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Ёшьшёа а’ ваш kiadáshoz.

Nem alacsony nyereségvágy , hancm hivalala ’a
l‘használni kívánó igyekèzcte indl'tá e’ jclcni'aló

iro’mäny’ szerzôjét arra, lnogy а’ nem orvosok

nak egy olly kalanzt uyujtson kczökbe, mclly

nékiök az egéssúg’ hanyatlásalior czélszerú ta

nácsot adjon, és azon шишки kimurassa,

nxellyeknek hàsználtatása által‘elôbbi egéssé
gökre mennél hamarébb ismét заем tehcssenek,

‘vagy ‚ а’ hol ez lehetetlen , legalább szenvcdé

seiket enyhíthessék, lnyavalyájík’ kö'nnyebbí

~tésé'n tehetségök szen'nt mqnkálkodhassanak', `

"з életöket »mind addíg föntart-lxassák, míg а’

test annak folytatására egészen alkalmatlanná

'nem lett. Mivelpedig еду illy muuka leginkább
azoknnak Szükséges, а’ kik nem mindeu pillaxv

tatban tehetnek orvosi segédre шеи, azéri; ki-l

vváltképpen a’rra is tekintôdött , hogy az mennél

értcthetôbbé шашек, ’s lcgiukább az olly дуб

ëyítószerçk “денек tekintetbe, mellyeket min

deniìtt kaphat‘ni, és а’ mcllyek mińden háznál

lt-.ginkább megvannak avngy le'hetnek. AZO“

nyavalyáknál, mellyeket ogy ncmorvos‘ kezév

i O
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rc egyedůl bízni nem lellet., af szerzö megelé~

' gcdett azzal , hogy orvost ajánljon ‚ és olly не.‘

reket adjon elô, ìmellyeket addig, mig orvos

érkczhetik, bizvást llasználhatni, nehogy olly

botlások történjenek ., millyenck ‚ midôn a' Ве

mg‘ kl'vánsńga szcrint valami kögmyebbülést

szerezni akçxrnak, igenl haìnar elkövetôdńek.

_Hogyha az elsô kéfszeri , számos darabok

ban lett kiadásn'ak lxirtelen elfogyásából 1115!

lnetni, lxogy ezen czél clvéwe nem volt', úgy

eme’ Sdik kiadásńál is а’ szerzô arra törekcdett,

lnog`y а‘ munkaï czéljához l-¿épest a’ szükségese

ket belôle ki ne hagyja. Ежи utolsó маме:

ben az е’ Iönyvbcn lcl'rtt mind.n ny'avalyák

nevczetes hozzáadásokkal bövíttettck , de 141116

nösen nyert а’ jelenvaló Írat a`Toldalék’ kiter

jcdtebhsége által, mellybe némclly Betegek

nek való ételek’ `s italok`, ée. helyes készítte
tésérôl szhólló utasítások is мамаши.

Vajha'ezen új alakban is a’ megjelenö Imun.`

ka czéljának mcgfclelne, számos Betogek ab

ban vigaszta‘lást lelhetnénck, több szenvedôk

álmla elôbbi egé`ssúgökct visszanycrhetnék ’s

vógre több balgatagságok elelnyésznének, és be.'

. lóle оНу llûSZOIl áradua, millyent ohajtva vár

ga" Szerz'ö.A
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n Abécze szerint felvett Lajstrom.
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Ájulás ~Y  ‘ Lap |34

Álhimlä vagy cse'cs 212
Álmotlansaîg   133

Aranyér  -  154

Arczfájás  — — 121

Árpaszem  - - 220
l 'KB'. .

Bélgyúladás — — 81 ‘

вымпуаз - — - 76.

Bélpuß'ádnzás  - 62 `

Bogarak’ csipéseì  223

Bôrkìfe’kélyeéedéa a’ fek

vés mìatt - ~ 226

Bôrféreg'kórlág  275

Bôrkipállás A  274

Bo'rrepedezés  . 194

Bô'vérüség  - ‘- 149

Biidös lehellet ‘_ „a“ 24

C.

Csalánkórság . . 203

Csontfene   l

«www

VLap ‘.192

csmmörések’ —  191

СзбаЁ’еКёЦ’еК - - 240

Csuklás — —’ . 211
Csúsz  - ` ll8

\ . D'

Bagad: lábak ‘. 242 251

Вадима!‘ ' - `  237

_ E

Ebdüh   

Едем — - 

Éheze's   -

Elfagyott tagnk ~

Elhervadás 1  
VElhizás   -

Elmebéli nyávalyák

`Ebegz=1l (ángoly nyavqxlya) 272

142

‚225

Csccsbìmbók'kìsebesedése 256

Csecsdagadás nz elválasz

táskor    259

cseéskeményedé. — 258

csipöfája'uv .  126

Csontfájìialmnk  190

Elsoványodás  -

_ Elsorvadás  .
Epehkideglelés ~ 

Étel nem kívánás -

F.'

Farzsába   .
y Fehórfolyás  .

Fejdïggańat `  

пища: . — ‘› —

Fej` félrenyomódása

" 51

229

210

85

14g

u1

210

‘ 91

, 49

247 '

241

21u

1211

210 `
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i Fvjkosz f ~

Lap 2|_8

Fekélyek    238

Feketekórság - ’ 9 91

Felakasztottakról l 289

вата;  - ‚’ 62

Ficzamodás   236

Flastromok által húzon

hólyagvk — f 224

Fogfájàs  ‚  185

Foghúsnak nyavalyájì '187

Fogzás  - - 279

Folyónátlm - - 38

Folyószemüség , csipásság |83

Forró hidegl‘gle'l  95

:Fövény - ~ - 172

Fúladozál ~ ~ ‘ 36

щит; - ‘ - f Us

пища. ì  — 180 у

G- '

Uìliszîák - ~  8l

(‘тут _  _'  gGörcsök‘    2S!

cörvely  „  212

Gutniíléa  - ` - |58`

Gyermekágyi~ hideglelél 262

‹ Gyermekek’ ńpolg‘añsa 264

Gyermekek' nума!yáji 263

Gyermekrìvás  ч 268

Gyomolfégéa   5l

Gyomurgörcl ~ ч 55

суеты-думай! '_ l 58

Gyomorbélì hideglelés 9_7

Gyomoljpyonyis f » 53

‘ Y н.

Haj'` kihullásq, lelmené.

le   Y - _ 1 233

Haacsikarás - ‘_ _278

llasdugullás А - f 70

Hasfájás —_ ~  8l

Bukérgyúladqig - 8l

Hasmenês .> - Lap

Hihás havitisztuláa -

ншедьец pörsenések

Hidegleléaek  

Holttetem   

Hólyaggyúladás 

Hólyagos köles himlô

Hugy rekedél - -

Hugyfolyás ч -

Hugykö és fíivény 

Hurut - ‚ 

Hurutbeli наедине; -

l Hypochpndria - -

Hysteria (Knmçrkórság)

I.

ldétlen szůlés  ч

.1|1|\Ше51е|ёд ` - ~

lnytaplósság, sebçs száj

K.

капут-6 . „‹ ‚

Keh ~ - ~. -

Ke'z köszvény. - e' ‚

Kólika .' - -

Köhögés >  ч

Köldöksérés l. - -_`

Kölamh'ìmlól ' — .

Könyfolyás  -

Körömme'reg  - _

Köröm nyavë‘yái. ~

Köszvény - - -

Közönséges Rendszabar

sok >a’ föléleszßésre

L.

Lábak' dagadtsága 
I Lábköszwény  .

Lappangó hideglelés -

Lehellet’ bùdössége ~

Lépnyìlalás  

Leragadt ‚рус!‘ — ` .

Lide'rcznyomál  

218

244

l 97

95

227

204

204

l 66

l 70

l 72

2l

102

72

248

252

101

|89

20,8

23

.|23

78

2l

280

201

183

230

232

` 120

283

25!

_123

115

24

275`

38
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M, ‘ ` ¢

Májgyúladás ~ Llp 86

Májkeményedés  ~ 87

мышца Ifoltok  199

Megégetés -‹ ~ - 225

Megfagyottakról 4 295

Megfojtottakról - ~ 281

„дамп lábizzadás 242

Méhgyú ища; - ~ 250

Méhjelek - - - 206

Melancholìa  - 145

мед-душам‘; - - 40

Melluek nyálkássága - 32

Me'reggel ‘поиск - 289

N.

Naidragörcl  ~ 248

Медная `fülek - - 279

Nehezen lxallás  - 177
Nehezen vizellés ‘K - 166

Nvhéznyavalya -  138

Nehézszülés - - 254

Будни“: hideglelés ~ 100

_Nyavalya törél - 138 281

Nyúlujak   - 276

О.

Okádáa  - - 59

Oldalnyilalál  - 40

Orháncz  f - 216

Orrdugulás ~  l8l

Orrvérfolyás ¢  153

Óltvár  ~  195

)L ' ‹

Bá/.ó hideglelél ч 103

Részeglég  - - 132

Вы‘ - ~  - 214

Rothasztó hideglelés  112

S.

Sandaság   - 182

Szinll'tás ~ l - - 125

Saipalztókórlág - ~ 246

Sárgnaág Ё

° ч’ ’

Sérések   -

skárlámimìa - 

Sömörv — -

Szájnak пары: fekélyjeì ’

Szamárhurut  

Szárazkórság  -

Sze'delgés  - 

Szélkórság  

Szélütés - - -

Szemgyengcség  

Szemgyúladás - 

Szemkönyezés  -

Szepld ‚ - 

Szívdobogás  

Szívszorulás ~ -

Szüléskòri inrángatód

` zások - - -

Szüle'sulánì fájdalmak

Szümölcs - ~ 

` 'l'.

Tagzsibbadás ~ 

Tehénhìmlô  -

Téjfogyatkozás  -

Téjhìdeglolés ‚ —

Téjkiokádás . —

Téjeltévedéa

Térd’ „мы daganatja

Terhességkorì bajok -

Tetvek `— . ` .

Torokgyég - 

Tüdôkúrság — -

Tyukszem a' lábujjakon

U.

Ujsziílöttek szl'nes ha

lála  . .

Undokfolyás e -

Üszög  „Q Q

L

ч ° ‚

\

Lap œ 270

240

235

210

1 99

266

282

270

l 57

62

l 36

174

261

l83

206

1 50

271

2.55

255

221

241

212

259

251i

265

261

243

25o

2&4

{о

w1
343
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Репин: ~ ~ Lap 218

Fekélyek  - - 238

Feketzkórság ~ ‘ f 91

Felakasztottakról ~ 289

Felfuvás  ~ - 62

Fìcznmodás - .- 236

Flastromok által húzott

hólyagvk. ‘ f 224

Fogfájâs — f  185

Foghúsnak nyavalyájî ‘181

Fogzás   - 279

Folyónátlm - - 38

Folyószemüség , csipásság |83

Forró hideglçle's  95

Р övény - -  172

Fúladozás - - 36

Fiílfájás   f 178

Eülfolyál >   1_80 _y

G» ’

Gìlìszták   - 8l

(-'ßlyvin~ _' Görcsök‘  -  281

Görvély  _ - 272

опыт;  - `  158`

Gyermekágyi hideglelés 262

Gyermekek’ âpolgańsa 264

Gyermekek' nyavállyáj'i 263

Gyermekrivág  f 268

Gyomorégéâ   5l

Gyomorgörcl  e 55

Gyomorgyulaldaîsl е I 58

Gyomorbéli hideglelés 97

Gyomorpyongás ,  53

' H. '

Haj'` kihullásq, lelmené

le ~  l - . 2_33

Hascsikarás - '_ I278

llasdugqlás _  f 70

Hasfájáu   . gl

Hasmenés - - Lap

Hibás havitisztulás 

Hévségbeli pörsenéaek

Hideglelések  

Holttetem   

Hólyaggyúladás 

Hólyagos köles hìmlö

Hugy rekedél 1- 

Hugyfolyál ~ 

. Hugykö és Íîivény 

Hurut  ‚ 

Hurulbeli hìdeglelél -

‚ НуросЬрпбгЁа  -

Пунш-Яд (Komçrkóuág)

I.

ldétlen “Мёд ~ f

>lnhìdegleléiz  ~

lnytaplôuág; sebçs száj

к.

Kanyaró ч ~„ e

Ken ' - ‚ —

Kéz köszvény. ~ e' ‚

Kólika .' . -

Канаде; —’  .

Köldöksére's - -›

Kölesh'imlô  

Könyfolyás  

Körömme'reg - -

Кёгёт nyßvëlyái. ~

Köszvény   

Közönséges Rendszaba~

sok`a‘fölélesz1és1'e

L’

L_áhak' dagadtsága 
у Lábköszvéuy  .

Lappangó hideglelés 

Lehellet’ bùdössége 
rLépnyilalás ~ 

Leragadt душ - ` —

Lide'rcznyomál ~ 

278

244

1 97

95

227

204

166

17o

172

21

102

12

24s

252

l01

l 89

208

23

123

78

2l

28o

201

183

230

232

А 12o

283

25!
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24
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38
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Májgyůladás ~ Lap 86

Májkeményedés  ~ 87

Májszínů foltok  1.99

-Megégetés -‚ - - 225

Megfagyotiakról -1 295

Megfojtottakról  ~ 281

Mf-ggáto l t4 lábizzadál 242

Me'hgyńladás ~  250

Mehjelek  — — 206

111е1апс1ю11а -  145

Mellgyúladás  - 40

Melluek nyálkássága  32

Méreggel денек - 289
N. v

Naidrafgörcl -  248.

Ned ves `fülek ~ ~ 279

Nehezen hallás  - 177

Nehezen vizellés ‘ - 166

Ne-héznyavalya   138

Nehézszülés - - 254

Nyálkais hideglelés  100

_Nyavalya törés - 138 281

Nyúlajak - - - 276

О.

Okádás    59

Oldalnyilalál   40

Orlwáncz ~ e  216

Orrdugulás - ~ 181

Orrve'rfolyás   153

Óltvńr   - 195

к u 1

Rá/.ó hideglelél e 103

Részegség    132

liüh     214

Ruthasztó hideglelés  112

1 sQ

Sandaság  l  - 182

Sainh'tás  ~  125

Sápalztókórlág   246

Бай-3111113 - Lap 88 270

Sebek  ~ - 240

Sérések `~ ~  235

Skńrláthîmlô  ~ 210

Sömör _    199

Szájnak “рт: fckélyjei ' 266

Szamárhurut - '  282

Szárazkórság - ~ 270

Szédelgés    157

Szélkórság - - 62

Szélütél  - - 136

Szemgyengrse'g   174

Szemgyúladás - - 261

Szemkönyeze's  - 183

Szepló    206

Szívdobogás  - 150

Szívszorulás ~ - 277

Sziiléskòri inrángatód- ‘

"шок - - - 255

Szülésutáni fájdalmak 255

Szl'imölcs - - - 221

` т‘

Tngzsìbbadás  - 241

Tehe'nhimlô   212

Téjfogyatkozás -  259

Téjhideglelés   251i

Téjkiokádás . — 265

Téjeltévedéa- ч - 261

Térd’ taplós daganatja 2413

Terhességkori bajok  ‚ 250

Tetvek I' ~ ~ 2124

Torokgyég  v —Tüdôkńrság  Tyukszem a' lábujjakon 223

U. '

Ujszülöttek színes ha

lála   Undokfolyás f ~ ` 161

ÜSZög  ,e - 243
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Bév-ezetés.

зиме kífáradtak már Némellyek a’ nép’ számára l'rt

arvosi könyvek’ (ßvlîôffbrifttn) czélarányossága ellen

’s mellett szólló okoknak és szl'nesokoknak felkeresésé

ben , söt. azokkal még most is hébekorba elöállanak és

а’ régi czivakodást mindég újra Кеды; , а’ nélkül hogy

‘Мат! új ellenokot hoznánakfel, —- ám de engemet

ez n’ czivakodás valamínt» az l'rásra nem gerjeszthet,

úgy lollamnak sem velheL legkissebb akadályt is , minek~

ulánna irományom’czélja felöl magammal egészeu meg

egyeztem. Eme’ czél természelesen nem állhat abban,

hogy konlárorvosoknl. készílsek, és ez nem is történik,

hanem én minden olvasóímmal helyes megfogást aka

rok közleni а’ legszokottabb nyavalyákról, nehogy à’

segl'leni kívánáskor а’ legfonákabb cselekvésre tévedje

nek, a’ mint ez gyakorla megesík, ìs így valamelly

c-ekély bajt is veszedelmessé, vagy halálossá tegyenek.

Vílassa bär ellenem akárki , hogy mindég iobb azorvos

hoz folyamodní, — én ennek éppen nem mondok e11c

ре , de már> én sok izben iapasztaltam, hogy еду kis

_ köllség kéméllésböl az orvosh'oz való folyamodás gyakl

_rnn lovább meg tovább hnlasztódik , azonban` kl'ilömbféle

lláziszerekkel élnek , és csak , minekutánna már n’ beteg

ség anhyira megrosszabbúlt , hogy az élet’ ‘вещах-111111256

ról már minden remény elenyészik , hivattatik az опоз

Az eiféle emberek nem elò’bb szánják el magokat Ча

1ате11у orvosnak elhivatására , mig azI nék/iek szl'iksé

Бонне!‘ nvm lálszik , az nz, más вин/дням. mikor а’

vßszedclem legnagyobbá lelt ,  és már ezekre nézve

l
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nem jobb e, hn egy ollyan könyvnek hirtokában 1e

.hcluek, а’ melly óket legnlább is legfouákabb 01111011

lástól megörzi? S5’. eunek hasznát én még olly messze

s m akai‘om keresni ;yulljon lehetséges e, hogy min

dcn faluban orvos lakjék , hogy ölet akármikor tíiátént

ollhun lehessen találni, ha lulán más uívolabb helyen

tartózkodik'? Mi örzi meg már illyenkor az embert а’

fonlos esetekben az árlulmas híbálól? Egy gouda» atyá

nuk vétkül tulajdonilhatni 'e ha gyermeke'nek “51150

get' kers's és róla lomhán e1 nem felejtkezik , — rosz

iie'ven vehetjüke, ha ö valamelly néki javasolt, elötte

`is talán árlatlannak lálszó szert elövesz, de а’ melly

szerencséllenségre éppen ellcnkezö munkálatot hoz elö,

mint n.’ minöt kellelt volnd ,` - tagadhatni e ezen esel

.ben is, hogy еду 1112105 sziikségbeli segedelem, mint

ez а’ munka, igen nagy, megmondhmatlan hasznol.

hajlson? -- Bizonnyal , а’ ki indúlatoskodás és 1216116

let né1kül_ mind azon ókokat. a’ .mellyek elleneés

mallette már felhozatlak, megfontolja , megismúri az

'e'ñéle kézikönyvekuek szl'ikséges vol'tát.

Nein annyira.az illy könyvek’ irása ellen általjâ»

baú , mint inkábh azoknak elkésìl'llelésök’ módju ellen

vagyok én. Mit használ a’ falun lakó Betegnek , ha szá..

4mos meslcrséges òrvosság formulákra talál, de a’mel,
lycket Amás távollévö helyen kell késlíltelnie? Ezt elke~

rülni ugyan nem Iehet, de vélekedésem s'zerint mégis

l nu'gyobb ñgyèlmet kellene fordl'lnniaz ollyan orvossze

rekre, mellyèket minden háznál kaphalni , és csak , а’

,hol ezek nem elegendök ‘газу alkalmuztalhatók, a'
palikákba igazitani;w ez fölülle hasznos ,` тег! ai’ serge,

delemre sokknl hamarább szerl tehemi. Suk orvosságok,

ha csuk еду ól'ányira viszik is nyáron 1110101};г 1‹ё2Ьеп,

'már elromlanak, hulolt azokat kiki olthon `késmilheti

Vmugának , p, 0.a’ inundolnléj , éc. Továbbá a’ cze'lurá

xliyos èlclrendre (diuelára) [овощ az olvasót. figyelme

1 \ i 1
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tessé tennìr,.m¿n|.1mgy erre, fáìdnlnm, álrakìábm igm

keveset íigyelnek , holott a’ helytclen mngntaŕlás а’ 10g

súlyosabb betegsëgeket okozha'tja és а’ legcsekélyebh

baìokat életveszedelmeztelökké tehelì.

Нет csak а’ legszokoiiabb nyavalyákról és 130501‘

:61 11911 véglère emlékeznù'nk, hanem kíváltképpen

azokról is , mellyek á’gyors és czélarányos segedelmét

‘су/111111121’ megkl'vánják, és a’lnellyeknél a’jegjobb ídö

málík e1, ha elöbby órákíg orvosért küldözgetùnk; em

lítem osnk a’ szerencsétlenül járîakat, а’ veszett ebek

161 megharnpottakat , 11’ nyavnlyatöre'sben, áiúlásbnn,

vérfolyáshnn ée.szenvedöket.  Minden megkivántatá

soknak úgy megfelelni , hogy . a’ 1101 lehetséges. a’ В‘.

teg leghamarább és 1е81э120пу0заЬЬап11е1уге611010358‘,

еду volt a‘zon szüksé'ges pontok közzül. meIlyre sze

meimet eme’ munkának elkészl'îésekor fù'ggesztém , 

п‘ másík pedìg éppen olly Готов volt az értethetô'ség,

n’ melly sehol sem szükségesebb , mint nz e'iféle köny

vekbeu a’ hol míndég egy föregula max-ad, magát a’

szerzönekúgy magynrázni ki . hogy az elöad'ást minden

êrtelmes nemorvos. is megérthesse.

Én tehát minekntánna némellyeket az egésségbéli

közönséges rendsznhásokról és а’ nem Betegeknek diae

tájáról és magoktarlásáról mondani fogok, r‘nindjárt a’

kiìzönségesebb és szokottnbb betegségekröl fogok olly

renddel, а’ 1111111. itt következuek, szóllani: ‚

1. A’ mell’ és nyak’âbetegségeí.

l. Hlirnt rokedhu‘g. 8. Lidércz vagy Воистину

2. Мшгбд‘жбЦ’КеЬ. nyomán.

3. Bù'dös lehellet. 9. Fojtónátha. .

4. 'l‘nrokgyék- 10. Mellgyúladńl é's uldalnyì

5. Golyva.I E - lalás.

6. Mellnok ûol‘hássáza. ` 11. Vt‘rköp'ël.

7. Asthma- fúludozás. l2. Alzúkorlág. д
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Il. Az altest’ югу has’ és bélcsatórna’ nyavalyáji.

' 1. Éte`1 nem kívánás — émely- l0. Vérhas. .

gés 11. Hásdllgúlás, kvménylzé

2. Gyomorégés él nagyon kůség-székerôltetés.

éhezéa. l2. Hypochondria ‚ мы“

3. Gyomornyomás  gyo- kórság.

moreró'tlense'g. 13. Bélgörcs»

4. Gyomorgörcs. — 14. Kélika.

5. Gyomorgyúladás. . 15. Bélgyúladás.

б. okádás. 16. Haskér gyúladás.

7. Élsoványodás. ' 17. Giliszták.

8. Felpuñädás,szélkórság. 18- Végbél’ eló'esése.

9. Hasmenés. 19. Elhízás. f .

III. A’ màj’ és lép' nyavalyáji.

l. Májgyúladás. 4. Lépnyìlalás.

2. Májkeményedés. 5. Vérhányás, мм nya

3.I Sárgakórság, valya.

.IV. Hídeglelò’s Betegségek.

A’ Hideglelésekrôl általrjában.l

l. Forró hideglelés. 4. Hurutos hideglelés.

2. Epe -- és gyomorhidcg- -‘ 5. Rázó _vagy váltóhidegl.

lnlés. (ì. lnhideglelés.

3. Nyálkás vagy taknyos hi- 7. Rothasztó- hideglelés.

deglelés. ' 8. Lappangó hideglelés.

V. Csúsz és köszvénybelï n'yavalyák.

1. Csúsz -Rheumatismum 4. Sántítás.

2. Közönséges Köszvéryy. 5. Farzsába , csipôfájás.

31 Ы!’ és ke'zköszvény. 6. Arczfájdalom.

VI. Inbéli nyavalyák.

1. Fejfájás. ‚ 5. Sze'lütés. _ _

2. Részegség. 6. Nyawxlyatörés , nehéz

3.- Almatlanság. y nyavalya.

4. Ájúlás. 7. Ebdüh , veszettség

V11. ElmehéliV vagy lelki nyavalyák.

l. Mrlancholìa, búskomoly- 2. Elmebontakozások.

ság.

V111. A’ sz‘iv’ és edényel‘s’ nyavalyáji.

1. ßôvérüség. 4.‘Aranyér.

\ 2. Szívdobogâs. l 5. Szédelgés. ~ .

3. Urrve'rfolyás. б. Gammes.
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IX. A’ nyálkát clválasztó edények’ nyavalyáji. »i

1. Nyíńkás undokfolyäs, 2. vizkónágl. 1

Х. А’ húgykészl’tö és nemzö részek’ nyavalyáji. '
l. Vm», és h'ugyhólyag gyú- 4. Húgy’ïelakadás.

lada's. 5. Húgyfolyás. ` ‚ l

2. Nehezen vizellés. 6. A’ kövektöl , fövényto'l

3. Ve'rhugyzás. származó bajok. ‘

XI. Az e'rzó’eszközök’ nyavalyáji.

I. Szemgyengeség. 5. Orrdugúlás szagérezés'nél

2.I Nehezen ha‘llás. МЫ.

3. Fülfájás. ‚ _6. Sandaság , kancsalság‘.

4. Fülfolyás. _7. Szemkönyezés, csepegö

szemñség.

XII. A’ azáj’ helsejének nyavalyáji. Y

x. Fogfájá.. ` 3. szájtaplóuág. Y _

2. lny’ nyavalyáji.

X111. A’ Csqhbok' nyavalyáji.

l, Csontfájdalmak. - 3. Csontfene.

2. Csûnttörések.

XIV. Bör’ nyavalyá'ji.

1. Bôrrepedezés. l2. Kanyaró.

2. Olivar. 13. Skárláthideg.

3. Melegségkorì börborsókák. 14. Juhhimlô.

4. гонок. 15. Tehénhimló.

5. Sömör. 16. Rüh. `

6. Köleshimlo'. 17. Orbáncz.

7. Csala'nkórság. 18. Кон ‚ fejkolz.

8. Bôrfelhólyagzás. 19. Arpaszem.

9. Szvpló'. 20, Szümölcsök.

l0. Méhjf-lek. 21. Tyúkszemek.

1l. Völ‘öshìmlô.

XV. A’ 1<ü1sö Rêszek’ nyavalyáji.

l. Vérkelis. ‚ 1. Zuzódás.

2. Bogárcsipések. 8- Elfagyott tagok.

3. A’ “азы-ото!‘ által huzott 9. Körömméi‘eg.

hólyagok. 10. Köröm’ nyavalyáji.

4. Egetések. 1|. Haj’ kìhullása, elmenése.

5. Bórfekélyek n' fekvéstöl. 12. Férgek, ‘пик.

(i. Hòlttetem. ‘

XVI. Magáuos részek nyavalyůjí.

l. Sérve'sek. 3. Daganalok.

2. Ficzamodások. 4. Fekélyek.
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5. Cnôfekélyek. Pi

(i. Sebt‘k.

7. Tagok' elznibbldála.

8. Dagadt lábak. 4 -

9. EMzöN lábizzadtszig.

l0. татары,

ll. Uszög. (fene 1)

XVII. Asszonyi nyavalyák.

l. Hìbás bavitisztulás.

2. Sáppasztńkórság.

3. Fvjérfolyás.

4. Szünádra, Hysteria.

5. Méhgyúladás.

б. Terhesse'gkori bajók.

7. Dagadt lábak.

8. .Vérércsomók

9. Elvetéllés, lde'tlen lzülés.

l0. Nehéz шт‘.

ll. Szili‘le'skorì tagrángatódzá‘

80 l

l. Az Újszülöttek’ színesha»

“На.

2. A1. Щиты! gyermeknek

gondviselése és ápnlga

Ива a' születe'stôl kezdve.

3. Tejkiokádás.

4. Szájtaplńsság'.

б. Az újsziìlöttek’ szemgyú

Майка.

