы. Le

gyen a’ ne bájos, mint в,“ természet’legszebb vll'ágo, mellynek

hîmporát zephìrek помощи; legyen szelíd mint angyal,

melly a’ testesült jóság, ha. azen kiegészitö szépséget, melly

egész lényén elömlík, а" lcgpnrányibb миомы liiha rutitju, '

mele; vonzalmunk, sziviink’ szerelem-vihara., mellyel mint

fürge meh a’ rózsakelyliet кал-ш rôpôssük, elllanyotló, ’s a’

Инея, melly a.“ hizalom ’s неге“) sziv érzelem’ árján feszite

tett meg, lassanként идиша, ’s дунган végkép’ is elszakad.

Hányszor sóhajtunk föl , lia illyent zongorán a` hangok’ leg

szebbjeibe meriilve látnnk játszani: vajha. e’ rózsa ujjakßt e’

bélyegzô rügy megkimélte volna. _- hányszor , ha pipereasz

шиш fönséges Идей kiemelése'nek törekvésében lepjükmeg?

’s mi unt, mi kányszel'ítñ az illy kezekbül a’ legköziinyìisebb

_.: _l____ ‚‚ И4‚,_.‚
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‘s ï."- .A-'ß--a-.Jg-_qs u-v чм_„‚‘ _ _A_V _ A... ___* _ _

tárgyat is elfogadnil föleg ha udvnrias lovaga. a’ szép nem

nek az elfogadó, ’s a’ nyujtott kedves kézre csókot nyonmi

illedelem és kötelesség 's a.’ t. Nem ke'pzelek egyetlen szép

lelkü nöt, nem az élet’ агапу ůlmain merengö kedves lányt,

ki e’ rutalom’szennyes alakától meneküldni ne vág'ynék "s a't.

Okok ezek igen is s’ fontosok, mellyek a.’ szerzö` lépteit

hang-usan igénylik, ’s az elvontabb tárgyak’fölötti szerenesës

nézettapintatít igazollytík.

A’ munka.’ részletes мышцам nem ereszkedem, ezt

nálomnál eompetensebb bìrórn bizom, kit öszlnte elfogulatlan

saigahan, merem hinni, szinte mint engem, gazdagon kifog

elégiteni, ’s az igazság’ követelésénél fogva. velem együtl:

a’ szerzônck sok olvasót kiván, mire maga a.’ tárgy’meglepö

ujdonságánál fogva igen méltó, “s e’ bôcsös érdek’ -életadó

man. шеи. .ss шиш. Bit-ó BÉMER LÁszLó шитые

duleiniai püspöknek pedig, mint meeoenásnak, ища köszö

netet szaval. K. K.

III. щетинистыми.

Kétségkivül emlékcznek szerény olvasóínk , irogy boldog

emléků’ Hafner Ja'sef orvosdoetornnk, az дышащим in

tézet praefectnsának, `s ugyan e’ szak’ tana'rjt'tnak lralálával

@szaki tanszék megñrült légyen, mellynekideigleni betöltésere

a` pesti orvosi kar ZLÁMÁL VILMOST sebész és szíilész

` 8
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meistert, magyarorszúg" e'rdcmteljcs baromorvosát nevezte ki,

minek érdcmében az 184|]2 évi állatgyógytani cursus mail' az

ô tanxirkodása alatt folyt le. A’ lielyettcs tanár urnak e’ méltó

megtiszteltetésén „мы örvendůnk, ‘s már itt eleve érezük

azon közös давшем, mellyet ipar és míiveltség ůltal anynyira.

megkülômbôztetett egyéniségével rendünknek okozott, világos

tanuja lévén, hogy a.’ sebészi rend ninos még a’ méltůnylat és ñ»

gyelcm elôl anynyira számüzve, hogy abban a’ való érdsmet sem

lelietne használni. A’ helyettes taua'r úr az 184l-ik évi 00in

ber` lS-kún tartott concursus’ következésóben a’ pesti allat

gyógytani cathedránuk egyik reménydus competense, mi szivböl

ohajtjuk, hogy úgy is, mint az ország’ tôbb évi szorgalmas

baromorvosa, ugy is mint jeles magyar író és szaktudós, úgy

is mint еду évi helyettes tanár, kivivott órdemének illö mél

tánylatànl szép reményeî’ megtestesülését шпата, rendünk’

maradandó dûesôségére òt minél elöbb a’ pesti álletgyógytani

cathedra’ rendes tamirjának üdvözôlhessük.

2,

Folyó évî Augustushó’ lB-áról szólló hirlapjainkban пеней

olvasuk; „ö cs.’s ap. kil'. fölsége Birly Floriánt a’ рева kin

‘ud` egyetemlaen szülészet’ шпицы ’s orvestanxirt kz'rályi

tanácsos ezimmel штанами legkegyelmesebben шивш

teni.“ 

Szeretve tisztelt egykori gyógytanítònk az, kinek ünne

pélyes érdemei koronůs fejedelmünk’ fônséges trónja elött

termík ime a’ gyümölcsöt, mellynek kellemei ezerek’ e'rzetit

töltik elégülten , ’s a” (спев nagyságában föltünt példa utůn

tekintô alantiságnak okulatot nyujtanak, hogy a’ tudomány

és müveltség eredeti forrása a.’ t-szta érdcmnek, melly jutal

mit el solia sem vesztlletí. Véllyük megengedi e`r nagyságos

férñu, lmgy mi kicsinyek ezutńn is tiszta érdemeít veliessük

induló léplcink elôtt vílágitó kalauzúl, ‘s mint МНЕ hivei a’

-`—_‚_—_.
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nagy штык, kihel most sem kevesebbó, mint egykor o,

szeretet’ és hódeló измени kapesai övedznek, fényes polgairi

megtiszteltetését az öröm’ teljes érzetében megünnepelhessük,

szivbòl óhajtván, hogy a’ szép érdemek’ e’ szép méltánylatát

n’ viruló egésse'g’ ôrömei közt sekáig, igen sekáig élvethesse l l!

3.

Még a’ mult évi hirlapok szerént: „A’ n.m. magyar kir.

Ватага Hackel Andrü'st eddxg Ungmegye’ physicusa't низший

lramaraa' e/iírarguua' nevezte ki.“ ——

E’ megtiszteltetésen örvcndeni két okunk van, elsö az,

hogy a’ megtîsztelt iir vágyott rendûnk’ tagjává lennì, mit so

kan talón bizonyes okok miatt nem tehettek velna.; második pe

dig az, hogy reudünk egy érdemteljcs egyénnel `tetlegeseu

szaporodván, Hacke! urral a’ szerenese collegati viszonyba.

helyeze bennñnket, és e’ viszonynůl feg-va. шик is vagyunk

a’ megtisztelt ига: ezennel harátságosan fölszóllitani, hogy и]

pályáján bennûnkct, mint mi ötmegismernl szerény kötelessé

gůnknek tal-tjuk, mcgismerniszlveskedjék, mit semmiben sem

шт vilůgosabban tanusitania, mint ha a’ jelen tudományes

iparunk’ czéljait kôltsönôs erövel ò is kész elòmozditani,

mit követelnûnk is lehet talón azen elv szerént, hegy a’ In' a’

1e11d’anyagíjaeaíval Meret c's lud elm', anna/c пенсий e'r

‚тет й szz'vc'n /ìordozza , de kôvetelnünk lehet azéri: is,

mivel uj pályájában kétse'gkivül özöne nyìllett a.’ szebb és

szebb gyakorlati eseteknck, mellyek Almanaehunk’ lapjainak

anynyi érdeket аммиак. Ugy ugy drága collega ńr, egye

süljünk szivben és lélekben, akaratban és tényben, öszszeol

_vadval szebb uien rázogassuk le magunkról az átket, mellyet

az elöitélet’ kiméletlen keze évck’ serán uit rajtunk nyugtatni

kegycskcdik: éltessünk másokat, hegy másokban mi is al

élet’ voló örömeit élhessük.

A’ azerkeszto's'g.

s*

 



Y,

  
--I -—‹—

____ŕvŕ

 

 



MASUDIK ßÉsz.

 

Állatgyógytan.'



ltt az на ‚ kedveznek a’ kôriìlmények és intcnek, hogy

munkáliez fogjunk , e’ természetí tan’ elfordult érde

meit kivivgyuk, sorsát megigazítsuk, ’s a’ jôvendò elé

úgy elkészitsûk, hogy a’ rendszcres tudományok’

seráben a.’ maga. tekintetét ez is birhassa., élvezhesse.

Ismertelo".

(1841, 'is-ik наш. lap 124|.)



l. Èszképlség.

[Игнат e'rte/ieze'a- a' ve'rró'l.

Nicht in allen mikrokosmisehen Gei

stern steekt eine ganze Welt; nicht in

allen hoch angesehenen Doetolen und

Professoren der Medicin hat sich die Idee

der Heilkunde vollkommen herausgebil

det. Sie kommt in den meisten Köpfen

nur fragmentarisoh zu Tage. Nur die

Genien tragen eine ganze Welt in sich,

die ein ganzes Volk noch nach Jahr

hunderten vertritt.

Mosl a über medicim'ache Lelinyrleme.

A’ vér azon folyadék, melly az anyagokat a’ képZéS

¿s föntartâsàra a’ test’ minden részeinek magâban fog

lallya , melly a’ részekbeni levert kelmétmogábn veszi,

hßgy bizonyus életmiivek âltal elvâlasztassék, és igy

mit elveszt, и] tâplálék âltnl részint külsö, részint mâr

életmíivezett anyagból a’ nyirkedényrendszer által ki

egészitessék. Ezen nnyagok’ vérréi ажиотажа va

lúszinüleg inkâbb az egész életmñvezett részek’, mint

egyes életmiivek’ hatma'tnyn, mxnthogy a’ (csirahártyn

blnstoderma) míive a’ esirn, vonzödàs és âtvr'tltozâsá

vala’petenedveknek képzi ki magât, a’ legtöbb életrnr'i

vek’ létele elött, és midön az elsö durványai az ideg

rendszer’ központjànak képezve vnnnak, nz edény
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udvar’ belsejében man’ vért készit. A’ vér az Шел-ек

ben piros szinů, mikor a’ viszerekben halvńny.

Némely gerincztelen àllatoknâl vörüs a’ vér', a’

puhàngok közül is legalâbb a’ Plauorbz'snál vöröses

Trevz'u/ms szerént, suk geiincztelennél szintelen.

А’ vérnek önhatólagos sulyja egésséges àllapotlmn

Berzelz'us szerént МОЮ—1,057 Вёиёьфпёадоийк ЁВе/Иг

utan àtalán 1,059. Eplétkor sós izů, gyöngén àe'gvé

nyileg viszszaható.

Az élô testhen nagyitó üveg вы: két képzů elemet

lehet észre venni: a) egy пазу menynyiségů шефа

tin-zati alakú nngyított testecseket, a’ (тети) vórtes

tecseket, (és a’ nyirktestecseket vagy szintelen vértes

teeseket) ; -~ b) egy egyenlö higsâgú állomânyt, melly

hen ai’ testecsek uszkâlnnk, a’ véroldut (plasma, liquor

sanguinis) *l

I. A’ ve'rneÃ' паду/гм üveggelz' vz'sga'lala .° 1) a’ 111101210”

дфрё, 2) a’ szz'ulele/L ve'rlesfecsek, 3) a’ ve'roldu,

1) A’ fò'stöttve'rleslecsek mindjârt a’ nagyitó üveg’

föltalâlâsa 'utân Malpiq/fz' és Leeuwen/meek altal födöz

tettek föl. Minden gerinezes âllatoknâl és Sek gerìncz

teleneknél мамаши; az elsöknél vörös föstetüek és

kúlönösen föltételezik a’ vérgyurma’ vörös szinét; -—

az utósóknâl löbbnyire az egész vér szintelen. кыш;

némellykor a’ szìnezet’ fészke a’ véroldu ‚ legkitünôbb

ez a’ тип geliszta’ vörös vérében ‚ hul vértestecseket

nem lehet talâlni.

 

щ) Különczségül megemlitendö itt, hogy Giacomini шпаг

Půduában lSßQ-lven az olasz természettudósok’ pisai

gyülekezcte'ben a’ vél'testecseket tagadta, ‘s Яду itt is

:ill: auch die Z'weszer müssen seyn. Ugy látszik, hogy

а,“ tanár úr еду uj Arkesilas’ szenepét nkarjajmagára.

ülteni. Ertekeza". '
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Mi a’ vértestecsek’ маца: illeti, ez az emberek

és szepó анионы a’ nagyító üveg ать körös kerengot

mutatnak , a’ madaruk, капать és halaknâl köröezöset,

bâtowsokszor a’ kñralakhoz közelítnek, innen azt kö

vetkeztelvén, поду a’ gerinezes âllatek egymâs közt

a’ vértesteesek’ alapjâra külömbséget alapítanak. Ezek

utân meg is [Ищи]! Parisbau gyakerkodó hazz'inktla az

Alpaenna'l (a’ szôrös la'una’ fajtàja — camelus laema

Lim), és az egg раритета? (eamelus dromedarius Lin.)

a’ vértesteeseket köröezösnek talàlta. Owen ezen alli

tást az egy pupútevénél bebizenyitotta, àmbíir a’ körö

ezös közt gömbölyüeket is vett észre, és Gulliver u’

ggupjas [ат/ш] (eamelus vieunna Lin.) és lakmaleve'

ne'l szinte köröczôset látott, Más oldalról pedig Wagner

Rudolf göttingei tanâr szerént a’ Суета-[отел a’ halak

közt az ô körös vértekecsei âltal tesz kivételt a’ fölehb

emlitett hárem alsó osztályú gerinczes àllatok’ nyem

дымы. `

А’ vértestccsek’ nagyságâtpontesau meghatârozni

több okeknâl fogva bajos: a) úgy lâtszik, hogy копить

fogamzatú életkorban a’ testecsek minden allatoknâl

nagyebbak, mint a’ kerosabb rogamzaluakm'il és a’ tö

kéietes állatoknâl, b) Ugyan azen vérben sincs mindig

egyenlö nagysâgban: talàlni kisebb, közép és na

gyebbat. Az emberi vértesteesnek nagysńga Yeung

 
utân

 
5v és Home v közt ingadozik. с) Kûlönös

hefolyásek által is vâltezik a’ nagysága — Valentín

és Wigner a’ koplaló állatoknál kisebbedést gondolnak

lennì. Налет más ismeretlen meczanatoknak is lâtszik

befolyása, legalàbb Wagner’ гарантиям, hegy né

v-d)
  

e

meilykor a’ testeosek v, midòn máskor

_ 400

A’ mérés az edényekbó'l kieresztett véren lehetö, de
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mivel еду oldalról munkamives nyomás , más oldalról

külbet'olyàsok az alukotgyakrnn hirtelen megva'xltoztnt

jâk, innen egy része azon méréseknek, mellyek ennek

elötte tétettek, nem igen haszonvehetö.

Többnyire a’ közép nagyságń testeoseket szokták

a’ rendes nagysa'tg’ meghntnrozâsârn hasznâlni; de ez

nem Ы]; hítt ha mint lVagner véli, a’ kisebbek kép

zödés’ fokân vannak ? innen a’ nagysr'tgi hatńrzásra a’

nagyobbakat véve zuinörmértékíil, nem esak e’ részröl,

hanem a' hajedények’ térbeliarânyâra nézve is nagyobb

értékü.

A’ vértestecsek’ nagysága semminemü arányban

sem áll az àllat’ nagyságàval , p. о. az egérnél nem

kisebbek, söt kissé nagyobhak, mint az ökörnél; mint

osztâly-külömhség' àtalânosan itil: hogy legkisebh vér

tekeesekel birnnk a’ szopö âllntok, nagyobbnk a’ ma

darak és halakm'il, legnagyobb a’ vizlehereknél. A’ szopö

állalokm'il n’ vértestecsek’ középnagysâga Wagner után:

Ember és majomnál V300 vonal.

Husevönél   '/400 

Kérödzôllél _ '- l/500 _

A’ vértestecsek önhatölagosan nehezebbek, mint n’ vér

oldú, mellyhen helyeztelnek.

Hogy ha n’ ver’ alvńsa az eresztett vérben mn

дым (lobos körokban), vagy ha еду kevés alszénsnvas

szikeggel továbbra halnsztatik, vagy szünteleni knvari'is7

ütés мы a' rostonya eltâvolitatik, ekkor a’ vértesteesek

lassen n’ folyadék’ t'enekére szàllnak. Igen пазу hnj

lnmuk van ‚ midön a’ tárgytartón reküsznek, egymáshoz

pénzdorong alakrn simulni.

A’ nyugvó vértekccsek egyik fölülettel a’ nagyitó

üveg’ târgytartöján feküsznek, a’ mâsik a’ visgálónak

néz ugy, hogy az egész korong széiei âltnl hntâroz

tatik. A’ szopó машины а’ tekeidom, a’ töbhi hârom

gerinczes osztâlynâl a’ hoszszud petealak làtszik ural

kodni, innen hajdan vértestecseknek hivattak. Ha a’ vér
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testecseket gyöngéd mozgàsba hozván, midôn р. о. n’

higságot kissé a’ hajolt tán'gytartón hengeritni hagyjuk,

akker a’ szélén megâllván, egy pâlczikaidmot mu

ишак, honnan а’ mindkét oldali lapított korongidom

(vérkorong) kitetszik. A’ vértestecs’ fölñletei a’ körös

nél keted homorú, a’ köröczösnél mind a’ két fölületen

köldökforma boltozatú , melly közelebb vagy távulabb a’

korong’ szélétôl emelkedni kezd.

A’ Cyclostomen’ körös testeesei Wagner szerént

szinte ketted homoruak, most kifürkészendö, hogy a’

köröczös testecsei a’ fönebb emlitett szopó állatoknâl

is megfelelòleg ketted domhoruak-e, legalâbb .Mandk

rajzolatai így mutatjàk.

A' vértestecsek’ szövete nagyító üveg alatt burkot

és hennéket árúl el. Sclmlcz ajz'tnlott еду módot, mikép'

leliessen a’ burok’ jelenlétét észrevenni, t. i. ha vizet

keverünk a’ vértestecs közé , a’ föstö tárgyat elveszti,

és àtlàtszóvá lesz; ha pedig ezutńn z'bolyo'fâstve'ngt,

akkor barnâs szinnel jelenkezik. Hewsan’ kényâllit

manyat, hogy a’ vértestecs a’ burkon és szemcsén kivül

még rugékony folyosíngot is foglalna, ScÍmlcz vette

pártfogâsaba. llogy a’ làtszólagos és most közösen

elismert rugalmassága a’ vértestecseknek azon rugal

mas higsâg’ jelen nem léte nélkül is magyarâzható a’

burog’ tömötségéböl. v

A’ vértestecs’ burka foglallya magábnn a’ fóstô

anyagot, hogy pedig maga-e, vagy a’ ’szemcsével

egyûtt, Valentín után nem lehet határozottan kimondanì.

Az везении gyorsan fölolvasztja a’ burkot. Пинт

kivül mégHiinefeld több anyagok’ viszonyât a’ vérhez

fürkészle. Itt csak két anyag jön szóba: biìriikal adat

vím az emberi vérhez, mocskos vöröses-sârga ragadós

anyaggâ valt, nagyitó alatt mint folyó viasz ugy lr'itszik,

és vértestecseket nem lehet észlelni. Tovàbbâ: ember

vér süritett bikaepével kevertetvén, erre a’ vér meg

tisztult, és a’ vértestecsek eltiìntek, идут ezt mutatja
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az ember, disznó, kutya, maeskaepe. De a’ szülés után

mindjârt meghalt gyermek, és félig érett borju’ epéje

nem delgozett fölelvasztólag.

A’ vérszemcse’ idma vértestecs’ alakjâhez tartja

magât, a’ körösben körös, a’ köröczösben köröezös.

Sclmlcz utâu nem mlndenhol talâltatik ezen öszhaugzat.

 

  

‚ i

Az emberi vér’szemcséje Wagner utan 10 v, Schule-z

1 ‚ . 1 .
szerént v, vegre Krause utan vonalnyi.

