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Fenékkerekités.

lalamint a' XV. és XVI. század a' különb tudo-

mányi felfedezések végetlen rajától zsibongott —

mint hajdan a' bibliai hét bö esztendö : mos'.ani

századunk is, különösen utolsó két évtizedében ,

nyüzsög a' gyógytudományokba vágó , 's hol

roszal, — hol jot is agyon vagó lelemények'

zsizsere hadától. Tekintsük a' láthatárt ! Egyik

forró 's füszerezett borral (Lazarini), másik

fris tiszta vizzel (Prisnicz), — egyik száraz

zsemlyével (Schrott) , másik puhára fött pró-

fonttiil (az anonymus juhász Poroszhonban), —

egyik a' biblia szavainak elömondásával 's imák-

kal (Dr. Ringicis Münchenben), a' másik csu-

pán simogató megáldással (a' delejzö Ennemoser)

— egyik az orvosságok' árnyékával(#oA«ew»e«n)

másik egy tarisznyaporral 's akónyi fözetekkel

(Rasori Tomasini), — egyik francz hashajtókkal

(de Roy), másik angol bélinditóval (Morison) —

a' harmadik plane tót hasüritövel — laxativával

— (V Rudnói Madva) akar minden nyavalyát
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agyon durrantani. A' mi pedig a' vérszopó vain-

pyrokat illeti, kikha vért pintenként nem bocsát-

hatnak, hamarabb elhunynak betegeiknél: vagy,

mi meröben cllcnkezik , kik egy csep vérbocsá-

tásnak hallatára már szörnyü halált halnak, —

vagy végtére, kik a' jodnak mint a' Jud-nak csu-

pa divatból egyiránt ohajtanak polgárjogot 's ha-

tártalan hataskört eszközleni : mind ezeket nem

is emlitem, valamint azokat sem, kik a' jodinát —

jodot, hydrojodas kalit — csupádoncsupa hyd-

rargirumnak (mercurnak) nézik, 's töle mint

a' lidércztul botorul elrettennek, összeröffennek.

Mind ezen sok uj felfedczésekröl csak azon

német elményt mondhatjuk el, hogy: az a' sok, a'

mi rólok hireszteltetik , nem mind uj , . — a' mi

uj , nem sok — (kivevén némileg a' jodot.)

Hogy universale remedium, melly az éhel-

halót táplálólag éltetni, a' magát agyonfalót üri-

töleg kiéheztetni birja — melly a' megfagyottat

felengesztelni , a' félig megsültet félig megfa-

gyasztani tudja — melly a' véreveszettnek vé-

rét szaporitani, a' bövérünek vérét megfogyat-

koztatni képes legyen 's a' t. hogy mondom illy

átalános gyógyszer nincs 's egyátalában nem is

lebet, azt kiki tudja, kinek e' lapok kezeibe ve»

tödnek, 's hogy universale remedium hallatára az

orvos azonnal azt pengeti , mit Szentpéteri a' két

pisztotyban, midön arája a' zenemester' karjai közt

aléldozik,t. i. hogy „alázatos szolgája" — ez

mondom mind ismerös dolog : minélfogva hogy

tobbi közott például a' rudnói szerek (labdacsok

— pilnliik, porob, füvek és kenöcsök), iuely
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lyek majd minden betegnek léuyeges változtatás

iiélkül mindig egy forman iratnak, szinte nem nagy

részvétetlobbantanak az orvosnakkülönben bár-

miképen is buzgó keblében, szinte tudnivaló; ha-

jtemha docto kegyelme a' hires Zimmermantól a-

jánlott magányba vonúl hébehóba, 's ottminda'

uiellett hogy jól látj'a,miszerint, hacsak akaromfélc

ízümanna gyanánt nem harmatozik Rudnó térein

valami absolutum szer , bizony kurta kis supellex

lebet ott ; fontolóra veszi mégis , mi csakugyan

tnéltán szeget üthete fejébe , hogy t. i. elvégre

nem gördül ám mindig vakra a' rndnói koczka.

'S csekély személyem ezen ntagányba- és

magábatérésthellyelhellyelvalóbangyakorolván,

csakugyan az iménti 's bennünket — magyaro-

kat — legközelebb érdeklö rudnói gyógymódon

nkadt vala meg mindcnek felett. A' seregestöl

szemeim elött álló rudnóiféle tapasztalati adatok'

szemléjenél azon eredményre bukkantam , hogy

a' tót kiüritök ritkán sikerhiányuak , hanein hol

vészes, hol pedig üdvös foganattal birók. Л' go-

noszokhoz tartoznak: a' higany' (mercurius) bö a-

dagából eredettnyálfolyás(salivatio), a' túlbuzgó

's életeröt kimeritö hasmenések, bél és méhgyu-

ladások, a' különféle forrásból bugyogó vérára-

dások, a' csillapithatlan és sorvadásba sülyesztö

lázak. — A' jó félékhez ellenben tartoznak : a'

nyavalyatörés és sokféle néven nevezendö gör-

csös bántalmak, a' görvélyes fekélyek, a' külon

féle börkütegek, a' tagszaggatások' külön fajai-

nak elhárilíisa , a' rosz emésztés , a' makacs kö-

högések'Iedorongolása, 's végtére a' néha tudo
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mányos névvel még el sem igen keresztelt bo-

nyolódott kóralakoknak tagadhatlan elszélesz-

tése 's mint röviden mondani szoktuk , meg- és

kigyógyitása , még pedig ¡ttott olly egyedekben,

kiket Péter vagy Pál elhiresztelt gyógyász is

hasztalan orvosolt. Ez nagy mondás, de igaz —

valamint az is tagadhatlan , hogy: vak tyuk is

talîil néha gyöngyszemet, 's minél többet talál ,

annál inkább érdemel figyelmet.

Minél több vizzcl bir csatornám, annál in

kább olthatom szomjamat, 's minél közelebb me-

ritek a' kúlfohoz, annál tisztábban kapom vizemet

(purius ex ipso fonte bibuntur aquae):ebbeli mind-

két ohajtásomatRudnón a' hely szinén véltem leg-

biztosabban elérhetönek, mirenézve elhatáro-

zám magamban, miszerint foglalkozásaim meg-

üyérültével neki indulok a' Tótországnak , hogy

magamnak, 's Rudnó érdekletteinek a' következö

kérdésekre felelni birandjak :

1-ör. lgaz-e, hogy mindjárt ráismer a' leí-

kész a' nyavalyára minden kérdés nélkül , mint

az értelmes kovács a' ló bajára ?

2-or. Minö bajak találtatnak el leginkább?

3-or. Minö bajak nem találtatnak el ? vagy

talán vaktában kereszteltetnek hol ezzel . hol

amazzal a' névvel ?

4-er. lgaz-e, hogy kollégának betegei kö-

zül egy sem hala meg ?

5-ör. Nincsen-e kollégának holmi rejtélyes

sugója a' rudnói utféli clöállomásokon vagy ma-

gában a' rudnói fogadóban , söt tán saját kony-

hájában vagy szobájában — avagynemlehctnc-i*
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talán beteg' szine alatt lappangó kémnuk némi

nyomába akadni?

6-or. Melly bajak azok , mellyekben ember

a' talpán kolléga , noha azok régtöl ellenszegü-

lének rendes orvos' okszerü gyógyitásának ?

7-rer. Mellyek azon bajak, mellyeket el nem

üz kolléga, de söt tan még inkább kifejleszt?

Ennek megtudása -végett a' Pesten lakó 's Budnón

megfordult betegekhez rendre el kelle járnom ,

a' pestkivüliekkel pedig levélviszonyba kényte-

lenitetém bocsátkozni.

8-or. Minö szereket kedvel különösen kol

léga ? —

9-er. Nagy-e orvosságainak külonbsége?

10-er.Minönevekkel bélyegzi gyógyszereit?

11-er.Minö szereit lehetne bevezetni, vagy

jobban mondva, ismét feléleszteni az orvosi

gyakorlatban?

12-er. Minö fogásai lehetnének imitatorum

servorum pecus váda nélkül utánozhatók ?

13-or. Minö kollégának orvosi miveltsége ?

14-er. Mellyek kutforrásai, mellyekböl or

vosi ismereteit szedegeti ?

15-ör. lgazi copiák-e a' rudnói receptek? .

Midöu ezen kérdések megfejtéséhez járul-

ván , a' láttakat, hallottakat 's egyébként tapas/, -

taltakat összefüzendem , végtére a' nyert ered-

ményeket feltárandom: arról biztositom a' nyá-

jas olvasót, hogy az igen tisztelendö Madva Fe-

rencz rudnói lelkész urban csupán a' mükedvelö

orvos-ügyfelet (dilettans kollégát), korán sem

pedig a' papot veszem taglalóba , 's ime tisztán
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's érthetöleg kimondom , hogy : egészen külön-

választom benne a' paptól az orvost. Az orvos-

ról kimondám habozás nélkül a' mezitelen roszat,

valamint a' csupasz jet, de mint papot birálatom

alá két okból nem veszem: elöször, mert absolut

elvem a' papokról mint a' holtakról: nil, nisi be

ne ; másodszor mert — 's ez tulajdonkép elöbbi

mondásomnak fenékalapja, én a' papot — legyen

az bár erröl vagy amarról a' lészrol , ebböl vagy

amabból a' felekezetböl, szertartásból , hitböl, vagy

vcdlásból — mindig horebi égö bokornak tekin-

tem, mellyhez jámbori indulattal kell járulni.

*
*

*

Ad vocem „pap és orvos"

Sokan azon hiszemben vannak, mintha a'

papi és orvosi rend két egymással homlokegye-

nesen ellenkezö, két valóságos ellenséges part

volna, noha semmi egyéb emberosztály között

olly hasonlatosság nincsen,mint az orvos és pap

közt, mert (de kérem ne forditsuk át olvasatlan

e' lapot!)

1-or. Mind a' jó pap , mint az orvos holtig

tanul.

2-or. Mind a' kettö szilárd titoktartó.

3-or. Mind a' kettö ellenörködésen kivül

áll (hol tágabb hol szorosabb értelemben) 's mint

a' népnek meghitt barátja vagy atyja tekintetik.

4-er. Mind a' kettönek becse kitünö polczon

diszeleg, de ha bukik,'akkor negyven nap negy-

ven éjjel hull, mint Szent Mihály tizettjei , le-

dobottjai ÇdiaboU).



5-ör.Mind a' kettö vigasztaló uemtöül, föl-

(lünket édenitö jó szellemül van közénkbe szál-

lítva az égi kormány által.

6-or. Mind a' pap mind az orvos — az ép

állapot' föntartását, mind a' kettö az ártalmas bo-

folyások' gátolását, mind a' kettö végtére a' kitört

bajak' orvoslását vallja föladatául 's mint tudjuk,

egyik a' lelki, másik a' testi szférában (kör

ben), 's ki nem ismeri, milly szoros kapcsolatban

áll a' lélek a' testtel, — a' szellemi az anyagival!

Hogyan gyógyit p. az orvos beteg lelkületböl е-

redt nyavalyákat, ha a' vallás' malasztos balzsa-

mát nem ömleszti a' zsibbasztó lélekre ? Hogyan

javithat ellenben a' pap olly indulatforradalmak-

ban, mellyek a' vér , az epe , az agy , a' máj , a*

lép 's a' t. elfajulásaiban gyökereznek 's igy bu-

jaságra, házsártosságra, Ou- vagy testvérgyil-

kolásra 's a' t. rugasztanak, ha mcghitt barátjától

az orvostól anyagi szereket nem szerez lelki be-

tegének. Ádám' mellyik fia találá íöl e' napságig a'

szellemi és anyaginak szoros határát ? szabato-

san kituzött ,ne odább'ját (non plus ultráját) ?

7-er.Mind az orvost, mind a' papot gyakran

kisértetbe ejti az egyotdatuság' gonosz nemtöje, 's

innen egyik fogytiga'durva materialismus' fene-

ketlen aknájának fulasztó légü mélyében tespe-

dez, mig a' másik az olly igen -igen subjectiv

idealismusnak földünktöl szüntelen lötávolkivüli

magas fellegeiben libegdegel örökön - örökké:

de tanult engedni mind a' kettö, 's ha igaz hiva-

tással bir, tud is engedni mind a' jó hitész;mind



a' jó orvos, mert erre az ész inti , a' sziv pedig

serkenti 's ragadja !

Az engedésböl egyetértés születik,;gy mint-

ha a' költö képzelete büvharangjának*) varázs-

zengetegei hangzanának egyiknek mint másiknak

szeliden megrezzent idegzetében, támad élteto

közérzésés eleven közszeretetmindkettönek osz-

szeforró keblében.

8-or. Tanitja azt a' tapasztalásis, hogry az igaz

lelkü pap és orvos, ha csak a' leggyengébb érin-

tésbe jó is egymással, a' legszorosabb barátsági

viszonyba forr össze, épen ugy , mint két tiszta

jellemü pénztárnok , ki egymást elöször látja 's

egymást jól átlátja : örvendve hyujtja az' egyik

olvasatlan a' másiknak a' gyüjtött kincset, mellyet

raja biza a' nép — örvend mondom, hogy olva

satlan nyujthatja át a' pénzt, mert látja a' becsü-

Jetet barátjának szeméböl kisugározni,— 's nem

különben örvendve veszi a' másik is szinte olva

satlan át az öszveget, mert öntisztaságát látja

Ugyfele' pillantásaiból visszatükrözni : illy en az

ellenörködést feleslegelö bizalom, melly igaz él-

vezetet nyujt az igaznak , 's két illy igaz lélek

hogy ne olvadjon aztán egygyé két testben ba

rátta? baráttá a* szó legmennyeibb értelmében! Re

vés az illyen ember mai világban, mondja a'keves-

sé higgadtabb keblü — de 100 év elött még ke-

vesebb spanyol juh volt határainkon ! Az ipar

atyámfia! a' nevelés! a' vas akarat! fac possis

's meglesz ha barmot jobbitasz, embert

•) Schiller Concordia nevü harangj».



iiiiért tiem? 's ha jobbitani akarsz, magadon kezd

a' jobbitást, ugy mond a' bölcs.

Ritka, meg kell vallanom , rilka mai nap a'

pap és orvos közt Castor és Pollux , de ennek

oka (mit vörös tintával aláhuzní nem ártana) az,

hogy nem bir mineen orvos és p ap, midan bt be-

igtatják, valóságos hivatással— vocatióval ; mert

ha igaz , hogy költészszé születni kell , nem ne-

veltetni; ugy még igazabb, hogy az igazi orvos-

nak és papnak szinte nem csupán képeztetnie ,

hanem teremnie, meghivattatnia kell: de mire fáj-

dalom nem ügyela'jelenkor olly lelkismeretesen,

mint a' hajdani! 's azért akkor csak minden ti-

zenharmadik vala Judas, holott mostanság orül-

hetünk, ha az igaz a' minden tizenharmadik! Nem

csupán az ész'erejének metrumát, az eminentiák-

kal vagy plane csak primákkal bélyegzett testi-

monialisokat kell a' csödöknél szemügyre venni,

hanem a' szivet is egy gazdagon rovatolt 's hi-

ven beirt ugy nevezett conduit-listán fel kellene

állitani , mindannyiszor, midön a' szellemiségi

vagy anyagisági gyógyásznövendéket a' pytha-

gorási körbe bevenni 's folkenni akarjuk: mert

magas ész történetesen alacsonyszivvelegy lény-

ben párosulva a' legkárhozatosabb eredménye-

ket rajozza, 's átok és vészmaszlagos magvai le-

pik el egyaránt a' szellemi és anyagi tel-

keket, mellyeken emez egyoldalulag választott

csirarémek járnak kelnek, 's adják az irányt!

Az ész és szivközti súlyegyenvesztés oka ,

miért szállonganak Pandora' szelenczéjének szö-

kevényei olly számosan nyomorult foldünkön, 's



10

többi közt az orvosi tan' határlalan mezején, hol

mostanság a' jeles Dr. Friedlaender szerint a'

zürzavar, a' birálat (crisis) idöszakát éljük, melly-

böl az igazán üdvözitö gyógytan csak a' bölcsé-

szet 's vallaV kezei által tisztulhat ki roppant a-

nyagiassága' salakjából. — Búsan vcszi észre

az élesszemü és elmélkedö pap , de még a' gon-

dos orvos is, hogy bizonyos idö óta némi vallá-

si hidegség, sot még holini bölcsészeti iszony is

bontakozik a' gyógyászságban, visszatoroltatik

az elmélkedés (speculation), 's csupán az empiris-

mus' (tapasztalóság) tág 's kényelmes országut-

ján történik renyhe ledérséggel a' pályázás me-

lofelé a' világ' vásártérére, hol tarka vegyületben

hemzseg a' külön szinü orvos és bóditja a' közön-

séget saját pártja' magasztalásával 's elleneinek

legyaláztával. A'jobbak,kik a' töprenkedés 's a'

gyötrelem örvényében sikeretlen iparkodnak tá-

jékitóra (kompass) szert tcnni, hangosanjajdulnak

Föl, sajgó kinjaikat nyilatkoztatván a' jelennck

szörnyü elszakgatottságán, szörnyü bonyolódott-

ságán, és átható reformért ríinánkodnak, melly az

avatatlanokban(a' nemorvosokban^bizalmat's tisz-

teletetrügyeztetne. A' reform kétféle lenne, az e-

gyik az objectiv, melly talán a' medicát a' chirur-

giával osszeolvasztaná? mihez szólanijogom nines

mert nem kérdeztek; a' másik , melly magunktól

és magamtól is függ, a' subjectiv reform, 's azt

követeli: hogy az orvos' lelkülete' kimivelésére

is figyelem , nagy figyelem forditassék , az orvos

ne csak szereivel, hanem jámbor és szilárd aka-

ratával is iparkodjék gyógyitani, költessék ösz
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sze az ugynevezett természe( gyógyereje az ugy-

hivott lélek' gyógyerejével, mit a' pogány öskor'

magiáju megpendite , mit a' kereszténység tiszta

fénybe derite és magas polczra emele , 's melly

a* közép századokban olly kitünöleg szerepelt,

— igaz ugyan, hogy ekkor néhanéha ki is tért

az igaz világositási ösvényröl az önérdek 's ka-

ján ravaszság suttomos homályos rtjtekeibe, hol

a' legkárhozatosb tévtüzek' csilláma adaték ki

napfényül a' vakoskodó butav tömegnek. De itt

van az idö, midön a' Psychiatria (lélekgyógytan)

's németly zsenge vázvonalai a' tiszta cletdelej-

ségnek (Lebens-magnetismus) ismét a' tudomány

foruma elébe hozák az aKarat, gyógyerejét. Az a-

harat, a' segiteni ohajtó akarat (melly maga mar

mennyországa az embernek) , az örök szeretet-

nek és teremtö istenségnek leghivebb viszfénye

(Reflex), a' gyógyászatban a' vallásosságot a'

bölcsészettel testvérfrigybe fogja léptetni,'s ak-

kor majd a' gyógytan igazi disze leend a' tudo-

mányoknak , mert a' bölcsészettöl saját léte' va-

lódi megismerését, szerte elágazó viszonyait és

hivatásáiíak öntudatát, (mellyröl gyakran igen

homályos vagy egészen hiányzó fogalommal bir,

nyerendi el ajándékul,— a' vaílástól pedig azon

ezent kelyhet kapja emlékül, melly által egy ma-

gosb , 's eddig csak futólag méltánylott világnak

lesz polgárává, mi által az örök szeretet' lelkétöl

lesz megihletve, melly ismét uj szövétneket gyujt

az ísmeretek' terén, mi szerénységet cseppent a'

tudósság' gögébe, 's melly a' gyógyászatot jám-

bor cselekvéssé szinváltoztatandja. Földi 's men
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nyei bölcseség fogja ekkép a' gyógytan' hom-

lokára a' fölkentség' bélyegét illeszteni 's neki

a' többi tudományok és müvészetek közt az el-

sö rangot megszerezni.

Ha megfontolva veszi mondatimat a' nyájas

olvasó , akkor meggyözödik arról , hogy azon

orvos, kiben az absolut jó iránti lelkesedés szol-

gál (egy meggySzödésböl lett missionariushoz

hasonlólag) minden cselekedetnek rugójául: azon

orvos inondom, sokkal képesebb lesz gyógyitani

mint az ollyan, ki csak pénzvágytól vagy ter-

mészettani szenvedelemtÖl serkentve müködik;

mert eme csupa experimentálgatásból könnyen

elpattantja a' soha többé össze nem hurkolható

életfonalat, — a' másik pedig csak addigcsapol

vért , mig pénzt csapolhat , addig erösiti a' be

teget, mig amaz erösiti az orvos' jövedelmeit : mi

közben a' valódi jámbor gyógyász izzadoz , mig

ereje hatalmával egyoldalt a' betegség mibenlé-

tét ki nem lesi vagy a' czélirányos szert ki nem ta-

lálja, más oldalt pedig határtalan bizalmat,

hitet gerjeszt a' betegben, mi által az életerök

folmagasztaltatnak: ezen magasztalódás' foganat-

ja pedig a' fölgyógyulás.

Vannak egyébként átalkodottak, kik a' meg-

ismert igazságot konokul eltagadják : illy szent

lélek elleni bünben fetrengökhöz semmi közöm;

de vannak még ollyanok is, kik imigy amugy csak

engednének az ígazságnak ; de mégis jobb sze-

retnék , ha a' mondat hohni tekintély' sulyával

fontositatnék meg , 's ezen jó emberek' számára

ide tüzök néhány mondatot a' halhatatlan Dr.
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Hufelandtól ; (kinek mint ember mint orvosmik

érdemei az egész világ elött ismerösek, kinek

föleg macrobiotikáját forgatják a' lajkusok ke-

zeikben) Hufeland „enchiridion medicum" czimü

munkájának 82 lapján ezt olvashatni (németül)

„Legmagasztosb hivatal az isteni szolgálat után

az élet' szent lángja körüli paposkodás , az isten

legmagasb ajándékai és a' természet' legtilkosb

eröi fölött az emberiség' javára vitt igazgatós-

kodás, azaz — az orvoskodás."

Kinek a' gyógyászat nem válik vallásává ,

annak az legsiralmasb , leginségesebb 's leghá-

ládatlanabb mesterségévé lesz , galádsággá al-

jasul le, rút bünné fiajul el. — 'S mi a' gyógyászat

most olly soknál? semmi egyéb, mint puszta nye-

rekedés — olly eszköz , mellyel szerencsét le

het próbálni és pénzt meg dioso czimeket sze-

rezni — legfölebb , 's ez is csak a' jobbfélék-

nél, természetvizsgálat.

Der Menschen Leiden zu versüssen

Das höchste Glück ganz zu gemessen ,

Ein Heiter , Truster hier zu sein ,

Dies , Gott ! lass mich bei allen Sorgen

Bei Tag's Last , jedem trüben Morgen

Gerührt empfinden ganz mich weih'n

Zu trösten , helfen , zu erfreun.

H u Г e I ¡i n íl.

'
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Elsö napom Kudu он.

Nem akarván a' nyájas olvasónak шar ed

dig is túlfeszitett figyelmével továbbá visszaélni,

elmellözöm, miképen jutottam a' gözösönPeströl

Váczra, hol hasztalan keresék társasági kocsit

Kudnúra, noha innen minden héten 2-3 szekér-

rel kocsiznak bucsut a' betegek ; nem szólok azon

épületröl , mellyet várasi kórháznak neveznek

Yaczon , mellyben testem és Ielkem erei fél óra-

negyed alatt a' végkimerülésig megfogyatkoz-

tak; — nem emlitem közelebbröl azon magány

épületet , mellyben az értelmesség a' kedély és

a' jó izlés olly kitünöleg trónlik, nézzünk bár a'

roppant könyvtárba , hol egy könyvforgató is

vonz többi közt figyelmet magára , vagy-a' jeles

festvényü szobákba, a' válogatott elrendelésü

kertbe , *) a' szomszéd kies udvarba , vagy a'

teritett asztalra, hol méga' lélek is bö és izletes

táplálékkal láttatik el. — Nem emlitem , mikép

kelle másnap istnét a' gözöshöz járulnom , mikép

jutottam ezen Komáromba , mikép az itteni fo-

gadókban könnyen kapható kocsik' egyikén Nyit-

rára, onnét a' mind inkább elregényesedö vidor

bérczü tájékban Nagy - Tapolcsányra ; — el-

mellözöm , miként nem örvendettem csupán , de

meg is lepettem itta'gyógyszertar'szigoru ren-

dességén , hol à' Rudnón megrendelt gyógysze

*) illellybül százanként osztntnak szlét ajándéku

szejfény adózókna k évente n-mesitett gyümölcsfák.
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rek cgy saját óriásszekrényben, és számtalan

jól megczimezett ládákban külön hüselnek,7nel-

lyek meghazudtolják azon pletykát, miszerint a'

gyógyszerész (ki nekent egyébkint sein ingein

sem gallérom) amugy isten igazában elmarko-

lász hol ebben , hol amabban a' fiókban. Utolsó

falu Nagy - Tapolcsány és Rudnó ktízt Kres-

tyánfalva. Innen kisség jobbra kanyarodik az ut

és a' puskalövésnyi távolságra álló egyszerü de

igen tiszta (József idejebeli) rudnói templom fe

lé vezet, mellytül kezdve maga a' fák és part

ültal eltakart falvacska egy hegyoldalon vonul

el ollykép, hogy Rudnót, minthogy egy teker-

vényes völgy' partjain görnyed, nem is lehet

rajzolni zavar-okozás nélkül. Az egyház' keleti

és éjszaki oldalát kert öleli , éjszaknyugotit a'

paplak érinti , nyugotit pedig az udvar , melly-

nek palánkja elött, érkeztemkor4 kocsiés7sze-

kér állott különféle nyavalyásokkal terhelve.

Benéztünk elöbb a' palánknak nyiltszivü-

séget áruló tág résein , kémlelvén — áll-e vaj-

¡on sok ember az udvaron, mit ugyan most nem

tapasztalánk, de lebete per inductionem igen

tisztán következtetni, hogy bizony majd annyi

lélek fordul meg napjábana' pap' udvará.ban, mint

a' mennyi a' bécsi burghofban , mert benykván

az udvarba, karavánunk szerencsésen baktatotl

elöre a' 60—80-ig mehetett turbékoló galamb-

falka közt , a' nélkül , hogy csak legkevesebbé is

megzavará a' szárnyasok' nyugalmas gondtalan-

ságát^ mi természetesen nem történendett, ha

szmnos embertömeghez nem vala szbkva a' s?e
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lid tubasereg — ugy nemkülönben a' velük paj-

táskodó külön faju szapora baromfi is.

Egyszerü kitelhetö tisztaság uralkodék a'

csürrel, ólakkal 's néhány növendékfával fel-

szerelt udvarban, mellynek mihamar szembeszö-

kö végén áll a' paplak két ablakkal , 's egy kö-

zöttük nyiló ajtóval , ezen a' konyhába jutni ,

mellyet a' hölgyek csinosnak mondanak , de a'

mellyben hölgyeket csinosakat nem találtunk,

bár hölgyre kettöre is bukkana szemünk. Az

cgyik akkora volt, hogy Átlást könnyü szerrel

fölyálthatná bármikor a' világteke' istápolásában

izmos területére nézve : de erejét tekintve most

az egyszer még sem , mert quell horreur az ama-

zon egész valója elhanyagolt(elhanyagolt?igen,

igen elhanyagolt) váltó lázból eredt hasdugu-

lásnak 's innen viritó szürke sárgaságnak vagy

sárga szürkeségnek volt csodálatos képe. A' má-

sik hölgy akkora volt mint egy közönséges ma-

gosságu bot ; de továbbá törpe magasságát meg-

bocsátva is , még mindig nagy hasonlatosságot

találék közte és egy à peu prеs a' Vácziutczában

árukép kiállitott pálcza között,mert (Saphir mo

derában gondolkodván) 1-or mind a' bot , mind

az asszony száraz. 2-or mind a' bot mind az

asszony érzéketlen , mert imé a' legnyájasabban

szólitassék bár és üdvözöltessék is a' számos

supplicanstól , stereotyp durczásságából eddig

ötet senki nem látta kivetkezve. 3-or olly ijesz-

tö, olly borzasztó hatással bir ezen asszonyi ál

lat kinekkinek láttára , mint egy bot , mellyel

kemény föbe kemény argumentumok sulykoltat
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пak. — Mig ezenantropognozistöredékeit Pesl-

re térvést összefüzdögélém , egy meghitt embe-

rem azt állitja , hogy isten ötet ugy segélje ,

meg van a' bothoz hasonló asszonyka' kedélye

gyógyitva , még pedig elvileg hasonyszenviké-

pen , mhitán holmi simitia similibust *) adtak ne-

kie , de alagilag bezzeg aleopaticust.

Mind ezek' folytában miután mar jobb utra

tére vádoltunk, szinte Saphir**) szellemében azt

állítom, hogy bizony mégscín hasonlit e'jó asz-

szony a' bothoz , mert: 1 , ezen asszony elveszi

a' tallérokat, a' bot nem. 2 , botértkapni tallérokat,

ez asszonyért nem adnának egy babkát. 3 , a'

bot sima, ez asszony durya. 4, a' bot uj jószág,

ez asszony ócska portéka tarattyu. 5, a' botot

örömest hordjuk magunkkal, ez asszonytól örö-

mest menekülünk. — Ki nem ismer ezen olly

izetlen kellemü , valamint izetlen leirásu nöben

a' pap'gazdasszonyára — kinek mogorvaságáról

mar a' hír tárogatói eljajgatták a' legborzasztóbb

nótákat, 's kirol csak egy vonást, egy igen ár-

nyéklepte vonást másolok le szurokba mártott

ocsetemmel , mell.y vonás igaz , némi szurkot és

szurtot rám is ejt , de . . Causa causae est simul

*) Szeget szeggel , botot bottal.

**) Nehogy más lobbantsa szememre , maga nt te-

siem magamniik a' megjegyzést, hogy midôn Saphir tol-

lával irok, koránsem hitegetem magamat, mintha Saphir

ünneplett venája ömlesztené a' betüket 's gondolatokat ,

ki nemesak szakembercnek nem, de még csak dilettans-

nak sem képzelem magam az elmények'(Witz) mezején,

hanem ha hébekorba amugy andalgtombaiíeltévelygtetné

IVemesis szegénv gjarló lelkemet e' térre!

2
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causa causati ; vagy más szóval : jaj a' botrány-

kozónak, de jajabb a' botránykoztatónak ! ! Hall-

juk a' botrányt ! — Egy igen tisztes bécsi asz-

szony egész illedelemmel simula az imént meg-

csipdeltem gazdasszonyhoz , ki az idegen nimek

beszédéböl (bár azt jól érté) csupán azt fogtu

meg, mit kezéböl vehete ki, t. i. a' 10 penga fo

rmt ajándékot, sage tiz pengöt! mellyet olly arcz-

czal dugá a' vén szatyor zsebébe , mintha holmi

birói idézet (bécsiesen: Zustellung) nyujtatnék

nékie által, köszönetröl szó sein vala. Igaz ugyan,

hogy a' tót asszony bécsiül társalogni nem tud,

azonban néhány szepesi németségü morzsát kü-

lönben csak el-el-hullajtott itt ott, mellyhamás-

kor mint hegedütanulásba kezdönek hamis hang-

jai hasogatandotta is füleimet , mostanság muta-

tis circumstantiis a' legszendébb hálahymmusz-

kint hangzott volna, — de ha már vedlö madár-

kint fmert o is csakugyan vedlik.) megszólalni

teljességgel nem akart : ugyan kérem mi gátolá,

hogy bundás szemöldökeit csekély mosolyra

széllyel ne huzza ? vagy talán lelke' szótárában

nem fordul elö a' „mosoly" szó , mint az em-

berséges Herrnhutiakéban helyt nem mer lelni a'

szerencse , sors , vakeset , kártya , koczka 's több

illy név. — De hát mi lehetett a' nyájas bécsi

hölgy' kivánsága , kérdi a' nyájas olvasó ? az ,

mire egy jámbor anyát a' természet szent pa-

rancsa int , bekötözött fejü sinlö fiacskája' szá-

mára egy kis tányér levest kére a' dúsan mega-

jándékozott gazdasszonytól , 's indorsatául azt

nyeré: „Geb sie, ach! ach geh sie doch!!" —
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Megvallom hajszálon fiiggött flegmám , 's kü-

lönben fel egy hamar nem fortyano vérem majd

hogy forrongva jobb karomba nem szökött,

mellyben boldogult apámról reám maradott su -

lyos réznyelü esernyöt tarték , 's azt mármár

hátvakargatására emelintém in hoc casu special!,

de egy a' küszöbön imádkozó koldús' e' szavai

„és ne vigy minket a' kisértetbe" egészen elfa-

gyasztá hevemet , 's ismét meggyözödém , hogy

az imádság varazserövel bir, 's hogy jobb a'

kardot a' hüvelyben hagyni , hol vak vad erö el

len kell hasztalan küzdenünk.

Ezen eltérésért, melly sem szorosan, sem

tágon a' rudnói gyógymód' fölvilágositásához

nena tartozik , sokan megrovandanak — de meg

sokan épen az illyest kedvelik : egyik a' kenyér

haját , másik a' bélét szereti vagy hányja el ;

egyik a' komoly szabatos rövid beszédet , másik

a' szerte ki-és ellocscsanó fecsegést ohajtja; egyik

édes gyümölcsöket , másik kerti virágokat, har-

inadik gyógy- vagy gazdasági füveket , egy ne-

gyedik könyveket szeret és gyüjt , egy ötödik

pedig pénzböl szeret Collectiot csinálni, auch

nicht schlecht ! egy hatodik a' késöbb egész viz-

özönkint szerte áradó receptek' kiszemelésével

fogja magát e' könyvkében mulatni , egy hetedik

(tudjuk , hogy a' hetedik fontos egy szám) ab-

ban fogja gyönyörüségét fellelni , ha kedvtelte

jelszavait ill ott alkalmazhatja „la medisence regnr.

par tout."

Egy miniszter' olöcsarnokába nem járulnak

az oscdczök nagyobb alázattal, mint ezen kony-

o *
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hába : lábujhegycn meghajlott hunyászkodó ío-

vel és mellel , három lépésre hallható szivdobo-

gással sompolyognak az emberek az ajtó felé ,

minden arcz egy-egy nyilt instánczia , kiki elsó

ohajtana bejutni , de a' kopogtatást és benyitást

mégis kiki örömest szomszédjára bizza , — de

nem is igen tanácsos mphón berontani az ajtón —

(mellyen a' hallgatozók néha-néha csak nema

csendet, 's legfölebb egy-egy tollserczegést

vagy mély fohászt vehetnek ki ; (mert ha nincs

bereteszelve az ajtó , könnyen megkereszteltetik

a' házi ur által egy jó rocska vizzel. Ne véljék

egyébkinta' vizgyógymód' túlbuzgó baráti, hogy

a' lelkész hydropata , mert <"> a' znhanyozsist

(Dusch) egyedül és csupán az emberek , 's nem

a' nyavalyák' elháritására alkalmazza. — Finom

posztó , gyémántgombu tö , zsinóros gunya , se-

lyemszalagu frakk - gomblyuk , szines hajtóka

a' szobába juthatásra elsoséget nem szereznek--

legfelebb selyem hosszu ruhák, szinesek és kap-

esosok^ vagy hollószinüek és apró gombuak

szülnek ollykor megelöztetö kiváltságot.

Én hala az égnek beteg nem levén , legtöbb

erövel birék, 's neki szánván magam', kopogta-

tok 's benyitok az ajtón 's utánam -egy falka.

Öt középsorsu férfiu áll benn felkörleg ,

kiknek szélsöje bekötözött lábuvolt, mellyikhez

a' miattunk meg nem zavarodott lelkész így

folytatván beszédét (tótul) : „azután ken je meg

ezen irral naponként kétszer lábát 's ismét talp-

ra álland mint egy huszár" atada egy hosszu

vényt (Receptet) — mire aztán meghajtván ma
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gát 4 ember , balra fordul 's indul , az öiodik pe-

dig, ki mero tekintetü vala és hatalmasan pisloga,

mivel tartoznék , kérdé , 's hallván a' házi urtól,

hogy semmivel : sok áldás és hálakifakadások

közt óvatosan , hogy meg ne botoljék , Jiiczam-

moga.

En ezalatt hátra-vonulván, feszes figyelöro

vevém a' plebánost ; 's ezek lönek észrevéteim :

mintegy 55 (voltaképen 62) éves, magas szikár

lérfra, tíszta fekete bársony kamaurával (házi

papi sipkával) — mellyet a' spanyolok régi szo-

kása szerint csak elbucsuzáskor veszen le fejé-

röl , ha különben e' tisztelkedésre érdemcsnek

találja a' távozót — fedett fején hajai még bar-

nák , elöl mintegy leharapvák , hátul hosszuak ,

de fürtökbe nem göndörgök, a' fö' tetején rit-

kák, kevéssé hátra konyuló homloka kitünöleg

magas , a' szemold és halánték táján igen meg-

szélesedö — és Gall szerint következök azon

lelki tulajdonok , mellyekre koponyájának (fe-

jének) alkatáról lehet következtetni :

1. lgen kitünö ovatosság, vigyázás, für-

készség , simaság , finom tapintatu bánásmód.

2. Szép foku tárgyemlékezet , tudomány-

szomj , tanulékonyság.

3. Helyemlékezet ímiudkettö nem min-

4. SzemélyemlékezetÇ dennapi.

5. Zeneszeretet.

6. Igen észrevehetö épitési kedv.

7. Jószivüség.

8. Vallásosság. (ü' két utolsó tulajdonság
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паk dudorodásait természetesen csak akkor ve-

hetém észre , midön süvegele a' pap).

9. Az agyacs (Cerebellum) nagyon mosto-

ha terjedelmü — jele, hogy pappá valóságos

vocatióból (hivatásból) lett. .

Mendhatom az istenben boldogult Gall gyo-

nyörélvezettel tapasztalná , ha élne , hogy gaz-

dag észrevételekböl sarjadozó , de szegény ala-

pon álló hypothesiseivel ezen esetben kudarczot

nem valla; mert 4—5 nap alatt folytatott fürké-

szeteim igazolák az elösoroltam sejtelmeket 'sa'

synthesisre az analysis ugy rá illik, mint egy jó

demonstration a' q. e. d.

Hogy a' kranioskopiában gyakorlott egyé-

nek (föleg ha egyszersmind rajzolók) csupa lá-

tásból is kiismerhetik a' megtudandókat , 's nem

kénytelenek a' fejeket kézzel tapogatni , azt csak

azoknak mondom , kik talán avval vádolhatná-

nak , hogy merö koholmány közleményem , mi

utan nem gyürkrtzbetém neki a' lelkész' kapo-

nyájának megtapintására.

Elhagyván a' száraz csontkémletet , simul-

junk Lavater társalgásában a' lágy részeknek, az

arcz' külön vonalainak megszemlélésére.

1. Szemöldei tömöttek, jobbika folebb hu-

zódott 's tanuja a' szüntelenjigyelésnek.

2. Szemei sajátok , igen nehéz azokat leir-

ni , barnásszürke szintikön kivül. — Láttamben-

nük gyors felfogást, szünetnélküli vizsgálódást,

cgyszerre két három tárgyra figyelés' képessé
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gét, minek a' priori konyított bizonyságát har-

mad nap a posteriori érzém , midön is két egy-

szerre beszélöt hallgata ki 's egy harmadikat

kémlelgete. Ezen lelkésznek borzalmas hazugság

nélkül nem lehetne bezzeg mondain , hogy tud-

tán kivül kém — mint amaz ismert fran<fzia abbé

vala , — szemeinek lelki ereji annyira potenczi-

rozvák, hogy nem lehet hibás ezenkifejezésem:

szemei szemesek Jobbik szeme nyiltabb, ma-

gasabb 's gyakran kifelé irányzott , mi egy kis-

ség sértö hatással bir a' talán már eleve ellen-

séges indulattal elfogult keblüre , de ha mosoly

sugárai áradoznak (mellyek nem ritkák) a' lel-

kész' szemeiböl, kedves kifejezés ömlik el a' cse-

kély redöjü sima arczon 's elfelejti az ember ,

hogy a' mystikus Böhmer Jakab módjára lesü-

lyedö s/.emhéjak holmi reservatio mentalist (alat-

tomkodásO áruldoznak el ; — elfelejti a' nézo ,

hogy alkalmasint egykor eltört orra egy kisség

jobbra tart , hogy orrszárnyai szatürikusok mód

jára valamennyire fölíelé huzódnak a" jobbik

szájszeglettel együtt ; nyugott állapotban szoro-

san összeálló kellemes és rendes szabásu ajkai

a' rend és tisztaság' szeretetét hirlelik , mellyet

minden kitelhetö tekintetben ful is találhatunk ,

nézzünk bár a' lelkész' tiszta csinos fekete öltö-

nyére (reverendájára), bár pedig udvarára, kert-

jére vagy házára '« ennek egyes hajlékira, mel

lyek e' következök :

1-ör. Azon szoba, mellyben épenmostmu-

lat (ha nem unatkozik) velem a' nyájas olvasó —

ez jó terjedelmes , a' kertbe tekintö keleti falán
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két, az udvarba nézö délin egy ablak, 's im en-

nél ir lágyfa asztalnál a' pap , e' falnál valami

csinos pallérozott vendégágy áll , és fölötte egy

ajándékba nyert több tuczat aranyat еrо „Ecce

homo" Bonifaciotól — (kérdi egyik vendég,

valyon aft a' Bonifacio nem Rafael volt-e ?). Ha-

sonlita ezen naiv kérdés amaz egyszeri maga-

veti uracs' eligazitásához, ki egykor Voltair' ki-

létéröl kérdeztetvén , azt válaszolá : Voltair egy

jeles költö vala , ki „Rouseau" nevü munkát irt,

mondotta volna inkább , hogy az , a' ki többi kö-

zött sok szamarakat ira; mert mint sokan tudják,

Voltair vala, ki egyik utazása közben értesül-

vén, hogy ellenséges vetélytársaRousseau ugyan-

azon vendéglöben volna szállva, mellybenö ma

ga volt ebédlendö : Roussaunak szobája' ajtajá-

hoz lopódzék 's nagy betükkel ráirá „Szamár"

no de miért meg is lelte a' mit keresett , mert

Rousseau ezt megolvasván 's a' szerzöt ki-

tudván, Voltair' ajtajára megyen, kopogtat, meg-

értvén az entrez-t (szabadot) benyit , a' küszö-

bön megáll 's kérdi Voltairt „mi tetszik?" a'

megdöbbentellentarshabozik — Rousseau fol y-

tatja „hitom hogy alkalmatlankodom, teháttávo-

zom , de bocsásson meg , ugyanis én csak vi-

szonozni akarám látogatását, ön alkalmasint ná-

lam volt , nevét ajtómon nagy betükkel irva ta-

lálám." .

Bocsánat ezen eltérésért, mellyet tulajdon-

kép az „Ecce homo" csudálatos csudálója okoza.

A' kertnek-fekvö oldal' két virágos ablakai

Közt egy nagiy lágyfa ebédasztal — a' házigaz
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da' vendégszeretetére mutat. Nines is nap , hogy

néháriy vidékivel meg nem osztatnék a' l'alato-

zás — be jó , hogy ez nem a' szakács-asszouy-

tól függ !

A' szoba' éjszaki falát érdektelen kis képek

diszesitenék , mellyeknek egyike Rafael hordóra

i'estett hires boldogságos szüzének (kis Jézussal

és Jánoskával) másolata akarna lenni : de ha va-

lahol , itt ugyan csak claudical a' similitudo — e'

képek alatt egy pallérozott fiókos szekrény te-

tején egy medvét ábrázoló dohányszelencze és

burnótberbenczék fordulnak elö ; jö továbbá egy

ajtó , mèlly a' szük mellék hálószobába vezet ,

de mellynek alig nyilt résén be nem láthaték ;

ezután odább barangoló szemem egy egyszerü

karszékre akadt, melly elött egy még egysze-

rübb asztalka álla , mire folytában a' kályhát öle-

lö szeglet mutatkozik, mellyböl a' szoba' negye-

dik fala ered : ezt egy szürkére festeit agg ru-

határ és azajtó, mellyenbejövénk,jellemzi; vég-

tére imitt amott néhány lágyfa szék álldogál be-

tegek és épek' számára.

Megszólit e' közben egy igen nyilt 's vidor

arezu magyar birtokos, vagy legalábbholmiDo-

miniorum praefectus illy szavakkal „Ugyan amiee

Spectabilis rogo, mino modálitással kell valyon

az admodum Reverendusnak a' honorariumot of-

l'erálni ?" azt hiszem mondám semmiképen,mert

mint hallani , semmit sem veszen el — „de bi-

zony deprecor humillime , assecurálhatom oesém

uramat , hogy misère acceptálja a' plebanos , a'

mit jó szivböl adnak, én ezt ex proprio ipsius oro
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hallottam" — lehet — „de rogo humillime nem

csak lehet , hanem ugy is vagyon — ejnye ejnye

hogy nem jö az embernek akkor jó incidentiája,

mikor maxime opus est , pedig az utoh ad ani-

mam már mindent jól megrumináltam , de deni-

que a' memoria !" - - e' közt több izben vakar-

gatá füle' tövét, mig végtére mentéje'jobbik há-

tulsó zsebéböl egy burnótszelenczét juttat nap-

világra , megkinál vele engem és túlsó szomszéd-

ját, ki szinte vön cum gratioso indultu egy szip-

panyt , 's im tanácskozásunk lelket kap , mert

cum gratioso indultu participans ur hallván uram

bátyám' tanakodását , avval áll elö , hogy men-

nénk a' szomszéd szobába és tennök le a' benn

rejlö asztalra a' liberum oblatumot — „optime!

optime !" mond az oreg , ultro örvendék megval-

lom magam is ezen jó incidentián 's mint egy

rendöri vagy hadi kém nyilgyorsan a' mellék-

hajlékban termék; láttam itt egy tiszta ágyat,

mellette egy imazsámolyt , e' fölött a' falon egy

üvegre pingált csinoska festményt, melly a' bü-

nök és rények allegoriai képeit abrazolá ; láttam

továbbá egy iróasztalt , fölötte a' falon több föld-

képet , meg egy iven az eddigi pápák' garasnyi

nagyságban metszett arczképeit *- végtére egy

80—100 darab, többnyire disznóbörbe kötött,

könyvet foglaló tárba ütközének szemeim , — e'

könyvek közt , mellyek részint orvosiak , részint

hitnökiek valának , vagy 10-20. foliánt alakkal

méltóságoskodék ; ezeken kivül három töltött

fegyver , egy még a' Rákóczy hadából megma-

radt pisztoly 's egy mosdóasztalka három puha
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székkel tárgyazák a' szoba' tartalékát. A' szom-

széd szoba' közös kályhája ide is sütött, söt vi-

lágitott is egy igénytclen repedéskén. Mind a'

két szoba' falai csak meszelvék , mennyezetük

pedig more patrio festetlen gerendák és desz-

kákból képezvék.

Kijovén ezen (bövebben föleg könyvei te-

kintetében még csak a' jövö napokban megisníert)

szobából , melly uram bátyám' resonabilitása ál-

tal e' percztót 5 penga forinttat többet ért , leülék

az ebédasztal megé 's miket a' legfeszültebb fi-

gyelemmel tapasztalék, im e' következök va-

lának.

i-sö Esel.

Egy körülbelöl 35 éves ur latinul mondja

maga a' papnak (kit ezentul kollegának hivandok),

hogy tagszaggatásai vagynak — „delicla juven-

tutis" Iön a' válasz „sed nihil hoc facit , jam ex-

tricabimus rogo humiUime iltam calomelam, qua-

cum vestram dominationem isti imbeciles medici

(gehorgsamer Diener) destruxerunt — tamen Uli

rogo humitlime meraco mercurio saginarent homi-

nem." Ugy van, mond a' beteg, kinek higanybüzü

leheletét magam is érzém, midön késöbben vele

beszélnék : a' gyorsan megirt vény átadatik a'

betegnek , ki összevissza szaggatott lábaival né-

hány mély hátrakaparcsot csinálván , csudálkoz-

vást , hogy baja illy gyorsan megismerteték , 's

remélvést , hogy alkalmasint olly hamar el is üze-

tendik , eltünik. Az orvosi rendelet állott rudnói

labdacsokból (mellyekröl lent bövebben) és kü
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lönféle elavult dívatú alkatrészekböl álló Iheák-

ból , mellyek közt mégis prima donna a' sarsa-

parilla vala (melly mai nap is igen látogatottan

szerepel). Diaetára nem a' pap , hanem a' privi-

gyei vagy nagy-tapolcsányi gyógyszerész szok-

ta a' betegeket figyelmeztetni —' áll pedig az

szesz-savany-és gyümölcskerülésböl, meg tejnek

nagyobb mennyiségü ivásából; még a' német ha-

suaknak is ezen diaeta Stereotypmodorban átal-

jában kinekkinek egyaránt ajánltatik.