6.'A‘ gyermekek‘

nPvvzetesPn éjjel.

7. Sál‘gakórság.

8. Elszárndás, hervadál ‚е!‘

aszás.

9' Csllklás.

l0. Angius nyavalyn.

ll. Göl‘vély.

rìvása ,

l2. Szülénutáni fájdalmak.

I3. Téjhideg.

14. Kißebesült csecsbimbók.

l5.l Keményedélek a’ csecsek- ‚

ben.

16. A' свиней’ mogdagadáta

az elválasziáskor.

‚17. Téjfogyatkozás.

l8. тертым.

19. Gyermekágyi hideglelés.

XVIII. Gyermeki nyavalyáia.

12. Вбг kìpállás.

13. Hôrféregkórság.

14. Lenôlt nyrlv.

l5. Nyúlszáj.

16. Fejdaganal és a’ fej’ fé|~

renyomńdása.

I7- Szivszorúlál.

18. Hascsikarás.

19. Hasmcnés.

20. Fogzás.

2l. Nf-dves fülPk.

22. Köldiîksérvës.

23. Görcsök , ránßatódzásnk.

24. Vizsérvés a' Íìúcskák’ ШК;

zncskńján.

25. Szamárhurut.

XIX. A’ Szerencsêtlenségbe hírtelenül eseltekkel való

I bánás.

Közönséges rondszabások ноша nézve, a’ kik a’ szerencse’l-Í

lenek' feléielztésébe akafnak нажатий.

l». Menyko'üléa.

2. пышными‘: “M1-,gray

шик.

О
XX. Toldalék.

3. Megfúladtak.

4. ‚Чип- fńladtak.

5. Mérget lenyelltek. '

A
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А’ millyenrégi мышцам“, hog'y еду

tökêletesen egésséges 166112611l lakhalik ,egésségggîégyiglám

elme; éppenolly wllóságozi;igalmjs;y Testi egèsség nélkül

мы sem élhel. kedváse а’ szerencsè’ шц1ёпд61айё1п1

's részesûlhet' щ’ fóldi» örömökben ,‘. mertïmér; á’- „nya

valya érzéketleńebbé гений dz ìembertïaz ölîöm Írállt', а’

reményletl' gyög'yúlás gyakrán .és legtöhbnyixfe :kéuyazef

n'ti ötet а’ maga kivánságairńl és 'gyö'nyörüségeiröl való

lemondásra , "és ra’ Betçgeskedö y601: ollyanokra “Движе

tik ‚ а’ mi паб ьадшаввдрпа} leginkább èllenkezik.

Ha teh-’lt a’f'ßetegnekmindéńröl le 11611y mondani, а’

mi nz'életét'kbllèmetessé teheti', és ellenben töbh keserü.

kortyqkat kénytele'n a’ szenvèdés’ izetlen poharából.

lenyelui, «nim «16611111161 è, ha mindmßetég, az

шёл пуй1-,‚ a’mivèl a’ maga szeuvedéseit‘ ehizhetlńés

èletét kellelnetessé tehetni reményli`, és ha- az~_Ege's`séges

minden't. мм 1е11ёзй, ‘a’ minek hasznos voltáról meg

van gyô’zödve? _ ‚ ' _ ‚ „_

Már pedig'ŕ'testnek egésséges rillapotját` semmisem

örzi meg és -tartja -fóu jobban , mint а’ helyes (Паста

és a’ rendes és'okos magatnrhás. Azon kell мы: lenni,

hogy a’ gyermekek már elskö koroktól fogva ’s ekkor

leginkább ‚, egésséges eledelekkel `amnalrrende szerint

tápláltassanak; mértékletességre‘és egyszerüen készílett

ételekre szoktassák бы. A’ meaterséges , és sok do1gok‘

ból készített vtáplálószerek többnyire ‚мае; nehezen

. " 1

\ l `
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_.. D. ...n.- .emésztethetök ’s ezért egésségtelenekr, holott elleubenA

az egyszerüebbek a’ темпе]: hasznosabbak, ’s pedíg

\ azon okból, mivel lezekbôl sokkal tisztáhb táplzßónedv

válik , n_lellytöl a’test ig jobban gyarapodik. [годам]:

él. fówßäh'ó a’ Vgyerxhelœklöl min'den árínlíßaäf 'el‘ed'elqlìeg

a' mellyekhez különögag Mokat számlálom , mellyekel'.
a’ fényüzés és mókIi 'h‘oz‘Oì/t' nbe hozzárikl; illyek а’ kävé,

thé‘a ъ bor és egyéb szeszes és hevl'tö italok. Végtére arra

is kell vigyáz'ni , hogy evês közben senki sokat ne‘igyék,

rmt/*wé* «um a' gymmdw‘sáa‘lyrw’a¿äiplálószerek’

megèmémödésèt шармmiam ŕ'nàgy'qn elvék'onyîúl

és így 4&1' tápláhatäsïf lmmiujgëmegháhòhitmih-b és' d»

-lb' ' '--n'rmxa 'n 'J'.ß’rba.; мы. ‚ ‘на.

-f- '.f'A'ß wpmószerekmмат ‚з ы "köv‘etkezökn lœla‘

ügyelnîwl mïmdëgl yolìyármkrtbeg-yenelc f, VAlnngy: sucka-L_ а”

gyòmoŕ lmëgètm'eszëhelssè. uî-iebtfá-_llńlok' inefnidöen iáphiln

„мы у ésA а’ fogak/ köàditlìjńlnmßgöröliessenele ésl‘a".

szâjbánf‘à?! n'yíîìlalkßellöhéppenlegyesüljenek. xr.' ' )mol

‚ цхйшейхье‘гпён шеашцёьтаьшеь „uúgìymiulz д’:

шъшшум és .z Áaumvßmigáhómalók. мыть

‘ёпуйейайдшвйй а’ зампадешйеь , míumúbíïm ‚атм:

¿i1-par щ, 11ё1ез‚‚ 'hajdim х,‘ kùkonic'za fée. lxeginkóbbe

táplálnak , :de: samnyszánmazásm , emésqletlfenségre fée»

is :okot'ëiòìgáltatnala .‚ ha ваш!‘ magá'nœahïsokńig élnek..

Azërì: меры). öketl1úsçlhdelekkel`felváhanic,I 'és öszvcë,

kötní: p.wa<.=a’riskásáì ,. ‘нету: r'nég helyesebbem a’ szágót.
у ~ húslevessel fözni’s egy kevês füszerszámot h‘nzzá tennL/

..._A’kenyérlegegésségesebb', ha nem igenjpuhanreléggé
sült'és megàsózobt ç AanŕxnagycmA fris., m'eleg, „igenv régiW

elégetrf,"nèdvès ,' mcgfnem-kelmigeu. megsavxanyítattf‘,

репёпе; , Ёёг5‘ез‚. liomokbs , ~köporos"s a’ft. «n_ìçdenkép-,~

pen ártalmas és.v nemetmi való. Lqghasznosabb a’ búza.«

és rozslisztböl vegyl'tett és készült. Az árp'a., borsó,.`

lencse ,-bab vagy krumpliliszt'texl kewrl‘v-kenyérkivált

а’ gyengebb személyeknek fölötte ártalmas.
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и ЫеЪейеЬЬеп emésztô'dnek meg a’ hiì'velyes vete

mények, miìlyen` a’ borsó , lencse , hab , paszuly, ée.

Ы: erò'seu tápl'álók is». Más alkalmath-nság nálok az .

hogy igen puifasztaquk és ha jól meg nem rágatnnk,

emésztetlenül ís- elménnek. A’\zöld bah és borsó hüve

lyestöl együtt egésségesek és könnyen emèsztödnek.

A’ nyálkás, ‘ czukoranyaggnl bövelkçdö gyö-kerek

fa'plá'lók, de ezek is llamar puífasztanak , nzonban a’

szélürülést segl'tŕk,y valamint legtöbhnyire a’ sülykór

ságn‘ak („ш-ш) 1S: `ellen‘t álkmak. ,Mie llartoznak: a’

kere'k répa, kdl‘ó rêpn , kalarábi , 'muro‘k v. sáfrga re'pa

(ez a’ giliszláknt is? (tizi), pet’ŕeàely, pászœnúk , és zel-A

lergyk‘ìkér (11’ vizelletet hajtjá‘k), (Як-11110111, озЕсзбКа

(a’gyomorsnvanyúságot kevesítik), krumpli, árticsóka,

di'sznóke’nyér, föI-di m'ogyoró (dugítnak) ’s a" t.

‚ A’ Káposzta és fl'ínemü ételek is nagyon puñ’asz»

mak, sok külömbféle emésztésbeli bajokat okoznak.

A? fejér káposzta (széket~csiná1, a’ belöle készx'tett

~savanyú kaposzta ellqnben a’ gyeńge gyomornak árt és

beurre nehlezen emész'tödik) és а’ v'eres káposzta , kevés

borrnl és czukorml' kész'l'ttetve, egy ulkalmas és keve

sebhë puifasztó étel. A’ virágos kůposzla (kártifiola)

körmlyen ernésztethetö és egyéb eifélék között gyenge

vìolta miatt elsc'íségetA érdemel. A.’ Sp-inát (kertiparéj)

hashajtó ёз‘ keveset táplá-l. Czélarányosnbba'k az endivia,

porcsinr, spáà‘ga. Az utolnsó vizelltetö, nemzésre МЕНЮ, /

de af lábköszvényben , köben, fövéhyben, aranyérben

és vérvizellésben szenvedöknek ’s a' t.l ártalmas. „

Mind ezen ételek „из“ örizkedni kell а’ böítaltól ,

mert l'gy még több szeleketszůlnek, aszßmésztést gyen

gítik és'gyakran makacs hasmenéseket okoznuk.

A’ Húsétèlek ellenben sokkal bövebbeu táplálnak,

és sokkal _könnyebben emésztemek meg , mint-1’ növe

vényi eledelek, minthogy а’ hlisnak tevörészei nedve

inkhez igen hasonll'tanak , és azért testl'ink'` tápláltatására

. l e `
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kölinyeu forditlatnnk. De mi’vel а’ husélele'k igen eró'sen

tńplálnak , böven vétetve а’ sokvérü személyeknek nem;

ММ]: , söt a’ növevényi eledelekezeknek sokkul рыжих

esnek. Bńr ni'elly kedvezö légyenis azonbau a’húscledel

az emberi тенге nézve, még is kárára lenne az néki

plánlaételek nélkül, тег! ńémelly belegségeket és '

kellemetlen történeleket csupán és egyedülannak та};

dom'lhatni. Ide tarlozók a’ rosz` sz_agú I_ehellet, sù'ly

kórság , hr'idös‘izzadlságés vizellet , az emészlömüszerek’.

nyavalyáji, vérfolyágok , börnyavalyák., ée. Mennél

vénehb faz ‘Шаг, annál nehezeb‘ben 4emészmthelíí és

szikkadtabh а’ húsa , holott ellenben a’- {ìalalabb állaloké

puhább, levesebh; gyengébb, de néha édeses íze miatt

vnlamennyiŕe undori'tó is.  A’ füstölt hús_nnná1 egés

И ségtelenebb , meńnél iöbb fl'istöt nyelt el ., mert ezáltal

anual; a’keménysége és cmészlhetetlensége öregbedik,

és‘,  ha belöle „ш esznek , ételt nem k1'vánást~okoz.

Mindennapi szùkségne'- semmi` sem ajánltalfmtóbb а’

ñatal rparhahusnál. A’,borjúhú5 kèvesebhé táplál, (10

könnyebben emészt-ó'dik, és gyengebb mint. a’ nprhahus._

(Két hónapos korzîvig egy boriút sem kellene lemetszeni).

A’ bárányhúst a’ betegségböl Lábbadozókmlç ajánlhatni,

az i'irühús jól láplákó és könnyü étel, ellenhena’juhhúst

emószthetellennek és néhéznek mondják, és l'gy a’.

tápláltatásra' alkalmatlannak. A’ kecske és bakhúst а’

' gyomor nehezen emészti, de a’ kis gida kedves étele

Soknak. Az ösztövér disz'nóhús nem egésségtelen , de a’ -

“kövéret >csak az erösen mozgó és jó eme'szîêsü személyek

ehetik. A’ fris nem igen fiistölt sunka ‘аду sódér egês.

séges; а’ régi és igenV fl'istös Pedig ártzilmas. A’ májos

llurka nehezebben emésztödik meg, de egésségesebb а’

véres hurkánáyl. A’ fiistölt kolbgîsz csak jó gyomornak

чаю, а’ sült kolbász (ißratmurft) mindeniknél elöbbvaló,

сев]; а’ vajból "аду zsl'rból, melyben sl'itik , nem kell

sokat elkülleni. `



5

A’ Vaddisznó’ husa könnyebben emésztödik mint а’

szelídê., ès öszk-ör' legegésségesebb. A` szarvas és özhús

is , kìváltha mégßatal , könnyen emésztelhetö és iápláló,

de az elsö izet-lenebb az uiolsónái.- Még ajánltathalóbb

а’ fìntal nyúlhúß.- „

A’ Tyúkhús {два jóízü ‚ könnyü emésztésů , és

nagyon tápláló; ezt mondhathi' а’ fáczánhúsról is, a’

melly annál még gyengébb. A’ lúzok’ husa csak ha Batal,

u'gy )ó és könnyen emészthetö. А’ fìatal ludhús egy

kedves. és egésséges é'tel , ellenben а’ hizlalt ludé némelly
O

— nyavalyákra ё‘! okot.
\

A’ Galambhús egésséges és könnyü, ki'vált a’ ‘ш!

galamboké. A’pacsirta gyenge , könnyen ernészthetö és

egésséges , de még inkább a’ húros madár. A’ fogolymadár’

husa porhanyó, könnyen emésztethetö és táplálo'.

А’ Snef' husa egésséges és nem nehéz az emé'sztésre.

A’ kácsa ‘аду réczehús gyengébb a’ ludhúsnäl, de mérték

Рыбы vétetve ártalmasabb is, тег: а’ zsirja'hamar

nvasodík és а’ nedveket megveszte-geti. _

А’ I-Ialak kevéssè táplálók , mivcl igen vízes húsok

van és kevesvérûk; a’ nemiösziönt is oltanimondatnak.

A’ böhalhús ételnek káros kövelkezései: börnyaval'yák;

fekélyek , sülykórság , gilis‘zták és rothasztó betegségek.

Sokan a’ melegeblî tanto‘mányokban megjelenö bö1'pok

losságot leginkább a’ zsl'ros halakkal élèsnek 10111150

nl'tják. A’ legegésségesebb halak a’ fQÍyÓkban, és patakok

ban találtatnak, és annál jobb izüek , mennél sebesehb

а’ vizpek folyása, mellyben laknak. , A’ menyhalnak

egésséges és könnyen emésztethetö húsa van , kivált

a’ májja kedves étel. Az ángolna ellenheù nehezed

emészthetö, egésségtelen és se frissen, se szîrl'tva,

se besózva , se befüstölten nem ajánlásra méltó. Sokkal

gyengébb és kevésbbé árt a’ písztráng , melynek , НИЦ

nyáron , igen jó izü és nem olly zsiros a’ husa. А‘г frissen

i'özötl éen` nyersen fiislölt lazacz és дают jobbmint

\

.‘



6

a’ besózott és vajban vagy zsirban stik; de 1I' folyó

vizbelieket és fîatalokat kell удивит. Könnyehbe»

çmészthelök a’ tomolykó és yepenlán halak , csak hogy

kevésbbé táplálnak ‚ mivel nem olly kövérek. A’ panty

milunk legegésségesebb, leggyengébb, "lßgîńplálóbh ê#

legkönnye'bben emészthetó’ hal, holptt ellènbçn a' fejér

szemlingek nem táplálnnk úgy. A’ kárászßgésséges , а’

сгошрб uehezen emészthetö. A’ ßatal caukák is езда‘

ségesek, de nem а’ vének. A’ bnjuszos tergélye. vala?

mint а’ sù'gér is egésséges, а’ csik kevesebbé ‚ a’ hnrcsn

láp1á1ó~és kellemes izü, de erôseb'h gyomrot Иуды‘

a’ года“ sokan szerelik {bgni Года": közzé kedves

l'ze miatt.

A’ folyóvizi ßák egénséges és kellemetes étel, de'>

az aszúkórságra és vérköpésre hajlandóknak , ha belölç

sokszor вашей, áx‘tani mondatik. Nebezehben emésztö

dik meg és keményebb a’ téngeri Iák’hńsa..Az ósztrea

csígákat azoknak ajánlhatni, а’ kik nz .'_nszúkórságban

sínlödnek, dc csak mértékletesen és kevés borral ,

_ 811170 pedíg sehogy’ sem. l

A’ konyhai plántákról , gyiimölcsröl, olajokról, '

fù'szerekröl, italokról, ée. a’ kövelkezendöket kell

megjcgfyezni: ‘

A’ Сеты]; , kiválLß’ csíperke, kedves l'zük; de

nelieàen emészthetök. és» löbbféle gyomor, és emész
téabéli bajoknak yaz okai. A’ szümörcsök, és szarvas

gomhn táplúlók, és az utólsó a’ nemzööszlönt ís nevèli. l

A’ kl'ilömbféle Saláták legínkább a’ sülykórságnak

ńllanak ellent , hl'vesl'tnek , а’ beleket e's vért tiszu'tják,

és kiyált a’ bövérü heves és a’ dugulásokban szenvedö
szemêlyeknek has'znosak..Ezt különösen'va’ fddor, en

divía és fejea saláláról mondhatui. A’ czikória saláta

vizellethajtó , hastiszlító és a’ lép , és májfájókra nézve

derék táplálószer , kù'lönösen n’ 'sairga kórságosakrq
l uézve is. _A’ babsaláta crôs gyomrol. мы“. А’ porcsin
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hívesítö és tópláló ,'a’ zeller’ígeu vizellethajtó , a’ vöròs

 

és feier карты: csald megöntveJelöbb forró ‘Еще!

volna legtanácsosabb ételnek elkésziteni. Az ugorka

egèsségés, és а" kinyomott levét frissen az aszúkórságu

eaknak javasoljla'k nènlellyek. Szintolly kevessé egésség

telen a’ vörösßés> fejér répn is. A’ kerti és vizi zsáisa

valamint a’ kalán-fû .is а’ sülykórság/ellen )'ók; а’ pim- ‚

pin'ella egyszer’smínd 'gyomorerösl'tů Minden salálák

¿egtöbbnyire hivesítök és csendesl'tök , azért kiváltkép

pen а’ meleg nyári estvéken hasznosan élhetni 'velök.

A’ nagy és apró relek úgy a’ torma is а’ .gyomrot

ingerlik, felböfügést okoznak, de a’ siilykórságnak

ellent állanak, élelkl'váfnást szereznek és а’ vizelletet

hajtják, valamint néha а’ gilisztákat is. why.

A’ Gyù'mölcs’ nemei között а’ savnnyú hivesl't,

szomjat ólt, a’ tcslben lévô rothadós és epés “вита

lanságoknak ellenök dolgozik, a’ természetes kiíirülé

seket elömozditja, és élelki'vánást gerjeszt. Eztcselek

szi leginkább a’ czilrom, medgy ée. A’ vörös ribizke

hasonlót mível, csnkhogy а’ magvait és héjját nern kel

lene megenni. lllyenféle а’ szöllöis. De а’ mell nyava

1уг1во1ша1с nem való. “ ' — ‘ '

Kellemetesbek az édes-savanyú gyù'mölosök, és

îáplálóbbak is: р. о. az ‘Нашёл, de а’ melyet' a’ vise

lösekre nézve ártalmasnak mondannk. A’ Narancs egés'

séges, hivesl'lö és gyomorerò'sl'tö. A’ lengeri hnraczk

egésséges, az öàzi baraczk a’ székiiresedést némünémi

képpen elösegl'ti“, de ha val'aki рока: eszik, kivált

héjastúl, nagy hasfájást okozhat. Az alma igen egés

séges , Ьбппурп emészthetö , az epés gyomoŕromlmság

ban hasznos , az emésztést elömolz'd'l'lja, Iágy és könnyü

'széket szerez, és` a’ kö’ és fóvény’származását 111116116

een akadályozza'. A’ körtvély sem egességtelen, mind

azóltal annak, à’ ki azL héjastúl eszi. _llamar szeleket

okoz . ès ha nagyon kásás és elórcit а‘ gyomrot elrontja;
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jobb' àsznlvà és fövé.’ A’ .ezilwîlólA a’ has meglágyúl, ai ‚

ember meghivesedik, ide, Ihelöle többeœkét even, a.’

gyomrát is könnyen‘elrontja. A’ csitkebogyók táplál‘ók,

hivesl'tök és а’ взёёге’йэ munkálnak. Azfédes, és úgy

nevezett àpongráczgf‘éslpörczogó cseresz‘nyie , ha'csak vai.

laki belölök sokntnèin es'zik,‘nem >te‘rrheli a’gyorńrot. 1

— A’.Szamócza lvx1gy1~ »ldíeper leghas'znbsb eledelök

a’ vköszvényben ,.'tagfájdalmakban , lpodugrábzm , köben

ès száraz betegségben nyavalygóknak.. A’ malozsa szöl‘

lò't ha vmagvnslúl eshéjastńl eszik ‚ a’ gyomor meg nem

emészti, és szelet сайт“. A’ bodzabogyók táplálók , és

штык. А’ málna hasonll't a’ sznmóczához, és igen

egésséges. Csekély mértékben a’ fekete afonya, és fóldi

szederj sem árt az egésségnek.

A’4 Dinnye jó gyomrot kiván , és csak mértékletle

‚ >ní/il vétetve (és talán ha éretlenebb) okozhat hasmenést,

gyomorgörcsöt, hideglelést és egyéb bajokat. A’ Ш}:

-fríssen nem egésségtelen, ellenben a’ régi megárt. A’

íìgék lágyl'tók és a’ turba kivettelését elömozdl'tják; va’

régi állott figék nem egésségesek , de a’ frissek gyen

gén ürl'tik а’ hasat, czekkel egyeznek az égyíptomi

szilvák. A’ pöszgnéle~(egres) a’ magvai és héjja miatt bö

ételro nem való.(A’ vörös afonya elösegl'ti az emész

tést.. Az olajfabogyók, ha'be типа]: sózva , evésre in
igerelnek. A’ bits gyomorerösitö, de, valamint a’ kö

kény, nagyon öszvehúzó.

Az édes mondolamagvak а’ csipó’sséget takarják be,

héjastól‘vétetve pedig rekedséget és köhögést okoznak.

Egynéhány keserů mandola , а’ mint mondják , а’ ré-f

szegséget kisebhl'ti; állaljában a’ чём csendesi'tik. B6

mért'ékben megártañak. A’ mogyoró könnyen köhögést,

a’ torokban csiklandást, és fuladozást, szùkmellüséget

g'erjeszt. A’ tölgyfn танк, ha me’gpörkölve kávénal:` .

fözettetik , a’ görvényes (scŕophulös) gyermekekre nézve

. igen `egésségcs , csakhogy jò gyomur kcll hozzá. A’ дези

l
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tcnyét nem míndenkì emészli meg, és azonkivül szelc

ken , szèkszorúlást okoz. A’ káknó táplál, és a’ nemiösz

tönt. nevelni mondaiik. A’ sulyom nehezen eme'sztet

heLö és dugulásra, gyomornyomásra :1d alkalmat.

A’ Só a’ legjobb fx'iszersza'm, hígítja а’ nedveket,

az emészlést всё!!! , giliszlákat üz, és a’ rolhadásnak

‘спел: .111; а’ _szék’,és húgy’ ú'rülését is elömozdl'tja. A’

beasinált halikra nehezen emészthetó’ `és nemzésreösz

tönözö. vA’ szárdella'k ótelkívánást szereznek, ůgy a’

héring is. Az újabb idökben а’ héringtejet (Herings:

milch) igen hatalmas szernek mondotâák а’ gége ‘1326,;

kórságban, de annak e11`éle haszna nem lálszik behizo

nyodni. Az eczet u’ rolhadást ellenzi, hasznos а’ sülykór

ságban, giliszták el1en,a’ szomjat oltja és a’ kövéredést,

elhízást gátolja. A' könyavalyában, hypochondriu'ban,

hysteriában (sziinádrában) , köszvényben ,‚ szaggatások

ban , sápaszlókórságban , köhügésben és általjában mín

den mellnyavalyákban igen árlékony, jobb il1yenkor

helyette а’ czitrom savany. *A’ czukor ellent áll а’

siilyko'rságuak , üzi а’ giliszlákat, akadályozza az c1111'

zást ;` és а’ kövér ‚ zsiros eledelek’ emésztödését elömoz

ditja. Böven vétetve (щ а’ fogaknak , mellyek tölìe

megodvasodnak, továbbá savanyúságokat okoz és az

anglus nyav‘falyában (Ebagában) szenvedö gyermekek

nek valóságos mc'rcg. — А’ méz használ a’ fekélyek,

giliszták, dugúlás és húgyf’óvény ellen , de szeleket is

támaszt; és fájdalmas hasmenést ’s emésztetlense'get.

Az Olajt szinte csupán а’ salálák kfêszitésére hasz

lnzïljuk, de az, illyenkor is fris és {Езда légyen. A’

lúdzsir nemegésségtelen, ha valaki nem iszik гей,

kivált sert. ‚ `

A’ Téj Шри}, egésséges, hasnjn'tó, szomjoltó és

hivesl'tö- De, ha a’ gyemorhan savanyúság volna, árt.,

valnmint más teies ételek is. Az irót a’ heves кашей

nek és cpès nyavnlyákru , sorIv-udáem' hajlundoknak
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‘aján'l’l'm-tni. -Az írósvaj n’ legiohb zsiradék és a’ gyomo'r

‘legléörmyebben Ы!‘ vele. A’ sajtok'a't -a’rothasztó beteg

sëgelire hnjlandó és úlö személyek kerûljék‘, а’ kecs.

Ваза)‘: nehezehben emésztelik me_g mint а’, tehénsajt.

Mennél МЕРЫ), nvnsabb a’ sajt, annál egésségtelenebb

ál'taljában. y _ ‚ ‘с;

' - A’ lyukmonyak 'vagy tojások táplälók és könnyen

emészthetök , ha {Неве}: ‚  de a’~ régi, keményen f5»

zöti és sült tojások , пятым: , árt~alma»sok. A’ туч]: és

‘fáczán tojäsok legjòbbak: nehezebben emésztethetök
‘a’ pulyka- , 1nd-, il‘écze, galamb, hattyú -és bilicz

‘tojásoln '

Az íllatos füszerek között a’ foghagyma üzi a’

«vizelletet , ízzadtságot és havi tisztúlást. A’ veres hugyma

vizelltetö és izzasztó; legjobban esik a’ kövér, sápadt,

petyl'lüdt és elnyálkásúlt testäeknek. Úgy a’ metszö hagy

mais , de erösl'ti a’ gyomrot is , mint szinte a’ borsfü. A’

rozmarin havi liisztulást indl't, Valar-uint a’kakukfü,

`a’ melly gyomorerös‘l'tö is. A’V turbolya az emlökbe tejet

gyûjt. A’ czitromhéjhevít és nz ernésztést serkenti. A’

kömény a’ tejet neveli és szeleket ü'z; úgy az шика

por is.I A’ 111115161- az ételkl'vánást és nemzö ösztönt

»ébresztgetL A’ babér izzaszt és vízelltet , azonban gyo

morerïösítö egyszer’smind. A’ ruta gíliszlaù'zö és havi

'tisztúlást segl'tó'. A' komló efösl'tí az emészthetést ,

húgyot és gilisztákat hait, de meg is részegít. A’ gyn

logfenyö’ bogyójlt vízellethajtó tulajdonságok miatt

théa gyanánt a’ vizkórságosaknuk lehet ajánlanì. A’

{ох-та élelkl'vánlíst gerjeszt, a’ sülykórság ellen hasznos,

és vízelltelö. A’ szerecsendió 'gyomrot erösl't. . de., mi

ként a’ sáfrány, kábíló. A’ sáfrányt kivált a’ hö haviì

'lisztúlású fejérszemélyek távoztassák. A’ fahéj és'sze

recsendió vírág gyomorerösl'tó’k és ébresztök. Hevítöb~

_ bek а’ szegfûbors , gyömbg'zr , fckete és fejér hors ,` ée. ‚

mindazáltal kis mcxmyiségbcu ezck is gyomorcrösílöla.
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A’ Jég kevés mértékben` gyomorerösl'tö , hivesl'tö ,

és a’ tisz‘támlan gyomornak jót мы д ellenhen a’ legvcsze.

delmesb nyavalyákat okozza, ha valakì teste’ fe‘lhevíil

tekor él vele,

Az kalokra néz've n’ vizröl ezeketkell meg'jegyezní.