1200 1294

A’ vértesteesek’ menynyiségét a’ vérelduhoz caak

hozzâvetôleg lehet böcsleni. A’ berekesztett szopóâllat’

vérében, hel a’ vértestecsek leiilepedteki, tesz a’ vér

testecsréteg ваше: szerént 1/3, ritkàn többet, mint l/g

az egész menynyiségnek. '

Ela szâmlállyuk, hogy a’ vértesteesek nem igen

sürüen fekszenek egymàsen, ’s a’ közeg vérelduval van

kitöltve, akker a’ vértestecsek’ területì meuynyiségét

legfölebb ‘|4 részìre az egêsz vérgyurmi'inak lehet tenui.

talânosan a’ madarak gazdagabbak a’ vértesteesbôl,

mint a’ szopó анион, kevesebb a’ vizlebereknél. meg

kevesebb a’ halaknâl; a’ gerinczteleneknél a’ vérteslecs

közönségesen kevesebb. Y

2) A’ szz'nlelen ve'rlestecs. .Müller Ja'nos herlini

tam'ir az ujahb ìdöben egy mâsìk nemére a’ testeosek

nek tett ñgyelmessé, mellyek a’ vérben talâltatnak (р. о.

a’ bikám'il), ’s a’ pires vértestecseknél nagysâgra aláhb

allnak. lgen könnyů a’ vizleberek, halak és madarak

m'il ezen szintelen vértesteeseket megismerni, nehezebb

a’ szepó âllatoknàl. Ugy lâtszik, hogy a’ nagysâga

bizonyos arànyban van az ugyan azen àllatnak vertes

teesével, mi nevezetesen a’ vizlehereknél világos , ha

nem egyenetlenebb nagysâguak az ugyan azen vérben

egymâshoz, és igy ezer viszonybantöbbé különböznek,

mint a’ tulajdonképpi vértestecsek. A’ pires vértestecs

»mv - рь- -. »Q_-__
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böl a’ nagyitó alatt különbözik a’szintelensége еду bi

zonyos fény és azon tulajdona áltai, hogy a’vilâgossâ~

got nagyon megtöri, szemcsés lâtszatja mint ha golöcska

csoportozatböl állana. Nasse utàníha nagyobb menynyi

ségben van a’vérben, és ha mozgnttatik, igen könnyen

egyesülnek. Midön a’ piros vértestecsek leülepednek,

ekkor ezek fölöttr'ik usznak, ’s igy tehát könnyebbek.

Ha a’ visgàlt vér vìzzel igen ritkitatik, leszńli ekkor

a’ fenékre, és úgy odn taped, hogy mikor a’ viz lelin

tetik, ott Шагая] ragadva. Mär a’ ritkitâs elött is egy

része mutatjn ezen ragadösságot. A’ vz'z és eezelsav

âltal nem olvasztható , ezen utósöval kissé szemcsés

nek mutatkozik, és olly viszonyban van , mint n’ piros

vértestecs’ nzemeséie` Innen tehât igen közelítö azon

nézet, melly szerint ezen szintelen vértestecseket a’

piros vértestecs’ szemcsével azonitván, legyenek bär a’

vértesteeshezi kifejlésben, vagy a’ viszsznképzésben,

vagy mind a’ két aràny’ képviselésében.

A’ vérbeni jelenlétük azun kérdésre vezet, nem

a' 'täp vagy a’ nyirk âltal vitettek-e oda, és ezen né

zetet minden tartözkodâs nélküi a’ nyirktestecs neve

zettel âtvévén. E’ mellett a’ tulajdon nyirk vagy тёр

testecsek a.’ különbt'éle részeiböl a’ nyirk rendszernek

был véve nagyobbak. Mivel az eredeti öszszekötte

tése a’ nyirkrendszer’ testecseinek a’ ke'rdésben lévö

vértestecseivel, ha mindjàrt igen valöszinů is , de még

sinus bebizonyitva, azért is a’ zavar’ kikerülése végett

tanâesos a’ szintelen vérlestecs’ nevét megtartani, mi

legalább n’ gerinezeseknél elegendö a’ különbl'éle vér

testecseket megkülömböztetni.

3) A’ ve'rollla. Az élö vérben a’ véroldu tiszta,

szintelen folyadék, minden észrevehetö nierö részeeske

пакт, mi következö kisérletböl liinik ki; fölfogván t. i.

bikavért, mellynek vértekeesei olly agyok, hogy jö

szíirpapiron nem mennek ät, és egyenesen egy szür
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készülctre állitvím, akker a’ hasonve'rfelyósi.g keresztül

szivârog, és a’ vértestecsek viszszamaradnak.

Egy tulajdennal bil-nak mind a’ két vértestecsek,

minövel az élö edényekben a’vérolduval öszszevegyíil

nek. Az анаша részekeu. mint p. о. а’ béka’ usz

hârtyájn’ üt-és viszerében látjnk, hegy a’ pires vértes

tees :tz edény’ közepét feglallya, ’s mellynek szélén

átlàtszó tei~ van, hel a’szintelen vértestecsek keringnek.

Ezen utósók mindig lassabbnn, mint a’ pires vérteste

esek mezganak, és a’ pires testees a’ vilàgns térbe nem

jön. — [Wagner ezen kettôs felyamet minden részeìheu

a’ hajedényrendszernek пашни, kivévén a’ шайке: (а’

vizi satamandernäl). Wel/er Edva'rd, ki ezen tíineményre

elöször a’ iìgyelmet vezette, az шиит tert nyirk-út

nek tartja , tehát Iérleg elválasztva a’ tulajden véruttól.

E' vilâges térrei utalvàny ellen (Лиде, Wagner nyi

latkeztak, és valószinüvé teszik, hegy az a’ véredény’

üregébez tartezik. ’s így a’ véroldu, és pires vértes

tecsböl vegyült vérhenger köríil egy hüvelyferma réteg

vérelduhól szintelen vértesterscsel nyugszik. Ezen két

testecsek’ gyersasâga каш mindig egy bizenyos arány

uralkedik. A’ szintelen vértestecsek’ lassubh mezgàsa

az edény’!alahezi ragadóssâga által magyal'àzható.

II, A’ ve'r’ menynyz'sefqe a’ (видел.

A’ vérmcnynyiség’ meghutározàsánâl az elvërzet

tekböl kit'olyt menynyiséget tekintették, vagy a’befücs

kendett anyng’ luenynyiségét, mi az edényrendszer’

kitöltésére elegendö, vagy egy fentes vérfolyâsnâl rü

vìd idö alatl kil'elyt menynyiséget. Hegy milly bizeny

talanok az ezekre alapitett szâmitàsok, a’meglett ember

beni menynyiség’ adetainak különbfélesêgéhò'l kivilâglik,

шт. Allen штат 8 fentra; Haller 28-30 Роты;

каш pedig mindent, mi az emberi holttesbòl elgôzölög,
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vérnek vévén, 100 fentra szâmította. Ujahbìdôben Va

lentin еду elmés módot hasznalt a’ vérinenynyiség’

meghatârozâsa'ira: az allatnak t. ì. sulyja meghataroz

tatik, erre bizenyos vérmenynyiség vétetik el, ezután

mindjárt következik a’ megmért viz’ beföcskendése,

uu'mna pedig' egy niâsod menynyiségů vér’elvérele, igy

az elôször és masodszor kieresztett vér’ merö létrészei

pontesan följegyeztetve'n, és a’ viz’ menynyisége szâmi

tàsba vétetik, melly a’ masodik vérerenztés elött a’ vér

душ-тёща befüeskendeztetettg megvan a’ szükaéges adat,

mi az eredeti a'italánes vérgyurmz'it és az ô arányât az

egész àllat’ sulyjához meghatârezzn. A’ kutyán leg

könnyebb e’ kisérletet véghez vinui , maeskńn, julien

nehezebb.

Vale/ilín a’ vérmenynyiséget a’ test’ sulyji'lhoz a

maeskânâl mint 1: 5, 78; juhnàl mintl l: 5, 02; паду

kutyám'il mint 1: 4, 50 allitja.

E’ kisérletek természetesen az emberen nem kivi

hetôk, itt a’ hasonlósa'igot kell segédül venni. Azen

kevés adatokbúl az lâtszik kitünni, hegy a’nagyebb alla

toknál a’vérmenynyieég a’ test’ arànyahez valamivel

fölötlòbb, más eldalról megin az lâtszìk, hegy a’ nö

анатомы kevesebb a’ ver, innen Valentín az emberi

himnél 1: 4, 36, a’ nônemnél 1: 4, 93-nak véli a’ vér

menynyiség és testsuly közti aranyt.

III. A’ ve'r’ eegglele. `

[la elhalgatiuk a' szaganyagot, vér’szeszeit, ’s né

melly kiüritendô anyagekat, mellyek talan mar a’ reu

des vérben is csekély menynyiségben t'oglaltatnak, mint

hugy, nyalanyag, igy maradnak mint vendes közelebbi

létrészei a’ vérnek következòk tekinteni valók; viz,

теща 1е7т'еСпе/Е, zn'r, so'k. e's Àz'eonlungag, azaz
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egy töhh még pontosan einem ушатом anyagok’

keveréke.

A’ vz'z. Ennek menynyisége iegegyszerr'ibben egy

meghatârozott sulyú vérnek a’ homokfördübeni beszá

ritâsa altal határoztatik meg, A' kora'ibbi замок szerint

1000 rész vérhen 630 és 930 közt ingadozik; de az

ujnbbi hatârzatok is igen különbözök, az onnan magya

râzhntó, поду az egésséges vér is viztnrtalmânál fogva

vâltozik, menynyire р. о. hoszsznbb vagy rövidebb

idö elött a’ vérnyere'snél ital vétetett föi. Igy 1000

rész vérbentalált Berl/:ald 730—760, középszàm 745;

Krämer 750—780, középszàm '765; Nasse H. közép

szâm 794,2; Levanu 768,6 egész 853,1 közép

szâm 815,5.

Az nszszonyok’ vére Dem's után vizesebb , közép

szâm 787, férliaknâl 767. Nasse szerint a’ kr'ilömbségy

3-4 rés-zre megy. Lecaaa n’ nyirktermészetüeknél

a’ vizgazdagsàgot bebizonyitotta. A’ lerheseknél Denis

és Nasse a’ viz’ nagyobbodâsâ't vették észre.

Felle'rugefs le'l're'szek. A’ vér hârom közelebbi lét

részeket tart mngábnn, mellyek vegyi viszonyban egy

bizonyos megegyezést mutatnak, u. m. felle'rnye, ras

lanya és pz'ruye. [Пишет hollandi vegykém azon fontes

talâlmânyt közlötte, hogy ezek ugyan azon éietmüves

anyagot birjâk alapul, és csak egyenellen menynyiségü

életmůtelen égvények és savak által eiválasztható anyag

gal öszszekötvék. О ezen fojtó tartalmú шаров, mint a’

hàrom részben yt’ölolvnsztott közelebbi létrészt z'eze'r

nye'neÃ (protein) (u genna.: elsö helyet foglalom)

nevezi. Azt pedig még nem lehet elhatârozni, hogy a’

vezérnye az élermr'iség’ életfolynmában képlödik-e, vagy

a’ növény orszâgbói jutott az áilati testbe, mivel a’ has’

alapjàt, a’ luralét ’s talán még más allati kelmékét is,

úgy a’ növényi fehérményét is teszi. A’ vezérnye ké

pez koesonyi'is, ген; átiátszö sziirkés folytokat, mellyek

a’ szr'rritâsm'il öszszezsugorodnak, sárgâs kemény és
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löi'ékessé пни: és Яву könnyen perlóvâ, minden iz és

slug nélküli valóság, igen nedvmmató, viz, фоту, borlel

és sza'llo' olajóan eldezhatlan. Allande fözéssel vizben

érülközés által szét bentatik ’s részint fölelvasztatik

(katalysis) xill). A’ rilkitett suvekban föleldódik, az ég

vény és sóalapekknl öszszeköti magât. A’ [прод/Ел! és

Jugos [Идей/Ее! a’ vizben eldezható öszszekötést készl't,

melly bor/elle] leverethetö; u’ tulajdonképpi föld és

e'rczsavz'lag kapcselatek eldezhatlanek. - Mulder kö

vetkezô anyagokbúl bentutta a’ vezérnyét:

Nîîvényi felnérnye. Restenya. Fellérnye. Turni. Parány. Fölszámitva.

szénô 54,99 55,44 55,30 55,159 40 55,29

_Gyllló 6,95 6,95 6,94 7,176 62 7,00

ontó 16,05 16,05 16,02 15,857 10 16,01

Eleny 22,56 21,56 21,74 21,808 12 21,70

a) A’ feñe'rnye Ы! vezérnye’ öszszekôttetésébôl

heh és отбил]. Mulder’ vegyeldàsa következô részeket

adett:

 

Ú) Katalysz'x каш la és ¿uw 2 olvasztom, nevezllk, mi

dön еду test ely erôvel van fölruliůzvs, melly uj ôszsze

kôtésre elvaszt fôl más testeket, egyedül ahozi érülésé

vel, és csak jelenlétével és érülósóvei a’ nélkül, hegy

mag'ába valamit fölvenne vagy elbeesńtana p.e. igy ПЫ—

teztat tit еду sav egy bizenyos mérsékletnél keményitô

elvasztékot elôször is mézgában, azután keményítö czu

kerrá , Мг sem afsatv7 elemei, sem a' keményitöé közt

öszszeköttetés nem találtatik, mivel a’ végbe vitt hatás

után a.’ sav szabaden és változatlanul lelhetö. Тати

ezen érülbontás által lehetne az életmüse'gben azen nyers

anyagból t. i. vérbòl'a' különbréxe életmüvekben капт

féle anyagek’ ke'pzését magyarázni; innen lehetne a’

különféle elválasztásokat, mint tei, epe, hugy’s a’ t. a’

nélkûl, hegy vaìamelly idegen testet fôllchetne födözni, mi

ezen vegyletet képes volua elöhezni. Az élesztö’ (fer

mentum) můkôdése is а‘ buzgásnál ismeft решён a’

hason erò’ hatásának. gir-tekno”.
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Talaltatott. Parâny. Fölszâmitva.

szénö 54,84 400 54,70

вушб 7,09 620 6,92

вола 15,83 100 15,84

Eleny 21,23 120 21 ‚47

vinó 0,33 1 0,35

Kén 0,68 2 0,72

Igy tehât 10 parâny vezérnye van a’ fchérnyében. 1

parány villó és két parâny kennel. Ветками- létrészül

teszi a’ villósavas meszet is.

A’ fehérnye, a’ vérben hasenló allapotban 111151141—

tik, mint a’ madârpetéheni hegedékenytelen fehérnye. A’

megalvasnâl a’ vérsavóban marad fölolvasztva. E’ vér

savó megzavarodik, ha 600 с. izzasztatik, és megme«

red a’ 610, miden atmegy hegedt allapotba. A’ fehér

nyének tömitése pedig befulyó a’ hegedés’ moczanatâra.

Воду ha sok vizzel van ritkitva, akker egész 700

с. tiszta marad, as csak a’ 75" meredez; ha pedig igen

rilkitett, akker a’ 90-100“ e. zavarodik 65 a’ hegedt

fehérnye azutàn az állandó fözésnél válik el. A’ he

getlen fehérnye igen könnyen fölolvad a’ vizben, 65 ez

âltalkülönbözik _leginkabb a’ hegedttöl. Ezen ütósó igen

nebezen olvad a’ vizben ugy, hogy .Mulder 40 órai

fôzése utân 100 rész fehérnyéböl osak 37 olvadt (öl.

Külenös az, hugy a’ mérséklet’ nagyobbitása csak a’

folyó fehérnyét víilteztatja hegedésbe, a’ szârazat pedig

nem , mivel a’ beszárített fehérnye egész 100" с. lehet

fölhevítve minden vegyleti alketf'is’ vàltozàsa nélkül,

Szamtalan vegykémletek utân az шьет: ki, hogy

a’ fehérnye’ menynyisége egésséges àllapotban alig val

tozik a’ vérben. Pre'vûsl 65 DHI/las az allatoknâl is

ezt bizonyí'jak, 100 rész vérsavóban az embernél ta

lallatik 10,0 fehérnye, 90,0 viz; a’ kutyam'il 7,4 fe

bérnye, 92,6 viz; galamhnâl 5,5 feine'rnye. 514,5

vizrŕsz. _

l L l d“ A
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b) A’ тягот/а is veze'mye le'u és villa' vegyitet

böl all, Mulder utân ezen részekböl van öszszetéve:

Talítltatott. Parâny. Fölszàmitva.

Szénö 54,56 400 54,90

суша 0,90 020 0,95

Foj tó 15.72 100 15,89

Ё1епу 22,13 120 21,55

vinó 0,33 1 0,35

Kén 0,30 i 0,36

A’ fehérnyétöl tehât anynyira különbözik, menynyiben

esak egy parány ként, nem pedig kettöt foglal magàban;

Berzelz'us villósavas meszet is talàlt a’ rostonyâban.

Ezen elöttüuk âlló vegybontâs és leginkàbb Mulder’

észképe a’ vezérnyéröl tanit, hogy milly tévely volt

ennek elötte a’ rostonyàt a’ legelterjedtebb közelébbì

allati létrészek közt legfojtóbb tartalmunak vallnni.

A’ rostonya szinte mint a’ fehérnye hegedt és he

gedtelen allapotot mutat. Hegedtelen allapotban talál

tatik a’ vérforgasban mar azért is; midön az életfolya

motbúl eltâvolitntván, hegedésbe megy , pontos vegy

visgàlat lehetetlen. Hogyha a’ kifolyó vérhez sók adat

nak, nevezetesen Àe'nsavas szz'kag és fojlo'savas Ízamag’

para, a’ hegedéstgatollyak, Alsze'usavas szz'keg a’ ros

tonya’ музам tökéietlenül hâtràltatja. A’ hegedt ros

tonyn a’ mint a’ vérböl nyeretik, azono's az izmokéval,

mellyek mar élö korban is hegedt rostonyàból állnak.

Kétféle módon kapni a’vérböl: 1) A’ vérlepény öszsze

lnetéltetik, és :'tlinndön mosatik, mig a’ viz magât fösti.

Hogy pedig a’ ver’ vörösségének maradéka igen nebe

zen hagyja magat tökéletesen kìvonni, rigy más oldalról

nem kétes, hogy a’ vörösség’ tavolitásâval a’ vérteste

csek’ szemcséji a' rostonyaba beburkolva viszszama

radnak, ’s igy tiszta rostonya illy módon nem nyerhetö.

2) Hevenyében folyó vér kavartatvz'in, az öszszelïiggö

pelyh és darab rostonya mindaddig hideg vizben mosa'

9 ì
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fik, még ez гашиш, azutim gyolcsdarabbn benyelítva, viz.

zel teltmagas Aiivegedénybe fölakasztatik, itt is keveröd

vén a’ gyurma közé vértestees, még is kevesebb, mint az

elsô módnâl. 'l'öbbnyire a’ mindkét módon nyert anyag

tisztn restenyânak nézetvén és szz'u-itatván ‚ pedig tart

még magàban zsirt, mi lassanként berléllel kivenható.

A’ tiszta rostenya képez egy sin-gas ватными"

gyurmát iinemabb és durvàbb rostekhúl minden szag és

iz nélkül, a’ viznélnehezebb,/1ideg viz, [шт/е! és eigeng

деп-нет elvad föl, a’ szńritett pedig a’ vizi'en meglà

gyůl, és az elöbbi tekintetét Каша viszsza. Vizzel

fözve ugy van mint a’ fehérnye. Negyven órai fözés

utàn 20% elvadt föl és a’ maradék még restenya, a’

fiilelvadtbóleißn/u viz, és дома/леи, a’ többi csak шайбе”

elvadó, Alulder a’ restenyát hat évig berlélben tar

`tetta, ez alatt restessâgát elvesztvén, puba kecsenyávâ

vâltezetl.

‚ А’ tömör szavakhan, a’fejlo' шпаг kivévc, a’ res

tenya földuzzad, megkeesenyàsedik és átlátszóvà lesz;

a”'lò'mò'r вехе/ваш szintelen keesenyavá valtóztatja, melly

meleg vizben könnyen elvadó; az eyelö Лапшу és

Лиду/иуда“ is elvasztható. ./He'zz és sulyagfölddel vizhen

eldozliutó öszszekötést ke'pel, e’ tulajdenképpi föld és

érezsavitat kapcsolstok машинным; a’ figli/saves liu

mag nem сваи]; hogy hegedését ekadàlyeznà a’ reste

nyf'mak, lm a’ `vérllez наши, hanem Denis utân még

а’ megaludt nedves roslenyàt is fötelvasztja, ha egykét

nap erös elvadékâval él'iiléshen шиш]. Ez után szàr

mezik egy nyàlkńs folyósag, mint a’ vérsavń, melly

74" c. alszik meg, mint a’ fehérnye, de etlôl anynyi

bnn különbözô, поду ha vizzel nagyen штата, reste~

nya válik ki helöle.