Nem akarok ugyan az elsö betegnél mar

összecsapni , de legyen megengedve 3 alázatos

kérdést tennem; 1-ör, ha az imbeciles medici

meraco mercurio infarciunt hominem , miért ir-

tunk rogo humillime pilulas rudnenses-t, mely-

lyekben (mint ez iratka' végén látandjuk) szinte

Calomela , és pedig sok calomela , azaz mercu-

rius van? 2-or, minek gyanusitjuk az orvost, ha

egyéb rudnói vénybenis irunk sal aperienst, meg

holmi kákom bákom-jelet, melly szinte mind

Calomélát jelent. 3-or , nem volna-e jobb, ha én

paplétemre orvoskodván,. soha sem emliteném

az orvost azon figulus figulum odit-féle szeszély-

lyel, hanem inkább az emberszeretöleg szóló si-

milis simili gaudet - félével , miután tudjuk, hogy

„non licet cum prejudicio alterius locupletari !

Ugy-e elég szelid modoru elégületlenségem ki-

l'ejezése? no de ne féljen sem papkolléga uram,

sem pártfelei , hogy valaha kiméletlenebbül szól-

ván, megfelejtkezném a' decorumról.
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2. E s e t.

Azon tisztelendö úr , ki uram bátyám' sze-

lenczéjéböl cum gratioso indultu velem együtt

lobákolt , elmondja , hogy a' hurutja ellen három

hó elött ajánlott labdacsok és füvek a' köhögést

ugyan megszünteték , de a' rekettséget nem.

„Rede hoc , mond kolléga, requiritur ad re-

staurandam satutem , quia rogo humillime Domini

Admodum Reverendi pleura accensione aortae ta-

borat , et itlae rogo humiltime accensiones ab illo

Schleim deceniunt! quare r. h. ad polypositatem

sangvinis dispellendam et expurgandam requiritur

itta raucedo , dignetur tantum continuare pilutßs ,

et solum aliam theam , quam recte adscribo , sum-

merea átadván a' megirt vényt , azt mondá : „ecce

intra tres menses sana erit V. Dominatio Reve

renda jako Repa." Erre odább álla a' szenvedö

(patiens) 's én csak váltig csudálám ezen elöször

hallott theoriák' össze nemfüggö összefüggését.

Ur isten ! hát rekedtségnek pleura az oka ? az

„ab accensione aortae adfecta pleura ?" accen-

sio aortae a' Schleim-tól jött. Nem hangzik-e

ez ugy egy orvos fülében , mintha a' politicus azt

ballaná valamelly elhiresztelt jogtudós szájából :

a' tisztujilóknál elöforduló kihágásoknak oka a'

magányrendszer , az ösiség eltörléséböl eredett

magányrendszer, az ösiség eltörlése pedig egye-

nesen a' Duna szabályozásában , vagy a' selyem-

bogár tenyésztésbenrejlik? Detudjuk, hogy mit

mond a' bölcs : Nil admirandum ! pedig mégis

admirandum , mert a' megirt herbatheára három
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hó mulva csafcugyan etüut a' luirul. Akarhounan

származtattak a' tisztujitási kihágások , mégis

meg vannak azok orvosolva. Éljen !

3. Ese t.

Egy ócska szennyes zsidó mutatja , mostan

ugyan nem rühvel , hanem eczemával berondult

lábszárát — rühnek nevezi azt mégis kollega és

ungventum rudnensét meg pilulae rudnenseket ir

a' vakaródzó számára. Miután én részrehajlatlan

történetészkép vetödém eme irói pályámia , azt

is köteles vagyok megvallani, hogy az ilfyes

eczemákat szép sikerrel üzik el Rudnón. Végre

csakugyan is mindegy akár Belzebub, akár sátán

legyen az ördög neve,csakhogy azt ki birjuk üz-

ni. Nemde kivallom én a' rudnói fényoldalakat

is ? dur hangokat irôk, a' hol durt hallok, mollo-

kat , a' bol molí érinti fülemet.

4. E s e t.

Valami irnokféle fiatal ember. . . „Jam video"

mond kollega, jól szeme közé nézve a' fiatalnak,

és szorgosan megtapogatván füle tövén a' fejér'

(carotis) lüktetését, az áll és nyak netalán jelen-

levö mirigyeit, a' mell és hátgerincz domborodá-

sát, meg szivverését — „a quo tempore durât er

go morbus?" fél évóta — ,.6tiam vestrae domina-

tioni stupide praescribebatur mercurius" iratának

pilulae rudnenses roob juniperi cum nitro , és

holmi nemismerem füvek: a' fiatal legény' baja

blennorrhaea (vagy mint némellyek jobban fogjak

érteni, gonorrhaea) chronica vala. Két nap mill vu
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hallám czcn nyilatkozatát kollégának. Ego отпет

agnoscorog. hum., gonorrhaeamexipsissimis оси-

lis, quorum una carúncula tune semper rubra est

et oculi quasi vitro obducti. Ugy látszik van vala-

mi a' dologban, csakhogy igen kicsin az a' vala-

mi. A' mi pedig a' gonorrhaea' gyógyitását illeti,

abban kollega nem olly szerenesés, mint a' mi

pesti fürge Csókánk, kiröl a' könnyelmü bünö-

sök már rég elmondák , hogy unicum refugium

peccatorum.

5. E s e t.

Egy rongyos szurtos ép vén zsidó asszony ,

rgy még szurtosabb leánykát állit a' mediumra

— a' pap magától ekkép kezd disserálni. „Lám

uraim ezt a' leányt nyavalya töri, 's megtapogat-

ván nyakát, mellét, hátát, csaknem bergamasco-

féle olasz gyorsasággal pergi el tótul , hogy a'

leány minden holdtölte elött kap nehéz kóros

rohamokat, még pedig igy meg igy, meg amugy

— végtére kérdi kollega a' szennynek feneket-

len szekrényét (értem a' vén zsidónét, kiröl el le

ñete mondani : „Der aechter Bales kümmt nichts

vün Gott*)" ugyvan-e? „Jaj euere Hochwerden"

lön a' felelet — „nesze tehát ezen vény , ráirám

hogy ingyen kapd meg , mert ugy látszik , sze-

gény vagy — szegénységedröl alkalmasint nem

tehetsz : de hogy sertést nem eszel és mégis

mosdatlan pökedelmes ocsmány disznó vagy, ar-

ról tehetsz; most takarodj isten hirével, elsö les/,

*) A' valúdi szegénység nem istentöl jö.
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bogy magad'megmossad, aztán leányodat." Ven-

dégek érkezének, még pedig épek, jó étvágyuak,

szükség vala tehát a' gondos háziumak az ékek

szaporitását szorgalmazni, 's mig ö a' konyhában

rendeléseket tön, a' szegény piszoktömlö' meg-

lisztitásának módján töprenkedtem: de bar mint

csürém csavaráma'dolgot, mindig csak az volt a'

facit hogy egyedül á' keresztviz Urja a' zsidók tes-

ti fertelmeit lemosni , mellynek nyoma aliglátszik

az ugy nevezett mesümedeken*), (sem a' testi ,

sem a' lelki szenny !) fíaik - és unokáikon pedig

épen nem. Ezt minden müvelt zsidó állitja, azért

vügy maga költözik ki, vagy legalább gyerme-

keit vezeti ki azon nyájból , mellyet nem az is-

tenes Móses irománya (melly csupa üdvet fog-

lal), h«nem az ördöngös Thalmud vagyis Gemara

kormányoz. Különös hogy még az együgyü mu-

zulman avvagy a' török is a' kereszténységet

vallja a' zsidók' purgatoriumaul ; mert ha zsidó

törökké àkar lenni, elöbb meg kell keresztelked1

nie, 's igy megtisztulva állhat be Mahumednek

gledáiba. Mi köze ehhez az orvosnak, mondja tán

valaki e' lapok' forgatói közül. Felelet: Az orvos

nak mindenhez van köze szólani,mi az embert mint

embert illeti, legyen bár testi vagy lelki fogyatko-

zás vagy tökély, 's igy még egyszer azon fönn

megpenditett vásott Gemara közel megtekintésé-

re, közelebbi megbirálására és legközelebbi con-

íiscatiójára utasitom azon emberszeretö felebará-

tomat, ki a' nyomorgó zsidóságot fölmenteni so-

"') Keresztelt zsidút zsidúul mesümeilnek hijják.
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várog 's jntalmul még azt is veendi, hogy a' ma-

gyar-honi zsidók halhatallan Messie-je (Messi-

rfsa) leend.

Visszatér a' pap asztalához , térjünk mi is

vissza zsidó leánykánkhoz mint testi beteghez.

Nem akarom csudálni, miképen találá el a' roha-

mok' idejét és különös módját, mert ezen körül-

ményeket megvallom, el nem hihetem : de hogy

akármi néven nevezcndö görcsös bajokra éles

és roppantott hitó szemeivel ráismer a' pap , azt

(bár számos ügyfeleim rám nehezteljenek is)

igen igen bátran merem állitani , iniíil.íu erre 6

példám vala. Ezen 6 idegkóros ember soha nem

volt a' pappal, miként én a' stamboli muftival nem,

's mind a' hatnak 's csak e hatnak iratának spe

cies és pilulae antiepilepticae. Használtak-e? már

az ismét más kérdés.

6. E s e t.

Egy pap ur latin nyelven nagy pathoszu

tiszteletet hoz szepességi Y barátjától , ki mióta

(t. i. 3 héttöl fogva) a' rudnói szerekkel él, te-

temes jobbulást érez holmi haeniorrhoides ve-

sicae-féle bajában ; dicséré ezen hirnök úr a'

rudnói lelkésztés ostorozá irgalmatlanul a' dok-

torokat, kikröl így hangoztatá harsány hangon

epés epilogusát : „Rogo isti maleferiati medici,

qui rogo eiusmodi venenis sulphureis , quae ho-

minem totum quantum comburunt , illum inquam

adeo destruxerunt, ut non medici, sed stiefelpu-

tzerones nuncupandi essent." Nem tudom, hogy

ennek hallatiira ki halt volnaszörnyebbet,Hippo

3
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crates - e vagy Cicero ? de a' vérmes szó-

nokot is majd hogy meg nem üté a' guta duhos

indulatában, mi igen hasztalan lett volna, mert é-

pen midön ezeket irdogálom, kapok Szepesség-

röl levelet, melly szerint az érdeklett beteg a'

pesti egyetemhez folyamodik , jobbulást, id est

tartós jobbulást ohajtó.

Szónoklott pozsgás urunk az ö saját tulipi-

ros arczát ohajtá Rudnón meghalaványitatni, mi

re a' háziur nyájas mosollyal igy viszonza „tan-

tum ut nuper svasi, dignetur se a tribus V. ab-

slinere."

7. E set.

Egy siket bécsi suhancz áll elö — tapogat-

ja öt kollega, 's unus ex multis elkiáltja magát,

„est surdus". Tudom mond a' pap, ön siket 's te

le görvélyekkel 's mindjárt elkészittetett számá-

ra egy vény , mellyet lentebb egy siketnél (Í5

esetnél) emlitendek. Ezen fiatalnak siketsége

hagymáz után támadt és 1 \ esztendös; él sze-

gény már 8 hónapja a' rudnói szerrel minden

siker nélkül , noha különben Rudnó szépecske

foganattal üzi el a' siketséget. Az a' baj egyéb-

ként, hogy mindig csak ugyanazon egy töltés-

sel történik az ágyuzás is, a' mellyel a' puskázás

vagy a' rakétázás ! 's igy gyakran adatik csö-

törtök.

8. Es e t.

Egy anya 9 évü fiának baját mondja el,

melly ágyba vizelésböl áll — kollega neki kezd
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a' vényezésnek 's egy sort megirván, diákos u-

rak felé fordulvást igy szól:„Non crederentr. h.

vestrae dominationes , quonam remedio istum

ego puerum curabo ; ille ergo debet r. h. sum-

mere cineres erinacei usti, et cuticulam internam

stomachi galli gallinacei, in qua ergo jodina con-

tinetur, et qnidem e comestis lumbricis terrestri-

bus, quos ergo r. h. galli devorant, (lízt Mit-

scherlichnek a' berlini hires vegyésznek tudtára

kellene adni, mondá egy pajkos expaticarius niel-

lettem, hogy t. i. a' földi gilisztában jodina, azaz

ibolya találkozik), et illa jodina debet ergo cly-

tores (mi az a' clytores?) ipsissimae respective

vesicae urinariae constringere."Én, isten bocsás-

sa meg vétkemet, az ebbeli járatlanság' álarczáját

tartván elömbe, azt kérdém — mi az a' jodina ?

— egyik patiens keserü mosollyal mondja — be

boldog az ur , hogy még nem szorult rá a' jodí-

naval mcgismerkedni, melly mint tudjuk bujakór

„syphilis" és görvély avvagy skrolula ellen a-

datik,a' pap nekem magyarázólag folytatja: ,Jodi

na est metallum sicut ferrum (?) vel mercurius

(?) — tamen recte in eo omnes medici errant ,

quod ii metallis plerumque curent, ubi tamen fa-

cilius transmutantur succi vegetabiles , adeoque

organici in organismum hominis, aс respective

metalla (éljen! ezt igen helyesen mondja kollega

ur, ezért kézszoritást is megérdemel, egész ko-

molysággal mondva) et ideo jodina, quae jam in

succum inquilinum cuticulae stomachalis galli

gallinacei est redacta (már ez engedelemmel

mondva szörnyü képtelcn állitás,ismét komolyaii

3*
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szólva) facilius assimilatur in corpus ; ideo ergo

ego meras plantas, vel partículas animales prae-

scribov.g. cineres erinaceiusti,quos et iste juve-

nisaccipiet, deinde tincturam mumiaeaegyptiacae,

pulveres calvariae humanae delinquentis suspen-

si respective in phrenesi(a' nyavalyatörésnél) ac

cane pejus et angve fugio metalla." Ennek

hallatára fogamba nyilallott, mert én a' már ed-

dig kezemben megfordult rudnói vények' majd

mindegyikén olvastam a' massa pilularum rud-

nensium-ot, mellyben calomel foglaltatik, — de

jö calomel és sublimatus corrosivus, még egyéb

számos izben is elö, csakhogy perse mindig czif-

ra névváltoztató bundába burkolva, — hát anti-

monium ? hát ferrum ? hát hydrojodás kali nem

l'ordul-e elö a' rudnói ugynevezett copiákban ?

ugyan kérem nem hasonlita-e ezen nyilatkozata

kollegának Mahomed' elsö mondatához ? kinek

kóránjában többi között ez olvastatik : „Egy az

isten" — ennek pendant- (pándán)-ja : medica-

menta vegetabilia et animalia sunt mineralibus

praeponenda, — 's mind a' kettö szent igaz ; —

de „es én (Mahomed) vagyok az ö prófétája" en

nek pajtása : et ideo ego meris organicis curo

spretis omnibus metallis — már ez követem a-

láson mind a' kettö nem igaz. — En ha müked-

velö orvos volnék, például Rudnón , sohasem

értekezném holmi magam sem hiszem tárgyakról,

hanem irnék mercuriust , ferrumot 's akár arse-

nicumot is azon esetekben , hol ezen szereket

az értelmes és emberséges orvos jelentvéknek

(megkivántatottaknak) találja.
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Nyolcz hava, mióta veszi a' gyermek a' fen-

cmlilett kakas-zuza-hártyát (belhámot, epitheliu-

mot) 's ezenkül még szénné égetett süldisznó-

port is : de még mindig egyaránt nedves reggeï

a' lepedö , valamint azt híteles levélböl tudom.

De ne ijedjetek meg kérem Rudnó' baráti , hogy

eddig többnyire csak záp eredményeket közlök,

elöjö még a' jó is, mellyet szintolly tisztán tála-

landok ki, mint eme fekete leves!.

Kiment a' beteg 's ez úttal besompolygott

egy nem tudom Miczi vagy Bubi-féle macska 's

egyenesen a' feléje ajnárosan*) lehajlongó vidám

házi-urhoz dörgölödzik : a' cziczuska' példáját

követöleg szinte a' lelkészhez siimil a' 4-ik e-

setnél érintett irnokféle hös és kérve kérdi: „иг

isten ugyan mit vizsgálgat tisztelendö ur (ezen

natal, alkalmasint somogyvármegyei , mert azok

szokták e' kérdéseket per ur isten kezdeni, p. ur

isten hány óra lehet tekintetes asszoriy ?) a' be-

tegnek fülei tovén"? „az érverést — pulsust" —

felelé kollega latinul — „de hát a' mellen, meg

a' hátgerinczen? „hát a' nyavalyának külön fo-

kait és a' vérvegyet (crasist). „Már annak csak-

ugyan ritka jámborságu szülöktöl kellett erednic,

ki azt elhigye" mondá egy a' hemzsegö tömeg

mélyében ; egy más süheder pedig , kit gyönyö-

rü pár kökényszem bélyegze, azalatt, mig a' pap

elkoptatott tollát hegyesité azzal, állott elö „ta

lán holmi állati delej- (magnetismus)- féle c-

rövel birna az igen tisztelendö ur? mert azt ir-

*) njmiro/.m — C7.ir(ig;ilni
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ja a' hires Ktuge nevü magnetiseur, hogy van-

nak emberek , kik egy - két ölnyire látnak a'

föld' kül rétegén vagya' falakon is keresztül,kik

a' ruhákon, börön és izniokon iíltal kiveszik az

emberek' belrészeit , talán hát tisztelendö ur is

olly saját látcrovel bir"? „oh dehogy birok" lön

a' íelelet — „Van egyébkint, folytatá kolléga,

minden embernek olly ereje , mellyel az elrej-

tetteket is láthatjaíquorsum ope hujusmystici ef-

fati? gondolám magamban) mihez semmi egyéb

nem kivántatik mint gyakorlat". „En megvallom,

folytatá az idegen, en azt gondoltam , hogy vagy

t. ur van megmagnetizálva , vagy hogy t. urat

ezen íinom tapintásra valamidelejzett (magneti

zán) személy oklaila". Кollega „minö delejzett"?

Idegen „no hát ollyan ki magától esett holdkóros

avvagy alvajáró (lunaticus, somnambulus) álla-

potba, vagy ki bizonyos rea alkalmazott delejzö

vonások' következtében jutott delejes álomba ,

mellyben csudálatos dolgokat emleget vagy hol-

mi megfoghatlanokra figyelmezteti a' vele vi-

szonyban (rapportban) állót". — Pap „ale rogo

humillime to su pletyki , to je bliktri." Készen

vala már vagy öt toll, és csakhamar a' vény is ,

mellyen pilulae rudnenses, kakas-zuza-por,

meg jelhamvaszott süldisznó állolt.

».Ese t.

40 éves béesi kereskedöné 18éveskarcsu,sze-

lid önviseletü,de igen érzékeny 's ingerlékenynek

tetszö fiát vezetielö;a'pap az asszonyt akarja vizs-

gaïóra venni, ki elpirulva mondja,hogy nem fl,ha
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nem a' (¡ja beteg : a' pap meg nem zavartatván ma-

gát, az asszonynak szorgosan bekendözött nyakát

puhatolja es egy gyermekfö nagyságu golyvát fej-

leszt ki, kérdezvén: „nohát semmi baj ez ? nem

érez az asszony ollykor szivdobogást ? ollykor

nehez lélekzést? a' basa' jobb oldalán nékor fáj-

dalmat ? a' belekben gyakran puffadást?" az asz-

szony mindent igenle a' népség' nagy bámulására

(megvallom, magam is meg valék lepve) — 's

kollega ekkép foglalja a' valóban váratlan lát-

ványt az ö kedvelt theoriájinak rámájába. —

„Ecce domini mei hic videmus strutnam, quae ergo

r. h. premit arterias,et venas colli, hac ratione cir-

cutationem cordis ftalán sangvinis) respective inhi-

bet, unde Шиm quantum hepar obstruit , hinc an-

xietas, et palpitationes cordis. — Est illa domina

r. h. aegra de praesenti, et esset adhuc in futurum,

nisi ipsi praescriberem ; — nus quis ergo crederet

r. h. quod ergo ego ipsi respective spongiam mari-

nam praescriberem ? sic est ergo spongiam mari-

nam combustam, ergo rursus aliquid de vegetabili-

bus adornabo.1"

10. Eset.

Most az asszony' lia jö vizsgálóra , kit szo-

kás szerint füle' tövén, nyakán, mellén és hátán

megtapogatván , azt mondja kollega: „Iste juvenis

habet systole auctumtí az asszonyhoz fordulván ,

mondja — torvén erösen a' német nyelvet : ,,a'

fija igen mohán cselekszik mindent , mi nehie igen

ártatmas 'sirni akar— a' fiu int anyjának, ki igen

sebesen szokvén a' papboz , figyelmezteti «zt,
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hogy ö fiának szemei végett jöve Rudnóra — a'

meg nem zavarodott kollega nyugottan mond-

ja: „a' szemnek semmi baja" — — „igen de

a' szem alsó héján egy árpa van, mellyet már

5 hónap óta iparkodik minden bécsi orvos el-

oszlatni, 's már a' késhez folyamodvást akar-

ják azt kiirtani." — A' pap erre felugrik szé-

kéröl , megtapintja a' vádlott árpát, jóizüt kaczag

's mondja , hogy ha a' beteg az aqua resolvens

és exsiccans Plenkii-t naponta kétszer bekeni

és a' rudnói labdacsokat beveszi , 5 nap alatt bi-

zonyosan megpuhul az árpa 's aztán fölpukkan

— lrás közt jól meggyalázá latinul a' bécsi ocu-

listákat, 's midön a' kész vényt az örvendezö le-

gény' kezébe adá, illy értekezést tarta: „Totius

infirmitatis causa in eo haeret r. h. quod ergo

illius juvenis pedes anserini sint respective tumi-

di!—mínd a' legényke lábára nézctt a' népség—

non ibi sunt r. h. illius pedes anserini, lamen

llli sunt humani, verum in facie, erre egy ócska 's

1598-ban vagy mikor kiadott boncztant (anato-

miát) hozott ki könyvtárából, fölkeresé a' fejnek

izmait, 's a' masseter és temporalis mutatásá-

nál mondá a' tudatlan tömegnek: „Ecce hic pul-

cherrime videtur pes awsmwws*)" (miért mutata

mást, mint a' miröl szóla , nem tudom , vagy az

idöt kimélte vagy ) fol y ta

tá továbbá: „debet esse bonus anatomus, qui pe-

dem anserinum seit praeparare, cujus unus ra

mus ad oculum, alter ad dentes superiores, terti-

B) risit pulchcr Apollo !
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us ad inferiores pergit (egy az elöbb is mar

par izben gunymosolyait elnyomó bajusztalan —

alkalmasint orvos fiatal ember kendöjét orr-szája

elébe tartván nyilgyorsau tör ki az ajtón, torkán

pedig a' görcsös rángatózásig kikapott kaczagás,

— talán még most is kaczag!) et quoniam hi tres

nervi sint tumidi, ideo ergo connaturaliter et o-

eulus tumet (noha csak palpebra volt dagadva ,

de hiszen szabad totum pro parte mondani) et

dentes (dignetur tantum aspicere) sunt cariosi"

(talán quemadmodum nervorum tractus nunc

descripti sunt curiosi !) Ugyan mondjátok meg

szeretett ügyfeleim, nem hangzik-e szórul szóra

az emlitett boncztani fejtegetés egy földleirathoz,

melly igy szólana : Magyarországban Debreczen

alatt sok a' forrás, azért olly sásos a' Pest melletti

ördögmalom vidéke. — Jó geographusnak kell

lennie, ki Debreczen vármegyét jól ismeri , 's ez

jól is tudandja , hogy Debreczen vármegyének

báromjárása van, ugymint:a'pestipilisiés zsolti,

's minthogy mind a' három vizdús, azért olly sásos

a' Pest melletti ördögmalom vidéke. Nemde édes

ügyfeleim, szórul szóra megfelel minden sántiká-

lás nélküt ezen földleirás amaz ideg- (nervus)

fol yam leirásának — mert —

1. Debreczen Magyarországban van, vala-

mint pes anserinus a' fejen , de a' pes anserinus

nem egy önálló ideg,hanem a'7-ik párnak (ner

vus communicans faciei-nek ) egy ága, valamint

Debreczen sem vármcgye (noha ezt is hallám

már hevesen állitani, bol ? egy csárdában , mino

tsárdában ? egy veszprémiben — kitöl? néhány
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juhászlegényliil , kik éltüket adák vala — hogy

Debreczen valamint Fehérvár városa maga egy

vármegye).

2. Van pesti , pilisi és zsolti járás ; de nem

Debreczen vagy Biharmegyében, mág a' szom-

széd Hevesben sem , hanem Pestben ; igy csak-

ugyan ismerjük mi is a' kollegátol emlitett ra

mus oculum petenst , minek neve ophtalmicus ,

valamint a' ramus maxillaris superior-t is : de

ezek sem a' pes anserinus , sem a' nervus com-

municans faciei , de még a' szomszéd nervus ab-

ductornak (à la Heves) sem kisugárzatai , hanem

a' par quintum — nervus trigeminus ágai, mely-

lyeknek a' pes anserinus-sali rokonságok csak

ollyan mint az Ordogmalomé Debreczennel , azaz

mindkettö lapályon fészkel. — Csudálta a' so-

kaság a' roppant boncztani ismeretéket — én is

csudálkozám , de min ? azon fesztelenségen, azon

ugy nevezett non chalance-on, mellyel olly ho-

nosnak mutatkozék e' tekintetben egészen hon-

talan rudnói kollegám. Hiába, csak legigazibb ,

leglogicusabb azon felosztása a' tanitóknak vagy

tanároknak, miszerint kétfélékre osztályoztat-

nak , ollyanokra kik értik mit tanitanak, 's ollya-

nokra kik azt nem értik.

Különös , hogy ezen fatum lepte theoriának

most az egyszer praxisa is fatalis volt , mert no-

ha kollega (egész komolyan mondva) különféle

szembajak' gyógyitásában nem mindennapi jár-

lassággal bir , mégis e' suhancznak elkeménye-

dett szemhéja' árpáján mit sem segite , még pe-

dig nem 5 nap , de 5 hónap tünt el javulás nél
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kUl , 's csupán a' muszkagözfürdö hoza 2-3 hét

alattgyógyulást, mit ismét fato valami orvosfélu

ajánlott a' betegnek.

Erre azon tisztes öreg úr , ki a' belso szo-

bában az 5 pengöt offerálta, elhivá elölünk

ugyanazon hajlékba a' lelkészt (ki szivesen érez-

teti bárkivel azon gyongédségét, hogy titkolt

bajak' megvizsgálása végett a'szomszéd szobába

vonuljon). Kevés percz mulva vége Ion a'

secreta Conferentiának , kijöttenek , 's midön a'

vényt kézhez juttatná , buzgón ajánlá kollega a'

bracherium (sérvkötö) hordását. Alig hogy künn

vala a' tisztes távozó 's más beteg juta a' medi-

umra , ismét bedöczög a' tisztes öreg — tölem

's a' mellettemi vendég-reverendustól elbucsu-

zandó , miröl szegény feje a' nyert tanácsok má-

moritó örömében egészen megfelejtkezék : el-

szavaltaték tehát a' sok „gaudeo , quod habue-

rim fprtunam, ausim ne rogare pretiosissimumno-

men ? me recommendo gratiis, felicissimum iter

precor, alázatos szolgája ," 's reá nyomtatékul

még egy „servus humillimus" is vetteték — vég-

re egy jó indulatu tiszta szivböl eredt kézszori-

tás után eltünt a' jó öreg.

Örömmel hallgatám ezen a' költö Zrinyitöl

tarkán szép ruhához hasonlitott nyelvzavarékot

— mert boldogult apám' beszédét hallám benne

viszhangzani , ki ama nyelvileg ugyan szennyes,

de szivleg igen tiszta és klassicus ó világ'*) ivadé-

ka vala. Egyszerüebb mosta'nyelv, de mennyi

*) deákos - magyar.
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re kettöbb a' szív ! — E' mélázgatásaim között

egyszer csak azon vevém magamat észre , hogy

ram kerülo a' sor : Kollega mam élesen szemein

közé néz , söt miutan mindjárt beléptem' elso

perczétöl fogvást is néhányszor átfutá nyilgyors

szemeivel egész valómat, megtapintja mindkét

oldalt fejbiczczentö izmomat (musculus sterno-

cleido-mastoideus) , vizsgálja fej-ercm' (carotis)

lüktetését , keresi a' netalán gorvélyesen beszü-

rödött nyakmirigyeket (vulgo skrofulákaQugyan-

egy pillanatban két tenyerét hátgerinczem' felsö

részére és mellemre helyhezi — 's kis vártatya

imhol egyet vet „nus quid ergo nobiscum?" En

„nus quid ?" Ö „ergo vestra dominatio habet

Wohlung (Wallung) et debilitates matutinas,

vere propterea non debuisset recte hue ad me

venire." En latinul „nem is azért jöttem t. uram,

hogy gyógyitatnám magamat" Ö „nuss ergo qua-

re? En „Azért, hogy tudvágyó orvosféle ember

lévén, és hiredröl igen igen sokat és sokfélét

hallván tisztelt személyeddel înegismerkedjem 's

betegekkeli bánásodmódjáról, azoknak kikérdez-

tetéséröl 's gyógyitásáról tiszta fogalmat nyer-

jek , mellyel a' sok ellenkezö mendemonda vé-

gett mindeddig nem birhaték — (tanszékemröl,

melly akkor systematizálva nem volt, egy kuk-

kot sem szólék) Engedd meg tehát uram , hadd

lássak nábid számos meg érdekes kóralakokat

(formas morborum) , hadd lássam , mikint lehct

azokra olly gyorsan ráismerni, 's mikint lehet

azokat olly gyökcresen (mint hirlik) kigyógyi-

tani. — Igaz ugyan , hogy ez egy kisség arczál
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lan kérés, de azért, hogy a' te mécsednél gyuj-

tom meg az enyimet , a' tiednek fénye nem csök-

ken , én pedig udvárasztó hatásodnak terjesztü

apostola leendek . . „semper honos, nomenque tu-

um , laudesque manebunt."

O szokása szerint nem kérdezvén sem nevé-

met, sem lakhelyemet, igy válaszolt: „Tamen ego

rogo humillime , nihil babeo contra , placeat sibi

considere, et observare, quia ego nulla habeo ar

cana ; ego ipsam ipsissimam naturam studeo , et

quemadmodum ergo natura nulla habet arcana, ita

nee ego , ut aliquid celarem vel reticerem" széket

adott , én leülék és feszült figyelemmel követém

mind azt , mi ez idöben és térben elöfordula —

minthogy pedig sok történék e' rövid idöben és

ama szük téren , sokfelé kelle figyelmemet egy-

szerre forditanom , 's mint egy karmesternek ,

ki 10-15 kótasort tartozik egy tekintésre átpil-

lantani , nekem is azon egy perezben 4. 5. tárgy-

ra kell vala figyelnem és pedig

1 . A' szobába lépö betegre vagy nem betegre.

Z. Az elöbbi' kóros állapotának saját miben-

létére , , mit ábrázatából , mozdúlatából kell vala

jóslanom , átszaguldván egyszersmind szemeim-

mel lehetöleg egész valóját , és azért fején talán

valami küteget (Auschlag) , homtokán különféle

heghelyeket észrevennem, 's azoknak okait egyéb

jelekkel öszhangzásba hoznom , szemein szürke

vagy fekete (farkas) hályogot , foltokat , külön

féle lobokat vagy ezeknek változékos maradvá-

nyait, rezgést, rovidlátást (vulgo: vaksiságot),
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gyönge láteröt kiismeraem , arczvonalaikból é-

lénk vagy lankadt, néha zsibbadt életeröre kö^

vetkeztetnem , az utolsó két bajokat vér-vagy

genyveszteségben , néha talán erötúlfeszitésben

keresnem , a' külön mérsékményeken kül holmi

sárgaság vagy sáppadtságot , görvély , aranyér

vagy köszvényt, küprisz-bimbók vagy virágo-

kat , néha plane gyümölcsöket is gyanitanom,

ideges bántalmat prima vista megismernem — de

egyszersmind

3. Kollégám' kikémlelési módjára figyelni ,

kérdéseit , a' nyert feleleteket , ezeknek többé

kevésbé bonyolódott mivottát , kollegának ezek

felett nagy kedvvel 's nem csekély pathossal

(többnyire mindazáltal csekély érték 's érdek-

kel) tartott magyarázgatásainak praestigiae ver-

borum-át el nem szalasztani.

4. Azalatt, mig ö vényezett (receptet irt)

az elöbbi betegtöl a' még nedves vényt csaknem

arczátlanul rendre elkérni , azt sans façon ma-

gamnak lecopiázni , az eredeti talizmányt köszö-

nettel visszaadni, könnyen elfoglalhatott ülésem-

hez visszaszökni , kollegámnak közben közben

egyszer is másszor is tartott kisebb nagyobb re-

flexioit fölkarmblni , majd papirt forditani , majd

a' kopva kopó vagy tördelö rajzónt hegyesiteni ,

's végre , mi a' legkuruczabb vala , épen csirá-

jában levo sárgaságomnak elöjeleivel (mellyekre

egyébként sem én, sem pediga' csuda kolléga, rá

nem ismertünk) küzdeni s. a. t.

Mind ezen testi és lelki eröt túlfeszito sur

gó forgó foglalkozás elég zsibbasztó suly vala
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3 's fél napiglan nyakamon , de a' mit ember

örömest tészen , nem esik terhére , szemességem

pedig ezen moralis gymnastikában csak erösbö-

dék , mint a' magnes , melly annál hathatósabb

lesz , minél több sulyt aggatnak reá.

Nézzük tehát, mit nyilatkoztat tovább szó-

rul szóra tárczám.

H. Ese t.

40 éves , zömök kulcsárné , kevéssé duz-

zadt és szennyes sáppadt arczán kiviil semmi kü-

lönös kórjel, legfölebb holmi lépbántalom' nyo-

maival.

Az asszony fölszólitás nélkül elöadja tótul

baját , melly rosz emésztésböl áll — azalatt kol-

legám a' nyakát, mellét és hátgerinczét puha-

tolja 's mondja „jam habemus ! Ecce hie est Schteim,

eiusmodi szopet (takony) in sangvine'' ezt tótra

is átforditja és már irja a' vényt ; az asszony is-

métli a' kérését étvágytalanság elleni gyógyitá-

sáért — a' pap tótul : „eh mit étvágytalanság ! az

csak onnan sarjadzik , hogy nines az asszonynak

derék szakácsnöje." — Az asszony folytatja „van

még nekem más bajomis." Pap: „hallgasson csak,

иgу is tudok én mindent! Az asszony odább szól

„fejem régtöl igen fáj , szemeim igen gyengék"

Pap: „Nem kelt a' szemre semmi" és hozzám for-

dulvást illy magyarázatot tart: „Ecce hic rogo hu-

mitlime in organis succorum (ez alkalmasint a'

szem; nem rosz terminologiából pottyant sepre-

dék) es refrigerio, et igne (!) in diaphragmate

sinistro (!!) et in plethora ipsius (talán pleura)
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exortum est pus , quod ergo premit r. h. suecos

oculorum , et ideo respective non oculi , sed ipse

ferme lien est purgandus a h'umido-acri" késöbbi

tapasztalataim bizoayíták , hogy a' pap szentül

hiszi ezen ködfátyolkép gyanánt elötüntetett the-

oriát — és hiába a' lépbántalmát csak eltalálá !

Most lássuk, mit javit a' húmido aerén.

a)

Rp. Mass. pit. rudn. 5 j-

Ext. gratio gr. iij

salís (jeggyel) aperitivi

(ez Nb. calomel.) gr. V.

Ext. card, bened. gr. Vj. (!)

absynt. gr. IV. (!) '

Fel. tauri. insp. q. s. u. f.

Pil. gr. iij. Ds. mane et vesperi 5.

b)

. Rp. Ungv. rudn. 5 ß

Satis ammon. (jeggyel.)

gr. iij

Ext. Cic. gr. IV.

Ds. ad oculum.

c)

Rp. Emph. ammoniaci 5 iij.

Ds. ad abdomen.

12. Ese t.

42 éves, elaszott köhécselö polgárasszony

(kiröl tüdövészt jövendölök) egész tisztelettel

hallgat — a' pap szokás szerint nyakát, hátát 's

mellét megtapogatván, igy magyaráz: „Ecce pul

mones sunt hic ope schleim circumvoluti (valljon

kivül-e vagy belöl talán inkább? 's igy a' nem
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bánom schleim erit fors pulmone circumvolutus)

et jam hepar inchoat r. h. respective laborare ; ecce

flavedo rubescens circa nares , et genarum partem

superiorem , apud vicinam Herum ecce lien est af-

fectus , quia flavedo menti ferme videtur." Ezen

magyarázatát minden à propos nélkül ekkép sza-

kasztám félbe latinul : „ugyan valld meg uram ,

volt-e igazán Stáhly ö nagysága nálad ?" „Meg-

lehet , lön a' válasz , de ki tudja azt bebizonyi-

tani , hiszen azon nagyobbféle urak mind incognito

utaznak 's иgу a' manó sem ismer ràjok. En nekem

nincsen szerencsém öt ismerni, en mit sem tudok

rola."

En, ki tudom,hogy Stáhly ö nagysága solía

Rudnón nem volt , csak azt akarám kitudni ez al

lal, hogy ki adott okot efféle vak rajzra, a' kollé-

ga-e? vagy valósziníileg csak a' költékeny hir?

melly egész történeteket kohola már össze , mi-

képen volt légyen t. i. az országos fó'orvos úr ö

nagyságaRudnón, magával vitt fia' számára orvo-

si tanácsért esedezendö (!!!) , 's mikép adta volna

ki magát köszvénytöl összezsugoritott bécsi gyár-

noknak, mint figyelt volna önfeledten kollégára,

's mikép nyilvánitotta légyen mély álmélkodását,

's mint fejezte volna ki meglepetésével karöltve

járó helyeslését mind azoknak, miket Rudnón ta-

pasztal vala. — Az illyes meséket mind ollyan

emberektöl hallám , kik azt magától a' paptól

hallák, vagy plane ez eseménynek nemcsak

szem-, dejmégjfiiltanui is valának! Egy épen illy

fules nem bánom , de mégis csak szemtelen tanu

volt biz az is , ki hat hó elött a' szinházban (el

4
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hallgatom mellyikben) azt mondá ujság felöl tu-

dakozódó pajtásának „Amice 4 nap elött Riulnón

valék, épen midön Stáhly vala a' papnál" holott

Stáhly tanácsnok urnál — épe-n loba' orbánezával

küzdönél — én valék (én ki ezeket irom) épen

4 nap elött.

Vannak olly pletykák is, mellyek szerint

elsö belépténél ráismere a' pap a' tisztelettel em-

litett foorvos urra.

Benn levén már az ikerhazánknak nagyobb

kisebb vizei mentében uralkodó mesék 's mes-

keték' hitelessége vesszözésében, hadd törjem el

a' pálczát azon elmésnek már inkább beillö ese-

mény' igaz volta fölött is , melly imigy hangzik :

két orvostudor *) (doctor) elutaz Rudnóra, azon

szándokkal , hogy a' papot szinlett beteg állapo-

tuk által elámitsák — a' pap természetesen (?) rá-

ismervén a' cselszövényre , megsajnálja hason

szinléssel a' két Aesculapot, neki ül a' vénye-

zésnek , a' vényt levélbe zarja , ezt bepecsételi

(mit különben riem szokott tenni) , oda adja a'

rendelvényes (ordinatiós) levelet, melly a' nagy-

tapolcsányi gyógyszerésznek vala czimezve —

mire a' tudorok külszinü hálával, belsö kaczajjal

haza felé térnek egyenest Nagy-Tapolcsánynak.

— Itt De Grach nevü gyógyszerésznek átadják

a' levelet , ezen uri ember felbontja a' pecsétel-

vényt, átfutja a' vényck' tartalmát 's két órai vá

*) Tudor-doctor, tanár-professor, К iисk egyébiránt

tanitó vagy oktatú nevétkár kifirunczvanczigolni ! annál-

inkább, hogy tanár-dortrinaír !
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rakozásra utasitja a' doctorokat — ezek két óra

eltünte után meg is jelennek, 's nagy esudálkoz-

va lepetnek meg , midön az orvosságos üvegek

helyett boros és savanyuvizes palaczkokat , lab-

dacsok (pilulák) helyettjóizügombóczokat, thea

helyett fajin káposztát, 's tapaszok (flastromok)

helyett ropogós börü sült malaczot szemlélének az

asztalon: leültek nolle velle dominusaink a' fala-

tozáshoz , 's midön azt vevék észre , hogy nem

az ételek , hanem azoknak áruk vala jó borsos ,

elmondák szent Dáviddal: „Osamnu, bogadnu"

(vétkeztünk, istentelenkedtünk.)

El lehet ezen farsangi darabkáról mondani,

hogy nem is vero, — de miután Rudnóról vé-

nyek pecsét alatt soha nem küldetnek , nem is

bentrovato , — hanem merö koholmány ; megkér-

dém személyesen De Grach urat ezen esemény

felöl , de ö erröl mitsem tud , épen ugy mint a'

privigyei gyógyszerész sem, kire szinte rákenték

vala , hogy latin konyhájából magyar expeditiók

is keletkeznek, t. i. illyenmalaczpecsenyések.

Mi kollégánk' vizrevivését illeti , azt meg-

kisérté taval nyáron Dr. H. Bécsböl , kinek ke-

lepczéjébe csakugyan beiscsuklottszegény rud-

nói kollégám ; Dr. H. lábzsibbadást szinlett, a' pap

gilisztáktól származtatá baját, mondván : „tamen

ego hoc sentio ope applicatorum ad pectus , et ab

domen digitorum," 's ellenük electuarium an-

thelminticumot ira neki egy zsák herbatéval. —

Ez igaz parole d' honneur 1

Erdemel egyébkint holmi méltánylást és né-

mi hitelt azon anecdoton , mellyet egy nagy-ta

4*
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polcsányi pinczérröl rebesgetnek. Ez t. i. meg-

kérdeztetvén egyutazótól, valljon segitett-e már

csakugyan valakin a' csudapap ? azt válaszolá: se-

gitett biz az, és pedig 1-ör a' privigyei meg az ide

való gyógyszerészen, 2-or gazdámon, 3-or rajtam.

Saját észrevételeim szerint segít még a' rud-

nói lelkész(hanéharont is) 1-ör, több egészen föl-

adott betegen , mert bármilly rosz biz az ö theo-

riája , bár kuferczes és csángurdis az o vénye-

zése, mégis gyakran igazlik, hogy melius est re-

medium anceps , quam nutlum , föleg ha azon osz-

tálybeli , mellynek legelsö betüje magyarán ki-

ejtve ,Friz Vogel oder Stirb.' 2-or, Számos(ki-

ket csak én tudok) váczi , komáromi , pozsonyi,

nyitrai meg bécsi szekeresen , fogadóson ; nem

egy , az ember 's marha' számára megkivántató

eledeleknek nemes és nemtelen termesztöjén,

több azokkal üzérkedö keresztyén és zsidó ke-

reskedön 's végre saját magán — segít mondom

a' lelkész saját magán , mert szent misékre a'

pénzt elveszi, mind a' mellett is, hogy ezen te-

kintetben egészen ellenkezö hirek szárnyalnak

róla. — Regélték többi közt azt is , hogy vala-

mellyik püspök egy 2. vagy 4 lovas kocsit ko-

csistól küldött volna neki ajándékba , mellyet a'

rudnói lelkész egyátalában el nem fogada, hanem

isten hirével visszaküldé , a' honnan jött. Meg-

mondom a' valót a' dologból : az emlitett kocsit

vissza sem küldé, el sem fogadá a' pap, — ho-

gyan ? egészen egyszerüen, mert t. i. ezen aján-

dékot hozzája sem küldék (kivevén álmában).

Küldöttek egyébkint nekie egy nájdicsajnkát ,
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mellyet forró hálával el is- fogada (jól tette , ha

adnak vedd el) — hát a' lovakkal 's kocsissal mi

lett? azok szép csendesen haza mendegéltek ,

miután csak a' kocsi vala ajándékul szánva. Az

ajándékozó ur pedig koránsem püspök, hanem egy

csinos nagy bajuszu, és még csinosabb , de kicsin

feleségü világi ember 's igazi vllág' embere is.

A' mit a' rudnói lelkész misère kаp , abból

ö önkénytes saját vallomása szerint csak annyit

tart meg magának, a' mennyi hetenként hét mi

sère rug — a' többit elosztogatja szinte misedij-

ként a' szomszéd plebanos és káplánok között ,

kiket még dúsan meg is vendégelget. Leben und

leben lassen] — Térjünk ezen emberfölsegitö

hangulatunkban vissza szegény köhögö asszo-

nyunkhoz , 's nézzük mi áll vényén.

a)

Rp. Pulv. privid О ¡1

mass. mastich § ij

Ext. junip. gr xij

m f pil.Ds. mane et

vesperi 5.

b)

Rp. Hb lympath 3 xij (!)

— menthae

H. chamom aa 3 ¡j

Hb anachlor Ä j

— Cathariae 3 j

Ds. mane, et vesperi theam bibat tepidam.

13. E s e t.

Feketehaju es szemü, sápadtan szennyes szi-

nü, pölTedtke arczu raenyecske,kiröl holmi máj
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bántalmat sejxliték, nem kérdeztetik, csaktapogat-

tatik, a' pap igy szól „Ecce hepar affectum, quod u-

tique videre est in oculis citrinis et circa os" én szá-

jon is szemen is hasztalan keresém a' czitromszint.

a) b)

Rp. Pulv. privid Rp. Empl : de bryon § íj

m mastich aa^ ij Ext: bellad gr. xij

Ext. dig. gr ijj m f p. mm Ds ad ventrera.

Ds. 5 vesperi (?)

„Ecce rogo humillime excellentissimum le-

patis remedium^l a' beteget ki nem kérdezhctém,

mert mig irtam, elosontott ö kegyelme.

14. E se t.

26éves pesti mesteremberné,külseje kcvés

sáppadtságon kül semmi különös feltünöt nem

mutat, (holmi takáros-catarrhoso-blenorrhoicus

vagy gilisztás bántalmat sejditék) nem kérdeztetve

tapógattatik „'s ergo hic r.h.est catarrhus, is1a tota

quanta est refrigerataíi:de honnan tudod azt uram?

,Nus r.h. tamen tangitur hocpulcherrime in eollo";

kérdi a' beteget: ha fájna-e gyomra ? „igeiïis é-

geti gyomromat" Iön a' felelet: „hit a' fájdalom

megyen-e a' torokba ?' ,nem" no e' már nagy szc-

rencse ! „ergo ista debet r .h. per 7 septimanas in

cubili calefaclo degere, et solenniter sanabitur."

a) b)

Rp. Rad: matrinne Rp. Spiritus Koppii *

Hb. lympbat Ds. loca dolentia ct sto-

aa ¿j, j m;ichiim vesperi inungnt

Os. mane et

vesperi tepide.
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с)

Up. Pulv.priv 3j

Ext. Rhei

— rutbae

— aloes aa <¡1 fi

ferri subcarb § fi

m f. pil. Ds. 5 vesperi

Az asszony' baja hosszas köhögés, gyomor-

IVijás és fluor albus volt. Kivevén a' piluláknak

olly óriási adagu használatát, mellyek eleinte

vérrel vegyitett számtalan kiúritéseket okoztak ,

szilárdul követé ez az asszony a' tanácsot,'s mi-

dön öt Pesten néhány hónap mulva fölkeresém,

a' legvirágzóbb egészségben találám. Pardonnez

nous nos offenses ennemis de Rudno! és kurjon-

gassatok, éljenezzetek Rudnó baráti ! Az egyéb-

iránt furcsa , hogy kolléga a' „fluor albus"ról

mitsem sejditett.

i5.E se t.

Gyenge sáppadt 16 éves leány (ki szinte

takáros Tagy gilisztás állapotunak látszik)¡gy szól

németül : „én az elöttem szólónak testvére va-

gyok, az én bajam tisztelendö uram már 4 éves

koromtól tart." Pap:„micsoda baja?" baja' el nem

találásán álmélkodván, a' papnak fülébe sugja a'

fluor albust németül : „Ecce est ipsissimtts Ule

morbus, qui apud sororem", 's tapintván nyakát

„ecce merum schleim in eollo, rogo humillimei';

én a' fejbiczczentö izom' melsö szélén kül egyc-

bet nem találtam — „norme mera cum schleim ?"

„possibile" mondám és odább irtam.
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a)

Rp. Cort : alni 3 Viij

m. f. Thea

Ds. pro injectione.