A’ legjobb ítalra való -vl'z да’ .homokos és kövecses he»

lyeken eredö forrá’sokból merí'tletik. New táplál идут,

de а’ szomjnt oit/ja, a’ vert higl't-jn , »és egy szóval .at

egésséget {6mm-tja. >Hidiegen inni ant' iegegésségesebh,
de itt sem keil iumfól. n’ mit .a’ Jêgmél mondék elfe»

leitkezni. »- А’ ser (11a egyszerü) egésséges, táplálóo

gyomererösítö, még a’ barns. jobb д’ fejémél , a’ melly

hamará’bb megsavanyodik. Ellenl‘.' 1111. a’ húgykövek’

szármozásának , mellyek a’ borivóknál tapa'sztnltatnak,

ellenben , n’ kik sok .sürü serrel élnek, azokban epekö

terem könnyen. A’ 4sierivók ritkán `élneznßli; , és Кубы“

nyire-,a’ nyálkásságban ,szenvednek A’ huzaser hevl'több

mint az árpaßer; ellenben n’ tozseenhnsdugitó , ‚ёв а’

lehellést летает mondatik. A’ fejéi-.ser nyárbn i6

hivesjtö és kellemetes ital, a’ melly a’.húgyelvńlasztást

és hör’ gözölgését igen‘segl'ti. l I '^ ‚

Á’ Bor еду legjobb erösŕtöszer, a’ rothasztó, és

némely inbéli hidegleléwkben ninas mássa. de ha vele

mértékletlenül élnek., vérpezsdülést, ,kábúlásbl guta

шёл, tagreszkeiést, ёуошогяачапуоёйц‚167121 , Мь

köszvényt , sár’gaságot , fúladpzást ,'ée. QkOZhßt» —‘ Al

igen ůj bor, a’ benne lévö savanylíság miatt, gyomor _

görcsöt , hasmenést, hasfíiidalmakat és eŕféléket támaszt;

az éretlen szöllöböl nyomott. borok pedig kólikát sô't

köszvényt isV szi'ilnek. Minden` borhamisítás ártalmas és
büntetésre, vigyázásra méltó. Kòzömséges asztali boxjnak

legjobbak a’ savanyúcskák, mert ezek az emésztést se

gl'tik, a’ rothadást ellenzik, verejték és vizellet 1141]

tók ’s а’ t. — ‚"
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Ezekhez tarloznalc а’ Bajna ., Mószel, Neckár mel

léki, Frankoniai és Auszîríai borok. A’ savanyúsédeses

blìrok hevl'többek , kev'esebbé l'zzasztók, de hamarább

részegl'tök. Az ide iarlozó Franczboroknak néhány

esztendeig kell állaniok, hogy azokat ártalom nélkûl

lehessen asztali borok gyanánt használni. — A’ Cham

pagni bor igen hasznos а’ rothaszló ’s némelly inhideg

lelésekben: felböfögést okoz, izzaszt és vizelltet, sok

szénsavanyú levegövel bl'r, mulékony részegséget okoz,

de némelly gyengélkcdök’ gyomrában égést gerjeszt. A’

magyar fejér borok között a’ Neszmélyit mindennapi

italra legjobban ajánlhatni. A’ Porthor (‘рт-11111111) vég

.tére igen tùzelô' és mellette valameunyire öszvehúzó ,

de gyomorerösl'tö is.

A’ fnnyar boli-ok hasznosak a’ petyhüdt “151111110

tású , pöffedt husú, igen Иду hasú, és gyenge gyomrú

embereknek valók , mert dugl'tnak és hevesi'tnek vala

mennyire. Ezek sorába tartoznak а’ veres magyar bo

rok , és a’ veres Francz , Burgundiai , Eremitage-i' , Bour

dau-i és Ролик-1101’. i

Az édes borok, р. o. а’ Tokaji, Sopronyi ‘аду

inkább Buszti aszúszöllöbor., a’spanyol, Cap, Malvá

sziai. , Malagai bor , a’ Frontiniák , Sect, Alicanti lachri

máe' Christi, Vesúvi, Firolisi és Muskatálybor , a’ iìatal

és kivált .bövérü személyeknekfigen ártalmasok. ellen

ben a’ megvénült hypochondristáknak, ’s ollyàn ‘ не? ’

mélyeknek , a’ kiknek gyomra gyenge és savanyodásra

hajlandó, kis mennyiségben igen ajánltathatók.

A’ Savanyú borok végre egésségtelenek., тег! kö

vellen'lálikószvényt,` golyvát ’s a" t. nemzenek és a’

'nedveket тег-011111111. Illyenek föképpen a’ Csehorszá

giak és a’ Kassai? borok.V

Az égetboi'ok, liqueurök csak kevés mérlékben

иеш airlnnak , ’s így ig cáak a’konloŕkórságos, nyálkás, ‘
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szelekre és savauyúságra hajlandó ‘аду înehezeli-Wizellö

személyekneli. -- ' \ . ‘

A’ Té) sok >nyavalyákban.11’ legjobb eledel , .kivált'

mìnden uemů sorvadásolëbarr, ‹ fekélyekben , ' rxíkfe'né-`

ben, hurutban, slïlykórságban‘a’ bo1'iszákok’~g'ybmor

beli bajaiban , ée. A’ kecskeléj`tiíplá1 és szorúlxíst okoz,

a’ jubtéj igen ńehe'zeqeme'sztlhelo'z, kövérés. lmdorl'ló,

a’ szamárléj а’ sor'vadásban Игры) , a’éavó higl'tja а’

nedveket , a’ hele-liet sikosl'tjá és tágl'Lja. .. .

А’ must táplál, de puifaszt, felböf‘ógést; sze'1èket,'

hasmenèst , fejfájást okoz és a’ ïnedveket siir1'1i.\A"gyii

mölcsbor nem egésségtelen, csak igen _régi` vagy'igeu új

ne legyen.  A’ limonádé hivesl'l, az epés csipëssëgct

kisebbíli, és többnyire minden‘hidegleléseklien igen

alkalmatos ital. A' mondo1aléj'~11'ives1't, táp1ál,`és, ki

váll a’ forró nyári napokbnn , 'kedves ital; -A’ Ny1'1‘vï1'z~
nedveket higl'tó> és gilisztaüzò'; de csak keveset kell

belöle Íńni. _ _ ' ‘ и? с; ^

А’ Kávé és théa fóképpen az‘erötlen `in1'1`,'1>öve‘:ríí„

komorkórságos, szünádrás, vl'zkórságos vés4 e’lsiox'if‘a'iilt.'Y

személyeknek árlalmas. Akármcllyik is csak‘ŕitkán`

hasznos; az erös kávé még legelöbb használhat'zg’.651111i

vngy félbe hagyóhideglelésekben. A’ puncs csakl i‘zza's'z-j
tószer gyanánt'ml'velhet jót.` i l i’

A’lhúslevek hasznosak. Jóságok a’ hl'ls’nemétö1

fi'igg Es erre nézve az olvasó j_uttassa eszébe , а’ mit

fólyebb a’ húsról mondoll-am. _ _

Míneláutána a’_1egszokoltabb táplálószerekröl an

nyihan, а’ mini azok a’ mi lestíinkre hatnak, mail:

szóllottunk , moet azon regulálçra is ki kell Lerjedniink,

mellyek a’ test’ tápláltatását czélarzinyosabbá мы és.4

az egésség’ гашиша: tárgyfizzák.- Azok azt az МЫ,

mértéket és környülállásokat határozzák meg, n’ mc1¿

lyek az emésztésre nézve legkedvezöhbek. A’ mia?.



14

aves' ídejét illeti , szù'lnséges , liogy a’ gyomor bizonyos

órákhoz szokjék; legjohb regge] vékony fülöstökömmel,
délben Á)'óltartól ebéddél` és estve takurékos vacsorával

élni.`Az ivásra вы! nein wlkalmaztal'hatni, hanem , а’

mint kiki szemjazikfa’ szerirït igyék többször газу

kevesebbszer. Az elèdelélè’ mennyiségét sem határol-i

hatni meg , mort ezt is kinekkinek ételki'vánása, emész~

töereje, testalkotása és szokása szabja ki. Az- ehességet

kell lecsendesltni, вып‘ pedig a’ gyomrot tele tömui;

e; gina’ ’_siuórmérték, a.’ mellyhez: az‘ember magát

alkalmaztathatja. Így van'aßivással is a' dolog; ha лот‘

jad elmúlt., ne igyiíl, _többet.,Ha' valaki nagyon szomjú,l

igyék csak kicsinyenként , egyszerre sohase igen sokat ,

mert máaként a’ gyommnagyon elgyengäl. De n’szonv

júságpt is csak ollyan italokkal kell 'ollani , a’ 111е11усь1:2
azt tehetik , es máskéxit lsem мыть, йгга tehát nem,

hevl'tô , szeszes, és részegítö italokat kell elövenni- A’

viz és valamelly könnyü egyszerü ser., mint. szokolt.

italok, eme’vkivánatot legjobban kielégitik», valamint ,

némellykor a’ limónádó ,_ téj , ée. is ugyanazt teszik. —

A’ ezeszes italok ellenheu `azoknak has'znosak , a’ kik'

neclves ¿s hives idökor nagy fára’dtságòt 4kénytelenelv;

kiállani, mint a’ katonák-f, és még inkább a’ tengeri
hajóslegé‘nyek; ñatal Iembernek azok, ezen esetekenv

kivl'il , valóságos méreg. ’

Az ehességre nèzve meg kel1_ külömböztetni , vall

jon .az terinészet'es e: ha beteges (а’ gyomol‘nedv’ '

hibás tulajdouságától) volna, akker .természet szerint;4

nem mindég ehetik az einher; és minder! éhezés mellett

is , ha legkevesebbet evett‘ is valaki, azoifmal a’ g’yom‘I

rát tele és tömve érzi, a’ mi néki inytés> гудит‘;

szolgálhat. ' y ’ ` _

Továbbá az ételeket a’ lenyelés el‘ött’ jól meg' kell"

r'ágni és a’ nyállal öszvekeverni , mert csak ígyl'esznek

а’ szétoszlásra (emésztésre) és a’ test’ tápláltatására al

b
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ымшььцымьгь emészìenek 1.3mm mi.,

а‘ kik lassan ноша}: enni.

‚ Evés eló'lt és ntán' а’ testnek és elmének igen er’ös

izgalása ártalmas: jobban esik az étel, ha И}; és be

szédes ta'rsaságban men véghez, és sutánna az cmher‘

еду kis óru'cskát nyughatik. за; _ . . ‘и!

‚ . Az evés elött, alatt és mindjárt ulánna а’ böivást

Валдай kell; mettez állal az emésztésre szükséges nedev

и]: igen meghigúlnak, és az egész emésztésbeli fogla»I

Intosság elakad. „ n

„и _TC-"MI F'augl '11"

‘д ‘Az emêsztés me‘llett a’ benm'inket környékezö '1e«v

Yegöt is, kl'ilönösen а’ lak- és hálószobákban, tekén»

‘(еще kell venni. Hogy а’ levegönek bizonyos befolyása`

Идут az einher’ hqgylélére, má;` a? `faflusi és Yáifdsìiv

la'koêokpak szembetünö kl'ilömbsége ig' világoshnv Мани‘

а’ kik „köz‘ött'nz elsòk nngyobbára a’ "szahad--levegönr

Í’Qglalutoskodnak. ' ‘ ' `

 

..‘, A’ levegö’ .xnìnéiiii’ínégétöl’ fíigg lnellnek,

és inaknnk állapqtjok , ’s Жду töhbféle', tekéntetben. an.

egész нашей egéssége. Ennél Году‘; sm'ikséges olly lnlnást:
щиты , а’ melly szab'adon dll, а!’ napfénynek vanA l

kitéleт , nem fölötte kicsi‘ny és alacsony, hiogy henna.

sem a’- tisztaságra, sem a’ melegségre és ' világosságras

sem n’ száraz‘ságra és bzl'ikséges levegöre nézve Радуги-д

kozi. ne láttassék. Az ajtókanés ablakokat, mind а’

1ak~ mind n’ hálószobákban, annál‘többször és tovdbb

kcll kinyitogálnhimennél. kis'ebbek ’s l'gy а’ levegö

bennek hamarább elromlik. A’ levegö’ tisztaságát fú

‚ ЮЦёЬЬ rnn-tjákv а’ szobákban szárogptott nedves ruh‘ák,
vagy ha ubennek.' ,fóznekl `és ‘азы; kanóczń olujméese- —

ker, “Иуды: égetnek. —- Nëha máx' a' szaglás' ‘Щи!

megismérhetni а’ levßgö \tísztaságáz, p. о. a’ most- épi'-y

telt házakban, de nem ìndég ‚ és csa'knéha egész bi

zonyossággal. Mert a’ даю on szngos dólgòk , ha még

\
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olly ke'llem'et'esek is, szintolly dög'lcletessê tehètik'a'

levegöt mint a’ hiidös gözök ée ,pairázatoh Ezen okból

soha sem tanáesos az er'ös illatú vii'ágokat a’lakszobúk

ban , ’s annál iukább a’fhálószobákhan НИЦ éjjel tur

tani, тег: ugyanaz ‚ а’лйуе! valaki a’ levegöt johbí»y

tani akarja', vesztegeti meg аи- г

Ezen elöadásból önként "ilágos , hogy a’ гамма ,

szagos porok, vizek, mézgák és eli'élék, a’ levegöt

seliogy’ sem javithatjáklmeg, ha szabad levegöt nem

ereszlfink be. ‹ ` i

A’ pinczékben, ‘a’ hol sok bor шагу ser {оп-01: ,

gyákorta olly r‘ornlott-levegö tal'állatik , hogy abbán a’

meggyújlott világ azonnal elal'szik, ‘вы: az ,embef is',`

11n-hele men, megfúlud. Az illyeirrosz levegät >úgy

jobbíthatni meg , ha benne több izben'kevéspuákápòrt

Мытищи]: fel, ’s ezt. egymásután tübbv napo‘kig‘mi‘f‘

ve‘ljúk.  Ha Bétegek’ szobájiläan akin-'juk a’ l’evegöt'

jobbl'tani, és más szoba, а’ hova addig a’ Belegel'lwzni

lelxetxìe', ninc'sen, Иду так olf léŕében az, ájlókâlt és

ablakokal; kitárni nem volxm tanáoeoà ‚’ дыш- шёэКёнЪ

kelleegl'teni ,_ úgymint а’ szobábá eczeteLhintem”,vagy,l

kivált'nyáròn, oda jeget bevińni ‘аду Iegy `nagyobb

q

ve'dénybeu hideg vizet (de távol a’ Belegtöl), továhbá

zöldágokat , a’ mellyek mind nyúj‘aniiszlitják és задач“?! '

a’ levegöt. Mind ezeket még jobbá teszi , ha egyszer’s'

mind’egy serpenyöben jól megtört faszén- is helyhez

tetik az ágy alá. A’ szén tudnillik a’ rothadásnak ellent

dll (а’ mint ezt kiki tudja , és már abból is \világòs,

miv‘el nz elöbb t’övön megégetett ’s' l'gy füldbe levert

karók semx rothadnek el), és e’ mellett a’ levegöböl is

sok nedvességet huz magába. Így a’ ‘sz’én a' lev'eg'öt, а"
ròlhudt Arészektöl megfosztván, megnedvesedik,. söt'f'

véglére a’ mngúha vett nedvességben úszik. Ter'més'ze-

tesen szůkséges, több izben fris széuporral'váltani fel

атм: , hogy а’ levegö tisztán mar'adjon.'
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‚ ‘ЭМА' Levegö’ tiszlaságán/ ki°vif1~inëg t‘öbbl‘d. 'is fell ‘1

gS-ázni , kíilöniis'en annak mérlëkletére. Erre тете 'is a’

közèp ‘Поп kell júrni, télewugyzm isy he kell füteni

(de, ha ЕЩЁ, пе gyeptözeggel‘ìiág'y köszénnel), _’és` a’

szobät'gyenge melegben Vtälrtani , _inert а’ ГЫбЦёЬЫ szo

bdmeleg igen ártalmas. Úgy fl'ŕáföt `¿sem kell s_oha benn
megszenvedni, a’ melly nem“ csak igenÁ '_alkal’màtlan,

bnnem, nev'ezetesen u’ mellnyav'alyásokra nézre, na

gyon árt is. A’ fözökexnenczéçva tüzhelytetgrn‘jó a’

szobába raka'tni, mert' a’ levegö [tala fólötte 'rom1ik.

Nyári hévségbênnzon kivüwljeafkìki 1.162.116.1511”

' nyús és a’ rolhndaisnuk ellentálló e'ledelekk‘el", шпаг

tesse „сыр; estve ‘аду éjjel (de nem ‘a’ há1ôszobá'jál),

gätoljn meg a’ nap’ égelö sugárainak szabad 1_1euyomń..

lását, és vegye eló", a’ mintmár javusoltam, а’ ‚еде: ,
inellyet гады-„км rakva’n’ szohzíjábal helyheztetl Hi

deg id'öben a’ kimenetelre, n’ hol lehet, a’ déltáj vá

ljxszlassék, meleg nyáron pedig ‘a’ reg газу eátJ' 

s'z'ńrazsága is megkívántatik- Ezeu okból ne hotilozkod..

jék вены оПуап lakhelybe, a’mëlly nem eléggé s‘zú'i‘a‘z,

ne tartózkodjék kimosott és sikállott szobákban, mig

meg nedvesek , és ne hagyjon azokban nedves rulidkat'

felaggatni, kivált a’ kályha körül , а’ mint 'ez` a" ve

szedelmes szokás még sok helyütt a’ gyermekszobákban

megvàgyon. На ш fìgyelemre nem "так, úgy ’Ье—
löle számos nynvalya'k, mint hurut , köhövgés , {Идёт

zús, inhideglelés , gutaù'tés , ée. szzirmoznak, mellyeket

olly könnyû lett v'olna eltávoz‘tatni.

A’ jó egésségnek egyéb feltételeit a’ test’ kíválasz

tásninak rendes volláhan, a’tiszta csl'nos magatartásbnn

és illendö ,ruházatban, nz ébrenlételnek és alvásnak

okos mértékében, és végre az Elmének korunkhoz és

ereinkhez képest való munkálkodásában találjuk fel

"’ Végtérc meg Anz egésségre'nézve a’levegön‘ek Í11enf16 I

’ 2
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y_A’ Í__test’- kiválnszuisuiról vmegjegyzem . elöször ,

hogy az ‘izzadásrçn ‘вы; börkigözölgésre vigyázniv kell,

t. i. hogy se az n_aeg ne gáiollassék , se a’ teslnek eleröt

~leneieséig ne szaporl'ttassék. Ha meggátolódott , akker

за: a’ штык melegen _taiflása , meleg МЫ}: és izzasz

tószerek, p o. bodzaherbaté állal kell újra kihujtani

 igyekezni ,‚ a" mil senki sem muluszt el a’ pélkül, hogy

а’ mega nyakára holmi néha legveszedelmesebhuyava

lyákat _ne _hu_zzon. A’ megifelçedt börkigözölgést a' ,me

]cg ferdök is elömozditják , kivált. ha az ember utdna

magát~¢gy meleg égybnn kialussza. '- Mások ellenben

n’ melcg _ruhák állal nynra_tszaka, n’ béllelt öltözelek,

és fölötlébbi szebafůtés, ée. álfal nnnyira hozzá szok

tatjákmagokat ‘а’ bô izzndásra, hogy miutta a’ börök

egészenyellágúl, és a' `testök’ táplaltatására legszl'iksé

gesebl) reszektöl fosztatnak meg. Ezcn esetbe'n hasznosil

a’ folyóvizheu fördès, a’ mi, ha vele vígyázva él va

laki , a’ testét és >klïlönösen az _eltágúlt liörét_legjohbam

erösl'ti. D_e illyenkor, a' mint akárki gondolhalja, a’

_— nngyQn fütölt szobál'cat, és mindent, a’mia’bó’rkigözöl

gését gyorsl'tja, neveli , szorgalmatosan kell keríilni.

_Szintúgy a’ húgyhólyag’ és hélœatoi‘na’ kiù'resedéf

seiröl sem kell megfelejtkezni. A’ húgyhólyag’ _nyál

kásságmbenne ylévö aranyerek, kövek és eifélék а’ vi

zellet.’ folyását gyakorta meggátolják; illyenkor МЫ;

illendö вице}: után' kell látni , nem pedig çi’ kuruzso-f

láshoz. Akképpen van a’ (“йод а’ szèkù'rülêselikel is,

‹ а’ mellyek hel igen gyakran, hol igen kêsedelmesen

történnek. A’ hasmenéskor mindég annali okát keressíik

ki. a’ mint a’ mag-'i helyén tanl'lani fogjuk, és úgy

kezdjl'ik a’ gyógyl'lást , valamint а’ hasdugulásban is;

csak azt emlitem még'. hogy a’székre eröltetêsnek sohnv

sem lanácsos ellent ё11ап1‚‚ máslçént az elmúlván hasf

dugulásféle'bajak (Штык elfi.
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wëßògy à'l-ìesmefk `minden` 'mùnk'álkodásni bántatla~ ’

nů1-fu\ywtód§anak, n' mitölf fiigg minden4 testi jóllétel ,

:À- агга kell идущая , hog‘y laiwkal «kivülröl'semmi se

akadályozza. Ez' okbo'l kiki teslére nézve n’ шипы;

ról állllja'ban go‘nůoskodjék . kiilönösen u’ lábakéról,

minlhogy‘ eze‘kndk-'a’ kigözölgése azonkivül Íis igen kön

nyen'elakatl .es igy n'llegveszedelmesebb нужду/Мы:

olmzhatja:` a’ ‘folyóv'inben fórdés/ és mosódási, (а’ mit

Шар vnlnmennyire meg kell melegiteni, nyáŕon pedig
~vl'gyázva terinészeles'umel‘egen haàználnßàegy leg'jobb

segitöeszköz a’ test’ ióllélének гашиша". А

fil* De még n’l ruházalbnn való Atisztaságŕa és' illendö-ì

ségre is kell iigS'elni. Hogy a’ säz'iik öltözetek,V mellyek

a’ testet ösz‘veszoijitják. és vvagy а’ lehellést ‘аду az

einèszlést neh'ezitik , ‘аду а’ ve'rkerengést ,is gátolják ,

az óbrá’zatnak mesters'éges pirosságot adnnk, 4a’« test1-e „

nézve fülöttébb árts'anakya’ nélkûl , hogy valami hasz

nok volna , minthogy n’szép emberi termetetis legtöbb

nyire elcsúfitják‘, а’ helyett hogy jobbitanák, már ama’

iübbször meg Мент. ájnlásokból és egyéb roszúlléle

lekböl is érlhetni, mellyeknek- a’ s'lorosan hefüzött

fejèrszemi’alyel;r és a’ mostani módi azerint.- feszesen
öve'zett férjñak-vagynak alávettetve. Más felöl arm is l

kell vigyázni, a’ mi a’ melegentártást. illeti hogy t. i.

senki nagyon meleg ruhaikba ne ö1tözzék,'kivá1t bél

lelt siìvegekbe, ée. mellyek másként is ái‘thatnak.

Továbbá illendö mérléket kell tartani az ébren

ségben és nlvásban. mozgásban és veszteglésben. Min'

denikre nézve meg kell tartani azon természeti tür

vényt, melly szerint az ember annál többet alszik,`

mennél fintalnbb. és megfordítva. A’ férjfìkorban 'hat

‘аду hét бы“; ш: az` egésséges alvás.-Némelly testi

mozgásokat , a’ mcllyek igen erò'sznkosak , mint a’ sze

les ,tánczolás, lovaglás, és többféle jálékok , kiváltA-nz

ebédlés elött és mindjiirl utána,lmindég keriílni sziikséges.

2 ' ‘
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A’ mértékletes járkálús ée más kevésbbé eröälakos

mozgások ellenhen nem csail;` hasznosak , hnnem Мне}:

kinek szükséges is. A’ ki ezen két dologra nézve а’

középútról ellér, igen keveset vagy soket (Цинк , sem

_ mi vagy'pedig eröszakos mozgásokat tészen: az hibá

zik, éshibás штаммы-ь legtübbnyire ’valamelly

'nyavalyával Евы, a’ mint ezt а’ szobniilöknek és erö

szakosan mozgóknak `bnjai elég vil-'igosan ész gyakortai

megbizonyitják. ‚ _

Végre az egésség’ Юных-‘11541161 még a’ léleknek és

sz1'vnek(@¢můtl)) állapotját is számba kell venni. A'

huzamos gondolkodás pihenés nélkül , az eleven , foly-`

vást munkás képzelöerö, rongáló indulaloskodás, а’

tesi ès lélek között lèvö egyarányúságot megzavarják,

ez pedig mindég betegség. Azoktóll мы kiki örizked-Í

jék , mindeuben tarlsonillendö mérléket, kerûljg mind

аж, a’ hol lehel., а’ mi az ö lelki csemlességé(i megl zavnrhatja, hogy önnön egésségét гаммы. —- Vnlójá

han az e’ forrásból eredö nyàvalyabéli okok a’ leg..

'gynkŕabbak, тег: legtöbb testi és lelki nyavalyák

szármoznnk a’ boszaukodás, harag, ijedés, félelem,

fólöttébbi öröm , szerencséllen szerelem, ée. miatt; és

ha ezekel. nem mindég kerülhetni is el,_mindazáltul u’

magán v`aló uralko'dás’azokat igen mérsékelbeti/és za~

bolázhntja. _ ‚ _.

Minden eddig mondottakat` jól jegyezze meg msi-_

gának uz olvnsó. hn egésségesen ада!‘ maradni. Mex-t

ha jó is, тиф! nkármelly lwjból kiszabadi'lani тегу

akármelly sulyos nyavalyán és szenvedésen könnyebbí`

teni tndni , még is vsokkel ha'sznosabb a’ betegséget

megelözni és elkerůlni, а’ mire én ezen Bévezetésben

föképpen czéloztam. Уайт ne hijába adlam volna ezen

Y egésséget Lárgyazó regulákat! ,

Ещ
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‚Х‘МЕЬЪЫЕК ÀES» NYAKNAK BETEGSÉGEI.

\ “НМ ' ` "i ¢

‘111111111;-В›е_1:_е‹11зё;;. _ _ _

A.’ Hurutl égynlegtöbbnj'ìre. nem veszedelmes' дуть

dása az orr”¢ 1501612’. 'gége’ és‘ŕa’düìdökbe 'nyůló gege
‘мы’ ‘пуШЪоЬйсЕу&1Апа|к_Ё‹МЮбп i'gy usal; итог!’