Remles menynyisége e’ szinraz restenya'xnnk az

egósségzs cmbei’ véréhen az намок erlént igen kü

lönbözö. Hegy menynyisv'ge n’ betegségekben vàltozó,

kitünik Slaum'us’ kíséileteiböl, ki 1000 rész vérhen,

A1A
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la’restenyat 7,083 (а’ tudůlebban), és 1,034 (az шипу

érnél) közt lngadozni latta. Minthogy pedig egésséges

ember’ vére’ visgalâsa nem olly gyakeri, ’s még az is

kétséges, hegy a’ föltételes egésség’ állapetjânak ha

tàrai közt a’ vérnek restenya'ija nem kitünöleg vàltezó-e,

nem tekintvén az idö és nemi különbségre. Egyes

tapasztalatek semmit sem hasznâlnak , csak több kisér

letekböli középszámok, meg pedig ezek is igen Valto

zók, 1000 rész vérben: Denis 2,7 rostonyat, Nasse

2,55 (12 kisérlet utân), Lecanu pedig 22 kisérlet után

4,298. — Berl/«old e’ visgâlatot más állutok’ vérére is

kiterjesztette, és мы: egyszeri késérletre 1000 rész

vérben disznónńl: 3,9 rostenyát; kutyánàl: 6,3; ga

lambnńl 16,7; pentynál: 11,6. Az ujszületett gyerme

keknél J. Вашу és Inlvagne s/.erént kevesebb a’ ros

tonya. Nasse H. a’ terheseknél nagyobb tartalékz'it

talâlta a’ rostenyának, középszâmmal 14 esetben 3,9,

(terhességkivüli vérben 2.55)-, a’ kůlönbség, melly

anual fontosabh, mivel Lecanu’ kisérleiei szerént az

aszszonyi vér kevesebb rostonyât feglaló. A’ restenya az

üt és viszeres vérben hasenló-e ‘.a .Mager ugyan azenló

nak mind két vérébeni kisérletnél mindig 1/3-1/2, többet

az üteres vêrben a’ restonyâból làtett , ’s így Sz'egwart’

kerâbbi adatait bizonyítja; lllüllerJa'nes keeskevérrelì ki

sérletéuél az üteres vérhen 8.484%, a’véreresben0,395%

rostonyât. Berl/wld és Schule.: is az üteresben több ros

tenyát, az utósó egy esetben a’ véreresben мы: föbbet.

A’ pz'rnge't (стог) kétt'élekép' lehet a’ vérbôl ki

valasztani: 1) Kavart vér legalàbb is négyszeres téri

méjü tömör eldntú /te'nsavas szz'keggel öszszetétetik, és

ugyan sóoldattal nedvesített szüròre allitatik. A’ vér

savö (egy kevés olvadt vérvörösségel) lassau megy a’

szürôn at, és a’ pirnye vagy is tnlajdenkép a’ vértes

teesek mint pirnye és szemese, marad mint vilagos

vörös, a’ belseiében halavany keverék viszsza, nlellyet

a’ vizben fölolvasztunk. Еву свекёь' menynyiségů

kéusavas szikeg is oldódik velo. - Kivonjuk u.'
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vérlepênyt, midön mar ltatós papir között a’ vérsavótúl

megmenekedvén viz âltal, mihen a’pirnye magst föloldozza.

A’ pirnye hegedetlen és hegedt àllapotban 713331—

ható, és az elsö esetben vngy a’ vérsavöban kivâlö

vngy fölolvadt. 1) A’ pirnye a’ нет/седин ltíváló, igy

a’ kavart vérben talàltatik. Gözkörös lég érülvén a.’

a’ folyadékkal, pirosabb szint ölt magâra, ‘hn tovz'ibb

hatö a’ savitö, feketét. Néhâny óra alatt a’ 'gyúlószesz

megfeketíti , sze'nsavas és двигая-запишем, sava/a a’

vörös szint hirtelen feketévé valtöztatják. Hogy a’

pirnye, melly a’ vizben olly könnyen olvadó, a’ vér

savöban vàlalakban tartntik, onnan van, mivel a’ savóban

egyszerre a’ fehérnye és konyhasö еду Ь12опу03 fokú

tömitésben talâltatik. Ha a’ savö vizzel ritkitatik, еду

megt'elelö menynyiségů pirnye 01730 el , ez nem törté

nik, ha a’ hozzá adott viz konyhasót (mar 100 elegen

dö) foglal magában. Más oldalról nz egyedüli 360173

vadék fehérnye nélkiil a’ pirnye’ olvadâsát nem gátollya.

Azon tulajdonnal, melly a’ pirnyét egy fehérnyés hig

sâgban oldozatlannâ teszi, minden sók lugos alappal,

czukor, talân még más anyagok is birnak, és ezen sök

nem csak a’ pirnye’ oldâsât gâtollyak, hanem 31:73]

toztatjâk még, mint Stevens 1833-ban fölfödözte, a’

homâlyos vörös szint vilâgos vörösre. - 2) A’ pirnye

a’ vizben fölolvadt. На е’ folyadék 50"/o nem haladó

mérsékletnél elpâroltatik, ekkor еду homályos vörös

dörzsölhetö por marad hatra, melly megin fölolvad a’

vizben. Весит: szerént az egyszer így megszárított

gyurma 100°/o érö mérsékletnél több örâig tartható

a’ nélkül, hogy a’ vizben olvadâsât vesztené , ezen vi

szonyniil fogva rigy 311, mint a’ szâritott hegedtlen fe

hérnye. Ha pedig a’ pirnye-olvadat halkal hevítetik, igy

n’ folyösâg 60° e, elkezd zavarodni , a’ homâlyodâs to

vâbll öregbedik, a’ 75О a’ gym-ma gyarapodik, és a’

80°nâl világos folyadékot eresztvén magâböl, melly

tisztân Ы] 3’ leveretetten (hegedt pirnye). A’ 2011110

-.|. .____Hd
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uns; a’ fölelvadt plrnyét elzinetleniti; liüzló’ szinte

úgy müködik, esak hegy lassabban, ibolyó még las

sabban, a’ lang öszszehegeszti. A’ pirnye öszszekötì

magat a’ savak és lugekkal, mint a’ fehérnye 65 res

tonya, haneni e’mellett szinte mint a’ hevitésnél, heged

ségbe megy ât, mit következô érdekes kisérlet tanúsitja:

Ha egy csüpp eczetsav pirnye-eldattal kevertetik, ekker

a’ ezine kisse' elevenül, és nem szàrmazik leverés;

midòn pedig a’ telitésre elêg lnget adunk, ekker az

eezetsavval öszszekapcselt pirnye hegedten leveretik.

A’ siker ugyan az, ha elôbb egy csöpp lug adatvân

bozza, és azután eczetsavval kevertetik. SNÍyllg (58

wiekzviz nem veri le; a’Àc'n[n_qo/s a’ szinét lassan zelddé

változtatják. 3) llegedt pirnye, ha hevl'tés által nyeretik,

еду Убгб5, szemes, kevcssé öszszefüggö gyurmz'tt ké

pez. Perra törvén, és légen нагана“, vörös ma

rad; gyurma'xhan és lievités àltal szâritva, fekele,

esontkelnénységíi, a’ törésnél üveges, a’ vékeny szél

`п61 vürös szinnel :'xtlatszó.. Vegyi tulajdenai lénye

gesen megegyeznek a’ restenyâéval, ez is tert merô,

lang és égény âltal kivonható zsirt magaban. A’ там

-pirnye (ember és ökörtiil) Berzeh'us utân паду 1%

11|?l ‘y0 hamut; ez all 551|2 0/o vassavitagból az ökör

vérnél, valamivel kevesehbet az embernél. Wurzer sze

rént ezen savitag még '[3 eselag savitatet is feglal. Ezen

utösóbúl Berzelius esaklegfölebb nyomât talâltatva véli.

A’ pirnye’ hamvàban tnlàltatott kìtünô vas, kémszer
altal a’ Ívérben nem födöztelhelett föL E’ szembrszökö

tünemény a’ kerâbbì vegyészeket ниш-1611111 elfoglnlta,

65 egyik eldnlról (W. J Brande) nnynyìrn menvén,

hegy a’ pìrnye’ hamvàban a’ vasat tagadná. Lényeges

lépéssel járult e’ títrgy’ vilâgesitńsâhez Engel/tart, ‘ö

vlzben eldett pirnyébe имиджем! vezetvén, mire a’

ezine eleinte zöldes, ’s melly késůbben eltünik; еду

âllati anyag fehér pelyhekkel veri >le magât, hamvat

pedig nem hagyvân maga nts'm, ìgy a’ felyadék отбит,
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те}: és фоту mellett mind vasat tart magâban, melly

kémszerrel kìvâlasztható. A’ vizzel kevert hegedt pir

nye is illy viszenynyal mutatkozott, mivel a’ biiz és

l'bolgo' hasonlókép’ müködik, nem pedig a’ savak, innen

a’ vegyészek azt âllitottâk, hogy a’ vas, vz'llo'és тем:

nem savített . hanem érezi âll/ipetban ваннами a’ vér

ben. Berzelz'as még most is ezen nézetben van, bär

Rose H. azt következö taliilmàny àltal igen kétessê

tette. Ez t. i. azt vette ószre, hegy пазу része a’ nem

irziillékony életmiives nnyagoknak, mint czuker, kemé

nyitö, mézga, tejezuker, enyv, azen tulajdonnal bírnak,

ha vizes oldatalakban egy kevés menynyiségü savitott

vaasóval kevertetvén, a’ vassavítat égvény' liozzáadâ

saval éppen nem , vagy csak részint ereszxi le migát,

's így a’ kémszerekkeli vegyi мы а' Удчга uézve

elleplezi. Ujabb idöben Hiinefeld, Beezeli'ns’ és mâsok’

nézetének fontes a'lappal lépett elébe. Позу az elet

miives és mütelen létrészek’szerkesztét lazitsa, Hülle

feld hét és henapekìg bedugaszolt iivegekben vért sav

val hozett érülésbe, és igy nzutân a’ vasviszszahatas

bekövetkezet. Ez akker történt, mikor a’ vérhez дебю

zett гнезд adaték, inidôn ville' és „шт savval ve

gyitetvén, kiilönösen pedig, miker herélt kesvér ege'ng

és borkösavval tétetvén öszsze, és а’ töltött edény több

hétig egyr szeszŕejlesztö készíilettel nyngalmasan télre

göteük, Egény és ezitremsavval is illyen a’ foganat,

Мак hogy a’ vasviszszahatas kissé gyöngébb. Ez és

más kísérletekbôl Hìinefeld következteti, hegy a’ savak

is, ha mindjárt gyöngék volnának is, kedvezô föltételek

alatt a’ vasat a’ pirnyébôl kivonjâk, és hogy tovâbhá

a’ vas nein érezileg, hanem snvított Шпроты: van a’

vérben. 0 a’ vérföstô’ létrészét trasfösló'savüat es

vz'llo’vasfásló'savi'latna)i tartja. Az eddig leirt pirnye Le

сплайна! ismét ke'tanyaggâ vâlasztatik szét: a’ tnlajdun

képpi vérföstô auyaggá (föstönye _ liaematesìn Lucánutól

Berzeliustól pedig: haematin) és egy szintelenanyaggâ»
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melly n’ vêrtesteosekbenl jelenlétéért [еде/суме]: (glo

bulin) neveztetik. Az elvhlasztâsi mödot mar Gmelz'n

Leit/10M’ tapasztnlásn nyujtja, ugy'mint a’ t'orrö innig,r a’

hegedt pirnyéböl a’ föstönyét fölveszi, és egy oldatlan

hegedéket hagy maga utàn.

a.) A’ fò'ylò'nye. E’ név regenten a’pirnyével egy

nek vétetett, most pedig csupán a’ föstönyére кондил

tatik. Hegedtlen koraban, a’ mint az éiö vérben van, a’

föstönye alig ismerhetö. Hegedve majd harnas gyurmât

képez minden szag e's iz nélkül, n’ vizbe oldozhntlan,

a’ langban nlvadö. Érozsavakkali kaposolatok a’ vizben

oldozhatlanok, langban olvadók. Har/tag, szz'keg és

тиши/шт! a’ föstönye vérvörös szinüre olvndIföl, ezen

öszszekötés viz, laag , efqe'ny és eige'u'z/savílalbaa fölol

vadö. Az emberi föstönye, különbfe'le egymìkböl véve,

négy kisérlet utân a’ megégés’ elmulásával 10 0/0 vas

snvítatot hagyott hr'xtra; az ökörvérböl 12,9"/¿. lia a*

verhen a’ vas e'rezìleg talallatnék, nkkor e’ kisérlet

utân az emberi föstönye юзы/„дм ököré 8,8960/0

vasat foglalna.

Mrilder a’ löstünye’ elemhontásâm'il talâlt:

i. 2. Pnrâny, Fölszz'imitva

Szénö 66,49 65,91 44 65,84

iyuló 5,30 5,27 44 5,87

Е0316 10,50 10,54 6 10,40

nieny 11,01 11,70 6 11,75

Vas 6,66 6,58 1 6,61 ‘

így tehât nem'tartozik azonikelmék közé, mellyek-nek

alnpjitt a’ vezérnye teszi.

0

h) A’ [едет/е ellenhen vezérnyeknpesolat. A’ kén

savas tekénye (osak a’ swas kötéshen lehetett hon

tani) .Mulder szerént: щи 51.11; gyula' 7,17: fojló

15,70; еЪщг/ 20,52; Àehe'leny 3' 2,50, -— Majd nem
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uégy pai-:'my vczérnye felel meg еду pnl-âny умею"

kénsnvnak.

Lee-(mu a’ tekényét fehe'rnyével egynek tartja: de

1) sótartó felyadékban eldozhatlan , midön a’ fehérnye

elvadó. 2) ha a’ vizes elvadat izzasztatik, nem pely

hesen vngy lepénydeden heged, hanem szemcsésen mint

a’ jéglencse. 3) Midön Olly felyadék, melly fehérnyét

65 tekényét feglal, izzusztatik, akker elôbb a’fehérnye

heged, és leszürhetô, egynehâny fekknl magasbau al

szik шедда’рекёпуе.

А’ tekénye fò létrésze'e'pirnyének. Berzelius sze

rént a’ pirnye all: azîembernél l'östönye; 5,5, teké

nye: 94,5.

3) Zsirolf. А’ vérben töhbfe'le zsirnemek jönnek

elô. Ha fehérnye , restenya 65 pirnye égénynyel vagy

langgal vegyítetik, zsirt ereszt magàból. Mìdôn Boudet

beszáritelt, ferró vizzel kivent ve'rt ferró langgal ke

vervén 65 ezt melegen leszürte, a’ meghülésnél merö

zsirt Карой, mit ö шабаш/пак (sereline) nevezett.

Аду 65 epezsir is jön a’ vérben elö , átalan való szinü,

hegy a’ test’ külön részeiben elöjövô zsir mât a’ vér

gynrmàb'an talâltatik. Berzelius véli, поду а’1’е116гпу65

Iétrészek bizenyes nemů zsirtól késértetnek, és hegy

villós tartalmú zsirnak, melly sem a’ fehérnye sem a’

restenyâhez` nem tarlezik, a’ vértestecseket kell követni.

T/leile gendellya , begy nem talr'tlhatók a’ vértestecsek’

szemeséji sem a’ tekényével együtt, sem más kiilönös

vérbentâs âltal kivont targyakkal.ÈiHiiiie/ì>l<l több kö

rülményekböl következtethetönek véli, hegy a’ fö

anyaga a’ vértesteesnek еду (talán fehérnyével ve

gyült) zsir légyen, tetszôleg többnyire epezsir vegy

hasenzsir.

'"" 4) A’ ve'r’ Áivent anynga. Ez elly álleinâny, mel

lyet régenten tulajden teetnek tekintvén 65 osmazemnak

hivtak, шаг pedig több ńllati egyesületbòl van öszsze
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téve, de még nem elegendökép' meghatározott авуа

gek tejsavassókkal: a’ vizben szinte, mint a’ langban

olvadó.

5) Slik. Berzeliue hâromféle sót külömböztet a'

vérben: a) Szz'Àeg (hainag alta] helyettesítve), öszsze

kötve fehérnyés létrészekkel, lejsav, zsires savakkal,

szénsav, villósav, kénsav, különösen pedig mint keny

haaó. b) Нит/тау kapeselva tejsavval, ritkân lalal

ható. e) Me'szsfò'ld (keserl'ölddel helyetesitve) villósav

val öszszekötve.

anann az egész vérnek két vegybentâsânal kö

vetkezô eredményt nyujt:

1. Àz'se'rlel. 2. liz'se'rlel.

Viz    78,015   78,559

Rostenya   0,2104 -  0,356

Fehérnye - 6,509 - 6,942

Pirnye  13,300 - 11,963

Jegezett zsir  0,243 - - 0,430

Folyózsir  0,13 l - — 0,227

Langvonat  ‚ 0,179  - 0,192

Csak vizben

oldható allatl

anyag  — 0,126 - - 0,201

Lugalapli БЫК 0,837  — 0,730

Földalapú sók

és vassavitat 0,210   0,111.1

Veszteség  0,240  — 0,259

 

100,000 ~  100,000

Denis S3 vegybontâs utân a’ vérben következô

atalânes létrészeket nyert:
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1'00 re'sz fe'rfive'r 100 re'sz ne'mben'

legläbb Iegkeceseáů kà'ze'p legtä/ló идти. Írò'ze'p

Viz   80,5 _ 73,20 _ 76,7 84,80 _ 75,00 _. 78,70

Fehérnye 6,3 _ 4,85 _ 5,7 6.84 _ 5,00 _ 5.90

Vertestees 18,6 _ 11,05  14,9 16,71 _ 7,14 _ 12,77

Rostonya’) 0,4 _ 0,02 _ 0,275 0,31 _ 0,20 __ 0,26

A’ veröczérrendszer’ vérének vegyi kr'ilönségeiröl

шаг korâbbi idörr'il maradtak néhâny adalok. Ujabb idö

ben залит a’ lö’ veröezér’ vérét flgyelmesen visgt'tlván,

és következô érdekes eredményt nyujt, mellynek elis

mérése vagy ezafola'tsa óhajtandö. 1) Atnlàn véve'

feketébb, mint a’ véreres, e’ szin a’ kétes sök ziltal,v

éppen nem, úgy a’ legen lsem, és élenyszesz мы esak

kevessé vörösítetik. 2) Eppen nem heged, ha meghe

ged is, nem olly merön, mint a’ véreres; midön megal

szik 12-24 órn mulva a’ hegedmény szétomlik, egészen

vagy részenként is képez, mint a' nemalvó veröczérvér,

egy l'ekete ù'llepet, melly fölött tiszta savó gyülemlik.

3) 0,18_0,3"/„tel kevesebb merö'réztfoglnl, mint az

tit- és véreresvér. 4) Alalân 0,740/0tel kevesebb a’

rostonya, mint az üt- és viszeresben. 5) Savója átalàn

1,580/„el kevesebb merö létrészszel, mint az üteres’

snvója bir, és 0,800/0el kevesebb, mint a’ véreresé. A’

veröezér’ száraz savöja hamugâs, a’ véreresé sárga

`zöld, az iiteresé sárga. 6) Arányként töhb pirnyével,

hanem kevesebb fehérnyével, a’ pirnye szârazon szürke

berna, a’ véreresnél homâlyos vörös. az üteresné] vila

gos vörös. '7) Merö létrészeiben mnjd nem közönsége

een kétszer anynyi zsirt mutat, mint az üt- és véreres

beni, e’ vlszonyban legkitünöbb a’ rostonya, a’ verö

 

n) Das Blut . . .. besteht nach der neuesten Untersuchung

aus 26 Stoffen, vielleicht noch aus mehren. (Magendie`s

Vorlesungen über das Blut. Aus dem Französ. von Dr.

G. Krupp. lap. |07). Lumina hat in einen vortreiilichen

kürzlich von ihm veröffentlichten Dissertation 23 Stoffe

'mi шт angegeben. (lap. 29). Szerlr.
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ezérheni szůraz restonya tart 10,70% zsirt, az meres

2,34% , a’ veröezér’ savója is 0,270/„el több zsirt ad.

S) A’ zsir berna, ragadós, az üt- és viszeres vérben

fehér vagy'ßehérsárga, jegezett.

IV. A’ vdr-nek liegede'se виду merede'se.

A’ meleg vérüjâllatok’ ellényeibö] kieresztett vél

gyönge szagu gözt (halitus seu aura sangvinis) araszt

ki. Fourcroy utan e’ szag enyhébb a’ némberek és

gyerxnekeknél, az aggett és herélteknél semmi szag.

Különbféle gállatnemeknél tnlajden és néha meglehetös

erejü, p. e. a’ sülnél pézmâs, a’ denevérnél patkánsza

gli. - Nem minden szaganyaga a’ vérnek szâll el,

mivel a’ vérsavóbúl lehet még egy keveset elgözöltetni.