„Posset illa etiam r. h.betutam albam summe -

re vel Ratanhiam r. h. dignetur sibi hoc connotare,

Róob: ebuli cum nitro est ergo (ergo ? micsoda er

go?) in gonorrhaea virorum optimum remedium.

b) c)

Rp. Ext. agarici Rp. Hb anachlor. Q, ij

— rhei aa g i Ds. Thea.

— Cort. alni g j (!)

Resinae Jalappae d)

scammonii Rp. Ungv. altheae

Terebinth aa Э >j — rosar

Pulv. corall: alb. 3 ,î — sol ventís (Jodati)

m f. pil gr. iij Ds. aa 3 íj

5 vesperi Ds. ad abdomen.

Vége vala elsö nap a' betegeknek — kik-

nek nyaratszaka naponkint 60—100-ra terjedö

számuk most már csak 10—15-re csappant —

és én a' tisztelendö urat kisded, de izletes , csi-

nos 's valóban igen tiszta kertébe kisérém , hol

ö számos gyógyerejü növényei közül a' követ-

kezökre figyelmeztetè:

1-ör. Calenduta officinalis, igen jó a' sziv-

dobogásokban (de mi okbóliban?),szinte a' fluor

al bus ban is.

2-or. Georginának levelei vizkórságban hat-

hatósak (de honnan ercdettben?).

3-or. Rheum rhaponlicum, mclly. vidámon
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tenyészik a' kertecskében , jó hashajtó erejü , et

folia ipsius largiuntur excellentissimum Zuspeis."

4. Acorus, igen jó gyomor-erösitö nem-

csak gyökere, hanem zöld levele is. Mondám kol-

légának , hogy magam is mar 3-4 nap ota min-

den ismert ok hélkül étvágytalanságban szenve-

dek , mire ö azonnal komolyan ajánlá a' szóban

levo 's lábaink elött zöldellett acorus (kalmus)

levelét — én készséggel követém tanácsát , és

noha két napja ismét épülni kezde emésztö te-

hetségem , ezen legelgetésre ismét visszatért a'

rosz gyomor , — mert bajomat , melly a' sárga-

ság' hirharangja volt , sem én, sem kolléga uram

(mint már fönebb emlitém) nem konyitottuk meg.

E' részben tehát vak volt a' haruspex a' veszélyes

omen iránt , és megvallom , csudálom , hogy a'

Wallungon kivül az „ecce hepar affectum" épen

nem gyanitaték a' ha nem is clairvoyant , de bi-

zonyosan clair tatant vagy tatonnant divinator ál

tal. Elmondá továbbá a' nyájas házigazda , hogy

5. „Vinum, inquo acorus, et cinnamomum co-

quebantur , sit optimum fructificans pro viris per

venerem exhaustis , quemadmodum artemisia pro

foeminis sterilibus, conjunctim cum unctione cru-

cis dorsi (derékcsont) ope ungventi rudnensis."

6. Barago és Buglossa , (mai nap : anchusa

tinctoria) ital és fürdö gyanánt jó az örültség-

ben. „lgen de-annak minö bajában?" „tamen hoc

est r. h. idem" volt a' felelet (!!!). (Das erste was

ich höre). Ezzel pipara gyujtottam, de alig mulik

cgy gondolat, a' papot gyóntatni hiják , — enge-

delmet kérvén és nyervén a' holnap isméllendö
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megjelenésre , elbucsitzám 's a' fogadóba ballag-

tam , észrevételeimet 's jegyzeteimet ¡Hfutandó.

A' keresztyén korcsimíban négy szoba fo-

gadja a' vendégeket — szükség esetében pedig,

mi majd naponként elöfordftl, még az ebédlo te

rem is szolgál szállásul — ez utolsó különben a'

csaplárosnak 's cselédeinek alvója. A' ki ide setn

fér , az az egyik vagy másik zsidó korcsmába

száll , melly szerencsér« nem nagyon s à 1 e-

szennyes ; innen is kizáratva, a' notariusra szorul

a' késon jött.Tisztaság, mint mondom, mindenUtt

meglehetös , nyájasság sehol.

Az est igen malatságos vala ; mert a* meg-

érkezett külön nyelvü , szokásu es sorsu vendé-

gek egymás kedvéért mind a' közebedlöbe , re

spective vacsorálóba gyüiekezének 's közérde-

kük szötte sympathiájukkal összesinralva, részint

rosz ido es nyavalyájuk okozta uti bajaikat, meg

sok csudákra épütt reményüket cserélék ki egy-

mással , részint a' szigoru diaetetica' bilincseitöl

még ma menten, pro corodine jó! ettenek, ittanak,

dohányoztanakés a' holnsp mikép történendö be-

jutásról tanakodtanak. Megnyilik e' közben az

ajtó, 's egy juhiszbundába burkolt bajusztalan

ember toppan be, fején kucsma, hosszu száru pipa

a' szájában — kérdi $ tótul a' pinczért , ha nem

kapott-e X-böl valami motyót — a' pinczér a'

kályhazug felé igazitja az atyafit , honnan a' bun

dás egy kis pakolványt vevén ki , a' kályha' tor-

káról kést kap fei , 's a' madzagokat felvágván

egy par fejelés-csizmát bonyolgat ki, 's meg meg

be ; látván ezt egy igen deli fiatal 's egymást
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czukros csókokkal gyakorta bebe-hintö par —

mellynek fesztelen sima bánásmódja 's egyszerü

de válogatott öltözete és a' valódihoz igen köze-

litö francziás titkolódzásai holmi zászlósra vagy

megyei fönökrangura mutata — az otthonkodni

látszó 's legjobb móddal tót falubeli jegyzönek

becsülhetö kucsmás emberhez simul 's kérdi:

,,Mit gondol az ur , mikor lehet holnap a' pleba*

nushoz menni?" felelet: „Reggel 7 órakor !" „Oh

az én kedves nöm igen gyönge , akkorra nem

kelhet föl !" „Tessék tehát mise után 9 órakor

jönni !" Igen , de félek hogy akkorra majd be nem

ereszt a' pap." „Dehogy nem , hiszen nem oily

durezás ijesztö ám az a' plebános, — majd szólok

én vele 's bizonyosan bejuthatnak önök 9 órára

hozzá ," evvel ajánlá magát a' bajusztalan hun

dás biztató , vivé hóna alatt az X-böl kapott fe-

jelést 's mellettemkisompolyogván: „habebit r. h.

ugymond, illa juvenis domina muttum ad agen

dum , habet enim fluxum matricis crwntum." El-

jen! igaza van, eltalálta a' gyengeségnek kut-

forrását , melly csakugyan méhvérzésben rejlett.

De bit ki volt aza' hundas ? ki más mint ,Pax vo-

bis, ego sum!' rogo humillime a' lelkész ! — Nem

ismervén reá a' gyöngéd 's gyönge uri hölgy,

nyugtalankodva igy töpreng : „ki tudja, nem dö-

rit-e el bennünket ez a' jegyzö , avvagy hát fe-

lesleg voltolly ravaszon mosolyognia, midön igé-

ré , hogy bizonyosan bejuthatmnk 9 órakor , —

ugy tartom mégis csak jobbkor érek, ha eröt ve-

endek magamon 's felkelek inkább 7 órára." Ezt

látván néhány felvilágositó szót intézék hozzá 's
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leoldám tévedése' fátyolát, melly hivatlan figyel-

meztetésemért egyébiránt nemcsak nem nyerék

fogadatlan prókátorként gonosz.fizetést, de söt

önnön és férje kellemdús és szerény társalgásá-

ban j'ai reçu toute a fait ma satisfaction , j'ai été

a ce qu'on dit, tout a fait a mon aise. Tizedfélkor

eloszlának mind a' fáradt vendégek mindenfelé,

bon soirt , dobre noczot, gute nachtot, 's jó éjsza-

kát mondának egymásnak : mozdulék hát én is ,

bár elölegesen csak az iróasztalhoz, jegyzetim-

nek fenestrait betapasztgatandó , — egy óra lon

éjfél után , tehát már bon jour, midön nyugodni

indulék. — A' nyájas olvasó' pipája tudom már

rég kiégett — engedelmet ! ezután többet fogok

mondani 's kevesebbet szólani.

Második nap Rudoón.

16. Ese t.

A' tegnap esti szöke , érzékeny, halvány 's

gyöngédke testalaku uri menyecske áll a' pap

elött — more nem patrio , hanem rudnensi jól

mcgtapogattatik, lapogattatik , — miután illy be-

széd ered.

Pap: „Hab mer piel Krankheit !" ezen hölgy-

nek kezén is tapintá — kitüntetésként — az ér-

verést fpulsust). „Ecce ista domina hic perdidit

r. h. multam sanguinis (inár tegnap emlitém, hogy

ez csakugyan igaz gyanitás 's az én sejtelmeim-

ínel is karöltve jár): vere magnum sangvinis stil-

licidium perpessa est, sed nihil hoc facit." Beteg :
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„Man sagt, ich hätte auch die Skrofeln" Pap: „Ach

to szu pletyky"! Beteg: „So meinen Geistlicher

Herr , dass ich an keinen Skrofeln leide." Pap :

„Ja, aber macht ja nichts. (!) — Hie r. h. sunt

contradictoriae infirmitates , ideo agere nihil pos-

sumus — hie r. h. curandum est cor, pectus et

respective occiput , et longe adhuc egebit , sed

erit semper melius , et dabimus ipsi ungventum

aromaticum Plenkii , quod constat ex respective

meris floribus." Az az occiput szó is csak olly

csudára gerjesztöje a' nemorvosnak mint az egy-

szeri hidegleléstüzo amulett , mellyben ez állott :

suba , guba , meleg ruha, jó a' hideg ellen.

a) b)

Rp. Pil. mastich 3 j. Rp- Ung. nervmi Plenkii

Pul. nue. mosch 9 ij. 3 VI-

— chelid major Q j. Ds. ad abdomen,

putiim. ovor. gall. gj. c)

Ext. Rhei gj. ii. Rp. Hb. anachloros.

Scam. ij. Card, bened.

Ext.? Veronicae

Bals, peruv. q. s. u. f. pil. Fumariae aa. 3j-

gr. iij. Ds. mane, et ve- fl. Cham. 3?-

. speri 4. mDs. Thee.j

Mondá a' hölgy francz *) nyelven férjének ,

kérdezné meg a' papot-, valljon leendhet-e még

ö belöle anya ? a' pap biztatá a' tolmácsot — mai

nap csakugyan meg is vannak már á' boldog remé-

nyüek a' jóslat felöl gyözödve. ! ! ! Nb. az orvossá

*) Fmnczhon = Francziaország , Frankhon =

Franken , t. i. bajororszagi tartomány.
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got kisebh adagban vevé az eleinle igen megcsi-

gáztatott , de végtére csakugyan föllábadt hölgy.

П. E set.

Elmondá egy 30 éves, májkórosnak tartot-

tara szobalyány , hogy sömöre vagyon valahol —

a' pap tüstént, a' nélkül, hogy megszemlélte vol-

na ha sömör-e? eztirja:

a) b)

R. fl. sulfur ij. Rp. ung. rud.

Pul. antrakokiili simp.gj. — rosati Plenk.

Pulv. rad. liquir. 3íj- aa 5ij-

mf. pulv. 40 Ds. 4. Ds. Externe ad

napjában. herpetem

«0

Rp. R. matrinae £bl-

— lampathi. Jiij.

mDs. Thea.

Jegyzés. Az a) alatti vénybeu elökerülö, Dr.

Pólya föltalálta uj szert , alkalmasint valamelly

gyógyszerésztöl tanulta kolléga — lám ö is ha

lad, vagyis inkább haladtatik a' gyógyszerészek

által !

18. Ese t.

Egy fiatal uri ember a' mellékszobába hijja

a' papot, 's rövid besze után ezek iratnak vé

nyÜl:

■-
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Rp. PU. rud. 3j.

— mastich. д *

Ext. miUefolii gr. XV. (!)

Castor, gr. V.

diagridii sulf. ij.

salis puriflcantis g. Viij.

(minek kétszer is calomelát a' pro

laps, recti ellen , talán valami

antiprobasicon ?)

mf. pil. gr. iij. Ds. vesperi 5.

b)

Rp. R. matrinae

— veronicae

— fumariae

— Cerefblii

— prunellae aa 3 4-

m Ds. mane et vesperi calidc.

c) *

Rp. ungv. Rudn J VI.

Ext. Consolidae 3 j

Opii 9 ij

m. Ds. ungv. ad prolapsum.

Ezen szerek épen sikeretlen vétettek.

19. Es et.

Egy 9 éves leányka , zavaros szaruhártyája

(szeme' elhomályosodása) végettnem igen lát—

megnézi öt a' pap 's minden kérdezösködés nél-

kül azt mondja: „Et internum ? et externum ma

tum" miután pedig nyakát, mellét 's hátát tapo-

gatá , igy folytatja : „Est malum altioris gradus,

ecce r. h. in pectore lympha polypositatis sangui

nis, et respective jam catlosau (érted-e ezt nyá-

jas olvasó? Iáttad-e valaha a' vér' polypositását 's

ezen polypositás' lympháját akár inspective, akár

'
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respective, akár perspective) ? de a' mit most mon-

dandott a' pap, az bezzeg talpra esett és le a' kala-

pokkal! — „Ista puella est noime 9 annorum?"

Ugy van, mondá az ember, ki a' leánykát hozá —

„Ista est valde formosa , quod et ipsamet r. h.

seit, quia ututmale videat, tamen r. h. jam con-

templatur grato quodam respective *) sensu vi-

ros ; pulchritude in puella plerumque , dico ple-

rumque, est cum lascivitate conjuncta, quia quale

Schild, talis opifex. Ista puella certe erit lasciva,

quare scrupulose erit educanda. „Gebes viel Oneys

zum essen für die Meine Madl, und gor kein Cinamo-

mum" az átadott vény ez :

Rp. Kl. rudn. 3/.

g. ammon, gijj.

ol. succini gr. iij.

Pul. mic. inosch ij.

Syr. Ferri h y d r о j о d. q. s. ut. f.

pli. gr. iij. Ds. vesperi 4.

b)

Rp. Hb. codolcoariae

— fumar.

— anngallid. agr.

— raphani nigri

— Chelidon.

— Pulegii

— anisi. aa 5 IV.

Ds. cum hujus Iheae una parte frigidiuscule fomente! ocu-

lum , aliam partem mane , et vesperi calide bibat. /

Ezen utolsó gyógyszcrt is gyógyszerészek

sugák meg kollégának.

*) Kjnye be gonoszul lebetne ezen reepectivét

interpretálni.
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20. Eset.

Egy 8 évü leánykáról mondatik: „Sie hat

Fraisen gehabt, und jetzt ist eine Schwaeche zurück

geblieben". „Exspectet! exspectet! illico dicam ego

solus" vág bêlé a' pap (¡gaz ugyan, hogy a' hallot-

takból már nagyjából birhatá a' kórismét): „Ecce

hic vena constricta (mutatván a' fejbiczczentöt)

est epilepsia, utique phrenesis est."

a) b)

Rp.Pil: mastich 3 ß Rp. Hb. anaderosis (?)

— antiepilept 3 tf Spec, aniiepilep icar aagî

Pulv.cordial § j m Ds. Thea

.Ext Buglossqe gr. v. (!) ¿\

m f. p Ds. vesperi 5. R, ungv: ritdn. g viij

Ds. vesperi stomach, inung-

21. E s e t.

35 éves, beburkolt nyaku, szegényféle asz-

szony hallgat , szokott puhatolás után mond a'

pap „Ecce Struma !" — ugy-e van nyomása a'

mtfj táján meg a' gyomrában az asszonynak? ,vani

Rp. Pulv. antistrumalis 3 ij-

(a' signaturáját nem tudom)

b)

Rp. Spir. Koppii 3 ij

Laud, liqg ij

m.Ds.stomachus inungatur et partes dolentes.

El nem hallgathatom azon ovatos szokását

kollégámnak , miszerint ö gyakran vizeket vagy

5
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írokat rendel , mellyekkel a' fájdalmas részek

bekenettessenek, habár bizonyos fájdalmas ré

szek a' betegtöl nem is emlitetnek , a' minthogy

ezen asszonyunk sem panaszkodék semmi fáj-

dalom felül , ki csupán golyvája' elháritása vé-

gett jelenék meg, 's inkább csak becsületböl

monda, hogy májtája fáj, sem mintmeggyözödés-

böl; a' mi pedig gyomrát illeti, kinek nem szo-

kott az néha megbomlani ? Dehát miérthivám ezt

ovatos szokásnak ? kérdezheti a' nyájas olvasó ?

felelet : azért , mert többször megtortént már,

hogy a' megzavarodolt betegek elfeledék nyava-

lyájuk' kisebb részét, melly bizonyos daganat-

vagy szaggatásokból álla,emliteni; másodszor pe

dig, ámbár maga a' pap csupán a' fontosabb , a'

veszedelmes nyavalyát ismervén ki hiuz szemei-

vel, megfelejtkezett a' külrészekröl vagy egyá-

talában nem is ismerhete ezeknek bántalmira —

egykét taceat- (hallgasson)-jával azonban mégis

idö elött elnémitá a' beszélöt,habár ennek még hát-

ra vala is félig hol igazi bibéje, hol holmi kisebb

baja; de végre megesett az is,hogy nagyobb rangu

betegek próbára tenni is megkisérték a' kollégát,

valljon ráísmer-e szántszándékkal elhallgatott

külbajukra. Ha illyes külön faju betegek azután

elmentek vényeikkel Tapolcsányra 's kaptak egy

zsák herbatheát* egy messzely pilulát vagyis

labdacsot, de fájdalmas, néha meg is dagadt tag-

jaikra semmivel nem szolgálhata (vényt erre

nem kapván) a' gyógyszerész,— illy alkalommal

holmi el'égületlenségi kifejezések hallatszának a'

g yógyszertárban, mellyek természetesen 's egy-
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szersmind igen helyesen is a' papnak megsugat-

tanak. lnnét van, hogy azóta megkérd a' pap min

den beteget , nincsen-e valamelly kül baja, ha

hogy nemlehet az arczból ráismerni,'s ha ,nemi

a' felelet, de a' pap valamit mégîs gyanit, akkor

minden nemelés*) daczára is csak felszokott ö irni

valami koppi-féle vizet vagy Plenkféle irt 's keneti

vele a' fájdalmas részeket, melly eljárással semmit

nem veszedelmeztet(risqueroz),mert ha elhallgat-

ta vagy elfeledé a' beteg emliteni, akkor csudálko-

zást lobbant 's dicséretet arat kolléga, mert lám

ráismert a' bibére minden emlités nélkül; ha pe-"

dig nincsen valami különös kül baj , akkor kön-

nyen éreztet föleg félénkeknél valami bal érzést

a' képzelödés, — 's ha végtén igy sem érezte-

tik fájdalom , akkor, a' mi nines lehet, mert : ac-

eidit in puncto, quod non speratur in anno.

22. E s e t.

35 évü,eleven mozdulatu, piros arczáju fér-

fiu , valóságos képe az ép és szépségnek — én

róla agy fêlé torténö vértorlódáson kül mit

sem gyanithaték, 's azt is legfolebb azért,

mert épen Rudnóra jöve, hova tréfából ép kül-

fol(li(mint imez) ugy nevezett &anbpartie-t nem

egy hamar tesz ; megtapogattatván a' pap által ,

ugyanazon antiepilepticus (nyavalyatorés elleni)

szert kapja, mellyet a' 19-ik szám alatti leányka

kapott, 's még hozzája

•) igenelni vagfigenleni =beja()en, nemelni vagy

nemleni = »ernemen, tagadni = táugnen

s«
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Rp. Ung. rudn. 3 vj

Olei serpilli §ij

Ebéd alkalmával kérhetém csak el a- véwyt

ezen titkolódzó némettöl, 's midön kérdém, hogy

csakugyan nehéz nyavalya bántja-e öt , zavartan

's pirultan felelé szegény „igen"; megkérém ad-

uá tudtomra egészségállapota' leendö változását,

mit, hivatalomat megértvén, igére, 's mi szebb ,

teljesite is, mi pedig legszebb, tetemes javulásá-

ról tudósit másod izben.

Nusch non fateor ego, rogo humillime et ve-

ritatem prosperam Domine Admodum Reverende

collega?

23. К s e t.

12 éves, dagadt hasu fui (baját talán elha-

nyagolt váltólázból lehi-te származtatni vagy gi-

lisztákból) atyja ckkép szól: „Fiaiii minden éjjel

az ágyba vizel". Történt tapogatás után „£ccp

tumor abdominis, cum malo lieras et vermibus." Be-

jön most egy szegény ember, utána két kutya

meg egy macska, a' kutyák egyenesen a' paphoz

futnak, hizelgve surlódnak ruhájához 's csóvál-

ják erÖsen farkukat — a' gazda meg-meg- simo-

gatja öket „la la , la la" jelszavakkal virgoncz

ungrándozásra , vidám csaholásra buzditja, ujra

megsimogatja a' köztük forgolódó cziczuskával

egyetemben, 's nem sokára „mars" szóval for-

dulásra, indulásra és pihenésre inti. Ezen inter-

mezzot a' pap' kedélyessége (Gemüthlichkeit) vé-

gett daguerreotypozám le. — A' ki állatokat

kedvel, a' ki a' termés? etben gyönyörködni tud.
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az legtöbbnyire jó ember. Érzékeny lelkét leí-

készünknek az is tanusítja, hogy a' dalnak, az é-

neknek nagy barátja;tudjukpedig mit moud em-

berséges német szomszédunk : „Wo ihr singen

höret, setzt euch ruhig nieder; böse Leute haben

keine Lieder."

De tekintsünk a' potrohos fiura! a' pap igy

szól: „ergo dignetur r. h. hunc puerum contem

plan , ecce cutis illa circa oculos variegata do

notat respective vermes, et illos curabo ope me-

dullae lapidis, nonne non credidisset? — et

hoc crederetne domine , quod clavus ferreus per

6 menses in luto haerens , et in aqua destillata

buglossae maceratus , quod inquam bonus sit in

epilepsia?" „Valljon"? „sicut verbi gr. etiam cera

flava r. h. cum arundine cocta, id est cum radice

arundinis cocta sit bona in ipsissima eadem epi

lepsia? Pulpa autem , sive medulla arundinis est

bona in cancro. Ego tractavi unum hominem,

oui r. h. totus quantus nasus, id est tota apex na

si deperdita fuit, et ad pulpam arundinis iterum

sucrevit, solenniter sucrevit."„Ejnyeterengette!

talán az embert hitták ráknak, nem pedig a' baját,

's akkor elhiszem , hogy nádgyökérbéllel gyó-

gyitott és ki is gyógyitott rákot. — Egyébiránt

kisérletet tehet akárki rákos fekélyeknél a' nád'

belével.

„Sonchus latifolius cum buglossa (anchusa)

dat lac feminis penuria lactis laborantibus"(lehet).

„Antimonium crudum quotidie cum esca

axhibitum optime saginat r. h. porcos" (lehet).

„Nuper venit hue porcorum pastor, qui ergo
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т. h. scabiosùs fuerat; — ego ergo dedi ipsi al»

intus flores sulfuris, ab extus ungventum ex pul

vere pyrio, et adipe, et audiat per quinque dies

iisdem vestibus incedere debebat, ut ut dies do

minica intercesserit, et nitide resanatus est" (Ez

ellen semmi kifogás).

„Et quid facio r. h. quando v. gr. aliquisve-

nit cum recenti vulnere ; si sit parvum , inungo

ungvento rudnensi , et deligo ; si sit magnum ,

consuo illud ope acus, et filorum, dein inungo

ungvento rudnensi, et totum pulcherrime consa-

natur, totum dico, pulcherrime ! exactissime ! Ita

ante aliquot menses bos ope cornu dislaceravit

os cuiusdam pueri rustici, penetravit r. h. vulnus

ab ángulo oris usque ferme respective ad aurem;

ego coimaturaliter vulnus consui, (ennél jobbat

valóban a' párisi sebésztanárok sem tehettek

volna) inunxi , et nunc nil videtur de laesione,

nisi rubra aliqua , nitensque plaga. Et ecce ante

12 annos! sicut ergo puer rusticus ejusmodi, cum

securi ejusmodi in silva decutit frondem , nusch

ergo cecidit ipsi lignum acuto margine instru-

«-tutu ad calvariam, et ipsi totam cutim ex medio,

et respective dimidio capite desumsit , id est de-

trusit, et puer fuit connaturaliter extra se: ad me

adfertur, ego ipsi inungo capitis cutim jam ab

ardore solis ferme exsiccatam ope ungventi rudn.

consui vulnus , et ope aquae frigidae aspersae

resuscitavi puerum , et nunc puer jam vir evasit,

imo jam et duxit, habet solidam et honestam u-

xorem. Ego in genere sum ita felix in mea pато-

chia, in qua utique cúnetos meos fidеles nosco,
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quod ergo nullam habeam inter fem'mas mere-

tricem, nullum inter viros furem".

Látván , hogy a' beköszöntö durezás öszi

idö által visszarettentett betegek gyérülnek , -'s

igy a' dolgai ritkulása által egy kisség kipihenhetí»

lelkésznek az értekezésre kedve vagyon, kér-

déskéket hullajték elébe 's feleleti ezek valának:

„Fracturas ossium repono, dein inungo ungv.

rud. postmodum deligo ipsissima eadem ratione,

quemadmodutn faciunt hoc ipsi chirurgi; nusch

tamen ego hoc vidi toties quoties , dum fuissem

qua puer apud misericordianos Szakolczae".

„Luxationes etiam repono ope extensionis,

et contra-extensionis, dein illas solenniter inun

go Ope ungv. rud. ut roborentur ; continet enim-

vero ungv. rud. quemadmodum dignatur utique

scire ferrum, quod utique partes totas quantas

luxatas, et relaxatas rursus iterum constringit."

„Quis «onciperet , quod ergo ruta lunaria

ab interne sumta possit ergo prolapsum matricis

reducere?" (én bizony nem, ki még?)

,Bonum est allio inungere kapczas contra ge-

lu" (experto credo Ruperto — interdum et stol

perte)

„Bonum est inter duo linteamina conquas-

satam et expressam urticam urentem in cothurno

portare sub itinere diuturniori pedestri , ne ergo

vesicae in pede exoriantur."

Én számtalan gyalog utazásaimban faggyu-

val dörgölém be naponta a* lábbelit , és ha nagy

ritkán hólyag mutatkozék , azt emplast. diach.

simplexxel tapasztgatám be 's rajta hagyám , mig
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le nem vá It, 's akkor már hire pora sem volt a'

hólyagnak; vettem ezen kül még naponta lábvi-

zet délben 's fcstve, de a' lábbelit csak akkor

változtatám, (melly a' miiidennapi befaggyuzta-

tás által egész böralakot öltött magára) midön

szakadozni indult ; néha néha egy kevés pálinkát

is jó a' lábba bedörgölgetni.

De ne halasszuk az idot, mert tudjuk, hogy

vizeletét tartani nem tudó gyermek áll a' medí-

umon — irjunk nekie vényt, és pedig

a) V)

Rp. Syr alth Rp. Medullae lapidis

—cort. aur: aaj ij aloes au gij

Mur: amnion: gr. iij. (!) Hb gratiolae 9 j

Res . Jalap: gr. vj Signaturát nem olv shattara

Ext : gratiolae gr. jv.

И Dulcís gr. vj c)

Syr fumariae g iij Rp- ungv. »ltbeue

níf. el. Ds. oo 2 horio _ arthemisiae

duobus cochlear _ bursae pastor

— solven aa 5 Ü-

Ds. ad abdomen.

Hát a' specificum contra enuresin noctur-

naní, a' cutícula interna galli gallinacei meg a'

cineres erinacei combusti, hol maradtak? — el-

felejtkeztünk (mint néha más nagy orvos is) a'

bajsereg' egyik szárnyáról.

24. Ese t.

Röviden és rosszul látó 30 éves férfiu cpi'*s

küjlemmel, hallgat: „Ecce cotor hepaticus usque

ad pedem anserinum, mond kolléga, et quidem ab

accemione sangvinis" no ugyan mellyik lesz a
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zon büverövel biró tüzkármentesitö szer, melly

vérkigyuladásából eredt és a' ludlábig szökkent

máj-vagy kénszint eltudandja iízm?„ecce pupilla

constricta ! et debet hic esse talis, quia in orga

no succorum intrat repraesentatio objecti rela-

tivi, (???) et si sangvis sit acris, (tehát acris,

és accensus synagoga lesz, synagoga pedig annyi

az egyszeri tetszvágyu X-né nézete szerint mint

synonima ; Sie werden verzeigen Gnaedigel) ob-

tubi crystallini (mi az a' tubi crystallini ?) tunc

struuntur, et pupillae oculorum naturaliter ape-

riuntur (naturaliter! hogy is ne ?) et sic objecta

prope videri debent." Most már félni kezdettem,

hogy egyik kettönk közül sérvést kap : kollégám

a' theoriai vajudások közt, én nevetéseim yisz-

szatartóztatása miatt „et si pupilla sit constricta ,

tunc homines sunt praestitae" Iön a' beszéd rá-

adása; tótul beszélget most egyet mást a' rosz

idöröl 's folytatja: „si sangvis non est affectus

praesente oculi morbo, videntur stellae; si affec

tus, tune r. h. videntur muscae; si autem cum

aequilibrio sit malum (micsoda beszéd ez ismét?)

tune videtur aranea oculi , id est punctum , ye\

globus rotans ante oculum".

De mind ezen zürzavar mellett csudálni le-

het, mint ismere a' pap minden panaszkodás nél-

kül a' szem' bajára ; 's még inkább bámulhatni ,

mikép tudott ólly szert kivájkálni szertárából,

melly csakugyan tetemes javulására szolgál az is-

mert betegnek, — irt pedig:
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K|i. Hb. Euphorbiae

—- Chelidonii

Fumariae

i Cochleariae

raphani nigri aa 5¡ jv

Ds. thea pro potu, pro collyrio et pro cataplasmate

ad oculum.

b)

Rp. PH. rudnens. 3ij

Ds. 5, vesperi.

Minden lölszólitás nélkül magyarázza kol-

léga, miért kelljen a' theát nem csak inni , de a'

szemre is alkalmazni, — mert ugy mond „in ca-

taplasmate sal volatilis transit r. h. per coíaturam

i. e. per palpebram,et crudum manet foris." Egy-

kori visegrádi kirándulásomkor egy sváb fiu is

hasonló magyarázatot tartott Salamon' tornyáról,

igy szólván vHier ist einmal Satamon der weisze

eingeriegett gewesen"—,der weisze"!' kérdem ,\-ja,

der weisze, weit er so weisz war , wie eine Taube."

Hogy Salamon király vala bezárva az igaz, hogy

Salamon megöszülhete fogságában, nem lehetet-

len, de hogy egy magyar Salamon király a' weiss

epitheton-t kapta, arról hallgat a' krónika; hogy

ellenben egy zsidó Salamon királynak a' weisz

se y de nem a' weisze tulajdonsága emlitetik,

az is való;" — valamint vagyon sal volatilis

is, de nem a' megfött füvekben, hanem az

elhamvasetva lepárolgtatott állatokban ; ugy va

gyon colatorium (de nem colatura) névvel bi

ró rész az ember' testén, de az szinte alig alig
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a' palpebra, hanem például a' béksatorna, a' vi-

zelö utak, a' börnek ugy nevezett porusai,

az izzlikak*).

25. E s e t.

Rühes zsidó legény ; a' baj könnyen elta-

lálható , mert 1-ör zsidó, kiröl prima intrada a'

legegyszerübb populusnak voxja az.hogy rühes;

de 2-or mutatta is rühét a' beteg ; itt kórismét

kimondani ismét luxuslett volna's azértmindjárt

a' gyógymódról kezd kollégám intézkedni,rendel-

vén pilulas mastichinas,egyszersmind igy szólván

„Ecce do ipsi mastichinas, quia iste homo parum-

per debilis, et has etiam feminae possunt summere.u

Ekkor miután tapasztalám, hogy a' böséges aloe-

tica-kat, mint például pil: rud:massaepil.mastich.

pulveres privid. az asszonynak minden clausula

nélkül adogatja, beszédébe vágok e' kérdésem-

mel:„an ettempore menstraationis possunt feminae

summere hanc massam mastichinam?" „Imol lön

a' felelet, tamen sunt hae pilulae r. h. innocentis

simae , omnes praegnantes possunt- illas summe-

re>". — Az én alázatos véleményem oda járul

t. Karok és Karnök, hogy ha anyát és gyermeket

egy pár szunyog gyanánt egy csapással elenyész-

tetni nem akarunk: akkor ugyancsak ne is álmod-

junk arról, hogy praegnansokis bevehetik a' mas-

tichinát; nyomatékul,vagy bárnyomtatékulelmon

*) porus =Schweissloch = izilik ; poras

— die Zwischenr'aeume derporösenKÖr-

|' с r = üzise, inde p (í rös— üzcsés
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dom reá boldogult hires Schusterünk' eme régen

hangzott szavait „Dieses ist so, und hierauf lasse

ich mich erschlagen".— Zsidónknak ugyan nem árt

a' mastichina, mert 1-ör tudjuk , hogy szegény

zsidót egész világ ebül tart, 's igy, bár a' zsidó

sein kutya, mégis igen sokat tad megemészteni .

2-or mert praegnans zsidórul még eddig mit sein

hallQttam. A' vények ezek valának:

a)

Пр. Mass. mastichinae 3 ij

f pil- gr. iij Ds. 5 vesperi

b)

Rp. ungv. Anti scabidi Plenkii

Ungv. Hellebori

— rudn. ! a J ij

m. Os. ungatur.

26. Ese t.

Egy somogymegyei 45 éves, falusi jegyzô

(kinek arczán a' váltóláz' átka hunyorit) magya-

rul panaszolja, hogy több évi hideglelése után

lépdagamaradt hátra, most pedigalsó végtagjain

lábain különfélefakadásoktámadnak.Ezen kórtör-

ténetet én tolmácsolám a' papnak,a' magyar nyelv-

röl ekkép nyilatkozónak: „Ego r. h. non sum taпí

felix, ut lingvam hungaricam callerem; slavus

proprie abhorret r. h. hanc lingvam , quia ple

na est blasphemiis ; (igaza van a' lelkésznek ,

lajdalom igen igaza van !) ideo etiam slavus pa

ter prohibet r. h. filio suo adperceptionem ling



77

vae hungaricae, putat euim , imo convictas est, r.

h. quod ipsa lingva hungarica sola jam sit blas-

phemium erga Deum ,laendtich, sittlich' gondolám

magamban, de mégis zu dick, téritgetéshez pedig

nem értvén, a' beteg' baját reassummáltam még

egyszer rövideden, mire a' pap, pro coronide jól

megtapogatván a' beteg' nyakát, mellét és hátát ,

a' fakadások' megszemlélését pedig legkevesbé

sem szükségelvén, mert ö azt ugy is kiérzi újja

hegyeivel (?) — vényezni kezd , állitván , hogy

„herpetem habet". En kandi levén a' herpesre,

holmi egykori egyetemí segéd- (assistens)- féle

otthonossággal lebontom az ambulans (tanácsért

járó beteg) ruháit — de nesze neked ! hire po

ra sincs a' herpesnek avvagy is sömörnek , ha-

nem varixok (viszszér-tágulatok) lepték el

betegünk' alvégtagjait — 's most az egyszer

kudarczot vallott a' tapogatás, azaz a' magneti-

cus puhatolás; a' varix-okon nem fakadás- vagy

pattanásnak, hanem nagy vérzéssel 's fájdalom-

mal járó megpukkanásnak látszottak itt ott nyo-

mai; a' pap nyugodtan folytatá vényét, melly mi

leu volna más mint

a)

Bp. Pil: rud: belöl

b)

Ungv. rud. kivül

's még ezen lolül

c»

Rp. Roob ebuli

— juniperi aa 3 üj

Ext gratiolae gr iv

Ungv. solubilis 2>j

Syr Betonicae 3>j

Ds. electnarium.

^
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d)

Rp. Ungv. Bryon.

— solv.

— altheae

— Dauci

Ds. ad ventrem.

Delatan.

Négy debreczeni-féle ur jon be, általafll

vezetíetve , kiket a' nyájas pap ekkép fogad :

„Ecce omnes quatuor domini oculis laboranf'

Festina lente! gondolám magamban, minthogy én

csak kettöt tarték (magamat oda nein számitva)

vaksinak, de hadd vizsgáljuk meg együtt.

27. Ese t.

N.János, 26 eves', bal szeme látájafpupillája)

kitágult, a' jobb szem be 's néha fölíelé sandit.

„Ecce nervosus status ! ego non oculum, sed ra-

dicalitatemipsiuscuro, etsopítahac redibit r. h.

visus opticus (visus opticus magyarul: nedves viz

meleg tüz, kutya- féle eb, him férfi 's a' t.)

a)

Rp. Pil: antiepilep

Jalappae

Calomelae ( itt nem gy6zenT

b) ) a/, adagokat

Rp. Ung. Rudn. ^ utána irni

oleum Chamom

D». circa oculum unga
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с)

Rp. Ung. Rud:

3 vj

Ds. ad spinam dorsi.

28. Ese t.

24 éves, kevéssé epés férfiu: „Ессе пес

istud malum multum distat, attamen hic et abdomen

est affectum ; extus in oculo nihit habet , sed intus

est debilitas" és ez ugyis vala, mert kezdödö

amblyopia végett kére tanácsot; kérdezvén a'

baj' korát kolléga, hallja, hogy 7 éves ; kérdez

vén (mint rendesen majd mindeit embert) nincs-e

valami kül bántalma (sebe , fekélye , pattogzása,

szakgatása)? hallja hogy kutacsa (fontaneUájd)

volt hosszabb ideig a' betegnek; nem kérdezvén

ennek okát, a' tapogatózáshoz fog és ir. — Lám

itt megvallom, hogy itt engem a' rudnói. kolléga'

éles visus opticusa meggyözött — meg meg a'

szó' legkomolyabb értelmében; én t. i. a' rövi-

debb látók közé tartozván, nem vevém észre a'

gyenge láteröt az érdeklett'beteg' szemeíben,

's megelégedém azzal, hogy az epés bántalma-

kat kiolvasám belölük — iraték

a)

Rp. Pil. alhandal

Pul v. purificat. (ez Calomel)

Jalappae i ..0 , , 0
I я Jmennyit? nem tudom ?

b)

Rp. Hb. plantaginis

— agrimoniae

— matrinae aa
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с)

Rp. Spir. Koppii 3 ^j

— sapon 3 >j

m Ds. loca dolentia (micsoda loca dolentia?)

inungantur. (Erröl is azt sugá a' pap fülembe:

„habet il le dominus nunc gonorrhaeam in sta-

dio decrementi.")

29. E se t.

Gyongén látó, zavart szemfényü, potrohos

üreg nr. „Ecce et malum internum , et externum"

érte alkalmasint amaurosis-t és cataractát, azaz

fekete (farkas) és szürke hályogot; megtapogat-

ván annak rende szerint a' beteget, irá ezeket:

a)

Rp. Aquae opthalmicae exsiccantis 3 v-

Ds. ad oculum 4 dd. 6 guttas.

b)

Pil, rudn. 3 »j

Ds. 5 mane, 5 vesperi.

De hogy miképen fogják ezen szerek a'

szürke hályogot eltakaritani, melly, mint tudjuk,

a' kristály-lencse' meghomályosodásában áll ' s

melly zavaiodást eddig sem bel sem kül szerek-

kel, sem embernél, sem lónál soha nem sükerült

elenyészteni, ezt mondom, nem tudom, 's Tamá-

sok' Tamása vagyok benne, hogy valaha sikerü-

lend halljuk mit szól kolléga.

,,Hic ergo bellum inferemus majèstati ventro-

sae; iste venter magnus cum potypositate sangvinis
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conjunctus ; in hujus dumini medullaspinae ,(a' ge-

ririczagyat értvén) ubi r. h. eiusmodifracsek (frak-

kocska tótúl) quod anotomicaudam equi apeltant, re-

sidet ; ibi ergo r. h. enatum est eiusmodi szopel seu

schleim , accurate recte in cruce dorsi , et ideo iltud

schleim ascendit respective ad cerebrum , et inde

r. h. iterum descendit, et semet accurate ante pupil-

las organi succorum collocat, (millyen irigyel-

lieto utazást teszen a' schleim , épen mintha a'

boldog emlékeietü bécsi tivoliban az ugy neve-

zett Rutschberg-en gurúlna alá 's föl) sic natu-

raliter aeger поя videt. Tarnen vident vestrae do-

minationes , ego omnia naturaliter explico (bizony

senki sem is jö kisértetbe , hogy ezen gyönyö-

rüséges taglalatot valami termeszet-fölötti lény'

ihletésének tartsa) ! Ego sum medicus totus quan-

tus naturalis , tantum quod ego me ita explicare

non possum sicut v. g. ipsi ferme medici.1' Bizony

édes kolléga „sutor ne ultra crepitaт !" hogy a'

diagnosisokban jertas vagy, hogy tömérdek sokat

láttál, hogy sokat, mondom sokat jól föl is fogtál,

's hogy ollykor a' fölfogottat jó sikerrel orvo-

soltad is , az igaz , azt minden megvallja , ki az

igazság' szemébe mer nézni ; de a' theoriák' ma-

gyarázásába ne fogj , mert ekkor olly csipös, olly

fagyasztó deret fujsz az erösebb oldalaidon ör-

vendezönek szivére, hogy jéggé merevülten pat-

tan szerte a' hüledezö rokonérzet' köteléke 's a'

te dicsöséged roskataggá korhad el !

Megczirógatván nagy sebbel lobbal belo-

pódzó ebeit kollégám , uj erövel neki gyürközik

a' théoretizáláshoz , igy szólván : ,,/я domino spe

6
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ctabili adest r. h. acrimonia aortae" (ob er wohl

atheromatose Ablagerungen meint, mondhatná a'

hires Dr. Skoda) „Adest etiam tremor manuum"

mond az öreg ur „non tantummanuum , sed etiam

totius corporis ob ventreia magnum — biztatja

kolléga — quem r. h. perderе debebimus, et quid cre-

deret spectabilis domine cum quali remedio ? — kérd

engem, kolléga, és önmagának felelöleg ekkép

folytatja — „cum alchymia summa, ecce cum me-

chanica universali, cum pilulis nempe rudnensibusíl

(Lám milly könnyü phraseologiát csinálni: alchy

mia summa,meg mechanica universalis annyi mint

pilula rudnensis ; tehát vasut , két garasos adó ,

és zsidók' emancipatioja szinte mindegy t. i. ösi-

ség) „et dolorem coxendicum , atque aortarum di-

spellemusope extracti millefolii" a' coxendixet ugyan

könnyü egyébiránt meggyógyitani , mert az öreg

urnak ott fájdalma sohsem volt!

30. Ese t.

Gyöngélkedö, töpörödött öreg ember (kiröl

csak azt mondhatám magamban : senectus ipsa est

morbus). — Ránézésböl megszólamlik kolléga

„Iste habet ergo (ergo ?) aquas inter istas pelles ,

inter istam duram matremu 's megtapintván a' ta-

pintandókat hozzá veti „habet Ule debilem quoque

stomachumu 's midön kérdé : Habens' keine Wun

den? 'sa'beteg mit sem felelne, megjegyzi „porro

et altum audit" (Hiába , szemesnek a' világ !)
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a)

Rp. Pi!, rud. 3j

Castor, gr. jv.

Ext. buglossae gr. X.

mf. pil. vespfcri

5. summat.

b)

Rp. Ungv. rud. 3 VI.

Ds. bis de die junctura granii

(cranii jobb lesz) inungatur.

31. Ese t.

65 éves asszony , hallgat — a' pap semkér-

di, és rövid kipuhatolás után ir , mit?lehet-e

még azt kérdezni mit ? mit mást mint

a)

Pil. Rudn.

b)

Ungv. Rudn.

D.i. loca dolentia inungat.

Igen , de minö loca dolentia ! hiszen magau mon

dád tegnap , hogy a' külsö bajakat nem vagy ké-

pes kitalálni. Engedj meg amice defendens , de

ez egy kisség vásári munka ; igaz ugyan , hogy

rá van irva a' vériy' tövébe „gratis expediatur :"

de valljon nem veendi-e szinte gratis is be a'

gratis szert? — nem helyeslem ezen procedurát ,

hoc est gratis !

6*
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32. Ese t.

Fajós lábu, elkeseredett kifejezésü, 38 éves

ember , — önkényt vallja a' puhatoltatás közt ,

hogy 4 hó elött kificzamodék bokája : „Nickt re-

densil mond kolléga; erre kiakará bontani lábát

a' beteg és megmutatni , de kolléga azt hasonló-

kép feleslegeli, miután ugymond a' nélkül is «un

dent (?) kitudott már a' tapogatásból ; ezen meg-

vallom nem csudálkoztam, hanem bosszankodtam ;

midön pedig visszahelyhezési kisérlet nélkül csu-

páncsak az ungventum rudnense használása'aján-

latával bocsátá el a' 70 mértföldnyiröl ide uta-

zottat 's még csak azt sem tanácslá , hogy , ha a'

kenöcs alatt 6—10— 12 hét mulva megpuhulan-

dottak az inak (szálagok), majd akkor próbáltas-

sa értelmes sebész által a' repositiot (visszahely-

hezést), midön mcndom még ezt sem tanácsolá :

akkor Oszintén megvallom , elfutott a' méreg ;

mert azt csakugyan senki el nem hiteti velem ,

hogy a' rudnói kenöcs a' kificzamodott bokát va-

laha helyre csuklasztaná ! Akárki mit mond, csak

jól irja Kotzebue , hogy az ember közép lény a'

barom 's az angyal között.

33, Ese t.

55 évesasszony, néz, hallgat, pisszenni sem

mer — tapogattatik , kérdeztetvén , vannak-e fe-

kélyei , azt feleli „nincsenek" 's rövid pör utján

ezen vénnyel convincáltatik baja , (melly egyéb-

kint szintolly sürü fátyol alatt lappanga kolléga

elött is, mint elöttem ; igaz. malus stomachus-fé-

lét mormogn a' gazda).
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Rp. Pulv. caríiiaci

Scammon.

Jalappae

Pil. rud. aa gij.

Castor, gr. V.

Ext. gratiolae gr. iij. (!) »at

34. Ese t.

45 éves , szegény kiaszott ember , hallgat

egész alázattal — kitapogattatik, 's minthogy fe-

kélyei nincsenek, nem nagyon teketoriáz kolléga,

hanein ut fecisse videamur

Rp. Hb. matrinae

— Fomariae

— Agrimoniae

— menthae

— Crispae

— Cham aa J ij.

„Istius stomachus est r. h. depravatus , ideo

adest contagium (?) in pulmone , tiene et hepate (!)

— ecce r. h. circa os , et respective in cruce11 —

a' beteg diákul nem tudván, nem érté ezen beszé-

det, és sajnos dolog,hogy én seni értem — ugy-e

te sem nyájas olvasó ? — tehát gyerünkodább.

35. Ese t.

8 éves, duzzadt sáppadt lcányka (átalános

görvélyeket gyaniték , különösen a' tüdök körül,

vagy szinte bennük is) tapogatás közt inond kol

léga: „Ecce scrofulae cum inspiratione fistulosa!"

"0

Rp. Tinct. antiscrof. Jjv.
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b)

Rp. Hb. lympath.

— matrinae

— anti salinariae aa 3 vj.

Rad. tarax

—- Calami aa 3 íj. m. Ds. Thea.

Ezen à ventre à terre vagyis lóhalálában irt

vényekböl igen nevezetes distractio , bizonyos

megszakadozottság ri ki , mintha csak a' belsö

szobákban vendégek , ép vidor kedvüek és tör-

ténetesen jóizü csányi dinnyékkel és hegyaljai

aszuval mulatozók társalognának 's a' háziurat

várva várnák ; illyes mit à priori Iehete gyani-

tani , de a' dolog mondhatom à posteriori is ösz-

szevágott , noha illy magány (privát) házi viszo-

nyok' fürkészésébe avatkoznom feladatomul nem

ismerém. Az egész dolog igy került volt ki. En

kollégát ebéd után szokás szerint nagy szobájá-

Ьaц keresém, 's ime szándéktalanul a' már déle-

lött sejditett igen barátságos vendégcsoportra

bukkanok ; mindaddig ki nem bocsátá az csekély

személyemet , mig poharat nem üriték , az összes

társaságnak simultanee (egyideileg) viszonzó

nyájas poharaitól kisértetve. De ki hinné , elöbb

mintsem jól csak megmelegedhettem is a' nyájas

körben, mi dolognak kellett épen itt nyomába

igazodnom: „nunc vero venio ad gravissimam

querelam, et atrocissimam tuam suspicionem"

panaszolnám M. Marczel nagynevü szószólójával.