Jielsejét :bewmiò' uyálkahár'tywY s'zeiived , akkor a’ Ка’

iarrh a’ Iegkisebhgráìiícábinfwggyon jelen.: tf1/n’ МЮha, ha рай; й gege is »veleî summed; ‘aÃkkor lrlel-uedlség ’ i

is áll elö. матом СЗСЦЮЁЬЁ{911111011'81‘1116'К 16,;

hátnlaóhb része'l .is igen ‘атак ¿s „шашки-‘ют

han nem éppen veazedelmetle‘n '-a’lK'ntarrh ‘югу hurut,

mert ha vele 'nem vgondolnnlc.` vagy könnyenA veszikf,

néha makacs Vés igen veszedelmes mellnyavalyákkd

штык. Kú'lönfesetekben ‘у’ rekedtséget a’ tarlós he?`

széllésv, éneklés, kińltozás, ée. is оксид“. ‘

Bcndszerint borzadással kezdödík , mellyet gyakran

fòrróság váltfel és ‚ а’ Beteg álluljzîban igen vérzéltimy

a’ hideg мы. ‘A’ száj’ ize són,A ‘д’ ynyelvrfejéres., nz

ételkívánás kisebb ymint máskor.fA’«' laideglalöp атм

sok leginkább' ваше köszöntenek he, és~gyenge 42211

daissal végzödnek. Az orrból valám'i csipös_\jizféle nedv

szivárog, a’ melly , a’ rnerre folyik . a’ részeket Шве

besi'ti . a’ honnét gyakr'an az ‚оп‘ és fólsö njak is meg

dagad. Ez a’ nedvesség lussanként Yalami- e-nyhesürü

nyálk’ává (tákonnyá , torhává) változik. A’ köhögés ele

jénte száraz éáresilelandó , utóhb ned_vessé lesz és vald

melly nyálka válâsztódik el, а’ melly darahonként vei

мы; ki. " ' ' `

A’ hnrnt nella csak egynehány napig tart, néha

(бы) hétig isi, НИЦ ha az okok, mellyektöl szármo
поп, шё31е1еп lvannak». Ezek az‘okok fl'iggnek leginq

kább az idöjárástól és n’ lev'egö'mértékletétöl. Néha` a’
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hurut iárviinykëppen jön elö, ¿s kí'mnyen el is гады] ,

kivált a’ szenvedö ijészeknek illcrilésekkor , p. `o. n' сад

¿koláskop A’ ki magxít.mindég,hugjpn_~,_iri¢lggeh unil,

azt a’ hurut leghamarfibli és a’ legcsekélyebb levegö
иметь“ is meglátòg'at'jà’. ' " l’ Ё’ ’I _

‚ ‚ ‚ lAz orvoslása ,külìimbôzäya’ mintzůhurutih'dszabb

vagy’rövidebb id_eig' шип. Mińdfyáné a"1szármòzááa

után.¿.ezt a’ nyavalyát‘a’ ‚мы; göńüknëk ‘д’ 'sgájba és

orrba vnló szivása ММ}: elözh'etui meg; 'Puduiillik'boilza

és szélgfü (pipilér) 4virgigoti-.ke'llßfözegmîc.,i és’ и’ bögrér'e
a’uviz’J .fonfásakormgy tölcsért tem‘ii: èl B_z’en szivnibe

in’ párát :olly mel'egeŕn a’ mint-esule' lieben .E’nielleít

nz ökötfarkkóróból, `bqdzából , éde'sfkí'ńuéîiyhöl . ‘вдв

1561,: maholagyökétb'öl -kéb‘zi'tett theákzat', súrii árp'a

_vagy z_nhkásalev¢keî..'is ilinlhi ’s a’ t.v ваше n’ lel'ekvés

elött/meleg. lábfördó’t. vegyen a’ Betfegfde' utáua mirid»

járt ägyába. feküdjék és'azon legjenxhógyilassacskáll

izzndhasson. :Hu a’ köh'ögéàsel semŕnit'semï'vet ki, пуд

jen 'le/_ oltan ottan egy kevés того]: vagy sárgai'épa

levet, vagy igyék lenmnglhéát de ezt 'síirüfre’ne {биде}

mert»«másként émelygést’és hányást' v'coko‘z- Lehet a'ki’r

._velkezä porból is késhrgyenke'nt ътпш/ f ` ‹

‘Ve'g'ylëdes 1сбтёпуг~б`оепйси1ит) ` —

‘ " Anismagòt _ “ " '

__ ]’:(1€S_È`yÖkgre;` _ _ ‘ ‚ »‘.:_._._._|' 1;- _. _ _

Мн)!“ 'meäg‘ït (gamma)A ""“."‘ ’‚ '_'

- ‚ ‘—‘„д1‘еЁс2иЪ-г&""" _ _ _ ‹ «- у . i. ‚‚

и  ‹ - Fe’ér' czu'l’iro'l, '_Mindenikböl' egy nehezékl

I'nyitfëm öszxfekev'ér’ů’e Itö’i‘d finom porrá; 'és végy be

lbclole, mig а’ köhögés nedvessé nem lesz, késhe

_ gyenként. '

Az eledclek` közi'ilflegínkább n’savnnyú és igensús

éleleket, hust, kívált yi`l'1`_slölt hust, liszléleleket. régil
sajtot és szcszcs «ilaloka‘l’szù'ksêges kerülui. lA’-lorok '
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dolatè] , mellyhez , еду poháŕnyiba , másfél фазу 'egy ’

nehezèk arábìai vrnézgapor vegy’íttetik , le’gj'obbân' 61116

rítja. ha‘b'el’öle fèlóránkénl a’üB’etcg еду eìökalánnal

Yesz he.` Hà`a‘iköhögés а’ тещ’ёцгеп mi* ` öll'eli,(és
benne 'valahol szúró, nyilaló fájdál'mat`e’reiiz.`k{tífizîii~` akker

orvos hivnttasson. A’ ki ezt elmnlasztjn , könn‘ye‘n incll

l«,ryxiladásba esik. Ha~n’ hurut máx' sokáíg юной , ak

kor nz izlánndizxiv zuzmóból késrìůljt ‘ïthéa is hnsznos,

mellyet külömbféleképpenpleheti Almsználni 4' A' nyaf

valya’ elején élni vele , nem‘ jó",l тег! igen hevit. 'v

Ha más hidegle'lések is vblnäna‘k'niêg jele ‚высот

ezckhez kell az orvoslást szàlhni, a’ mint Её“ elö

Гоша}: adnißf‘ïxïv-U. "

,t ` .uva МЫ it.' ' e1; ‚

unt- 51) Règl'. megrögzött Koh.

".ÍA.‘:..`, .41

.l

_Minekutánna ar’hnrut еду‘ dai‘ab Мед; tal-mu, leg
többnyirel minden kárlétel nélkůl ismét' nein Sokára

сыщик, és рыб; 1ё3ЬатаМЬЬ°1аЧсвшеК inelegen' _tar

iaiefa és gyenge izzadás mellett. 'Deba n’ Beleg d’fmaga

csekélynek látszó baját fel sem vette, n’ mi (БЫ) ,l ma
gát й] okok" be'hntáseinak` tette ,‘ шт‘ nálä‘ cgy

‘дышит; és fólötte ert'ísznkos köhögés 'veŕ’ìgyök'ereb y

melly mìatt többA heîekig‘sem >.-.t'lha‘tiln позу _ezen eröl

ietö és „мяты keh >`«miatt nem sokára a’ mell is ~

aze'rivedni fog. 'kiki gondolhatjn. Ehböl szármozik а’

gyakor vérköpés; ebben van/gyqkorta a’ tiidökórság

mk elsö oka , a’f‘melly“Í egyébként nem támadott vol

па. —- Az oŕvoslás kiilöxnbf‘éle a’ köliögés mim’smiiséf-l
géhez képest. Midl‘ön a’ вуз]: beló'l igen száraz, n’

iorokhan valalnelly fájdalmasan 'csiklandó érzés 'van

jelen', és a’ Beteg’ szava egészen hallatlnn , akkor. friss

mon’dola o1a]ból és atábiai niezgából vizzel keverve ké

gzült fattyú.V mondolatéj szokott has'ználni. Ehböl vegyen I

be n’ Beleg minden órában , vagy ha a’ köhögés Изо!)

\

‚ЩЩ -vß .1.
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bcdik, minden Её! órában еду гуегщеъ evökńlainnnl.

Ä" y'tliéa Надо]: , e’ rozslisz‘t leves, árpu_ és Zub

¿it’t is uagyonl liasznosak.y Ellenbenfmikor

n’ köhögés götc‘sféle ,  a’ mit, nbból ismér‘he‘tni meg,

linogyha’. дыр; idönkéntköhécsel de rŕividen, ésn'nyn-f
ké Àiqn’kelle'metl‘eu ’Emulsió nem дед, lianem orvoshoz

на u g' fqljfamòdniQAz‘erös .szekfüwirág’ théájáL-is

lehet.4 ~}_;ipaç.«; szirnppñl. zveg‘yítve nripd’çn ,Óráben еду

hives kiilůnnsl hfiszlligsgmbqadpi. AÍ‘gynmnrlmegterhe-À

léa ‚вы‘; széi'mozni ‚ягодиц Alïgöhögést l’çg‘bizçnyosabbgn,

’ egy ‘orínlsniiltal rendçlendö Hánytstósßexj.“ es nlánna veщ

Ä gxgmòrqrösítö szerekíháijítják el. ~ ‚ -
. .l1 _

` Diàetára nézve 'ugyan вы kell._mçgl_artani,_ a',
mit a" burnt ММ: mondottarn. -Leghasznnsabbnak ta»

pasztnltatott’ а’ ris és aprókásából {бы nyálkás I_év,

zabdaralév,î идут théaitalok, ée. ellènb‘en minden

igen sósat és fůszerszdxnozottat . winden bezli'töt, p. 0.

ьогцъвецьбгц erös sert, mínden hjdegés fiistöll. ele--A

delt el kelllávozlalni. A’ nyak és mell tartassék me

]egen , és néh‘a egy дань Ílanellt is jó герой hordozni.,

Nedv'eshideg idöben a’ ysziobálmn kell ülnii és. ou. mér~,`

Мифы,‘ egyenl‘ö.1 rnel'legŕh'en’ lnrtdzk-Qdni; f’élöll‘êlih.i

(тайма a’ {eggeli«küdL'Altaljában iavaszkor ésó'szssel,

yjíí gyakox'vtarez a’ Àköhögtfis elf'i, és azéri leginkaibb ek~

kor szíikséges kinekkinek. magára vigyázni. . ‚

3) Roszszagú, hüdös Lehelle t.

‘ ‚ Í ' ‚

Több okból lehet n’ lehe’lletnek rosz шага , maid!

‘а’ ...wenn magatnrtás , maid д’ педчфше}: rosz

minémüsége miatt , majd a’ fogak’ némellyy nyxivalyd;V4

jinak kövelkezésében. Végre nélm а’ bù'dös szng a.'

gyomorból jö ki , és ekkor az ernészlés hibás.
i A" tisztátalan magaviselet miatt n_zoknál jelenti

magát a’ bù'dös lehclle‘t, a’ kik а’ szájoknt ki nem

öbli'lik, cs'és ищи fuofaikat nem t'szL ljál5„dhauem а."
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közöltük танк]: ébeleket mcgromlaní llagyják, és vég

tòrì: а‘ fogaikon, kivált reggelenként, lévö tapadós

n) álkát 1e nem mossák. Ezen eselben egyedül a’1eg~

szoroszihb tisztaság ‚едины, a’ fogaknakmindennapi

ждите“. vagy dörsiìlése, a’ fogak között maradt

élelekuek eltu'volzlatása , a’ {сдают}: fris zsályalevelekf

kel raló dörgöltelése. a’ szájnak fris forrásvizzel való

kiöbli'tése , ‘аду а’ çhínahéjnak fölt levével, ée.r _

Ha az ok a’_ nedveknek valamelly rosz tulajdon

siigzlban идут ,ï ^` а’ lehellés útján” meggyült tapado

nyúlós nyálk:íban°’s a’ t. akkor n’gyógyúlás nehezebb.

Az ntolsó csetben gyakran leglöbbet l'gérnek a’ tavaSz~

kori savókúrák. .n I` ._ „мы 1?»

iMikor a' rosz bü'ziî leliellelet` az odvas (cariosus)

{Ёжик okozzn'k, akkor azI ù'szögös megromlott részt

rólok le kell "Щипцы, a’ fogakat naponként Енот

porrà Юг: c's jól zál‘ódó edénybe tartott, száraz Hárs

faszé'nnel és Ищи: _Gitan chinahéjporxîal is tiszlogatn'i;l

söt. _nuppnl töhbször is a’ szájatf‘zsályafvizzel kiöhlügebi

nf. n’rnit kl'ilünöspnfa’ Dohányozókn'ak ‘valaháhyszoz

kiégctt pipájokal ‘leleszik , „дышат; Ade ezen 1_merels-l.

kel még azulán. fis hasznos élni, ha már a’ rosz'azag

clenyx'eszett.l : ' ‘ l: 1 ‚ ‚ ..1

‚ Végtére midön annak nz oka 11"‘ gyomorbcm‘les

emésztéshcn vagyon. a.’ mit .abbólìismérhetuì `meg ‚д‘

hogy. néha а’ szájba valamellyy záp tojás izü és~ szagúì

felböfögések' emelikednek .,.akkòr a’ g'yom‘rot hnsha‘jtókßf

kal lehet kitisztítanif, ‘аду ha okádásra való hajlan

dósńg mulntjn таз“; `inlráb hánytatószerrel'; »melly

szereknek rendelését.: minden esetre onvosra kell bizni.

A’ hányás után egy darab idgigmég keserü gyomor.

cseppekkel 1s -szükséges élni , és szoros Швей: tarlnni.

A’ Ваш; keriiljöu minden hú'sételeket, hüvelyes vete

тёпуысер9 minden füstölt eledelt, halakat, osztreákat,

Щи és lisztea ételeket, ellenben éljen inkább fúszercs
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és g‘yt-mioi‘irrò'sl'ti'j, és' „Ещё láplfilöszerekkcl , riêliá'ê'gy `

pohái' ‘_iex‘es box-ral; a’ régi i'öze'l‘ék'ner'n neki \_r_aló,`

de ‘из ńj è? gyenge' _'konyhai pláńták tavaszkor jót

mivelnek.- Kiilöpös _ajá'nlágra méltó а’ ruLáva.-_l,_'vizil

zsázs’áì‘al . fris pläntákli'ól пустой! levekkel ’s a"t. val

Ю ‘é1é_s. "A’ щи: _n'iiix'den más eledelekuél inkább kell

Mvózia'ìni. ‘И’ "  _- _'

,1,1 .’|.| ‚ if'. . '.1 ' - ..

f_lçexiìolggjiéki, нужду-имён, torok

|` `‚ . ‚3уй1афйа, torokffájia. ‚у;

‚м Ekfképp'ein háromfkalömböz'ö iigavnlyák „тще
nek., ‚шты- a’ ne'hezen пуе1ёз`,- иду а’ nyeléii’vv mü'..

szercinek gyúladása, — máso dszor а’ 4mi es nyálmië»

rígyeknek gyůlndisr; é's ŕégre h'aì'madfszor'a’ hártyás

iorokgîyék, vagy а’ gègênek" á'gasa'tjaiul együt_t, ¿à

Ь.”д’мз‘ёгегефпек, giyúladńsa' (Сгопр). ` ‘ v ~

`..1 `

~~=L Az >elsc'ŕ, a’ïlegcàekélyebbik ,` ¿ill a’ nyelvcszr’pnak t

töblmyire csnk könn'yíí думаешь“, a’ melly része

‚за‘?` toroknak illyenk'or nagyobbesigen veres: az egész

aaójpadlús födél is fölötte piros ésreszesül a’ душам:

bain. «Ez az oka, hògy а’ Beteg,‘velahânyszor valaniit

be‘nluir nyelhi., Iégyen az akár fólyó, akár 'merö do

log, míndég i‘gen nagy nyomó fájást érez, a’ mi néha

egysßeïsmind „так. А’уезйеёышеззёгёъ a"vele egyiilt

járóv'hiäeglelés halározzn meg, ё; еэ’ЬЫ hurntos ('ca- -

tnyrhalis) hol forró_ vagyis gyúflasztó hideglelês:l Az

elsöbhikben a’ Betegek meglehetösen érzik magokat ,

mint a’ nálhánál'; de az ùtolsóban ellenke'zö türlénik ,
n’inint eztK a’ forró hideglelésnél îmeg Году“: mutátn‘i.

Azv orvosi velebánás mimi а’ kettönél csaknem egyenlö,

ага!‘ hogy n’ nagy gyúladá'snál elejénle `orvos, és gyen
gilô' diaela kivántatnak. Sokkal többször fordúll elö n’A

liurntos lorokgyúladás', a’ melly néha , mint a’ nóth-n

járváhyképpen j'elenikfx‘neg, és’Mindeniket megtá-madju.

lllyenkor jó a’ мы 'gyakorta kiöhlögctni ,’ n’ mire
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а‘ miiyva es bodznherbaté, fele têjjel, igen alkalma.

los, ha minden fél csészényihez egy kávés kalán rózsa

mez is tételik'z. vagy штук‘, bodza virágot és . egyéb

lúgyitó virágokat leh'et fözni' {ё} nélkül, és ahoz egy

kevés eczetet дат-„телу kevei‘ék a’tnyakban теги:

.padt nyúlós nyálka’äelvaílását igen „для. -— A’ nya

‘Луи’ gyógy-úlását `sietteti u’ mértékletes melegben lélel

is „mivel ‚из! 'maid mindég n’meghiilé's okozza. 12de tar

tozik a’ nyaknak melegen 1való bekölése. kivált Навы

lal , ‚а’ mellyet 'elöbb ай; gyalogfenyö" fx'istjével jól ¿itA

megátjárattak ésŕigy tüstént melegen felkötöttek.»He

lyesen élhetni 'a’ fiives zaeskókkal is,y melly vêgre én

.kü-lönösen'! a’ .bndza és i „мышцы, `Ьогзоеуёэ fodor

mènlát, mìndenikböl két lutot ,'1 еду nehezék kámfof

ral. ñnom porrá törve és gyolcsbu ‘аду még jobban

Ílanellba Чаша, ajánlhalom. Egyszer’smind >bodzzithéiit

egy~kevés hodzaizzel (lekvárral) is ihatni , hogy aìytest

mindenùtt mérlókletesen izzndjon. Е’ mel1ett.a".szoba

hiives ne legyen, а’ Beleg’ lábai` melegen tairlassannk és

neki `hideg itall ne adjanak. Az‘ollyan napgkon ‚танке!‘

a’ gyuladaîs igen nagy , a’ Belegnek kivánt könnyebbsé~

gère “ШК , ha néhu egy kis kávés kalánnyi fáiszedex’-,

вид-про! пуе1е3еШеЫА’ hodzn herbaté is‘rummal шагу

jó égetthorral , mellyeknek gözzét a’ Вне; olly :,mele

gen a’ nyakába szivja, а’ mint {дн-116311, igen hasznos

gyógyilószer. lla egyszer'smind hasdugúlás is vanjelen,

akker tibzlitott borkövet vizben, ‘аду keserüsót 1611er.

inni, mig n’ hasdugulás, melly a’ hideglelést fóntarlja,

e1, nem múlik. y ‘ ‚ _

,E .Hq a’ fiil és nyálmîrigyek таит}: rneggyúladva ,

ekkor ismèt kia hnrutos hideglelés jelenik meg elejénv

tén, жми többszö1‘~elökerl'ilö .borzadás . a’ midön egyr

I

szer’smind n’. mçndulák is nz áll alntt megdagad- A

"nak. Erre az egyik Иду néha mind а’ kél'. felöl n’fiil~

nyálmin'gynek’ (МН-шип)‘: tiinik жилье, a’ miért az

\‚_._—__ 

;—_‚а..—‚-_‚
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ůllknpézdt: mozrlì'iàni isl @lig` lelie'. '(ïs'alërt~ а‘ Beleg a'

шт: sem ‘tálhntjn fel) és az egész dbrázat. elferdülve

Iálszik. A` )'ókora базам: kivůlröl csak ritkán veres ,

de minilég kemény. -AzL/illkapcza’ mozdúlatlansága misti.
rógniïiehetetlen , ésáà’ kbelöl szinvúgy niegdngndt nyukl

min'gjfek- мёд a\nyelheté`st, söt gyaknn a’ lehellúst is

fólö'tu'abl) nehezl'lik. МЕНЮ: hozzú ůjabb meghülés (.-iláì

дан-61111’,- vagy ‘а’ 'Beïegilletlen snerèkkel lél , akker d’

мышью Íigen'nagy hideglelés közb'en Iln'x‘i‘elen’ßelel

ńyée‘zik'ßés a" h'eréki'e vngyis tökgolyók'ra s’zá'll.' Hä

ekik'orl is'mét má‘s meglxülésï történik, akkor a" liide'glelés

még"fölyebbra hág , a’v nyavalyn magátì‘aw-'mgyvelöre

veta' ,I és? ebböl ilühösködés és halál szokòt't' követke'zni.

A"'test`n'ek melegen ’a általjában. az `okos (наем szerint

valól tarlása мы! еЬЬеп а’ betegségben kl'ilönösen meg*

ъмшыь, minthogy o'll'y könnyen velödika’ nemesebb
iészékre , l(es, az -illendö gyi'xgyl'láskor éppen nem

‘Maude/lines. ' ' ‚ _ y wh. 15mm

`«è `¿Ez a’ nyavalya maid ymixidég csaklìata'l személye

ket'f'lep meg, ‘és'nélm--jáŕványképpen kóborol, НМ}!

nedvesyhideg és-ködös idöben». г ‚ Í

A’ véreresatést , hashajtókat és mindent', a’ mi дуги,

git ,"kerůlni kell, és mint az elöbbi‘eselben n’ melegen.

tartása a’ testnek fólötte sziikséges. Па а’ dagana‘t па

g'yon 'meg ‘011311` gyúladva és »vürösedve, és belölrb'l

kopogn-i«'és gynkran szůrni kezd , akkor lehet, a’ mini

а’ daganat пиву vagy kicsiny, egy ‘газу két ol'dalon

vng'yon , {бы kását felrákni. Fö dolog рига‘! m‘indég.

a’ (Иртыш: jól melegen tartani , és' a’ velejáró inhideg-i
leléskor, ha el nem akar oszolni ,i югу másuva -akar

velödni, vnlamelly izgntó szert rá мы. Mint mindén
mirl'gydagunatoknál, lúgy ennél is'a’ köznép, а’ kenést

>s nyomást лома elövenni; a’ mit én sohn nem jàvns`~

lok senkinek. Mikorn’ gyúladás és daganat a’ he'rékre

szállott , nkkor ‘иске! is melegen kell tartnni , тег! l'gy

\



29.

n’- yegzedelem netti igen nagy: de ha innétis elenyészik ,

egyszer’snxind a’ßcteg dühösködik, ‘аду legalább fél

rebeszéll, n’ szemei kiduzzadnak és csillognak,és egyéb

hzisonló agyvelögyúlndásra mutato jelek véletnek фига,

akker máx' az Orvos kell bl'zni a’ szert. ` .

‘13A’ gëgének gyúladása `(h á rty á s t o r o k g y é k ,

С’гоир) minden kétségen kivül a’ legveszedelmesebbtœ

mkgyék. Ez egy ,gyermeki nyavnlya, és itL osak azéri;

Шпон 1е‚ hogy a’ töbhi torolçgyékoktifil igen messze

ne essék. Gyakorta járványképpen jelenik meg, és.
leginkább gyermelgeket támad meg öt eszlendös kolroktól

{бра tize11ke,t_t6ig._Eleìénte köliögés, és nátha . egy Akia

hurulos hidegleléssel , mutatja тиф: nálok; de nem

eiokára ше3з20гй111ё1е1шеп‘б1, nyakoknak öszvehuzó

dásáról, а’ gégefejben рейд; nyomásról és szúrásról ра-‚

naszolkodnuk , ’s ekkor a’ köhögésnek еду különös

ŕekedt ’s_egyszer’smindA sipoló hangin lesz , mellyetign-`

z’z'ibban semmihez Sein haèonlilhatni. mint еду’ iìatal

linka-s’ knkorékolásához. Май‘! a’ köhögés’ hangjáh'oz a’

heszéd’ hangin is hasonlítuni kezd , a’ melly `пешие

tesen még azálial is ügyelmet gerjeszt, hogy az ‘Зуд

ran, úgy szóllván. nyikkanik. Menné1 harsaínyabban

sir ‘аду beszéll u’ gyermek. vagy mennél töhbszöi:`

iszik , annál többször sill be а’ köhögés, és mennél-erö-~
szakosabhá leáz ez, annál inkább szokott nevekedui ,gli Y

hideglelés. Utóbb-a’ köhögéssel hár‘tyás részek танец‘;

nek ki, és ekkor а’ lehelléà is szabadnbbá lesz; denz nem törlénik , akkor a’ fúladozals _ nagyobbodiknem sokárn a’_fnladá_sbèli bajok állanak elo'. A’ nya

valya’ kezdelén a’ hideglelés elelcsendesedik , de utóbh,

folyvást tart, és- а’ gyermekek a’ fejöket hálra feszi'tik,.

n’ mi az ô lehellésökel könnyebbíteni látszi'k.

_ A’ gyenge igen gerjedékeny, kivált szöke, de leg

inkább bönedvü gyermekek vagynak ezenyeszedelnies

uyavalyáuak leglöbbnyire alávetve. l
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«l- А’ ...MM mina'cfikbr 'igea nigy, è. 'mimi

r’iélin‘már két, három'~xia'p inúl_va_,_ gyakrabban á’ he` ’
(121111110! a’ kilen‘czèdlkig. köszöul be. y Midöxi gyógyú

lás következik , akker а’ nyavalya továbbá huzódik'fés'

kiyált а’ '1‹б11б3ёз'т6; egy darai) ideig ellurt_; dre mé'g`

is a’ köhögésuek leírl hangin. ismét kicsinyenként el_
enyés‘zik. . i ’

На a’ leírt történelek mind jelen vannak , akkor

nein kellfkésni, hanem tüslént Orvos után kelletik
menni. ` ' I y

Ha a’ lehellés hörgövé lészen, vagy mdr» nc'mellyf

hzîrlya darabok is vetödnek ki, illye‘nkor a’ 601111115’

pornak (tobák, burnót) felszl'vása is az orrba gyakran _
hasznos, mert a’ prüs’zenlés'kor szi'nlúgy könnyen ki-y

vettetnek a’ há‘rlyás dai-abok.

"’ A’ betegség alatt a’ gyerniekeknek csak làngyos,

„умы italokat szabad inni , és mivel ez a’ _nyav‘alya'

kön'nyen visszatér, öket a’ meghüléslô'l oltalmazni kell;

és mindég föd'ött nyakkal és fövel járatni. ‘

l( y 5)l A’l Goly’va.. . y_ _ Tulajdonképpen a’ golyván n’-‘Pai’sr'nír1'gyuekköríilötte lévö Sejlszövelnek »dagadása'értetödikg azen--l

han közösleg akdrmelly , a’ nyak ele'jén fekvö hasonló~ 

formájú daganatot is annak neveztek. Mindjár~t а’ szár

mazása utdn ez a’ dagandt puha , ’s_ekkor' leggyógyúl

hatóbb: de mennél tovább tart és hagyatik 011050111:

_lnnúl annál keméuyebbé és gyógyúlhátatlanabbá lészen.'

A’ golyva n_iindég lassanként támad, leginkább a’

mêly, mocsáros es nedves völgyekben mindég сад}: а”

vgyermelìeken és fejérszemélyeken, felnött férjfiakoix

soha sem.- Legtöbhnyire a’ nyaknak igen nagy meg-v

,erölletései ndnak reá alkalma't', p. o. az eró's kiállozjs;

rikogatás`, nevetés, éneklés , feinek hátraszegése, es a’

-nchéz terhckriek fejen hoŕdozlntása, innét. a’ hcgyes
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vidékeken, a’ hol ez szokzisbaril van ,y leggyakrahban `

láttatìk. Bizonytalan még, valyon némelly ételek , ki

«щ a’ nagyon‘zsirosak, kövérekhnémelly itali vìzek,

mint a’ lióvizital is, golyvát okozhatnak‘e; azonban

nem iigy lálsgzik. -~ Némelly fejérszemélyekliek, mi

dön a’ havitisztulás‘ok nem akar szolgálniwegy a’

golyvához hasonló дадим: szokott a’ nyakokon Напад

ni, és‘ennek Oka nem másun'nét van, mint a’ vérnek

а’ nyakvérerekben va‘ló m‘egtorlódzísálól, itt a' Qlábfór

dó'k a’ legjobb s_egédszerek z de az efféle dagadaîsok leg

îöbbnyire magOktÓl is elmúlnak alllia'vitisztúláe’ beaíl
lásakor. _i d i _ .w ‚

w,A’ golyva mindaddig legalább nein fenyeget‘i an

Мечи mig még kiviilröl nagyobbodik; de ha befelé

nö , és a’ lehellés’ ú‘tjzít öszvenyomja, akkor könnyçn

fúladásbeli bajokat én-_gulaiitéseket szûlhet. _ _ __ _

_, A’ golyvát könnyü elkeriílui, ha valaki az elébb

felhozott árlalmakat, . annak _okait, magálól eyllávoz

talja.__ Ez kiilönösen a’ _Szülŕiasszonyekat is érdekli,

hvgy n’ fejiiket’a’ vajndán a1`att_igen hátra ne szegjék 1

уеду feszitsék. Föképpen szairaz, magasan fekvö МЫ“
` kcll ‘Малыш! , Inélfia Sel’tefí vizet inni,`melly a’goly..