Вам-не] szerént ha a' vérhez детки; adatik , ’s ha a’

t'elyósâg melegitetik, a’ szaganyag nagyehb menynyi

ségben iramedik. ugy hegy szaglással a’ férfl’ 65 пбпеш’,

чаду szinte az àllet’ vérét is megkülömbözfethetni. De

ezen adatek másek àltal ninesenek bebizenyitva. -

Az eleinte egyenlön heveny vér megalszik, ha egy nyilt

edénybe nyugalmasan félretétetik , leghamarâhh a’ ma

daraknâl, lassnbban a’ szepó âllateknâl, leghalkabban

a’ vizleberek 65 hniaknál' Nasse H. a’ vér’ hegedé

sénél négy meczanntet külömböztet: в) Ha'rlyakepze'sl:

n’ vér’ fölületén еду hártyácska képlödik, ugy hegy

ha njjalî vigyâzva a’\szintér érintetvén, semmi esöppnemů

sem marad tapadva. b) Szegelz/Àe'pzekl: a’ meredés egész

az edény’ eldalâig terjed, még pedig ugy, hegy еду

széles eszközzel p, о. kis pelengével еду helyröl a’

vér nz edény’ közepéig nyomalhatik. e) Kocsonya's

Шил/021181: az egész gym-mn еду keesenyás a'illnmâny

nyà vz'ilik, иду hogy a’ bemz'trtelt ujj чаду pâlezika a’

bennékében ide oda mezgatható a’ nélkül, позу az egész

vérgyurma eltelatnék. d) Tö/ie'les merede'sl: az egész

gym-ma ugy öszszehegedt, hogy mindig nz ujj’mezdu '

latini követi. Nasse ulân ezen alvâs mindenker a’ kör
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nyéktôl jen, t.i. sugarak lövelnek, mint a’jegjegezet

nél, mellyek vizaranyosan hegyükkel az edény’ közepe

felé hatnak,

Az idöszak,`melly alatt e’ vâltezás bekövetkezik,

az egésséges emberi vérben nem mindig egyenlò, és

csak közép idô hatârozható, melly mind a’ két nemnél

különbözik. Nasse 20 kisérletnél 12.118“ R, hévmér'

sékletnél következô köze'p idôt vett észre:

fe'rfina'l nò'nemnel,

Ha'rtga/ie'pze'mel 3 p. 45 mp. _ 2 p. 50 mp.

Szege'lg    5_ 52 _ _ 5 _ 12 _

Kocsonga   9- 5 _ _ 7 — 40 —

Merede's   11_ 45 _ — 9 _ 5 

es igy a’ vérnek tulajdonképpihegedése llevan fejezve.

Kevés perez mulva kezdôdik a’ vérsavónak a’ feszes

lepénytöli elválasa, még pedig úgy, hegy az egész fö

lületéböl a’ vérgyurmànak izzad a’ vérsavó, és így a’

lepény anual jebban öszszehuzódik. E’ felyam tart

{папами 10 órâig, némellykor több napig is. A’ nehe

zebb lepény шашни az edény’ alakjat hordozza magâval,

és többnyire a’ fenekén marad , koesonyas államânyu,

ha ujjal tůrténik rá benyemàs’ hamar elenyészik; a’

fölñlete vìlágos vörös , a’ parkânya зги-555 atlâszó , a’

belseje berna vörös. A’ vérsavó sai-gás, еду kissé (a'

felolvadt fösfönyétôl) zöldes vagy vörös-si'irga szinbe

menô, sós under izíi; ön sulyja 1027_1029, lugìlag hat

viszsza, és ’76° e. alszik meg. Весит: az emberi ve'r

savóban következö létrészeket {сайта föl:

:gung-___



143

1. Аг'веНег 2. Àz'se'rlet.

Viz   °  90,600 — — 90,100

Fehérnye    7,800 — — 8,120

Vontauyag    0,379 — -— 0,460

 

Szén villó és kénsavszikeg 0,210 - 0,200

Konyhasó és mészzöldlet 0,600 ——- 0,552

Szén és villósav mész ’s

keserag   0,071 — —— 0,087

zsh-     0,220 _- - 0,340

99,880 -— — 99,859

А’ rendes föltételes menynyiségi arx'myáról a’ vér

lcpëny és savó közt nem csak n’ régi намок különböz'

nek egymâstól(R/¢ades l: 0,42, Rosen 1: 12), hanem

még az ujabbak is (T/Iaclarań 1 : 0,74; —— Thomson és

Berzelz'us 1: 3). Ezen ellenkezés azon hatílrzatlansâg

ból magyarâzható , a' mint a’ teriméje, vagy a’ sulyja '

vétetett szemügyre, (mivel Nurse utân a’ vérsavó téri

méjére, nem pedig sulyjára nézve többnyire meghaladjn);

ezen fölül a’ böcslési ìdôpont is tekintendö, mivel a’

lepénylöbb napig öszszehnzódik, смыть más közelebb

röl nem ismert külviszonyok is behatók. Babbinglou

am mondjn, hogy azon vér, melly mély edénybe foga

tik, kevesebb lepénylt nyujt, a’ vérlepény’ szâradâsi

foka is lekintetbe темени. Е’ viszonyok nem igen

lâtszanak kedvezôknek a’ menynyiség’ шов különbsége’

шедшими-отвага, нёс inkâbb azon sejtelem mutatkozik,

hogy a’ mâsként egésséges egymiknél is a’ vér fölté

teles arz'mya a’ lepény és savó közt kitünôleg vál

шиши. ‘

Régebben a’ vérnek válâsr'nt mer'ò és {Шуб részszé

egyszerün illyképpen gondolàk, hogy a’ vérleslecsek

a' mcrô lepényhez csoportulnának, uz oldú pedig :monos

volnn a’ savóval. E’ nézetnél nehezen vala megfoglmló,

hogy mikép’ képzödhetett némelly körülmények alatt
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ogy szintelen fölsö rétege a’ lepénynek, melly gyulâr

hârtyânnk neveztetik, Hanem Müller a’ mar cmlített

békavér’ szürési kisérletével világesan megmutatta, hogy

a’ lepényképzés az eldnból származik, és a’ vérteste

csek csak szenvedñlegesen mennek at. Az àtszivârgßt!

békaeldu âtmegy savó és pelyhes részekbe, mit шаше

kenysz'tga végett csak akker ismerjük meg, miden tü

hegygyel az egész felyadéket fölzavarjuk, a’ vérkß

varas ágacsokkal bizenyitja ezt; a’ hegedö szintelenñl

az àgacsekrn raged, és a’ vértestecsek a.’ savóban

maradnak.

A’ vér megalszik, mivel az életerötül elvenatett,

henem kiilsô halmânyok is képesek a’ hegedési felyamtlt

föltartóztatni vagy siettetni: 1) A’ gôzkörnyékes lég'

érülése elômezditja a’ hegedést, innen róna edényhen

hamaràbb, mint szük és magasban. Különösen Hewson’

és Señulcz’ tapasztalali mutatjâk, Вову ha egy vérrel

telt véredény kettösen leköttetik és kimetszetik, a’ vé?

sekâ folyó marnd ngy, hegy a’ vérlesteesek leülleped

hetnek. Hasenló muiatkezik, hegy ha kifelyó vért @gy

bekötött béldarabba fölfegnnk, vagy üvegekbe, :nellyek

midôn tclvék, pontesan bedugaszolunk, llly módUß

tökéletes vért lehet az egyenes vérbeföcskendésre

nyerni. 2) A’ mérséklet’ Iealacsenyilása magàban véve,

nem hat az élö vér’alvásâra, mint a’ télen at alvó àlla

tok bizonyítnak, De me'g az elszigetelt vérre sem hat,

mivel Неизв“, Hunter és Sendar/Loue szerént a’ még

folyó vér az alacseny mérséklet’ igen bellékes mûkö

désénél megfagyhat, és csak a’ fôlengedés után mehet

at a’ hegedési felynmba. Ellcnben a’ meleg és hideg

vérů àllateké azen hârem fürkész után gyersabban

egy kissé magasb mérsékletnél; szepó állatvér p. e.

36-440 R. igen hamar, teln'xtolly mérsékletnél, melly

vegyileg a’ vér’ fehérnyéjére még nem mnnkálkedik,

3) Mär régebben fürkészték az életmi'ltelen vegyi hat

mànyekat az eresztett vérhez, legujabban Magendie,
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Hamburger és ’HünefellL A’ fontosabbak következök

valanak: a) Запад. Tömitett érczsavak a’ vért mind

járt fekete 65 merövé alakítják. Ritkitott érezsavak

(65 növénysavak) nem hegesztenek; a’ gyurma harnas,

ragadós, olaj 65 szörpferma , az utóhbi vàltezás a’ vér

föstönyéjérei hatástól látszik szàrmozni. b) S031; ß’

lugsók 65 földek akadályozzák vagy késletik közön~

ségesen a’ hegedést a’ hezzáadott menynyiséghez ké

pest. Hamburger szerént a’ kénsavas sók esak tömített

olvadékban gátollyak, ha pedig `«10k vizzel ritkítatnak,

meg elômezdílják, igy állanak a’ borkö és pórissavas

sók. Нет-оп fél eben esndasdt,ltong/1asdl, sale'lromot,

so’ vagy etczetsavas Íiamagot hat oben vérrel öszsze

kevert, ekkor folyó maradt, hauem késôbb még is meg

meredt: hogy ha kétszer anynyi viz tétetik hezzâ, so'

savas huggag, Ãe'nsavas hal/lag, дев-811286, 110501116 arâny

han hozzâadvi'ik, a’ vért szinte folyónak итак, ha viz

adatik is hozzâ, mégsem aludt meg. Az érczsòk, u. m.

Атлант re'zag és летит /ingga all тез, sésame тешу,

Àe'nsavas ваше: ‚ eczetsuvas 0' macs, ha'nbor/tâ, вехе!

65 ke'nsavas lergag n’ vért folyóva 65 г6521111‚р11'0555

föstik, részint hemályes viirössé és olajessá. Es esak

azek, mellyek fòlöttébbi rekonysággal viseltetnek a’

fehérnyéhez, mint a’ [effektives ваш-ту, Мгщпу, liz'

gacs, eczelsavas re'zag, ra'go' so'savas мрад , mindja'irt

egy feszes, harnas hegedményt esinz'ilnak. 4) A’ vérnek

az életmüves részekhezi viszenyáról semmi âtalanost

sem lehet mondani, a’ fürkészetek is igen eltíwezók.

Hunter szerént a’ ma'kong hatráltatja, Hamburger utân

minden hatâs nélküli. Eczelsavas папуа], pires ggü

szz'i vagy doÍza'ngfÓ'zet után Hamburger gyors he gedést

lâtott. az öszszehuzók utàn pillanatilag következik.

Ibolgo' barnás hegedményt, lleveng ере pires folyósâgot

hoz elô. Май/ат! a’ lang’ behatàsároli tulajdonâról

azt tapasztaltn, midön ökör vagy embervért [615111311

hideg erôs langgal keverte, akker több óráig Шуб

` 10

ц
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шагам, hanem mlndjârtöszszehegedt, mlhelyt még egy

szer olly menynylaégi'l lang замом hozzà.
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Jegyz. Ezen élettani kézi szókönyvet tìsztelt. ügy

feleim’ méltó ßgyelmébe báter vagyok штат, mivel a’

l(
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legujabb élettani' gyógytant Wunderlich és Miha/.er

ломы központositja, mellynek rövid rajzi'it jůvôben,

ha Almanaohunk élend,adandom Ч.

Farkas Je'nos.

Sebészszülész mester, a’ nagyperkœ'itai

uradalem’(Fehór megyében)rendes

orvesa.

Szerheszlöz' Glosse. Midön programmunk"folyamában

nyiltan kimertük mondani, hogy rendünk e’ jara, lo"

he'lelesüle'sre wer/les z'ngert Мг [el/selen, a’ heleda's’ hí

e'lle’ szevdt e'rlz', a’ Aer’ zge'ngez't Моей”, e’ rendelle

т’ elvez'nels szńzesenho'dol, ’s a’ vz'szszevonds’ hdr/loze

из: máge're venni sehe sem hz'va'nie, akker véllyük, csak

a’ delog’ való âlladalmànak lényeget saját üterén tape

gattuk, minek ez idei iróinkon kivül e’ bô olvasottsiigon

’s combinativus lelken épült értekezés is vilàgos demen

stratieja. lgy hever vala ez, ’s ezen kivül szamos jeles

eline rendünk’ szekvanyes némasiigaban tevâbh is, ha

nekünk egy fönsôbb érzet’ malasztes sugalma Alma

nachunk’ alapitását nem sürgeti vala, melly rendünk’

müvelödésének lenne biztos lerakó tere. Mély csend,

és vastag némasag uralkedott köztünk, игу van, de

ime a’ gyòzô eszköz, nem azért, mintha rendünk csendre,

némasàgra sziiletett volna eredetileg, hellem ßzérî, те“

nem líitett biztos alkalmat, hol a’ csend és némasag’

burkiiból magat kiemelhesse: liit most, ’s kiemeli тазы

ünnepelyes fényben, melly elött talân a’ festpontjàn

vitézkedö elôitélet is meghorkad , olvasvan e’ tudemà

 

1') lla éliink, 's éliink egésségben, Almanacliunk is élnifog,

ennélfegva az выпив: elvárjuk, anynyival is inkůbb,

inert az publicnm elòtt тесен; vairnók egyébként is,

mcrt barátunk' szerénységében még sella sem csalntke

mink meg'. Sze rk.



` 149

nyos értekezést, melly véleményünk szerént egy bál

vânyozott természettudósnak is dücsöségére vâlna, mel

lyet ha mi egyébként nem méltányolhatjuk, igen méltó

barátunkat szíves óhajtâsunk késéri, minél fogva türel

mes és termékeny lelkét kedvezô geninsalengje keresz

tül , hogy buvârkodàsra termett képességével válalatunk’

ügyének tovâbh is szolgálatjára lehessen!

Mi ugy vélekedünk, hogy ez értekezés minden je

lessége mellett is kiegészítve anynyiban nines, menynyi

ben nélkülözi a’ cz'rculatz'o't ’s a’ benne alapult ради”,

mellyeket ide tartozó részleteknek szeretünk vallani,

’s mellyek a’ gyakorlati gyógyâszat’ mezején olly min

dennapi szükséget éreztetnek azokkal kivâlt, kik müve

lödésük’ hiànyzó részleteit magyar tanok utân képesek

csak beszerezni: nem volna-e tehât jó e’ derék érte

kezés’ kiegészitése’ tekintetében ugy intézkedni, hogy

tartsuk ezt az értekeze's’ elsö részének, folytatásul

màsodiknak pedig azt, melly ve'rÀerz'uge's czim alatt Al

manachunk’ jövö évi kötete’ szàmâra készülend ’s várvn

várandó. Azonban e’ tukmáért nem fog baràtunk ismert

szerénységénél fogva bennûnket каштана, hogy dus

lelkében illy szépen bizakodunk. Egyéberânt sajàt leg

közelebbi viszonyaitól függ, menynyit tehet valalatunk’

kedvéért, anynyi bizonyos, hogy сап. elötte a’ nagy

természet, mellybôl tárgyanyngait szabadon választhat

ja, mihez mi kipihent eròt és uj lelkesedést kivá

nunk. —
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Il. A’ j u h.

Jullviziszong.

Egy mészâres melák, melly mìdôn fegyveres em

berek àltal üldóztetnék, a’legelgetö nyz'tjba csapett, hol

24 darabot megmart, kettůt pedig halâlesan, 's ekker

szem elíil tevâbb illantett. A’ nyáj ez eseményrei föl

riadtâban szétszakadezva hnza то“, kìvévén négy

darabet, mellyek ijedtükben végkép’ eltüntek, A’ haza

futett nyâj szeros szemle alâ vétetett, ’s mellyek sére

lemben találtattak, elszigetelés végett erdöbe hajtattak,

ho] еду е’ végre készített négyszegů tarhelycn tartat

vim , gyógygond ala vétettek , melly következôleg in

téztetett: a’megmart helyeken a’ gyapju levétetett ‚ ’s

a’ sebzés tüzes vassal megégettetett, miutân minden

darabnak napenként 10 szemer belladonnayyö/l por, ngyan

anynyi даёт/ат és де? ani/ngz' kong/iam’ adatottbelsôkép’.

Mâsnap a’ megégetett helyek terpetines körisbegârral

erösen bekenettek, hogy àllandó genyedés idéztessék

ею, {яу folyt az erveslâs 14 napig, melly idô alat min

den jnh 140 szemer belladonnat, „душа ang/ngz' Мм

fort с} Àe't anynyiliongllllsû'l emésztett föl. Ez orvoslâs

alatt a’ viziszenynak meg is némü jelei mutatkoztak,

mert félelemmel telve ideslova ugrándoztak, egymâst at

szökdelték, nôszülési ösztöníiket kielégiteni akarvân,

egymâsra mászkâltak, едутазс berzasztólag szarvaltâk,

a’ viztölazenban nem тати, 'sem maró hajlamet nem

külöltek. A’ gendnek, kit elöhb a’ juhek meszsziròl

megismertek , elejbe пенек, söt öltönyét is nyalegatni

szektâk, mest közükbe megy, mire ezek majd Snert@

szét elngrâltak, majd ellene шашлык; de ez is meg
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szünvén, 22 darabb meggyógyult, kettô agyon löve

tetl, mert a’ magas kerilést keresztül ugorvâu, jószeri»

vel einem fogadtathattak. Sz. M,

.Íeggze'ng. Elég alkalmunk lévén a’ viziszeny’ el

méleti és gyakorlatiilletékei плат tudemànyesan elmél

kedni, mit шлёт jelen feglalkozàsunk’ szünîével nem

soki'ira bebizenyitandunk; e' köríili ismeretünknél fogva

úgy véllyük. hegy e’ ezikben egy kis tévedés urnlko

dik. Mi erôsen hiszük, hegy a’ viziszenynak egyebek

kezött leglényegesb tüneményei a’ vz'zlrilz' Mazda és

mere'srez' heilen; anynyira, hogy hol ezek hiiinyzanak,

ett való viziszenyt jelen lennì nem mendunk, nem hi

sziink: jelen czikhen ezek hìńnyzanak, a’ viziszeny’

jelenléte lnég is kimondatik azen okhul, mivel a’ juhek

ugráltak, egyinásra màsztak és egymiist lökdösték:

megenged drâga baratunk, ha mi ellenvéleményünk’

szilíirdsâgâban màskép’ érezvén, oda nyilatkezunk, hogy

a’ fó'lhozotl “гнетет/её nem e’ На)” vz'zz'szengneh,

hartem e’ lnlngomultggoggmriflneh, nevezeleaen e’ belle

donna’ erde edegez'ne/t ererlme'ngez' valánek. szóval, az

egész esemény esupa nercesz'r, mellynek természetes

helye ott mindeníitt, hol e’ hódító szer’ tulsíigos adagai

val az allati életmùség elégletig eltelvén, elly àllapot

fejlik ki altala, melly az idegrendszer’ magasult életi

ségével nyilatkezik, mint a’ jelen esetben. hegy a’

juliok’ idegrendszere a’ 14 napig szakadatlanul folyta

tett naponkénti 10 szemernyi belladonna adagot gyógy

szerileg nem türhetvén, a’ szer méregi sajatsâgâval

allett be, azaz, vailódi hódulâst ekozett, mi alatt az

ìdegrendszer’szerfölött magasult életiségének àlladalma

ugriindezâsokkal nyilatkozott; innen mi a’juhok’ e’ vider

szôkdeleteit legkisebhé sem bâmullyuk, .hanem bámul

lyuk azt. hogy a’ fak’ tetejére nem ugràltak, vagy ba

multuk velna azt, ha nem ugra'iltak volna, mit illy me

rész gyógybimíis utím vàrni lehetne, kiviilt olly енотов,
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hol n’ belladonna’ erôs ndagait még 140 szemer

kâmfor is hatalmítja, ’s hü tapasztalatok utân ember

és állatnál , ’s mindenütt, holmérészen adatik, sajâtilag

vererlobol (phlebitis) okoz, melly magasabb fokán szinte

bód tüneményeket külöl. Illy eszrnénk’ folyamâban igen

sajnâllyuk, hogy a’ megìramlott két darab. amńgy el

' hamarkodva, agyon lövetett, mort ezeknek állapotja bi

zonyosan nem volt egyéb, mint a’ belladonna’ ngyán

azon adagaira. következett eleve/¿ebb bdrlreaclz'a, melly

az âllati alkotmâny’ különbözö minöségének, különösen

alantabhi àllám'rnak tulajdonitható, azaz: e’ нёс darah

a’ belladonna’ kîsebb adagátöl is hasonló âllapotba jö

het vala, ngynn azon adagaitól pedig jobban megbódult,

mint a’ többìt hiszen a’juhok’ életmůsége sem egyenlô,

egyik többet, másik kevesebbet tůr a’ szerbôl is, a’

tàplából is; életbe kellett volna ôket hagyni, hat futkos

tak volna. mig öket a’ narcosìs наша, ha majd idömul

tàval a’ belladonna elszârmozik vala az életmůségböl,

hazn ’s csendre tértek volna, mint a’ többi 22.

Egyéberânt a’ narcosis’ e’ beâllott fo'yama nem lön

minden siker nélkül, mert u’ viziszonyt kizárva kép

viselte, itt a’ veszteség csak keltö volt, a’ viziszony

pedig, ha fölállhat vala, az egész nyâjat âldozatúl vi

hette volna. Mâsik панна az a’ tannsâg, hogy ¿fjuh

a’ belladomlának illy Год/(„пахал eró's adagaíl лет

„т; е’ példa szerént legalâbb l'lerrxmindi.¢.’,’s ’s azon gyó

дубах! észszerůségre nyujt alkalmat, hogy a’ [ел-шё

szet’ postulatumának hivebb teljesitöji legyünk, melly

abban ńll, hogy míivészsézünkben fokonként emelkedö

haladâst tegyůnk ищу, mint tesz maga a’ természet

szabad haladâsâbnn: òhaladását a’ legmagasabban nem

kezdi, ö soha sem ugrik, hanem зада: törvénye szerént

lépcsôrül-lépcsôre halad le- vngy fölfelé , ’s igy jut ô

a’ maga haladási magasságaira , hol megfoghatatlansá

gában az,élô vilâg’ bâmulatât magàra vonja.