Ugyanis miután in vino Veritas, a' soba nem lát-

tamok közül egyik csak elkezdi ám, igy szólván

hozzám öszintén: „Lássa lássa barátom , a' háziur
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nem tartja magát önálló embernek vagy becsü-

letes orvosnak, mert még nevét sem mondá meg

nekie." — „No no - mondám; de szóbol értaz

ember! hát ugyan minek tart?" kérdém. „Biz ö

uram önt az egyetemtöl kiküldött kémnek , vagy

pedig holmi tenkre jutott , kiéhezett 's most ya-

lamellyik gyógyszerésztöl megvesztegetett ka-

landor orvosnak (bien obligé !), ki a' plebánost va-

lami szakadatlan nyugalmat varázsló álomporral,

vagy egy ügyesen vezetett késhegygyel (no mi

sül ki ebböl) akarja láb alól eltakaritani"

továbbakaramégszólaniemberem, de én egy a-

lázatos és halk rogo humillimével (mert per se

diákul folyt a' discursus) közbevágván , ekkép

metszémkettéa'gordi csomót: „Uraim!" khn sz.

klinon" tanulám a' napokban a' tótoktól ! (»zaz

szeget szeggel) tudjuk, hogy az igen tisztelen-

dö háziur (kiröl most megvagyok gyözödve, hogy

csakugyan némeüy orvosi remekfogás birtokában

van) az álarczhordástól nem igen ment, mert inco

gnito gyógyit, azaz copiák' köpönyege alatt pro re

nata eredeti vényeket gyárt (most halljuk)! ha o sa-

ját meggyözödése szerint senkinek nemártván (?),

incognito gyógyit: én ide jöttömmel szinte saját

meggyözödésem szerint senkinek nem ártván, mi-

ért ne szerepeljek incognito ? miért ne observál-

gassak orvostudományaim iránti buzgalomból a'

nevetlen orvos köpenyege alatt? En mar 7 éves

gyakorló orvostudor vagyok,'shogy önökjóakaró

öszinteségét szinte oszinteséggel viszonozzam,

azt is hozzá teszem, hogy a' pesti királyi egyetem-

nek nem kéme, hanem illy meg illy nevü , illy meg
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illy hivatalu tagja vagyok, ki csupan kiváncsisá-

gom és tudvágyom' csillapitásául sétálékRudnóra."

Mindnyájan örvenuezének 's míután jó em-

berek valának, rögtön hilelt is adának szavaim-

nak — 's azonnal ujra üresek lönek a' serlegek.

Világi csupan егу volt közöttök , mert reveren-

dája nem volt és szép nagy bajszot viselt ; végig

huzván ö bajuszán egypárszor ujait, jólrámte-

kint , fejet csóvál és megmeg szemem közé néz.

— „Onnek valami kifogása van ellenem" mon-

dám kérdö hangon „Bizony bizony mond

uraságod valamit ; ha nem csalódom , én láttatn

valahol önt."— „Ugy vagyon" mondám (ráismer-

vén hangjára, melly a' privigyei gyógyszerészé

vala) „és pedig 6 év elött Privigyén nemde ?"

„ugyvan" mond a' gyógyszerész : ,,de hát nem

Arányi , hanem valami Lostainer-féle neve van

az urnak." Erre feleletül utilevelem bontám föl,

hol ezt olvasá a' helyesen kétkedö: „Dr. Pr. Ará

nyi, ezelött Lostainer." — „Vivat vivat dominus

spectabilis ! jam sum in Claris" ujra kellett poha-

raznom 's megigérnem, hogy a' házigazdának

azonnal bemutatandom teljes diszben magamat

(mit aggodalmai' elháritása végett magamtól is

megteendettem vala). Folytatólag mondván in

nuce a' barátságos privigyeinek mind azt, mit a'

6 év alatt, mióta egymást nem látánk, közérde-

küt a' hazában 's azonkül élveztem , barátságos

kézszoritások közt oda hagyám a' lelkesedetten

vigadókat és folytában a' cselédszobába vonulék,

hol a' lelkész 27-35. beteggel hamarkodék. Mi-

helyt az elsö alkalom nyildoklott, azonnal kol
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hivatko7Ólag a' privigyei gyógyszerészre. Kol-

léga hiszen , ugymond , benévola fassiomnak is':

épenséggel nem akarom megtekinteni (tetszeU

mondania) a'bizonyitvánjt; demialatt én a'bete^

geknek kiadott vényeit tárczámba lemásolám, mind

a' mellett is olly szépen bebe-pisloga ö kegye

documentumomba , mintha csak belöle irná ki Co

piáit, - egyszer szerencsésen össze is ütközének

ellenörködö szemeink, 's egymásra mosolygánk

mint hajdan az augurok, midön az utczán vélet-

len összejövenek. Mi türés tagadás ! egyikünk

19, másikunk egy hián 20. „Stiehlst du was, so

hast du was , und lasse einem jedem das Seini

ge" mond a' becsületes német sógor.

Eloszolván a' betegek, bepakoltam — mint

egy mokhemgeher *) portékáit, mellyeketugyan

megpillantának , de meg nem vásárlának — nem

nagyon méltánylott utilevelemet, 's ekkép szóli-

tám meg a' lelkészt diákul : „uram ugyan szünj

meg valahára ream gyanakodni ! lám tudjuk, quae

sunt aequalia uni tertio, suntaequalia inter serén

egykor dikaeologus (jurista vagy jogász) valék,

most testestül lelkestül orvos vagyok — te theo-

logus (hitész vagy hitnök) voltál , 's most sziv-

vet lélekkel gyógyászkodol ; melegülj fel tehát

irántam , ne éreztesd velem minden udvarias

szavaid mellett kisiró hidegségedet ; bocsásd

meg, hogy olly merész, olly tolakodó valék, de

*) Házaló isidó ; jobban még va'rasló, mert inÜk-

hem varos, nem haz.
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én tudvágyam' csiklányának egyátalában ellen nem

állhatok ; tapasztalatim' öregbitésével magamnak

's talán másnak is használok , néked és másnak

nem ártok : légy tehát szives hozzám és vonzó-

dó , — nagy emberismerö létedre talán csak nem

fogsz öszinte arczámból 's hangomból, melly

egyenesen szivtöl szivhez van irányozva, gaz-

embert bennem szemlélni ? !" Himezett hámozott

és rogo humillimézett kolléga, de csak kilehete

lele-sütögetett szemeiböl olvasnom a' kiirhatat-

lan gyanu'furdáló férgét. lgazat olvastam-e sze-

meiben, meghallandjuk holnap. — Egy pár ,.ja,

ja! és vere sic ! vere sic !й után igy szól kolléga:

„Ceterum dignetur sibi cuneta perlustrare, et

connotare ; mihi non nocet utique dominus spe-

ctabilis. Ego «ex meís respective ordinationibus

nihil habeo ; ego nunquam quid accepto , nisi pro

S. missae sacrificio, et hinc quoque mihi solum

tantum retineo , quantum pro una quavis die mis-

sa quadrat ; reliquum r. h. ego meis vicinis pa-

rochis , et eorum cooperatoribus distribuo , qui

persaepe apud me sacra celebrant: ideo jam in

ephemerides posuerunt , quod ego per alios eu

rem respective munus meum peragendum , quod

r. h. falsum est , quia ego quovis die solus ce

lebro , sicut hucadusque dignabatur probabilius

audivisse, et hodie observasse, ego solus cele

bro." Ezigaz, valóban igaz! valamint az is, bogy

sok, igen sok pénzt osztogat mise' fejében pap-

társainak, 's nem csak siklusokat, de egyéb

ajándékokat is , p. czukrot , kávét , theát , finom

dohányt, pezsgöt, viaszgyertyát s a t. Vendé
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geihez siete most a' lelkész , én pedig a' délfe-

löli erdöbe menék, onnan a' kresztyánfalvi és

rudnói tájat a' tiszta alkony' bájos fényében csu-

dálandó 's ha jó szempontot lelendek , azt a' ter-

mészet után leveendö. — Sikerült mind a' kettö;

erre megelégülésemet öregbitvést, még egy órát

andalogtam a' híis , de szellötlen bérczi szabad

levegöben , átftitám agyamban a' láttakat 's hal-

lottakat , reflektáltam , abstraháltam , végtére hí

az ido haza felé fordulni, mikoron már ,nox fuit,

et placidum carpebant fessa soporem corpora per

terram.' De bezzeg a' fogadóban még nem volt

sopor, hanem nox 's a' legélénkebb émettség

mindenfelé ! a' hinten , kocsin , csézán , szeke-

ren és taligán összesereglett vendégek' zajgó

zsizsere hada között.

Rövidlátóságom már sok bajt okoza éle-

temben , mellyeknek alig van nagyobbika annál,

hogy azt kényességnek vagy affectationak róják

föl ; ez okból az utczán nékor a' legtisztesb vagy

érdekesb ismerösömet is elmulasztom üdvözöl-

ni , miáltal könnyen a' durvaság' vagy gög' vá-

dának kelepczéjébe csuszamlom : mind a' mel-

lett különös, hogy növendékkoromban a' füvész-

kedésnél (botanizálásnál) a' mezö 's erdö' legér-

dekesb virágait legelöször megpillantani számta-

lanszor mégís épen nekem sikerült, mi „ecce no

va planta!" jeladásomra *) azon elégtételben ré-

szesite, melly pajtásim' efféle kifejezésében álla:

„deni(|U(î iste myops tamen optimum habet ocu

*) Akkor még latin világ vain 1830-ban.
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linn botanicum !" Mintha csak azon itlok térlek

volaa vissza , ugy vala ma estve is ; sok volt a'

vendég, miilön az étterembe toppanék 's elég

köztük az érdekes , de az érdekeseknek szine

vagyis virága azon csoport volt , mellyet a' hosz-

szu asztal' éjszaki szélén azonnal megpülanték

's mellyel annálfogva egész illedelmesen szem-

be is helyhezém magam. Alkotá pedig e' csoport-

kát egy tisztelet - 's vonzalomgerjesztö, öszbe

vegyülö uriás küllemü férfiu , kinek egész va-

lóján a' magyar nyiltszivaség , részvét, nemes

küszkeség és méltóság a' legszebb oszhangzás-

ban elömölve sugárzott. Illyenek lehetének, gon-

dolám magamban, azon ösapáink , kik Attila' ta-

nácsát képezék , 's kikríil a' hajdankor' irói bi-

zonyságot tesznek, bogy: „annyi méltósággal

birtanak, miszerint a' római tanácsba patriciusok-

nakegyenesenbeillének." Ezen úr mellett három

hölgy ült , kikben az élet' tavasza mosolygott :

fesztelenül finom bánásuk 's kaczértalan nyájas

leereszkedésük a' müveltség' finom fokán tün-

döklék , melly szellemi vonások' eredeti nyomait

az öreg urban mint atyjukban könnyebben észre

lehetett venni, mint az anyagi, azaz arczvonások'

hasonlatosságát. Szemben e' társasággal egy ér

dekes küllemü , elmés tekintetü lia tal ült volt ,

ki nem érzé magát hontalannak az im lefestett

kör' határai közt , noha mint a' beszély' folya-

maból kivehetém , elöször volt szerencséje vele

érintkezni, valamint en csekélységemnek is.

A' rudnói körülmények' fejtegetése volt

eleinte a' társalgás' tárgyalványa: dea'hölgyek
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nek bilincseket nem ismerö élénk elméje egyéb

fogalmakat is szüle és nevele, 's valamint ala-

bástromfehér és bársonypuha ujaik a' kötésben

szüntelenül mozgának, ugy édes mosolyú rózsa-

ajkaik sem heverének tespesztö nyugalomban,

hanem egymást föl-föl-váltva hangoztaták a'

legdeliebben csengö szavakat, mellyek kellem-

és tartalomdúsak valának. Midön egyikök meg

nem egyezék a' másiknak állitásával, gyönyö-

rüség volt látni hallani , milly higgadt keblüen 's

kimélve sorolá elö az czáfokait, vagy hallgata

engedve legszelidebben. A' beszélgetés elsziH-

longa Rudnóról Pestre, Fehérbe, a' Zirczi tájba,

meg Temesbe ; elszárnyala Velenczébe, Mantuá-

ba , onnan elszökdele Drezdába 's innen Párisba;

's mi nem kevéssé kitiinö , az , hogy a' beszélö-

ket mind a' pesti, mind a' velenczei (vagy akár

fiorenczai) , mind a' drezdai , mind pedig a' pá-

risi egyaránt saját földieinek tartandoUa, olly

jó! birták ezen tartományiak' nyelveit. — Szép

litteratura, müvészet, nevelés, orvosi tudomány,

gazdaság, gazdasszonykodás a' legillatosb' pot de

pouri-ként egyveledének , 's mondhatom, hogy

pipa nélkül is lehete jóizüen mulatnom. Ha aztán

közben közben elményes szomszédom , az élénk

szemü férfiu vevé által föl-föl-váltogatva az ud-

varlást, azalatt elelandalottam, tünödvén a' valódi

mftveltség felöl , melly mint imént tapasztalám ,

nem csupán a' finom bánásmódban , az indulat'

vitézi legyözésében , ékes munkák , táncz, zene,

rajz , idegen nyelvek' tudásában áll , hanem a'

kedélynek , a' szivnek valódi kifejlesztésében

 

r
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rejlik ; ez a' czél , a' többi csak eszköz : ez arra

szolgál , hogy jót tehessünk , a' másik csak arra ,

hogy kárt ne valljunk , a' gonoszoktól meg ne

rövidítessünk.

Illy társaság igazi tanodája a' lîatal férfiu

jelleme' rényes kiviritásának ; illy körökben ké-

pes a' natal lelkét a' rosz behatások ellen edzeni,

magát az ugy nevezett gonosztól megszabaditani,

's bár a' féke-szakgatott vad indulat el kanyar-

gott volt is már a' józan utról , ha nemtöje által

ismét varázs - szellemek' közelébe vezettetik,

legottan lepattogzik róla a' vásottság' elfásitó

kérge, és szeliddé válik, szeliddé mint az anyás-

kodó szent természet , mellynek öléböl egyaránt

ered a' nagy mint a' kicsiny , a' szegény mint a'

dús.

Ezen , mint késöbben hallám , diplomatice is

méltóságos család legközelebbi rokonságban áll

a' tegnap itt elöfordult fiatal párral , mellyel ut-

közben össze is jöve véletlen 's értesiteték azon

tréfáról , mellyet tegnap este a' bundába burkolt

's a' fogadóban fel nem ismert lelkészszel élve-

zének; ohajták különben, bár holnap ök is bejut-

hatnának hozzá 7. vagy 9 órára — , mit en is

ohajtván nékiök távozóknak nyugalmas éjt kivá-

nék , minekutána ballotta volna a' háznak ura ,

hogy tizet ütött mar az óra, haa'rvdnói tornyon

lett volna óra (à la Nagy Ignác).
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Harmadik nap Rudnón.

D é 1 e 1 5 1 1,

36. Ese t.

Tisztes éltes úr vizkóros kttllemmel. Kollé-

ga a' tapogatás után úgymond : „Ecce hydrops ex

arthritide !" a' beteg , ki igen távol vidékröl jöve

's kollégával érintésben soha nem vala , helyeslé

a' kórismét ; nézzük mit kap.

a)

Rp. Pulv. privid. J 1

massae pil. rud. 3 j-

scam: 9 j.

Ext. bugl. g. 2. ut f. pil. 5.

vesperi.

c)

Rp. Hb. lympath. gl

R. matrinae gj.

Ononyd. spin. 9 j.

Card, bened. 3- VI.

inDs. Thea.

b)

Rp. ungv. aromatic. Plenkii

- solventis __

Linim. volatile aa 3 iij-

Camph. gr. vj.

Laud. p. gj.

Ds.Ext. tumidae ungant.

á)

Rp. Vereshagyma hajat egy

részt.

vizet négy részt.

ezek ázzanak egy par nap

's igyék a' szüredékböl két

hét lefolytáig naponta egy

meszelynyit.

Osszeszedvén magát a' hajdan magyar hu-

szárkapitány volt nyavalyás ; deákul kérdi' kollé-

gát: „undenam didicerií artem medicaia?" Felelet:

„Ego r. h. qua puer educabar in nosocomio misericor-

'
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dianorum Szakolczae , et ibi jam a teñera juven-

tute condidici vulnera deligare , into et aperire ,

quemadmodum et cadavera dissecare ; dein fuit ibi

quidam senex celeberrimus Oberarzt ; fuit Ule ex

nostratibus, — fuit Ule quidem r. h. bohemus, sed ni

hil hoc facit , quia slavus est genus, et bohemus est

species , et nostrates slavi hungarici sunt rursum

subspecies , seu varietas bohemorum , et respective

moravorum, exparte et polonorum (ibi in Comitatu

Liptoviensi, atque Arvensi); nusch Ule r. h. Ober

arzt (ut redeam) mе edocuit in ipsissima tingva

bohеmica ex vetustissimis libris bohemias artem me-

dicam , (ejnye be jó könyvek lehettek azok !) et

quia ergo ego r. h. nihil abhorrui, et ad cuneta ani-

mum habui , ergo Ule mе r. h. ita denique adamavit,

et ego sic ab Ule percepi Botanicam , et Therapiam

(ej hah !); deineeps ego studui humaniora, posttno-

dum evasi clericus , et tunc jam r. h. praescripsi ;

utique etiam qua parochus aegris semper consilia

dedi , sed iste magnus confluxus hominum tantum

«6 eo tempore est , a quo illum canonicum ibi in

X Y Z curavi , de quo jam domini medid (bezzeg

most már nem mondá: inanes medid!) omnespes-

sima quaeque vaticinarunt ; dein , quia ergo Шиm

sanavi , mihi prohïbuerunt , ne quid praescribam .

sed aegri denique me urgent , et ego in fine finali

utor libеrtate hungarica , quae cuivis homini per-

mittit , ut in domo sua hospitibus salutaria consilia

largiatur. Estne verum domine spectabilis ?" — „0-

mnino !" (csakhogy én a' subjective salutarét az

objective salutarétól hatalmasan megkülönbözte-

tem)!
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Ez tehát kollégának sajtit szájából folyt élet-

irása! Vannak e' tekintetben sok váriánsok: né-

mellyek ot kitanult nevendék-orvosnak tartják,

mit ö maga is tagad 's legjobban látandjuk or-

vosi litteraturájában (lentebb), hogy 6 Dr. Bene ö

паgуsaga* tanoaajából пет származhaték , mit so-

kan rebesgetnek Pesten. Asszonyságok pedigazt

szeretik mesélgetní, hogy kolléga francz hábo-

ruban mint önkényes betegápoló szolgált volna,

mint ezt egy pozsonyi hölgytöl ishallám, ki 20

évü gorvélyes bajaitól menekedvén meg (kollé

ga' tanácsai által), hála' fejében Rudnóra jövén

itt azt a' pap' saját szájából hallotta volna. —

Vagy a' beteg tréfált vagy gyógyásza, én nem !

„Sed verе immensam praxim debet habere do

minus admodum reverendus, moiid a' vizkóros ur,

et hac ratione ferme totam jam dignabatur exhau-

sisse artem medicaia''— Pap: „Drus avertatl tamen

haec scientia est iespective inexhauribilis ; ego r.

h. continuo adhuc lego ex tibris mediéis — nunc

ego v. g. studeo alchymiam , et quidem atchymiam

metallicam de anno 1 730C); et optima chimia est re

spective illa de anno 1687. (!!!)

Ocska deszkakerités,

Oh de furcsa teremtés!

Ölelheted kedvedre, •

Nein hányják a' szemedre.

> • Erd.élyinépdal.

'
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37. Eset.

40 éves, elsoványodott halvány hölgy, ma

ga emliti, bogy köhécsel és rosszul emészt.

a) b)

Rp. Massae pil rud. 3 j Rp- Spir.Koppii 3 Jv"*

Ext. fumariae Ds. stomachus, et loca do-

— Millefol. aa gr. vj (!) lentia (?) inungantur.

ol. sassafras, gtt ij

m f. pil. 5 vesperi

38. E s et.

Maga mondja egy 35 éves kocsis, hogy 6

hét elött lótól mellbe rugatván , ottan kellemet-

len nyomást érez.

Rp. Electuarii pulmonalis 3 vj

Ext fumar gr. xvj (!)

Ds. quater de die 2 cocí: con".

Három hét mulva hire pora sem volt fájdal-

mának — de nem merném állitani, hogy: post hoc,

ergo proter hoc !

39. E s e t.

46 éves férfiu, maga mondja, hogy a' kösz-

vény bántá , melly a^budai fürdökre magjavula,

de meghütés után ismét kitöre. A' fürdök ellen

nagyon kikelt a' pap,tagadá egyátalában minden

fürdönek gyógyerejét — 's miért ? mert abban

járatlan; — miért járatlan? — miért? hát azért,

mert az 1687. alchymia optima igen kecskenyen

méri ki a' fürdök' vegytani alkatrészeinek mine-

müségeit : de olvassuk a'vényt.
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a)

Bp. pil : rud: 3 • ß

Ext: grat:

Knob, ebuli aa (!!!) gr. viij

Millefolii gr. x.

R. Lampathae gr. vj

Ds. m f. p. vesperi 5

b)

Rp. Spir. Koppii J vj

- sap g ij

Crucem stomachi et loca dolentia inung t.

Epen midön e' sorofcat férczelném össze,

értesitetem - nem ugyan PaT fordulásáról, hanem

Ferenczéröl (kollégáérol), ki egy urnak szakga-

tásai ellen a' pistyáni, vagy trencsényi fürdöket

ajánlá. Ez haladásra mutаt, még pedig jó irányúra

's ekkép dicséretes ; de még az is kiemelésre és

dicséretre méltó kollégáról mint emberröl, hogy

megtudván a' szóban levö urtól, hogy Pozsony-

ba utazik , megkéré öt , vinne el magával Po-

zsonyba valami rokona' számára 50 pengöt —

bene notandum, a' pozsonyi urat sohasem látta

azelött kolléga — de bizni tudott benne !

40. Eset.

40 éves, testes ur egy kettöt köhent. „ Ессе

hic de eollo ad pectus decurri!" — »Ugy van"

mond a' beteg.
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-,'

a)

Rp, Ext. Khei

— agarici.

— aloes: sol: aa g i ß

Res. Jalap.

Scammon. aa 3 i

Massue mastieh 5 (?
Ext. turn gr. x

Sal. aperit 5 j

(ez kérem calo me l!j

 

Bals, peruv. gr. 1 f. pil. 5 vesperi.

b)

Kp. Hb. lymh. 3 ij

— plethorum 5 Щ

R. matrinae 3 vj

D. Thea.

41. К s e t.

Elmondja egy anya 9 éves leánykájáról ,

hogy fejének jobb fele idöszakonkint erösen

megfájul, az illeto fülnek piros és forró megda-

gadásával; a' pap nem szól, csak ir a' kisasszony-

kának, kinek apja szinte szenved , még pedig

több évtöl, illyen bajban.

a)

Hp. Pil. rud. 3" j (vajha minden férj olivan Uiven '3 hivon

ragaszkodnék nejéhez, mint Uolléga a' p i 1 11 l a e

rudnense s-ekhez !)

ol: macis gtt jjj (?)

Ext. tarax gr vj (?)

Laud. p. gr vj

Hulv. cordial gj

Svrupi terri hydrojodici q. s. ut f. pil. gr. ij Us. vesperi 4.
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b)

Rp. ung. soluh 3j

— altheae

— rosati aa Jj .Î

Ds. vesperi coll. inungat (alkalmasint gorvélyeket

tapasztala kolléga , mellyekre épeu nem is rosz ezen

kenöcs) —

Erdélyiesen mondva ezen vénynek se file, se

farka; mert semmi tervnek a' világon nem talál-

tatik nyoma benne. 4—5 hónap muíva tudtomra

esék , hogy a' kisasszonynak fofájásai egészen

megszüntek, hogy semmi emésztési bántalom a'

hosszas hasüritésre nem következék : de a' sza-

konkénti fülgyulladás most is — 's olly szaporán

mint azelött — rendesen csak bebe-köszönt.

42. E s e t.

34 év körüli uri asszony (az elöbbi bete-

gecskének anyja) , érdekes arczvonalai és so-

ványka külleme ideges állapotot 's talán mellbán-

talmat is gyanitatnak — szokott tapogatás után

mondja kolléga„TFer mer holt amßcken\'iUgy kol

léga! több is elveszett Koronczónál ! Csontváz ,

gombház, ha elszakad, lesz más, — egy helyett

kétszáz! ! Az asszony nehezen vevé, hogy egész-

ségének csak kifoltozgatásával biztaták, — a"

nyakra före megirt vények ezek voltak:

a) b)

Rp. Massae pil Riul 5 .) '*!', Hb. lymphatice

Extr: Gratiolae gr jjj — pulmonariae

Pulv. dig pur gr jx — anachloreti

Scammonii scrup. ii flor chamom. aa jj ¡5

mf. pil. s. 5 napjában. Ds. Thea.
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De tudjuk, quod cilo fit, male fit — hamar

ismertünk a' bajra,de meg nem ismertük édes kol-

léga! Javnlt ugyan az asszony, de nem a' gyógy-

szerekre hanem a' légváltoztatásra ; nem is gü-

mötöl származik gyanitottad köhögése, hanem ab

insufficientia valvulae bicuspidalis. — A' né-

hány hêtre ismét rosszabbuló asszonyhoz én is

elhivatám tanácsadás végett, 's megkongatván

hallgatván a' mellet , ép tüdöre , hanem a' sziv-

nek latinul emlitettem életmüves bántalmára a-

kadtam. Okszerü orvosságokra tartósabban mu-

tatkozik javulása. Dicséretére válik a' hölgynek,

nogy a' szükségkép legszigorubban kitüztem

életrendet (diaetát) a' legpontosabban követi ,

nem csekély élvezet' megtagadásával.

Nyolczat mutat a' szobabeli óra, másodszor

kondul meg a' harang, 's kötelességének megfe-

lelendö siet (valamint mindennap) lelkészünk a'

szentegyházba, hol noha latin és tót szón kivül

soha más meg nem hangzik , hol noha csak már

maga a* magyar nyelv is istenelleni káromlatnak

mondatik, mégis az istentelen száju (?) magya-

rok' magyara, Sz.lstván,dicsér¡ a' fö- 's mit majd

el sem hinne a' nyájas olvasó, még a' bal olda-

li oltáron is a' magyarok' szent istenét; jobbolda-

lon pedig— jól meg kell jegyezni — mindeddig

oltár nem alapitatott. Mind a' két helyen térdelve

nyujtja át jámbor királyunk országunk' paizsát ,

koronáját , buzogányát és almáját honunk' párt-

fogónöjének, a' boldogságos szüznek.

A' megszólalt orgonácska' hangja csak Rud
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nón ér valamit — jobb sokkal az orgonásé, még

helyesebb a' vele latinul éneklö serdülö leányáé,

's legkellemesb az immost áldozó papé. A' jóí

oszhangzó ének' szivemelö hangjai, a' füstölö-

nek ideglenditö kellemes illata , a' magyar töké-

lyek' nein csak beszélö, de cselekedten cselekvö

magasztos id-eálja, szent lstván' képe, magas ér-

zelmek' szárnyain emelék a' hivek' lelkeit fol

menny felé, és ki a' világ' fondor kisértetei' si-

kos mulandóságából ; de minthogy mindennek ,

mi kezdödik, végzödnie is kell, ezen léleküditö

enyhülésnek is meg kellett szünnie ; ite missa est

hallaték, 's hamar reá eloszlott az összegyült

nép. A' lelkész' testi erejit egyszerü reggeli

frisíté fel , mire nyomban - betegei' erejinek

helyreállitásához látánk a' pappal indulni

A' tegnap emlitett nyájas méltóságok látogat-

ják igazán festöi csoportban, néhány a' háttért ki-

töltö köz sorsu beteggel a' szobát. Épen tapoga-

tózni indul kolléga,midön egyszerre mohón kinyi-

lik az ajtó 's néhány inkább épnek, mint betegnek

látszó , 's fesztelen mozdulatikból itélve régibb

ismerösnek tetszö ur 's asszony lejt be. Ezek,

mint késöbb saját szájukból hallám, a' rajtok jól

sikerült gyógyitás' meghálálása' okáért jöttenek

Pozsonyból ide: az egyik farkashályoggal (amau-

rosisscd), a' másik orr-rákkal (?), a'harmadik két

évig tartott holmi gyermekágy-utáni összesugo-

rodással, a' negyedik mi a' legpompásabb , egy

24 évtöl (élte' második esztendejétöl) tartctt,

's nyolcz hónapja begyógyult görvélyes lábfo-

csontszúval valának meglátogatva és rudnói kol
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léga' szereivel szerencsésen helyre állitva. Egy

ötödiknek szörnyü fülfájását végre majdhogy el

is felejtem.Mindezeket természetesen a' pil: rudn:

ungv. rud. és a' czifra quodlibet herbaté ráiiták

ki; ne iszonyodjunk tehát noi alírimedici annyira

a' szegény jámbor aloetól 's a' többi drasticu-

moktól, hanemha azokat egyenesen ellenjelent-

véknek (contraindicáltaknak) sejtjük.

Nos hát Rudnó' baráti ! nem érdemlek meg

e' tekintetben — kitárt öszinteségemért — egy

szipp (szippantásnyi) petreit vagy füzes-gyarma-

tit? De kérem, ne várassuk a' deli uri családot.

43.Eset.

Fiatal urnö — kinek rövid tapogatás után

a' görcsök' megismerésében igen jó fogásu kol-

léga valóban megmondá baját.

a)

Rp. Pil.antiepilept.

— mastich aa Jj

Ext: agar.

— poeon.

Res.jalapp:

Scammonii

sal s (jellel) aperit aa §j

conser. a Millos g i

m f. pil gr ij — 5 vesperi

b)

Rp. Hb. borag

— matricis

— matrinae

aa 5 ij

(1. Calcatr ppae

— Plantag

aa g ij

Hb. anachloret
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Ezen asszonyságnak baja teljes öntudattal

járó elmerevedés, melly bizonytalan idöszakok-

ban mutatkozik. Legujabb tudósitások szerint: a'

régiben maradt a' baj.

44. E s e t.

Fiatal ép hölgy — maga mondja, bogy több

évtöl fülfájásban szenved hallási akadály nélkül

— a' görvélyes küllemet inkább elfogultság vagy

következetességböi lehete rajta észrevenni.

a)

Rp. Massae pil.succin 3.^

— rud: gj

m f. p. 4 vesperi

Rp. Aq. dest. altheae (!)

•— pulegii

— agrymoniiie

— fumariae

»a g ij

Os. vesperi auris eluatur et caput illico obligetur.

С)

Rp. Rad: Chinae nod,

— Carlinae

Stip. dulcam

Hb. fumariae

— veronicae durae

R. liquiritae aa 3ij

Ds. mane et vesperi tepide bibat.

Beérkezett tudósitásokból tudom, hogy sem-

mit sem javult.
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45. E s e t.

Fejlödö ép rózsához hasonló * * * В. kisas-

szony , kiröl igy szól kolléga: fiiese ist gesund1.

„Est quidem sana, sed altum audit" mond a' hölgy'

atyja; — kolléga : „Ja, Sie hat sich verkühlt , et

ideo r. h. tympanulum est incrassatum , etquidem

eousque, doñee natura roboretur per se ipsam, (mi

az a' per se ipsam?); habet illa domicella r. h. re

spective dolorem in clavicula £"ki ballotta fiilben a'

clavicula hirét ?) seu in illo musculo (értem mit

akar mondani: in malleo; hallottt.i. kolléga vala-

mit a' fülbeli malleus, incus és stapesról haran-

gozni).

Ezen siketség voltaképen nëm meghülésböl ,

hanem hagymázból maradt hátra (valamint azt

magától hallám azemlitettkisasszonytól)mit kol

léga hallván, mit sem felele reá, hanem irt idajs

is'e faner (feiner)l mondaná a' zsidó.)

a)

Rp. Gumi ammon J /5

Res Jalappae q j

Ext. cochl gr. x (!)

Syr. ferrijodati

gr- xij (0

m f. pil.

b)

Rp. Aq. dest. Buglossae

— altheae

— pulegii

aa 3 Ü

ol. serp. gr.lV

— anlhos gr XVj

Ds. infundat in aurim vesperi aliquot guttas, et

caput bene deliget.
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Az atya: „sentit filia mea crepitationem in au-

n". Kolléga: „Gratulemur, quia hoc devenit r. h.

a scrofularum polypositate infra tympanulum hae-

rente — et ideo recte debet in auri calorem exci

tare, eousque, doñee tympanula elástica еvadant."

Illyen kulesos és dobos magyarázatok eleinte jól

esnek, mert kaczagtatási ingerrel birván, meg-

rázkódtatják a' testet, és elömozditják az emész-

tést: de ha három nap egy széltiben hallatnak, és

qui tacet, consentiro videtur-kénthelybenhagyást

is igényelnek, akkor már valóságos esorvát, iga-

zi esömort szülnek a' hallgatóban ; mi okból in-

kább is nézék biz én a' türelmesen hallgató deli

hölgyre mint festö, hogy sem hallgaték kollégá-

ra mint gyógyász. Hosszás német furcsálkodása-

ira végtére ezen latin epilogust sulykolá kolléga

„Debet r. h. ista domicella jus cuminaceum pro

jentaculo summere , ut roboretur , quia cuminum

gaudet virtute omnímodas recidivas árcente (?) et

chytum stomachalem confortante.'1. Ha ez igaz, ak

kor merem mind azon nöket figyelmeztetni , kik

jóra tért férjeket birnak , hogy éltük' párjainak

szorgalmasan adják reggeliül a' jus cuminaceu-

mot, (mellynek üdvôs hatásáról már fön a' 19

szám alatt szólott a' lelkész, hol is azt Onais-mk

(awi'snak) hivá ugyan, de minden bizonnyal cumi-

numot értett) annyival inkább, minthogy e' szert

épen nem kell a' draga latin konyhából hozatni,

miután annak magyar neve „köménymagos rán-

tottleves ," mit tudom minden magyar gazdasz-

szony, föleg e' czélból, szivesen maga megfö-

zend megtért férjének.
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Sikere a' gyógyitásnak (mint tudtomraadák)

abbanált.hogy még mindig nagyot hall a' beteg.

46. E s e t.

Az éltes, vidorkedvü, ép 's csupán néha a-

ranyérben szenvedö , a' szó' teljes értelmében

méltóságos atya §zt kapja.

Rp. pil. rud. g ñ

Ext. millefol gr. x (!)

ol. sassafr: gtt x. f. pil etc.

Ds. vesperi 5.

47. E s e t.

Nehéz hallásu fiatal ember, maga vallja ki

baját 's a' nélkül , hogy annak okát fürkészné

kolléga, mar irja:

a)

Rp. Pil: rud. 3 j

Pulv: privid. g t>

Ext. Compos. ¿ ß

— fum

— valer aa í) j ,

Salis. aperitivi (ex Calomel)

Sj (csak?)

m f p. Ds. vesperi 5

b)

-w

Rp. Aq. d. Pulegii

.— fumar

— foeniculi

— anisi

fi. sambuci Jj

ol. nnthos gtt xx

Ds. vesperi ad ourim infunda!, et caput deligJt.
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с)

Rp. Hb. Iymphat й jj Os. Thea-.

Ezen ember , kinek megsiketülése' oka kí

sem kérdezteték, még mai nap , egy év mulva

sem hall jobban, noha hiven szerel.

48. E s e t.

50 év körüli száraz halvány férfiu , hallgat.

„Ecce pectorariusl" Én is mellbajunak tartám.

Rp. Elect: pectoralis

Hb. plethorum

— millefolii

— benedict aa 3 "j Os. Thea.

49. Ese t.

Hályogos szemü kis leány (késöbb tudám

meg anyjától, hogy több évig össze vala zsugo-

rodva,melly állapot eltüntével kifejlödék a' há-

lyog. „Ecce amaurosis !" — talán Cataracta! —

„Est haec r. Л. amaurosis scrofulosa a refri

gerate húmido acri enata, unde natut aliter cerni-

tur obfuscatio tubarum opticarum" (jaj! jaj!) Ezen

fényészi trombiták, mellyeket olly örömest em

leget kolléga,alkalmasint az 1500kimyologiában

irattak le. Föliratának ezen vények:

a.)

Rp. Tinct: antiscroful 5 jv

01. anthos. gtt. viij

Ds.6 guttas mane et vesperi in aqua.

"
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b)

Rp. Butyri g i i

Cerae albae 9 ij

Ext. eic. gtt íij

aquilae albae (Calomel)

gr- »j

Res. jalapp. gr. ij

Ds. i/i pars tentis vesperi inponatnr in oculutn.

c) d)

Rp. G. ammon § iij Rp. Ungv. altheae

Pil: rud. 3 fl — solventis

Syr. ferii jodati — rosati

q. s. ut f. p. gr. ij - aa 3 ij

Ds. vesperi 4. Ds.vesperi stomachus, de

in coxae manuum (!) et

pedum inungantur.

50. E s e t.

58 éves, zömök vérmes uri ember , az ugy

nevezett habitus apoplecticussal, melly ellen Bul-

wer a' szarvasgomba (Trüffel) pástétát tiltja, mi-

elött szólani kezdene a' beteg, ekkép elözi meg

kolléga: „Habemus ergo dotores capitis, et gravita

ient inpectore". „Szórul szóra ugy van" lön a'

felelet. ,Excussiones nuttas habet spectabilisiCi ,nem'

mond a' kérdezett. Ekkur a' szokott rudnói lab-

dacsok irattak fel, 's ha nem is Cieerói tiszta-

sággal, de mégis Cieerói hatásu lelkes kifeje-

zésekkel tiltaték el a' kávé és bor ivás.

A' beteg' állapotja idö' folytával tetemesen

javnlt.
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Megszerzés.

Három nap telék el Rudnón, és éu sokat ta-

pasztaltam, mi kiváncsiságom, mi tudvágyom' ki-

elégitésének különb különb tekintetben megfele-

le;de minél inkább soványodék kollégámnak tes

te, borzalmas tünödései és rémes töprenkedései

miatt, miután ö minden útilevelem' megnézése,

minden esküdtféle uri ember általi ajánltatásom

mellett, mindinkáfcb kétkedék czélom ésjáratom'

becsületességében. Értem az esküdt tisztviselo

alatt azon élénk elméjü ifjat,kivel tegnapelött est-

ve a' méltóságos család' körében mulaték, ki

noha engem mindeddig sohasem látott, mégis

jól fel bira fogni : fiatal vala ugyan ismeretsé-

günk, de érett, mert— mintmondják — lelkeink

érték egymást, sziveink öszhangzának. Ezen fe-

ketén látni nem tudó férfiu még egyszer megki-

sérté kollégát felölem felvilágositani , de mintha

csak falra hányta volna a' borsót. — Megvallom,

most már magam is restelém, hogy rudnói fellép-

temnek illy ki nem számitott boszuságos ered-

ménye Ion, mert a' jámbor kollégát nyugalmá-

ban háborgatni szándokom épen nem vala ; sokat

törém tehát fejemet, miképen görditsem le ag
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gasztó búját epekedö kebléröl, 's mikép hitessem

el vele tökélyesen, hogy én sem patikárius vesz-

tegetett kalandor, sem k. egyetem fogadta kém

nem vagyok , ki talán Achylles' sérülékeny inát

keresném fel rajta 's amugy lábán érve takari-

tanám el láb aló!, hanem bogy egyedül magán mu-

latságból (privat VergnügeribSY) látogatám meg a'

tót országot , országszerte elbjresedett papgyó-

gyásza végett. Végtére eszembe juta Privigyére

(3—4 órányi távolságra) rándulni, onnan a'

gyógyszerésztöl (kolléga' kedves emberétöl), ki

mint tudjuk, engem több éve ismer , nyugtató i-

rást hozandó, mellyböl kivilágoljék, hogy a' ka-

landornak tartott egyed csakugyan nem gazem-

ber, 's esze ágában sincs, bogy ö akár Rudnón,

akár Pesten legcsekélyebb ártalmára is legyen

ö lelkészségének. ,Diu deliberare cito'— a' két-

szer is emlitett esküdt ur egész szivességgel

megrendelé a' szomszéd faluból (mert szegény

Rudnón 16 nem találkozik !) az elöfogatot , 's én

3J/2 óra alatt Privigyén termék, épenmidön vég-

b üút vönek a' sürü fellegtorlatok közé vonuló

n , nak korán elhaló sugárai. A' takarékos gyógy-

szertár és tulajdonosának felkeresése, 's a' hely-

beli orvosnak meglátogatása foglalák el estvé-

K t; ez utolsótól sok érdekest hallék mind a*

rudnói, mind pedig az egyéb europai medieziná-

ról. Öt éve nem látánk egymást, majd mindig

változó körülmények közt hányaték sorsunk' saj-

kája, 's igy pipa-szó mellett éjfélig tarta vidám

csevegésünk. Ezen jó bara'tom megmente a'

gyógyszerésztöl kapandó quietantia morum ki-
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kérésétöl is . ö maga levén velem Rudnóra jö-

vendó 's ott a' papnál értem jót állandó. Alig

gyozém a' jövö napot elvárni, melly viradni egy-

iitalában nem akart, irtóztatókép omolván az esö :

de a' kiszabott idöre Pestre térni köteleztetvén ,

indulnom kelle. — Lelkes ügyfelemnek tarta-

lomdús társalgásában az öt órára elnyult sáros út

néhány negyedünek tetszék , mert egyaránt táp-

láltatván sziv és lo , az onatkozásnak szabad tér

nem engedteték,

1 0 óra mult el , midön Rudnón valék má-

sodszor életemben, Bemegy barátom (a' privi-

gyei orvos) a' lelkészhez és egész fél órai vilá-

gosítgatás után e' szavakkal jö ki : „Bizony ba

rátom , nem vevc az öreg tréfának a' dolgot , 's

ha én fcl nem világosítom 's nekie mindenre a'

mi szent, meg nem hitelek, hogy téged még

Peströl mint egykori tanár segédünketjólismer-

lek és emberséged felöl jót merek állani : akkor

szegény öreg , mig él , mindig aggodalomban

töprcng , félvén , hogy a' pesti kém most meg

most irtja ki az élök' sorából." Meg istölte négy

csöt golyókkal és postákkal ellenemi védelmére,

mit más, de szinte híteles forrásból merítettem.

Megvárván még az utósó három beteget ,

bemcntem bucsuzni a' lelkészhez : láttam három

töltött fegyvert egy szobaszegletben, mega'Rá-

kóczyféle pisztolyt a' könyves szekrényen ; kér-

dem búcsúbeszédem közt „mire való az a' sok

fegyver?" felelet: ,,a' kutyák ellen" (Ejnyelbe

megbecsülnek, gondolám magamban), tehát meg

is vannak töltve ugy-e bár? „igenis" felelé ha

8
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bozva a' háziur ; „én is töltött pisztolyt hordok

magamnál , ha utazok" — mondám , kiemelyén

bluszom' zsebébol e' perczben egy pacificator

(kibékitö) nevü 6 esöves mordályt, mellynek

megpillantása szerfelett savanyu hangulatot árasz-

ta szegény rémülö kollégára „de mondám nem

öldöklés, hanem ijesztés végett hordom e' fegy-

vert," 's ekkor zsebembe rejtém ismét a' gonosz

csöveket „mert orvos nem emberrongálásra, ha

nem rongált ember' kijavitására van teremtve ,

Hgy-e édes tisztelendö úr? „sie est" lon a' felelet;

ezzel a' beszély' fonala foszlányosodni kezdvén

én a' buesuzás' formuláit indulék elperegni , 's

mondhatom soha olly vidámon nem mosolyga rám

kolléga , mint midön látá , hogy mar csakugyan

hordom a' sátorfát; ekkor mutatá ö meg könyv-

tárának fenemlitett disznóbörbe kötött jeles kin-

eseit, 's midön holmi babonás szerekröli néze-

tét, valamint átalában a' szerek' hatásáróli véle-

ményeit puhatolgatnám , teljesen meggyözödém ,

hogy kolléga orvosi eljárásában belsö meggyö-

zödése szerint cselekszik ; elég erre nézve né-

hány szavait idéznem: „vere multa sunt incompre-

hensibilia in chymia et in botánica , attamen non

sunt ea ideo impossibilia ; quis concipit v. g. quo-

modonam homo aquaticus inter homines , sicuti nos

sumus , degere possit , et ego propriis meis oculis

nidi rogo humillime hominem aquaticum , qui cum

nostra rheda in celеrrimo Tropp cucurrit, et jam in

hac , jam in altera ripa fluvii Moravae conspicuus

fuit : Ule trans ßüoium currebat , r. h. , sicut nos

per ejusmodi pratum cnrsitamus , et madidus uti
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que non evasit , пес Ule, ñeque gausape illius; ha-

buit enimveru ejusmodi gausape , sicut ibi morís

est , et ejusmodi plundras , quemadmodum ibi r. h.

gestitant rustid et Ute homo aquaticus jam

9 homines ibidem peremiï' — „Cui fini ?" kérdém

közben — „nusch ergo devoravit itlos tel quid ,

nusch Dens seit." Helyemet sem találtam csodál-

kozásomban rémülésemben ; de rogo humillime

nem az elmondott, hanem az elmondó vala bá-

mészkodásom' tárgya, — mig végre eszembc

juta , hogy nil admirandum ! 's egy par engedé-

keny quis hoc crederct-tel ossze nem szedém

megzavarodott eszmélésemet. Beszélt még az

öreg némelly sympathetica szerröl , —- többi

közt , hogy legjobb kutyaharapta sebre ugyana-

zon kutya' farkáról levágott és összehamvasztott

szört ráhinteni. — Jó olly személyeknek szobií-

ját macskaszörrel kifüstölgetni, a' kik macskák'

láttára görcsöket kapnak , söt el is ájuldoznak.

„Fuit anno elapso pulchra domicella apud me, quae

aeque cattum non pertulit, et ipsi r. h. fumigationem

praefatam praescripsi'' — „et nunc ?" kérdém —

„nusch nunc ? nunc erit probabilius sana .'" — —

Bizony erit , de még nem est , mert azon pulchra

domicella torténetesen rokonim' egyike , ki bi

zony még most is csak ugy ájuldozik, ha macs-

kát érez a' szobában , mint én , midön mondola

helyett egy ugy nevezett sváb-bogaratroppantok

valamelly esemegében össze, qual' piacer! —

Háromszor is akartam mar menni , de mindig volt

egy r. h. adhuc aliquid haberem ad communican-

dum , mig végtére tanácsot kért az öreg egy 16
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éves öccse' ügyében , kit ö nevel 's kiben szint-

olly szenvedély mutatkozik az orvosi tudományok

iront , mint o benne , ki már Rhetor-korában ki-

gyót, gyikot, békát, egeret 's t. effélét bonczql-

gatott a' legnagyobb indulattal , 's kiböl orvost

akarna faragni. Mondám , hogy járasson vele or

vosi iskolái közül egy évet Bécsben , egyet Prа

gában , egyet Paduában 's kettöt Pesten , 's e'

szerint játszva raegtanuland ja a' fiu a' német , a'

jóféle szláv (cseh) , az olasz és a' magyar nyel-

vet; válassza pedig az egyetemeket a' szerint, a'

mint ezen , vagy amazon a' helyen eme-vagy ama

tudományban europai hírü férfiu tündöklik , — fel

is irám neki a' nevezett négy egyetemben a' mai

napnak ünnepelt matadorjait, p. o. egy Hirtlt

Prágában , egy Rokytánskyt Bécsben , s a t. s a t.

(Nem ártana ezen sorokat tisztelt ügyfeleimnek ,

kik talán orvosoknak szánt fiakkal vagy rokonok-

kal birnak , figyelmesen megfontolni , 's ez elv-

böl a' növendék-Aesculapokat elsö évre Bécsbe

vagy Pestre , másodikra Prágába , harmadikra

Paduába, negyedikre Pestre, ötödikre ismét

Bécsbe küldeni , 's ugy velök az Osztrák biroda-

lomban élö legjelesb férfiakat , leggazdagabb és

czélszerübb gyüjteményeket 's végtére a' külön

faju tudományos industriát közelebbröl megis-

mertetni ; de még mennyire rug a' sokféle nem-

zeti érintkezésbül sarjadzó bö emberismeret !

pedig kérdem , mi szükségesebb orvosnak inkább

mint az ugy nevezett anthropognosis (menschen-

kenntniss) ? ! — Beereszkcdtem ekkor az emli-

tett négy egyetem' szellemi és anyagi feslege
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tésébe , iiiialatt halkkal tigyele kolléga párhuza-

mimra, söt sokat fel is jegyezvén magának, igen

lekötelezettemnek vallá magát : de hinni csaku-

gyan még sem látszék , és Gall meg Lavaternek

rajta kitüztem diffidence-bélyegei erösen bebizo-

nyiták bizalmatlanságának épenséggel el nem ta-

gadható nagy fokát ; 's valljon mi tanusithatá ezt

olly kézzelfoghatólag ? ich werd Ihnen sagen genä-

diger Herr l mondaná a' zsidó, — ezt tehát az ta-

iwsitá: hogy kolléga, noha házában négy nap

alatt hétszer fordulék meg, noha két oldalról is

hallá illyen amollyan hivatalomat , noha imént

egy óráig csevegék vele egészen az ö érdeké-

ben , még sem kinála meg ebédével —• pedig ö nem

zsugori ember, söt mindennap vendégelget, 's

mi több , akár hány soha nem látta idegent is !