‘ЧП; kis’sebb’iteni mondnxtikr ú'gy n’ barnasernek és az,

aszlal_r_xá1 egy Pohár bornak Ищи’ is ajánltnlhatóbb ‚‘ дай];

a’ huzamos vízivás , kivaill ha a’ viz nem lliszla kilgv'e."`

cses forrásból merittetik. ‘ n _' Y _

A’ belegség mar kifejlç'ídve lés'én, ervoei „ведем

met ohajt. ‚ - . __ _

A’golyv‘a ellen való_ hasznes вин‘ а’щеёёдфрцвроп1

gyiának a’ lúgja‘. Е’ Végl‘e еду lat megëgetett spongyiára

еду font миры iintetik, és èg‘y darabideig ŕajta hagya‘

lik, azntán lesziireiik , ée-igy-adaiik belöle a’ Belegnek

11:1 romszor ‘югу. négyszei' парйьацеёущ‘бъашппщ.›Еду

újolag {ЕМ-‘1141: szeren Буй}, ~(n_xcllyet én , „мы kön

uyend vgszeilçlmes klivetkscze’ßiji lehnel ,u itt elhallgntqk ,

l
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é's’az" oŕvosra ln'zok) a’ t'cngerí àpongyia legnmzezel'e-r

sebhé lett a’ golyva ellen,"és minden `,' Golyvapor’ ńév .

alatt isméretes, vöszvetelt orvossághan `benne vng'yò'n а

de uz ollyan személjeknek éppen nem/ való, n’ kik'

'g'yenge mellüek, vugy talán Avérköp’c'isre hajlandók‘,

тег: ez utolsót igen elösegl'li. `

К1уй1гб1' a’ daganatot igen 16, {lanêllal dörsölni,

mert ez a’ szivó edénye'k’ munkásszîgait neveli és Жду

a’ megtorlódot't . dugúlt részeket os'zlalja. Lehel a’ ‘66:
y S'ölésre valamelly, _elöbb masztixval, borestyainkô'vvel,I

fenyömaggal ‘аду füslölöporral megfi'istült, flunéllt is

elövenni, és a’ dörsölés ими is a’ nyakon ho‘rdozni.

Tovdbbá kl'ilsöképpen alkalmatos: a’ kámfor spil-hns',
Koloniai vl'z (Een de Cologne), repülö Kámfox‘kenet ,E

ée. .mellyeket tölbbször napjában bekenhetni, és гей

ismét befiistölt flanellt borl'thatni. А

Nyomás ál’tal a’ 'golyvát megkisebbitni, vagy leg

alzîbb „мы annnlr nevekedését'akadályozni, akkor

lehet, ha l'gy az hefeléÍ nem nyom'ódik , és sem ‚а‘ sza

badon lehellés , sein a’ vér’ visszafol'yás'n nem зашить.

A’ golyvának felvágzisát, valamint a’ szò'rmadza

goknak‘ hele huzatását is, а" C'hirurgiára b'izzuk, és itt

elmellöz'zük. — Ha az eló'adott módou-_valamelly 501)‘

vn meggyógyl'ttatott is, mégis mindég egy arra való'

hailandóság marad hálra , és azért a’ ’Betèg mindàzók-~

iól _szorgalmatosan ovakodjék , a’ tn_ellyek e’ nyavalyára"

Gltot adhatnak; kivállképpen а’ me'llyeket elöl гепари

tunk , úgymint u’ nyak‘ megei-ölletéseilôl a”hátrafe

szi'lés , éueklés, muzsikaszerek’ fuvása , ée. által. '

¿16) A’ mellnek nlyálkássága, иным“.

Valamint ez orr’ nyálkahxirtyájában'néha több лук“

ka vagy- {икону vñlnsztódhatik el (р. o. a’ náthában) ,

mikem' továbbá’a’ végb'urkában is hasónlót veszù'nk

észre (nyálkás aranyèr), ńgy néha a’ чаше]: égyéb
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rêszeiben is hasonló folöttébbi nyálkaelválasztódást ta

pasztalnnk, és kl'ilönösen a’ gégében vagy lehellöcsöhen

’s annak a’ tüdöbe lenyúló elágazataiban, n’ melly

gyakorta olly bô , hogy általa a’ testnek legjobb nedvei

veszelödnek el, és utóbb, 11a ez a’ mellnyálkásság so

káig tart, sorvadásrkövelkezik , mellyet t orhás

aszlí k ó r s á g na k ‘югу nyálkás , taknyos tüdökórság

mk is nevezl'ink. — Ez а’ torhának kivettetóse mindég

l'öhögéssel fjár, (de ezen_l1öl1ügést mégis, а’ mint а’

túdôkórságban lörténik., semmi vérpökés nem elözi ‚

meg. A’ torhà kiilómbféle , maid gömbölyü ,v_mint а’

borsó , majd zöldes , majd fekelés szl'nü, Vmaid sórgás,

sós l'zü , majd izellen és téjfejérségü. Mikorl a’ torha

igen tapado, és e’ miatt a’ köhögés igen eró'szakos és

eröltetö ,akkor egyszer’smind ezen erölteléslöl vérküpés

is_szá1~mozik, és eltÖl a'valóságos evesedö tùdökórságba

való átmenetel. _

Megismérhetni a' mellnyálkásodást abból, hogy

a’ Betegek az idönek változásaikon, kivált esös és 1:6

dös idöben, könnyen elrekednek ,' és a’ legcsekélyebh

mozgások miatt is a’ lélekzetök velfogódik, n’ mit a’

lehellöcsöhen meggyíílt torhának tulajdonl'lhatni. Leg

több torha választódik el reggel valamelly folyvást

fojtogató krákogás közben. igen könnyen járúl hozzá

’ hurut is, a’ mi a’ nynvalya menetelét sietteti. Sziintef

len köhögés között leginkább reggel és eslve vettetík

ki a’ torha , a' mitó’l a’ Betegek erejöket fogyni érzik,

elsoványodnak és ételkivánásokat _elvesztik. Egyébk'ént

jól érzik magokat, és ezért olly igen gondatlanok a’

magok állapotja iránt. — Lassanként a’ baj aszúkór

ságba ‘аду szárazbetcgségbe men áltnl: a’ torha genye
tségesfélévé lesz , hideglelös mozgások dllanak elö, az

erö‘k mindég jobben fogynak és a’ mértékletlen Еда-3

dások _és hasmenések végtére a’ többi eröt is elemésztik.

Legtöbnyire az elsoványúlt Betegek utóljára meg is

3
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dagádnak. и árczńlatjok beesik , mint a’ lioltnké ’s i1’

i., mfg'vègiére а’ ham ki nem szóufija бы. Mmm

nyálkásság leggyakurtůbb ’s legkönnyebben az-ollyan

` -személyekre jön , n’ kikkela' gyeuge mell már-velek

sz'iiletett , a’ nyálkafolyásra hajlandók, és a’ hurutnak
gyógyl'tásával nem gondoltak: továbhá a’ görvényes

(scrophulosus) személyckx'e. а’ meghiités és elnyomott

börkigôzölgéì, .vigytiztalanúl elüzöttbörkiiitések , 11652

- vény és csúsz 111611 ’s а’ t. ‚

A’ mi d’ gyógyúlás’reménysëgét illeli», legtöbb függ

azon idölöl, a’ mellyben az orvosi segedelem kereste

tik; inert ha 11161‘ SOl‘VadáS van jelen és a’ nyavalya

már igen sokáig tartott , akkor mfr alig látszik valami

remé'ny a’ gyógyúláshoz. A’ szabadon lehelhetés, és

nem bô, l’z nélkül való torba még jó jel, ellenben à’

sós vagyedeses l'zü kivçtett torha, és mindenuapi hideg

lelés , roszat jövendölnek.

A’ kia’ mell’ nyúlkásságát el akarja hárl'tani, elöbb

nz okait keresse fel. Néha önként-támad az ollyan sze

mélyeknél, а’ kik a’görvényhen szenvednek , és ekkor

legjobb ezt a’ nyavalyát orvosolni , а’ mint alább tam'

tani fogjuk. — Ha a’ mell’ torhásságmmás valamelly

bajtól fùgg, akkor elöbb ~ezt kell gyógyl'tani , mert l'gy

a’ mellnyálkásság sokszor magától is elenyészik. На

vérpökés -volna egyszer’smind jelen , akkor ezt kell az

utóbb leiratandó módlszerint orvosolni.  Ellenben

mikor az elnyomott izzadtságtól ‘югу elüzött 116111111

tésektöl származott, akkor legjobban ajánlhatni a’

meleg fórdöket, a’ testnek melegen tartását és a’ bör

ynek {lanéllal dörsöltetését, mellyet elöbb'fenyô’inaggàl

megfù'stöltek , az elliajtott rl'ihet és hasonló kiíités'eket

pedig az által kell ismét a’ börre hozni, hog'y à’

ffeteg magiit újra kitegye a’ hô’rkiù'tés’ ragadványjának.

Igy kell cselekedni, midön más nyálkafolyások

rekedtek'meg, és mellnyálkásodást okoztak, p. o. az
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elállott ‘аду ńllitott .nyálkás aranyeret, ée. innée

. meginililani, lhogy az nbbó_1,eredett utóblzi mellnya

valya elmúliék. ‹-- Midön végtére á’szóban lévö bai

ollyan személyeket ММ‘, a’ kik Asek enyekee 1152161‘:

lekkel, krumplival, ée. élnek , roszúl emé§ztenek , és

hasdugulásra hajlandók; illyenkor gyönge _liashajló

szerek ,_ m_ás{`éle (Идею Vagy életrend ‚ p. o'. húsélelek,

Ьдгеп megfüsze'rezve, és mér’tékletes boi'ital. ée. lesz

nek hasznosak. ` ‚

Mikorzà’ hetegség-csak `nem rég" kezdó’dött, in’

Beleg шар,“ jó eröben érzi,' és-‘csak mellgyengesègröl

panaszkodik , kivált a' járás'., felhágás ée. közben , akkoi:v

mellerösílö szerek vétessenek elö. 1de . tartozik fÖkép-_

en vazi an iai uz ó se né n 'sok.zl d z m ’ há ma

.Legnagyobb иметь okoz mindazáltal a’ Betegek-~' `

ben, ha lakássokat felcserélik. Nevezetesen a’ hegyes

vidékek és magas lakások, a’ hol a’ levegö-legtisztább,

és а" hol ‘n’ tùdökórságosak legroszabbúl vagynak,

használnak legtöbbet а’ mellnyálkásságban szenvedök

nek. Ha valamelly kinzó görcsös keh is van jelen, ak

kor orvos hivattasson, de a’ lábfördök is használtassanak.

~`Né11a imitt vagy amott a’tiidö _ meg is gyúlnd ki

sebb helyen, szúró fájdalmak je'lennek meg, НИЦ а‘
méllyen lehelléskor , és vérhuzásçk a’ kivetett 1011111

ban; illyenkor gye‘ngítö diaeta, és olajos nyálkás fatyú

mondolatej mellett orvos kivántatik. И! az úg‘pavjz , len

xnagthéa) niaholafözet, мыши, tojásital és eñ'élék

hasznosak. ` _

Tavaszkor a’ mellnyálkásságban szenvedöknek ajánl

hatni , föképpen a’ savó és fükurákat különösen Нагасак

B61, `pitypangból, turbolyából, petrezselyemböl, _fiis-`

tikéböl; de r'nég Aleginkábh а’ zsázsa ételt. A’ думы;

csökböl legiobbak a’ szamócza vagyis fóldieper, ril_>izkes

cseresznye és szöllö.

'l . .

x

3.
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A’ melly Beteg a' melljében csiklnndást ‘аду kar

czoló érzést veszen észre, éljen édes szerekkel, milq

lyenck; a’ szedernedv, 'muroknedv, pipacsszirup 4V

ée: Ha már sorvadás van jelen, akkor tápláló eledelek~

kel kell élni, legjobb a’ téj, a’ kiknél hasmenést nem

okoz; Szágo , és szálep , vizben , téjben ‘аду húslévben.

7) Fúiadazáß,.zükme11üség. (Asthma).

Fúladozónak печатей]; ‚ n’ ki a’ melljében a’lehel-A

léskor valamelly gyötrö , szorongató érzést tapasztal ,

mintha öszve volna szoritva. Ez а’ bai koronként szo

kott eröszakos megtámadásokkal viszatérni, és azután

ismét elmúlni ‘аду enyhülni , és, a’ mint vagy nedves

Avagy száraz köhögéssel .van egybekapcsolva, nedves

‘аду száraz fúladozásnak mondatik.

Az okai kiilömfélék, hol hypochondria és hysteria ‚

vizkórság, bövérüség , elakadott húgyelválasztódás , hol

makacs hasbeli dugúlások , poros helyeken tartózkodás,

érczgó'zök az olvasztóbutákban, közönséges testi eröt

lenség, görcs ‚, ée. néha elnyomott lábizzadzisok ésr ‚

hôrkiiitések , hirtelen begyógyúlt fekélyek , megrekedt

hónapszámfolyás , meghûlés , а’ szeszes italokkal vald

viszaélés és elmeháborodások is okozhatják.

` A’ komorkórság és szünádra yokozta fúladozásban

а’ gerjesztö nyavalyákat kell orvosolni az utóbb elö

adatandó rendszabások szerint, a’ mikor a’ szükmellü

ség is magától megkiseb'bedik. Az olly pillantatokban

Рейд, mikor a’ tá'madá'sok megjelennek, a’ milegin-`

kább valamelly puli'asztó étel, vagy meghülés ée. után

szokott történni, a’ szenvedönek adjanak еду pipitér

böl klisztért, és belsöképpen Hoffmann’ cseppjeit сш

korban, egynéhány borsos ménta olàjjal kvészült'p’o

gácskákat kivált a’ szíínádrás fejérszemélyeknél. A”

hövérüségtöl szármozott. fúladozásban az érvágást fogiftE

az orvos javasolni ‘аду egy meleg lábfórdôis ajánltat
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мы, —- a’ megrekedt" aranyeret.' ha штаты oko

20“; ìsmèt meg kell мат. Úgy а’ megrekedt havi

tisztúlást is. ‚ f ' .

› На а’ vizellet’ -rekedése volt okn a’ szûkmellüség

nek, húgyhajtó аптеке‘. jó elövenni, hogyn’ Beleg

hasvízkórságba ne essék. Eledelül alkalmalosal; a’ pe

trezselyem, spái’ga , ée. ‚3 italúl a’fenyömagthéa, belsö

Imereket az orvos fogja rendelni.

A’ makaca» dugulásokat hárl'tsák el klisztérekkel,

és haslágyitó táplálószerekkel, milyenek: a’ fött 5211

vák , és tisztl'tott liorkö vizben iva.

’. A’ kiuél a’ {Майами -a',belehe11t por okozta,

mint a’ kövágóknál, molnároknál, pékeknél ós ven

déghaj vagy parókacsinálóknäl, az ища magába a'

ylágyl'tó szereknek páráját, p. o. a’ bodza, mzilyva,

mahola- théáét, ée. és n’ köliögést ne hábori'tsa, mig nz

nedves ‘, és a’ mellett nem bántja.

‚' A’ bélehellett érczgözöktöl eredö fúladozás, ШН

lyen az öntöhutákban dolgozókat szokta néha bántani ‚

ítalúl tejet, zabkásalevet , ökörfarkkóró’ virágból

fölt théát, mondolatejet, lenmaglhéát , mahola fözetet

(Decoctum), cznkros vizet, ée., eledelül (ё) és tojásé

teleket kl'ván. Ha mellgyengeség is vagyon jelen. ak»

kor a’ mellnyálkásságban ajánlott herhaték lehelnek `

hasznosak.

A’ '.csupán görcs okozta fúladozás ellen az Orvos

fog görcs ellen való szereket ì‘endelni.

Az elnyomasztott börkiütéseket és lábizzadásolmt

‘а’ közönséges és lábfórdök , ‘аду ha ezek nem használ

nek . új megfertöztetés által szl'ikség visszatérl'tni, -a’

»vigyáztalanúl begyógyitott fekélyre pedig szerek állal

4kell újra szert tenui, és mestersé’ges fekélye'ket tá

masztani. `

На Véglél‘e a’ fúladozást valamelly elmelláborodás

югу а’ részegl'lö Нашим! vuló viszaéléa наш‘, akkor
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semìui Мы! sem kerülhetni el juhbiin" az' ай] támadziâo

kat, mint. haha’ Век;- az' ártalmás ,indulatoskodńst

` ` eltávoztatni és a’ szeszes italuk’ szerelelél'.` meggyäzui

iparkodik ,  és ellenben néha valaxini H_ivesitöt , p. o.

egy pohá'r limonádét', éeriszik. ‘A '~ g ‚ ‚ — 'i

8) Boszorkány ‘аду li'déiîcznyomás.:

l
Ez а’ bai'csak alva támadja meglaz embert, es

nem egyéb ',. nchez lehellésnél, a’ mikor4 Её a’ Szenve- ’

dönek úgy. мышь, mintha а’ melljét valamelly állat

nyomná дате- АзЬтёН, hogy ébren vagyon, holòtt

az egész töriénet tulajdonképpen csak nehéz álom. Az

Oka , a’ gyomornak meglerhelése, sürü ‘лёг, és а‘ ha»

nyatt fekvés igen alacsony fejalyon. ‘i'

.Az arra hajlnndó személyek ne egyenek késò’ ваше,

él: nezsokat; ne igyanak semmiszeszes italokat , hnnem

vizet, és ha a’ vérök Yigen sürü, a’4 vizbe tiszliLott bor

~követ,»czukrot is ,tehetnelß На а’ megrekedt aranyér,

_megdugúlt havifolyás, vagy visszal'iz'ött _lábizzadás okozta

volna ezt a’ bajatì, akkor ezeket kell панды; módiok

szerint orvosolni. De azonkivül piég a’ jobb oldalon

valóalvásga is'kell az _e’ bajhan szenvedöknek magokat

тьмы, ès_ Рейс! magosabbun feküdni. `

»9) Fojtó ‘аду {мамы Miha.' ‘

E’ nypvalya tulajdonképpema’ két. utolsónak, a’

mellnyálki/isságnak és kiilönösen а’ fúladozásnak is , a'

kimenetele. Véletlenül jelenik meg valamelly abbéli

támadás, sokkaleröszakosabb az elöhbieknél , a’lehel

_lés megröyidül, igen hörög'_és gyakorla e1 is marad.;

а’ Beteg, ha böv’érií, arczában elkékül mint a’ megfòj

Àláskolj; vagy hailovány , mint az ájúláskor, ha beteges

' ésa’ támadás valami más októl, p. o.> csak görcstöl
lsziix‘mozolt. — А’ ЁуЫгбдёЗ, mellyet a’ Вена; i1lyen~

hor травма! г‚‹1кйтопд!тата1!ац , és gy'akorlu а‘ lei‘mé‘.

_
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:zetnek спец irtóztató erölködésétya" levegö’ bélehell

hetésére, a’. ßeteg" képén és lélekzetvételein. is magis

mérhetni. -

A’ fojtó náthától megtámadott Betegnek orvosolta

tásakor soha sem kell elfelejteni ,.hogy itt az élet min

dég veszedelemben forog, és hogy minden,. a’ minek

történni szükség , gyorsan történjék. A’ melly Beteg a’

megtámadtatás alatt a’ képében elkékült ‘аду elszeder

jesült, ez bövérüséget jelentvén , néki orvos kel] . ki,

hihetö vért fog böven ereszteni. E’ mellett a' melljéröl

a’ nedveket más távolabb részekre tóditani is fólötte

jó és hasznos. Ezen okból а’ Beteg lábtalpait Её: зе

gédek által kemény kefékkel folyvást szükséges vakar

tatni, »legalább fél óráig, addig рейд" egy meleg 1alb
fórdöt kiell készl'ttetni; a’ mellybe, h_ogy erösebb 1e

gyen, három vagy négy lat muslármag hintetik. A’

-mèlljére ragaszszanak еду szélesen és vastagon felkent

mustáros tésztát , és addig hagyják ott, mig a’bört jól

. meg nem vörösl'tette. Ez n’ mustár tészta leginkább ott

hasznòs, a’ hol igen erös görcsis van jelen.  Азов’

kivül a’` Beteggel forró boreczet’ göz'zét kell beszi'vatni,

‘a’ mi legkönnyebben úgy esik meg, ha egy abba már

мы ruhadarabot tartanak.áz orra alzi. Lehet fnég ńa."

kezeket és karokat is , ha 'a’kefélt 1ábak,már a' vizben ’

áznak, -ŕlanéllal erösen és ,folyvást dörgö1tetni..~ To

vábbá azon kell lenni, hogy a' Beteg egy izgató klisz-y ’

tért kapjon, р)’ o.'me1eg sósvizböl. ~ Mihelyest nyel-V

het, azonnal megczitromozott bodzaberbatét adjanak

neki, hogy hasznos izzadás üthessen ki rajta, n’ mit

semmivel sem pótolhatni ki.

Végtére intek minden embert, hogy az illyen tá

madäsnak elhárittatása ntán mindég ‘Orvòshoz folya

modjék. Mert néha olly méllyen rejtezik a"nyava1ya’

oka, hogy ezt a’ nem orvos éppen nem találhatja ki,

és gyakran olharítani még is könnyü. De mivel me'gis .V
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ha ismeretlenül mnra'd, inindég lzlntolly шляпу“,

minden itt ndott regulák mellettis, hnlált okozhat,

minthogy a’ fojtónátha mindég egy legveszedelmeseb

nyavalyn mal-ad; telxát ezen eselben azzal nem gondol

ni anuyi volna, .mint az élettel játsznni.  Ha n’ tzi

madást a’ nyakban meggyült igen hö torha okozná , és

ez gátolná a’ lehellést, mint a’ mellnyálkásságnál, és

a’ támadás szerencsésen elmúlt, ekkor Orvos általren»

delt Hánytatószer leghasznosabh; ellenben` рейд’ n’

támadáskor magánosan vétetve ritkán munkálkodik , él

ha munkál is, szintolly hamer vonhat maga utdn 11:1

._ r..lált, mint jobbúlást. Y. ginas»1o) Mellgyúladá. é. oldnlnyilaiá..

`A’ mellgyúladás kiilömbféle: kiilönösen az igazi és

¿l mellgyúladásra osztódik fel. Az elsò'nél valamelly

_igen szúró, nyilaló fájdalom vagyon jelen az egyil;

‘аду mind а’ két melloldalban, a’ méllyen lehellés

lehetetlen,` a’ hideglelés nagy, az érverés kemény , erös

és gyors, a’ kivetett torhában imitt это“ Vél‘ látszik.

Az ál mellgyúladásban ellenben minden történetek

gyengébhek, >sen-imi hideglelést ‘аду csgk igen csekély

mértékben vehetni észre. A .

. Az igazi , valóságos mellgyúlndás leginkább , ’s gyak

ran járványképpen , jelenik meg a’ kemény telekben,

liivált mikor rqetszö keleti szelek járnak, és föképpen

a’ ñalal, izmos, személyeket támadja meg. A’ пута

1уа erös fázással kezdödik, mellyre forróság követke»`

zik , ez folyvást tart , és rendszerint csak reggel kiseh

bedik meg valamennyire. Ekko;~ a’ Betegarcza igen pi

ros, és nem fekhetik olly jól avz egyik oldalán, mint

a’ másikon. A’ nyelve is legtöbhnyire nagyon "örös,

nem igen nedves és többnyire egy kevessé reszket а’

kinyúj'táskor.
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Ezt a' betegséget okozzák az erös szelekJ'a’ test

nek nagyobb megerôltetései hideg levegön , p.o a’ fn

tás, tánczolás, ée. állal, kivált ha` utána mindjárt

nyugvás következik , a’ szokott vériolyásoknak mcgre

kedése, és végre а’ hidcg ital a’ test’ felhevültekor.

»u Ma'r a’ душам akár а’ n'idökei érte , akár a’ mell

hártyát, а’ gyógyitásfmindég ugyanaz mal‘ad §2- és' сна]:

az avval járó hidegleléshez Царев! lesz kiilömbözö'.

Ha а’ hideglelés gyúlasztó'# akkor"a’

nyavalya valamelly rövid rázóhideggel kezdò'dik, mel-‘

lyet szembelünö forrósu'g váltfel. E’ hideglelös' Шта

dáskor ‚ néha elöbb is, а’ Beteg а’ melljében >n_vyilaláis

i'ól Àpanaszlinodik, kivált a’ lehellés és köhögés nlatt, és

csak ritkán állelö ez a’ nyi'lalás hosszabb idö után. A’

 

‘ lehellése megrövidül, minlhogy a’ {задают miatt nem

mer méllyen belehellni. Az érverés rendszerint kemény.

_ Néha а’ forrósiíg alatt a.~ Beleg félre is beszéll, de ez

nem olly fontos e's már az érvágás után el szokott

múlni. v  "д

Egéssségre változik , ha a’ Beteg izzad, a’ ‘давшие

sürû, savós, nála. orrvérfolyás, más elakndt vérfolyáï

sok, bô torhakivetês mutatja шагам, vagy valamelly

köles himlö ‘НМ ra'jta , a’ mikox` a’ _hideglelés türhetöb

bé, a’ forróság kisebbé ésfaz' érverés Atermészetesehbó

lészen. Ellenben nz igen gyors, kicsiny és kihagyó 61‘

verés , sötétpiros pöífedt aroz , álomkórság és valamelly

nyúlós véres nyálkánalsl sziintelenvaló kivettetése rend"

szerint fölötlébb тона: jelentenek. Ha a’_nyavalyával

helytelenül Мина]: , akkor a’ tl'idö is megevesedik , ós

tùldökórság ’s ebböl halál szármozik.

Az orvos által meghatározott, ollykor ismételt ér»

vágás és nadályrakás mindég elsö szer léend. Elég ha

erre az érverés puhábbá és a’ mellbéli nyl'lalás kisebbé

lészen. Az érvágás mindég azon a' karon történik n.'

mellynek oldalán a’ fájdalom legnagyobb, és ‘csak ak
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fker. a’ lábon, ha megrekedt' havitisztulás ‘аду ar'anyér

‚Охота volna a’ mellgyúladást.

Azonkívi'il a’ Beteg olajból és arabiai gummiból

vizzel ’s czukorral készitett ál mondolatéjjel èljen. y -1

E’ mellett csak vékony leveseket fůszerszám nél

kül elietik , és csak nyálkás italokat ‚гр. o. lcnmágthéát’

árpavizet ,. maholagyökérrel vagy ökörfarkkóróvirággal

fött „ vizet, ée. ihatik a’ Beteg melegecskén. A’ mell

nyilalásnak és hideglelésnek elenyésztök után , a’ mi a’

véreresztésre hamarjában következik, az italok még

_ folytatódnak, de az onvosság kimarad, és helyette a’

Betegnek fehérmálva szirupot adhatni ottan ottan egy

fél иду egész kávés Камина! a’ szájába , hogy за: ‘las

зап nyelje le; ezáltal a’ torka , mellje nedvesebbé lesz,

a’ torba, könnyehben vettetik ki és a’ nyavalya jobbral' fordúl. A' torba kivettetését a’ mályva’, bodza’,. ‘аду

szikfü’ virágjaiból készült théák’ langyos gözzei is , ha

bélehelltetnek,igen elömozdítják. _

Azután )'ó darab ideig föképpen a' [ваше]: felhe~

Àv‘ülèsétöl és megbütésétöl sziikséges örizkedni. Ha valami

`köbögés maradna' lmeg utóbb hátra , akkor görcs elle

nes, és fólolvasztó érczszereket fog az orvos rendelni.