A’ szerkeszlösefq.
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III. A’ впитавшая-па.

S a' r g a s a' g (icterus).

A’ sargasâg a’ marhak közt ritkâbban elöforduló

kór, mellynek egyetlen egy ismertetö jele: a" lill/:ald

talco/zyliárlyákualc só't a’ МИМ-лед ic sa'rga папе. Az

egyéb mellékes kórjelek olly vâltezékenyak, ’s olly

észrevehetetlenül lépnek föl, hogy a’ takenyhártyák’

megvâltezett szinén kivül alig hihetni, hogy betegek

légyenek- A’ mellék kórjelekhez tartoznak (szabaly

szerént): az elveszetl vida'mra'g , nagyobb саду êiscbb

bád/'fultrríg, re/Ldellell дойду, ua'gyobodotl лот], sa'p

padt szim'i be'lürületek, fejó's беде/дети? [е]Л2`йп‚% melly

igen kevés zsires részeketfoglal magâban. Az érverés’

menynyisége és mìnôsége közönségesen minden valto

zàs nélküli. Vannak esetek, mellyekben az étvagy az

âllat’ egész halálâig fönmarad, a' ganaj’ szine a’ sza

bàlyestulalig tér el észrevehetöleg, ellenben a’ koren

kénti lâzas mozgalmak néha olly s'zigeruan beallanak,

hegy egész lázrohomokkâ válnak; ekkor a’ szôr föl

berzad, a’ szarvak, тек, végtagek meghidegülnek,

nz àllat reszked, nyujtórlzik ’s a’ t. ’s ezen allapet elôbb

utóbb пазу feku hévségre vâltozik. E’ rohamok a’

ker’ lefelyasa alatt igen gyakran, de határozatlan

idôszakekban viszszatérnek, több hétig is kimaradnak,

azután megín több napig egyik a’ mâsik utân meg‘

jelennek.

E' Мг’ tarla'sa heszszadalmas, hetck söt himapo

kig' is eltart, A’ kór’ lefelyâsa alatt a’ fönidézett ré

szek’ sárga szine шиит, а’ kórjelek szinte nagyebb

jelentòséget kapnak, az érzékenység’ tompasâga eg’yl
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szersmind jebban és jebban klfejlödik, úgy meg is, hogy

az élettelj’ megcsappanâsa azt csak kissé is elöre hir

nôklené, mert épségben marad az élettelj egész а’

halàlig.

‚(й/денет], Е’ kór többnyire шпаны végzödik, a'

gyegyulâs igen ritkân következik , ’s hoszszas tartâsa

és elôhaladàsa mellett ervesi segély nélkül soha

sem. _

Mindezekbôl igen vilâgosan kivehetni, hogy ha

valahol, e’ kórníil bizenyesan megkivânlatìk, hogy sze

mesek, elôre lâtok, ’s gondosak legyiink, az мы? je

étvàgyíiban, Iâztalansag'aban, ’s megcsappanâs nélkü'li

életteljében ne bizakodjunk, mert esalékonyak ezek, ’s

melleltiik halal szokott beallani.

Benczlelel. A sejtsövetbeni (kivül ’e belül) kocso

nyás kiòntéseken kivñl ugy tale'illyuk, hogy a’ màj, lép

és vesék legnagyobb vâltezâsok alatt vannak; ’s neve

zctesen mindenik’ tériméje nagyobb, mint egésséges

allapotban; a’ màj és lép vértôl fòlduzzsdtak, a’ maj

különöseu itmtt megis van kemënyedve. Az epehólyag

nella természetszerü, néha pedig ’s többnyire kitágult.

A’ vesék kiterjedtek, mellyekben igen sok sötétszìnii,

gyakran vérrel is kevert hugy foglaltatik.

A’ Мг’ ohez'. Ugylâtszlk, hegy a’ marhiik’ sárg'a

sagának eka a’ táplàlásl módban , az idôjârâs’ minôsé

gében,"s ezeknek egymsâsali szövetkezésében fenekle

nek. En e’ betegséget akkor-lâttam tamadni, midön a’

marha igen szâraz idòben (mint az idén is) az eledel’

hiânya miattpesvanyos legelöre szoritatett, hol nehezen

emészthetô mocsarnövények altal az emésztö életmüvek

`terheltettek, ’s bol az éjjeli hives mocsârbóli kipârolgás

altal a; bôrgôzölgés megzavartatott, szabad шпунтам

meggâtoltatott, вы egészen is elnyemattatott.

Mz' e’ удару/16:10! illeti, azt oda kell irimyezni,

hegy mindenek elett ai gerjesztö ok ellâvoztassék, innen

f5 .iM/allai. hOgy a’ marha a’ pesvanyos legelôrül tüs
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tént eltůvoztassék, szâraz helyre hajtassék. ’s ha aa. éj

hives volna, tîszta шагая és szellôs istàllóba helyez

tessék. Az elnyomott bôrgözölgés helyreâllitásâra ’s

elômozdítására szolgâl az egésvl testnek szârnz szal

mâvali dörgölése. Erösebb hatàs’ eszközölhetése végett

dörzsölés’ alkalmâval at egész testet bekell föcskendeni

terpetin olajjal. Ezeken kivül hideg vizzeli öntözések

a.’ hátgerincz’ hoszszában, erre következö dörzsölések,

’s az egész testnek pokróozczali belakargatása a’ hör’

munkásságânak viszszaidézésére és gya'gmolitásńra igen

hathatós szerek. 

Az orvossâgok küzül ide tartoznak a’ közép sók,

a’ hàntató borkô valami keserü szerrel, nevezetesen

larm'cscsal vegyl'tve következô menynyise'gben: Végy

Keserü sóbul   6 lato!

Tarnics porhul — — 2 —

Hr'mtató borköbül  Ine/Leze'l'et

vegyitsd ke't meszszel vizbe, ’s nddbe egyszerre;

чаду végy:

tìsztított borkôbül (cremor tart) 4 Jalal

hântató borköhül    - 1 11e/lez.

szekfíivirâg porbnl    2 lalot

vegyitsd ’s a’ t.

hâromszor napjâban illy adagot.

A’ bélcsatornya’ hagy tunyasâgânâl az emlitett

ez'erekhez hozzândhatni az aloe'ból I latot azon észre

vetellel, hogy ezt napjâban csak egyszer szabad

nyujfani.

E’ szereket poralakban az eledelre is lehet hin

teni. Ezeken туш :ummm: 50m, отита едёяи „'bôr’

gyulladásâig ingerlö szereket u~ m. Ierpelz'n alry't, ko"

ra'sbogarfòlrlve'rlyl. ’s boroslga'nolujl bedözsölni igeu

hasznos.
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Aa eledel tâplaló legyen , de kis menynyiségti, az

ital savanyus ’s elegcndö menynyiségben, ’s ha a’ marha

legelön nem velna, mezgâs végett naponként щадить

egyszer hajtassék ki.

Zla'mál Vilmos.



IV. A’ ló.

Csüdfù'rt.

(Paronyehia equorum. Mauke, Seliutzmauke, Igelfuss,

Straubfuss).

lgy nevezem magyarul a' lâhbr'mtalmat, melly a’

levaknàl nem ritkán elòt'ordul. A’ hasznet, mellyet akar

kényelmi, akár gazdaszati érdekeink’ tekintetében a’

lovak utân nyeríink, fòleg a’ lábak eszközlik; a’ pénz

böes innen szńmitatik, mit az adasvevési alkalmak maig

is hiven tanusituak, ’s méltan, mert a’ melly lónsk labaì

hibasak , birjen bar egyébként legérdekesb külsönynyel,

nagy lényeghiányt mutat, melly böcsét leveri, mert nem

méltanyható azen haszen’ eszközlésre, mellyre a’ levak

tulajdenképpen rendelvék. innen ellehet mondani, hogy

a’ legészszerübb merények szerénti számolàs utan in

dultak igen is a’ витым, kik egésségi és gyógyászi

tekintetben a’ levak’ e’ kényes testre'szei’ allapetjara.

ferditak Iigyelmüket ’s nem kevesebb jót tesznek’ mint

azek, kik az életmüves természet más és mas oldalá

nak biztesitasaban feglalkeznak tudományusan: szerény

olvasóimnak, vélem, én sem teszek hiú szolgalatot,

midôn a’ самшит, a’ lólab’ e’ köz Íigyelmet nyert

bántalma fölött észképi és gyakorlati tekintctben néze

timet elmendom, anynyival is inkabb, minlhogy e’ ban

talom’ tudolnânyes raiza nalunk inég nélkiilüzve levén,
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a” magyar csak idegen iratok után ismerheti; de jól

ismerheti-e idegen iratok után a” honi bajt más égaly,

más szokás, más bánásmód és nevelés alattit? nagy

kérdés, mellyre a’ minden körülményeket öszpontositó

gyakornok nem fe'l tagadólagosan felelni, mert élő ta

pasztalati adatokkal bir, hogy a’ leghívebben rajzolt

külfüldi bántalmak más égaly, bánás és nevelési viszo

nyok közt is elfordulnak ugyan, de olly változattal,

hogy nem csak alakját, hanem gyakran természetét is

eltévesztik, mit a’ csüdfürtrôl illy mértékben nem állít

hatni, anynyit azonban most is ellehet mondani, hogy

a' magyar egyéb nemzetek fölött házi állatainak nyava

lájiban is hanyagabb, könnyelmüebb , ’s ha ollykor a’

tüzelő szükség ráhajtja is, hogy beteg barmának segélyt

keressen, megkívánja még is , hogy a’ segély házában

föltaláltassék, uj költségbe ne kerüljön, és ez már

maga egy nevezetes moczanat, melly az idegen állatgyógy

tani iratok” érdemét reánk nézve megcsökkenti, mert

az idegen gyógymódok többnyire költséget kívánnak,

ollyat, minőt nálunk még behozni nem lehet, vagy fö

lötte mesterséges, ide nem értve a” csüdt'ürtöt, ’s egyéb

bántalmakat, mellyek a’ lábnak tulajdonai, ezek közön

ségesen költség mellett is gyógyítatnak, mert a’ szük

ség sürgeti, minthogy a’ beteglábu lovat nem lehet jól

használni; adna csak a’ ló is lábbántalom mellett 4-5

meszszel tejet, mint a’ tehén, állítani merem, hogy

ekkor a’ ló sem gyógyítatnék , ha mindenik l'aba rakva

volna is csüdû'irttel. Tapasztalat utánni keserü igazság

ez, mellyet felednünk nem kell, nem szabad: alkalmaz

zuk tehát magunkat e’ keserü igazsághoz, ’s akár szel

lemileg, akár tényileg úgy můködjünk, hogy a’ ne_mzeti

természet” kiismért álladalma szerént hasznosak lehes

sünk, e’ zsinat-mérték szerént indulva, a’ esüdfürtrôli

nézetimet következő sorokban nyilvánítom.

A’ csüdfürt’ széke a7 láb” alsó része, sajátilag ott,

hol a' csüdízülés (Fesselgelenk) van, vagy ha értel
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mesebbon kifejezhetem: ott, heva a’ nyügvagy békó

szokott nlkalmaztatni. Szarmazâsi felyama pedig` kö

vetkezö: legközönségesebben a.’ hátsó lab’ hàtsó részén

az emlitett helyen egg fa'jdalillas, a’ впадая! тохдйи

grido' , ’s nella la'zzal ja'ro’ bó'rdag emelńedi'lc, mellyen

olly/’sor mdr a’ 2-3-/s парии apro', a’ Ítimlâ/tò'z Ламп/б

Ãütegela силён/шипит, mellyek fò'lfakadozuali, 's beló'lü/t

Идиш, étla'tszo' nyir/ife'le леди va'laszlati/i el, melly azen

[sillones sajatsággal Мг, hogy видели/дм lupud , innen

a’ Ízelybelz' szó'rò'fiet f1'z'rto"l:be` :zedi ’s olly eró'se/i à'szsze

ragasztja, Ладу ollo'val sem ¿ölmyeu жаждет/г, e's e'ppeu

e’ зашита] filgg az is, Ладу e’ пай; maga't a’ bo"rt

шлют, szinte отпад, Ae'rges ’s keme'ny Адаптеры!

zeke/iet okoz. Ellanyagola's’ erete'óen a’ „edv megromlilt,

megcsz'pôsädilt, ’s an_l/uyz`ra elfajul, Ízogy a’ valo'di ev’

(ichor) Мамаши ò'lti maga'ra, ’s mint illyen, a’ re'

szelaet [Штата ‚ ’s az ege'sz llelgbeli ba'nlalom’ паду

elteribdeîre't okozza anynyira, Ладу а’ csüdcsukldtul föl

a’ te'rdzy is ellerjed a’ [ш].

E’ felyam mâr maga világesan mutatja, hogy a’

kór hárem jól határozett idôszakon futja le tengelyét,

mellyek közíil mindenik a’ pontenossâg’ igénylete sze

rént sajátszerñ elnevezést nyer. Az elsö idöszaket teszi

a’ dagaIiat,` mig ez minden pá'rrede'k nel/:12] Изыди

amel/:edili a’ leginagasb folio, és ez idôszak’ csüddag

(рак-опусти inchoans) nevet visel. A’ mâsodik idůszak

akker van helyén, mìdôn a’ dagauaton pò'rxò'l.' emelńed

nel', fölfaliadna/l, ’s a’ Ítifolyo' леди jo’ тащат meg

{агу/и, ’s a’ kór ekkor tulajdenképpen csüdfi'irl (pa

ronyohia pustulosa) a’ fürtökbe tapedettszôröktñl véve,

mellyek a’ lengyelfürthöz (plica pelenica) ekkor való

ban hasenlitanak. A’ pörsök ntán nem reszszul mon

datnék csüdpò'rsnek is.  A’ harmadik idöszak akker

ill be, midôn аут/Маш pò'reöl: apro’ {влетели va'l

anali, a’ nedv el ju'l, ’s Ixellemetlen падёт! a’ valo'di
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¿vbo les: e'lmenelelt, ’s ekkor „то (paronyebia ma

ligna v. ichoresa) nevet kap Zle'me'l utân.

A’ esůdfñrt’ természetének meghatârozasa az erö

beliség’ nehezebb földadatai közé számítandó részint

azéri, mivel megelůzô tüneményei egyéb kóralakokkal

is szinte közösek , részint mivel néha olly csekélyek,

hegy ñgyelmet sem képesek maguk erânt gerjeszteni,

anynyi azonban a’leghivebb tapasztalatek utân bizenyos,

hegy a'esiidfůrt nem helybeli, nem függetleníil eredeti,

hanem egy belsö eröbeli bântalemnak letétel àltali kö

vetkezetes terménye, вены mz'isodrendü bántalem, melly

az elörejârt belsô szenvedésnek biralntúl szolgàlvńn, hir

nökli, hogy elôbb az életmůség’ határei között ve

szélylyel létezô kórfelyam az életerö’ tehetsége âltal

megtöretvén. a’ külvilńg' felé utat nyert, ’s ezzel az élet

biztositva van, igen, de azzal a’ t'öltétellel meg is, ha

az életerönek ez idaig hezott diadalma gend mellett

okesan vezéreltetik. A’ esiidfürt гены egg belsó' 0h e'llel

le'lesù'll Моим; de mi légyen e’ helsò ok tulajdonképpen ?

nyiltan megvallem: nem tudem, de relnéllem màsok sem

tudnak ennél többet mondani, mint az e’ targy kôrüli

iratok ezt öszintén vallyàk is: a’ láz néha vilâgosnn

észrevehetô, de önálló kór légyen-e ez, vagy kórjeles,

esekély tapasztalatim utân még nem merem шпат, vé

leményem azonban az, hogy a’ сайта: elòfordul tlatal

és idôsb lovaknv'il, mikor a’ bz'intalmat наш lóuàl latem,

keresni szoktam, volt-e már beteg vagy nem? ha nem

volt, ezt tartem azen ló’elsô tisztuló kerjanak, ha pedig

n“ tisztuló kórt mar мылом, akker élek a’ gyanupörrel,

hegy a’ tisztuló kór talán tökéletlcnül folyvàn le, e’

jelen bántalom a’ viszszamaradt tökéletlenségnek fely

tatâsa, kiegészitése; az idösb luvaknâl pedig иву tekin

tem, mint valamelly a’ testben hoszszab vagy rövidebb

ideig lappangó kórszunynak cltörlô eredményét. Шив

tam , hugy a’ lázas mezgalum a’ esüdfürltel ja'iró bör
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küteg’ késérf'îje: ezt- én nem lâttam “души, de azért

nem надевают, mert nagyobb’ (пришедшей fértiutůl

(Loy) hallom, égyébként is ez állitàsnnk nem lâtom ät

lehetetlenségét. Ezek azonban mind véiemények, mellyek

mint illyenek megâllhatnak, mig a’ tulajdonképpi való

ezeket lenem dönti. —‘ Az idöszakokrúl роди; egyenv

ként ezeket kell megjegyeznünk.

Az- elsö idöszak' vagy csüddag’

lefolyása ritkán e'ri el tisztasâgàban a’ negyediknapot,

тег: többnyire már a’ 2-3-ik паров legmagasb foku

zatàba jut. Ez az idöszak, melly a’ lázas mozgalmat

I_eginkàbb kìtünteti, ’s olly jeleket шиш, mellyek a’ ló’

átalânos bántalmât jellemzìk. A’ csüddag mint fàjdai

mas ’s a’ tag’ мама mozgâsát gátló emelkedés Нина“;

ugyan, a’ Iigyelemnek mégis kevéssé tárgya, mert nz

észrevevö közönségesen a’ dag’ lényégét ’s kö

vetkezését nem ismervén, azzal hizelg maga'mak, позу

majd elmulik.

A’ második idöszak vagy сената

mint томат, akkor àllbe, mìdön a’csüddag legmagasb

fokât elérvén, azon a’ himlôhözhasonló pörsök ta'unad

nak, ставшими, ’s az azokbúl fejlö nedv saját vegy

elemein Марию jó шпионы megtarîja, Ez idôszak

a’ íigyelemnek máx' nevezetesebh tárgya, mellyen a’ bu

várkodó merények öszpontosulva nyugszaunk, ’s olly

szétterült hasznot emeléuek ki, melly, mint mondatik,

még az emberiségre is üdvhozólag kiterjed. Jelmer

és az olasz Sacconak a’ himlôótás körülì sikerült pró

bâji legelöször a’ franczia himlöótó vñlasztmânynak

nyujtg'mak nlkalmat azon eszmére, vajjon a.’ csüdpörs

anyug nem birjn-e lényegét a’tohénhìmlöńek, mellynek

jótékonysâga elôttünk millìo próbâk utân mûr auynyira

11
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ismeretes? -— Viborg az eszmét tettlegesen gyaker

latba vitte, ’s utánna töbhen indultak a’ megkezdett

ösvényen, a’ csüdpůrs’ tiszta nyirkanyagát emberbe

’s tehenek’ tögyeibe ”О szergosan beótogatva'm, úgy

ишак, hogy az ótâs’ helyein valóban pörsök tamadnak,

mellyek a’ tehénhimlôvel minden tekintetben a’ legkielé

gitôbben megegyeztek, innen e’ nyirket is a’ legczél

szeríibb ótúanyagnak elismervén, lóllimló' névvelkivan

tâk megörökiteni. -

Tàvul legyen tölem, hogy e’ teljestekintélyů szak

férllak’ tudomânyes oselekvôségén kétkedjek: elhiszem,

hegy az ótást embereken és teheneken pontesan meg

tették; elhiszem, hegy kóralakilag munkâjuk után a’

legszebb eredményeket latták, eszembe jut azenban,

hogy a’ csüdpörsanyag’ kutferrása lónyavala ‚ mellynek

természelét tulajdonképpen még nem ismerjük, ’s ennél

fegva azt sem , vajjen olly szelid bántalom utân szàr

mezett eredménye-e az ótúanyag, hogy azt emberbe

{крытым szabad legyen , `nem hoz-e a’ czélszerůnek

tetszô pörsök utân olly àtalânos szenvedést e' keze

lés, melly minden részrôl kcserů megbânást okoz.

De eszembe jut a’ levaknak egy undok, förtelmes,

"s ragâlyes kóralakja is, melly sem kezdetben,

sem let'olyàsânak nagyebb részében, valami bizonyes

ismertetö jelet nem mutat, ’s mellyet sajât nevén tak

nyossa'gnak (rhinocarcinema) nevezük, vajjen a’ ló,

melly az ótúanyaget szolgáltatja, nem elly generatie’

terménye-e, meilytól ez undok kórzattrai kórszunyt

öröksêgülbirja, ha igen, vajjen nem re'szesül-e e' vés/,

dus kórszuny’ természetében akârmi módosítâssal az

âtplŕmtálâs àltal ótenczunk is ? -Ezeken kivül kérdésbe

kell vennem -még azt is, hogy ha e’ lónyirk is védi az

шаг: testet a’ himlô ellen, mint a’ tehénhimlô, szeret

 

*) A’ to'gyet fejem én, a’tölgyel vágom az erdón. P. I.
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ném tudnl, meddig 6s minò biztositasal? mint van a’

test a’ védelem мыс? nein hoz-e magâval olly sajât

szerü bántalmat , mellyet kizarólag esak a’ lóanyagnak

lehet tulajdenítani ‘l mi és mekkora a’ nyereség, mellyet

a’ tehénliimlöveli ezen föleserélésben kapni'mk? 