(Tudom , senki olly arczátlannak nem tart , hogy

talán a' forint' meggazdálkodása végett szeret-

tem volna inkább kolléga' asztalánál falatozni

mint a' fogadósénál).

Rosz volt az ebéd , de még rosszabb az idö

's azért elvártam a' másík napot ; de ekkor is en-

gesztelhetlen omlék az esö a' szürke mennyröl T

sürü köd 's felleg homályositák el a' láthatártT

's a' regényes rudnó-tapolcsányi völgyben né-

hány az elötérben festöileg tünelgö sziklatorla-

ton egy par agg góth egyházon 's az igen bájos

fekvésü ludányi udvartelken kivül, nem volt, min

legelészne a' szem. Ebédet a' nagy-tapolcsányi

szotykos vendéglöben szolgáltatánk. Nagy-Ta-

polcsány kis Jerusolóim (Jerusálem) ! értem, hogy

egy egész tábornyi zsidóktól lakatik ; de kom



118

mendálom , hogy a' nyakraförei emanczipsiczió'

baráti ide ne jöjenek — különbon szomorú pél-

dámra ugy kiábrándulnak , de ugy, hogy azt sem

tudandják, mellyik az emanczipácziónak második

betüje 's mint igazi philanthropok mindenek elött

a' zsidónak emanczipácziórai képességét 's ez

okból elöbb neveltetését fogják figyelöre venni ,

még pedig mindenek fölött a' negativa educatiót !

szemük elött tartván mindig azon hasonlatossá-

got, mellyet egy, eredeténél fogva a' parabolák-

hoz igen neki szokott emberséges mesümedtöl

(keresztelt zsidótól) hallottam, mikoron igy szó-

lott: „A' zsidóságegy darab fehéritetlen szeny-

nyes , pecsétes , foltos vászon , mellyre a' pecsé-

teket már a' fonás és szovéskor ejtegetik szán-

dékosan , 's azért ha mi tiszára fehéritett vásznat

óhajtunk , ne kezdjük a' dolgot a' fehéritésnél ,

ne veszitsünk szenyszápulással annyi drága mun-

kát és idöt, hanem gátoljuk a' fonás és szövés

alatt szándékosan véghez vitt pecsétejtéseket, azaz

akadályoztassuk azon méreg-beoltást , melly a'

Gemara (die Gemohré) szellemi aqua tofanajával

cseppentetík már a' 3—4 éves gyermek' fogé-

kony keblébe. Milly viszfényt vet a' lelki szenny

a' testi emberre , azt valamint à priori , szmtugy

à posteriori is mind Tapolcsányon, mind meg azon

kivül is tudjuk , 's azért el is mellözöm azon kép-

zelhetlen ronditásnak megpenditését , mellyet

nem egy értelmetlen gyermek , nem egy esze-

vagy inaroskadt vén , hanem egy 20 év körül

sertepetélö zsidó tcremtés véve fényes nappal
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udvar-ajtaja elött cbéd' alkalmtíval ¡i* falatozók'

szome láttára véghez.

Ebéd utáii még cmbertelenebb lön az idö 's

én bcvonulék a' kilátást tágitó bakról a' hintó'

mélyjébe, nem ügyelvén a' kül világra, mig

Nyitrán nem valék ; ekkor kitisztulván az alko-

nyodó nap , minekutána mcgszemlélém a' czél-

jának ekkoríg igen megfelelö és különös szép

rendben tartott megyei kórházat , fölvergödtem

egy érdekes hitnök - tanárnak társalgásában a'

legregényesebb kilátással kecsegtetö nyitrai vár-

ra', melly az évenként többször mérföldekre el-

áradó Nyitra' kiöntései közt egy tengerben büsz-

kélkedö szigetvárként tünik ful , és több utazót

nyitráróli fogalmaiban édesdeden megháborit.

Tudjuk , hogy a' nyitrai várban a' mai nap

még régi idomában találtató , de fájdalom hatal-

masan bemeszelt tcmplom már álla , midön öse-

ink Azsiából Europába szakadának ; kár hogy a'

püspöklak , melly még 50-60 év elött tisztcletre

gerjesztö góth alakjában méltóskodék, a' XVIII-ik

század' végének izlésére módositaték , 's igy az

agg templom a' X-ik , az ujabb a' XV-чk , a' pa

leta XVIII-ik , a' vár' bástyái a' XVII-ik , 's az

ezeket örzö püspöki katona a' XIX-ik század'

szabását hordja magán — concordantia ! concor-

dantia ! Egyébiránt de gustis non dispis.

Az estvét részint sziveskalauzom'jelesfes-

temény-, részint azitteni gyógyszerész' (kitöbb

bel-és külföldi társulatoknak ugyancsak érdem-

dás tagja) válogatott növény- , kagyló- és ás-

ványgyüjteménye' megszemlélésében töltém, ré
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szint pedig az igen nyájas háziasszony által az

én kedvemért gondosan összehivatgatoü buzgó

nyitrai ügyfeleimnek barátságos körében. Bezzeg

vehetne ám Gyöngyös Nyitráról példát kollegia-

litás' tekintetében !

Más nap a' hetenkint ötszer járó nyitra-po-

zsonyi bérkocsik' egyikén egymagam Pozsonyba

juték.

Jövö reggel „István" gözösre szálltam 's

rajta egy nap , egy igen érdekes nap alatt Pestre

jutottam. Érdekes az átaljában minden gözösöni

utazásban, hogy rövid idö alatt sok és igen kü-

lönféle emberrel ismerkedhetni meg , ugy hogy

festü , regény-iró , pap , orvos, jogtudós, szóval

mindenféle psycholog*) a' leggazdagabb aratás-

ra tehet ottan szert a' külön küllemü, külön

módu , külön nyelvü , külön miveltségü és külön

iodulatu tarka vegyület között.

Ha valaki korábban jö a' gozhajóra és ki-

gyomlálván lelkéböl a' sok megzavaró házi kö-

rülményeket, élénken ügyel, figyel: akkor bul

dog és boldogtalan szeretöket, hü és hütlen há-

zastársakat , elégült és elégületlen szülöket mag-

zatokat , öszinte vagy kétszinü barátokat lát egy-

más' karjaiban , bucsucsókok' cserélgetései közt

csoportkákra felosztva. Néha azt is látní , mikép

éri egy vagy máshitelezöadósátmegszökhetése'

*) Ne híjuk uraim a' papot lelkésznek , mert 1 e 1-

k é s z = psychologue , — hanem papuak , vagy nem bá-

nom h i v e s z nek — theologust hi tnóknek; aralkil a'

pap ¡mar, a' templom ¡mola, az ima i, ma, ; quid

ad haec domine defendens?
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elhatározó pillanatában frakkja' leffentyüjénél

még j61 eleve utól (utul) , ugy nem különben mint

csusztat egy döczögve szaporázó potrohos öreg

férjtöl vezetett kaczér fiatal feleség' kezébe hol-

mi boldogitott adonis egy rózsaszinü levelkét,

mint cserél ez a' körötte nyüzsgö, de reá nem

igen ügyelö világ' szine elött tilos szerelmesé-

vel egy pótlékutasitási csókot ; továbbá mint lop

Herr von Adonisnak zsebéböl egy kóczos fejü

rongyos tolvajujoncz selyem kendöt , 's mint ra-

gaszkodnak denevérkörómként ezen freier Uiber-

setzer-nek boglyás üstökébe egy Nemesis kül-

dotte kofának vaskos ujai 's mint peczkelödik szét

a' sáskarajként kiomló szitokkitörések általö ko-

faságának torka , mellyen a' perspectiv a' gyo-

mor' nyilásáig vezet 's mellyhez a' jónásnyelü

czetnek tátogatása csak szunyogásilás vala. Ezek-

nek láttára egy festö , ha a' legálmosabb ábrán-

dozással birna is , képes volna egy igen eleven

életképet festeni , elötérbe tevén a' koszénnek

rakott 's a' gép' fütésére szolgáló sok kosarat ,

a' behozando sok mályhát, batut, poggyászt,

butyort, ládát , zsákot, és az ez ideig német

plundrában járó, tótul veszekedö magyar pozso-

nyi drabantokat, vulgo Stadtguardi-kut.

Mig a' parlon ezen tünemények mutatkoz-

nak , elsöt , és egy negyed mulva másodikat ha-

rangoz a' hajón egy kis matróz , fütik erösen a'

gépet , pattog hatalmasan a' kemenczében mint

pokolban a' tüz, sürü gombolyokban bontakozik

a' fekete füst egy magas vas kürtöböl , mellettc

pedig fehér göz hömpölyög snstorogva kifelé a'
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veres gözcsöböl 's harmatgyongyökké tömöd-

vén lecsepereg az, azt elsö pillanatban esö-

nek vélo 's löle gyakran elijedö utasokra. To-

vábbá kis fiók hajóslegények öblögetik le tisz-

ta vizzel a' hajónak padolatul szolgáló , kisség

domborult födelét, és pit erlaub*m *) szóval szó-

litván fel egész illedelemmel félre a' láb alatt le-

vöket , azt nagy pontossággal megsepregetik. . .

Kik agens uraimékkal jól ismerösek , 's a?

hajón akarnak kedveltjeiktöl elbucsúzni, azoknak

szabad néhány szóra a' gözösre belopódzni ; de

midön a' harmadikat csengetik (mi a' hajóskapi-

tány' jó indulatából 2-3 percczel késobbre is ha-

laszható a' toronyóra' ütésénél) : akkor ugyan

csak kifelé kell ám osontani az elutazni nem aka-

róknak , különben gözösön veszvén kénytelenek

o kelmük Pozsonyból Gönyoig együtt hajózni ,

mclly menetésért koránsem várhat kárpótlást az

elkésett , söt fizetni köteles mint akármilly egyéb

utas kénytelen sétájáért. Történik mégtöbb raás-

féle vcletlen utazás is , például , midön a' tovább

aludt utazó sebbel lobbal sietvén saját maga czi-

peli batuit a' hajó felé 's ekkor mintha a' szent

lélek küldé , egy dologkeresö ürvai tót vetödik

elébe, kinek természetesen ätadja terhét ; de egy

régen nem látott spectabilissel kell a' manónak

öt összejuttatnia , ki in nuce clmondatja vele há-

zi környülményeit vagy, mintha a' gonosz hajta-

ná, a' tegnapi darab' végét ; ezalatt bejnt a' tót

*) Egy kct év mulva talán nein leend mar szükség

sub asterisco ide jegyezni a' „kérem bocsássont !"
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már az utolsó csengetés után a' dobogót épen el-

hagyni akaró hajóra ; de mig a' poggyász' tulaj-

donosa parthoz ér , mar egy röfnyire távozék az

ármányos gözos és nincsen bátorsága visszama-

radtunknak egy elszánt szökésre : a' menetett

tótot majd hogy a' nyavalya nem töri ¡jedtében ,

partosi uramat peg' boszankodtában ! A' szegény

tótnak addig kell most proszim ponizsenizni, mig

annyit koldul össze , hogy szándoktalan utazását

megfizethesse a' gözösön és Gönyöröl Pozsonyba

visszagyalogolhasson — illy kollecták az elsö he-

lyen jóizü nevetést és nem csekély pénzhalma-

zot szülnek, 's a' tót utóbb még leiszsza magát

orömében , 's ki sem akar Gönyön lépni a' hajó-

ból. Ellenben partosi uram, ki órákig,néz a'

nyom nélkül sietö délczeg gözös után, fünek

fának elpanaszolja baját , de csak ritka azon pu

na szivü, ki megsajnálja , söt még az is meges-

hetik rajta , hogy nem tudván , miszerint egy be-

lépti jeggyel egész nyáron át-(nem pedig csupán

a' reá irt napon — datumon) bejuthatni a' hajóra,

Ъетепй jegyét a' Dunába dobja 's mást veszen

holnapra CEzt nem ártana in margine veres cze-

luzával (cerussa) foljegyezni !

Van végtére még egy véletlen bal esemény

a' gözösre kelésnél, mellybe illy formán sikam-

lunk : fris légszivás végett a' dunapartra rándul

a' vidéki déltájban (Pozsonyban) , látja miként

áll meg a' Peströl megérkezett 's fél óra mulva

Bécsbe indulandó gözös a' hidon alul. Ezt meg-

jegyzi magának vidékink mint szinte Bécsbe

szándékozó , de csak holnap reggel , miután ma
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még Pozsonyban végzendöi vannak ; fölkel cm-

berünk, hogy el ne késsék, már négy órakor,

bejut a' hid alatt álló gözösre 5 elött , de nem ta-

lálván még rajta egy utazó földi lelket sem , reg-

gelizni siet ki a' kávéházba , hol olcsóbb a' kávé|;

itt hallja, hogy jó volna a' hires pozsbnyi mákos

kalácsokból néhány tuczatot utra vinni, megegye-

zik, kártándlit is vétet magának, mert még csak

2/4 6-ra , be van pakolva minden , 3/4 6-ra hajón

a' mi kalácsosink , hallja a' másodikat , hallja a'

harmadikat csengetni 's örvend, hogy már olly

régen a' hajón van ; ekkor egy ismerösre akad ,

ki öt bámulva kérdi , hogy Pestre akar-eutazni?

Kaláesosi uram nem vevén tréfának a' dolgot,

hordja kifelé a' sátorfát és fut kalácsainak két

harmadát elhullajtva a' hidon fölüli gözöshöz ,

melly már egy puskalövésnyire eltakarodék 's

mellyfélére csak másnap juthatand ismét reggel,

mikoron mar a' pesti hajóból ki nem hozathatott

ruhái Pestre érkezendettek, kalácsainak romjai

most összeszáradtak és ezen káron kül Bécsbe

még, egy uj jegyet kelle váltania, ujat mondom,

mert a' Pestre menö tegnapi hajóról kiszabadul-

vást köpönyege' zsebében feledé a' jegyet. Je-

gyezze meg tehát kiki magának , hogy a' ki Po-

zsonyból Bécsbe délben akar indulni , az igenis

a' hid alatt álló gözösre szálljon : de a' ki azt

reggel ohajtja tenni, az ¡Chidfölöttibe lépjen, mert

a' reggel hid alatt álló Pestre megyen , noha orra

felfelé áll mint a' Bécsbe törekvöé !

Térjünk most (if'you please) a' mi gözösünk-

re , 's nézzük meg , minö képet mutatna az , ha
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azt amúgy egészen dilettans módjára ledaguer-

rotypoznók. Tudjuk, hogy a' daguerrotyp csakaz

árnyékot 's világot emeli ki, a' szinnel pedig

mitsem törödik : ha tehát képeink nem elevenek ,

hanem szürkésbe vegyülök, gánes oket nem éri,

mert a' szerény oscura chiaro-n túl nem terjed

határuk ; mind a' mellett illy kis vázrajz is mu-

latságot szerezhet elvégre ollyasoknak , kik soha

gözösön nem valának, 's csakugyan hogy az iga-

zat megvalljam, csupán illy ignotusok' figyel-

meztetésére 's utrai osztönzésére van vézna kis

rajzom egyedül szánva. Nézzük I

Elinduláskor a' hajó' tetején álló kapitány

rövid trombitaalaku kis stentor-kürtjével „inviz-

'hör (invisher)- vigyázz !" jelszóval figyelmezteti

a'gépészt, ki készen áll a' gép 's e' szerint a'

hajó' meginditására — 's midön „törnhedd (tor-

nehad)- csavard föl !" vezérszó hallik , 's teker

egyet a' képész 's már mozdul elöre a' hajó ; e'

közben a' kormányos is megmarkolja a' könnyü-

den forgatható kereken járó kormányt 's halad a'

mindinkább sebesedö 's végre száguldó lóval

versenyt futó nagyszerü gözös. Midön megállást

parancsol a' kapitány „sztophör (stopher)- állitsd

ineg!" szót hallat. Illy elsö perczek, elindulás

kor a' parton maradt ismerösök 's a' hajón eltá-

vozók közt keszkenyök' lobogtatásában vagy

kalapjaik' emelintésében tünnek el ; hogy épen e'

pillanat van zuhogó gözösünkön , mutatja amott

egy kisírt szemü hölgy , (kiröl sugva mondom el,

hogy szörnyü zokogás közt válék meg nem egy,

de száz csókokkal btboritott türhetö fiatal sze
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retöjétöl vagy miétöl) , ki egész nyakkendöjével

törekszik a' bucsu'utojeleit kinyilatkoztatni. La-

vater osvényén elindulvást ez izben én (tiszte-

lettel mondván) nem hiszek szemeimnek, vagy

ínkább a' hölgy' szemeinek , — egyébként lehet

hogy csalódom , ha mégis valószinükben nem

csalódik a' Pozsonyban maradott szcretö. Ott egy

más és már öszintébb küllemji nöt pillantunk meg,

ki merön szegzi szemét a' játszi hullámokra 's ha

' nem tévedek, szerelmesének szerelmét látja ben-

nök visszatükrozní. Amott egy férfiu nyugalmas

helyet keres magának , mellyen nyugtalan éjét

ohajtja megboszulni ; itt egy más cheváliér (al-

kalmasint bécsi , mert noha pap , katona és or-

vosküllemmel nem bir , bajuszt még sem visel)

másodszor bisztikezi föl eldudásodó hasát; otí

egy mérnök-forma két kiváncsi dámának magya-

rázza a' gépet, kik azonban inkább a' mémököt,

hogy sem a' gépet veszik figyelöre — többet is

forognak ök a' mérnök körül , mint eme stoicus

frater ö köröttük; amott két angol küllemü csi-

nos , tiszta , de izetlen öltözködésü férfiu sétál

sebes léptekkel , hol hallgatva , hol földabroszos

könyvébe tekintve , hol meg valamit tárczájába

jegyezve. Ne mulassunk eme nyalka és gyanus

szakállu uri emberre is egy píllantáskát vetni ,

ki „feszsz" nevü kék bojtos piros sipkája és hosz-

.szú Сс«е'6мАпak hitt) pipaszára által el akarja az

emberekkel, különösen egy öt erösen lornyette-

zö kisasszonnyal hitetni, hogy ö orientböl jött ,

jött bizony orientböl , de valamellyik tizedik déd-

apja , kit mint öt Levi-пек hittak , 's igy nem tö



127

rök , hancm zsidó , kinek utazásai Bées , Pcst és

legfolebb Debreczen közt fordulnak meg — nosco

te mi aselle ! egyébként Jeden Lappe gefällt seine

Kappe ! Ott egy tisztes bajuszú uri ember (talán

katona tiszt) magyarázgat egy magas és bajusz-

talan urnak valamit a' Duna szabályozott partjai

felöl ; ez engem is érdekelhetvén oda sompoly-

gok, épen midön a' sarkantyukat dei calcari szó-

val magyarázza — a' barna olasz nem értvén ez

utolsó szót, egész kortéziával kérdi „cosa vuol'

dir dei calcari?" a' magyar csizmáinak sarkan-

tyuit mutatja, mire az olasz „bravo, bravo! ca-

pisco signer', si chiama queste machine colpermesso

degli esperoni , che representano una specie d' un

molo /" 's igy ismét tanult a' magyar , még pedig

két magyar egy olasz szót. — Amott több fol-

desur-forma áll együtt , — ki maga tölt, ki haj-

dujával töltet magának pipát — egyik rútul szid-

ja a' szivarokat, 's midön gyufákat keres attilá-

ja' oldalzsebében , egy nyaláb szivart hullajt ki

's az öt meghazudtolni iparkodóknak azzal vála-

szol , hogy biz' ö eme szivarokat csak azon meg

azon szép dohányosné' kedvéért vevegeti : „de

hát miért nem hagyja ottan spectabilis a' megvett

portékát, ha olly annyira hódol a' szép szivaros-

nénak , a' szivart pedig nem becsüli ?" „Ecce az

még nem jutotteszembe!" Beszélgettek még több

sületleneket , söt egészen zöldeket a' szép czi-

garósnéról és a' különnemü czigarókról , mig

végtére a' pipatoriumba (egy saját dohányzó-te-

rembe) vonultak. Meg kell vallani , hogy külö-

nös jól esik gözösön a' dohányzás , mert a' szu
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rok, a' koszén 's az elpároTgó gépkenü-olaj' bü-

ze , a' sok savanyu és hagymás eledel' szaga ,

meg a' saját ingerü vizi lég furcsán hatnak a'

szagidegekre , 's dohányfüsteli neutralisation

ingerlik a' lelket ; magam sem levén jobb a' de-

ákné' vásznánál, hosszu szivatokba füstölögtetém

pipámat, 's nézdegélém mikint alakulnak itt Ott

kisebb íiagyobb csoportok, ismerösök 's isme-

retlenekböl kiknek gyúpontjaik itt egy bö

száju matróna , ott egy harsány hangu politicus,

itt egy fiilig érö inggalléru zsidó Grosshändler,

ott egy nyalka tisztecske , itt majd egy rangjára

majd csillogó billogó gyürüire, tüjeire és láncza-

ira nézve perillustris , ott egy sima modoru , si

ma beszédü, sima arczu és égbe nyito pillantása-

ival rabokat rabokra Hizö báj alak. Illyen hall-

gattak és hallgatók a' második helyen is találko-

zának, kik közt érdekes vala 1-ör, egy borosz-

lói rettentö szószátyár-német , ki poros/ zsar-

gonával (jargon) és hangos torkával fölül kere-

pelé az egész hangosan zajgó népséget; ezen

locska ember sok balgatag beszéde közt azon

okosat is mondá , hogy midön ö valamelly ide-

gen országba készül , például most magyarba ,

két mondást tanul meg a' meglátogató nép' nyel-

Mén , ugymint : „hogy mondják azt, p. Schiff ma-

gyarul?" és „mit tesz az, p. kocsi németül?'i, 2-or

jeles volt egy török , ki Stambulból (Konstanczi-

nápolyból) utaza Bécsbe 's most vissza ; imént

végezé az izlamita földre teritett szönyegén, ke-

let felé fordultan térdelvést imádságait, azontul,

kit érinte, szerb avagy rácz nyelven egyiránt csak
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Te szóval czimezendö. A' gyönyörüen kifejteU

izmos férfiunak életteljes szemeiben és nemes

arczvonalaiban a' mákony (opium) hatásának sem-

mi nyomára sem akadék , sot a' legtündöklöbb

eröt 's nem csekély méltóságot látám bennök ra-

gyogni , 's bosszankodám azon méltatlanságon ,

mellyetegy vizeszû scwrra(kocsisnevettetö)köve-

te el rajta, midön Stambulból Pöl Pest táján hajóz

vala a' török. Tudják az utazó muzulmánok, hogy

Buda körül , ^nevezetesen a' császárfürdö mel-

letti József hegyenj egy török szcntnek tartott

basa van eltemetve, kinek sirjához évenként sok

buzgó keleti zarándok jö ; midön törökünk' lát-

hatérán Buda taja feltünt, azonnal kérdé, mellyik

város legyen Pest ^s mellyik Buda , mire egy

üres fejtt rácz finak (bécsiesen G'schwuf) nagy

elménczesen Pestet állitja Budának '« a' Pest a-

letti aksztófa' falazatát azon mecsetnek, melly

alatt a' szent basa volna eltemetve; erre a' to-

rök — mert épen a' torvényfa irányábaa uszott

a' gözös — nagy hamar földre terité szönyegét,

's a' legforrób fohászokban olvadoza el. Bizony!

nagy, felette nagy ostobaság 's könnyelmüség

vagy ocsmány elyetemedettség kivántaük illy

oktalan tréfára!Az ember' legszentebb kincsével

tréfát üzni gyalázatos büntett ! — D« nézaük

már 3-or,azon házas part is, mellynél a' 32éves

csinos te&tü, «lénk szemü, fürge magyar nyelvtt

menyecske azt mondja, hogy ö Nürnbergi (ba-

jor) születés, hogy csak 7 éve, mtóta Szakmárra

szakadott, hogy a' mellette аШ kis vézna és tó-

tosan beszélö 23—25 évü legényke az Ö fér

9
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je, ki bar 15 év alatt levén Szakmártt, пега tudá

felényire is vinni a' magyar szót. Alkalmasint

pedig meg nem tiltá azt neki felesége, bármilly

jól érte is különben a' nadrágviseléshez , kinek

bizony csak ugy fogadá a' kis tót szavát, mint a'

kis tótét madzagra kötött kutyuskája. — Ügyel-

jünk még kérem 4-er, azon huszárra, mint pereg

a' pedrett bajuszu, szép szál barna legénynek

nyelve olaszul, épen csak ugy, mint a' vele be-

szelö udine-i gipsz-öntöé — 's lám! ha szemben

amaz inashoz meg magyarul szól , akkor szüle-

tett magyarnak tartanók mint dolmányát — pe-

dig csak milánoi 30 éves olasz legëny biz o, ki

egyébként volt-tiszt uránál 8 éve szolgál Ma-

gyarországban és szerelem emelintette szárnya-

kon emelkedett olly gyorsan a' magyar nyelv'

birtokába. Most pedig sajnálkozzunk 5-ör, ama

két szegény növendékpapon amott, kik, mint

látjuk, a' szünnapok alatt sem tudának modrai

hazájukban meghizni: de könyörgök ne legyünk

irgalreatlan gúnyolók, szánjuk meg szegényeket:

az egyiknek anyja halt meg a' mult hetekben , a'

másiknak szülöi parancsból kell mar 3 évtöl pa-

poskodnia. — Ezek valóban rosz meghizási moz-

zanatok! Végre 6-or, ni ni ! amott a' szegletben

is lálunk valamit ! ott imé öt legényke csapja egy

kettönek is beillö mámszel-nek a* levet , ki már

egészen kimelegedvén a' sok „die Ehre ist mei

ner Seils" és „aber seien Sie nicht so schlimmu-beit

csaknem a' bálványosodásig legyüré nyakáról

's válláról kendojét az udvarlást egyéb

ként sem a' leglöbb eszü, sem a'legszebb arc7.u,
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sèm a' leggazdagabb ruhájutól fogadjaela' szûz

— О vergine benedetta ! Ez ugyanazon hölgy,

ki olly zokogva vált el odahagyhallan kedvesétöl,

m i dön hajóra lépne.

Észrevételeimet az ide 's tova taszigálók

közt nyugottabban teendö, leülék a' még el ném

foglalt lóczák' egyikére, 's nem sokára mellém

helyezkedikegy engem némán üdvözlö, elökelöbb

szabásu, de lomha állásu ruhát viselö némber,

ki bar hallgata , 's kinek lelke bár e' perczben

pihenö állapotban látszék lenni , mégis igen ki-

düledö szemeiböl, felfintorult orrszárnyaiból ,

felcsigázott szajszegleteiböl , fölhuzódott vállai

közül elöre nyomuló nyakából (mellyen a' hátra

konyuló homlokkal és hegyesen elöre nyomuló

állal bélyegzett arczprofil egy szemsérto arabs

ötöst képeze), végtére az igen szeeletesen ösz-

szevonuló karokból könnyen ki lehete olvasni

szomszéd asszonyomnak zsidó eredetét. Sejtel-

mem mihamar elvált, mert a' höség ellen kikel-

vén, a' napot különben igen szépelvén, arczomat

pi'tsze szájával bebefecscsentvéu és szavait erös

bukétú zsidós németséggel ejtvén , igen tisztába

derité ünzere /á/f-féleségét. A' zsidó kandiság

gazdag forrással önté elömbe a' szó' anyagát:

noiman jöttem? hova megyek? várok-e jutal-

mat utazásom fejében ? valódi arany-e órám'

láncza? hány aranyat nyomhat ujamoni pecsét-

gyürüm ? van-e feleségem 's a' t. Ezt követé

minden kikérdezésen kivül, milly szép és Nr. 3.

Gald (GoW)-ból meg valódi drpga kövekböl álló

nyakékkel 's karpereczczel bir ¡l - otthon !

9*
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továbbá, hogy o egy öreg onkljátol neveltetik.

ki szinte a' hajón vagyon 's kinek morvai kar-

toagyára 200 dolgost hit el bö munkával 's !><">

fizetéssel. Mondám, hogy minden relátiv a' vi-

lágon, de a' jó Lea (Lia) azi nem érté; nem is

volt csoda, mert zaj támadt a' teremben, egy röt

haju szennyes zsidóval t. i. heves vitába bonyo-

lódék a' pinczér. A' zsidó , kinek ruhája tetötöl

talpig 5 bankó forintnál többet nem ért, (hacsak

tárczája nem foglalt valami komolyabb értéket

redös kebelében) a' zsidó, mondom, magával ho-

zott hideg sült halát és hajdan fris czipójának

ntókaréját kezdé fogyasztgatni, a' pinczér pedig

a' gözhajói szabályok szerint követelhetö étpénzt

(4 p. kr.) kercsi a' falatozón, mit eme megadni

egyátalában vonakodik. Létezik t. i. a' gözhajón

törvény, melly szerint a' vendéglö (traiteur) kö-

teles gondja, annyi eledelt a' hajóra beszerezni,

a' mennyi az oda kerülö vendégeknek, mit az u-

tazók' sorjegyzékébó'l pentosan még sem tudhat

meg, mert a) sok vendég csak az elindulási órá

ban lép a' hajóra, 6) van elég vendég, ki Komá-

romból 's Esztergamból nem mindig tele hassal

jöu a' gözösre; innét van, hogy a' vendéglönek

mindig valamivel több étnemüt kell a' hajóra

beteremteni, mint a' mennyi elkél , mi tehát egy

részben gyakran haszonvehetlenné válik — ezen

kár pótlékául azon haszon van a' vendéglö szá-

mára megállapitva (Tú még a' 12~16tagból álló

matrózféléket м köteles ingyen és jó tartással

elhitni) hogy azok, kik takarékosság 's gazdálko-

dás végett magok hozta saját eledelöketakarják
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eimi, az elsö hely' termében a' table d' hôte e-

gész árát 48 kr. pengö pénzben, a' másodikéban

pedig 4 krajczárt pengö pénzben fizessenek. Lehet

egyébként mind az elsö, mind a' második helyen

ingyen is falatozni a' magáéból, ha az ember

nem restel kün a' hajó' tetején eddegélni — mi

magában sem vétek, sem szégyen , 's csupán ha

a' nap sût, egy kisség unalmas ; 's ime épen ez

a' höség az, mi miatt nem akarna y eres zsidónk

a' tetöre kibujni, benn pedig, ha törik, ha szakad,

ö ugyan nem fizet, egy fillér nem sok , de azl

sem, 's készebb enszennyességétegyjónegyed-

óráig a' mindinkább meg inkább piszkolódó pin-

czér' szidalmaiban füröszteni , sem mint a' jog-

szerüleg követelt 4 p. kr. lefizetni, — mert tud-

ta mintegy a' zsidó, hogy több embersíggel

bir a' pinczér , hogysem 4 p. krért gazdájához,

ez pediga'hajóskapitányhoz menendnepanaszra.

Végtére mennyire jutott a' dolog ! még a' zsidó

merészlett arczátlan garázda csufondárossággal

az engedöleg, vagy inkább megvetöleg távozó

pinczér ellen kikelni, elannyira, hogy mint több-

nyire, ismét a' szemtelen volt nyertes.—Ha eze-

lött 12 évvel hallám vala azt, mit imént enmagam

mondottam, talán alélva rogytam volna össze a'

káromlásra, a' minthogy az idökben szilaj társaim

advocatus Judaeorumnak is csufoltanak: de az

óta nem az aethikából meg dikaeologiából , ha-

nem az életböl tanulgatám ki a' zsidót ,

mennyire jutottam buvárkodásaimmal , meglá-

tandjuk lentebb, — de hogy irgalmatlanul kiáb-

rándultam, mar eleve kitalálhatni! A' szemtelen
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ség tehát, mint láttuk , kifogott a' pinczéren .

's ki hinné, hogy ezen veres haju chüczbe pho-

nem, ki ime mindnyájunkat fölingerle, ugyan

az én szomszédnömnek drágalátos- testi lelki

nagybátyja (onklija) , a' 200 embert dologgal 's

pénzzel böségesen ellátó dúsgazdag gyárnok!

Hiszem, hogy ö elöbb volt egy 200-al dolgoz-

tató gyárnoknak egyik dolgozója.A' csetepaténál

mint kocza összeröfFent egy részvevö rebSchmü-

te, reb Szrüle , Yeb Hersch , reb Jerürchem 's reb

Árrom a' kis Dovidl , Iczigl 's JoeZ-kával még

Szoare, Lee és Fégele nénikékkel, a' fürge szemü *

kis Schéndt-\el , 's megvolt ezenPestreköltözkö-

dö morvai zsidócsalád jeremiásával a' kész zsi-

dó iskola, — mellynek doctrináját azonban fel

nem fogám , miután kiki mást beszélt , és kiki ,

noha egyik egyik tizenhatszor is neki gyürköz-

nék, mint tudja isten micsoda Justinianus, Ich

werd' Ihnen sagen- féle exordiumával a' tüzes

ügyvédelemhez, — a' zaj miatt érthetlen maradt.

Sok év során által tevé mar a' zsidó vizs-

gálódásim' tárgyát, 's mit lassanként abstrahál-

gattam, most mint egy tiszta áttekintetet nyujtó

schémában látám ezen hemzse féregként nyüzs-

gö emberféle bizsere tömegen lepéldázva. Kinek

tetszik, fussa által a' következö zsidó-diagnosti-

ból álló kátét:

I. Mia'zsidónak arcza?

Az igazi, mondanám televér zsidó' arcza

valóságos torzkép, 's minél kevésbbé zsidó a'
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zsidó, annál kevésbbé vagyon aveza eltorzulv¡',

ugy hogy a' tudományosan müvelteken , ha nem

is épen doctorféléken , azon moralis suburrhát

(csömört) okozó arcz, mellyet néha a' legszeh-

debb ember is mintegy ösztönszerüleg , talán

Nemesis' szellemetöl ihletve , jól folpofozni vá-

gyódnék,a' müvelt zsidókon mondom,azon arez e-

gészen elenyészik és szende nyugalom kifejezöve

nyájasodik el. Ezt mintegy érzi a' megrögzött

szigoru hitü zsidó, 's azért fél is az emancipá

tión; kár is volna,ha második harmadik izének

areza jámbor alakot öltene magára 's elvesztené

a' pikantságot. Tudja ezt a' mivelt zsidó is, és

nem adná egy ló¿rt, ha gözhajón, hol*) nem is-

merik meg rajta a' zsidóságot, ha pedig valamelly

társalgásban Reb Bergert, mert zsidó, megvetik;

Reb Steinert pedig, mert nem látszik meg rajta

a' zsidó, mulatásra méttányolják : akkor Steiner

minden ismeröseit rendre l'utja, elmondja kaland-

jót és kineveti Reb Bergert, az ismert phrásissal

csörömpölvén : „Es nemmt mich nichts Wunder,

er Kackst ihm ja heraus" (Er wachst ihm heraus

annyit tészen mint: der Jude wachst ihm aus dem

Gesichte — er sieht einem Juden ähnlich.) A'

hányszor tehát kabinét-stückoek beillö karika-

türt veszünk észre, azt szentül zsidónak tarlhat-

juk. Valamint az arcz csak izmainak (musculi

ft) „Gözhajón hol" annyit teszen , mint: a' "gözha

jón vagy hol, nem pedig: in n a v i u b i 's a' t. Nem tu-

dom miért ne hasanáljimk illy beszélgetésbeli kifejezese-

ket irásban is !
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faciei) külön rángatózásai által ityeri el saját ki-

fejezéseit, ugy az arczizmok ismét mindig a' lé-

lek' hangulata szerint egyengetik magokat (mit

haragnál, mosolynál, ijedségnél 's a' t. tisztán lát

a' kétkedni merészkedö) elannyira, hogy ha az-

tán ez vagy ama hangulat hosszabb ideig tart

vagy gyakrabban iswiételtetik vatakiben: akkor az

arcz' izmai nyugodt állapotban is megmaradnak

neki szoktatott kifejezésökben, épen ugy, mint

egy sokat iró embernek válla utoljára nemirás

alatt is magasabban áll, azaz háta megczipósodik.

— Illy ezer meg ezer czipóhát van tehát a' zsi-

dó arczulatában is, az ezer meg ezer indulat,

még pedig aljasabbnál aljasabb. 's folytonosan

zajló indulat' hatása végett. A' zsídó' arcza tehát

torzkép , 's minthogy a' zsídó , exceptis paucis

excipiendis,mindenegyéb ember közt a' legindu-

íatosabb 's a' legrútabb, legkonokabb indulatu;

a' hol kabinét-stücknek beillö torzarczot látunk,

azt szentül zsidónak tarthatjuk. q. e. d. Az olasz

's angol arcza is markirt, de azért nem karikirt;

qui bene distingvit, bene docet !

II. Minó a' zsidó, midón beszél?

Izeg mozog , fészkelodik , — 's ez okból

társalgásban is minden Phon-thonsága*) mellett

j is keveset ül, többnyire csak áll, ha Iehet, vala-

melly elötte álló szék' hátára bocsátja kezeit , \s

elöre hátra lóbálja testét, épen mint a' zsinago

*)-bon ton.
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gában (mellyröl lentebb még néhány szót) ; ha

pedig kénytelen a' zsidó szabadon állani ,- akkor

szüntelen hol jobbra, hol balra tipeg-topog 's a'

madzagon huzatott Hanswurst módjára hol össze-

huzza magát mint egy lesben álló róka vagy va-

lamelly apoplecticus, hol meg elöre, hátra 's föl

íelé nyujlja nyakát, mint egy prédálni készülö

kigyó vagy valamelly phthisicus ; ezek Közt ko-

nyöke majd elöre, majd hátra vonaglik mint a'

takácsé; ujjai most egy csúcsba huzódnak össze,

mintha holmi ferulával volnának megpaczkázta-

tandók, most meg estve nyiló tökvirág gyanánt

bomlanak széllel. Ezen görcsös rángatózások

annál gyakoribbak, minél hevenyebb a' soha ki

nem hülö indulat. — Szép az az indulat, de csak

akkor , ha szép !

Mind ezen szünetlen tagnyüzsgés közt va-

lemelly nyavalyatörötthöz hasonlólag szoktak a'

rángatózó arczvonalak összevisszakuszálódni, 's

a' romlott ó német és elferditett régi héber

nyelvböl összecsömöszölt szavak pöszelgve , ká-

kogya, köpködve, rekegve, rikácsolva,kerepelve

sivítva, nyafogva és fülkinoztan énekelve kiböf-

fentetni (vegyünk ki nehány tiszteletre méltó rab-

bit,néhány collegát és egy par igazán aesthetikus

kereskedot — és más müvelt zsidókat.)

III. Mellyek egyátalában jellemei a' zsidó

nyelvének ?

Mint minden zsidó dologban, ugy a' nyelv-

ben is fö jellem a' szin, a' külszin. — A' zsidó
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nyelvröl — tósn hdkojdesröl = szent nyelvröl

— sokat rebesgetnek, pedig a' zsidónak nyelve

nincsen, kivevén a' palaestinai zsidót , — kihalt

a' mi zsidónk' nyelve; imádságait ugyan hóberül

kerepeli el, de nem érti mint mond , és alig ta-

lálkozik 2000 zsidó közt egyetlenegy, ki jól ér-

tené a' régi szent nyelvet ; azonkivül kiejtésök

is ittcn úgy elkorcsosodott, hogy a' palaestinai-

tól méltán kikaczagtatik, bár ellenben a' keresz-

tény papok, ha héberül olvasnak, töle jól meg-

értetnek. — Az europai zsidó mindenütt a' leg-

hatalmasabb nemzetnek nyelvével él : nálunk a'

németével — 's csak a' muveltebb iratá be ma-

gát a' 400—600 csupa zsidóból álló zsidóma-

gyaritó társaságba, mellyre szivemböl ohajtom,

hogy Jevoreachecho Adenojl = isten áldjon meg!

— De a' zsidó a' német nyelvbe, (mellynek egy

к' XIII - XIV. században Szíszhonban uralkodott,

de már elferditett tájbeszédét vevé fel) hogy a'

keresztyéntöl meg ne értessék, számos héber

szavakat szöve be , még pedig úgy , hogy a' no-

men-ek' radixait német módon declinálja , com-

parálja, de héber szabály szerint pluralizálja, p.

gaj keresztyén vagy nemzsidó, quasi barbar; ga-

jim, keresztények ; gálách, pap , g'álochem papok;

cházer, disznó, chascrim, disznók;j«66e irástudó,

gabbóim vagy gebóim, irástudók.Eszrevevén ezta'

német keresztyénség közöl bajor sógoraink, e'

közniondást teremték: ,,Der Ш ein betrogener

Mann, der unter Juden nicht jüdisch kann ;" ez

okból ök úgy tanuljak ABC-jökben a' zsidó

radiceseket, mint mi a' latinokat, 's következés
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kép a' bajor keresztyének is jól tudják , hogy

zoofлгапу, chetzef ezüst , tnoez pénz, rendí vagy

rendlách arany pénz, khovez huszas, p'hag garas,

czáll krajczár , tajfjà, jófe szép , ajser gazdag ,

dull szegény, khotn kicsiny , gódl nagy , bedüech

biztos , ótef vagy eachot egy , bész vagy slajso

kettö 's a' t.

A' zsidó mondám sok héber szót szöve be

az elfogadta ó németbe, de azonkivül még ugy

eltorzítá egyes elemeiben is azt a' szegény né

nnet nyelvet, hogy azon biz egy körömfeketényi

becsület nem maradt, sem pedig aesthetica. Néz-

zük ezen elferditéseknek philologiai rövid laj-

stromát; nyelvészek, reménylem, tán elmulatand-

ják vele magokat ; a'tokélyesülni akaró

zsidoknak pedig, kikgyakran vis z-

szaficzamodnak a' „quo semel imbutába".

t i 1 a 1 o m t á b 1 á k a t szegezek ki, mitül

o vják magokat a* beszéd' külalakjai-

ban. Ne haragudj' édes Brüderlébn! hogy illy

tartózkodás nélkül tartom elödbe a' tükrök' leg-

hivebbikét —, nézd meg benne képedet physice

*s majdlentebb psychice is; cmancipáld aztán

magadat öröklött 's gyakran neked fel sem is ró-

ható körholt erkölcseidböl és a' politikai eman-

cipatio' nemtöje önkényt körülrepkedend mint

fecske gyámoltalan fiainak házainkban megszen-

vedett tisztátalan idegen sárfészkét !
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1) Hibák a' betiik kiej tesében.

A. Hibák a' magánhangzóknál:

A' magánhangzók mind hibásan ejtetnek

ki, — és pedig az a betü e-nek mondatik ki

(à Г anglaise) például : ícb fatm helyett id) fenn,

emanjipation helyett emenjipatton ; vagy az a

olly élesen accentuáltatil ,hogy majd át пem szúr-

ja a' fül' dobhártyáját, mit természetesen ide ir-

ni nem tudok; vagy aj-nak ejtetik ki, p. ba he

lyett baj, f(bíofen helyett fcblajferi ; vagy o-nak ,

p. Broet SEabler helyett %i>otet , gefagt helyett

Az e betü vagy olly tompán ejtetik ki, mint

a' magyar e ; vagy a lesz belöle, p. merfroíírbig

helyett marfrwrbtg , behalten helyett babalten,

recbt helyett racbt, mecbanifd) helyett твфашГФ ,

SBerg helyett ЯЗогд, фегj helyett §щ vagy фа§.

Az i betü e-vé fajul , p. mtrílicb helyett

roerfЩ, fHrbt helyett fter'bt, ШЩ1 helyett 5Шеф1.

Miután az i , e-vel kicseréltetett, az illyen áta-

lakult e tovább ujabb cserebere' utján azon me-

legében juxta regulam de e supra adlatam, a-vá

változik át, p.öieriigböl lesz иег^д,еbbо1 meg ear*

¿ig; ^irfdjlböl lesz |>ег[ф1,фег(фШо1 pedig.£a^l

(mi nem gunynév , mint mi tan vélnök , 's csak

csùfondáros kereszténytöl használtatik azul, mint

a' 4?anfí vagy 4?itfl név a' magát pajtásánál már

jobbnak tartó némettöl .)

Az o elváltozik a vagy aj betükké , p. fo

helyett jaj, bob helyett bajd) vagy plane bфф ,
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morgen helyett margen, [о!фег helyettza/cAer, sot

zatkchener is.

Az u utánozhatlan i, in, ju,iü, jü,

iuii iuüi di-tri-és tetra-phthongusokká alaki-

tatik által, minek délczeg példája de-eadem maga

a' Sub szó,melly Sib, Stub, Suib, Sjüb, Siutb és

Stuúib szavakká torzitatik el; a' ©ulbenböl ©Üben

lesz, a' íBruber-ЫИ singularisban is ЖгйЬег vagy

äöriber. Válik az ii-ból a is, meg o, p. ®eburt

helyett ©ebart vagy gebort, gurcbt helyett garcbt,

£)ufaten helyett Sofboten. Az u-ból néha v

lesz, p. Gsaution helyett ßaötion vagy <5a»etion.

Az ô amúgy németesen e-nek mondatik ,

néha u-nek is, p. er fömmt helyett er fümmt.

Az ü helyett szinte németesen i és zsidó

nonchalance-al plane csak e, p. £ürf helyett

3!berf, gebürtig helyett gebertig, ¿Bürgerrecht he

lyett SBergerrecbt.

B, Hibák a' mással hangzóknál :

A' b betü amúgy németesen p-vel cserél-

tetik föl, még pedig nem csak a' német, de még

a' héber szavakban is; igy hallám egyszer b r-

süszkchem, másszor prsüszchem; egy

szer b á r m i с z v e, egyszer pármiczve —

83afm helyett tyabn 's a' t.

Továbbá a' b-ét v-ért is cserébe szokta

adni, p. guten ЯbеnЬ helyett guten 2íu>enb , Seber

helyett Sewer, fie haben helyett fie haw'n 's a' t.

A' «1, t-vé németitetik, de csak ollykor.

Az f, nevezetesen pf, pp-vé válik, p.

Jînopf helyett Anapp, £opf helyett Жapр, 'flpf'I
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helyett 2£pp'l, (ezt a' szepesi Szászok is cse-

lekszik.)

A' g természetesen igen gyakran , ké-

nek mondatik , mig csak a' zsidómagyaritó tár-

saság gátot nem vetend az illy sváboskodásnak ,

— szándékosan mondom sváboskodásnak , mert

ezen fajta német birja legnehezebben a' bé-t

a' pé-töl, dé-t a'té-töl, zé-t az sz-tôl, zs-ét

a' sé-töl fülével megkülönböztetni.

А' к borzasztó kliá.

A' p iszonyu p'lie.

Az r többnyire kerepelve avvagy is cse-

regve mondatik ki, néha elharapvást ki is hagya-

tik, p. bort vagy borten helyett batten, curioê he

lyett fhuioê, burcb helyett butdb, btr helyett bia

(mint néha az osztrák)

Az s többnyire pöszén mondatik ki és f

hangot kаp, magánhangzó elött pedig z gyanánt

ejtetik ki a' szászok' mondjára , p. zágen fa=

gen, zibene fiebeit, mit ugyan egyátalában rosz-

szalni nem lehet, 's mi nem is más okból tetszik

minekünk olly iurcsán, mint abból,hogy a' bécsi

német szóejtéshez szokván fülünk , ezen z féle

s-et soha nem halljuk. — Yalamint teljes alap-

pal gáncsolható ellenben, midön a'zsidó SPerfort

helyett perzont, biroerfe helyett biroerz-ét, pen

sé (panszé) helyett panzé-t mond;— van ugyan

zsidó, ki a' ^Perfont perschaj-mk is mondja, mi e-

gyébként ide nem tartozik.

A' cli betü bir a' zsidóban a' legpökedel-

mesebb kiejtéssel, — pökedelmessel azért , mert

csak hákogva ejtethetik ki, 's akkor gyakran meg
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torténik, hogy az, ki a' zsidóval szól, lepöketik;

innen támadt a' keresztények ama közmondasuk:

„köpköd mint a' zsidó" (van entiek ugyan még

más oka is).

Megszokta még a' zsidó mássalhangzóknál

átalában egy olly hibát is ejteni , melly neki a'

magyarral, mint szinte kelet'népével , közös , 's

abban áll, hogy két egymásután jövö Consonan-

sot (legyen bar muta 's liquida) ki nem bir ejte

ni, hacsak egy vocalist közejök nem szö ; innen

támad a' ЯЗегд-böl áBereg — vagy még hibá-

sabban ЯЗогед, az 2írm-ból 2írem, a' gndbtg-böl

genabtg 's a' t.