_ Végre ha valahol újra valamelly nyilalás jelennék

meg a’ mellben , akkor legjobb_mustártésztáttenni-fel a'

‘fájdalmas helyre. Így- kell cselekední mindennémíimell-l

gyúladásokban a’ felgyógyúlás’ ideje alatt.

Az epée hidegleléss-el iáró mell'gyúd»`

1a d á sn ál, a’ midön az‘elsô'bbnek minden jeleit ta

’f pasztalhatni,_ millyenek a’ vastagon beborl'tott nyelvv,

étel nem kivánás , nyomäs a’ szivgödörben , a’ szájnak

kedvetlen шага, a’ szokott ételektöl való irtózás, n’

szokott kiiiresedésekben váló-rendetlenség, okádozásg

ée.- miként a’A gyomorbéli és epéshideglelésröl utóbb

' elö fogiuk adni, az orvosi segedelem kiilömbözö,.nhoz«

ke'pest a’ ‘minb- а’ gyúludás , ‘(аду az'cpe’shidegl'elés elÓhb .



а‘voltak jelen. Az epés hideglelést u’ maga természete

szerint kell orvosolni , valamint а’ gyúladást is.

Valamint itt,” úgy kell a'lnyálkás vagy taknyos

hidegleléssel egybekapcsolt mellgyúladásnál is cseleked

ni, a'mint vagy az egyik vagy a’ másihhatalmusahh.

 

Az Ínhideglelésse] járó mellgy-úla

dais még az előbbieknél is veszedelmesebb ¿és ezt min
de'g Orvosra kell bízni. 49, ' dmm“, ¿"“Ú'ï' “u i

Hogy a' Beteg” feje könnyebbűljön„annnak Iába”

talpaíra zabkásából , vagy kölesből csináltzmeleg pépet

borogassanak , ha nagyon eszelősködnék a, lábikrálkrg

széles mustár tésztát, úgy felváltva a’ homlokát? és

nyakszírtjára is, a’ hol azt csak addig kell hagyni," míg
a' részeket m'erg nem vöröséti , és egyéberánt , ha а’ gyú

ladás már kisebb„.gvagy el is múlt, а’ nyavalya lugy

orvosoltatik, mint a’ tiszta inhideglelés. Még egyszer

említem , hogy soha sem jó , egy illy sulyos és könnyen

halálas nyavalyát orvos nélkül gyógyítani может,

és én az elébb adott rendszabásokat csak azért hoztam

fel, hogy a’ Beteg", ha Orvost későn vagy éppen nem

lehetne kapni, minden segítség"nélkül ne maradjon, és

a’ velebánók 's rajta segíteni akarók valami rosz hibát

addig is el' ne kövessenek. Az efféle mellg'yúladásokra

jöhető , gyakorta'halálos utóbbi nyavalyákonjísjobliah

tud egy Orvos segíteni , mint ezt másoknak értethetővé
lehetne tenni. W l! 'i

A’ meggyógyúlás után is még sokáig őrizkedjék a"

volt Beteg a’ sok beszélléstől, hideg kivált estvéli leve

gőtől , a'zordon szelektől ,- és az emészthetetlen és he

vítő ételektől és szeszes italoktól. A’ szobát az első 14

napok atatt elhagyni mindég veszedelmes,

l
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fu) vëniiöp‘é’s', vere. Ken.

F ~ 'i EZ

«piromhíg "61- vettetik ki, eft'rlötterosua.l következési'ví; ¿s

' azokott,‘késérötársa ntóbb a’„t\`idökórs_ág., ‚ . .

. i .A’ tü§lökórságps~sziiléktöl выплаты, g’yenge bg.
'inyopiott yxnellü, lliatiii'ok közzé sz’omiltt pirosság'elt

mutató orczájú, személyek еще]; legkönnyebben vér

.Pökésbe. y _ И . 1 ‚ .I
Az kolvi, mellyek vérköpést 'gerjesztenek, ‘és n'

_ ёёьпждым oryoslâskor ‘is legin'kább' ‘keramiek ken

la”Betegeknek, a"következendök. Minden a’ mi a’mell

ìökëfpegeröiieti; mint' 112 énekléà, kiniozis , karim.

gatäs', tnnzfiikaszqŕèk’ fuvása ‚. a’ tánc'zo'lás, fntás , 115111

— li’isìùlieliéz'terlielì"emelése, grádicsokonvaló felhágás,

_êe’jr’j [llorok’ bélehellése, a’ mellre arányzott ütés, esés,

nyoinás. Ritkább esetekben a’ verpök'êst a’ szokott vér

Afolyásoli’,.'megrekedése is 'okolzza,’ p- o. a’ havitisztn

ltislé , orrvérfolyásé ,v aranyereké , ée. Végre néha örökf

lßégképpen terjed tovább, és a’ mellnek egésségtelen

nlkottatásától fiigg , a’ mikor az iflúkoŕi esztendökben.

ßzokott megjelenni. ` ' ' ` ' l

’ На n’ vérköpéssel valamelly szú’rásI isfvan jelen a’

"mellben, és a’ Beteg igen líò’vérü‘, akko‘rveret fog az

fOrvos vágatni a’ karj’án, és csak akkor n’ -lábán , ha a’

nyavalyát a’ havi tisztulás’ ‘югу агапуё1" lmegrekedése

01102111- Е’ mellett a’ Beteg a’ legnagyob'b csendesség

ben legyen ,` i’ónszóval ne beszélljen , ne k'iáltson , >és ne

`nevessen , kerülje a’ fólöttébbi szobameleget és hevl'tö

tollas ágyakat, semmi Hevl'töt ne egyék , ne ig‘yék és

esak nyálkás savanyl'tott italokkal éljen , p. о, fött ár

pavizzel', mellyhez ozitrom'lé vagyon a’ jó l'zig vegyl'tve.

Csak a’ nagyobb köhögéskor kell kevesebhsavanyakkal

n’ nyavalya, 'mellyben n’ 'kö‘hëgésae'l vililgos` ‚

élni hogy általok n’ vérköpés ne nevekedjen. A’ láb- v

fórdök és Ieltén'tö hashaitó kilisztérek is igen hasznosak.
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Ellenben ha a' Beteg semmi fájdalmat nem érez

a’ melljeben, ha fúladoz és nem bővérü , akkor. az ér

vágást és savanyakkal élést abba fogja az Orvos hagyni,

helyettök csupán nyálkás italokat és klisztéreket hasz

nální, és, ha szükséges, legföljeb egy hólyaghuzó Ла

stromot a’ mellre feltenni, és a’ Beteggel vékony len

magtbéát gyakorta itatni. ,_y-mf»

Azonkívül а’ vérköpésnek mindenik nemében a’

testi és különösen az elmebéli mozgástól, índúlatok

tól is'fólöttébb kell ovakodní, és a’ köhögést görcs

széllesztő , és ércznemű fólolvasztó gyógyszerrel fogja az

Orvos gyógyítani.

А’ kávét ’s egyéb hevítő italokat és füszeres étele

ket fölöttébb kell kerülni. A’ lábfórdök is, hogy a’

nedveket a’ me'llről eltérítsék, gyakorta igen годам‘

tosak , csak a’ meghűléstől szükséges ekkor magát óvní.L

Azért legjobb addig az ágyat jól megmelegítt'etni, 4_1'

fördöböl kivett lábakat ís'meleg ruhával tisztán le-ï’

döyrsölni , meleg! gyapjúkapczákat reájok huzni , „é's

néhány óráig csendesen az ágyban nyúgodni. Itt azona

han megjegyzést `érdemel , hogy s'ok bővérü személ'yekkis

nél a’ 'meleg lábfórdők és g’ talpvaíkria tétetett meleg:

borogatások a’ vért igen felpesdítík,"ay azért nem; x16-ìi

kiek valók. А ' k .'

Mikor a’ VérkQpéssel nem gondolta]; , vagy az már

sokáig tartott], és már valamelly genyetséges torha vet

telik ki, akkor tú'dőkórsággal van a’ dolgunk, mellyel;j

a’ következő szám alatt leírt módon kell orvosolni.y A’

mi a’ diaelát (életrendet) illeti , а’ vérköpésnél mindent
nehezen emésztődo és dugító ételeket тушат! kell; F

és csak. vékony meg nygílkás táplálószereket jó válasz

tani. Ide tartoznak: a’ vékony ‚шеи, а’ ris és apról

kása , dara, szágo , zabkása , ée. de ezeket is ," mint

minden más ételeket és italok-"it, nen; tanácsos igen me
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legen elk'ölteni. A' Betegeknek {Бай kßll ülniök 'es 61

lanio'k, és hives, Наша‘ levegöben tartózkodniok'. . ‚ '

l

_ , 12) Tiidökórság, tiidöveszés,v

Ezen általjában veszedelmes , ’s végtére mindé'ghrr'v

lálos nyuvalya , melly..e1len minket ln’ természetnmég»l

semmi védelemre nem tanitott, rendszerint uz elöbb

1611- mellnyálkásságra vagy a’ tartós vérköpésre szokott

következni. ,Egy szl'íntel-enül зубы-б köhò'gés , rnellyel.

Íìilötte sok genyetségesv néha véres torha vettetik ki,

a’ föjele еще” îsinlödésnek, a’ lappangó hideglélések,

igen szembetiinö sorvadás , éjjeli izzadások es hasmené

sek a’ mellnek elfogódásaival és mindég rüvidebhülö

lehelléssel egyetemben, nem.'sokára а’ ‚ВеСеБеК, а’ ki_a'

maga meggyógyúlását haláláig rernényli , a’ sir’ méllyé

re vezetik. A’ szava lassanként rekedtebbé érthetetle~

nehbé és yégre egèszen is hallatlanná lészen , valamint

n" Betegnek a’ beszéllés is fólöttébb terhére van a’szo

rongàtó fúladozás miatt. ’

a’ kiknek ~öszvenyomúlt ‘югу ferde melljök , lioszú,l

vékony nyakok , kiállò vállnpoczkájik vagynak,~. liir

telenül felnöt’tek, és az orczájiknak höre gyenge, fe

jêr, ésközépenigen piros szokott lenni. ’ ’

` Nagyobb veszedelemben forognak még, a’ ‘kiknèk

már а’ lSziiléïik e’ nyavalyáhan вышедшей , és а’ kikre

ez örökségképpen szokott továbh sz'állani. Нет kell

A’ tiidô'veszésre természetesen hajlandók ‘mindàzok,i ’

azonban gondolni, mintha csak a’ leirt testalkotásiiak, .

vágy à’ kik a’ tiidökórságot örökségképpen nyerték,v‘olnának annak álávettetve, тег! а’ legegésségesebl), L’

legjobb mellü ember is tüdökórságossá lehet, p. o. a’~

'ŕoszúl gyógyitott mellgyúladás , köhögés és más mell

`5éli bajok “Щи, az igen eró'sen tánczolás u’cán,> kivált`

ha valaki hideget iszik, az igen тыс; levegöröl igen

Aliidegrefínenés, ée. után. L' - › —
‹
1
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Mdr elöbb emh'tém, hogy az Orvosok még semmî

olly szert nem ismérnek , mellyel а’ ll'idökórsn'got meg

gyógyíthatnák , és azért az egész segedelme az Orvosnak

e’ nyavalyában csak abban áll , hogy annak gyors me

netelét lassl'tsa , tarloztassa és a’ Beteg’kl'njait enyhl'tse;

de legìnkább azokat, а’ kik а’ tiidôkórságra terrnésze

tesen hajlandók , ennek 'kiúthelésétöl mindenkorig,

„ vagy legalább addig, a' mig lehet megoltalmazzák.

А: diaetetikai rendszabásokat, mellyeket az utólsó

ìekl'ntetre Anézve a’Betegnek megtartania kell, a’ vérpö

k`ésröl való értekezésben találhatni fel; t. i. legföképpen

a’ mellnek mindenléle megeröltetéseit kell távoztatni,

továbbá minden hevítö és igen füszeres êteleket és ita

10km. А’ kmjáshól, téjböl van; és пунш ételek, mint

p. о. a’ ris , vékonymeléllek , aprókása, ée. kevés hús,

mindcn gyenge l'lj fözeléknck а’ répát, káposzta, és

húvelyes veteményeket kívévén) , gyù'mölcs és hasonló

eledelek ajánltathatók , és italképpen valamelly душ-1

ge , nem hevítö ‚ tiszta barnaser leghasznoéabb.

A’ kiknél már sorvasztó hideglelés jelent meg , по]:

rendszerint a" szokott ételektöl idegenkednek, és in

kább hivesl'tö és savanykás táplálószereket ohajtanak,

mellyek Кбит‘ az érett bogyós gyümölcsök és a’ czí

tromsavany zabkásalévben югу más nyálkás italokban‘

a’ legjobbak. Egyszer’smind tápláltatásúl, megfött szxí

lepet , szágól: _, {бы vl'zbe kevert tojássárgáját czukíorral ,

és más hasonló szereket is javasolhatni.; másoknak az

író esik legjobbqn , merk. ez a’ torkokat megxîed'vesl'ti,
a’ torha’.kivettetését segl'ti, `és mellette jólÁ táplál is.

A’ zabból és árpából, megfözött taraczkgyökérböl és

savóból liészl'tett italokat is -némellyek haszonnal ЕЩЁ]:

еЪЪеп a’ nyavalyában. Végtére a’ mellnyálkásság ellen

{п herhaté is, ha vele magánosan éltek, igen „как

hnsznált_a’ tüdökórságosoknak, és nyavalyájokat |esz

L
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„пабы; is feltartóztnttn , az egyéberánt helyes élet‘.

rend mellett.

A’ nyavalyának utólsó idöszakaszában a’ Betegek

gyakorta semmit sem vesznek magokhoz, летню

mást fogynnk és l'gy végzik osztán, magokkal, a’ vi

lággal , az Orvossal és а’ körûllévökkel meg nem elé

дед“, az eló'bb lei'rt töx‘ténetek között többnyire né

hány hetek söt néha kevés' napok múlva, nyomorúlt

èletöket.

A’ tiïdökórságosak, а’ mint шт van , igen jól

érzik magokat a’ tehénistállókban, és ez ‚ nyavalyájok

gyors menelelét akadályoztatja. Еду kevés mozgást

mindeniknek javasolhatni, csak asztal után nem, mert

illyenkor azt mindég szorongatások követik : ‘Továbbái

a’ búslakodást keríílni ’s ellenben mindég felvidúlást

kell keresni, ésy minden‘ testi erölködést is elmellözni.

A’ szoros ruhákat, mellyek а’ mellet öszvenyomják,v

és mindeu indulatoskodást messze kell kerülni. .

Némelly szerek, mellyek még a’ tiidökórságban

imitt amott liasznosaknak dicsértettek , e’ következen»

dök: Az ugorkinak frissen kinyomott leve, és a’tur

bolya’ leve, mellyböl egy csészényit leginkább vékony
VÃborjúhus- vagy tyúkhuslével reggel'iszik a’ Beteg. Az

öszveroncsoltl taraczkgyökér’ итак is hasonló eró’t

akartak tulajdonl'tani. De а’ kik e’ végre e’ makkávét

njánlják , igen botlanak, inert ezt , nehezen emészthetö

lévén , a’ tüdó’kórságosak nem hl'rják meg. Többet hasz

mil iiizonnyal a’ nyavalya’ elején a’ keesketéj’ itala és

egy utána való sétálás reggelenként, de ezt nem kell.l

ám a’ test’ elbágyadásáig folytatni.  A’ lehellöcsökór

ságban _(ßuftröbrenfwwinbfuwt) végtêre, mellyet leginf

kább a’ Beteg’ szavának mindjárt elejénte valóeltom

púlásából , a’ nyakában lévö állandó ingerlés ‚ csiklan-LA

dás és vakaró érzésböl ismérhetni meg, és ki'ilömböz

tethetni a’ tù'dökórságtól , a’ héringtéj mondatott leghi
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zonyosabb'szcrnek, azonban :iz 1'xjabbpróbatételek,exne '

tnpaszmlásnàk ellcnmondanak. —

Minden мы: , а’ mit cselekedhelni, csak ‘а’ Юга

ténetek’ könnyebbílésében áll. Mikor а’ köhögés igen

eröszakos, ollyankor mézböl, tojássaírgájából, és ага

biaigummiból késziilt nyalni való orvosság а’ legjobb.

Végtére а’ tlidíîkórságosak szobáji mértékletes melegsé

güek és a’ füsllöl ‚ porlól mentek légyenek.

II.

А’ HASNAK És BÉLCSATORNÁNAK

NYAVALYÁJI.

1) Étel uemkl'v'ánás. Émelygés.

На а’ mesterséges táplálószerek’ magy számát gon

dolóra vcsszúk, mellyekkel az ember а’ mi korunkban,

midön az éleleknek és ilalolmak bevételét nem úgy te#

kintik , mini. csak testünk’ tápláltatására és föntartására

sziikséges dolgot, n’ maga inyjét csiklaudozza; nem

fogunlt csudálkozni, ha az emésztetlenség és étel nem

‘ kl'vánás többször elöfordúl, :nelly által az emberi test

nek legföbb munkálkodásai akadályt szenvednek. ~

Az étel nem kl'vánás sok nyavalyůknál is megjelem'k ,

mint nyavalyabéli jel; de én ezen étel nem kl'xva'násról

itt nem szóllolc; mert ez a’ nyavalyának, mellytô’V

fùgg, elenyëszésével mindég el szokott múlni. Itt csak

azon étel nem штаны Val'l а’ szó , а’ melly minden

más nyavalyán kivül , csupán а’ helytelen életmóduak

на“: következése. ` '
Ищут]: ollyan emberek ‚ а’ kik szl'iintelen gyoà

morémelygésröl és étel nem kívánás'ról panaszolkod

пак, és ezt uálok сад]: a’ rendetlen életmód скот.

4
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“дату nem ettek ’s ittak az olly személyek annak ide.

jében, vagy ernészthetetlen eledelekkel éltek, ‘аду

végre igen sokfélèvel és ollyanokkal, a’ mellyek kü
lömbüzö erövel birnak, és egymással jól öszve nem .i

férnek. Végtére még akkor is emésztetlenség szármo

zik, ha ebéd közben az ételek’ eloszlntására és шед

emésztetésére szükséges nyál és gyomornedv a’ sok

italok által fölötte megvékonyl'ttatik, és l'gy а’ meg

határozott czélra ele'gtelen lesz‘.

E’ bajnak gyógyl'tása а’ gerjesztö okok’ természe

tétöl fiigg. Háritsd el az okot és l'gy а’ következésének

is el kell múlni! — Azért sziikséges, hogy а’ Beteg а’

gyomornak idöt engedjen , а’ `benne emésztetlenül ma

radt eledeleknek feldolgozhatására és kitakaritására,és

ollyan' életrendet tartson, melly által а’ gyomor újra

meg ne romoljék. Az elsö gyógyìtris tehát a’ koplalta

tás. Mind addig nem szaba‘d a’ Betegnek e‘ledellel élni,

mig csnk természetesen meg nem éhezlk, és ekkor is

csak ollyan táplálószerekhez nyúljon , `mellycket _kön

nyen megemészthet. A’ .táplálékok’ mennyiségén kivül

„мы kell "enni még azoknak választását és készl'tte

tésök’ módját is. Mennêl egyszerübbek és termêszetsze

rübbek az ételek , és mennél csekélyebb mértékben él

а’ Beteg velök, annál könnyebben megbírja öket. a’ l

gyomor, és Еду annál könnyebben feldolgozza, és

megemészti.  `Harmadszor nz evés’ idejére kell

vigyázni. Sziikséges, hogy kiki bizonyos idötájban

szokjék enni , és ne kövesse azok’ решат a’ kik ,akár

kell akár nem, míndég falnak, vedelnek. Negyedszer

а’ Betegnek foglalatosságát is, mellyet üz , tekíntetbe

kell venni. Legjobban emészt az, a’ ki naponként S0

kat mozog, az illyen а’ nehezebben emésztödô’ (“619

ket'is könnyebben türi. Azok рейд, а’ kiknek {05111

latosságával ollyan mozgás ninos egybekötve , minderi

пар’ egy darnbideig, ha hivatailjokl engedi, teâtòket
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lcgalább járás мы hozzńk mozgásba. Ezen okból soha

sem i() , kevéssel az alunnimenés elött enni частый,

lmnem ennek mindég valanlivel korábban kell esni,

тег! а’ testnek vizerányos fekvésekor az emésztés leg

lassabban men vóghez. — Evës közben soha sem kell

войн inni , és legfölyebb csak ogy pohár jó густог

erò’sítö bort hajtani fel. —- На mind ezen vigyázás mel

lett sem törlénnék jól az emészlés, akkor a’ gyomor’

L'ijékát egy‘néhányszor napjában dörsòljék meleg flanél

lal, hogy а’ gyomor’ munkássága erösödjék. Végre а’

Hollmann’ gyomorcseppjeit is elö lehet venni , me1lyek~

böl еду órával evés elött 10töl 15 cseppig nyelhetni el.

Még egyszer emll'tem , hogy l'gy csak akkor kell escle

kedni, ha csupán és egyediíl az étel nem kl'vánással

van dolgunk , és ez nem valamelly más belegséguek a’

története , symptomája.

 

2) Gyomorégéa és fölöttébbi éhezés.

' Gyomorégésnek mondatik еду а’ gyomorból а’

nyelöcsò'n a’ torokba felmenö égetö érz’és , mellyel ha.

már megrögzött, és valamelly kl'ilönös új gerjeszlöok

járúl hozzá, u_tóljára holmi vizes nedvesség böfög fell ,

mellynek olly csípó's savanyú l'ze van , llogy а’ fogakat

is megtompítja, és azonkivül ollyan szaga.v és l'ze mint

az avas шагу megromlott kövérségeknek.

A’ gyomorégésre mindég az életrendbéli hibák ad

nak alkalmatosságot, kivált a’ nehezen emészthetö zsi

ros , kövér ételekkel való élés , mellyek sokáíg a’ gyo

morban hevernek, elöbb mint megcmésztetödhetuek.

Ez utolsó okból leginkább a’ gyenge gyomorúaknál

vétetik észre.  Az orvoslást az okok llatározzák meg.

Mikor a’ gyomorége's a’ gyomorban lévö savanyúságtól

flïgg , akkor minden savanyúkat és а’ mi savanyúságnt

csinál, el kell kerülni , föképpen a’ nyálkás és tésztás

'ételeket Midön ellenben а’ szájba. feljövö {и és snag

4 l



52

kozmais "аду avas, akker kiilönöeen a’ zsiros, Кбит’

eledelektöl kell tai‘tózkodni. Az elöbbi esetben hasznos

а’; Magnesia, kávés kalnnanként vêve, nz utolsóban ре

dig néhány lehánlzott keserü mondolákat jó enni, 1111

kor a’ baj valakire 16. Azonban ezek a’ szcrek csak

а’ gyomorégésnek megtámadásaikoiY érne‘k vulamit,

minthogy a’ jelenvaló alkalmatlanságokat hán'thatják

el, de magzitn’ nyavalyát, ‘аду gyomorégésre való

hajlandóságot meg nem gyógyl'tják. E’ végre haszmil

tathatók/a’ keserü gyomorerösl'tò' szerek, mellyek a’

gyomor" gyengeségén, mcllytöl nyavalya ered , 6511311

самый]: , legjobban „дать. Illyenek a’ (Зенита, a’

Trifolium ñbrinnm.

A’ fólöttébbi èhezés annyiban atyafias a’ gyomor

égéssel , hogy az is a’ gyomorgyengeségétöl, és az éte

Ieknek hihás megemésztödéséböl veszi szármozásáit. De

nella а’ fölöttébbi torkosság csupán szokás‘sá vált, .

harmadszor azt а’ Ье1е‘5е5 és rágó‘gyomornedv okozza,

melly az éhezéshez hasonló érzést szül a’ gyomorban.

az elsö esetben, mikor a’ nagyehetöséget а’ gyomor

gyengeség nemzi, a’ mit abból ismerhetni meg , hogy

a’ bevett eledelek mindjá‘rt, vagy legalább nem sokára

Ísmét kitakarodnak , (vagy a’ szájovn vagy végbélen ál

' tal), akkor úgy kell cselekedni, a’ mint a’ következö

szakaszban fogjuk a’jgyomorgyengeségnél tam'rani. _

а’ kinél a’ sokehetöség s-zokássá vált, az uralkodjék

m'agán, egyék naponként kevesebbet, és ha a’ gyomm

erösen d’olgozik`, csak neh‘ezen emésztethetö éleleket ,’

mellyekkel az több ideig veszödhessék.  На а’ gyo

lnorn‘edvekA hibás minémüségétöl volna, _ akkor ezen

elfajulás’ természete vezesse a’ gyógyr'tást. A' vele gyak

ran járó savanyú felböf'ögések ellen savanyoltó sz'ere

l ket, p. o. magn‘e'siát из)‘ szénport kell elöve‘nni, 

Vhan’ felböf’úgés csipös, r об, akkor а’ n-yálkás és ola

105 ételek, p. o. „так“ mendelatéj, ée. Валя“

l,
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м! , a’ vhasllajtxism' szokott szcmélyeknek jó illyenkor

is hashaìtókkul élniek , lxogy а’ gyomrok kitisztúljon.

Mint háziszerek e’ végre, а’ Be'Lsi hashajtó ital vagy

еду lat Szeunalevelekkel {бы aszalt. szilváknak a’ leve

elègismeretesek. А’ h_ol végtére а’ nagyehetöség az el

iizöt't ‘аду visszaverödöll börkiüléseklöl sza'rmazik, ott

ezeket kell ismét а’ börl‘e kihajtani, vagy mustártész

tríval, melly a’ gyomor’ щекам téieuk, vagy újabb

fcrlöztetés által. Utoljára а’ шеёьеъеёйп résznek. elöb

beni állapotját kell erösítö gyomorcseppek álml ismét

visszaálh'tni. _ ¢ \ I  '

3) Gyomornybmás —- Gyomorgyeńgie'ség.

A’ gyomorgyengeség kétféle lehet , és hol а’ gyg

mornak érzékeny voltában L hol реф; inkább annak

munkátlanságában áll. A’ gyomor érze'kenyebbsége igen

gyakorta elöfordúl az innyavalyákban, különösen a’

komorkórságos'és szünádrás személyeknél , úgy ‚а‘ köç'z

vényben és néhány más betegségekheń. E’ baj csaknem

mindég a' gyomorgörcsnek а’ kezdete, а’ melly'é ki

csinyenként szoliott állalvállozni. Én azért. a' gyomor

l

n'ak ezen érzêkeny voltát itt egészen elmellözöm, es .

róla csak а’ követkczö szakàszbah а’ gyomorgörcs’ or’

voslásáuál fogok szóllani. .

Е11епЬеп а’ gyomor’ munkátla'nsága valami más;

ez ahban áll, hogy а’ gyomor а’ bévett, legkönnyebb

eledeleket sem emésztheli meg , azéri'. ezek nbban vál

toza'tlanúl vagyigeil keveset változva maradnak ‘аду

igy men'nek el ismét. Az okát lnajd а’ testnek 1162611

séges gyengeségében találjuk , az elerötlem'tö nyavalyák,

vérelveszlés , a’ mértéklellen nemi gyönyörködések ulán:

majd az erötlenség csak egyedül a’gyomorban vagyon, ~

és fiìgg n’ rendetleu élelmódtól , a’ mint cz а’ .Gazdagok

mil legtöbbször tapnszlaltatik. Ugyanaz sza' rmozik a’ sze

srzcs italokbnn v-aló mértékletlenséglöl y a” minden négy ‚

\
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öt, vagy hat hetek múlva Némelyektöl bevetetni 520

kott hánytató vagy hashajló szerektöl, és némelly or

vosságokkal , ée. való "15211ё1ё51611 Néba ve'gtére azt a’

gyomornak valamelly helybeli baja ‘аду talán vala

melly részének megromlottsága is okozza , és ez kétség

kl'viil a’ legveszedelmesebb és legkevesbbé gyógyúlható

gyomor gyengeség.

Legkönnyebben gyógyúl az ollyan ‘лоток-дует.

geség, melly а‘ gyornor’ megterheltetéséhöl 521111111:

zott, ésy még nem sokáig tartott, holott ellenben a’

hoszú ideig tartó mindég nehezen gyógyittatliató; тег!