Megengednek a’ tekintélyteljes szakfértlak, ha illy ’s

enynyi zavart okezó kérdések e’ targy’ jó kimenetele

eranti hitemet leverik, bizodalmamat megesökkentik, 's

véleménykülönbséget ekeznak, miszerént a’ gyógyâ

szat’ ez uj tüneményét hazamra nézve ajânlhatónak

nem találom, ’s nyiltan megvallom, hogy saji'it gyerme

keinen ez uj ótast megtétetni nem inernéni, nem en

gedném, inert olly atyai büntôl tartanék, mellynek

sulyja halalig nyugtalanítana lelkemet, mert feledui soha

sem tndnám, hogy gyermekem ez ótás által olly

anyagban részesült, melly a’tehénhimlötülörökre abban

fog különködni, hogy a’ tehénhimlô mint ótiianyag vi

ragzasa’ teljes foka utàn minden egyéb ismert kimenetel

nélkül elszokott száradni, a’ lóanyag pedig nem ‚ ha

nem vegyületében megremlik, elfajul, ’s egészen más

természelet ölt magâra , mint volt az elôtt, olly terme

szetet, melly mindenütt, merre hat és hol ériutkezik,

szabadon dúl, pusztít, az anyagiöszszetüggést fölrágja,

és fölemészti, mint az ev (ieher), mellynek képét ’s

lényegét megtestesülve viseli. Azonban az ég latja

lelkem’ tisztasàgat, nein a’ szokvanyos ellenszegülò

szellem, nein a’ kötekedö pertinaeia inondatja mind

ezeket velem, hanem az ügy’ kényes nagyszerüsége,

’s talân az éretlenség, minél fegva a’ mélyebb gyük- х

ri'il emelkedô jót és haszuost tiszta természetében тк

fogni nem vagyok képes, ’s nem elöbb, mint ha e’

talalmány’ jótékenysàgi'ita` tapasztalat utàn bevalósulva

latein , azéri nem fölösleges talán illy kétkedô allesom

ban azt követelném, hogy a’ esüdpörsanyaggal tegyünk

miis honunkban elly sok kisérletet, mint telt e’ti'irgy

han Franczhen, "s ha ennek jótékonyhatâsât olly

. 11*E
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mértékben línmndom, mint Franczhon, a’ tnlálmàny’

czélszerůsége fülött egy pillunntig sem fogok többé ke't

kedni, Навет felöle szinte olly sok jót, ’s anynyi szépet

és dücsöt hintek az olvasó vìlàg elé, mint az e’ talâl

màny’ eredme'nyének jósàgântapasztalìlag okult Египет—

hon’ természet’ - buvárjai мышек részünkre; de mig

ez történnì nem fog, addig meggyôzôdésem’ intését

szabadon követem, ’s különbözô véleményem’ állâsâban

tovâbb is ат fogom hinni, hogy a’ Francz- c's Ма

gyarlcon Абы meg] eyulyz' Шишу is van.

A’ második idôszak’ e’ nevezetességén kivül meg

jegyzendö itt még a’ lâz, mellynek kivàltképpen a’

kezdetet jogosan kìsérni kell, sôt nagyobbnak kell

ennek itt lenni, mint a' csůddng’ idôszakàban ’s na

gyobb is, mig a’ pörsök fölnem l'akadnak7 a’ fölfaka

dâssal enyhüi a’ Нм , ’s lassanként enyészik a’ szeréni,

a’ mint a’ màsodik idöszak’ végéhez , чаду а’ harma

diknak kezdetéhez közeledik. És a’ linz’ e’ folynma

igen is megjegyzendô azoknak különösen, kik velem

elleuvéleményben levén, az ólz'lshoz csatlakodnak, тег!

ha az ótàst ez idôszak’ anyagâval meg akarnâm is ki

sértenì . sohn nem mernék anyagot venni olly esetekböl,

hol ez idöszakot lim föllünöleg nem késéri, mert ат

hiszem, hogy a’ jó netio jó reucliót tételez т], hol az

лоно gyér és pongyolu, ott a’ renctionalis folyam utn'm

sem lehet valnmi kielégítô fejleményre szâmolni. Em ve'

lemény —- elleneimnek, kiket nézet —— elvonultsâgomban

is johban tisztelek, hogy s m meggyözôdésükben сна]:

' legkissebbé is kivânnék gázolódnì , söt ennek bebizov

nyitâsàrn megjegyzem nekik вис is , [югу ez idůszak’

tartása elég hoszszlï “вуали, az anyagot még is a’ föl

fak. dés' eisô nvdveibôl vegyék akkor, midön a’ pörsök’

fölfakndàsra mcgindulnak , különben a’ késedelem’ ese

tében könnyen megtörténhclik, поду n’jó indulatń nyirk

helyett evet plântälnak emhcrho vngy tehe'ube.

`~`= -ll о › .__
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"оду a’ nyirk ragàlyos Iegyeny vélem, nem azúk->

ség fölötte vitáznom, mert ezt az ótâs kétségtelenné>

teszi, itt csak azt jegyzem meg, hegy e’ ragály semmi

esetre nem szàllékony, hanem àlló ‚ melly csak érülós,

sôt az ótás’ képét viselů érülés àital mehet mits élet

můségbe, bizonyirja ezt a’ körülmény, minél fegva a'

esüdfürtös ló’ pârja nem részesül a’ bajban, bin' hezzà

közel, sôtt ittott érülésben is van.

A’ harmadik idöszak vagy osüdev

legkellemetlenebb, de gyógyàszatitekintetbeu legközön

ségesebb idôszak, inert a’ segély e’ bimtalem ellen leg

bizonyesabban itt kerestetik. Sajatsagai közül egyik

nevezetessége az, hogy mug/ira /lngyva нет „ты,

söt az elhanyaglàs’ esetében a’ {во evedés’ következté

ben olly terjedelmet nyer, hegy t'ńlhag szinte a’ térdig'.

Mäsik nevezetessége az , hogy ezen egész idöszak e’

külbántale|n` lefelyâsânak nem jegos része, hanem csak

elhanyagola'isból sziirmazó tulm'xg~ melly nélkül a’ him

talom gend mellett gyökeres végét érheti, вы kell, hogy

e’ nélkül végét érje, inert gend alattibekövetkezése nem

cgyéb, mint csalhzttatlan tanuja, hegy a’ kórfelynm ellen

intézett gyógynml elly fenitk volt, minô гопак az, melly

alatl az emberi kanknhan (medorrhea) az ntókankú he

küvetkezik. .

A' csüdfürt’ismertetò _ieleit, vélem, az eddig udott

rajzom elég vilàgosan magellan foglallya, az indnló ha

relnorvesok’ kedvéért mégis czcket jegyzem mcg.

Nlaga az orbt'tnczi'éle dag az elsö ìdöszaknak le'nyeges

ismertetô jele, dag szârmazhatik ngyan a’ ló’ testének

több részein; de a’sajâtszerü hely —— a’ csüdiziilés ——

a’ esüddagot minden egyébiilt зяби-Шато dagektlil lénye

gesen megkülöniti nnynyira, hogy a’ dagnak e’ csukló

ban keletkezelt legelsö nyomn nn'tr gyanitatja, snit bi

zonyessà tehet mindenkit, hogy ebbůl csüdfürt varandó,

inegerôsiti ezt a’ lâzas mozgalom, melly negyobb kisebb
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mértékben tapasztalható, valamint a’ тают, feszülés,

emelkedett helybeli hév, és a’ láb’ szabad mozgâsànak

fekonkéntkifejlô hanyatlâsa. _ A’ mâsodik idôszakot

kórismeretileg jellemzik a’ fakadékok, az ezekbòl szi

várgó nyirk, melly tiszta és вышиб, tulnjdonképpi

szaggal bir ugyan, melly meg is az ev’ szagától volta

képpen kûlönbözik; kórismertetö jel a’ nyirknak azen

sajatsi'iga, hegy a’ helybeli szöröket fürlökbe szedi ’s

erñsen öszszetapasztja, ’s olly alakot eszközöl, minlha

a’ bántott i'ész tüskékkel velna körül üitetve, e’ mellett

a’ bôr repedezett, kemény, kérges, göröngyös. A’lâzas

mozgalom kezdetben itt föltünôbb, ’s esak a’ nedv’ lo

vâbb tai-tó diszletében hanyatlik lassanként. _ A’ har

madik idôszak’ jelenlétére vezetnek az elvûltozett taka

dékok, mellyek sajâtszerü fekélyekként tíinnek elô; az

ev, ennek kellemetlen szaga, melly meg tàvulabbról is

niagara ismertet; a’ fekélyek lassanke'nt öszszefolynak,

’s az elöbb kemény ’s kérges részt elfoglalva, egy elly

nagy egészszé vf'ilnak, melly az elôbbi csüdfürt’ alakz'it

elrutítva meginásítja. „

Uralkodási szônyegét fiilteriti a’ csüdfürt az év’

mindenik szakában, a’ telet kivéve, mellyben li'ittatni

nem szeret. Az öszi évszak, kivàlt ha ez nedves és

hideg, a'tavaszi esüdfürt’ elfogadasiira a’ ló’labat elké

szíti, a’ tettlegesen гашиш kórt pedig lefolyásaban

nyakasitja. A’ tavasz szeliditi ’s mindenidôszakátiilló

természetében és szokett паша között végbez segíti,

az ekszerü gyógymódet boldegitja, ’s az ótâsi kedé

lyeknek egyedüli kieiégitôje ez lehetne. A’ nyár, kü

lönösen a’ masodik idöszak’ lefolyâsât röviditi, a’ je

nyirkot hamar megvesztegeti:l a’ harmadik idôszaket

sietteti, nyakassá és rombolóvá teszi.

Többl'éle kimenetelei közül legkivánatesb, hegy az

evedés’ bekövetkezése elôtt a’ mâsodik idôszak végén

a’ esüdfürt gyökeresen meggyógyuljon, mert az eve

dësnek több oldalii ártékonysàgaiiözül legpajzànabb az,
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hogy az ev fölszivatik, a’ vért herútítjn, minek követ

keztében más és más , többnyire ragâlyosan bontnkóros

ulak' magva hintetik el az életmùségben, mellynek eiöhb

vagy késöbb kitörendô terménye elég bânatot okozhat.

De ha a’ legkivânatosabb kimeneiei a’ hoszszantartó

hanyaglâs miatt nem eszközölhetö , okszerü föladata az

iparnak, hogy az evedés meszsze nem terjedvén, sajât

шашками minélelöbb végét érje. —— Mondtnm, hogy

a’ csüdfürl magàra hagyatva nem gyógyúl , és ez ё",

akadhatni még is , bär ritkábban olly esetekre, mellyek

az evedés' idöszakában anynyiban legaiàbb hatârt nyer

nek, hogy az ev általi fekélyedési folyam megszünìk

ugyan; de e’ helyett sümöi'ös alakot és természetet

ölt шагах-а, ’s ekkor вбит-д? csüdfürtnek (paronychia

herpefica) mondandó, ’s a’ hoszszas és idült kóralakok’

folyamàt igen hiven követi. Az ugy nevezett tuuu/t

kovâcsok a’ kórt ez машинами béńuvurnak szeretik

negédesen elkeresztelni, mi az értelmiségnek mosoiyra

nyujt alkalmat, néha neheztelésre is, ’s leginkább akkor,

midön az értelmiség a’ tévedëst megigazitani kivánván,

a’ békavart sajàt székére -— artalpra - igazitja, mire

a’ tanult kovàcsok fülis szoktak horkanni, ’s az igaz

sâgot amugy megvetöleg kikaczagni. A’ csüdfürtnek e'

sömörös idült kimenetele gyógyâszi tekintctben is Iigyel

met érdcmel, mei-ttettleg más gyógymódot kivân, mint a’

csüdfürt’ harmadìk idôszaka, és màst mint a’ békavar.

_ Legritkâbh kimenetele a’ halál, melly közvetetle

nůl alìg történik, közvetve is ritka'm, akkor, midôn az

evedós” ìdôszaka terjedelmes rontsolz'nst tevén, a’ IÓ’

Iâbât anynyirn elvesztegette , hogy ennek következtében

матов aszlâz, elsovânyodàs, ’s erôbeli tehetetlenség

n’ munkára állvân be, a’ hoszszas kórnyadozâst a’ gazda

nem türhetvén, n’ javulást nem remélhetvén, lòvât illy

âllnpotban önmaga ütteti ag'yon. Hasonló kimenetet

nyerhet a’ kór akkor is, midön ahoz taknyossâg szegö

dik, иду а’ шпагат: olly lóban'keletkezik, mellyben

e’ kór elòtt a’ taknyossàg’ ulapja 111511- levolt téve. ’S
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mind ezeket a’ jóslat’ (prognosis) egyes pentjaiul is

lehet tekintcni. Lâssuk most a’ esiìdfürt’ gyógymódji'it

az egyes idöszakok szerént.

A’ helyheli kór’ folyamànak észképi rajzában tlgye

lemme! voltunk a’ lázra is , melly e’ hântalmat a’ mín

sedik idöszakig kisebh nagyebb mértékben késérni

szekjo: illô sůt szabâly szorénti kötelesség azt a’ gyn

korlatban is flgyelemhe venni, mort 6рреп e’ lâz ama

tiinemény, melly a’ csüdfürt’ itlla-dalmânak lényegi mi

nôségét velünk megtsmerteti; a’ bajjali szeres öszsze

köttetésénél fegva eszközli, hegy a’ li'izi'a forditandó

figyelein a' csüdf'ürtre is jótékeny hefelyàst gyakei-el.

Ennek következtében a’ iigyelem’ f5 tárgya

A’ 162

vagy is a’ esüdfürtben szenvedô lónak belsö àllapotja.

mellyet a’ li'iz hiven jellemez. Fönebbi tanem szerént

a' la'iz majd nagyebb, majd kisehb: az idösh 65 roezszul

ti'ipli'ilt levakni'il alig vagy 6рреп flgyelmet sein gerjesztö’

valamint ellenben a’ flota] 65 olly lovaknâl , mellyeknél

ez 6156 ’s tisztulö kôrul szolgf'il; nem különben a’

kavel-’s igen jói tápiáit iovaknàl a’ heiybeii baj meiiett

olly erös lâz is jai', melly roszsz kimenetele eránt méltán

aggedalmat ekoz. bär illy jóltáplált lovaknâl is megtör

tënhetik, hegy a’ läz nein emelkedik a’ hevesség"olly

megas fokâra, hogy gyógygendet szüksêgkép’ venne

maga nti'in. - Mellyik legyen a’ lâz’ azen fokozata,

melly tctlcges gyógyligyelmet kivân, vinduló baremer

vosaink’ kedvééi't ide föli'illitani jńnak tai-tom: A’ lázas

16 legközönségesebben all esendesen, mint egy аЕд'О—

dalomba merülve, hátsó li'ibai egymi'ishez közel . fejét,

nyakàt, füleit leeresztve; mezdnlata tunya, késztetett,A

léptei czammegók. Illy helyzet mellett a’ berzalem

nyilvi'inos , megmegri'izza testét; szörei fölàllanhk,

fiile’ töveilnelegek, szemei féiiyesek, a’ köthi'irtya ösz

szefutó vérerecskékkel teljes; az órr- 65 szâjüreg
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szíiraz, a’kllehellés forró, a’ bör szaraz, klváll a’ ször

telen helyeken tölemelt hévségi'i. A’ hugy kevés, sör

szinů, melly a’ földön semmi habet nem képez ’s ki

üritése némü erôtetéssel tôrlénik. A’ gannj vagy egé

szen fönakad, vagy esak kevés menynyiségů, szàraz

és apró szilalokbnn üritetik, Az étva'igy vagy teljesen

megszünik, ’s ekkor a’ szomiusâg паду, vagy esak

olly nyers tz'xpszerhez nyi'il, mellyben a’ vizrész nagy

menynyiségü, példaul a’ hevenyt'ii, ’s ekkor a’ szomju

sag kevesbé kóriel. A’ lélekzés пазу, szapora ’s a’

zihalàs’ bélyegét viseli. Az érütés kiesiny és kemény,

szaperaságâra nézve majd kétszer is többet üt. A’

szivverés nëha érezhetlen, vagy legalâbb n’ legkisebb

testmozdulat utân is azzi'i valik. - Mikel' a’ helybeli

baj mellett a’ làz illy fölötlë ’s illy юноша, akker a’

gyakernoknak van igen is teendôsége, melly szabaly

szerént abban all, hegy a’ làzat mérsékelje, ’s agge

dalmat teremtô hatályossâgi'it hatar közé szoritsa, mire

n’ leboltó készület kielégitò eszközül szolgál. A’ loboltó’

többt'éle anyagai közül legalkalmasabbak itt a’ közép

sók, ’s különösen a’ hetlá's és Gleeber’ смога 80714601

fas lixivae et sodae), mellyekbôl végy egyes adagra

4_6 latet, elvaszd fól 1 vagy 11/2 meszszel vizben,

’s add a’ lónak a' leblaz’ fekezatànak minösége szerént

2_30r sòt 4er is napji'iban, mellynek talán késedelmesl

eredniénye't nyakasb esetekben kenyhasóbúl alle nyit

laval is (elysma) lehet siettetni, 6 lat kenyhasót vevérl

cgi’ “yitlàl'ß- E’ gyógymódra következô egy két la

gyalib hasürület a’ laz’ fentossàgiit többnyii'e megszûkîß

törni: de nein egészen megsziinteinì, mi a’ baromervus’

jelen allasának nem is гамма, mert a’ helybeli lab

bântalem’ természetének ’s szerencsés lefelyi'isânak esz

közlésére a’ láz’ felyamânak mértékletes diszlete mul

Шпинат! megkivántatik, minélkül az élô kórszunynnk

a' esüdfiil't altali letörlése nern eszközöltetnék, налет

a’ viszszaigazítàs alta] biztositatnék: a’ fölállitott 10-
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boltó módnakltehât csak [ollyßnnak kell lenni, hogy a’

láz’ aggodalmat gerjesztö fontossâgât csak mérsékelje,

de folyamůt végkép’ elne oltsa. A’ loboltó készülel 52

évszakok' minösége szerént 52 étrendi rendelkezést is

szorosan megkivânja, melly abban 611, hogy ha a’ 16’

étvágya ninos végkép’ szàmüzve, kevés de füves fala

tok nyujtassanak neki, mellyet jelen âllapotban a’ 16

természeti ösztönével fogva ugy is legjobban kedveli,

istàlója szârnz-tiszta, és jó léggellellàtva legyen, 525

raz 65 116 510111 5655561: 515 ‚ 52 ürù'letek helybeli tisz

taságàban kârt ne teg'yenek, fris vizzel gyakrnn meg

kìm'iltassék, ’s minden jobban táplâló tâpszerek tôle

szorgosan elvétessenek, és ha a’ tnvasz vagyzösz hi

degebb ilefolyásu volna, 52 1515116’ Ье25г555 51151 5’ 152

természetével egyezô hévmérséklet eszközöltessék, any

nyival,is inkâbb, minthogy maga 52 illy józan étrendi

rendelkezés Egyakran elég, hogy 52 uralkodó 152’ fon

tossâgn la’> kivánt fokig megaláztassék. De térjünk most

a’ hclybeli bàntalomra.

Az elsô idöszak vagy csüddag

igen kényes lárgya ‘a’ gyógyászi állásnak. Mondtam 52

észképi ротой között fönebb, hog-y a’ сит/т nem

[атлет] eredelí, батат: egg belso' eröbelz' байтами—

nah lele'lela'llulz' Àòbelkezeles lerme'nye, lelia't másodrendů

бандит/1, melly az витым belsá'szenvede'meh Индии!

rzolga'lva'n, Mrno'Hz' , Лад-у е1666’ az Леи/112“? hata'rln'

Àò’zo"lt шлейфе! le'tezô' ¿drfolyam az ele'teró" Iehetsefqe

ста! теугд'гегиедг, a’ Àûlvz'híy fele' „tat „gert ’s еще!

az ¿let bz'ztosüvu van: úgy de a' csüddng’idôszakában

a’ külvilág felé 52 ut csak készülôben van, de гете—

gesen megkészülve nincs, lesz akkor, midôn a’ máso

dik ìdôszak’ fölálltâval a' rajta keletkezô pörsök fölfa

kadnak: 52 észszerüség’ intése 65 5’ ludomânyos je

lentés ellen cselekedne tehât, ki a’ 05116658- ellen in

dulvn, am oszlntó szereket alkalmnzna: legjobb ш
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sem/nit sem lema', ’s az egészidószaket a’ természctrc

hizni , mit bátran tehetni, ha a’ vele jâró lâz illö fokú,

és csnk ekkor, ha ennek illö feka hibâznék, lehet any

nyira ereszkedni, hezy a’ dag’ érlelö factorànak hìânya

érlelô szerek’ alkalmazz'isâval pótoltnssék, és ha kell a’

gyógyásznak ez idöszakban valamit tehetni, ez lehet

és nem egyéb.