9) Hibák az etyutologiában, 's

syntaxisban.

Ezek közöl mintegy ktfvetkezöken akad-

tíim fel:

A. A' genust bizonyos szavakban hamisan

monják,p. baêSDlunb e' helyett ber SDiunb (gyak-

ran a* müveltek is).

B. Bizonyos szavakat helytelenül plurali-

zálnak, p. bie $Pul»er helyett bie spuloern, bie

StiUet helyett bie Jtellner , bie pillen helyett bie

фШег.

С Bizonyos participium praeteriti-t ebbül

képeznek, p.gewefen helyett gewebn, getban he

lyett getbtm(némelly Doctor is!), gefunben helyett

gefünnen, gefürchtet helyett gefarфten, wollen he

lyett gewellt, fónnen helyett gefennt, gefeben he

lyett gefeacben, genteft helyett generen, gemefjm

helyett gemofjen.
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1). Diminutrvumokat ach végzettel készítnek,

p. .£иnЬе1aф=фиnЬфеn, АтЬе1aф--,$£тЬфеп.

E. Némelly egyes szavak-'s szójárásokban

saját barbarismus- 's soloecismusok ütik fel fe-

jüket, p. o. fegyvert , puskát (®e»ebr) mindig

pisztotymk (^tjioO hiv ; Unterhaltung helyett

mondja Unterhalt, §1a[фсnfе11ег helyett Jteíler*

Wfyen, auf unb ab helyett ab unb auf, bin unb

í)tt helyett ber unb bin, auê unb ein helyett ein

unb au§ , iá) fenne bid) helyett iф fann biet) , és

viszont iá) íann biefeê nicfyt fangen helyett iá)

fenn biefeê тф1 fangen, buften helyett bufen,

niфt helyett niфtê, er bгaиф1 helyett er bгaиф

fíe ftnb helyett fie ftnben, SBrantwein helyett

SSranfen, barum helyett iber, benJReinigung helyett

Unreinigung!? .fjinbernifi helyett ©egenftanb. ЗФ

bе^фе ©ie helyett ЗФ gebe ¿u Sbnen b i n a и f,

ha bár földszint lakik a' látogatandó.

F. Nagy szerepet játszanak bizonyos zsidó

phrasisok, p. o. iá) meif} её nübt helyett weiе iф?

ift ее nutyt? helyett Sfj'ê wabr? Ha egyike vala-

mit bizonyitani akar;mita'másik épen tagad, ak-

kor a' ja szót egészen szokatlanul alkalmazza a'

beszédben, p. a' férj azt mondja: „©oil aф leb'n,

©фти1е wobnt тфгё (тфг) barren" az ellenke-

zöleg vélekedö íeleség igy felel : „©oll aф ge*

fünb (gefunb) fein, ©фпиНе mofynt jaj (ja) bartn.'

Férj: ©фтШе ift fbe (fbein) ©abter" feleség

„©фтШе ift ja e2>af)t er" „32enn eê ber (gfel

тфгё üerbient , unb man witl ibn ja fфíagen

a'rgert'ê пиф ; wenn er её ja eerbient unb man

mill ibn fcr;(agen, ärgert её mid) nid;fS. „Továbbá
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valamint a' szepesi az irgenb szó helyett П»е1фег4

vagy ein П>е1фег4 vagy roa§ (für) tt>eld)er-t használ;

ugyazsidóeppbe§-t, vagy hamüveltebb, ettt>a§-t

mond balgatagúl , p. SBoê ift baê ? baê ifi ettt)aêc

íBanbl, roer ift berr(biefer)? er ift etroaêen (etn)'Hrjt

СКxьО -, er tft erroaê e grajffer £err. Továbbá a'

franczia il vient de sortir módjára szembetünöleg

gyakran használja a' zsidó a' fó'mmt (fúmmt)

igét, p. er fömmt ju geben , er fummt ju forren ,

er fümmt ¡и reifen ; legbohóbbnak pedig akkor

tünik a' zsidó , midön ja helyctt holmi udvarias-

ságból üermuthlúb szót mond , — kérdi példáúl

az orvos : фаЬт ©te tñel 25urft ? , a' zsidó feleli :

»егаигbliф (er roeiê ее alfo nidjt, er »ermutbeteë

nur) Furcsa azontúl a'„mttg:leif3"nak (kész-

akarva) gyakori alkalmazása ott is példáúl, a' mit

ohne gleifj vagy nifyt geflieffentlicb nem is lehet

tenni. Valamint jog nélkül kihagyogat bizonyos

partículákat a' beszédböl , úgy meg másokat oda

toldogat ö zsidósága , p. t>on um 9 Uí)r biê um

10, e' helyett bon 9 Ut>r biê 10. Továbbá vala

mint a' bécsi minden jöttmentet meg-herr-von-

oz , úgy a' zsidó ellenben a' Herr von-t is csak

Herr-ezi , p. Sfrm ©to^inger unb Sotxx SobnfteU

ner ft'nb rote фегг Jeieffy febr aimable , noha kü-

lönben csak úgy köpi a' sok bókot. Ezen fordu-

latot ,,©ie рф" mindig fuh-je röviditi , p. 2Bte

haben fíe ПФ unterhalten helyett 2Bie haben )Кф

unterhalten ? 5 ©фпшгеп ©ie \id) mit ber ©albe

helyett ©фгтггеп [{ф mit ber ©albe. Magyaris-

musféle hibákat is hallani, p. a' tiltásnál így szól :

10
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nid)t femme bcr , quasi : ne jer ide , holott a' jó

német femme ntd)t ber-t mond.

G. A' zsidó ritkán tudja, valljoit dativust,

accusativusi regál-e (vonz) valamelly praeposi-

tio, avvagy mit kell ad quaestionem ubi, es ad

quaestionem quo-ra mondani ; innét támadnak az-

lán ama hülye kifejezések, mellyekkel a' legmi-

veltebb zsidó is gyakran orrára bukik , p. Зф

benfe oft auf btr , e' helyett auf bid) liebe ©alt !

Зф führe <5ie ¿u ein febr fcr;ó'ne§9Ká'bcr;en, e' helyett

ju einem fфönen etc. ©r getyt fort mit baë ЗЗиф, e

helyett: mit bem ЗЗифе. SDleine grau wohnt im

©ommer auf ba§ ganb, e' helyett auf bem ¿anbe.

SRetne Sachter (S^ter) ijt in ber Arena gegangen,

e' helyett in b'e Arena. Igaz-e brüderlcben ?

Ü. Negativus hibát is ejt a' zsidó a' német-

ben , midön t. i. particulákat (holmi kis conjun-

ctiókat , interjectiókat 's a t.) simpliciter kihagy,

— mit a' héber nyelv' szelleméböl vön , de a'

mi néha értelmetlenséget okoz a' beszédben , —

különös , hogy ezen conjunctiokat a' zsidó éne-

kelö beszédével, igen moduláló intonátiúival a-

karja kipótolni.

V. Minó elmebeli íehetségeket tüntet eló a zsi-

dónak beszéde?

l-ör. Értelmet, azaz fölfogó 's jólmegértö

képességet, élénk képzelödö tehetséget; 2-orhív

emlékezetet , 's éles , mondhatom igen éles'itélö

tehetséget , föleg finantiális tárgyakban. Közép-

szerü eszü zsidó kevés van , ostoba elegendö —

de mind a' kettö számát fölülmulja az eszes és
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egyszersmind ildomos , — csak kár , hogy fö-

kép a' Talmud által rosz irányt nyervén , roszra

fordítja eszét.

VI. Mi a' zsidó' beszédének tárgya?

Legtöbbnyire ö maga vagy családa , továb-

bá egyik másik gazdag vagy tudós rokona, kinek

fényében ö is ohajt ragyogni, nem különben

valami ünnepelt férfiu, mint a' Liszt-ek, vagy

bizonyos magasb állásu vagy születésü egyedek,

kik noha a' zsidóval csak egyszer kétszer beszél-

tenek, mégis már illyforma egész bizalmasan

mutattatnak be : . „SRein greunb ber aBaron N."

vagy „ber ¿boftatí) 3c!" Harschl kérdi: „£)ü! von

tfl bos ? Schlaiml feleli : baeê iff ber ©tüblracbter

(vagy ©tublrícbter) eppbeë , e guter greunb »ün

mir." A' zsidó mindenbe belé kottyan , minden-

hez ért (?) , mindenüü otthon érzi magát , alkal-

masint .ftniggetanácsátkövetöleg, ki azt mondja:

„ber aKenfd) gilt für baê , für n>o§ er ft'cb feibft

mad)t ," alfo mitunter аиф für bó'cbjt läcberlicb !

volna az én alázatos észrevételem ; — a' zsidó

szórja néha a' legnagyobb vajudási kinokkal az

úgy nevezett vicczet (mit talán elménynek mond-

hatnánk magyarul) : de azt is meg kell vallaní »

bogy elménye sokszor olly talpra esett , a' milly

szapora , 's csak az kár , hogy a' szóbeli játékon

haso'nszavakon Caequivocum-on) túl ritkán terjeng.

A' zsidó elménynek tárgya: pénz, vagymi szin-

te p-vel kezdödik, t. i. paráznaság; pedig „mind-

kettö'szerelme , léleknek gyötrelme" (székely

közmondás). Volt bizonyos Mag nevti zsidó ember,

10*
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lu ha iiagy nehezen kiköltött egy elményt, tár-

saságba sietett , kinekkinek kitálolá agyaszüle-

ményét , 's ha becsületböl vagy gúnyból egy-egy

mosolykát aratott jutalmul , azt szokta mondani :

„zéhn zé , (©eben ©te) bief'n Wittcz hab ichch

gemachchcht !"

Ki az ártatlan tréfát barátilag öleli, az eme,

noha egy kisség bohó , de mégis igaz és a' gya-

korlatból szürcsölt morzsa diagnostikával elmu-

lathat egy perczig. A' tréfa ez : miként ismerni

a' zsídóra minden mélyebb abstractio nélkül ?

felelet, ezekböl: 1) A'zsidó, haasztalhoz ül, nem

szegi a' kenyeret , hanem töri mint hajdan Jesse

(Thole). 2D Akármilly mivelt legyen a' zsidó, ha

tyukszemére hágsz , wájl vagy weh! felkiáltással

adja tudtodra quidditását, mint a' magyar jaj-jal.

3) Ritka a' zsidó , kinek ingegalléra ki nem ál

lana (per se löbbnyire szennyesen) nyakravaló-

ja folött. 4) A'zsidóné mindent hátrább hord fe-

jén , 's igy arczának 's fejének ötösdedsége még

jobban kikandikál. Divat ez a' fiuk' sipkái vagy

kalapjainál is , mellyek mini valami csuklyák a'

tarlókon fészkelnek. 5) A' zsidóné , ha szegény,

fekete Sternbandl-t [Stirnband-ol) hord homlo-

kán , hogy lenyirt hajának tarlója ne lássék , —

a' vagyonosabb Schnitl-t = részletes vendégha-

jat visel ; a' gazdag nem kerülgeti , hanem me-

részen megszegi a' törvényt, meghagyja ha-

jiit és kclkmes siirü fürtöket hord , mellyekbe

sok keresztyén is elbonyolodik. 6) Ha a' zsidó

félre esapja kalapját , aztnemjobbra, hanem bal-

ra teszi. 7) A' zsidó fél a' töltött fegyvertöl , és
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ugyan nem talán csak a' megfontoló kor , de még

a' 6-7 évü gyermek is (saját többszöri észrevé-

telem tanusága szerint). . .

VII. Mino a' zsidó a' kereszfycn iránt ?

Ollyan mint azon élödi (©cfymarotjer)

állatok , és valamint tiszta megfésülködö embe-

ren hamar kivesz a' más valami lomposról reá hul-

lott féreg; ugy vészki a' zsidó is valamelly dolgos

és okos keresztény nép' keblében : azért nincs

több zsidó egész angolhonban, mint a' mi egyet-

len Pestünkben; azért van cs tk egy maroknyi

zsidó az amerikai szabad statusokban ; azért szo-

ritja ki azon két lengyel falu a' zsidó csaplárost

is , melly faluknak lakosai dolgos és eszes szán-

tóvetok , még pedig ki hinné , szántóveto zsidók !

Zsidók ? igenis zsidók , 's ezek meg nem ti'irik .

körükben a' zsidó korcsmárost. Hova kell ennél

hatalmasabb argumentum ? ! Nem keresztelik u-

gyan a' zsidó gyermeket keresztény vérrel (mi-

ként azt a' monda regéli),hanem keresztény vér

rel hizlaltatik satnya teste az elöbb utóbb elhizó

zsidónak ; minthogy pedig a' kereszténynek a'

tolakodva beköltözö zsidót csupa vendégszere-

tetböl saját vérével hizlalgatni nemlehetettked-

ve , a' zsidó pedig vérszomjától el nem állván ,

legyözhetetlen vágyát csupáncsak csalás' utján

érheté el ; ö tevé a' békes keresztényt zsidótip-

róvá (embergyülölövé). Van ennek eleven pél-

dája ezernyi ezer , 's többi közt eme rudnói u-

tamban is. Néhány falura figyelmeztetének t. i.

Nyitra' táján, mellyekbenmigkeresztényekcsap-
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lárkodának , jól bírták magokat a' jobbágyok , de

eljöttek néhány év elött a' zsidók , két annyi

árendát igértek'sfizettek, mint azelötta'keresz-

tények az uraságnak (a' káptalannak), 's három év

mulva mi lett a' dolognak vége ? elkoldusodtak a'

falvak , és végpusztnlásból fakadt elkeseredés k¡-

vándorlásra készté öket , vagy szinte ádáz föl-

lázadásra is böszíté, ha a' magába tért uraság

vissza nem veszi az ugyan feleigérö, de keresz-

tényül bánó keresztény csaplárosokat, és elnem

hajtja a' magukat befurdaló vérszopókat, kik

egyébet nem tettenek , mint rovásra 2-3 annyit

udtanak a' buta tót parasztnak pálinkából , mint-

sem különben megkivánt , két annyit rovattanak

a' lerészegülttel , mint a' mennyit a' botor fel-

hajtott, 's midön a' kaszálás meg aratás a' küszöb

elött állott , a' zsidó 16n mindennek ura. Tekint-

bünk itt, instálom (á la transylvanoise), ismét a'

dolog' chronologiai viszonyaira , 's látandjuk ,

hogy a' zsidó tolakodék a' keresztény' keblébe ,

a' zsidó kezdé meg vérszopva a' perpatvart, a'

keresztény csak visszatorlani ügyekezék 6t. 'S

ha nem tudnók is történeti adatokból , hogy a'

zsidó kezdé csalásaival a' keresztény' gyülölsé-

gét magára forrtyantani , a' közbeszédböl is tud-

hatnók azt, midön t. i. circulus vitiosussal mon-

datik, hogy az olasz, az ormény, a' czigányúgy

csal mint a' zsidó , — azaz 2-3 annyit kér az

áruért, mint a' mennyit az ér. (Exceptis excipi-

endis , de bizoHy nimiopero raris) !

A' zsidó több izben 's több helytt hajtaték

el a' keresztény statusokból (mellyekben min
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denkor csak status in statu volt) , de ismét visz-

szalopódzék , mint az elüíetett mus urbams , 's

nem szünt , nem nyugodott , mig drága pénzért

(mellyet egyébként kétszeresen visszanyeren-

dett) be nem csempésztetett ! Nem tudom tehát ,

milly arczátlansággal lehet attól még többet kö-

vetelned , kihez erönek erejével furod be maga-

dat; nem tudom, mi joggal émelyeg gyomrail

hivatlan, söt elis kergetett vendégnek, ha öt fél-

szembehunyva türjük 's öt toleráltnak nevezzük?

Ha ez valóban elkeseriti a' hivatlan vcndég'ked-

vét , miért nem megyen ö el isten' hirével zsi-

zsere hadával földünkröl ; miért nem költözik ki

pillim (magyar) *) foldböl , mint hajdan Egyip-

tomból , vagy mint a' giliszta a' haszonvehetet-

len megholt ember' testéböl ? De ezt koransem

teszi a' vendég , hanem tapad a' keresztényhez,

mint a' bogáncskóró , meg mint a' métely , mig

csak eleven-pénzes keresztény szagot érez ben

ne ! 's tömi tömhetlen gödény-tömlöit.

Ha valaki felöl kérdezösködöm a' zsidó há-

zigazdánál 's a' kérdés' tárgya történetesen zsi

dó : akkor a' házi úr (ha csak kissé vagyonosabb)

félvállról néz a' tudakoltamra, megmondja nevét

és gúnyosan függeszti hozzá : Er ist ein Jude

vagy Chineser, vagy mi még jobb , ein Mexicaner

(mag v. mög sie \taner (keiner). Lám milly követ-

kezetlenség! Az illy felvilágosodottak azt ál-

lítják , hogy ök reformált zsidók , hogy ök szi

*) A' ki nem érti, járuljon a- nemzeti muieum'

konyvtárnokáhoi.
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vökböl utálják a' Thalmudot avvagy Gemórét ,

hogy ök Mózses' törvényeit tartják jóknak , de

természetesen ido és térhez módosítva , 's hogy

ök a' názárethi Jesse' tanitmányát tiszla morál-

nak tartják , — de hát miért nem vallják be azt

incorpore? miért nem bátorodnak neki a' ke-

resztény felekezetek' legegyszerübb szertartású

soraiba lépni ? 's ha egy vagy más tüzeszü és

erös karakterü neki gyürközik a' bátor ugrás-

nak, miért adnak épen illy felvilágosodott gaz-<

dagok gazdag öszvegeket össze, hogy egykét

ezer forinttal lekenyerezzék 's visszatartóztas-

sák a' kikeresztelkedni akarókat? hol itt a' kö-

vetkezetesség felvilágosult Briderlebenjeim? Igaz

ugyan , hogy hol elv nincs , ott következetesség

sem lehet, 's hol legfölebb a' durva egoizmus

szolgál elvül , 's hol a' felebaráti szeretet csak

hallomásból ismertetik, mint valamelly exotica

plánta, ottliegedült szent Dávid a' consequenti-

áról. Milly komisz egoísta a' komisz zsidó , azt

hol nevetséget, hol meg boszúságot ingerlö bi-

zonyos közmondásaiból is gyanithatni , — neve-

tünk p. midön ezt halljuk : Söenn iф , ©ott be=

[фц^ , fterben то'фге — mellyik halandot fogja a'

©ott a' fterben-töl bе[фи&-о1т ? ; nevetünk, mi

dön ezt halljuk : Reb Smühle bat in ber Sotterie

1000 fl. gewonnen, fyá'tt' гф'е lieber gewonnen;

vagy ber Galach (a' keresztény pap) bût mit fei=

tier SBaïï (Sßolle) gute ®е(фa^еn gen^t , b«tt'

1ф'е lieber gen^t ! Boszonkodunk ellenben, ily-

lyest hallván: 3«Ф bab фa^фтaг^еn bem®aj ju=

gebebt — a' kereszténynek kivánva — iaä) (>ab
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SBraftftacben (¿Brufîftecben) bem ®aj ¿ugebaфt ! s.

я. t. A' Mnyszor t. i. bántalomról , fajdalomról

panaszkodik zsidó közt a' zsidó , vagy zsidónak

tartott keresztény elött is, szintannyiszor köp egy

jókorát 's baját a' keresztényre szuszkolja , rea

átkozza; — de az a' szerencse , hogy ezenbor-

zatag átkok mind zápok , 's foganatuk csak akkor

jövend meg, mikor a' második Mesie (Messiás).

Mind ezen számtalan testi lelkiálterménye-

ken , korcsnövényeken , 's átkozatfogantatta irá-

nyokon pedig akkor lehetne gyökeresen segite-

ni , ha egyrészt a' keresztény papság 's törvény-

hozóság a' talmudot Torquemáda' módjára fel-

perzselné , — mondom a' talmudot , nem a' sze-

gény talmudistákat , kik nyomorultak tudtok nél-

kül sodratnak a' gyalázat' 's rendszeresitett bon'

örvényébe , — 's ha másrészt csak olly egyé-

nek vétetnének fel zsidó pap és zsidó népneve-

löknek, kik a' bôlcsészeti tanulmányokat emi-

nentiával végtfzék, kik a' természet-tudomá-

nyokban sem hontalanok, 's kiknek rényes ma-

gokviseletérol zsidó és keresztény egyiránt a'

legjobbat tanusithatandná !

Hogy pedig a' lefestegetett árnyékvonások

mind igazak , arról én Dr. Arányi Lajos jót ál-

lok, miután zsidóúl beszélvén , ésnémikép a' bé

ber nyelvhez is értvén, 15 évtölnemcsak szán-

dékosan (mit 'é Sletfj) , de a' legfeszültebb fi-

gyelemmel is kisérem lesem a' zsidót , a' nélkül,

hogy eljárásaibün szeget ütnék fejébe, 's a' nél

kül, hogy engten csrik messziröl is kereszténynek

larlana. Az utóbbi' bizonyságára szolgálhatnak
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ezen nyilatkozatai különCéle zsidóknak : „(Sagen

©te Dokterleben , finben ©te fein Sib ?" — 9itcbt

war .£>• Dokter, ©ieftnbenemgetfyaufter?" (stib-

intelligitur Sub) — „©agen ©te mer auf 3br

(Sfyrenwort , ftnben ©te ein gebarner 6i)rift ober

ein gekaufter? — „Sa! ©ie werben fl)e (fein) ge*

tbaufter fein ! wo fenn (fann) e G>brijt fein geben

fo bebrá'ifdb fipredjen , wo fenn e Gifjrift ein folcfye

2tuefpradi)e r;er haben ?" — ,,©ie fannen (fönnen)

fegen, waê fie wallen (wollen), Sbre ©rofieltem

muffen Siben gewefen fein !" Ez utólsóra azt kel-

lett felelncm „Distinguo: jene unmittelbar nacb,

ber ©imbflutb , concedo — bie fpá'teren ¿. ЯЗ. bie

•Rriegêfameraben eineê» Bocskay, eineê Abafy,

nego."

Mindeddig csak rosszat , gonoszt és fertel-

mest emlegettem a' szomszédról (zsidóról): de

tudja ö , bogy wer fcbimpft, ber fauft 's gyanitja,

hogy hátra van méga'fekete, nem leves, hanem

kávé ; nézzük tehát részrehajlás nélkül a' zsidó-

nak csekélyre terjedö jó oldalát is.

1-ör. A' zsidó átaljában véve igen szép

észszel bír,, 's vajha úgy tudna avval melegítni 's

éltetni , mint égetni , pus/ títni !

2-or. Jó eszénél fogva kedveli 's pártolja a'

tudományt, mega' müvészetet, 's ezért akármilly

tudományi vagy müvészeti vállalkozásnál bátran

számithatni a' zsidónak különben igen ildomosan

elzárterszényére.Nem akarom nem csak a' német,

de a' magyar szinháznak is a' zsidók által történö

igen gyakori meglátogattatását 's ide vágó akár-

mi néven nevezcndö aktziák' vevését említeni ,
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csak magam háza elott sepervén, azt emlitem, hogy

midön a' csekélységem által hazánkba átültetett

kórboncztan' magán leczkéit (Privatcurs aus der

pathologischen Anatomie) elöször megnyitám, ta-

nitványaimnak fele zsidó doktorokból állott, ho-

lott a' pesti gyógyászoknak alig egy 7-ed 6-od

része zsidó. "De az illy felvilágosodott és müvelt

egyének , mint a' doktorok' tetemes és a' nagy-

kereskedök' jókora szama , nem indúl el bezzeg

a' Gemóre' vagyis Talmud' nyomán, hanem egy

húron pendül a' müvelt keresztyénnel , kinek

csak azért nem rukkol be glédájába , mert csalá-

di vagy jövedelmi körülményei bilincselik le con

servátivá : illy fajta zsidók csupáncsak jó olda-

laival birnak a' zsidónak.

3-or. A' zsidók — mit mi közöttük lakozók

észre seih igen veszünk — kimondhatatlan sokat

tartanak a' nevelésre ; ismerösek p. köztük 30-40

év óta a' gyermekóvó intézetek ; a' zsidó továb-

bá nemcsak nagy városban , de legkisebb l'alu-

ban is tart gyermekei számára egy t« ni tót (bo-

chert) , ki azokat olvasás , irás , gemoráskodás és

föleg számolásban (mit a' keresztény olly ok-

tondilag elhanyagol , söt hetvenkedik is vele né-

ha , hogy ö , milliom adta ! arithmetikát nem tud)

okt.itja. Azonban nemesak a' tanító oktat, hanem

oktat az atya , 's ha él , a' nagy- vagy szinte a'

dédatya is , és föleg evésnél, különösen pedig a'

pénteki vacsora és sábeszi ebéd alatt — melly

boldogító patriarchalis szellemnck tanúja illctó-

dés nélkül , hacsak nem érczszivu , nem m»rad-

hat. Alig találni 500 zsidó közt egyetlen egyet ,
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ki olvasni ne ludna, tcrmészetescn zsidóul —

ecce nationalismus !

4-er. A' zsidóság igen tisztelí szüléit , söt

minden öregebbet, 's hiven követi (föleg az al-

jasabb) a' parancsot: „Vehadártó (roszul kiejtve

dardii) pené-zókhem" = állj fel az öregnek ar-

cza elött!

5-ör. A' zsidó (föleg a' szegény) igen ösz-

szetartó , párlokra nem oszló , (okúíj magyar !)

örömest csatol családokat a' házasság' rózsafü-

zéreivel : illy jámbor keritök vagy kérök Sártk-

chen nevet viselnek, 's a' megkérést ©cbtbûcb re=

ben-nek mondják. Illyesekröl emliti a' közmon-

dás ,,Seber ©cfyartcben bat e ©cfylümper" = minden

kérö csatakos (t. i. a' sok lótásTutás miatt).

6-or. A' zsidó örömest felsegiti egymást;

indokát nem keresem ugyan , 's ha nem is tiszta

ethica, de bizonyosan világos logica annak alap-

ja. Uly felsegélési ösztönböl nem szégyenli a'

kérö elöre kikérdezni , mit kap a' völegény ará-

jával ; ezen felsegélési ösztönböl küld a' zsidó

beteg barátjának , ismerösének, gyakran keresz-

ténynek is., beteg vagy lábadó koníban finom

étkeket , drága befözöttet 's a' t ; illy felsegélési

ösztönböl utaztatik és bíttatik tartás- és szállás-

sal el a' szegény iocAcAer (zsidó diák) ; illy felse

gélési ösztönböl kap évenként egy-két szegény

medicus vagy chirurgus rigorosum taksákat a'

községtöl ; illy felsegélö ösztönböl (noha talán

még egyéb valamelly okból is) kapnak tüz-viz-

károsultak , legyenek bár zsidók vagy kereszté-

nyek , a' zsidó községtöl néha több gyámolitást,
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mint az öket számra számtahmszor fölülmúlóke-

resztényektöl.

7-er. A' zsidó , natal korában, nedveinek 's

eröinek virágjában bázasodik, 's igy mind a' néma,

mind meg néha ¡genis kiáltó büntöl ment marad.

8-or. A' zsidó hü férj ! —

9-er. Ritka mondom a' szentségtörö , de vajh

beh ritkább még a' részeges ! lllik egyébként

ezen 7. 8. 9. pont inkább az aljasabb osztályra. v

10-er. Gyilkos zsidó igen ritka, utonálló

egy sincs — mire ugyan gyáva is , meg bárgyu ,

's különös, hogy ha illy elvctemedettek talál-

tatnak, azok gyakran a' rófok' (rabbik) fiai közt

leletnek , — bizonyságául annak , hogy philoso-

phiájok obiter hausta, melly természet szerint

„deducit a Deo !"

11-er. A' zsidó vallását hiin követi , 's ez

tarlá meg öt végpusztulásától ; de miután vallá-

süban idök' folytával a' lényegesmellékesnek,a'

mellékes lényegesnek torzítatók el , és igy a' mai

nap' szellemével , ohajtékíval homlokegyenest el-

lenkezik : ez fogja öt (hacsak gyökeres reformot

nem alkot) végpusztulása' örvényébetsodrani.

A' zsidónak fényoldalairól szólván , két

szép dolgot kell még megemlítenem — egyiket

Neczpálon értem Thuróczban, hol a' zsidó korcs-

márosné pénzes szekrényét, mellybe különben,

pénzre levén szüksége , benyúlt, azon szobában,

mellyben egyedül valék hálandó , záratlan ha-

gyá , 's mintha Abrahám' vendégangyalait szem-

lélné benncm , Nb. keresztény németséggel be-

szélöben , minden bizalmat tanúsíta irántam.
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Ivánkán pedig, Nyitrában, egy 5 pengös bank-

jegyet felejték váltás' alkalmával a/, as?. talon 'a

midön épen indulni akarok , e' szavakkat : ЗФ

bring Sbnen fi" ©еГфеn? — fut kocsim felé a'

zsidó csapláros és hozza pénzemet: 20 procentet

visszaadván hála' fejében , elägcttem a' jevorea-

chechot reám halmozótól. Ezen zsidó is tudá ,

hogy keresztény vagyok !

Lásd édes zsidó felebarátom ! a' tükröknek

leghivebben mutatóját tartám im elödbe, melly-

ben mind árnyék- , mind fényoldalaidat a' leg-

kitelhetobb kimeritésigszemlélheted; dene gon-

dold atyám'fia, hogy konok kárvágy. vagy izzó

boszú, hogy öldöklö átok' ördöge ihleté leí-

kem' 's ömleszté ecsetembe e' hollószinü festé-

kct ; oh nem ! ezen oscuro-chiara-festésre épen

azon béke-angyaP szelid mosolya ösztönze,ki

ezelött 10-12 évvel vitt volt köreidbe, hol ti

zsidók engem megzsidóuló chochem Lostheiner-le-

6en-nek neveztetek el *) édeshizelegve, keresz

tény véreim pedig advocatus judaeorum-пак. ke-

reszteltenek el gúnykaczajozva!

Boldogabb transsubstantiátiótok' órája meg-

percxent, nem sokára üt — ha rögtön el nem áll !

Egyoldalulag gondolkodó barátitok csak fényol-

dalaitokat vcszik figyelöre, és az egész világot

forró szeretettel átölelni vágyó fiatalságnak ke-

belével és éretlen megfontolással harsogtatják

emancipatiótokat : egyoldalulag gondolkodó el-

lenségeitek pedig árnyoldalaitokba bele csömörl

*) Alikor még nem А г á n y i , hanem bosta in ei

volt nevem.
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vén, gyógyíthatlan és az egész életmüvet el-

döglesztö rákfenés fekélykénttekintenekbenne-

teket 's egy gordi vágással javalják kiirtástokat ,

kajdászván Ok is szinte az emancipatión , melly-

nek rögtön sikerültével az elkeserültség' torai

támadnának fel, benneteket részint le , részint

elverendok mindnyájotokat , 's oda veszitnétek

halmaz kincseiteket , mellyeknek tökéjét egykor

magyar öseinktöl , az egyiptomi mizraimoktól

oroztátok el , — si fabula vera ?

„Medium tenuere beati !" készitsétek ti fel-

világosodott 's a' Gemore' salakjától mar nagyobb

részt megtisztúlt városi zsidók, nagykereskedók

és tudorok a' népet elö , legyetek nemes $)ro»

felijtenmacber-ok-, nyújtsatok vad hilsorsosaitok-

nak szeliditö nevelés' malasztja által képességet

az emancipatióra , növendék-papjaitokkal mars

az egyetemekre, a' Gemoréval a'tüzre; egy ré-

szével rokonitoknak mars a' mezei munkára s.

a. t, — legyetek rajta , hogy keresztény felesé-

get kaphassatok, valamint az a' nazarethi

Jézus' és apostolo k' idejében meg va-

la, mit Luther', Kálvin' tanitványai semgátoland-

nak stb. stb. mi minden megtörténendvén, korhadt

zsidó szellemetek elhúnyand ugyan, de boldo-

gabb jövendöre ébredend az , valamint a' ham-

vaiból feltámadó phonix.

Fogadjátok el emez önzéstelen ajánlatomat,

küzdjetek magatok közt 's magatokkal szilárd

állhatatossággal , és bízzatok bizton ; mert mit

tanárrái beiktatásom' végszavaival mondék, igaz,

és rajtam is igazult , hogy t. i. „mit jól megfon
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tolva kezd ember , 's miért a' közjó valódi hasz-

náia férfias elszántsággal tür és küzd, abbanso-

hasem szokott hiányozni istennek áldása."

Elfogyasztván az ebédet, egy kisjóféledo-

hánynak annál nagyobb gyönyörreli élvezése

miatt bebukkantam a-' pipatoriumba , bol az utas-

ság' színe vala egybegyülve, mellynél nem va-

lami toszke , hanem ama barátságos 's egymást

könnyen értö magyar szellem uralkodék. Pipa ,

szivar , agár , lo és leányról kimeritvén a' mér-

sékelt elevenséggel folyó tárgyalásokat, a' hajó'

íény- és árnyékoldalai kerültek taglalóra ; nem

sokára elo hoza egyik uram öcsém az ö princi

pális! uram bátyámjának minden gözhajón talál-

ható inditvány-köhyvét : az inditványozás ren

des gyülési alakut vön magára, jegyzö válasz-

taték eleve , késöbb ehiök ; de miutan uraimék a'

gözhajói reformokról a' continensiekre átléptek,

vármegyésdi lett a' játékból , administrator az

elnökböl, 's a' többi megyei személyzet az egyes

ülnökökböl , a' torténetesen jelenlévö pár mér-

nök- és orvosujonczok tiszteletbeli servitores-

ül ajánlván magokat; a' karzat' képezésére egy

pár csaholásra (tüzkiütésrej alkalmas hajdút , já-

gert mit rendelének be — mire a' karzat vira

gos szárnyáról (az egyik esküdt' báj-és észde-

rengö hugai 's még két igen érdekes úrnö' meg-

hivásáról) tanakodának, 's meglett nem ugyan

évek (mint a' természetvizsgáló társulatntíl), ha

nem óranegyedek niúlva a' csupán belsö rendez
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kedések körüli viták eredménye,hogy bivoiquiroz-

zon az egész gyülekezet a' gözhajó' sátora alatt,

hol a' légvonaüól elseprödö dohányfüst nem é-

rintendi annyira a' szépek' türehnes ugyan, de

érzékeny deli szemeit, orrait. Az indítványok

szakemberekre bizattak , 's mit a' jegyzö felira,

ekkép találám tárczámban:

1-ör. Egy gazdász igy szólott:

En bajos ember nem vagyok, de azt mond-

hatom, hogy igen kényelmes a' gözösön utazni,

— csak azért az egyért vérzik, szivem , hogy

hazánk a' gözösök által annyira elvérzik, miután

a' részvényeseknek legkisebb része magyar.*)

*) Minél nagyobb kiterjedésben mutatkozik ko-

zöttünk magyarok közt ülnök úrnak ebbeli közgazdasza-

ti nézete, annálmelegebb érdekkel váltjuk ki veleönmeg-

gyôzödésünket. Miöta nálunk a' polgári cselekvés' aпуa-

gi oldala a' hazai önerö' eszméjénekerélyeselvében akar

megszilárdulni, sokaknál minden igaz tiszta kedélyük

mellen is azt vehetni észre, miszerint szándékukban egé-

szen más gyümölcs ntán sovárognak, mint mellyet tettlc-

ges eljárásuk gyümölcsözhetik. Ezt kell tartanunk pedig

az idegen részvcnycsek' gözhajúi', lánczhida', vasnta' , 's

a' t. ellenzöiffll. Mind ezekben az elharapózott elv : —

„S с m m i t sem, a' miért egy krajczár ki

men ne az országból" tükrözi magát vissza. U-

gyan, de ba ez, inég egyszer elfogultlan számot vetvén

magunkkal, tévedés volna, megátalkodottak maradnánk-

e ? Lássuk a' dolgot m concreto! Valljon példáúl, fogna-

e engem valaki kárfaoztatni , ha külföldön kölcsönt ve-

szek fel 6 százttílira, Magyarhonban 8 száztólinak sike-

rével forgatandót ? Valljon lesz-e valaki, ki tagadná .

hogy ez esetben az idegen Kiiies Magyarhonnak két száz-

tolil eredményezend ? Mi ha áll, nines egyéb hátra, mint

11
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Ezen vizre- vitetésünkröl azonban bövebben

tanakodni nem szandokom , mert föld' embere

vagyok, 's azért a' foldmivelés , vagy is földé-

szet' elömozditása' tárgyában szólok inkább, 's

ajánlanám, hogy hozatnék be nálunk azon (haj-

dan a' királyoknál divatozott) föfö szokás, mi-

szerint évenként egyszer, mint bizonyos népün-

nepnap, maga a' földesur 's családa tömegben

saját kezeivel fogná meg a' munka' végét egy

pár órára. Teszik ugyan ezt itt ott a' szüretnek

de csak a' szüretnek alkalmával de milly

buz ditás volna ez a'szántás- vetésnél, föleg pе-

dig fák' ültetésénél, és nemesítésénél 's a' t.

különösen ha ez alkalmakkal egy rövid buzditó

népszerü beszédke 's egy kevésbe kerülö, dejó

arczczal nyujtott áldomáska fejezné be az üh-

nepélyt.

2-or. Egy tudományokkal foglalkozó pri-

vatier ohajtását fejezé ki: milly hasznos, söt

szükséges volna, szép eszü és szép lelkületü fi-

atalokat, kik bizonyos specialitásra kitünö haj-

lammal birnak, a' külföldön közköltségen tanúl-

tatni; utaikra azonban öket eleve jól elkészítetni

's nem csak fáradhatatlan vizsgálódásra , hanem

takarékosságra is buzdítani, ugymond, szorgos

szükség lenne; különben megeshetnék, hogy

visszatértökkor homályosabbak leendnének az

enyim és tied körüli fogalmaik, elannyira, hogy

a gözhajók', lánczhid' , vasut' 's a- t. kérdését idegen

reszvenyesi viszonybau heliö természetére, azaz, az ide

gen kölcsön' nyereséges eszméjére vieszavinni.
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még a' börtönök' homályaiba is eltéveszthetnék

öket , — a' minthogy azt három eleven példával

erosítgeté is , mellyek' egyikének gyászos tár-

gyáúl saját unokaöccse szolgála , kit az átkozott

vekszlik vesztegettek volt meg annyira.

3-or. Egy hitész (pap) a' nemzetiség' kül-

és belseje' elömozditása végett ajánlá :

a) Ne szabadjon csupa német, szerb,tót 'sat.

firmákat (boltfölötti felirásokat), továbbá egyes

hirdetményeket, meghivásokat 's a' t. nyomtattat-

ni, banem a' magyar áttétel is ott legyen mellette.

b) Koporsói feliratok, sirkövi rovatok, ha-

csak égre földre nem rimánykodik az illetö el-

húnyt családa, csak magyarok leendjenek.

c) Vállalkoznék a' magyar akademia' nyelv-

tani osztályából egy czenzori bizottmány, melly

csupa hazafiúságból sziveskednék minden ki-

nyomtatandó privát hirdetményeket, bolt folött

vagy boltajtókon lóggó táblák' cz.ikklajstromait ,

sirkövek' felírásait 's a' t. mielött elkészítetné-

nek 's közszemlére (oculátára) kitétetnének, át-

olvasni 's a' gyakran hangyaként hemzsegö hi-

bákat kijavítani. lgy olvasni például az új pia-

czon ezt : Itt mindenféle tajtékpipák megkupakol-

tattik, eltöretet kijovitására és viaszbabeeresztésé-

re fetvétetik. lgy a' Rombach-utczában meg ezt:

Bechman M. férfi öltönykeszüö mindenémü férfi

ruházatok, maga kelmébot készit, és minden rende-

lések a' legrövideb idö allatt, a' legpontosabb Divat

szerint tehjesit. lgy olvasám egy év alatt kétszer

sirkereszten az emberséges Tökésy nevet ekép

11*
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clembertelenitve „Johann Dôgesy alt" 's a' t. meg

,,Elisabetha Tôckôschy alt" 's a' t.

d) Jó volna azon magyarainkat , kik zsinó-

ros és gömbölyü gombú dolmány helyett vörös

szegélyü (paspoilirt), és lapos kerek gombú, fe

le lengyel- , fele horvátféle német dolmányt ,

janktit viselnek, az igaz utra visszavezérelni.

e) Nem ártana öltönyeikben igen elidege-

nedö birkásaink, majorosainkat , kisebb nagyobb

városi mesterembereinket , saját ruháikban járó

cselédeinket , továbbá akarmi néven nevezendö

fiatal vagy öreg, de szük jövedelmü földieinket,

a', ha igen is egyszerü, de csak magyar szabású

köntös viseletére buzdítani; melly czélból adna

minden vagyonosabb-féle úri fajta évenként

egy—két huszast, a' 2—3000 pengöre rugható

összeg, valamelly igen jeles nap, példáúl ö fel-

sége' neve' napján, 5— 10 's a' t. egesz 200 p.

forintra rugó jutalmakra osztassék fel , mellyek

lotto' utján nyerettessenek el, mind azoktól, kik

a' kijelelt napon több, 50—80 választmányi bi-

rák elött nemzeti öltönyben, legalább Zrinyiben,

kucsmában, a' nyerhely' szinén Pesten , 's talán

egyéb még nem igen magyar várasokban meg-

jelennek.

f) Tartassék sz. István' ünnepeillendö bel-

buzgalommal és megkivánt külfénnyel is , — ne

csak a' katholikus papság , a* katonaság , az e-

gyenruhás polgárság jelenjék meg diszköntösé-

ben, hanem a' hon' összes polgárai valláskülönb-

ség nélkül , fényes nemzeti öltözetben járulja-

nak királyaink' legelsöjének hirneve' és tettei'
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dicsöitéséhez; perpatvarkodásra kardosan illa-

nunk, elsö megemberitönk' ünnepélyére pedig

nyakravalótlan, gyakran mellénytelen , 's legfö-

lebb lovászostorkásan vagyporverö-pálczikásan.

Hát hazánk' szépei ! kik Bécset olly indulatosan

utánozgatjátok, miért nem követitek a' császár-

város' fö hölgyei' példáját, kik legnagyobb éke-

ikkel, nemzeti öltönyben, égo gyertyával kezeik-

ben vonúlnak el az ünnepélyes meneteknél, che

rub és szerafok' sugáraival birván az ajtatosko-

dók' seregei közt. Hatnak bezzeg az illy tündé-

rek, nemcsak a' fülszemre , de az ezekkel szo-

ros viszonyban létezS szívlélekre is! Nossza te-

hát tanulók, hosszu frakkos doktorok, ügyvédek

*s egyéb honoratiorok! deliberate diu, facite ci

to 1 hogy szörnyü apathiátok ellen panasz ne le-

gyen. Tí nektek pedig szép hölgyek, ti a' jóság*

testesült ideáljai ! reménylem elég leend, egy

szelidke szerény nefelejtset nyújtani , hogy az

indítványt ki ne reppentsétek elmétekböl , hogy

azt hiven 's hön pártoljátok.

4-er. Egy történetbúvár , különösen szen-

vedélyes archaeolog, igy szólott: Jó volna

a) minden készítményre, p. fegyverre, e-

dényekre, butorra , hordóra , kályhára , folyosó-

vasra, kocsira, kútra, különösen pedig épületek-

re az évszámot felróni — ezt ezelött 5, 4, 3, 2,

söt egy századdal jobbára megtették, de mostan-

ság úgy kijöve divatból, hogy maholnap még a'

pénzek is évszám nélkül fognak veretni. Illy

megbélyegzése a' tárgyaknak nemcsak a' jövö

kori archaeologiiak fog mulatságára szolgálni ,
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de gyakrana'meum-éstuummaltépelödö itélö-

ségnek is tetemes hasznot hajthatand. Sapienti

pauca !

b) Minden nyilvános épületviseljehomlok-

zatán nevét,röviden és jól kivehetöleg,p.il!fMzewffi,

megyeház , városház , egyetem , orvosi karlak , vá-

rosi kórház, vakok' intézete , sóház , harminczad 's

a' t. mi által egy részt igen diszesülend a' város,

mást részt pedig kül- vagy beliöldi utazó, vizs-

gálódásai' és keresgélései' ügyében forró há-

lával emlékezendik ez ujításról.

c) Magán házakra is jó volna holmi „Festi

na lente" vagy „Labore11 's a' t. helyett a' ház'

tulajdonosa' nevét röviden felirni, mint p. Bil

dán a' várban olvasni „COMES SÁNDOR MDCCC"

mai idöben Comes helyett per se Grófot irnánk.

de azért most már csak maradjon meg Budán a'

Comes, mert 1800ban még latin világ volt Ma-

gyarországban, mi ismét érdekes a' historikusra

nézve. Milly idönyereséget szerezne az a' levél-

átadó idegennek, ha valamint az utczák' neveitugy

a' házbirtokoséit is a' ház' falán kivül megszemlél-

hetné. Lehetne talán propter distinctionem a'

nyilvános épületekre sárga színt barna szegély-

lyel használni, a' magán-félékre pedig feketét.

d) Legyen Pesten 's a' t. minden szegleten

az utcza' neve felirva, nem pedig csak a' fél óra

hosszú utczának elsö és legutólsó házán mint

mai nap — 's ne szabadjon illy utczai feliratokat

fmnákkal elakgatni.

e) Ne szabadjon, vága valaki közbe, az ut

czák' falait bekormozni , berajzolgatni , befirkál



167

ni, 's ki illyes mit, föleg trágár idomokat vagy

becsttlet- gázoló szavakat irdogál fel, legyen a'

legszigorúbban, legpéldásabban büntetendö. A'

külföldön sehol sem tapasztalni ezen csuflite-

raturai hangot, ezen gyalázatos képekkel iIlú

stráló dühöt mint honunkban, melly a'jóbanmég

olly alant, 's a' roszban olly fent van !