.ennél llamar életmüves sérelmek fejtödnek ki а’ gyo

morban. Az Eszemiszomok’ gyomorgyengeségében is

végre kevés jót reménylhetni, mert az emésztés miatta

néhn végképpen elromlik.

A’ gyomorgyengeség míndég csak kicsinyenként

szármozik: ha tehát azt sikeresen el akarjuk hárl'tni ‚
mindjárt elejénte kell hozzá látni, minlekelötte а’ leg

fölsöbb lépcsöre hágna. Kiki óvja1magát kxilönösen mind

azon behatásoktól, mellyek ezen nyavalya’ okai között

elöszámláltattak, tartson helyes életrendet. és ne éljen

elöbb gyomorerösl'tö szerekkel, mig a’ gyomorbanlévö

ártalmas Holmik és emésztetlen táplálószerek belöle ki

nem takariltattak. Csak azon esetben, ha történetböl

valakinek la’ gyomrában valami étel nyomást okozna,

leliet minden elörekészület nélkül napjában 10tül 15.

cseppig való keserl'i gyomorcseppeket bevenni, és e’

:mellett igen hasznos, а’ gyomortájékot is kivülröl egy

darah Ílanéllal dörsölni. — Ellenben 2Ё’уотошай nagy

lérzt'ëkenységekor, ès a’ boriszáknál, örizkedni kell
' а’ kiiiresitö szerektöl, mert ezekre nella sok rosz kö- i

vetkezhetik.l

_A’ gyomoi‘gyengeség’ gyógyitására 11’ rendes diaeta

vagy èletrend többnyire elegendö. А’ gyenge husételek

Aés )ó levesek’legalkalmatosbak , ellenben a’ répa és kei-_ l
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i `pmzlaneml'leket cgószen Lzívoztalni kell. A’ Beleg szokjék 

bizonyos idölájban aszlulhoz ülni és enni, igyék evés

“kán еду 11011111‘ 16 gyomorerösílö bort, és tegyen mér

tékletes tesli mozgásokat, de ne fogjon mindjárt tele

gyomorral а’ (101031102 ‚ те11у miatt а’ gyomra öszve~

nyomattatnék és az emésztés akadályoztatnék. A’ me’

leg ilalok , kivált а’ 111611 c's kávé ártalmasok , helyesebb`

valamelly keserü tiszta barna sert. ‘аду 161 megfůsze

rezett meleg sert inni. Jeles hasznúk a’ keserü csinált

borok is. .

А’ gyermekeknek e’ végre ajánlhatni a’Rhebar

bara tinkturát., húsztól harmiucz cseppig. Mikor a` gyo

morgyengeség a’ gyomor’ meghülésétöl támadott, ak

kor egy mustártészlál; kell vetni azon tájékra. Minden

gyomorerötlenségben jók végtére a’ gyomorflastromok,

mind az ismért aromatikos Ílastrom , vagy a’ Klepper

beiné , mind az otthon ke'szl'ltettek. Az utolsókat l'gy

lehet csinálni. Végy két evö kalánnyi reszelt kenyér

héjat, továbhá megtört fenyömagçt, mezei és olasz

kömény magot, mindenikböl fél kalánnal, fahéjat, 111

füszert (Щещетйгд), gyömbért füszerszegfùvet , mind

egyikböl еду kis kávés kalánnyit, fahéjvirágot (Bimmt's

blüfben) és szerecscndiót , mindenikhôl fél annyit,

keverd mind öszve, tedd egy czinlánye'ron az izzószén

fölé és/ önts hozzá annyi veresbort vagy rózségettbort,

hogy meleg péppé váljék, mellyet újjnyi vastagon vá

szonra kenj, és olly melegen, à’ mint csak türhetní,

tedd a’ gyomox‘tájékra. На ez а’ 11аз11‘от megszárad,

l'ljra meg lehet, mint elöbh, nedvesl'teni és megint fel

tcnni , а’ minek igen jó haszna szokptt leuni.

4) Gyomorgörcs.

Ezen nyavalya többnyire az éppen elébb lel'rt há

rom emésztésbéli bajoknak következése szokott lenní ‚

és kicsinyenként mindég magòsahb lépcsöre hág. A’
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fájdalom а’ szivgödürben érzett nlyomzlssal kczdödik 3

de végtére olly eröszakossá lész‘en , hogy az ege'sz а‘;уо

mortájékot elfoglalja’, és ollyan érzést okoz, mintha u' ' ‚

gyomor mindenú'nnen öszveszoriltntnék. A’ Beteg’ kezei

és lábai `míntegy elhalnak, а’ homlokát hid'eg verilék
fódi, valamelly eröltetö ökröndés (Ш elö , a’ mikor a’

hátában lévö fájdalom egész а’ "állapoczkákig terjed,

söt zi’lélekzetvélelt is nehezl'ti. Midön а’ nyavalyn ma

gosbra hág, valamelly osipös savanyú . vizes nedvesség

böfög fel a’ gyomorból, és ha a’ nyavalyabéli támadás

igen nagy é's sokáig tart, még ajl'slások és rángatódzá

sok is járnlnak hozzá.  A’ gyomorgörcsbeli штамм

sok elejêntén csak ritkán jönek, de utóbb nem csak

gyakortább jelennek meg, hanem мы nagyobb erö

szakossággal is, úgy hogy egy támadás ТЫ, söt egész

napig'is eltart. E’ baj legtöbbnyire hasdugulással jár,

n’ mi a’ támadásokat még inkáhb nagyobbl'tja.

A’ gyomorgöros nem annyira ve<zedelmes, mint

inkább fájdalmas, és, ha a’ gyomorba'n élet müves

МЫ!‘ nincsenek jelcn, а’ czélarányos életrend mellett

és az újabb okoknak eltávoztalásn állal, és ha még
igen sokáig nem шпон,’ legtöhbnyire llamarl el lehet

ismét háritani.

A’ gyógyitást mindég az okok szerint keill elintéz

ni, mellyek a’gyomorgörcsötgerjesztették. Hu ezt vala

melly epés ok штатом, а’ mint nêha meleg nyár

han történik, ‘Жду hogy а’ Beteg’ nyelve sárgás mo

csokkal vonódik be, ai’ szája’ ize keserií és felböfögés,

hányásra eröltetés vagyon jelen , akkor а’ River Наш!

fogja az Orvos rendelni.

A’ tämadás‘nak elmúlta ntán közönségesen valami

hánytató ‘аду hashajló szert relndel az Orvos az epés

tisztńtnlanságoknak a’ gyomorbólîvaló kitakarittatások

xa , a' mit а’ gürosük’ támadásakor sohn sem ‘kell ose»

lekedni- .
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Ha а’ gyomorgörcs ',a" meghüléslöl származott,

nkkor távoztntni kell a’ hideg italokat, a’ gyòmortá

jêkot naponként többször ŕlanéllal megdörgölni és re@

pülö Kámforkenetet bckenni.

Mikor a’ gyomorgörcsöt a’ szelek okozták, olyan

kor a’ puífasztó êtelektöl kell örizkedni: а’ hasat klisz

térekkel megnyítni ès a’gürcs’ jel‘enléle'kor is neilány

borsos méntapogácskákat bevétetni vagy horsos 111611111

thérít itatni.

Az elnyomott ‘югу megrekedt. àranyért‘öl "аду ha

vitiszlúlás miatt kóvetkezett gyomorgörosben 111152110

sak а’ meleglábiììrdök és olajos klisztéŕek. Meleg fór- ~

döket tenni fel illyenkor a’ gyomor’ tájékára igen ár

talmas, valamint а’ Н011`тат1’ сзер1е1‚ Т1псш1‘ае Vale.

rianae; melly szerek ellenben a’ vén nem bövérü `ше

mélyeknél igen 161 illenek. ‚

На 3е11$21151< vannak а’ gyomorban , mellybó’l azok

nêha ki is vettetnek, senki se éljen mindjárt giliszta

hajló szerekkel; hanem elöbb téjklisztérek állal csalj'a

nzon férgeket ismét a"végbél felé , és azonban a’ 11113)’

ша’‚ muslár', torma’ és eifélek‘ételével x'izze le а’ gyo

fmorból. C‘sak ekkor ‘1е11е1111 be oszlán haszonnal vala

melly gelisztaszerl, a’ mint utóbb tanitani fog'juk.

A’ gyomorban lévö savnnyúság ellen ajánltatha

tók a’ gyomorégésnél dicsért szerek. A’diaeta az utóbbi

-eseLben ollyan légyen , mint а’ gyomorégésnél mondatott.

Az eliizött v. beverödölt börnyavalyákat és lábak'

izzadását a’ közönséges és lábfördök ńltal kell ismét a’

börre kihajiuni', és ha ez nem elég , a’ testet a’ragad

ványnak kitenni. ‘

A’ kóborló csúsz ellen, melly a’ gyomorra “1611

vén benne görcsöt okozott, nincs jobb, 1111111 mustár

tészlát tenni fel'a’ gyomor’ tájékára és ezt melegen tak

tani. Belsöképpen semmit sem kell adni, és :glennyü, nem izgaló diaetát rendelni.

l
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A’ gyomornak fölöttébbi érzékenysége 'miatt iá_

madó gyomorgörcs ellen az orvosok görcs ellen> való

szerekkel , és némelly ércznemíiekkel élnek.

Eltávoztatódván i'gy а’ gyomorgörcsnek oka , de az

maga még jelen lévén, izgató szereket lesz jó basz

nálni , ,mellyre а’ támadások mindég gyengébbek Квад

nek lenni és végte're egészen is elmaradnak.

5) Gyomorgyúladás.

Ezt legtöbbnyire a’ jeges , hideg italokkal n’ test

пе]: felhevültekor èlés. vagy merges holmlknek e1’~

nyelése , szeszes italokkal visszaélés, és ldétlenůl velt

:nem az Orvos által rendelt Hánytatók, úgy a’ szokott

vérfolyásoknak`meigrekedése után is látjuk szárm'ozni;

kezdödik valamelly, a’ szivgödör’ tá1ékában érzödó',

tartós szuró fájdalommal, a’ melly az erösebb душа

dásnál égetövé és а’ legszelidebb ételek és italok Àltal

is szinte elviselhetetlenné szokott lenni. Ide iárúl egy

mindég visszatérö fölötte vfájelalmas okádás, a’mellyet

akármelly eledel is támaszt. A’ выезде}; tehát а’ lege

Pesztöbb szomjúságot sembátorkodhatnak oltani. Nem

sokára majd'hideg veriték й: ki rajtok és‘ájúlások,

inrángatódzások és eszeveszettség hozzák el а’ kivánt

E’ nagy veszedelemböl kiki elgondolhatja , hogy

itt mindêg és gyorsan Orvoshoz kelljen folyarnodni.

Ha nem kapbatni ötet hamarjában , akkor egy Schor

vosêrt kell kl'ildeni, hogy а’ Betegen tiistént eret vég

jon, ha ennek éx'verése igen kicsinynek látszik is elötte.

Így sem akarván az okádás elállani, azonkivül ha az

,l Orvos vagy Seborvos jónak találja még 12--16 darab

pióczát, söt а’ betegség’ állapotjához képest széles 116

lyaghuzó flastromokat is sziikséges lészen а’

helyre felrakni. -A’ borogatásokat és belsö ¿szereket

az addig elérkezett Orvos fogjarendelni. A’ lenyelt rágò

fájdalmas.
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65 mèrges holmiktöl 61611611 gyomorgyúladásnál, men`

1161 161111 lenmagolajat ‘аду llejlìl‘., tojásfejért, téjfölt ,

iròsvajat vagy zabkásanyálkát nyeljen le a’ Beteg.

ejokádás, Hányás.

Az okádás igen számos okoktól szármozik, mel-ß

lyek azt inkább vngy kevesbé veszedelmessé teszik.

\ Mikor a’gyomer’ го111101151131116152111‘т021Ё,11111101‘ rend

szerint nem veszedelmes; és illyenkor a’ hányást ín

kább elö kell-mozdl'tani, p.y Io. langyos vajasvl'zital ál

tal, nem pedig elálll'tani igyekezni. Sokkal roszabb,

1111 valami más nyavalya velödik a" gyomorra és há«

nyást okozr, mert ez néha olly makacs , hogy sokáig

‘ nem lehet elállílani; a’ mi kivá‘ll; a’ nehezen okádható

személyeknél, mivel nálok nngyeröltelést és 111651626

dást okoz, annál veszedelmesebb. Így 'megesik p. 0.

gyakorta, hogy a’ test.’ meghiílése után a’ csúsz ve

tò’djék a’ gyomorra , a’ mire kù'lönösen igen fájdalmas

hányás szokott kövctkezni. ` .

Ezen esetben legjobb muslártésztát‘feuni a’ Зуд

mortájékra. Мёд’ fájdalmasabb az elnyornott 116521611)"

töl vagy podagrálól eredö hányás. Ebben lábfórdöket

hasznos 816780111, hogy a’ lábköszvény ismét 161162611

jék; ha ez nem volna elég, akkor lehet mustártésztáj;

is а’ gyomornak a’ podágrától megtámadva volt részére

fellenni, azonkivül igen sziikséges magát à’ 5265265,

hevi'tö valamint a' hidegl’tò’ és savanyú szerektöl, 616

lektöl és italoktól megörizni., _

A’ пиву-6116111 lábizzadást, `а’ mint már egyébütt

mondottuk, meleg lábvizek által kell újra elöhozni.

A’ húgymüszerek’ görcse miatt elakadt vizelléskornéha

húgyszagú nedvesség vettetik kia’ hányásalatt. Itt igen

1111521105 а’ znbkásából vagy lenmaglisztböl készült 65

а’ hólyag’ tájékára 1611 borogatás, a’ meleg fórdök és

lenmaggal fôtt vizzel való klisztërezés , nyálkás italok

a.
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’s ezek között 'föképpen а’ 1еп vagy kendermag’ vékony

,théája, НИЦ ha a’ Beteg,ollyan ételekkel is él, mel

lyek valamennyire vizellethaitók., p. о, spárgával, pe

trezselyemmel , fenyömagthéával , ée.

На az okádást valamelly bezáródott sérvés okozza,

akkor úgy kell cselekedni , a’ mint ezen bajnál elöadjuk.

A’ hánydsnak egy más neme az Eszemiszomokat

szokta megtámadni; ebben csak kevés , sovány és kön

nyen emésztödö eledelekkel kell élni , és ezt is csak az

éhezéskor. A’ szeszes italokka'l való hö élést naponként

'kevesebbre kell szâllitani , mert egyszerre félbeszakasz

'tani nem tanácsos. A’ könnyebb húsételek meg 1eg~

njánllathatóbbak.  A’ gyomorerötlenségétöl származú

okádást úgy kell gyógyl'tani, а’ mint azon nyavalyánál

leirtuk. A’ komorkórságos, sziinádrás és terhes sze

mélyeknêl elöfordúló hányásról utóbb lesz szó, csak

mellesleg emlr'tem, hogy itt valamelly gyenge horsos

méntaherbaté gyukorta tiistént segiLhet.-De a’ hol

a’ gyomofr meg van gyúladva ’s ennél fogva nem csak

'minden ételek és itulok viszavettetnek, hanem az or

vosságok is; ott Orvos szükséges, Ногу a’ Beteg’ bö

vérüsŕ‘géhez képest nadályoknt hattól tizig a’ gyomor’

>tajékám rakasson fel, és u’ pióczaszúrásokat még egy _

óráig vérzeni hagyják , és mandola olajból, meg arabiai

mézgábolfvizes czukorral készült faltyú mondolntéj

nyújtasson gyakorta а’ Betegnek. '

Vékony leveseken és nyálkás italokon kivül sem»

mivel sem szabad élni.

A’ mclegl'tö gyomorilastromok mindeil más eselek

ben hasznosuk, néha a’ lábfördök is,~ kivált а’ hövérn‘

személyeknél , a’ hol n’ hainyást a’ gyomor' véredény~

jeinek igen tele voltok ската,
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7) Elsoványodás, elszáradás.
»if-f». — мы

Y’ Az els‘oványodás ‘югу sorvadás az a’ nyavalya;

melly miatt az ember minden bévett eledelek mellett

is, 'naponként soványabbá lesz, és а’ teste mint vala

melly élô'fa ,elszárad ‘аду elfonnyad és napról napra

több eröt "вам el. Ettó'l a’ tüdökórságot meg kell kü

lömböztetni, meri; а’ közönséges >elsorvadás, mellyröl '

itl szóllok , nem áll valamelly résznek а’ nyavalyájá

bau, hanem az emberi testben lévö minden természe-f

tes munkálkodásoknak az elesiiggedtségökben. A’ Невы)

gyermekeknél ez a’ nyavalya igen közónséges, és kü

lönösen a’ душ-те“ nyavalyák között kfogiulf; alább

'leírni Elaszás név alalt.

Elejéntén a’ Beleg önnön testén a’ húst látja {огу

ni, kicsinyenként majd.az erejit is , mig végiére több

idö múlva valamelly lappangó hideglelés veszi elö , ottan

ottan elò’kerülö fázás'sal és száraz hévséggel, a’ midön

kivält а’ tenyerci és lábtalpzli 'igen forrók’, és erötle

nitö éjjeli izzadásokkal, mellyek a’ testet míndég nyo.

morúltabbxi гений: , mig utóljára minden életereje el..

vész és elhal- `

E’ nyavalya gyakorla több évekig eltart, és so..

kakra‘örökségül száll, és ezeknek azért.tulajdònkép

pen soha sem kellene megházasodniok. Néha iámad az
‘ olly betegségek ulán , a’ mellyek a’itesttöl sok ‘шт

ket типа‘: el, p. о. а’ sokáig шпон Ьавтепёзе]: ,vé1..

hasok , fejér folyás , hö genyetségü fekélyeli , gilisztá-k, _

—тёгГо1уёзо|‹, mérlékletlen nemiköziisülések után, _

továbbá a’ виду elmebeli nyugtalanság, ‚ёшёздд вот

dok, rosz és megromlott eledélek és hirlelen’ elüzöu;

börkiütések után is. ‘

А’ jó, helyes életrend sehol nem használ annyit

mint Шел; mert az or'vqsságok általjában csak кг"

set пьешь. _Itt ugyanis legtnnácsosabb> csak erösen
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tápláló ételekkcl élni, milyenek: а’ jó h_úslevesek ,`

lágy tojások , téj és liszlételek , ris , dara, aprókása,

metélt, e'des gyökerek és érett gyiimölcs. I A’ mérték

letes testi mozgás is hasznos , mig az ejjeli. brig’yasztó

izzadások meg nem jelentek’, ‘стыда pedig mindent,

a’ mi a’ testet felhevl'theti, kerülni kell. Azonkivûl

használ az islgndiai zuzmónak, szálepgyökérnek, ée.

itala is. De mind ezekhöl csak mindég keveset vegye

nek a’ Betegek, kiknek soha és semmivel sem szabad

gyomrokat megterhelni. A’ kik roszúl emésztenek,

vegycnek be ebéd elött mindenkor 10 « 15 cseppet a’

Hoffmann gyomorelixirjéböl. A’ kávé és szeszes italok

hevl'tenek, a' hideglelést öregbitik, мы: a’ nyavalyát

is nei'elik.

A’ тете való gondosság mellett nem kell elfelejt

kezni a’ ‘Щит társalkodásról és eline’ felderitéséröl is.

Ide tartoznak a’ vig társaságok, egésséges lakhely és

száraz alvószobák , reggeli kisétálások a’imost felszán

tott fóldekre és mértékletes mozgás.- A’ keményszéküek

nek hasznos a’ savó és l'róital: de ha reájok hasmenés

következik, azonnal félbe kell hagyni. Ha köbögés,

torhaköpés , mellyszorúlások, vérköpés és más melly

béli bajok is járúlnak hozzá, akkor ez а’ tl'idökórság

nakegyszer’smind való jelenlétére mutat, és erre nézvfe

úgy kell cselekedni, a’ mint fólyebb a’ tl'idöaszúkór

_ ságnál tanítottuk.

48) Bélpuffa’dozás, felfuvó-dás, szélkórság.

. A’ belek’ felfuvódására vnló hajlandóság, egy igen

alkalmatlan nyaval'ya, es leginkább a’ gyenge emésztö

müszerekkel lu'ró személyeknél észrevétethetö. Ki'ilö

nösen hajlandók гей а’ berm sokat ülök, úgy a’ ko`

morkórságosnk, kiilsö szabad levegöt kerûlök és hely

\ telen életrendhez szokottak, de föképpen azok, a’

kik n’ meleg lágyl'tó italokkal viszaélvén önnön enxész-l

l
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töereiöke't elgyengl'tették. Igen gyakran a’. láboknalë

meghütése , hideg italok , káposzla nemíiek ,es némelly

'Póldi és kerti gyiimölcsök is adnak гей okot. Illyenek

különösen a’ húvelyes vetemények, gyùmölcs , ha сие}:

re valaki iszik, й] serek és borok, némellyeknél a’

téj, másoknál a’ viz. Igen sok emher szenved а’ szél

kórsr'igos bajakban a’ has’ meghülése miatt. l

A’ puffadásból eredö bajok nem csekélyek , sô't

némelly , kivált kövér személyekre nézve fölöttébb

ki'nzók. Azzal fliladozás, leírhatatlan gyötrödés , igen

magy szívdobogás, tagok’ reszketése , fejbêli bajok, ée.

лошадь kivált а’ komorkórságosuknál, nagy mértêk
beu megjelenni, és csak a’ lfelböi‘ógés ‘(аду szelek’ el

menése által megkönnyebbiílni , a’ mikor a’ Beleg

„яме újra sz‘ù'leteltnek érzi magát, még az eló'bbi ba

jok ismét vissza nem térnek.

E’ bajok’ gyógyl'tása igen egyszerü, és ах! ismere

tes szerekkel való élés többnyire nem foganatlan. Az

elsö és legfò'bb védô’lszer marad mindenkor, a’ meghü

мы, kivni а’ lábakéiói vaió örizkedés, ¿s „мы

hideg idöben a’ hideg` v1'z ital’ távoztatása: tóvábbá

mind azon ételeket és italokat, mellyekröl elöbb еш

lékeztl'ink , szorgalmatosnn kell kerülni,és harmad

szor, ha már a’ puifadás jelen van, mind ат haszonra

fordl'tani , a’ mi а’ belekben meggyült levegó’t fol иду

alá kihajthatja. Az utolsókhoz tartozik a’ hasnak fla

néllal dörsölletése, a’ hol lehet e’ teslnek mozgás által

való megmelegitése és a’ hasra felrakolt melegr ruha'k.

A’ felbölögést nem kell erövel kényszeritni, mert ez

hijában való igifekezet és llamar hányásra eröltet. а’

‘ ~mi a’ jelenlévö bajak mellett:> kétszerte fájdalmasabh,v

azonban lehet jó erös szíkfüvirággal készült klisztér

lrel а’ szeleket lefelé tèríteni. Belsöképpen a’ Betegiha

tik egy ‘аду egynéhány ñndzsa kertiköménye, á'nis,l

'cziczkóróq vagy borsos штаммы, csak nem Хе}!

‘l
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egészen hozzájok szokní, mert i’gy minden jó hasznok

elmúlik va'gy kevesedik. .

Néha а’ puïfadásrn hn]landó személyek , ‘(МНЕ

ollyan helyeken, a’ hol _illendöségböl a’ szelek’ elme~

netelét meggátolnikénytelenek, ájulásba is esnêk, a’

mikor mindenek elölt szù'kséges minden, gyomrot és

hasnt nyomó; szoritó ruhákat megtágítnni ‘югу egészen

eltávoztatni. Ezen eset a’ fejérszemélyeknél gyakorlább,

mint a’ férjfìaknál, minthogy ezek a’ ruhájikat kön-g

nyebben megereszthelik , amazok ellenben idegen неё!

tés nélkííl és hámarjában ezt alig tehetik. Legínkább

a’ gyomor’ tájékán lévö nyomást kell hamar elháríta

ni, mert máske'nl az ájulást gutaûtés követheti.

9) Hasmenés, (Fosás.)

A’ hasmenésröl elsó'ben is ат. kell megjegyezni,

hog'y ат. kivált hit-telen’ elnyomni néha igen ártalrnas.

Így p.o. mikor az a’ gyomorterhelés és étel nem 1:1“!

nás után származik, neml sokáig tart, nem gyakorta

történik; nem gyengiti hanem inkább könnyebhiti a’

Bèteg’ állapotját , étel kivánást gerjeszt, а’.11аэпа1‹в2о

kott feszülèsét megkevesíti. és végtére ha nem csupa

haszontalan és fájdalmas székre eröltetésböl áll, és va»

lamelly nyálka’ vagy vizes nedvesse'g’ elmenetelével

egybekapcsolva , hanem valóságos ganéjnak kiiiresülésé

vel jár, „ют azt olly természeti törekedésnek kell

nêzni, melly n’ nyavalya'kat elháritja, és éppen ezen

okbólisoha sem tanácsos elállitani, hanem inkább eló'

mozditani, és а’ gyomor’ újabb megterhelésétöl kell

örizkedni. Az utolsóra nézve a’ Beteg mind addig sern

mit se egyék, még valóságos éhesség nem áll elö, ’a

ekkor is csak kevés, könnyû'eledelekkel éljen. .- El

lenben ha a’ hasmenés már sok ideig turtott. akkor

minél elöbb kell okosan gátolni, másként a’ testet

minden erejétöl e's kivált minden nedveaségeitöl igen
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megfosztj'a; A’ hasmenés’ gyógj'fitá'sa azonban'` ezintolly
liülümb'ózö; mint az okai , azért elöbh ez'eket szl'iksé

ges kìfiirkésznì', ha az'orvoslást haszonnal és minden

kárlétel nélkül akarjnk végh'ez viuni.

ì Midön a’ hasmenést eme'sztetlenség ‘Люда, akkor
igen vc'konyan Il'iell élni, hogy a’ gyomor idöt nyerhes`

sena’ még meg nem emész’töŕlö'tt eledelek’ feldolgozásá

ra, meri; mááként a’ nyavalya csak öregbednék, <*De

más felöl a’ gyomolj‘nak nem lévén elég ereje a’ bevett4

eledelek’ megemésztésêre , azl, erösíteni‘ is' szù'kséges.
Erre valók` a’ NarancshéjcseppeÉ,'lgyomorelixirekßgy

fél-pohárnyi Bisóf, és kúllsökeppen a" gyomorflastro

mok. Legfoganatosabbàk az'j_utolsók, mellyeket. így

készílhetni: Vêgy'kèt kalánnyi megtört ‘аду reázelt

kenyérhéjat,-òliiszköményß mezei köményt és fe

nyömagot mindenikböl fél. kalánnal’,  újfüszert (man

gcmûrg) gyömbért, mindenikbó'l egy kávés kalánnyit, és

még egy kev'és‘fůsze'ŕ ßzegfüvii-ágot, fahéjat és szere
csendiót, törd öszve Ymindnyiijál; apróra. 'Ezt зашёл

keverd mind egybe, tedd egy lczinlányérban izzó ввёл

fúlé és tölts hozzá Úeres' bo‘et vçgy'rozségettbórt Бей-‚ц

nyenként a’ mig csak ezt beisìé'zfà; és pépsůríieiég‘íli’éi

nem lészen. Azután Кий!‘ ГЫЁЩпУЁ vastagon “Наш;

ruhára és terilsd olly melegenfar ńlint сна]: sze._'r1'i'ed_v

hetni, а’ gyomor’ täjékárá.' Ha megszárad,l ‘ism-étl fel'I

lehet идущая és‘szimúgy‘melegen feltenni.' Ezen ren-_v

deléseket nevezetesen akk'ó'r is, ha már a' hasmenée'

megkevesedett’, haszonra lehet’forditani. A’ diaetágól
vngyis életi‘endl‘öl ЁЩОЪЬм- i . Y ‘

Ha a"has`menêst meghůlés okozta, а’ mileginkább
nedves idöben la’ lábak’ meghûtése miatt történik, ‘югу

az egésségtelen nyiŕkós lakástól, ée. akkor éppen ellen

kezöleg kell magát а’ Belegnek lartani. Öltözzék jól
melegen, tegyen _a’lábai allá szörtalpakat, mezitelen

11аз‘5га1е3у dax-ab Hánéllt, és semmi hideget ne igyék.