A’ mâsodik idöszak’ vegy esiidfürt’

jelentô pentjai mar egészen más természetben állanak

a’ gyógyasz elôtt: az e'lellm'isefq’ lzala'ra Ã'ò'zò'll elöbb

le'lezelt, ’s oz elsó' {Малыша lnfele' шт! Мг/Ыуат

{и „т a’ Àiìlvildgba telleg „fat дара“, és e'ppen elly

от, mellyen az élet’ bizlesiti'tsával végét érheti a’ nél

kül hogy a’ harmadik vagy evedés’idôszaki'inak szük

ségkép’ bekellene következni: az észszerüség és a'

tudományos jelentés’ intése гены, hogy nz idáig iutott

kórfelyam itt helyben okosan vezéreltessék iigy, hogy

az eveilési idôszak’ bekövetkezése nélkül minden gyógy

teendöség végét érje , —— mellyek légyenek az e’

czéli'a vezéi'lô szerek? ismét a’ jelentés hatârezza el,

mellyet a’ helybelí hantalem’ saját tüneményei adnak

elônkbe, tünemények itt; a’ nyirknak azen aajâtsâga,

hogy a’ helybelí szöröket fürtökbe szedi, erôsen öszsze

tapasztja; a’ bòr repedezett, kemc'ny, kérges, görön

gyös: a’ szereknek ellyaneknak kell tehâtlenni, mellyek

a’ kemény és kérges hört föllágyitjâk, a’ nyirk’ tapadó

sajâtságât megjebbítják, ’s a’ bántalem’egész térét úgy

elkészitik, hegy a’ gyökeres gyógyulâs semmiakadâlyra

ne tali'tljen: illyenek a’ làgyitó, izgatva oldezó, ’s

gyöngén maró szerek ekos öszszeköttetésben: ajânltat

nak e’ végi-e идут; мм, теЪ-аш'з, ra'go’ afgang’ és

timso" olondel'a ’ a’ t. Én ez idôszak ellen következö

губзушдаос szekokjó sikerrel használni: Meleg vizbcn

kevés szappant fölolvasztok, ’s еду tiszta viselt vi'i

szonydarab’ segcdelmével a’ bântott részt tisztín'a meg
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mosatem, ’s a’ fölmallott „ткни inegtisztogattatom,

azutíin veszek anynyi lenmaglisztet, menynyit a’ bantott

rész` befödésére elégnek gondolek, ebbôl téjjel, vagy

ha ez nines,vizzel kasât készitek, ezt bereezettel ineg

föeskendem ’s jól öszsekeverem, ’s langyosan egy ru

hara szétieritem, ’s a’ bantott részre alkalmazein, nap

jàban négyszer is ismételve. Az eczethelyett jó sikerrel .

használhatni a’ mefvzvz'zet (aqua calais), még nagyubb

sikerrel az eggszeri'i' „дышлу/движим, esak hogy illyen

ker a’ kâsat hidegen, vagy esak igen kevésse' langyo

san alkalmazem a’ csiidt'ürtre. A’ gyógyulâs’ végével

néha apró, tiszta, gyógyulatlan шагам helyeeskék ma

radnak, mellyek néiníi nyakasságet mutatnak, ezek

nek begyógyulasa'it sikeresen lehet siettetni következů

peri'al;

Rp. Pulvcris glebulerum ad erysipelas drach

mes dues

„ Cretae

„ Cerussae ana dmc/imam,

e’ perral б’, nyilt belyek beliintetnek, mind addig is

mételve, mig varat nem képeznek, a’ varak helybeli

hagyatnak, mig alattuk a’ gyógyuli'is teljesen ve'gét

nein érte, mikor is a’ varak önmaguktól leesnek ’s kö

zönséges hegjegyet hagynak inaguk man. _ Miker

a’ esiidfiirt.

A’ hai'madik idi'iszakban

adatik gendom ala, akker о11у jelentö pontokra tala'ilok,

mellyek minden koresvegyületen alnpuló kóralakekat

szoktâk késérni: kil'ejlò'dütt helybeli reln'uikzat ez,

mellynek alakji'it és természetët teljesen viseli, ’s ennél

fegva a’ gyógyâsztól e’ posellenes ggoggmo'd’ (cura

antiseptiea) haszni'ilatát egész jeggal követeli. Elöro

hoesàtem én itt is az evedt'i bântaloinnak mesas altali

tisztitasat, de most e’ ozélra a’ szappanyes viz belyett
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szénapolyva’ öntelét hasznâlom, mellyhez elég meny

nyiségü boreczetet adok, és ezt mind anynyiszor пави—

пЫош ‚ valahányszor a’ bekötést ismétclni aken-om.

llelyheli gyógyszerül -itt is megtartom a’ lenmagliszt

bô] készült kâsât, mint vehiculumot; de ellez anynyi

ñnummá tört szénport gyuratok, hogy az egésznek leg

alább egy negyed részét tegye, ezen kivül a’ кана: még

[пасхи/е] is (aciduin pyrolignosnm) gazdagon "10510050

loin, jól öszszekeverem, ’s e’ gyurmáî mint n’ шага-Ш: idô

szakbun ruhâra elég vastagon kenve, az evedô helyre köt

tetem, és pedig tavnszszal és öszszel langyosan, nyàron

pedig hidegen, vagy csak igen kevessélangyosan, eleinte

napjâban háromszor, késůbb csak kétszer. A’ ki e’ gyógy

módolveszôdségesnektalállya, hasznâlja шт bécsita

m'nr’ ianácsât; vegyen len-dll vöró's трату! (mercurius

praecipitatus ruber)és sze'uport, ezeket öszszekeverve, az

evedò részt egészeu hintse be, jó Годами“ bizonyo

san lâtandjn; de elöbb-e, és gyökeresebben-e? azt n’

gyakorlnti kimenetel fogja megfeileni.

A’ sömörös csüdfíirt’

gyógyulására elég a’ Литий: (pix liquida) vagy tisz

tán, vagy disznó zsirrnl keverve, mellyel a’ bímtott

réa". kétszer nnpjâban bekenetik,

E’ gyógymód’ bizonyosb sikerilése végett a’ lob

làzm'il nyilvânitott étrendi rendelkezés mellett szon'osan

megkivánhatni, [лову a’ ló egész gyógyitâs Мин bene

fogassék, sôt a’ gyógyulíis’ elsô napjaiban is kinléletet

érdcmel nem azéri, minthn kórismétléslöl kellene tar

шт, hancm hogy a’ nyugalom мы a". élcterônek alka

10m adassék u’ fönállolt kórszuny’ minden legkisebb

marndványának az életmůségbôli szâmüzésére, mire

most, mìdön a’ gyógymód’ együltmůködése is csak ki

és ismét kil'ele' segiié az ulat пунш, az életerônek va
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lóban legnagyebb alkalma van, és csak igy lehet hin

nünk, hegy minden bi'mtalom nélkůli nj eri'i’ нытьё

ben videl-an ’s ester nélkül végzendi ’s pótlandjn le

vunk ama kart, mellyet kórzati vesztegletéhen мы kö

riinknek ekozett.

Caüdfi'irti lembo/s.

1) Minden béntalemnak vannak sajat elemei, mel- '

lyek azt alle természetében segitik vagy gátellyâk; is

merd meg azekat lényegìleg ’s szellemi gazdagsàged

nagyebb, mintha a’ mar kitört bântalem ellen telvék

kezeid specificumekkal.

2) A’ tavaszi csüdl'ürtöt egy kis râforditandó költ~

ség miatt ne kârhoztasd elly fennyen, inert a’ téli bezârt

istallóban a’ levak elég clemet fölfalnak, mellyeknek a’

tavaszi csüdl'ürt derék kivezetöje.

3) A’ tavaszi csüdfürt ugy àll az ôszihez, mint

a’ barat az ellenséghez: a’ barát is fölhevül terinésze

tében, ha rà elég alkalom adatik, ez ellenségnek nem

kell alkalom, inert az àrtékony hév már természetében

feneklikLmellyet az alkalom csak szigerít.

4) Az anyagi tisztàtalansâg sok каши széthinti

magvât az e'letmůsegben; de a’ kil'ejletnek kivétel nélktil

mindig biztes ápolya.

б) Az ótási kisérletek a’ nyirk’ ragâlyosságât in

kàhb ‚ mint az emberi himlö elleni védtermészetét bizo

nyítji'ik. -

6) А’ roszszul tâplalt lóban keletkezö különösen

nyâri стати, ha a’ mâsodik irlòszakban a’ tudemâny’

hozzà járulta i'iltal végét nem éri, az evedési idôszak

könnyen a’ poslàznak (febris putrida) szolgál elapul.
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7) A’ ki a’ csüdfiirt’ egész lefolyàsat egyetlen

egy gyógymóddal akarnà gyógyitani, azt bizonyítana,

hogy az egész lefelyâsnak háromszer vàltozó termé

szetét nein iemeri.

8) A’ nyi'iri csüdfûrt’ gyógyitiisi makacssâganak

alapeka nem a’ bântalom’ természetében, melly nyâren

is birja eredeti nyemdájât, hanem a’ nyâri hévségben

keresendö.

9) A’ csüdfürt legbizonyosabb demonstratiója annak,

hegy nem tud a’ hydropata hideg vizzel mindent ineg

gyógyítani. ‚

Рар Ignácz.



ve Bendörség»

Sz. Мг. Peslvlíros’ 1842-z'k e'vre наш z'nte'zlcedeíee

a’ hinge# вмиг.

На van az emberi nynvalàkmagy tömege'ben, melly

megelözésitekintetbôl is flgyelmet érdemel, az bizonyíxra

a’ vz'zz'szowy (bydrophobia):. egy fertezet elég, hogy

százak lépjenek nyomaiba, ’s baromìlag muljék el ember,

kit az alkotóì szellem még az elhalâs’ perczében is n’

baromtúl megkülömböztetni kivánt. Карета életünk’_

vég pontjáig târsaságunkhan él az âllattömg, melly e’

rémitö kńrnak alkolâsìlag letéve birja eredeli góczát,

honnan nekünk nzt egy békes pillnnat’ legszebb élve

‘zetében is magnnkra átszârmnztntnì szomorú soi-sunkâ

lön, mit szigorit még n' körülmény, miszerint e’ ve

szélyíinket rejtò àllnlnelnct hajlamunk’ вы szenvedélyìg

hingó szeretetíink’ melegebb körébe méltatjnk, kéjelmi

ìllelékeinkhen részesítjük, tenyészrjük, mód nélkül sza

poritjuk, érette vagyonunkat àldozuk, ’s n’ böcsülés’

olly mngas fokára emellyük, hogy a’ lìuszeretel’ jogait

rabollya ki a’ szülöi keblekböl, miért mâr Ь_1'1арок

kénytelenek ‚а’ szenvedély’ e" magas méltatlanságàt rovat

nlá venni. Eretiünk ’s hasznunkra alkotvák igen is az

ebek, de sajr'it hntàr ваши, mellyen ôket túl eegiteni bün

nélkül nem мама. Kivánatos volna, bogy ember, ez

,az okosteremtmény, születctt ébreniségénél fogvn maga
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látnń meg kezeiben a’ gyilkot ‚ melly élete ellen van

irányezva: niega lâtnâ a’ veszélyt, melly б! napenta

környezi, de nein, hanem a’ gyilket inkâbb éliti, a’ ve

szélyt nagyebbitja, hegy annak biztesb târgya lehessen;

de ezer hâla a’ bölcs végzetnek l hegy fönsöbb hatalom

adatott, nielly a’ könnyelmü emberiség’ eredeti czéljait

élénkebb ñgyelemben tartja; jólétének menedékl'il szel

gal, ’s ’azen tisztet gyakerollya, mellyel az atya, még

kinem nyòtt gyermekei ~era'int sajátilag tartozik: Ertem

a’ hatósagì testületeket, mellyekjogszeres tekintélyük

nél fegva örködnek ’s üdvhezólag rendelkeznek, hegy

a’ közbi'itei'si'ig cserbi'it ne szenvedjen: e’ nagy érdek

vitte kétségkivül sz. kir. Pestvâres’ elöjâróságât ez

idée is aina nemes lépésre, miszerént egy igen üdvös hii'

detményt becsátett ki, hegy a’ kntyak’ kevesítésc által

a’ viziszonyes esetek ellen a’ közbatorsâgon alapuló

egésségi jólét megelôzôleg hiztosítassék. Alig hiszem,

hegy tehetnék valami jebbat, mint ha fövárasnnk’ 015

jârósagának e’ плаце üdvös intézkedését itt szórnl

szóra hemutatem, követö példâul a’ szép’s lelketnyug

tató merényt, mellynek nein csak nagy váresekban, ha

nem mindeníitt a’ legkisebb helyeken is évenként is

métlendô hirdetmény’ befolyása által szönyegen kellene

leniii, mi jelenleg a’ közbâtersi'ig’ tetemes kârára or~ ‚

szâgszerte nincs, melly hanyagsaget bâmulni inkàbb,

mint megfogni lehet. merta’tárgy e’ pontban nem àllat,

nein életinůtelen ingatlanság, hanem élö emberiség, melly

minden rendôrségi intézkedésekben fô tekintetet’s elsô

helye't jogosan követel. De a’ lényegesen vonzó szép

példa a’ jövendö’ leple alatt is talán keresztíil izzadja

magát, ’s a’ rémülö emberiség vigasztalâsâra állandó

követöket teremtend, kiknek hamar megfegamzott buz

` galmait a’ hâlâs emberi élet lekötelezett érzettel tudni'i,

’s fogja majd viszoneznì. A’ hirdetmény következô

czim alatt következôkép’ szóll:

'12

ч__‹_‚-._... 1_... „___ ц -. ‚....`‚„
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Н i r d e t m e' n у

e’ he'borle' ¿alga/1’ be/'ogafa'sa ’s Ín'i'rlrisa агат,

„Minthegy a’ városban létezò пазу szamii kutyi'ik

âltal a" lakosek a’ rettendô. dühbetegség’ veszélyjének

kitéve vannak, hegy e’ veszedelein és baj hathatósan

elharítassék, következö ujabb i'endeletek tétettek:

1) A’ befogatasra nem esak azen kutyi'ik maradnak

alkalmasek, mellyek nyakköti'ivel ellàtva ninesenek, ha

nem a’ nyakkötüre nem tekintve azek is , mellyek az

utezáken és téreken gondviselés nélki'il és inagi'inesan

futkosnak, vagy éjen at maguki'a hagyva az utczaken

kóborelnak. `

2) A’ befogett kutyâk a’ lióhér’ lakásán 4S óráig

életben tartatnak, melly idö nlatt minden tulajdonosnak

'szabadon all, a’ befegett ebét a’ hóhérnak ñzetendö 48

p. kr. dij mellett kiváltani, 48 era’ elmulta után pedig

a’ befogott és kinem va'iltott kutyi'ik minden kivétel ’s

tekintet nélkül megöletnek.

3) Veszett kutyâk léteker rendesen a’ паров ńt

többször ismételt fölkeresések eszközöltetnek, és azen

` tajéken, mellyen a’ veszettségben gyanus kutya helyen

gott, az utezân talâlandó kutyâk minden tekintet és ki

vétel nélkůl befogatnak, és rögtön megöletnek, mivel

azokm'il a’ gyanusâg föntereg, hogy a’ veszet tkutyâval

kezvetve vagy közvetlonül érintésbe jöttek, illy sürge

tôs esetben pedig, hel az emberek’ élete vagy egéssége

veszélyeztetik, és illy rettentö bajnak clharitásâról gen

doskodtatik, egyesek’ kedvelései tekintetbe nem vétet

hetnek, _ E’ rendkívüli kereséseknél esak azen ku

tyák kimélletnek meg, mellyek karen hordeztatnak vagy

zsinoron kölve vezettetnek.

. 4) Ki kutyat vagy más i'illatet, mellyen valósâgos

veszettséget vagy jeleneteket tapasztal, mellyek azen
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dnb' klütését „атаман, bejelenteni elmulasztanâ ‚ az

érdemlett ,büntetést' vârja. - Ugy minden tulajdonos,

ki akâr minémü házi àllutot bir, mellyröl nekigonosz

természele ismeretes, köteleztetik ат mind házânâl,

mind, ha annak a’ hâzon kivül hasznát veszi, úgy öriznì

vagy arra gondot viselni, hogy az által senkinek sé

relem ne okoztathasse'k.

E’ rendelet, kihirdetése utz'in, azonnal foganntosí

tatik, miért is azon tulajdonosok , kik kutyàkat birnak,

azokat àpolnì, megôrizni, reâjok vigyázattal lenni , és

legfôképpen betegség’ esetében szükségképwrvosoltatni

kötelesek. 

Pesten 1842-ìk évi Kis-aszszony' havn 16-ân.

A’ város-)iapz'ta'nyí Идиш! мы.“

Eddig a’ hirdetmény. — А’ tavaly szinte e’ tàrgy

ban kiadott, de mâskép’ értelmezett intézkedés ellen

egy kis észrevételem levén, azt egyik hirlapban elmon

dani bátorkodtam, eleve meggyôzödve levén , hogy n’

vârosielöjâróság minden észrevételt, bär kitòl adva. is,

csak a’ czélnak megfelelö Iegyen, szivesen fogadand,

és nem csalatkozâm, тег: а’ иуаМбт/Еге nem гемм—

ve'n tò'óbe’, észrevételeînet az elsö pontban tettleg föl

hnsználva lâtom, miben a’ közegésségì ügy erânti ipa

romnak valóban szép jntalmát talàlom. Haaonló szerencse

utàn törekedve, jelen rendörségi pontok közt is vannak,

mellyek jövendôre nézve ismét korszerů módositâsra

szolgâlhatnânak nlkalmul, mellyek közül különösen

kettôt nagyszerůségük так е1пеш halgathatok, neve

zetesen:

a) A’ 2-ik pont вып 48 o'ra щит Á'z'vúllllatác

egyébütt, ’s talán kisebb värasokban, hol az ebek ebek

nek tekintetnek, megâllhatna, de nem olly vârosban,

mint Pest, hol az ebek példa nélkülì szenvedélylyel

karoltatnak, lehet mondani, nem mint мышами, hn

nem mint legdrâgâbb kines, mellyért n’ 48 pengö krnyì

d .

_è-«\__ ’fw n¢4~w1v-„ »Ill-_. ,,  г -—--щ9——ю‚-_. -
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büntetést szivesen lenzeti inég az is, kinek hi'izàiiàl

ezlöszszeg az egészlköltség , ’s éhezô családja’ szâjà

tól kell is elvenni, annâl szívesebben az, kinek e’

csekélység nein is költség, ’s elfegott kedves 511111111

nak egy szál szôrëért is örömest lizeti: majd minden nap

elvasunk jelentéseket, mellyekben az eltévedt kutyáeska’

viszszahozójának olly szép semmapénz igértetik:~ nii

ez, ha nem igazelâsa állitàsoninak ‘l _ Enne'l fogva tehàt

a’ viszszaválthatási szabadsàg a’ rendörségi intézkedés’

2ik pentjának érdemeiböl fölölte sokat leven, ’s azt

ekezza, hegy e’ szahadsi'ig mellett az ebek’ szâma

Pesten legfölebb csak 48 óràìg' kcvesitetik, ez idö’ е1—

multàval pedig ismét helyre all. Én a’ 2-ik peut által

egyenesen oda nyilatkozm'im, hegy a’ melly eb hóhér

f'iltal elfegatik, az viszszavehetetlenül veszve van, így

hinnéni igen is, hegy a’pesli ehek’ szâma valóban meg- .

kevesitetnék úgy még is, ha a' hóhér iparserkentés vé

gett minden bebizonyített ebdögért némü dijra méltatnék,

a’ bebizenyodott hivtelenség’ esetéhen *) pedig anynyi

szoi a’ iiienyiiyiszer pénzbeli hüntetési'e szoritatnék:

emberi, életkérdés forreg fön , nagy târgy, miért lehet

va'amicskét âldozni.

b) Az elsô pont valóban igenigen szép inte'zkedés,

de ugy lâtszik, még mindig csak észképi, gyaáorlalöa ’

vive ninos , mert ugy hiszem a’ szinhi'iz utânni idôt az

ebekre nézve mi'ir csak ugyan lehet éjnek nevezni, te

*) A’ nálunk’ most divatló ebfegdezůst eknlat végett már

pairszor személyesen késértem, és a.’ hatvani kaputól

fogve a.’ barósiinder-utczáig 4er hallám a’ hóhe'rsu

hanoztól ezt: 11e тёти! azt, Миш legnrlp lváltották

lrz' tó'lünk. Ezt én végrehajti'isi hivtelenségnck nevezem,

mellynek gyakei'lásàl'a. e’ szabályek’ egyikében sem

adatott ncki szabadsag: akár mikor váltatott ki, ha is

mét ott ós ugy van, liolés mikép’ elfegattatliatik, elfo

gattassék, hiszen 6рреп a többszöri 48 krból lehet talán

valami iñt remélleni. l’. l

¿M
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kintsen bar akarkiillyenkor szét, актам m'erem, hegy

lakaig 50 ebet is lat magaliesan az utczân szerte ka

landozni: ohajtható tehât, hogy oz igen szép pont’

gyakerlatii oldala'it is közörömüukre minélelôbb lát

hassuk. 0h pedig egy kis szenvedélyos fölvigyâzás

alatt milly szépen lehetne e’ pontet sikeriteni ’s oda

vinni, hogy fôvarasunk e’ tekintetben elly szépen ki

söpörtetnék, hogy alig lehetne elhinni, hegy valaha az

ebeket szenvedélyesen szerette.