O Jó volna, ha minden háziúr az ö lakói-

nak nevét egy e' czélra tartott saját jegyzö-

könyvbe pontosan beiktatná, — idövel könnyü

szerével kitudhatnák a' magyar Plutarch' irói,

ki hol lakott ünnepelt höseik közül; mi szép Pad-

uában Livius' házát mai nap is szemlélhetni, Ko-

losvártt Mátyás királyét ! 's mi rút , hogy a' hi-

storiai apathiával megszállott németség azt sem

tudja, hol van dicsö Schillere eltemetve! Hát a'

magyar tudja-e, hol szendergeneka' halál' hosz-

szú álmában elsö két idöszakbcli királyai ? !

g) Legyen minden iskola-igazgató köteles

városának története körül, ha egyebüttnem, leg-

alább a' város' levéltárában buvárkodni, vagy ha

az tilos, a' levéltárnok által fürkésztetni , 's azt

5—6ívbejoglalva, a' magasabb osztályi fiatalság-

gal tanúltatni. — Lehetne az egyes városok'

illy történeteit *) az utólsó évi bölcsészetben

vagy a' jogban egybefoglalva ,'s holmi pragma-

ticus alakkal megajándékozva , elöadatni. Hány

magyar ember izzadoz bizonyos fortélyok' fel-

") Dicsü példáját !'dá ennek a' pécsi püspök S с i-

t o v sz ky J. ö excellentiíja, ki Pécs városának pr. Haa-

se szerzette talpra esett helyrajzával jára elöl.
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födözésében vagy tökélyesitésében, 's milly rö-

vid idö alatt érhetne czélt, ha a' litteraturával is-

meros, ha azon tárgy' történetébe avatott vol-

na! De szégyen is, hogy külföldi gyakran meg-

pirítja a' honit, midön bizonyos nevezetességek-

rñl kérdezösködik , mellyekröl a' magyar mit

sem tud, hacsak riem zsidó , ki elött rejtve mi

sem marad — miért? mert szemes (per se gyak

ran szemtelen is) ! —

h) Némelly, habar nyöszörögve is, de még

is elevenen szóló jelesebb emlékeire a' dicsö

hajdannak több figyelmet szánhatna a' haza ;kár

példáuIVisegrád várát végpusztultára omlasztani,

a' budai csonka tornyot körülépitetve elevenen

eltemetni, Sziget varaban a' török mecsetben di-

szelgett török , arab és persa feliratokat beme-

szeltetni, mellyeket még néhány év elött szem-

lélni lehetett, 's a' t. A' külhon illy ritka erek-

lyéit a' közép-kornak a' legbuzgóbb ajtattál ,

söt fanatikus elragadtatással tiszteli , a' roskatag

omladványokat támaszokkal , a' pusztult falaza-

tokat fedéllel ápólja az idö' mogorva agyarai

ellen, kényelmes utakat csináltat fel, ha (mint

többnyire) dombon az emlék, a' vár 's a' t. bá-

torságos lépcsoket ácsoltat az építmények' tor-

nyaiba, mellyekböl többnyire magasztos és iste-

nitö a' kilátás ; elmereng itt a' nézö a' természet

évente felújuló remekmiveinek csodáltában,imád-

ja a' szent természet' változhatlan, romolhatlan

törvényeit, mellyeknek ellentéteül az embernek

mivei szappanbuborékok, mellyekben átkot, rom-

lást üvölt minden érveréssel a' kárvágyu zordon
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enyészet, 's csak az daczol a' romlatagsággal, mi

a' természetnek, az örök szeretetnek viszfénye,

a' rény,a' jó hirnév! az marad fenn örökönörök-

ké! — A' külföld mondotnigen méltányolja , bar

igen gazdag bennök , a' mult századok' marad-

ványait, mi magyarok pedig (kik a' tatár és tö-

rök, kurucz meg labancz által még omladékaink-

ban is elpusztíttattunk , 's legfölebb éjszaki me-

gyéinkben birunk néhány olasz izlésü , Robert

Károly , Nagy Lajos , meg Hunyady Mátyásra

visszaemlékeztetö váracskákat) olly léha közön-

bösséggel ügyelünk történeti kincseinkre, 's alig

tudjuk, 100 esztendönél magasbra vinni a' mo

hos gót és mór boltozatok' , a' sugár oszlopnya-

lábok', a' szivárványszint játszadozó négyszegü

faragott kövek' tulajdonosainak lajstromát, 's mi

100 éven túl esik , már az mind a' vörös barátok'

(keresztesek) idöszakába soroltatik.

i) Tartassék Budán, Esztergamban, Pécsett,

Fehérvárott *s a' t. szóval minden a' kaján po-

gány' rabigaja alatt olly borzalmas hosszú idö

alatt sanyargott városban a' török' elüzetése'

napján Te Deum. Ezt Horvát- Dalmát- és Tótor-

szágban minden nápicz falucskában megteszik ,

hát nonunk' derüje szép Budapest! mikor éb-

redsz fel egykor hosszú 's mély téli álmadból !?

k) A' történet' szelleme' felélesztése, a' jó

és dicsö' követése, a' gonosz' megutálása és ke-

rülése' érdekében nem volna-e üdvös (bonum et

salubre pro defunctis exorare) egy 1-sö Béla',

egy 1-sö László', egy Nagy Lajos', egy Mátyás

kirüly', egy mohácsi Lajos' , egy József császár'
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kimúlása napján talpra esett szónoklatokkal min

den felekezetü imolákban (tcmplomokban) requi-

emet tartani , 's illy ünnepeket minden ötödik

évben Cnehogy a' minduntalanság' férge az ér-

dekességet megrágja) illö fogékonysággal ülni ?

kövessük ebben в zsidót, ki népének történeté-

böl különös borongó vagy derengö napjait ki-

szemelé fö ünnepei gyanánt, úgy mint egyiptom-

bóli kijovetelét, a' pusztákbani barangolását, ka-

nahánba bejöttét, a' jeruzsálemi imola' elpusz-

túltát 's a' t.

l) Hölgyeinkhez, még pedig magasabb ran-

gú hölgyeinkhez egy alázatos kérelemmel lehetne

járúlni, lennének az illetö nagy- és méltóságok

olly kegyesek, rajzolnák le saját mulatságuk' és

a' leendíto magyar archaeologia' érdekében min

den fi- és nö-öseiket, habár röpkén készült 's

csak fölületesen szinezett vázlatban (Skizében)

köz ölve is ezekböl egyfelöl a' külön

századi öltözeteket tanulhatná a' szinházi rende-

zö , másfelol jeles férfiakat 's asszonyokat örö-

kithelne a' magyar Plutarch' kerekedhetö irója ,

mig a' történetbuvár gyöngynél gyöngyebb a-

datokra bukkanhatna, föleg, ha mély tisztelettel

említett folebbi szépei honunknak az ¿isok' kép-

másain kivül még minden a' hazai, méga' mult i-

dökbeli eseményekre vonatkozó történeti képet

(^)iftorten-©emá'lbe) is talán az úgy nevezett gé-

morral-Storchenschnabel-lel levéve, a' vállalat'

emberével közölni kegyeskednének, mellyféle el-

fogadásokra e' könyvecs' szerzöje is késznél ké-

szebbnekajánlkozik, kinek jegyeinez olvastatik;



-171

Professor Dr. ARAN Y I szülész (Accoucher)

Kalap utcza 2il. szám.

Találni pedig holmi törtéifeti fesleményeket

nem csupán régi várak, kastélyok, agg templo-

mok , sekrestyék , zárdai folyosók' , refectoriu-

mok' , korcsmák' oldalfalain vagy platfondjain,

de néha ispánok , birkások , söt itt ott vagyono-

sabb pór-emberek' és zsellérek' rejtekeiben is ;

én saját gyalog utazásaimban , mellyekkel az e-

gész hazát külön irányban átkuszálám, gyakran

ötlöttem illy nem reménylett kincsekbe , föleg a'

tót megyékben, hol csak a' tatár üzé prédáját.

Gémorot, még pedig mint honi gyártmányl,

elegendö mennyiségben találni Pesten a' kis-hid-

utczában az angol királyné-féle fogadó' épüle-

tében 2 p. forintért (Bécsben sem olcsóbb).

Ezen szives és kegyes beküldemények hirla-

pokban megjelenendö hála-kifejezésekkel nyug-

tatványoztatnának,'s ha valamelly tetemesb szám-

mal összekerülnénekkörenyomvaközhirre tehet-

né azokat talán a' m. akademia' történeti osztá-

lyának egyik bizottmánya, vagy akárki más vál-

lalkozó; az érdekes munka , melly a' külföldön

talán több pártolást találna , mint a' belfoldön ,

jóval elöbbre rugtatná archaeologiai szakbeli li

tera turánkat*).

") Bár ¡ilnök ur' elöadásának elsö pontjaiból e

gyet mást nem csupán archaeologia, hanem jó rend' szel-

leme is bélyegez , mindazáltal legmegkülönbüztetöbben

azon saját jellemszerüség tünik ki azokból, melly a' szcn-

vedelmes szakemberrel minden parányiságban tulajdon

szakkórét láttatja : midiln pedig elöadásának utóbbi pont-

jaira vezeti figyelmünket,olly tárgyakra jutunk, mellyek-

ben a' fontosság' érzete mindenkit egyiránt érdekel.
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5-ör.Egy ktllföldröl visszatért jogtudós az

úgy nevezett ^legislation comparative behozatalát

's egyetemünkoni rendes tanulmánykénti rend-

szeresítését ajánlá ajánlva; továbbá iparkodék rá-

beszélenia' gyülekezetet , hogy minden iskola-

végzett (bölcselkedö , orvos , gazdász , mérnök ,

jogász) köteles lenne egy úgy nevezett recapi-

tulatoriumot (mellynek neve ugyan borzalmas ,

de eredménye igen irgalmas) vagy 5 hónapig

hallgalni, 's abból szigorú vizsgát, egy absolu-

toriumot letenni ; állana pedig a' recapitulatori-

um: a) helyesirás, mindenféle közhasznú szám-

vetés, é) honi's külföldi (de remek földképekkel ,

nem amúgy szajkó' módjára tamil!) geographia,

c) honi 's külföldi história , d) a' hazai magán

jog , e) a' valóságos morálnak in nuce foglalt

's összesen 30 — 35 nyomtatott ivre' terjedö rö-

vid sommájában , meHyet úgy kellene tudni a'

vallatottnak , mint a' mi atyánkat, Ki e' czélra

legjobb munkát irand , annak maga a' tervezö

(kinek nevét a' szerzönél meg is lehet tudni)

100 aranyat ajánland. Ezt , ugy véli indítványo-

zó, hogy protestans tanodákban rövid eljárás'

utján életbe hozhatni; hogy pedig mindenhol fe-

lette szükséges volna, arról ki sem kétkedik. Az

említett a. b. c. d. pontokban sokkal otthonosabb

egy londoni syntaxista, mint sok pesti prokátor

vagy doktor, ha mindjárt utriusque !

6or.Egy bölcsészeti tanár indítványozáhogy:

a) Kéressék meg a' k. egyetem' igazgató-

sága annak illedelmes , de egyszersmind foga-

natszülö módjával, egy részt a' physikai experi
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mentumok' bövebb elöállíthatására , más részt

a' tanár' és segédének minden 3 —i évben te-

endö külföldi utaztatására. Ezen inditványt ke-

vesen pártolák . mert —kevesen értének hozzá!

b) Allitassék fel tanszék a' 2-ik és leenditö

3-ik évi bölcsészetben a' magyar poezis' és rhe-

torica' számára, mert logicátlanság logica' hall-

gatása elött tanulni az úgy nevezett humaniorák-

ban a' rhetoricál, és minö költeményt teremthet

egy 13—14 éves fiú' agya ?

c) Legyenek rajta az illetö hatóságok ,

hogy a' mérnök és orvûs, a' szervitoroknak érde-

metlenül porba sujtó 's az elnevezökre az elneve-

zettnél nagyobb szégyenbélyeget sütö czime a-

lól minélelöbb kiemeltessenek,'s ha már valamelly

bizonyos katulyákba helyezendök a' mérnök és

orvos, híjuk öket isten' nevében eruditusok vagy

irástudóknak, vagy minek.

d) Gondolkodjék a' bölcsészeti kar , miután

geometrák, architectok, és calculansokkal bír,

miképen lehetne a'k. egyetem' jószágaiból nem-

csak több, de tizszer több jövedelmet huzni és

megtartani — 's czélérés végett keresné meg

az egyetemi igazgatóságot, miszerint az legke-

gyelmesebb atyánk , koronás fejedelmünknél ,

elfelejthetlen Mária Tereziánknak hazánkat már

eddig is annyi üdvvel regeneráló felséges uto-

dánál, végrehajtás' tekintetében mélyen borúlva

esedeznék. Jó volna pedig , ha ez esedezésben,

e' tekintetben is valahára ébredezve, részt ven-

ne az összes nemzet, és bizony! bizony! mondom,

forró fohászaink teljesülve leendenek, mert a'
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nevelés' tökélyesitése azon földnek nemesítése,

mellyen az isten'és'császárnak járandó áldozatok'

kellékei üdülnek, pedig mit istennel 's istenben

kezdünk,azon mosolyg az áldás 's a foganat évek'

ezredein at !

e) Gondolkodjék a' keblében épitészeket

foglaló kar , mikép lehetne a' k. egyetenT épüle-

tének magyar királyihoz illö küllemet adni,

melly mostanában 8 különféle 's többnyire igen

rongyos épületböl van isten' irgalmából össze-

toldva, úgymint: 1-ször egy paulinus-féle zár-

dából és imolából, a' seminarium; 2-szor egy

roppant, de roppant, és azért nagyobb résztlakat-

lan kibedülö termeket rejtö épületböl , a' bölcs-

és jogtani iskolaházból ; 3-szor egy, barátok'

kolostorából elcsent épületszárnyból az egyete-

mi (víz, de nem tüz ellen kármentesitett) vastáb-

látlan és dústökétlen könyvtárból ; 4. egy szinte

a' barátok' monostorából elsinkófált épületszár-

nyacskából , melly a' mérnöki tanodákat öleli ;

5-ször egy, ismét zárdából, még pedig boldogúlt

jezsuita-zárdából álló, pornak zajnak kitett, de

avval daczolni nem képes épitményböl , az or-

vosi kar' szük, sötét és penészes tanodái hason-

ló czudarságú kórodáival. Ez épületröl húsz éve

rebesgetik, hogy odább hordandja a' sátorfát;

6-szor egy ma itt , holnap amott létezö magán

házból, mellynek 40 év elött academia, késöbb

veterinaria volt neve, idövelhoszczinecznek (fo-

gadó) keresztelték — a' veterinaria, mellyben a'

lelkes tanárnak kell mindent repraesentálni , a*

mi emberi van benne és isteni; 7-szer a' Gellért'
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hegyére épitett viz- és kúttalan fellegvárból —

csillagászi toronyból, melly alkalmasint azért

rakatott olly magasra, hogy annál közelebbröl

lehessen a' csillagokatkivenni(lPí<;5);8-szor egy

evvel ellentétben levö 's Pest városa egyik leg-

alantabb telkcn fekvö üvegtelen üvegházból ,

melly a' növénytelen növénykertben görnyed 's

botanicus iskola' nevét bitorolja 's bitangolja.

Mióta a' Böhm nevü kertész Prágába szakadt ,

azóta ott tinnepli a' növénykert derüjét, nálunk

borúját.Több kertészek is a' csehek, mint a' né-

met nyergesek, kik legfölebb egy specialitással

példáúl valamelly szölökerttel tépelödnek

de szólj igazat, betörik a' fejed !

Istenem ! beh szépen lehetne pedig a' mu-

zeumhoz hasonlólag egy roppant , 's valamelly

tág kertben kéjelgo palotában öszpontosítni az

egyetemi csörmelék- és a" kelleténél mai nap

sokkal kisebb számmal található tanodákatl Ezen

nagyszerü épület egyiptomi stylben emeltethet-

nék fel (hogy külseje is megfelelne belsejének)

vagy ha ez sok ezreket nyelne el, legalább re-

mek görögben ('s valamivel hibátlanabban mint

a' muzeum). Mi végre :

1-ször. Négyszeget képezne a' rengeteg-

ség (moles).

2-szor. Minden szeglet egy négyszegü fok-

allatot {Vorsprung) ábrázolna, mellyben a' 4 kü-

lön kar' (facultas) tanodái volnának.

3-szor. A' nyugat felá tekintö homlokzaf

oszlopsorai az egyetem' roppant és fölülröl vi-

lágulandó , (alúlról fulö) termébe vezetnének, a'
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keleti homlokzat az egyetemi imolába nyilnék,

a' déli a' természettani gyüjtemény' tárába, az

éjszaki a' könyvtárba , hova mindenüvé fölülröl

szolgáló világitás jöne.

4-szer. A' homlokzatok és szegletképzö fo-

kallatok közti jókora darab falazat a' mindeit

karbeli tanárok' lakáúl (5—5 szobával egyegy

konyha-, pincze- 's padlással 's a' t.) szolgálna,

úgy nem különben a' segédek- és szolgákéiúl is.

5-ször. A' palotát egy igen tág kert kör-

nyezné, melly által egyszersmind a' por- és zaj-

tól elszigeteltetnék.

6-szor.Ezen kertnek minden egy-egy szeg-

letében valamelly nagyocska épület feküdnék,

egyik volna a' növendék-papok' laka, másik az

egyetemi kórodák' összege , harmadik a' vegy-

és boncztani mühely a' barmászati hajlékokkal;

a' negyedik végre az egyetem' különös négy

karainak, továbbá az orvosi egyesület, a' termé-

szet-vizsgáló társaság' , 's egyéb idövel még

alakulható tudományos testületek' gyültermeit,

ritkaságtárait , 's talán egykor még alapítandó

festészet', faragászat' , zenészet' tanodáit rejte-

né magában — mi ha meglesz, ha mondom, majd

ezen szabad müvészetek is tanítatnak egyetemün-

kön, akkor fér philosophiae doctorainkra az „et

artium liberalium" . . .

7-szer- A' kert négy részre lenne felosztva,

% rész füvészkertül szolgálna az orvosoknak,

Vi sétáló 's tanuló hellyel udvarolna a' növen-

dékeknek , számos lugossal 's itt otT eg^-egy

zápor ellen mentó állással ellátva; e' részböl egy
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czilvkecskét a' kórház' közelében a' lábadozók'

(reconvalescensek) számára lehetne elrekeszte-

ni ; végre utólsó %-e ismét novénykertet ké-

pezne , még pedig a' gazdászat' számára. Lehet-

ne végre e' kertböl a' kispapok' számára is egy

szilakot eltukn:á!ni. De nagyon tudnivàló, hogy

mind e' teremtésnek minttenben élö elevenül ,

lehetségig practice meghatva , ihletve kellene

felkelnie , 's tehát vizsga életrevalóság, nevelö

valóság helyett nem felfogásködösitö , emléke-

zetcsigázó , itéleüompító 's bénitó , söt sorvasz-

tó 's kérgesítö, vagy végkép el is csontosító ár-

nyékok' szóval tömött börével, a' váltig átkozott

theoretikai léghadarázásokkal pattogni tovább is

mindenha, melly eljárás'dogleletes mirigyeúgy-

is valamelly ösanyai átok' súlyaként zsibbasztá

mindeddig csak rilkán feleszmélhetö kába agyun-

kat, úgy hogy nem csoda mind örökké, ha mint

Byron szól, lelkünk eszünk önpoklában rabszíjon

senyvedez — 's aztán sújtsd még e' nemzedéket

dicsö Schiller te , hogy „ba írabbеln mir roiе bie

SRatten an b«r Jtettle .fierfuleê." *)

7-er Egy épen а' messze külföldröl meg-

érkezett orvoslevente indítványozóul felszólítat-

va megpendíté , hogy :

a) Jó volna a' multi vocati és pauci electi' mód-

jára csak azokat ereszteni orvostudomány' tanu-

lására , kik a' pesti egyetemnél a' bölcsészetnek

*) Koninsem vagyunk olly hidegek , hogy ne szól-

mink részünkrill is a' magasztos tárgyhoz , de ezt lusse

alább teendjük.

12
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visszaállítandó 3-ík évét, még pedig csupa emi-

nentiával végzék.

bf Az orvosnövendékeknek, valamint a' kis-

papok' fölvétele, csöd' utján történjék, 's az em-

lített eminentiákon kivül a' kedély (©emüíb) szép

fokú kifejlettsége, meg az orvosi foglalkozások-

ra megkiváiit igazi szenvedély, (passio) tünjékki

a' fiatalnak sürüen rovatozott 's hiven beirt vise-

letbizonyítványából (Conduit-Liste).

c) Jó volna minden orvostanárt segédestül

legalább minden harmadik évben majd a' bel-,

majd meg a' külföldön jó napdíj mellett (vala

mint az II. József alatt meg is lortéut) utaztatni :

igy multa renascentur , quae jam cecidere , ca-

dentque. Ha az orvos csak belhonban , föleg a'

mi 7-8ra, nem 70-80ra szabott, minden tekin-

tetben szük intézetünkben tanultaknál marad , a'

külhon' elölépteit pedig csak olvasásból (na ol-

vas) tudja , akkor az ignoti nulla cupido-kéitt a'

haladás' szüleményeit , mellyeket úgy is csak

zavartan , subjectiv , nem pedig tisztán , objectiv,

fogott fel , hamar elfelejti , 's különösen a' sze-

gény fészkéhez lebilincselt magyar orvos , föleg

ha még tanár is , olly siralmas állapotba örvé-

nyeztetik , hogy még csak haladásbani megálla-

podása' fokán sem marad állva , hanem vi omni

momento accelerata iszonyatosan visszazuhanta-

tik. Szólott volna még többet e' pontról a' le-

gény , de — •»— nem mert.

d) Jó volna az orvosi tanároknak (kiknek

tudomiínyaik aránylag nem olly veszteg megál-

lapodottak, mint a' positiv hitész- vagy jogá
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szoké, hanem naponta tetemesen elöre futamo-

dók) átaljában véve legalább 3000 p. forintnyi

fizetést szánni ; kinek aránylag kevés a' foglala-

tossága, mint a' növénytan', minl az allat- és

ásványtan' oktatóinak , elégedjék meg 2000-el ,

kinek ellenben szaporák foglalatosságai , minia'

vegytan' , bel- és külbaji kórodák' tanárainak ,

azok 4000 p. fttal fizettessenek.

e) Megkapván az orvos-tanárok a' fényes

fizetcst , tiltassanak el a' theoreticus tudományok'

CAnatomia elementaris , Physiologiа , Botánica ,

Mineralogía 's a' t.) oktatói simpliciter minden

gyógyítástól (praxistól), a' gyakorlati tanok' elö-

adói pedig csak cirvosi tanácskozásokba (consi-

liumokba) járhassanak el , különben 40-50 kó-

rodai beteg' ingyen gyógyítására szorítatván, azo-

kat szoros.kötelességböl naponként kétszer meg-

látogatandók, kivevén a' szünnapokat és a' szíiti-

hónapokat, melly utólsókban helyettes gyanánt

a' mostanság fenálló, de a' pénznek csak pengé-

sével fizetett város-kórházi gyógyszemélyzet

müködhetnék.

Eme kórházféle és még csak a' consiliumok-

ra szorítkozott praxisi idön kivül a' gyakorlati

tanárok az elméletiekkel egyetemben, tudomá-

nyos buvárkodásra 's valahára irodalomra szen-

teljék éltüket , mit bizonyosan köteleztetés nél-

kül megtcendnek, mihelyt valóságos hivatással

bírván, jelszavokat a' két schillcri hexameter

tobbé sajnos problematicussággal nem ostoroz-

hatja : ßincm ift fie (a' SBtffenfфaft) bie í)obe , bie

, 12*
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btmmlifcbe ©ötttn, bem anbern eine gefeifïete Aufj,

bie ibn mit SSuttex »erft'etb !

E' szerint a' gyógygyakorlattól eltiltott el-

meleti tanok' tanárai úgy nevezett hommes spe-

ciales=szakemberekleendvén, igazttekintélyek-

kép tünendenek fel , 's maholnap hozzánk is el-

jövendenek a' fiatal orvosféle búcsújárók Pestre,

valamint évenként fél ezerenként rajonganak Pá~

rizsba, Berlinbe., Bécsbe, még pedig bene no-

tandum , a' status' költségén — — mikor fogják

nálunk ezen indulót megharsogtatni ?

Ezek mind igy leendvén , az orvosok' szá-

ma nem lesz túlcsapó, az elméleti tanárok szep-

lotlen kezekkeldldozandanakszakaiknak, a'gya-

korlati professorok a' kórház-kivüli gyakorlat-

hoz nem nyúlván (kivevén a' többször kivett con-

siliumokat) , a' gyakorló orvosokkal , az úgy ne

vezett practícusokkal , össze nem veszendenek a'

konczon , mint a' mai izgágák' perczeiben , mi-

don ha nem is mindig nyiltan , de suttonyban

eléggé izzik hamu alatt a' gyülölség' üszke -, 's

elvégre azon ügyfelesség' (collegialitas) szelle-

me fogja éltünket édeníteni , mellyet Plato sej-

tegetett respublicájában.

De bezzcg mennyit nyerend még a' magasz-

tosvégczél, a' gyógysegélyért epedö szenvedö

emberiség, ha ezen új rendszabályok' utján vá-

loqatott értelmességü , bö tapasztalású , fáradhatat-

lan buzgatmu *) 's valódi szakból való férfiak lá-

tandják el Pestnek mindannyi (városi , királyi ,

,s) Be ritka,madár az a' buzgnlom.
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n emzeti , vagy akármií'éle epithetonnal bélyeg-

zett) kórházait ; ezen tanárok kényelmes anyagi

állapotuknál fogvást nyugodtan , alaposan és ki-

merítöleg intézhetik üzhetik kémlelés-meg ész-

leléseiket, tapasztalat- és tudósításaikat, mellyek-

kel szilárdabban mint a' privát praxisban okúlva,

szilánbihban is oktathatnak, szellemi kincshal-

mazaikat ezer érdekkel a' világ' szeme elé teen-

dök , 's az Orvosi tár , orvosi évkönyvfélék felo-

csúdván teUzhaláluk' borzalmas állapotából , él

vi: élvén , serkentö rugókép osztandják szerte

körösleg az életet — egyszersmind a' tudomá-

nyos Europa' figyelméta' régtól elszunnyadt ma

gyar orvosi ipar' bámulása- és tisztelésére ra-

gadván*).

Ez teins Karok és Rendek ! a' futurum , de

nézzük a' praesenst. Most egy részröl t. i. az e-

gyetemben kevésa'beteg (14-16), és tömérdek

(50-160) a'hallgató egy kórodában, hogy mind

végig hálátlrtn középszerüség az , hova profes

sor 's tanuló vércseppeket izzadva az oktatás- 's

okulásban utóvégre elvergödnek — más részt a'

városi kórházban tömérdek a' beteg , 's aránylag

kevés az orvos , úgy hogy 80-120 beteg kerül

egy föorvos' gondviselése alá ; most tessék ezt

uiegfontolni teinségtek- , nagyság- és méltóság-

toknak, lehet-e illy túlcsigázó feladatot máskép

mint gyárszerüleg (fabrifenmajjg) teljesíteni ;

Józsue-e az orvos, avvagy hát honnét vegye a'

*) Majd alább megmondjuk , mit tartunk inditványo-

7.6 úr" nézeteirftl.
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physikai idot ? De ez sem mind még , hátra van

még a' fekete leves' seproje : mi jár mind ezen

sok nyüg bajértegykórházi foorvosnak? Pesten

300 pengö forintja van a' legöregebbiknek , és

100 fage ein ^junbert fl. Cm. a' legfiatalabbiknak;

nem borzad-e, a' ki ezt hallja? nem rémül-e el,

a' ki ezt megfontolja ? — Es mégis találkozik ^

még pedig a' legfiatalabbak közt egy pár buzgó —

de meddig tart a' buzgalom ? míg nem látja, hogy

gyám és tám nélkül kajánúl üldözött, félvállról

nézett , vagy megtekintésre sem méltánylott ü-

gyekezete , söt tán csökkenö egészsége is visz-

hangra vagy teljesen nem, vagy legfölebb szöre-

féle tehetetlennél talál 's igy kora halálra

sáppad — és sáppadt már némelly nagyobbszerü

öhmegtagadással járt 's a' közjót elöre roppen-

teni iparkodott vállalkozó.

Nevetséges és a' nyú-Г farkánál odább nem

érö gondolkodásra mutató ellenvetéstszoktak né

melly , többnyire már testi- 's lelkileg elkorhadt

dominusok illyetén aeskulápi siralmak ellen fel-

hozni , mondván : szörnyu arczátlanság ! úgyis

többe keröl az egy orvosi kar a' k. egyetemnek

mint valamennyi többi , és még sines vége a'

szemtelen kunyorálásnak , rimánykodásnak ; de

hát olvassa össze édes uram bátyám, hány or

vosi kar van széles egész Mágyarországban ?

úgy-e bizony egy ! — most számlálja össze hány

tanintézet van a' bölcsészet', jogászat' és hité-

szet' számára ka- és nemkatholikusoknál ? nem

kerül-e galambom ez összesen tizenhatszor töb

be, mint az ikerhazaszeçte egyetlen orvosi kar?
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tedd azután édes bácsim kezedet kebledre, 's ha

nem a' kenyértörés , hanem a' párkanmdzagnak

szakításideje környez, nem lesz-e közönbös akár-

mi philosophiа , a' legjobb philosophia ; pereidet

is kész vagy veszendöben látni , de életed meg-

mentése a' legföbb marad ; ne gyalázd tehát a'

természetnek dézsmakérö papjait , hanem ipar-

bodjál , hogy befolyásoddal saját tened' 's test-

véreid' javára a' kiéhezett gyógytannak óriási

gyarapításokat követelö igényeinek megfelelj —

's minden , kinek szíve és feje helyén van , ré-

szedre hajland és 5-6 év alatt össze lesz egy

milliomka gyüjtve , mellyel egy egész századra

megalapitandjátok az orvosi ügy' jólétét.

Találkoztak végre olly nagy lelkü tudákos

philosophusok is , kik vagy elményesség- (2Bilj),

vagy olvasottságukat fitogtatólag az orvosok- és

orvos-tanárokat minden kitelhetö módon meg-

szabdalandották, ha szerencsétlenségökrejobba-

dán rég kotyvasztott , már kihült, 's most mind-

össze is még csak felmelegített áporodott czibe-

rével nem állának elö. A' mi gyöngyöt e' sok

csörmelékböl kiszemelheték , ime in quinta es

sentia közlöm.

1 . §. Mi a' külonbség a' rendes és a" rendhi-

vüli tanár között? F. Az : hogy a' rendes taпar'

(professor ordinarius) oktatása nem valami rend-

kivüli, a' rendkivüü (extraordinarius) oktatóé pe-

dig nem valami rendes.

2. §. Mikép kell mind a' rendes , mind meg a'

rendkivüü tanárokat felosztani? F. ОПуапoкга,
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kik azt lanítják, a' mit tudnak — 's oHyanokra,

kik azt ailják elö , a' mit magok sem tudnak.

3. §. Volt egy igen pénzvágyó fukar 's egy-

szersmind igen szörszálhasogató tanár Német-

honban , ki per turnum kérdezvén ki a' boncz-

taiü , az ídegek' elösorolását adá fel vallatottá-

nak a' szigorú vizsgában ; miután a' kikérdezett

minden ideget becsületesen lehelepelt, váltig

kérdé az öreg „n>a§ nocfy , »08 nod) ?" mire a'

felböszült rigorozans hozzá fog ismét. „3>n ber

Statur, tmb in meinen í8üфern !enne id) feine

Heroen mefyr — in Styren S3'2d)ern jebocb mag

nod) ber — ber Nervus belli , bet Nervus reruni

gerendarum feinen ЩаЦ ftnben."

4. §. Mi iidvós ujilást lehetne az orvosok* fize-

tése körül a' honban behazni? F. Azt, hogy a'

státus fizetné (mint a' katonaságnál) az orvost,

mert különben a' vak véletlennek van egész jö-

vendöje kitéve , minek következtében a' legna-

gyobb jogtalanság követtetik el rajta, miután

nem azon arányban élvez, a' mellyben áldoz a'

státusnak. Azt mondja a' jogász : do ut des, fa

cio ut des , patior ut des — vagy do ut patiaris

'sat: de a' szegény orvos, ki gyermeki, no-

vendéki , és virágzó férfiúi eröit egyedül a' tu-

dománynak (a' státusnak) áldozza fel , és egész-

ségét gyakran utólsó csep véréig kímeríti *) , a'

szó' leghivebb értelmében vett pati-váriá-sko

*) Tudjuk , hogy éjszaki szomszédaink' gyogyász-

növendékeinek egy harmada vérkopése* tüdövészben

elhnl.
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dásaórt nem kap bizonyos kielégítést a* stains-

tól , melly utóbbi azonfölül az orvosok' ezélel-

leni szaporodását szigorú csödök által sem kor-

lótozza, és a' mostanság épenséggel haszontalan

sebészetet el nem törli. Ha a' státus az orvosok'

határtalan elszaporodásának egyhamar véget nem

vet, maholnap minden lesz az orvosból (serfözö,

fakereskedö , vinczellér , lotto-collectans, gyap-

juáros , csapláros 'sat.) csak orvos nem , mert

kenyere nem hozand kenyeret. Míg az orvosról

a' státus komolyan nem gondolkoJik, addig nap-

jainkban az élesebb itéletü és tisztább belátású

fiatal iszonyodva. borzadand vissza a' gyógyrfszi

pályától , mellyen azt látja , mikéht kell itt egy

történetesén nem a' legajánlatosb küllemü , sze-

gény , de külömben szép eszü férfiúnak (hacs;ik

50 éves koráig intructoroskodni vagy ujság'iró-

segédeskedn! nem akar) szük konyvtára és cse-

kély burgonyás tála mellett éhhelhajással küz-

deni ; — gyakran purizálgatásból nyerhetvén

egykét garast, a' drága idöt illy elmét taplósító

foglalkozással tölteni 's hasonlóvá válni a' kalit-

kába szorított 's erejében nitponta csökkenö orosz-

lánhoz; látja a' vizsgálódó, mikint emelkedik

ott a' léggömb' mennybemeneteli karrierjával

egy könnyü járású, de szintolly könnyü elméjü

orvoska , ki az izletes toilett-, a' virágdús szó-,

a' szaporán pergö nyelv- és az éltesebb szépek-

keli bánásban erös , 's ki csak a' gyógytudomá-

nyokban gyenge — és legfolebb, hogy még né-

ha a' meum és tuum között nem tud becsületes

distinctiót felállitani; 's csak igen ritkán lát szép
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észt , szép szorgalmat szerencsével — nem ju-

talommal párosúlva.

Milly furcsa volna , ha a' pápista pap abból

élne , mit nekie a' bünösök gyónás' alkalmával

adnának, és ha jövedelemforrása annál gazda-

gabban csordogálma , minél több a' bünos , mi-

nél szaporább a' gazember : az orvos' sorsa pe-

dig épen illyen ; mert míir ez a' státustól bizo-

nyos fizetést nem kap, addig az adjad neküjik

mindennapi kenyerünhet ma alatt fogytig azt ér-

tendi, küldj uram sok és nehéz nyavalyákat fe-

lebarátimra , hogy magamat 's a' hozzám tarto-

zandókat szükségesekkel elláthassam 'sat; — a'

mélyebb belátásuak tehát irtózni fognak az or-

vosi pályától , mert biztos jövendöre nem szá-

molhatnak (tanári székek pedig nem mindenkor

ürülnek meg évcnként mintazutolsó hárem esz-

tendöben) 's csak mindennapi íejek *) , bivaly

kituréssel, de silány hatálylyal birók, fognak a'

gyógyászat' esös egén vagy posványos töldén

áltüzekként bolyongani — 's ki vesztend itt in-

kább mint a' státus **) ?

*) Mostansü'g 30—40 hallgató közt 2—3 talentom

mutatkozik — a' többi csak gépileg halad tanulmányaiban

— haj haj ! nem jó vége lesz ennek !

") Azon It'lkrs érdek, mellyel a' fölebb szúlott böl-

csésztanár és orvos-levente uraktúl tudományos kürül-

ményeinket felkaroltatni láttuk , iménti szólo úrnak ania-

zokkal dicséretesen osztott közüs dolga : azonban épen

minthogy e' fontos doiogban mi is részvétünk' teljes mér-

tékével adózunk a' nyakunkra nütt szükség' sürgetö sza-

vának , el nem mulaszthatjuk a' kérdésnek indítványaik'
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5. §. Mellyek valának csipös észrevételei еgу

magyarál arto , de beszélni пеm tuda , 's igy csak

németül értekezett ári embernek' a' gyógytanárságot

(profeásorságot) illetblegt F. Ezek : a) Ha a'gyó

nyomán bekövetkezendö sorsát részünkröl szinte egy kis-

sé szemügyre venni :

a) Bolcsésztanár urnak egyetemi eszméje olly szép,

hogy, ha kivánságaink' helyességének soha a' lehetség'

határain tul nem szökhetö fokmérûje a' kivitelre kedvezö

pillanatot mutatna , al ig lehrt ш: e' hallott szavakra más

i'eleletünk , mint a' kész „á 1 d o z a t г a h o n f i а k !" :

azonban minthogy jelen körülményeink közt any¡igi eröt-

lenségünk' nyügkóteleiben szorosiibban elhurkolvák ke-

zeink , semhogy kötelességünk' sugalatát mindenben úgy

követhetnök , mint azt legjobb akaratunk' fértias sovár-

gása megkivánná , úgy hiszszük , hogy e' perczben illy

fényes egyetemi tervre nézve sincs egyéb választás szá-

munkra fentartva , a' szomorú lemondás' kénytelensé-

génél , jobb idök' örökéül hagyván a' pazar kivitel' bol-

dogabb öromét. Midön szabadon kimondjuk érzetünket,

nem tartjii senki rólunk, hogy akár tanár úr' ohajtása,

akár a' kérdés' jóléte ellen vétettünk, seit egyátalúban az

ügy mellé állván, ki merjük ugyan mondani , hogy nem

pártolhatnnk semmi rengeteg palota féle bujább küldiszt,

's azért hozzánk dússzegényekhez nem illhclíi pazarabh

fényüzést, de egyszersmind külonválasztván a' lényegest

's halaszthatlant a' mellékestöl , kimondjuk a' megfogha-

tütlant ¡s, hogy magokra a' mar szép ideje elany-

nyira ránk féríi szilárdabb képzés' alkalmaira is gondjait

kiterjeszteni , ennyire mint mi, megfeledkezhetik

egy elöre törekvö nemzet. A' pаlotáziisnak ideje még ná-

lunk messze , de az értelmiség' szüksége mint a' vész,

körmünkre égett. Virágzd nemzetek' álla'spontjai uttín

sovárgunk , feltünik meleg ösztónérzctével másoknak

példája , megnyilik elöttünk a' vállalkozás' százágú pá-

lyája , akarat edzi a' nemzetet, — de minden viijudással

érezzük , hogy ¡i' hiányzó szellemi tényezö : az átalános
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gyásztanár 25 évig buzgón szolgált, megrrdemli

egész fízetését és bízvást eleresztethetik — de

bocsátassék is el , mert akkor mar 60 , 's csak

értelmiség és külön szaktudalom kötelességünk' szavát

sokszor hallanunk , még többször követnünk nem en-

gedi. Winket akarat nem üdvözíthet, nekünk értenünk

is , tudnunk is kell haladni. Innen pedig következik,

hogy sok értelmi eröt kell mindenfelé és a' haladas' tö-

kéletes egyensúlya' tekintetéböl a' szakok' minden ne-

meiben kifejtenünk. Minthogy pedig azok, kiket utólérni

jelszavunk , mar régóta talpon vannak , számos phasist

átfutottak , hacsak , miként a' selyembogár koporsóját,

kábán önmagunkból nem akarjuk szedni tudalmunkat, e'

munkában a' kifejlett nemzetek' 19 század) kozepebeli

iskolájára elkerülhetlen szükségünk van. Es ime itt ta

nár úr' megpendített utaztatási ohajtásával találkozunk,

de uem csupán a' physikára , hanem az emberi tudalom'

mind az'on ágaira vonatkozólag , mellyeknek legéletre-

valóbb részét ugynevezett technika teszi. Mert valamint

igaz , hogy bár nem támadtak is az elvont istentannak

sok Agostonai , Lactantiusai közöttünk , mégis , faventi-

hus ceteris momentis , bizonyosan támadhattak volna :

szintúgy igaz az is , hogy a' technikával járó concret

természettudományoknak , csupán a' honban fonálló tan-

alkalmaik mellett , magyar Berzeliusaik , Liebigeik e"

mai napig vagy teljes , vagy legalább fél lehetetlenségek

valának. Azért tanár úr' figyelmeztetése a' külföld' isko-

láira már e" perczben tartalomdús sz<5 korunkhoz,

a' 19 század' iskolájának valóságos tanárai pedig sarka-

latos szüksége nemzetünk' árván serdülö reményeinek.

b) A' derék orvos-levente úr , ki tanár úr után a'

szót átvette volt, hogy különösen a' magyar orvosi szak'

kép/.ii intézetébe több s termékenyebb élet' jótéteményeit

öntené, egy szaka' diszén és virágzásán vére' egész rae-

legével csüggö tüzes kebelként , negativ eszközök, azaz

nemtanári foglalkozásokat kizáró , és igy megszorítú

rendszabályok' ösztönei ala hiszi a' tanári nmnkásságot

veendönek , az illetö tanároknak e' megszorítatásukéit
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nagyon rltkán 55 éves a' legény, 's bár elne is

még benne a' fmtal töz , de minlhogy kihalt m¡ír

az ifjü его, erek és erök elkérgesednck, bordák

jobb fizetésben nyújtván elégtételt. Ismerjük ugyan az

¡gazságot, hogy kényelmes külviszonyok és anyagi gon-

doktdl ment állapot felette kedveznek tudományos mun-

kásságnak , de másfelöl határozottan ellenkezünk, hogy

ezen kedvezö helyezetnek , még inkább pedig az érintett

megszoritásnak azon üdvös hatása legyen , miszerint

azokból a' sürgetett tanári erély mint valami szoros kö-

vetkezetességü conditionatum elmaradhatatlanúl folyna,

a' minlhogy ezt az élet száz meg száz adatokkal meg is

erösfti mindenkinek. A' felhozott eszközök és czél kö-

zött t. i. hiányzik a' szoros causalis knpcsoht. Nem a'

mondottakban rejlik tehát az érdeklett ösztön' beoltásá-

nak sarkalatos elve , hanem azon ótalános lélektani igaz-.

ságban, miszerint kivétel nélkül onérdek az emberi mun-

kásságnak biztos rugója : és igy orvos úr' kivánsága sem

máskép , mint csupán egyedül a' tanári állásnak ezen ér-

dekkel szoros kapcsolatba hozatala által lehet és leszmeg-

nyugtatólag biztosítva.

c) Végre, legközelebb balloit szrtlló úr a' magyar

orvosi rend' állását a' közálladalom' részéröli fizettetés

által szeretné biztositni. Ñera tudjuk , komoly érzés szül-

te-e ezen elöadást — annyi azonban bizonyos, hogy már

kezdetben , midön eszméletünket a' h¡ídi orvosok' állá-

sára fordítja, eleven figyelmet idéz a' hallgatóba ; midön

pedig a' pápista papok' állásának hasonlítását megereszti,

olly elmésen foly fejtegetése , hogy az ember szinte haj-

lanék , magát a' lelki harmoniában oda adni. Szerzö,

mint maga is orvos , köszöni szóló urna k ezen jó vizét

malmára , — noha a' kérdést csak következö szinben

láthatja. Haközallapotinkat közelebbröl vizsgáljuk, köny-

nyen meggyíizödhetünk, hogy a' magyar társadalom' me-

zején egész térek találkoznak parlagon heverök, mig

más térek ismét aránytalanul elboritvák mi velöktöl , ugy

hogy az osztályoknak azon egyensúlya , melly az egye-
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<:s balnézetek megcsontosodnak , szívüregek és

láthatárok elszükülnek (kevés kivétellel), az illy

tisztes öszökriek gyenge , nem pedig erös olda-

laikról , nem a' hosszú tapasztalás , hanem a' kor'

gyarlóságai tükrözik le magokat a' tanulóság'

szemében azon percztöl fogva, mellyben az ér-

demes jámbor atyók ifjuságuk' érdemeinek kez-

dik zsírját szivni, — azon percztöl fogva, mon-

dom , mellyben észrevehetni , hogy a' tisztelve

emlitettek ïefolyt fiatal koruk' fényében akatják

homályosodó bogláraikat ragyogtatni. — Megvan

továbbá a' legtöbb öreg tanárban azon gyenge

sek' jólétére a' társadalomban' szükségkép megkivánta-

tik , uálunk szembetünöleg hiányzik. Az orvosi rendre

nézve, az újabb idökbeni tetemes megszaporodás' követ-

keztében, ezen egyensúlyhiány túlsúly' alakjában mutat-

kuzik , minek szükségképi következése az egyes orvo-

sok' problematicus jóléte. És kétségkivül ezen tapaszta-

lat nyujtott indítványozó úr' elöadására alkalmat — de

mibiil koránsem foly a' státus általi fizettetés' corollariu-
ma. A' status a' dolog' logicája szerint valamintvmindig

adott és ad fizetést az ö tiszteis 's szolgáinak , úgy nem

ad 's nem adhat a' magán polgároknak , hacsak minden

egyes polgárát ennek saját zsebéböl vett pénze' circulus

vitiosusával nem akarná elbóditani , mi a' legszebb gya-

korlati phantomáknak torzképe volna : minthogy pedig

a' közrendü or vos szintúgy nem státustiszt , mint a' gyá-

ros vagy kézmüves , hanem ezekkel tökéletesen egyenlö

magán polgár , hogy a' közfizetésre szintúgy számot nem

tarthat mint emezek , kétségtelen igaz dolog. Rendes

gazdaság volna biz ez! lenne akkor bezzeg orvos e' hon-

ban , tübb mint ép 's beteg polgároknak újaik ; orvosnak

nevelné fiát minden magyar és jöne a' kész prédára gyó-

gyász , sebész , szemész , szülész , fogász , fülész , mint

zápor a' világ' minden zugából, részéhöl.
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ség , miszerint az ujabb tannak esküdt ellensé-

geik; ennek oka legtöbbnyire a' lomhaság 's azon

kórszellemi (epidemicus) behatás, miszerint a' ta-

nárság valódi „sine cura". Van ugyan olly tisz-

teletes öreg is , k¡ czoffos idöszakbeli nézeteitöl

teljes meggyözödéséböl nem áll el, és átkozza

szive' sugallata szerint a' romlott új világ' ör-

döngös leleményeit : az illyen egyén mulattató

's nem oktató látványúl szolgál , íheg is lehetne

öt csókolni naiv peleskeiségeért ; de szomjúho-

zik bezzeg a' fiatal növendéknek elméje a' hiré-

bol ismerös új források' fris vize után — 's az

illyetén szomjat köteles a' status (saját érdeké-

böl) csillapítani. Annál inkább nyugalmazandók

az ollyféle ¿lemedett tanárok , kik még a' tudat-

lanság' szürkületében nyerék el egymagok, vagy

legfölebb még csak másodikkal pályázván, ran-

gukat, kik aztán a' természet' rendes folyama

szerint , minél botorabbak , annál gogösebbek.

Az illyen tudósféléknek tudata szörnyü puszta

és sivatag ; ezeknek csekély számú mezei virá-

gaik (mellyek magvait csak a' zivatarok hordják

ossze) a' vastag materialismus' turfás foldéböl

keltek ki , itt az ész' éghajtának thermometruma

fagypont fölött soha sem állván ; ezek vén rög-

szokásukban rég elfeledék , hogy a' betü holt

's a' szó eleven, 's azért évröl évre , betüröl

betüre , ismétlik — melly borzalom ! — nem az

elmondottakat , hanem az elolvastakat! !! Az

olvasmány, haesak nem érzelgö, könnyen ki-

meríti a' tikkadó Cgyelmet, holott az eleven szó

lélektöl lélekhez indulván, viszhangot rezzent
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's édes harmoniává olvad össze ; de erre azon

jó urak nem gondolnak, kik olly keveset tönek,

hogy sokak legyenek , 's olly sokat tesznek,

hogy kevesek inaradjnnak. (Engedelmet kér

szerzö , mert hiszen bizton mondhatja : relata

refero ! — igazmondás nem emberszólás).

b) Óvakodjék a' status büszke és önzö ta-

nároktól , mert az illy ember konok állításaival

úgy elbirja szentségteleniteni a' tan' malaszljait,

mint Torquemada a' názáreti Jesse' hittanítmá-

nyát; ne üljön tehát a' tanár csalhatlan pythia-

féle ha"rmaslábon , pöffeszkedvén fellegeket has-

gáló magas rangjában, hancm lépjen tanítványai

kórébe mint Sokrates és a' peripatetikai Aristo

teles oktatványai közé, 's haltt ott valamit nem

ért, vallja meg nyiltan, miszerint vannak a' tu-

dalomnak kitüzött határai — mondja ki bátran,

hogy nines a' gyógytanban merö bibliai csalhat

lan textus ; mert ha vakonhivésre olUattatik a' nö-

vendék 's itt ott átlátja idö' folytával tanárának

hazug állításait : akkor a' kélségbe esett orvos-

levente gyógyász-atheistává szörnyül 's a' kon-

kolylyal a' buzát is kitépi — nem hiszi az ¡ga

zai sem. Vaj beh sokat árt egy büszke tanár, ki

otthon buvárkodik ugyan , de a' tanodában csak

gyermekek közt sejti magát, 's csak isten' ke-

gyelméböl vet nekiek oda egykét morzsát rági-

csálásül , madár-perspectivböl nézvén le a' pa-

rányiakra, kík béka-perspectivböl bámulnak a'

magasztos lényre, a' esodálatos, de.haszon nél-

küli tuzjíitékot tárgyalóra a' tudatlansíig' éjében.

c) A' papon kivül az orvosnak van legua
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gyobb szüksége az ügynevezett savoir vivre-re:

viselje tehát úgy magát a' tanár, kit tudta nélkül

lemásol (kopíroz) a' tanítvány , mint ö maga ki-

vánja az önviseletet cgykor fejebenött tanítvá-

ványaiban észrevenni ; de persze kinek fennhé^

jázó fanyar rücskös keblében a' megváltó' e'

szavai „hagyjátok a' kisdedeket hozzám jönni"

gyökeret nem vertek, ott falra hányjuk a' bor-

sót *).

Szakértök és elég szak nem ertök egyes or-

vosi tudományok'Teformjaiba bocsátkozának, de

ezeket szándékosan elhallgatom, miután terv

már ugyis készíteték az orvos-tanulmányoknak

párját soha nem lelhetö igazgatója által, kinek

Jángesze nem csak beteg testek, nem csak beteg

testület',deszellemiügyeknekiegbonyolódoUabb

's bár myriadokra terjedö nyavalyáit is villain-

gyorsan pillantja meg, kristálytisztán látja át, 's

a' meséssel határos találékonysága a' leggyöke-

resebben gyógyító szert ugyanazon perczben

tiizi ki ; de e' mind nem elég , fides sine operibus

mortua est, mond az irás — szájjal szép müköd-

ni, de vaj beh szebb száj- és tettel! 's ezt is-

mét felleljük említettem nagyérdemü igazgató,

*) Ezen cicladás reánk nezve sokat és sok kivána-

tosat mondott , kivált ha láttuk tanáraival a' külfóldet is,

— azonban mindezt talán helyesebben magoknak tanár

uraknnk ünszántátúl , mint bárki miístól lehetne kóve-

telnünk.

13
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egyszersmind országos foorvos urunkban, kinek

érzékeny szíve fogyhatlan erejü rugóúl szolgál

a' bármilly áldozatokba 's önfeláldozásba kerülö

gyógyszereknek azonnali átnyujtására. Nagy-

szerü elnökünk nem csak forrón pártolja a' kész

jót, de ennek fejlesztésében éjnapokat verejté-

kez, végrehajtásában pedig számos háladatlan,

kaján, és itt ott saját beleiben dúló, saját zsi-

gcreit marczongoló eltennel viv, küzd, a' köz-

üdvnek diadalára.

Az illyetén jellemrajzért könnyen meg le-

heta' csömörletes hizelgönek bélyegével süttet-

nem — tapasztalásból szólok, mert emberek

voltak, kik szavaimat nem éftvén, de szavaim'

jelentését nem is igen kutatván , röviden elmon-

dák fölottem a' túlbuzgó dicsérönek vádát, azon

alkalommal t. i., midön tanszékembei iktatásom-

kor, a' számos jótétemények' elismertével tö-

rekvém tisztelve szeretett elnökünknek hálámat

elrebegni. En igazolásomul csak azon tanácsot

adom ft4oldalú birálómnak , hogy menjen ö mint

bizonyos , mar két évtöl gyakorló orvos , tudo-

mányos kalandokra külföldre , ne nyerjen elbu-

csúztakor senkitöl egy részvevö isten vezérel-

jen-t, kivevén X. férfiútól ; zarándokoljon gán-

. csolóm fél évtizedig a' messze földön, de ne

méltányolja öt senki csak X., ne buzdítsa öt szi-

lárd türésre csüggeteg állapotaiban senki csak

X; irjon valamclly nyomorék hivatalka clnyeré-

seért gáncsolúm a' külföldröl hazájába 's kapjon

illyes, jégtiél fagyasztóbb feleletet : „Nekünk

biz a' mindegy, akár l'éter kapja el az allomás!,
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akár Pál" — de nyerjen ellenben más dcdali leí-

kes testesüléssel kecsegtetö biztatást az elkese-

redés' pillanataiban ismét X-töl ; — törjön ma-

gának rést valamelly hasznos és tág hatású pá-

lyára; de ne ötöljék régi vczérei között egy

öszinte segítöbe csak egyedül X=ben, még pedig

a' legmagasabb potentiában ; nyissa meg végté-

re X nyujtott szellemi segédkezek után minden

legcsekélyebb felszólitás nélkül saját erszényét,

és szórja aranyait (mint koronázás' alkalmakor

a' tárnok) gáncsolom' czélainak elérésére — és ne

legyen a' gáncsoló X-nek sem inge , sem gal

léra , azaz semmi néven sem nevezendö atyafia

vagy rokona , és ne legyen ezen szó- 's tetteli,

tanács- és pénzzeli gyámolás heteknek , de hó-

napoknak, legyen másfél évnek szakadatlan bin-

czolata ; ne vegyék figyelöre gáncsolómnak idö-

's egészségemésztö iparát hathatós ügyfelei, vo-

nítsák folötte vállukat , kaczagják ki gúnyosan,

vagy gáncsolják elvégre törekvéseit , kiktöl is-

ten és ember a' legforróbb pártolást követelheti

— és védessék mind ezen szívtelcnségek elle«

csupán X'paizsa által! — 's legyen gáncsolóm a'

kórboncztan' taпára, X pedig ki más mint az igen

is ismert quantitás , t. i. Stáhly Ignácz országos

foorvosunk sorvostanulmányi igazgatónk önagy-

sága : akkor tudom, gáncsolóm kezet fogand ve

lum 's legfolcbb azon szemrehányással illetend :

mikép mertem csak Ualvány árnyéklatot festeni

biró ecsetemmel az izzó szinek' lemásolásához

fogni !

13,
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Ezen allegoriámban orvos elött nincsen

quantitas ignota , de nemorvos azt kérdezheti :

Mi isterí csodája az a' kórboncztan ?

F. A' kórboncztan azon felette nevezetes és

nemorvosokat is különösen érdeklö tudomány,

melly egy részt az orvosi gyakorlatnak ellenöre

(contraagense) , más részt pedig vezérlö szö-

vétneke, 's ez okból nincsen is ócsárlója a' kór-

boncztannak, kivevén egykét itéletrokkant 's

kiégett vulkánhoz hasonló salabakterka ügyfelet,

ki hirét sem hallá eddig a' kórboncztannak, noha

mar 44-évtöl tanítatik Párizsban, 15-évtöl Bécs-

ben — és mostanság l1/, évtöl Pesten.

Tisztába jöhetünk a' kórboncztannal követ-

kczö kérdések' mcgfejtése által :

К. Mi a" kórboncztan' feladata ?

F. Minden elöforduló 's kapható hullál (holt

testet) felbonczolni, még pedig két czélból :

1-ör, Hogy megtudja az orvos, valóban azon

bctegség sanyargatta-e a' beteget, melly ellen

irányoztatott a' gyógyítat; ekkép dicsó'séges új-

donnatúj ellenoréül szolgál a' kórboncztan az

orvosi gyakorlatnak (Contraagens procedurae

praxeos medicae) , mi mar magában véve ki-

mondhatlan haszon.

2-or^Hogy kipuhatolja (a' mennyiben azt

ép érzékek és józan elme engedik) , miböl állott

azon nyavalya , mellyet az orvos a' bajnak rej-

télyes természete miatt nem tuda jól kiismerni,

's mellyet fel nem ismervén, nem is tudhata gyó-

gyítani : ha ezt megfejtette (mit csak egykét pro-

centnél nem képes megtenni) , akkor hatalmas
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reformszerzö hajnalkint tünik fel a' régtöl csak

szürkületbcn tengödö orvostani mezön.

K. Mi a' kórboncztari haszna?

F. 1-ör, Az a' szó ^yógygyahorlati ellenör"

(pedig engem úgy tartson! az,) annyi hasznost rejt

méhében, hogy arról bövebben dicsszonokolni,

valóságos szólás- szabadsági lebkeség volna. —

Hallom a' pessimistákat zúgolódni, kik azt állítják,

hogy a'kórboncztan , mint ellenörködö 's igy ár-

mánykodó elem, az izgága' és gyülölség' üszkét

veti a' gyakorló' keblébe, 's elkeseredett vissza-

hatásra riasztja fel ezeket. — De szerény ok-

tatótól szerényen okulván, szerényen iparkodunk

ellenöri helyünket elfoglalni — 's hogy ezt ten-

ni lehet , bizonyítja nem csak több egyes ügy-

fél, de még a' város' kórháza is , melly,mint

tudjuk, régi, igen kinos sebeztetés miau az egye-

temi elemekkel nagy viszályban vala, 's most or-

vosi testülete az egyetemévelkaröltve járanyagi

és szellemi értelemben , *és nem csak ad aures

amicas, de publice is kivallja, hogy a' kórboncz-

tan csak udvöst áraszta reájok *). A' kórboncz-

tani ellenórködés , melly nem valamelly — isten

mentsen ! — hivatalos állásból, hanem a' legpri-

vátabb és legbarátságosabb eszmecsere' utján

gyakoroltatik , azt szülé, hogy mai nap 100

halott között alig van néhány, kinek legbonyo-

lódottabb baja még éltében nem lett volna tisztán

*) Félre ne értsen kérem a' nyájas olvasó : ha én n'

kórboncztan' eredményeit dicsérem , nem magamat dicsé-

rem , inert én annak csak ideháritúja (conductora) vagjok.
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mcgismerve, holott (mint azt az „Orvosi iár"

1845-ik évi 3 és 4-dik számában kijelelém) a'

kórboncztani titkok' kihiresztelése elött lOOközt

bizony 20—25-re is ráillett az ugynevezett

„SScrfebrt bebanbelt fepn". Gyógyítaték példáúl

hagymáz (9ïer»enfie6er) ellen az elhúnyt — és

becsületes tüdögyuladása vala, mellyet érvágás-

sal el lehetett volna sepreni , 's ugy a' halál lett

a' sepregetö ; gyógyítaték májgyuladás — és ta-

láltatott gyomorrák ; gyógyítaték aranyér — és

bélrákra vezérle a' bonczkés ; májdugulást osz-

lattak — és tüdövész volt a' baj , 'sat. 'sat. £>as

iff fein @d)er¿ meine Ferren !

2-or. Az a' szó hajnal bár allegoriai, de

mégis tisztán csak ugy érthetö , hogy most kezd

felvilágosodni a' tudomány, hogy nem sokára

napfényben fog tündokleni. Az orvosi tudomány'

hajnala a' betegség' megismerését önti el világá-

val — az orvosi tudomány' napja a' nyavalyák'

meggyógyítására és elkerülésére hinti sugarait.

Mondhatná valaki : Ejnye ! ejnye ! mintha biz az

elött a' kuferczes kórboncztan elött nem ismer-

ték és nem gyógyították volna a' betegségeket !

Ismerték , és gyógyították is — de hogyan ? —

— 's ha jól, akkor igen csckély volt azon bajak'

száma , mellyekkel tisztában vala az orvos, mind

a' kórisme' (diagnosis), mind pedig a' gyógyisme'

(therapia) tekíntetében, kivevén itt ott cgy minden

50-ik évben feltünó lángészt, melly nemtöje'

sugalata szerint ösztönszerüleg müködik — de

most a' kórboncztan köznemtö, melly a' fejéböl

számolni nem tudót is megtanítja mesterségre
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mint cgy jó problema. Okult pedig tetemesen a'

bajak' megismerésében azon nyavalyáknál az or-

vos, mellyek itt jönek: a) Az agyvelo' külön

bántalmai' p. a' guták' tiszta megkülönböztetése,

— agypuhulás (miröl eddig szó sem vala) — aj

gyermekek' agyvízkóra' , az agy- és agykérlob'

Szoros megkülönböztetésében. b) A' tüdök' be-

tegségei körül — mellyekröl eddig jámbor hü

traditio' utján tudtuk, hogy van tüdögyuladás,

tüdövizkórság , tüdögörcs , tüdövész , veszedel-

mes és nem veszedelmes vérköpés, meg ártatlan

és ártalmas hurut— de hogy Péter vagy Pál eb

ben vagy amabban a' fajta tüdübajban szenved-e,

azt 1000 közt egykét genie tuda, kit mint a'vir-

tuóz zenészt muzsája ösztönze (öntudata nélkül)

a' mennyei accordok' tercmtésére. Mai hap a'

külön tüdö- 's egyéb bántalmak' nyomait, a' kó-

ros elváltozásokat a' hullában kifürkészvén — 's

látván, hogy tüdögyuladásban májforma a' tüdö,

tüdovészben mintegy kölessel beszórt és azon-

fölül szúette alakú , vagy néhol túrós az illetö

életmü; hogy tüdögörcsben gyakran egészen

ép-a' tüdö, hanem a' szív' belsejében vannak

anyagi fogyatkozások , 's ekkép a' szív , a' vér

gyógyítandó , nem a' viszfény (reflex) gyanánt

szenvedö tüdö mondom, mióta löbb

efféle , de itteni elosoroltatásuk által csak unta-

tást okozható változásokra bukkant a' kórbon-

cs'oló orvos , azóta az élö betegnél egészèn más

és igen kitisztult képet ábrázol magának a' gyó-

gyász; — 's nem könnyebb-e az ellenség ellen

akkor vállalkoznunk , midön hollétét ludjuk , és
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tcrmészete' megereje' mibenlétét felfogtuk, mint

ha szembekötve hadarászunk , mikor aztán szük-

ségképen egyszer a' betegségetkoczintjuk agyon,

másszor pedig a' beteget. c) A' szívbajakban —

mellyekröl eddig csak annyit tudlunk, hogy bi-

zony vannak szivbajak , de csak Francziaor-

szágban! (Ez, ha úgy tetszik, elmény akarna

lenni, az ismeretes „X)ai fmb fpantfdpe 22>er$e" sféle

kaptára — de nem szerzot ismeri atyjának). E'

bajak most mind kristálytisztán ismertetnek, mintl

a' holtban (mert ezelött azt sem tudánk) , mind

pedig az élöben, még pedig a' kórboncztan' mé-

hében fogantatott stethosoopizálás' (percussio,

auscultatio = kongtatás *) és hallgatás) utján. d)

Különféle máj-, lép-, bél-, vese- és nádra av-

vagy méhbajakban. E' hosszú szószaporításnak

rövíd sommája elvégre az , hogy a' kórboncztan

teljességgel hajnal az orvos-tudományban , ö ál

tala jutunk a' betegségek' megismerésére — lgen!

de hát a' gyógyítással hányadán vagyunk? mondja

egy várakozni nem tanúlt. Felelünk erre is : né-

melly bajnak fészkét és lerakta terményeit meg-

szemlélvén , legott tísztán látjuk ofeoskodás' ut

ján , mi a' teendö , miféle orvosság nyujtandó —

némelly helytt pedig oszintén mi'gvalljuk, hogy

csak a' baj' hol- és körülbelöli milétével kell meg-

elégednünk (mit eddig a' kórboncztan nélkül in

hoc casu nem tudtunk), a' czélszerü orvosság' fel-

f alálása pedig a' jövendönek rejlik keblében :

de illy esetben még az a' nyereség , hogy holmi

*) Kedves némellyeknek a' k on ta tás

csakhogy k о n t a t n i = aufriegeln.
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ártalmas szerrel nem dolgozunk vaktában, hogy

átaljában az úgy nevezett anceps remediumokat

ingen igen parányi körre szorítjuk.

Hallottam emberféléket igy is oktalankodni

(mert azt okoskodásnak mondani mero káromko-

dás volna) : De köszönöm én azt , ha akkor is-

ínernek az én bajomra , miden már kiterítettek.

Erre nem felelek , teljesen meg levén gyözödve,

hogy a' nyajas olvasó illy turpén nem gondolko-

dik, — különben, ha valaha illy sorvadt agyúak-

kal vetödnék össze, ne sajnálja neki ezuket mun-

dani:l-ör, Midön önt kiterítik, tetszhalott (@d;ein=

tob) is lehet, melly állapotra bizonyosan jobban

ráismer a' kórboncznok , mint akármelly egyéb

halottkém. 2-or , Ha ön atya , testvér , vagy hü

barát, akkor önnek éltében ki nem tudhatott nya-

valyáját holta után ki- és megismervén, nagy

szolgálatot tehet gyermekeinek , kik valószinü-

leg testökben hordták ön' betegségénck még ki

nem fejlödött magvait; legyen példáúl az az eset,

hogy ön baját néhány régi orvos májbajnak látja,

néhány új pedig kongtatás' és hallgatódzás' utján

tüdövésznek , es végre ön e' bajában meghal-

ván , felbonczoltatik , 's az orvosok' szemei fel-

nyilnak — ha most vérei a' valószinüleg öröklö

baj' némi elöjeleivel küszködnének, czélszerüen

gyógyíthatandja öket az atyjok' bonczleletére

viszemlékezö orvos ; szintugy , ha a' szüzek ha-

jadon életre elszánják magokat, 50—60 évesek

leendhetnek , holott az elsft vagy második ter-

hesség szegényeknek bizonyos haláluk lesz. Ha

önnek 1-sö, 2-dik, 3-dik gyenneke rendre bi
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zonyos zavart tüneményü nyavalyában elveszett,

bizony bizony mondom , fatyol fedi az orvosok'

szcmeit, mellyeket pedig annyiszor lehetett vol-

na leleplezni , a' hányszor elmulasztaték a' bon-

czolat , mit megtevén , tudandotta volna az or-

vos , mihez kelle tartani magát , az utóljára meg-

betegedett 's elhalatott gyermeknél ! — Egy mai

napi tudósról azt regélik , hogy midön egyetlen-

egy fiát valamelly ritka bajban elveszté, 's az or

vosok a' bonczolást ohajták , azt juszt — azért

sem engedé meg , hogy más t. i. ne tanulhasson

rajta. Meglehet , hogy ezen történet mese — de

ha még sem az : akkor, hogy azon rudós egy

gonosz bolond , a' nom mese !

Tapasztalni (de hála az égnek , csak ritkán)

olly nyavalyát is, melly csekély hurut vagy csu-

zos láz' (catarrhalis, rheumatica febris) jelei közt

tünik fel — 's más nap hülve nézi az orvos be-

tegét halottá hülve: nem parancsolja-e a' hacsak

szórakerül, olly sujtásosan kiczifráztatni szo-

kott keresztény szeretet , hogy barátink és fele-

barátink' javára figyelmeztessük felnyitandó hi-

deg tetemeink' eirejtett változmányai által az or-

vost, mikép kelljen ad speciem hasonló jelü. de

toto coelo különbözö nyavalyákat megismerni.? .

MU tanutunk mind e' sokat untatott szóhat-

mazbót?

F. Hogy a' kimulásról néha egy percziglen

megemlékezök bonczoltatásukat sem szóval, scm

végrendelettel ne tilalmazzák. Tudjuk egyébként,

hogy minél miveltebbek az emberek ^ annál ke-

vesebbé szegülnek ellene felnyiltatásuknak , úgy
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hogy herczeg- és fejodelmek a' nap' rende sze-

rint felbontatnak — 's ha valahol , itt valóban

üdvös a' nagyok' szokásainak szegényektöl is

felkapandó utánozgatása.—Többször kérdeztetém

már illynemû téritgetéssel tépelödö, valljon nem

fogom-e saját felbonczoltatásomat gátolni — mi

re mindig azt felelém, hogy végrendeletemnek

elsö pontja : Felbonczoltatásom' senki ne gátolja.

Igen ohajtható volna , ha lelkészek szent

székekböl hirdetnék a' népnek, ha gyermekek

a' külön szinü kátékban mar elsö zsengéjökben

tanulnák, milly balgaság visszarezzenni a' fel-

bontatástól 's milly hasznos annak foganata;mert

mint mondam , 's most röviden öszpontositom :

1-ör, Tetszholtansenki sem fog eltemettetni (pe-

dig milly leirhatlan borzalom elevenen clásat-

ni !) 2-or , A' szülök' ismcretlen bajai.
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Befejezés.

"ogy adott szavamnak ura legyek , kötelessé-

gem még az e' lapok' elején megfejtésül kitüzött

kérdésekre pontosan megfelelni.

/. Igaz-e, hogy minden bajra raismer a' rud-

nôi lelkész , a' nélkûl , hogy a' beteget a' felôl kér-

dezné? —

IVem iyus 9 mort :

1-ör. A'külbajakat illetöleg maga mcgvall-

ja , hogy azokra nem képes ráismerni (¡1 n' est

pas donc besoin de songer d' une éspèce du

Magnetisme !) —

2-or Maga kérdi ollykor a' beteget : nusch!

quid nobiscum?

3-or. Csalatkozik kórisméjében, mîneklçg-

jobb ellenöre a' bonczkés.

En magam bukkantam igy 3 tiidövészre,

mellyeknek egyikét csak pozsgának, a' másikát

máj-, a' harmadikát lépdugulásnak tartotta, mond-

yán , hogy botor azon orvos , a' ki ezeknél tü-

döbajt sejt ; — egyik házti il szerencsésen el is

csapták a' háziorvost , hogy olly szemtelen mert

lenni és a' mama' kedves Ribiját tüdövészben
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szcnvedönek bátorkodott állítani — de inidön a'

bonczkés az Ordinarius' veszett becsületét ismét

helyre faragcsálta , akkor volt bezzeg bám , rém

ös rett!

4-er. Nem egy orvos volt már nála szinlett

bajakkal — az orvosokat én ismcrem, bajaikat

legfölebb a' jövendö.

5-or. Az én csekély személyemnél sem ol-

vasá ki merön megtekintett szemeimhöl , hogy 6

nap mulva sárgaságba rogyandok , pedig panasz-

kodám Iankadt- és étvágytalanságom felöl.

De a.s meg igttar , hogy

sok bajra úgy ráismer mint akármilly ép érzékü,

cp értelmü, szemes ember. Tudja p. hogy az,

ki a' kérdésre felelet helyett veszteg áll és ше-

reszti szemeit , a' siket ; hogy a' halkkal tipegö-

nek lába fáj ; hogy a' sárgás-barna ember máj-

dugulásban szenved 's a' t. Igaz , hogy németly

bajat úgy kitalál , mint valamelly kitanult orvos;

igaz végtére , hogy ritka bajakra úgy konyít ,

mint egy igen zseni orvos.

Nézzük a' mondottakat in concreto :
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Slalislikai láblája a' rudnói lelkész' kór-

-+- i 5 pesli = 65

»ata

a.

Nein csak kolléga , de az Nemcsak kolléga, de akárki

egész közönség is tudja a' egyéb nemorvos, de figyel-

bajt , mert a' beteg- maga mes ember, eltalálja a' bajt,

kivallja azt : p. hogy a' homályos szemü

18-or. vak, a' béna gutaütótt 'sat. :

8-szor.

Az esetek

1. Elhanyagolt arpa (a' 1. Siketség. i

szemhéjon). 2. Ugyanaz. i

2. Tagszaggatás. 3. I dult tüdöbaj. \

3. Régi rekedtség. 4. Ugyanaz (elaszott kö- !

4. Eczema. högö emberben).

5. Rezes orr. 5. Sántaság.

6. Ágyba-vizelés. 6. Ugyanaz.

7. U. a. 7. Szürke hályog (cata- ,

8. Sömör. racta) .

9. Prolapsus int. rect. 8. Ugyanaz.

10. Görcsök utáni gyenge-

ség.

ll.Rüh.

12. Lábficz.

13. Régi köhogés.

14. ldöszaki füllob, illyes

föfájáseal.

-

15. Rúgalas a' mellre.

16. Koszvény.

17. Külfolyás.

18. Siketséif.
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isméï1 külön fajainak es fokainak, 50rudnói

kóresetbol merítve.

pro:

с

Kolléga eltalálja a' bajt

valamelly okult orvos'

módjára :

12-szer.

e z e k :

Kolléga eltalálja a' bajt mint

valamelly lángeszü orvos :

6-szor. í

1. Májbántalom (in summa

generalitate).

2. Méhvérzés (igen sa'ppadt

gyenge menyecskénél).

3. Propensio in vitam la-

scivara 9 évü szép le-

ánykánál.

4. Gyenge és rövidlátás.

5. Farkas-hályog (aman-

rosis).

6. U. a.

7. Macula corneae.

8. U. a.

9. Savós gyülem az agy'

hártyái közt.

10. Atalános gürvélykór.

11. Kezdödö vizkór.

12. U. a.

1 . Blennorrhoea urethrale

2. Epilepsia.

3. Ollyasmi.

4. Szinte illyes valami.

5. Debilitates matutinae.

6 Kezdödö amblyopia.
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I) a ta

е. f. g-

Kolléga el nem Kolléga mit sem Kolléga emlegeti

találja a' bajt : tudván kiolvasni, „Jam habemus

6-szor. maga kérdezi a' morbum" de azt

• beteget : meg nem nevezi,

2-szer. kúrjeleit semérin-

¡t¡, csakír: 6-szor.

A z esetek

l.Tiidövésztpozs- 1. Idült árpa ¡1. Éltes asszony.

gának tart. (szembaj). |2. Agg szüle.

2. Tüdövészt máj- 2. Siketség. 3. Vén banya.

bajnak tart. Külbajokat min- 4. Oreg banya.

3. Ugyanaz. dig kitudakol. 5. Legény.

4. Tüdövészt lép 6. Öreg ember.

es vesebajnak

itél.

5. Egészen épnek

tart egy süket

leányzót.

6.Elhiszenegytet-
,

tetett bajt (gi-

lisztakórt) , söt 1

maga is állítja .,

azt , mondván :

tudom , tudom,

hiszen én azt

ujaiiumal érzcni
, .

a' hasfaion ke-

resztül.
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contra:

Tisztán ki nem vehetö bajnál kolléga kérdezöskódni

unalkozván , illy fogással él :

9-szer.

e z e k :

l.Aztmondja, bogy a' baj nem más mint vértur-

h á s s á g (Verschleimung, polypositas!)- 's ki bizo-

nyítja meg rógtön az ellenkezöt ?

2. A' baj semmi más mint m e g h ü l é s (da noi altri

a' meghülés nem maga a' baj , hanem annak csak

oka)'s ki nem huit meg már valaha életében?

3. Azt állítja, hogy a'betegnek fö baja a' gyomorban

rejlik, melly néha fájis — kinek nem fáj néha gyomra?

4. Ráf'ogja, hogy a'feje fáj oily kor a' jövevénynek.

Ugyan mellyik Ádám' flának nem fáj hébenkorban

feje — föleg az oll j annak , ki Rudnóra eltévelyeg ?

5. Azt mondja , midön nyak-, mell-, és háttapintgatás

közt, a' beteg fö baját kivallja : „Ejnye ne beszéljen,

hiszen én azt érzem úgyis újaim' hegyével ?

6. lgy szól „Wir werden holt ausflicken."

7 Ezt hangoztalja : „Habemus jam morbum!"

8. Ha valamelly ép egyén jö követöül néhány beteggel,

akkor jö kedvében ezen épre szokott illy kitöréssel

ráijeszteni : „Ez , kit önök ép egészségesnek tarta-

nak, ez önök közt a' legbetegebbik — és ezen vényl

igényli : Rp. Pil. г u d n. v. p u 1 v. p i• i v i d.

vagy egyéb drasticus pacsmalékot; és az ember haza

jö és ép egészséges marad , és hirleli a' vele

tórtént csodát ki ha Kudnóra nem került, ször-

nyü halá II haï (talán álmában). Er stolpert imlîrase,

fälltauf den Rücken, und bricht sich die Nase(Göthe)

— Hat ez aztán nem csoda , nem rudnöi csoda!

9. Visszavert börküteg, rudnrîiasan „Excussiones

retrocessa e." Hat börbetegségben, föleg kisded

korunkban , ki nem szenvedett ?

14
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A propos! rudnói csoda—olvastam ünnepelt

népirónknak Nagylguác- nak ,rudnói csoda'

czimü czikkét, melly ellen, ha azt mero poezis-

nak avvagy koholmánynak veszem, nincsen kifo-

gásom—szép ábrány, és szép nyelv (mellyet ér-

demszerüleg csak kevesen méltányolnak) tün-

teti ki az egészet — de ha azt történeti töredék-

nek kellene elfogadnom : akkor inclyta facultas

medica ! domine defendens ! contra veritatem

theseos tuae numero ultimo positae sequentia ha

beo objicienda:

l-o quidem: Nem igaz, hogy a' rudnói lel-

kész úgy nevezett absolutus medicus, mert: a)

maga vallá kénytelenitetés nélkül , hogy ö csak

botanicát és therapiát tanult, 's azt is egy cseh

fratertöl, t. i. misericordianus fratertöl. ¿) Az ö

müszavai a' XVI. század' penészétöl buzölögnek

mellyben a' bárdolatlan empiria' éjhomályát a'

rationalismus' hajnalcsilláma még fel nem világitá.

c) Saját vallása t. Madva úrnak\,ego sum respec

tive medicus naturalis'' — ezeket mind magam

hallám saját szájából — én Arányi, it is so upon

my word!

2-0. A' nyeglêsz (charlatan) szó gonosz egy

szó, ha ráillesztem is, megjárom, ha leveszem is

róla, akkor is megadom az árát — mint az egy-

szeri tót.ki sáfrányával a' kurucz-és labanczhábo-

rukban kuüogván,elhatározott szint pedigsem szi-

vében sem czondráján nemhordván, megkérdezte-

tika' labancz-(császári zsoldos)sátorban,hogy mi

legyen? azt mondja, hogy kurucz, 's erre jól meg-

nadrágoltatik a' tokos labanczoktól; a' kurucz tá
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borba vetödvén a' tót, 's a' labancz-ütlegek'izét

még melegében érezvén, kikérdetik a' töle nem

ismert viseletü tarka kurucztól, mi légyen? nagy

fitytyel kiböffenti, hogy labancz—erre ujra meg-

agyabugyáltatik a' szegény tót — 's midön a'

harmadik táborban ohajtván portékáitpénzzé ten-

ni, kérdeztetnék ki-mi-léte felöl? azt mondá

szontyolodottan : a nyi sza nye pilajse jerse bi-

cze ! — ne kérdezzen kend, csak üssôn !

3-0. A' magas vizsgálatokra Kálmán király-

nak „de sagis, quae non existunf'ját replikázom.

4-0. Hogy a' gazdasszonynak prókátora a-

kadt, igen csodálom — ha fiatal volna, akkor . .

no no ! — de igy avatlanságot vagy túlbuzgó

bonhommiát kell feltételeznem, miknek sem egyi-

ke, sem másika fel nem jogosíthat kategoricus

sic et non aliter-re.

5-0. A' mi a' bajaknak szemböl történö ki-

olvasását illeti , arra már anticipative felelt az e-

löbbi schema.

Végezetül - azt vagyok pajkos észrevenni ,

hogy Náczi bácsi nem akkor húnyta be szemét ,

midön kiszabottczélnélkülakarván utnak indúlni,

Magyarország' földképe' egyik pontjára ejté vak-

tában úját, hanem akkor, midön Rudnón volt —

ha volt? De azért keine Feindschaft 's a'

mint minap a' természetvizsgáló társulat' dinéjén

poharamat emelém 's ürítém, úgy emelem 's üri-

tem most tollamat Nagy Ignácz' éljen-jére.

II. Mino bajali találtatnak el leginkább Rudnón ?

Legalmélkudtatóbban az ideges bajak; továbbá

14*
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Görvély,

Go] yva ,

Syphilis' néhány formai,

Macula corneae,

Cataracta,

Amaurosis,

Tüdö-, máj-, lépbántalmak 's ezekkel szö-

vetkezett aranyeres vagy köszvényes állapotok,

Terhesség' jelenléte.— Ebbeli csoda-ügyes-

ségérol annyit beszél a' világ, hogy Juno Lucina

hozzá képest a' legpróbáltalanabb baba volna. —

Saját szájából hallám (nem Lucinának, hanem

Madvának), miszerint soha ne mozduljon helyé-

böl, ha meg nem mondja minden leányról, szem-

rebányás nélkül áll-e a' világon vagy sem ?*)

Két személy van Rudnón, az egyikröl az állítja

a' rosz világ, hogy izé — a' másikról mit sem

*) Trúfált-e nem-e kollégn ? az istenek tudják —

de hogy néha ttrümest szokott komoly arczal is tréfálni,

és V-bol X-et csinálni a' kolléga, azt többi között én is

tudom ; ügyeljünk példáúl kollégának azon nyilatkozatá-

ra , miszerint 1-so nap azt mondja, hogy ü uja' hegyei-

vel érzi a' betegségeket 's azoknak fokozatit a' betegnck

mell-háta'n, -valamint azt én is érezhetem 's akárki inás ;

2-od nap azt állítja,hogy 6' egy delejzett látnoktól (clair

voyant magnetisé) tanulta finom tapinta'sát; 3-ad nap ta-

gadja delejes erüit, hogy magnetizáltsága „pletyka blik-

tri"; 4-ed nap meghallgat a' tapinta'sról, híhem saját éles

látása az ö csodáinak kulcsa, melly éleslátással egyébként

még csak két évig birandhatna — lám milly macskazenei

konkordantzia!A' mi az utólsót illeti,' azt magam is meg-

jövendöläm, mert vagy gyógyúlva küldi haza betegeit,

vagy gyógyulatlan — ez utolsóknak egy része megbo-

szankodván, hogy a' csuda-Rudnó sem segithete rajtok,



. 213

állít; kolléga emerröl állítja, hogy izé állapot-

ban van , amazt ártatlannak 's csupán betegesen

dagadt hasunak tartja — megtevém mind a' kct-

tönél c' est ce, qu' on apelle toucher — és kollé

ga' sejtelmei igazolva lönek.

///. Mino bajak пеm találtatnak el?

F. 1. Minden külbajak (fekélyek, eltakart

börkütegek = Ausschlaege ) szakgatások 's t. eft'.

2 Némellykor tüdögümök, tüdövész.

3. A' szívbajak' serege.

4. A' siketség.

5. Az úgynevezett stadium prodromorum-

ban lappangó némelly bajak.

6. Tettetett bajak.

IV. Igaz-e, hogy kollégának betegei közöl egg sein

hala még meg?

F. yHast mer losch'n" ! mondaná a' zsidó —

ez is ugyan beszéd ám! — Csak én voltam négy-

nek felbontásánál Pesten, tudok ezek kül hatol

Budán, kettöt Pesten, ki meghalt méregerös sze-

reire — hát még- a' kikröl mit sem hallottam !

még az angaria' kitelte elötl áthurczolkodik a' boldogabl)

világba, a' másik rész pedig elveszti kedvét még egyszer

aprilisba menni Rudnóra , 's ¡gy nem lesz, ki menne tob-

bé Rudnóra — — ha nem roegy senki, ncm lesz mit lát-

ni, 's igy 2 év alatt körülbelöl kivesz a' láthatlan forrású

látnoki latas — ta m en et ego rogo hu mil lime

cuneta natura liier explico1.
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V. Nincsen-e koüégának vaíami kéme ûton útfélen.

's a t. ki a betegeW bajan küudakolná 's ne

lde megsúgná ?

F. Nincsen — ünnepélyesen ismétlem, ho¡ry

nincsen.

VI. Mellyek azon bajak, mellyeket megbír gyógyita-

ni koltéga , bar rég'tol ellenszegülének rendes

• orvos' okszerü gyógyitásának ?

F. 1. Görvélyes fekélyek (btefe fteben oben

an.) —

2. Némelly koпok görcsös bántalmak , hol-

mi nyavalyatörések, gyomorgörcsök — de nem

mindig.

3. Mindenféle, aranyér'nevealatt elöfordu-

ló alhasi bántalmak, föleg öreg uraknál.

4. Hályog (a' szemen kivül t. ij = Macu

la corneae — ezeket igen csinosan eltisztogatja.

5. Némelly (haszsiger=dugulásból eredett)

farkashályog (amaurosis).

6. Némelly köszvényes bántalom.

7. Némelly megrögzött börküteg.

8. Némelly siketscg (de nem mindegyik).

9. Némelly gilisztakór.

10. Némelly igen össze-vissza bonyolódott

nyavalya-alakok, mellyekben elszánt gordi csa-

pásra (drasticumokkal vegyített mercuriusra) van

szükség ; ezeknek nevét különben még csak az

anatomía pathologica fogja megadni, 's ez is talán

csak igen igen problematice.
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VII. Meltyek azon bajak, mellyeket el пет üz kol-

léga, de sot tatán jobban fôléleszt?

F. 1. Minden ugy nevezett asszonyi nyava-

lyák — ritka kivétellel.

2. A' belek' gyengeségében rejtezö beteg-

ségek.

Azért kolléga' jóslatai akkép teljesednek ,

hogy 75 közt 22 csötörtököt mondott ; ide illik

aztán az „ale to szu pletyka !"

VIH. Mino szereket szêret kolléga leginkább?

F. Vallólag (angeblich) a' növényszereket :

de bezzeg nincs betege, ki calomel nélkül elsur-

ranna, 100 között három ! Nevezetesen szereti

mindenek fölött:

1, A' drasticumokat, a' legesleghatalmasabb

hashajtókat, mellyek valóban kópeseka' legmeg-

rögzöttebb nyavalyákat utnak szalasztani, 's nem

olly irtóztató veszélyes következményüek , mint

azt mi nagy ajtattal az utólsó két évtized-

ben tanultuk 's vakbuzgóan utánimádkoztuk.—

Lebet egyébként Madván kivül is a' hires Neu

mann által e' tárgy körüli figyelmeztetésre buk-

kanni. A' rudnói drasticumokhoz tartoznak : A-

loe, Helleborus, Jalappa, Scammonium , pulvis Al-

handal, Gratiola, Agaricus — vegyítve többnyire

egymással ésC a 1 o m e 1 á v a 1 (9Íie ohne biefeê.)

2, Következö vértisztító vagy legalább vál-

toztató szereket: Anachloreti, Anagallis, Borago,

Buglossa, Betonica , Betula alba , Cherefolium ,

Chelidonium,Cadalcana, Cochlearia, Cortex alni

Digitalis ,
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Euphorbia,

•Fumaria. — Szeret ebböl I—ll 5 massa

pilularishoz lll—lV gr. extractumot adni

da pintru ese facse asta jupunge parinhga — ba

nus scru !

Gummi ammoniacum , (minden beteg kapja)

Helleborus,

Juniperus,

Lampatha,

Matrina, Matricaria ,

Nux Moschata,

01. Succini,

Pulegium,

Raphanus, Ruta ! Ratanhia,

Serpillum.

3, Castoreum, opium, succini oleum — egy

évtöl anthracocali és syrupus ferri jodatus , meg

ung. resolvens = jodatum, melly utólsó szereket

természetesen nem az 1600-ki alkimiából és

mechaniából szürcsölé, hanem a' p. és t — i

gyógyszerészektöl tanulá — it is so bi schür —

reader lam juiti punctuallis instructed iri al mat

ter of this kind.

IX. Nagy-e tehát kolléga' orvosságainah különb-

sége ?

F. Olly nagy, hogy legelöször is Péter Pal,

Eva Vicza szentül kikapja a' magáét mint a' ba-

kancsos , a' jó erös calomelás purgánsból ; —

másodszor, ezt követi a' fölebbi 2-dik pont alatt

elöszámlált szerekböl összehányt vetett elegy-

belegy funemüknek ráadása forrázatúl=herbathé.
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— Ezekböl néha holmi porok, kenocs lesznek a'

3-ik pontbeliek' idejárultával.

X. Miböl Шапоh az avatattan ú'ótt ismeretlen rud-

nói vènyek ?

Ebb о 1

Pilulae rudnenses.

Rp. Aloes socotrinae

g. ammon., deb. aa dr. 1

Resinae jalappae Q 1

Arcani dupl. H ft

Ext. absynt. q. s. ut f. pil.

Pulvis privid.

Rp. Calomel

Sulf. auri antin!. aa gr.3

Opii gr>

pulv. rad liqu. gr.10

M. d. p. dosi.

Ungu. rudnense.

Rp. Olei oli varum 3VI.

Limaturae martis 9 II

Rasurae ung. equinae 9j.

Acidi nitri diluti 5 i?

Tereb. Venetae

Spir. vitrioli aa 3,-

M. stent in dig. per aliquot

dies, saepius agitando, ut f.

ungu.

Pil. antiepilepticac.

ligni hirci

nucis moschat

Cinnabaris

Salis с. с.

Succini albi aa §j.

baccar. lauri 9ij

Opii puri.

Extr. hyosciam.aa gr. VI.

Castorei gr. X.

Ext. artemis. q. s. ut f. pil.

Species antiepilepticae.

Rp.Rad bryoniae Jjjj-

— rapae rubrae

— daüci aa Jjj

— georginiae Jj.

— lilii albi 3(î

herbae buglossae

— boraginis

— fumariae

— jaceae'aa 3jj

M. d. s.

Elect, pectorale.

Rp. Pulv. farfarae

Kp. ¿ . rad valer.

— poeoniae

— ligni visci querci

aagij

— betonicae

— fumariae

— scolopend.

— veronicae

— hederae terr.
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— enulae

— íreos florent.

Gcuum conscissor.

Nro duo.

tereb. venetae gij

melis q. s. ut f. super leni

igne electuar.

Unguentum solvens.

Rp. Jodii puri gr IV.

Kali hydrojod. gr XV.

Axungiae porci Jj

Electuarium antifebrile.

Rp. Cort. chinae fuscae

pulv. rad. polyg. am.

aa '$ß

Melis desp. q. s. ut f.elect

Liquido adjiciuntur:

Extr. gratiol. gr. IV

Spec, antiscrofulosae

seu antisalinariae.

Rp. Nasturdi aquat.

hb. scrnfular.

—'anagallid.

— cochleariae

Summitat. pini

aagj

Rad. liquir. 3"j

Herbae antichloroticae.

Rp. hb florid boraginis

— melissae

fl. poeoniae

— uvarum pass. min.

r. liquir. aa 3j-

Pilulae mastichinae.

Rp. Aloes Jj

Croci.

myrrhae,

scammonii

terrae sigil.rubrae

auSß

masticis

ligni aloes

aa 3j

succi citri rec. q. s. ut Г.

pilulae.

Aqua ophthalm. exsicc.

Rp. Aqu. rosar. 5 4

vitrioll albi gr. ij-

spir. camphorae gr IV.

laudan, liqu. Sydenham,

aceti lythargiri

aa gtt 8.

Ungii. ophtalmic.

Rp. praecip rubri gr IV.

Axungiae porci lotae 5ij-

Aceti litharg

laud. liqu. sydenh.

aa gtt 16.

Pilulae antiscrofulosae

seu antisalinariae.
— calcatrippae

buglossae

aa 3 ij

— majorannae

— fumariae

Rp.Res. jalappae 9j

g. ammon.

syr. ferri jodati aa 3,1

m. f. pil. gr. ij
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Tinct.antim.

Rp. tinct antim. 3ij-

tinct. sassafr. gij

Olei macis 2 i

tinct. fumar.

Tolior. nucum

— summit, pini

spir. Cochl. aa 3j

— Sal. X caust

Su

mos.

A' többit Plenk' dispensatoriumában lehet

feltalálni.

XI. Mellyek azon szerek, mikkel nemcsak пет

árthatni, de mèg ihlr Os kisérleteket is tehetni?

1-ször. A'pilulae rudnen., mellyekböl 2—5

estve bevéve 2—3 széket okoz a' legmakacsabb

bélünek,és fájdalmatlantgyakranaz igen görcsös

egyéneknél is — én a' calomel helyett sal ama-

rust veszek, melly által a' labdacsok puhák szok-

tak maradni.

2-szor. Az ungv. rudn. mataos fekélyeknél.

E' két szerröl több igen értelmes és részrehaj-

latlan gyakorlótól oszhangzólag kedvezö itéletet

hallék, és saját észrevételeim, tapasztalásaim

sem ellenkeznek velök.

XII. Mit kell à* rudnói lelkészrol tartani mint

gyógyászról ? es minö fogásai lehetnének imi-

tatorum servus pecus'váda nélkül utánozhatók?

F. Kettöt kell róla tartani : elöször , hogy

természetes esze, szemessége, gyors felí'ogása,

miveltségéhez szabott belátása igen kitünö; má-

sodszor, hogy orvosi tanulsága es müveltsége

elannyira silány, hogy e' silány epitheton is mar

nagy bók, mert voltaképen nincs is, miután :

a) O egyes kórjelek (symptomák) ellen pus
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káz , a' helyett, hogy azoknak okai ellen har-

czolna. —

b) О mindenkinek egyarányú adagban nyuj-

tatja a' gyógyszert, légyen az bár fiatal vagy agg,

férfiú vagy asszony, vézna és satnya, vagy köp-

czös és zömök.

c) O mondhatni minden bajt egy szerrcl

gyógyit, t. i. oriás-erejü hasbajtóval, à la Swe-

dische Tinctur, Prager Tinctur, Kreuzer-Pillen,

Lebensessenz, Morison, Le roy 's a' t. — melly

lényegökre nagyon összevágó szerekröl azt kell

tartanunk, hogy a'mostani esorvás kórszellemnek

(genius morborum epidemicus gastricus) igaz ,

hogy jóformán megfelelnek, de mégis igen óva-

tosan adandók , és csak lótermészet állja ki a'

rudnói gyógymódot, hacsak a' beteg 5—6 pilu-

la helyett 2—3 nem veszen, ha mindennap helyett

nem veszen minden 2—3 nap, ha az iszonyúan he-

vítö füvek' forrázatát (herbatheáy nem teszi hé-

benkorban félre. Mondom,ö minden baj't pure pute

drasticumokkal gyógyit—'s csak ha szeszélyének

(melly gyakran hullámzik? csapongásai rövid i-

dore változtatott irányt vesznek fel, akkor suhan

el 50 közt 2—3 ember drasticum nélkül.

d) O az egész betegségek' ezredeit 5 fó

csapatba látszik felosztani, mellyeknek nevei :

Syphilis,

Scrofula,

Epilepsia,

Arthritis, és



221

Polypositas sanguinis a muco , vel a her-

pete, vel psora retropulsa.

De látjuk egyszersmind, hogy az ö elve sze-

rint a' vérirek kitisztítandósága , még pedig a'

drasticumok által eszközlendö kitisztítandósága ,

mind az öt fajtánál megkivántatik, — tehát dra-

sticum for ever. Q. E. D.

ej O csak botanicát és therapiát tanult , mint

maga is megvallá , 's csak újabb idöben chemiát,

azaz, az orvosságokat 's azoknak gyógyerejét,

meg rosz készités-módját — de azt , hogy mit

kell gyógyitani, pathologiát, azt ö netn tanult —

nem is csoda , mert a' cseh frateren kivül az ö

kütforrásai ezek :

1. Joannis Theodori Tabernaemontani Bo

tánica 1588.

2. Der lustige Medicus von Doctor Jun-

ken 1700.

3. Kurioser Botaniker v. Sonderbares Kriiu-

terbuck Leipzig et Dresden 1745.

4. Theatrum politicum mundi.

5. Joannis Adami Weberi ars conversandi

certis regulis comprehensa. Salisburgi. 1708.

6. Jakobi Reinholdi Spielman institutiones

materiae medicae 1780 (?)

7. Azon bizonyos régi 1500-ki anatomía,

mellynek nevét ki nem tudhatám.

8. Plenk' többféle munkái, különösenphar-

macopoeaja.

De valóban nem is nagy mester a' gyógy-

tan' mezején (értem tettel , nem pedig szóval,

mert biztatni igen igen jól tud) — tanusitja ezt
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a' rudnói zsidó árendás is , ki ha megbctegszik,

mindíg doctort hivat ; — csak nem hiába tartja

magát a' zsidó rendre okosabbnak a' keresztény-

nél , de van is judicium in capitolio , orra is jó—

kora szokott lenni : mi csoda tehát, ha mindent

jól kiszimatol.

Némelly sebészi fogásai különben nem meg-

vetendök.

О igen sokat tart maga felöl mint orvosról

— tulajdona ez egyébként minden féligmiveltnek.

Botanikai ismeretei tudományosság nélkü-

liek, 's csak ollyanok mint füvészbanyák- és

vulgo Kräuthveib-eké , azaz tudja ö a' növénye-

ket hol tudományos , hol 's föleg trivialis nevö-

kon megjegyezni,hiszi túlbuzgóan egyik-egyiknek

100-féle specificus erejét; ha pedig valamelly

jóillatu növény' neve ismeretlen elötte, azonnal

kész valamelly kitünö jelleméröl nevet koholni

rá, p. a' lilium martagont elkereszteli husvi-

rágnak ; — itt azonban meg nem áll , hanem ezt

azon melegében az épen érkezett elsö spekta-

bilisznek elmeséli, ki hazamenet nagysebbellob-

bal kik'irtöli , hogy Madva új plántát fedezett fel

— 's igy a' plántára is ráillik madva = kettö

van neki t. i. igaz neve és rögtönzött.

Mit végezetül gyógyítása' sikeréröl levelek ,

üzenetek' vagy közlések utján megtudhaték , a'

nyomban következö rovatokban összeállitva meg-

találja az olvasó , elöadvan rendre a' bajakat , a'

mint azok Rudnón feltUntenek és kolléga által

kereszteltettenek.

I8B С 55 I
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Nyavalya' neve
raeggy«

gyul

Köszvény П

Idült köhögés я

Idöszakos fö- es külfülfájás n

Tüdflsorvadásnak tartottszív-

baj n

Hysteriasis я

Fülfolyás
—

Siketség (gyönyörü szép le-

ányban) я

Aranyeres bajaeska
—

Siketség я

Pectorarius я

Cataracta n

Sömör я

50 baj közül tehát 10

Mind ezekböl láthatja a' nyáj

taltatnak , vagy mik Rudnó' eller

dom, hogy ki igazat szól, betöril,

ta voUam, hogy egy mákszemig n

ságot — 's igy bár két szék közt



224

í- keveset

javult

nem

javult

roszahhá

leu
meg halt

hirét nem

kaptamt

megtehctüs

Javult

я я

я

~~
' 11 я я n

n
—

'1 я я

n Я

—
я я

я я " Я я

-„
—

n я я

я я я я я

я я я я
—

я
—

я я я

V я я я

—

я
—

i n я я

6 13 3

Egyébkt-ni ebüt Egj- scm, ha- 18-пик hi

tett mindenik . csak ;' kö- rét porát

ld kisebb adag- vrtkezzÜ 18 nem hatta'm.

ban nem , vevé egyén közö)

' a-' tovak' vagy nem.

óriások' sz;í mu

... ,

,

ra tortasztott

szeii.

72

jlvasó, hogy mik Rudnó' barátitól felmagasz-

atöl lealacsonyítatnak , nem egészen igazak. Tu-

: a' feje; mind a' mellett szilárd ügyekezettel raj-

—" iiegörizzem meggyözödésemet és ebben az igaz-

183 hagfYlanak a' ki nem elé&ült felek. úsv vasvol
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