Es igy nines jelenleg egyéb hatra, mint sz. klr.

Pestvâros’ elôjârósagának e’ tàrgybani intézkedését er

szâgszerte követô például ajiinlani, inert fontes a’ târgy

’s fontossaganál fogva közös íìgyelmet érdemel, azt

igenis, inert megindnlt éltüuk’ sajkaja, remény és re

mény között evezünk az élet’ kétes tengerén: egyi

künknek sincs homlokara irva, nem ütôdiink-e a’ szirt

hez, melly habzó dühvelfölt'orditja sajkânkat.

Pap [тишь
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ZARADÉK.

l. A’ рев“ állatgyógytani vizsga

(examen) 1842-1( évben.

Az állatgyôgytani půlyán ez Ídén öszszesen 50en voltak.

A’ vizsga Julius’ 4-én vette кашами hat napig tartott foly

tonosan. A’ helyettestanár úr’ tanmódja. ûgyelmet gerjeszte

benm'ink , azi: azon változůs is, mellyet a’ pályázók’ ez ideì

szorgalma ’s kitetszö elömenetele szembetiinövé tett: 511111111—

lyuk, hogy штат foglalatosságunk miatt minden vizsgai

órán jelen nem lehettünk, annyit okulatunk után még is me

rünk mondani, hogy ha a’ haladás e’ szakban tovább is illy

megas tapinthatóságában nyerendi folyamát, mit elég okunk

van remélhetni, akkor a’ magyar ne\'el§sü baramorvosainktól

koránt sem leliet anynyira félni, mint eddig, mert lesznek

korszerüen haszonvehetòk, csak legyen e’ korszerüen 111152011

vehetöknek megyeszerte biztos alapjnk; de те; eddîg ninos,

9n fájdalommal mondjnk: m'nm Зам-‚г.



ll. _Flgyelnieztetések.

1 .

Érlclemlolmficsolut.

A’ Pesti Hirlappal jůró hirdetések közt ez év" elsö felé

nek egyik száma alatt illy rôvíd jelentés olvasliatól

„Gyökeres gyógyszer

szarvasmarliadög és lótaknyosság clleu. Van a' magyar ntozii.

han 524 sz a. földszint 5-k szúm. l font ára 4 for. 11.11.“—

A’ csak félig můvelt baromorves elött is már eléggé tud

va van, hegy allataink’ nyavaláji kôzôtt a’ marhadög és ló

taknyosság a’ legleveröbb kóralakok légyenek, inert igaz

игуан, hegy a’ marliadôg’ lefelyásának van olly kedvezö

állása, hel a’ baromorvos’ faradozásit ’s megtisztitett néze

tit több esetekben szerencsés fejlemény jutalniazza, de van

olfy kedvetlen is, melly a' szcrencsés kimenetel’ minden lc

lietségét apedictice kizárja; a’ kifejlett ’s figyelcm aláeslie

tö lótaknyosságban pedig mindig bizonyos afhalůl: a' Fúneb

bi jelentés pedig minden kórt'ekozati külömböztetés nélkül

мы" véve e’ két öldôklô kói-alak ellen nem csak gyógy

szert, hanem дутьем gyógyszert ajánl, mi tolmácsolat nel

kûl ugy mint van, sokaknak téveszlönek, вы nyil`vános csa

lúsnak tetszen ek, mitöl a’ метем fölmenteii'i kivůnem,mcrt

a“ jelentö a’ Бумаги gyógyizer alatt nem a“ csailiatatiansh'
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got, vagy is az ugy nevezett гаме-ада mira! értette, ha

nem azt, hogy a.’ kitett két kóralak elleni gyógyszere gyö

kerekből áll, azaz: medicamen e radicióus, bizonyítja ezt

a.’ kitett ár, melly csak 4 pengő forint fontjáért, már pe

dig ha a’ 4 pengő forintnyi szer csak egy taknyos lovat is

csalhatatlanul meggyógyítaua , valóban olly csekély ár vol

na, hogy azon fölül a’ jelentô még aztis megérdemlené, hogy

keze megcsókoltassék. De az illy csalhatatlan gyógyszer

rel ő bizonyosan nem bir külünösen a.” lótaknyosság ellen,

sőt ha bírna is, akkor is hajlandó volnék a’ hamarkodó ve

vöket szinte e’ helycn figyelmeztetni, és arra kérni, hogy mi

előtt a” font gyógyszer” árát lefizetnek, alkalmat adván, kiván

зак meg az árustól, hogy maga mutassa meg gyakorlatilag,

hogy a’ marhadögöt és a.’ lótaknyosságot gyógyszere való

ban gyökeresen gyógyítja, és megmutatván, már azután lefi

zethetík többszörösen is. Uraim! e’ kívánat semmi fölösle

gest nem tart magában, mert hiszen véghetetlen nagy a7 pénz'

szüke, ’s illyenkor a.’ speculatiók napirenden szoktak lenni,

’s ki vétkesítheti a.’ jelentől: is, ha a” pénzcrisis’ illy magas

állásában olly dologban keres magának egy kis fordulatot

tehetni, mellynek valóságát ’s lehetségét maga sem hiszi, sa

pienti panca. L. M.

2.

Szinte a” Pesti Hírl/lp’ 170k sz. alatt költ tudósítások

közt olvasható 5 „Egy gyakorlott mezei gazda ajánllya magát

„a, t. cz. juhtenyésztő uraknak a.’ juhbetegségek, különösen

„pedig a’ körömbetegség’, métely’ és az anynyira pusztító

„spanyol krimpiM gyökeres orvoslására. Irott és szóbeli tuda

„kozódósokra bővebb értesítést ad Preys J. A. füáros Pesten,

„három korona utczálmn 270. sz. alatti lakóban. (Árullya to

„Vábbá Dr. Angeli F.G. sósawtt, mint óvszert a’ juhok5 ke
„rengése (Drehkrankheit) ellen.“ - y

‚___ А .L__lŕl
qLÀAL- ц_--„M_ te _» A
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Нет csak Мышцы; linnem ténynyel 15, ha bár az ogy

kis тамады kerülne is, szivesen kîvánnnk az ügynek

mindig szolgálni, így lön, hogy olvasván e’jélentést, nem 1165

tiink az idézett helyre tüstént szemèlyesen megjelenni, a’

tárgy fölött bôvebb értesitést nyerendôk. Minden, mit kive_

hettûnk, következöbül állott: Mntatott Preys nagykereskedô

nekünk еду derék üvegrecipienst, telve kis dió nagyságú

labdacsokkal, mellyekböl парома kétszer, reggel t-i és estel

egyegy labdaes adandó a’ kórosnak, ezt 7 napig szukadatla

nul kell folytatni, ’_s mintiin ez idö alatt a’ 14 szem elkelt;

vége az orvoslásnak,ia’ heteg hasûrülct által gyökeresen

meggyógyul. Egy labdacs’ ára 2 pengô kr., egyegy darabnak

egész orvoslása. tehát 28 pengů krba kerül.

Mi nem akarjuk L. M. barátunk’ ñgyelmeztetési modorát

e' helyen követni, ne hogy azzal akár az iigynek , akńr n’

válalkozónak idô elôtt kárt tegyünk, mi ke'söbb talán a’dolog’

valósultával hánatot ’s pirulást okozna, bär megvallyuk, hogy

a’ mételykór’ természetét egy kissé ismervén, hajlandók va

gynnk a’ dolog’ igaz állása. fölött némiileg kétkedni anynyival

is inkább, mivel ugyan azon egy szerrel három kíilön termé

szetü juhkór’ gyökeres gyógyítsísa igértetik, elégnek 151111—

lyuk mégis a.’ gazdászati rcndet flgyelmeztetôleg oda. 1111151

tani, hogy miután az emlitett három kór’ heütött uralkodása’

alkalmával az itteni gyógymód’ megszerzése szép sommńcskát

kìván, mellyet amugy potombnn kiadni fölötte nehéz, tanácsos

volna, ha az ajánlott szerrel elöször kissing/)en tctetne'k kisérlet,

mi ha. kielég'itöleg mutatkozna,lelxetn_e azutzin nagyobbraterjesz

kedni. Ezt követeli a’ gazdászßti értelmesség. Az eredményröl

pedig minden esetre nyilvánns tudósitást kórünk, liogy a.’ tárgy’

iigyében jövendôben biztosb relatióval léphessünk közönségünk

elé, mellynek mindig a’ dolog’ igazabb oldalával kivánunk tisz- A

tünk’ részlcteiben szolgálni. A’ :zerkcaxtásr'gn
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3.

A’ lellehln'i/iló’ iigge'lie/z.

(Kntfö: Gemeinnützige Blätter Nr. .12. |842.)

Azon tapasztaliis, hegy a’1ehénhîmlöméreg emhcrbölí llt

ótás ¿Ital a’ természetes einberhimlò elleni erejét elveszti, ekot

nynjta a’ gazdasůgi tůrsulatnak Béesben, hegy a’ gazdakhoz

's egyéhb mariiahírtokosekhoz nyilvanos fölszólltást intózzen,

miszerént a’ keriileti vůlasztmánynak bejelentsék, mihelyt еду

tehénen tehénliimlö’ nyomai mutatkeznak. Azon esetbeu, ha

e’ betegség valóban létezik, ’s meg azen állapotban van, hegy

mérgével a’ gyermckek haszennal beótatliatnak, a’bejelentö

4 aranyból álló jutalmat nyerend. De hegy a' ílgyelem e` be

tegség eránt még inkiibb nôvckedjék, még az is, ki olly tüne

ményeket, mellyek a’ teliénliimlöliöz liasonlók, jelent be, 4

ierlnttal jntalmaztatik. Külìinös ligyelem aáánltatik a.’ fiatal

elñhasi telienekre, mellyek elöször ’s nem rég, ’s telienekre,

mellyek szinte nem rég borjuztak; azntůn tavaszszal, mikor az

állatek a’ téli istiillózáshól szabadra beesátatnek, végre a’ ber- f

jurngiis’ idején, a’ tehenek’ мистики egy helyröl a’ mit

sìkra, vagy haromvásitr’ alkalmaival, mikor a’ tejkifejée nem

lökéletesen tôrténik. Hasonlólag ñgyelineztetnek arre is, hegy

a’ jelentés legfölebb 5 nap mnlva а’, tögybimbón és tögyön ke

letkezò kütegek’ támadása után megtétessék, minthogy 1105200

velietöségét e’ kůteg legfölebb csak 7-8 napig tartja meg'

Az is egyszersmînd, ki a’ levak’ lábain elöferduló valódi csüd

fürtôt ш) (Menke) bejelenti, az esetben, ha annak nyirkja te~

hénhimlö” termesztésére a’teheneken, vagy védhimlôül a’ gyer

mekeken heszonvehetô, 4 arany jutalomrnl bìztosítatik и).

Mirzlay.

 

:l Mellyei “реп/1490123 a` l'iyak’ revatńban irtnnk le. эти.

° ) Тн1нп az illy шт »ranyu linzditái hazinkban rein volna Минет! Szerk.
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4

[ими—[ем lOl sz- шт közlém nézetimet а‘ Ballareml

.vzerró'L Folyó ¿vi „ищи ’I4-’77 számaibnn sainte e` Ищу

ról elmélkedik Dr. (faoràa Somogymegye’ physìcusa п‘ Маг

hadögriil törrényhozási ветшают czimü próba'czikkében,

mellynek a’ 77-ík sz. alatti folyamában еду osillag вы: све—

kélységemet is tetszett tekinte'lyül ватта: az avalolt kitétel

швы“ némü` megütkôzésre adott nekem alkalmat, melly meg

ütközésemet még is Almanachunknak сваи jôvô évi kôtctéhen

fogom talán Csorba physícus’ derekasan kinyomott gyógyaris

подпиши. ellenében bövebbcn kifejteni. Ennyit 5е1еп1е51‘еш—

leges tndósìtásul a’ кета baromorvosnnk.
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lll. llivatalos (штаты.

Rosenberg Auml nyugalmazott örnîester, külfüldön внег—

zett állatg'yógytani isméreteit t. n. Veszprém vúrmegye’ Vá

rosló'd nevíi helységéhen már több évek dta. szorgosan, ’s

веды meggyözödésünk után állitva, elég gyümölcsösen gyn

korollya, October’ 26~án (1842) egy szarvasmarha.’ kóresetét

каше be hozzánk, mint védelmére szolgáló adatot Pupos Ka’

roly megyei alorvos és Smidt János a’ sebészi jogot Kis

lòdön nyilvdn bitangló ama borbélylegény cl-lenében, kit М. S.

a’ Hirnök’ 41ik számában (1841) vmaír egyszer érdeme sze

rént a.’ közönségnek bemutatott, azon kél'éssel, hogy a’ be

küldött kóreset fölött mondanánk el öszinte itéletünket. Mi

a’ kivánatot mdr влёт: is készek vagyunk méltúnyolni, hogy

a’ kóreset óta folytonosan fönálló személyes surlódásoknek

fòlszólalásnnk мы talán véget vethetünk. E’ ezélból a’ kör

esetet ’s az ап‘а. adandó nézetünket még ez idei Almana

ehunkbun szivesen közlöttiikl volna, há a’ czikk ke'sön nem

érkezik vala., Rosenberg urat azonban e’ sorok’ мы bizo

nyossú teszszük, поду czikjét jövô Almanachunkbnn fôl года

tnlálni. Jól tudja azonlmn a’ beküldö úr, liogy gyakorló éle

tünkbo'l mi lnagunk is szinte n’ devccseri járaislmn 4 évet

éltünk le, követkenöleg a’ kérdésbeni egyénekkcl személyes

ismeretségben vagyunk,îs éppen ez az она, hogy a” kóreset

едим mi magunk nem nyilatkozhatunk, külònben megeshet



189

nók, hegy egyik vagy maisik rész pártoskodás’ emberét lát

iiá bennünk, azért az ügy fölött úgy intézkedtiink, hegy a’

kérdés’ tudemiinyos eldöntésére еду szakférñut, еду jelest,

’s az állatgyógytani isméretekben közhitelüt szóllitiink га],

hegy a’ kóreset fölött tudományosan nyilatkozzék, a’ szak

férfiu engedvén kérésiinknek, a’ czikket tölünk átvette, igy

teliát Rosenberg úr' czìkje tettleges fogenetban vétetett, ’s

csak közlése hia'tnyzik., "ezért pedig mi kezeskedíink e.’ nélkûl,

hegy a’ dologliaJ tovább avatkeznánk, mint a’ menynyit szer

kesztöi tiszti'ink talán egy két tepice fölvilágesitó glessa ál

tal megenged. R. úrnak a.’ közügy eránti öszintesége azonban

nekůnk különösen megtetszett, ’s ап'а. ada. alkalmat, hegy

addig is, mig ügye'ben nyjlvánosan fôlléphetiink, a’ közügy’ ér

dekét tovább is fìgyelinébe aiánlván, megkérjük a.’ szerényt,

hegy ama fönebb említett két egyén’ ezentuli tényeit is nyilt

szemmel késérje, “s a’ шаге, mellyet ök egymássali öszsze

olvadásnkban majd bossznállás’ érzetéböl, majd a’ tndemányes

müveltség’ vastag hiáiiyából a.’ közügynek olly süríien ekoz

пак ‚ szorgosan fóljegyezni, ’s intézetíinkkel tudatni elne

mulaszsza, mitsem tartvtin a.’ gunytekintetektöl, mellyek

az illy öszinteséget késérni szekták, inert a’ kôzügy elly

érdek, mellyért еду kis egyéni elégedést aldozni nem igen

nehéz. A’ szerkeuztó'ség.

Jegyzëny. Megengednek szerény elvasóink, ha az шипов

terjcdelem miatt Almanaelinnk’ elsô e'vi kötete't itt hczz'trván, a’ _

Il-ik rész’ штыками rövidre vont штата: jövendöre pó

telni fogjuk. ‚ Szerk.
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A’ Sebészi Almanach’ t. cz.` elöñzet”ji

a’ beküldés szernét:

Aradm egye'ben.

буй/16: SZATHMÁRY ls'rvÁN с. п. Агааше

gye’középponti és kórházi sebészénél:

Rósa Jósef föorvos és táblabiró.

Munkáosy Miklós megyei tiszteletbeli és kórházi

föorvos.

Lanshut Imre tiszt. föorvos.

Novák Imre orvosdoctor.

Csiki János e -— ——

Hobie-sek Móriez orvosdootor.

Vranovics Jósef városi r. sebész.

Slozarik Pál megyei r. sebész.

Gyurkovszky lstván seb. és szülész mester;

Suhajda Pál seborv.

Mittler Maximilian seborv.

Lindner János megyei baromorvos.

Kohn Móriez seborv.

Andrenyi Károly megyeì gyógyszerész.

_4d-»1h14 __.: - _
f »Milá-:nfld ”США. :__-__»
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Lucz Fcrdinánd tiszt. seborv.

Stupa György gyógyszerész.

Báró Tomassioh Károly.

Korniss Jósef lelkész.

Schmioz Israel ezredi seborv.

Sándor Athánász orvosdootor.

Schulhof Pál seborv.

Knopfler Náthan erlangi doctor.

Horváth Benedek seborv.

Virágháli Elek ezredi seborv.

Rév-Komáromóun.

атм : Nagyváradi TÓTH JAKAB városi rendes

orvos-sebésznél :

Dr. Nagy Gáspár.

Medák Emanuel.

Penthe Benjamin.

Tóth-Mikolay Laios.

Kemenozky Josef.

Nagyváradi Tóth Jakab. »

Zemple'umegye'òen.

вши: BUKovistKY JósEF zempiénmegye’

_ kôzépponti seborvosánál:

yLanozinger Dan-i B. Sennyei Sennyei ö mélt. ud~

vari orvos

Székely N. seb. mester Tokajban.

Bukovinszky Jósef sebész és szülészmester.
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A’ szerliesleôse'gnél :

Lesták N. Kun sz. Miklósi r. seborv.

Lóstainer Antal Pestváres’ г. seb.

Farkas János nagyperkátai nredalem' erv.

Ujlaky Ferenez sebész tanuló.

Elefánty Erneszt seb. mester.

Zlámál Vilmes Magyarország’ baromervosa és he

lyettestanár 5 решат.

Szalay .limos sebész és szemészmester.

Oláh N. orvosdoeter, a’ pesti gyermekkórház'

segédje.

Gere Jósef seb. mester.

Lanka Ferensz seborv. Baboosán Somogyban.

Muezhardt Jósef baboesai lelkész. f *

Berovszky László gyógyszerészsegéd Pesten.

Troll Lipót seb. mester.

Módra Antal seb. Jakováczon.

Stern Josef Szilas-balhási seborv.

Materényi Jánes kislödi ispány.

Schmidt Jakabl adenyi gyógyszerész.

Jámber Mihály seb. és szül. mester Halason.

Манну György mérnök.

Szkalka Candida bakenybéli elöjáró 2 példa'ny.

Bácsmegge'óen.

дуй/156: JABLONKAY einen sebész és szüiész

master, Zemborvárosának és kórházának ien`

des ervosa:

л . А .__ _ мы“ L
“_ щ” >'—Е‘—:— „ _ a`¢4<`£
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Poák János megyei középponti sebész, polgári

aranyérdempénz’ tulajdonosa.

Pócsy Endre Mililics helység’ sebésze.

anlonkay Gábor.

Dolgozó társaimhoz.

Megengednek barátaim, kik beküldöu mun

вымыл válalatom erànti részvétüket bebizonyílani

szívesek valának, ha jelenleg tehetségem’ állása

szerént fáradtságukat, mellyet bizonyosan nem

dijért tettek, egyegy csìnos катет példánynynl

jutalmazom addig is , mig azon állásba jövendek,

melly irói részvétüket föltünöbben jutalmazhat

nom nem giltja. Hogy pedig e’ osekély ajánlato

mat szivesen fogadják, sziveskedjenek azzal be

bizonyílani, hogy a’ részükre fólre tett példányo

kal tölem alkalom által elvilessék.

Pesten September’ 20-ím 1842.

Pap [упаси

nzcrknziö.
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