г

5 .
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Elöbb, mint aludnimemigyék néhány csésze bodza

_berbatét, hogy a’ìkigözölgés elömozdittnssék, és nap

pal jól megfüszerezett melegsert, liogy a’ liélcsatorna

megmelegedjék. Csupán eine’ rendszahások’ megtartása

is elegeudö a’ basmenès’ elálh'uisára. ` `

Néha а’ hasmenés’ oka a’ nyálkásság, a’ mi a’

kolompér’ és más lisztes, nyálkás és olajos élelek

kel, hiivelyes veteményekkel, ée. való élésre szokott

következni. Megismérhetni a’ nyálkás hasmenést a’

szájban lêvö nyálkás l'zböl és nyálkaelválasztódás

_ Íból, a’ savanyúságra való hajlandóságbóles savanyů

felböi`ógésekböl , továbbá а’ kiiirületeknek nyálkás

minëmiíségéböl. Legtöhbnyire ollyan személyeknél je

lenik meg, a’ kik az elöbhi eledelek mellett job-_

baita ülni szoktak. Ennek orvoslása is ig’en egyszerii.

A’ Beleg Вел-[11]‘: а’ nyálkás eledeleket, egyék mar

hahúst mustárral, és egyêb füszersziimos ételeket,

igyék egy egy pohár jó bar_t, és forgolódjék gyakorta

kinn a’ szabad levegöben. lgy a’ nyálkás kil'irůletek

naponként kevesebbednek, a’ hasmenés kisebbedik és

az elöbbeni egésség tér ismét viasza.Y De ha a’ — további

vele nem gondolás miatt a’ hasmenés meggyökereznék

is, mint néha , {Ы esztendeig vagy hosszabban is tar

tana, nkkor vegyen a’ Beteg reggel és estve egy fél

kávés Машину! Columbogyökér port egy fél pohárnyi

veres boi-ban ‚ a’ melly legtöbbnyire az illyeli legma- ’

kacsabb hasxnenést is elálll'tja.

Vég’re ha a’ liasmenést a’ meggyültt epe okozá, а’

mire a’ szájban lévö keserü izröl , sárgán bevont nyelv

röl, sárga, rágós, és v_izes székürületekröl, továbbá

az cgil idökori Те] és hasfájásról ismérhetni , ekkor ép

реп nem kell a’ hasmenést elálli’ta‘ni ‚ hanem inkább egy _

hashajtó‘ szert beadni, bogy nz epe kitakarittassék.

Fözzenek e’ végre 20-25 aszalt szilvát egy lat szenna

levelekkel, vizben, a’ mellyböl a’ Beleg igyék Когда

‘и.
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re «el eff fél csészén it, és ezt cse1eked`e harmad na
i gn ny у l

pon is ha а’ 1шзтепёэе е1 nem так. А’ llevitö elede

lek , hor, kávé és füszerek lávoztassanak, êshelyökbe

 

vèkony nyálkás ételek, úgyinint ris és árpakásaleve- \

sek, tétessenek. Némellykor az orvos tudtávnl Hány

talószert is jó venni, lm` t. i. émelygés, ökröndés,

rosz szájiz és hányásra való hajlandóság is van jelen;

de ezt sohn sem kell orvosi rendelésen kivül bevenni .,

és azért én is annak rendelését itt készakarva mellö~

zöln el. Ugyan is az agyvelö’ állapotjától, és attól,

valjon ninos-e a’ Belegnek sérvése, úgy a’ mellének

hogylètétöl,y testalkotásától, a’ talán jelenvaló terhes

ségtöl, ée. olly sok függ, hogy azt еду nem orvos

éppen nem halározhatja meg, ki veliessen be hánytaló

szert, ki nem?

Az életrendre nézve keríilni szůkséges _a’ kemény

és nehezen emésztó’dö ételeket, és inkább ~köményes

levekkel, kivált horjúhús és tyúkhúslevesekkel élni.

На hasfájás is volna jelen ‚‘ ezt a’ szikfiíthea el szokta

háritani, ‘аду ‚ ha a’ hasmenés még igen tetemes,I а’

zabdarathéa. A’ liason valamelly széles gyapiukötöt>

hordozni , a’ lábakra meleg gyapjn ' ‘угу pamutharis

nyákat ölteni és általyáhan а’ testet melegen (акций,

.mindég hasznos. A’ nyálkás hasmenésben jó ,_ hélgekorha

néhány egész vagy nagyjából tört‘borsszemeket lenyel.

11i. Elmúlván a’. hasmenés ,- erô'sl'tö és jól tápláló élet

rendet kell követni. és mellette a’ testet is mértékle

tesen mozgatni.  Köz italúl szolgálhat a’ за!) vagy

riskása’ nyálkás föttleve, az árpa vagy kenyérrel fött

viz, ‘аду csupa fòLtv viz , mellybe `kétszersńilt vettetik.

A’ meghülésbéli hasmenés meleg italokat k1'ván,\neve

zetesen borsos méntával, szikfüvirággal, melisszával

készült ‘116611111.
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10) V'é r h a s.

A’ ‘Vérlms egy, hideglelös mozgásokkul egybekap

csolt, mindenkori székre eröltetés; tnellyel egyszeri

’smind keserü szájiz , mocskos nyclv , vétel nem kl'vánás

és “тогда: is szokott 'jelen lenni. A’ Beteg az emész

tetét aknrván letenni', a’ mi igen metszö hasfájdalmak

kal szokott járni , tôle ritkán men el egyéb , egy kevés

nyálkánál , melly-irnitt ‘ amott véres vonásokkal Ус‘

gyes, söt néha csupa vér üresedik ki, ’s ez >gyakort'a A

24 óra alatt százszor‘nál is többször történik. A’ nya'

valya igen veszedelmes és némellykor kevés napok

múlva halált okoz. Csak ritkán vétetik észre a’ vérhas

másko‘r, mint nyáron és az ösz’ táihan, legínkáhb haA

az igen {оп-6 парра1га következö hideg estvekor va

laki. nagyon fel lévén hevülve vagy igen pörén öltöz

köilve, шаги“; meghan. ‚ . ‘

"1 yA"«nyavalya’ el-kerülhetésf'zre тем! szt'ikséges, a’

fe'lllevült testet nnnden nemü meghütésto'l örizni, `n’

fóldre nem fekiinni , hideget nem inni Дави pörén nem

öltözni és а’ -levegöfolyásnak magát ki nem lenni. Leg»-

roszabb itten az, hogy a’ vérhas néha ragadós és a’

hasûn'tményeknek dsnpa szaga illyen járványt (ep/ideä

miát) okoz. 4Ennél fogvn tellát az egésséges gyermeke

ket, mert leginkább а’ gyermekeket i'ámadja meg ez a’

betegség, sohn sem kell a’ vérhasbnn szènv’edökhez kö

за! ereszteni, és a" kix'irûlt eniésztetnek bx'idös szaga,

a’rm'ennyire lehet, keve'sittessék, a’ mit úgy tehetni,

hogy az e’ „едиными edényt félig, porrá tört fa

szénnel ушедший: , azntán befódik , és azonnal kiöntik.

Arnyékszékre nem kell a’ Betegeket kiereszteni, тег!‘

az ott lenni szokott levegöfolyás a’ vnyavnlyát rend'

szerént öregbl'ti, söt ennek viszutérésére, n’ meggyó-î

gyúlás után is sokáig okúl szolgálhat.
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А‘ vérhasban sînlödökre nézve elkerülhetetlenûl

megkívńntatik a’ melegen tartás; mindjárt ágyba kell

мы“ öket kùlldeni , számokra rneleg szobáról gondos

kodni , öket bodzaherhalé által megizzasztani , és min

den hideg élelmet tölök távoztatni. Legjobb néln'k a’

vékouy lenmagthéá : hn pedig ettöl nndorodnának , nk

kor sú'rü riskásn ,» árpakása , zabkása vagy hasonló `le

veseket, egy tojás’ sárgáiával Íeleresztve, kell velök

ilalní. Minden hevélö italok, a' kzí'vétól az égettliorig,

árlalmnsok , "Маты! minden kövér és nehezen emész

tödö eledelek is , ellenben a’ sótalan tyúkhuslév , Éa’bor

julábnkkal és legfóljebnmég az ürühussal fött‘leve‘sek,

ha a’ fönnuszó zsi r rólok lemeríttetik, megengedt'etlle- y

tök. На hideglelös forróság van jelen, akkor a’ hiive

silö mendolatéj à’legjobb ital. A’ hasra szl'kfüvirágból

és zabkásából készült borogatások tétessenek fel olly

melegen, а’ mint a’ Beleg csak .szenvedheti. Igen fo

ganatosok azonkivül а’ dugl'tó , fájdalomenyhl'tö, пуд
kás klisztéx'eky keményl’löböl. Ebböl 'vétetik t. i. két

kávés kalánnyi, és egy На hideg vizbe áztatódi‘k; ek

kor {оп-6 len'magtheát öntvén red. E’ klisztér’éket' a’

Iletegnek rńennél tovább magában kell tartania,hu pel".

dig hamar kimennênek , akkor kevés váratrn ismét ádni,

На egyszer’smind a' gyomor is el van г0пю1‘7а‚_

és a’ nyelv igen morskos, akkor gyakorta há'nyás is'Í

áll elö , lrnellyet langyos vl'zital által segílhetnig utóbb

n’ Mnyńs többnyire árt. l "

' Hogy а’ Beleg, a’ kit mindég gyenge izzadásbauy

kell tarlani, magát a’ székürítéskor meg ne hütse,

ollyan edényt ' legjobb szerezni, a’ mellyet az ágyban

вы)‘: dughatni.

Ha ezekre n’ vé'rhas el nem mulik, akker orvosi\

segl'tséget kell keresni , -ellen-ben ha a’ hideglelés el

marad. a’ fájdalmas eröltetés a.’ nyálkás >véres székü

ritményekkel едут‘. kevescdik , es сад]: valamelly gyen

‘ #hij
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gitö hasmenés шахт! még néha luitra , “мы: igen hasz

nos némelly izgató erösl'tö szer. _

Midön а’ v_érhassal veszedelmes. in és rothasztó hi

deglelés van egybekapcsolva,~ a’ Beleg eszelösködik,

csendesen és félig nyilt szemekkel ott fekszik , semmire

sem úgyelnek а’ mi Лиц-11161161‘ történik , ée. akkor egy

` tnpasztalt Orvoshoz kell iolyamodni, mert illyenkor

a’ veszedelem nagyobb hogy sem azt Orvos nélkül meg `

lehetne gyógyitani. Y A

Még a’ betegség’ elhárittatása után is egy дата!)

ideig-a’ jnvasolt magatartást és élet rendet folytâtni

kell, kiilönösen nyálkás szerekkel , millyenek a’ vékony

húslevesben fött ris, árpakása , dara , metélt , zahkása,

ée. tojás’ sárgájávnl öszve habarva ,- továbbig èlni, min

denféle meghüléstöl örizkedni’, és estve a’ szabad 1e

yegöben lnúlatást utóbb is sokáig kerülni.

1l) Hasdugúlás-kéményszéküség

. Hass‘zorúlás.

Fölötte szembetiinö , mennyire kiilömbözzenek az

emberek egymástól a’ bélkiiiresedésre nézve, a'z egyik

nek ugyan is naponként egy vagy két izben is van

széke , másnál ez csak minden harmad nap’ jön elö. n’

nélkûl hogy ezt vagy amazt, nérnelly kisebb baiokat

kivévén, betegnek lehetne тетя, Legtermészetesb

azonban, ha a’ székiiresedés mindennap’ egyszer tür

ténik., holott ellenben azok, a’ kik ‘ritkáhban üresitik

ki a’ mágok’ heleit ‚ holmi bajoknak vagynak kitétetve.

E’ kiilömbségeknek az oka fl'igg a’ kiilömhözö тела!

kotástól, melly tekéntetbenmind azok , a’ kik igen

lleves , kevés nedvességü testtel bírnak , a’_székl'ir1'tésre

nehezebben és ritkábban, ellenben рейд}; a’ pölfedt,

erös és bô' nedvü testtel biró szeme'lyek’arra többször

és könnyebben ösztönöztetnek а’ természet ailtal. A',

mit`egy felöl а’ természet miivel, ugynnazt miivelimais
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мы a’ „om éséleimód. Néme'ny emberek òuyhely- ‘

telenséget követnek el, hogy a’ veghel kiiiresitésre _való

ôsztönt elmulatják, söt elnyomják , n’ mikor os'ztán ez
az öszlön tübb ideig hallgat , és lassanként a’ lermésze

tes héllìresedésekhen ama’ rendetlenség jelenik meg

nálok. Továbbá természetes, hogy nz ollyim személyek

nel, а’ kíknek foglalatosságok `а’ polgári életben igen

firndlságos, а’ kik tchát sokat lizzadnak, és melletle A
 

keveset isznak , a’ miböl а’ testnek ama’ kevés nedvú

sége származik, а’ belek nehezen Vés ritkán iiresedje

nek; -vêgre ugyanez nörténik а’ Nugyihatóknál is,

тег! minden szeszes italok a’ testet kiszárasztják , és

mind azoknál, a’ kik hasdugító, és kîszárasztó 6112111:

kel, fejérkcnyérrel , ée. élnek.

A’ gyógyl'l‘ás egyszerü, és mindég a’ keményszé

kiiség’ oka szerinl intéztetik. De bär melly könnyíi

légyen is többnyi re ezen bajnak elháritása , mégis gyak

ran az arm való hujlandóságot îarlósan megorvosolni

igen nehóz, a’ mi nêha az egész életmódnak megváltoz

tatását sziiksègesrsé teszi. A’ hol :Í hasdugulás igen ma

kacs, úgy hogy inelölei'ontos lmjok támadjana-k,mint

p. o. hasfájdiiimuk , n’ vérnek а’ fe) felé todúlása , étel

nem kivánás, söt talón hányds is , ott gyorsan segitíí

s'zere’ket kell a’ hasdugulás ellen forditani. ЕМ teszik

egyfelöl а’ klisztérek ‚ mellyeknek hasnyitó tulaj

felolvnsztott szappannal nevelhetni; más felöl hnsnyi

tok: 'némelly ételek és orvosságok, р. о. az asz'alt

szilva, fött alma , a’ tiszll'tott borkö yvizben bevétetve,

vagy еду lat keseriisó , és vêgre еду lat szennalevéllel

fůzött aszalt szilyáknak a’ leve. Azoknak , a’ kik a’ be

leknek- ritka és nehéz iiresedésekre nem természetesen

hnjlandók, hanem azt a~ hihás életrend `állnl Фены:

csupán tulajdonokká , ollyan eledelekkel szükségcs él

niök, a’ mellyek éppen ellenkezò't mù'velnek; Шус

donságát еду két knlinnyi sóval vagy egy дата!) benney
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nek a’ könnyíi gyiimölesnemük , az ¿des gyökerek és I

gyenge zöldségek, ée. _A’ Dohiinyzokuak legtöbbnyire,

ha reggel egy pipát kiszivnak , könnyii székok szokott

lenni, másoknál ezt a’ kávé o’kozza , .ismét ma'soknál

azáltal történik, hogy reggel a’ kavét irósvajjal 101110

kent zsemlyével iszszák- Mindazok végtére', а’ kiknél

a’ bélkiiiresedés természet szerint igen kevés és ritkai

szokott lenni, éljenek sok vékonyitó italokkal,igyanak

limonádét, és a’ székiiresedésére való ösztönnek sohn.

se álljanak ellen, hanen] tiistént ès mindég engedjenek

neki. A’ kiknél a’ has szorúlást az emésziésbéli’ gyen- ‚

geség és а’ bélcsatornának restsége vagy munkátlansága.

okozza, ott a’ székù'resedést igen elöniozditja а’ testi

mozgás és а’ hasnak erös dörsi'iltetése a’ kéztenyérrel ,_

v_agy _még jobben Ílanéllnl.

_ 19)‘ Hypochondr~ia, Ko mo rkór'sá'g.

ÍEz a’ férjI-inemet csaknem egyedül illetö betegség

forma, egy részszerint testi és pedig görcsbeli, részsze- _

rint lelki nyavalya, és többféle okoktól, de föképpen

az emésztömüszerek’ munkálódásainak megakadályoz

tatásaitól függ. Midó'n az emésztömüszerek’ gyengesé

gétöl származik, а’ mi leggyakrabban az ülö életmód

hoz szokottaknál tápasztaltatik, akkor a’ gyomor’

megtöltekor minden bajak nagyohboduak; a’ gyomor’

tájéka igen _felemelkedett és mindeu nyomás iránt ér

zékeny , a’ melly érzékenység a’ komorkórságnak föbb

gradicsain az egész hasban is elterjed. Csak az igen kön

nyen emész'thetö eledelek mellett lehet a’ hypocbon

driás személyeknek meglehetôs egésségök. A’ bévett

eledeleket meg nem emészthetvén a’ gyomor, több na

pokig változatlanúl maradnak , és étel nem ki'vánásra’g.

gyomorgörcsre és nyomzisra adnak alkalmat. A’ bélù'rü

letek többnyire mindég nagyon‘sötét szinüek es folölte

bùdösek, de néha makacsabb hasdugúlá's is van jelen ,
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а’ melly mifnden 'bïiiokat szembe‘tünöle'g- ör‘egbit, ès

erösen inunkáló hashajtószerek álìal hárittathatik el.

Yégtèretn" terhes szélkólika is néhnnyugthlanitóinbéli

töi'téneteket штат. de а’ mellyeket minden föl vagy

leÍelé,-kiment szél' megkönnyebbit, çés kevesit. Máskor

a’ koinorkór‘ságosak tele vagynak nyálkával, a’ 3213101‘

ha vnlamelly nyúlós nyál szivárog, vagy naponként

a’ hänyás által „мы; ki виду mennyiségben, legin

káhb reggel éhomrn Másoknál ismél klïlönösen а’ milj

van megdugúlva. Ez utolsóknál leginkább szembe Шанс

az emésztetlenség, sárgn szinü arczulat, sárga follok a’

’ melljökön és néha nyilván látszó sárgakórság. A’ vérf»,

nek nyugtalzinsága,szivdobogás, szorongixtó (.lmak , to.-`

rokszorúlás, boszorkány nyomás, rándúló mozgások

alvás, közben -és más hasonló jelenelek állanak yelö az

Egyiknél kisebb а’ 'Másiknál nagyobb mértékben kifej

tödve, és kivált nyuglalan éjeket okoznak. -— De nella

az étzékek »is sokféleképpen csalódnak», merl: a’ hypo»>

ehondristák kiilömbféle dolgokat. Итак, harangozni

‘аду hasonló кайфа! hallanak, e’ vagynma’ holminek

egészen más izét', 4egészen kiilönös szagát érzik , söl né

mellyek a’ nugy'hidegben melegségröl és viszontag par»

_ naszolkodnak. — Végtére az eil'éle Betegek csaknem ‘жён

telenííl a’ magok’ betegallá potjáról gondolkodnak, min~ l

denl'éle nyavalyákat képzelnek és magokat azokban

sinlödni vélik, löprenkcdök, félékenyek, ijedò’sek;

bizodallnatlanok , ¿s gyakorta igen elkeserednek, ha

az ö >balgatag vélernényeiknek valaki ellen mond, ‘аду

1111611: nem _ád- ‚ ` _ I . ‘ l ‘ .l

A’ komorkórság’ kezdete, folyamatia és vége nn

gyon’külömbözö, néha az iljukorban jelenik meg legelö

ször és a’ férjfikorig eltart, néha utóbb mutatja magát,

.és csak a’ halállal ve'gzò'dik; harmadszor Vvégre holmi

mais nyavalyába mehet által, vizkórságon, sorvádáson,
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máj kcményedésen és egyéb veszedelmes betegségeken

f végzo'dhetik.

Ne'mellŕkor a’ Hypochondria örökségképpen lát

szik ailtal szállani .. de annak igazi oka mégis alkalma

sint tulajdonképpen esak az atyától n’ ñúra szálló test

szerkeztetésben `"мутон. —- Leginkább fà’ kövér potro

hás szeme'lyek. n’ kik l'ilö élet'inódot követnek, vagy

на]: е’ nyavalyának alávettetve, kivált ha melancholiás

temperamentumúak, és еще]! között ismét azok leg

°többszötf és legnagyobban, a’ kik arczulatjok sáppadt,

testök felpöffedt, és hajok sötétszinü. A’ ‘Едет társa

saigban-néha igen is jókedvüek..`de ismét llamar elko

morodnak. —- Ugy azok is, a’kik a’ hnznmos gondol

kozás .'iltdl eszöket igen meg eröltetik,` ésl egésségtelen

levegövel élnek, leghamaréhb eme’ nyavalyábn esnek,

valamint .a’ zabolátlan indnlatú, шт; vagy szégyent y

‘шпон: szerenesétlenül szeretett, sok gondokkal terhelt

személyek is , fs а’ t. Gyakorta аж а’ hasbeli теле]:

nek , fodorháj mirigyeknek , a’ тайна]: és lépnek meg

dngulásai és keményedései is okozzák.

A’ gyógyúlás reményje azoknál, a’ kiknêl n’ hy-~

pochondria valamelly testi nyavalyából szármnzolt,

nem örökségül szállott , meg nem sokáig итог: , min

xlég biztatóbb, mint az ellenkezö esetben.

Az or‘voslását е’ nyàvalyának soha sem kell à’ Be

iegre magára hagyni , mert ö éppen nem ismeria' maga

haját, hunem ma ebben holnap ismét más betegségben

véli шаге: lenni. De ritkán is gyógyúl meg a’ komor

kórság csupán orvosságok által, hanem mindég a’ jó

«Лен-ст! és illendö magatartás állal, melly tekénletben

eme’ következö közönség és rendszabásokra lesz hasznos

‚ l'igyelni : ‚
A’ Ваше; soknt mozgassa мы а’ „sind e's vcge'is~

Ségßs levegöben, МИН: az ebéd-ulán és az alun

11i menetel elött ne iiljün és foglalatoskodjék ollyun`
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dnlgokkal ‚ а’ mellvek huzamos fejlörést kivxinnak. A’

testi mozgást pedig soha sem kell elmulasztani , hanem

naponkènt gyakorolni. és rosz idöben is valamelly házi

mnnkńlkodás р. 0- fl'irészelés. ée. által kipótolni. A’

Gyengélkedöknek a’ kocsizás és lovnglás hasznosabb а’

járkálzisnail; kivált a’ lovaglás már sok hypocllondris

uit meggyógyl'tolt. Az élelekre e's italokra nézve {Мог

mini kell minden hevitö és lankasztó italokat, vala

mint minden pulfasztó és nehezen emésztöìlö tápláló

szereket is ‚ nevezetesen a’ hiivelyes veteményeket, és

e’ helyett éljenek inkább húsételekkel és jó ital vizzel.

A’ téj és lisztételek szintoly kevessé jók . mint az ugurka

ès dinnyèk , ellenben а’ mustár’, torma’ és a’ hnzaike

vésbbé hevitö füszerek minden hypochondristának igen

hasznosak. A’ barna és fehérser iírlalmas; de igen nagy

könnyebbülést szerez gyakran egy teli fìnd’sa borsos

ménta herbaté.Kiilönös Íigyelemmel kell lennie a’ betegnek a’be'l

ltiiiresedéshen vnló jó rendre is. mert ez igen sokat

könnyebbl't az ö bajain. Továbbá örizkedjék minden

indulatoskodástól , és kiilönösen а’ uemiösztön’ 6161161:

letlen kielégl'tését‘öl. A’ bús, kedvetlen személyeket

мамаша ésvíg iársa‘ságokba ken vinni igyekeznil. A*

hol а’ komorkórságnak okai nyilvánvalók p. o. hnsbeli

dugulások , a’ gyomorban lévö savanyúság, puifadás

liéli bajok , helek' elnyálkásodása , ée. ott ezeket акта}:

rende szerint szl'ikséges elháritani: legtöbbet husznál

illyenkor a’ Cnrlsbadi fórdökkel élés, a’ honnét igen

el is hiresedtek- Ugyanezt mondhatni а’ máj’ nyava

lyaijiról is. Mikor a’ Belegen a’ gyomorsavanyliság . llas

pnlfadzis . hasszorulás, hányás . husmene's és más hasonló»

bajok alkalmatlnnkodnak, nkkor az e’ nyavnlyák ellen

fölyebb javasolt szerekkel éljen. A.’ bövérü személyek

nek használnnk a’ lábfördök és a’ néha néha történhctó'

-vérei’esztések.



76

13) Bélllányais. Misererè.

Ezen olly veszedelmes mint undori'tó nyavalyn áll

а’ bélœatornának visszás-munkálódásóban , mellyet min

llég n’ beleknek'makacs »megdugulása okoz. Kezdödik

valamelly egyszerü' többnapi bnsszorulással, a’ melly

annál terhesebbé lesz, mennél toviibb tart. Mivel ekkor

semmiezelek sem mehetnek ki a’ végburktin , azért fül
felé kere'snek ńtnl, ’s ez okozza ama’ bl'idös felböi`ogést.V

' Ehez járúl azlán émelygés es minden gyomorbanlévö

ételeknek kiokádása , és ve'gtére valóságos ganéjokádás`

Ezen kiiirületeknek séját szngn szl'inlelen a’ szá'jban

érzödik , és új émelygés által ismét új hányásra erölteti

a’ szenvedöt. . _

-A’ bélhányás legtöbbnyire a’ k'oros személyeket

‚ hima'dja meg. és szerencsere ezeknél is legkevesbbé vea'

szedelmes; mert vannnk Példák , a’ mellyek bizonyl't

já'k. ho‘gy négy hélig is eltartott , és a’ Beteg meg is

‘ meggyógyúlt. A’ fialal és kivált vérmes'személyek , a’

kiknél a’ bélhányás általjában súlyosabh és igen nagy'

hascsíknrássnl jár, nem állják ki olly sokáig, lianem

гей nem sokára gyúlndásV vagy inbeli törlénetek követ`

keznek, mellyek a’ Beteget, lia gyors segitség nem

érkezik, rendszerint megölik. Ugyan ez történik min-'

deniitt, а’ hol а’ természetes hasi'iresedés bamarjában

vissza nem álh'ttathatik.

E’ nyavnlya’ föoklit találjuk kiváltképpen а’ _lie

záródott sérvésekben , helek’öszvebonyolódásaiban,el

sziiküléseiben, ‘югу 'görcsös öszvehnzódásaikban , a’ le~

uyelt kemény testekben , mellyek veszedelines dugnlá

soket okoznak, (leggyakrabban a’ lenyelt gyú'mölcs

magvnktól) , és Avégre a' száraz és megkeményedett emész

tet z’iltal megdugúlt belekben. ` '

A’ gyógyl'tás abbau ¿ill , hugy n’ „ищет hasù're
у sedés megént helyre állilassék. Ezt néha a’ klisztérek ,
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néha pedig а’ bevett orvosságok által vihetni véghez.

A’ klisztéreknek egyszer’smind görcáuszlatókńak 1s kell

lennìçk. lllye‘n> a’ pipitér, mellyhezä'â vagy 4 kalánnyi

lenolnj vegyittetik. '.Legalkalinutlanabn környü‘iállás,
hogiy néha görycs vagyon jelenì :nelly _:_1’ „klieztép’ bee» y

vitethetésétlgálolja. Egyillyenjeselhen én а’ 113911111)?“

евузгчг valamelly igen egys'zerü hzíz'iszerrel hzrixxjitovttaln

el, .azállal t. i., hogy egy hosszú ésV vékony gyertxát' `

a’ vêghurkába ltoltam és anny‘iirçi becsusztattam , a’ men- ‘

nyire csak' lehetett, mig el nem olvadott. A’ betegség’

oke a’ bélcsatorna’ legalsóbb részében lehetvén, igy

az sikossá lett és n’ dugulás ezáltal elhárittatott. где
ha azt valamelly bezá‘ródott sérhés okozla , nkkoitsem- Y

mi sein hzxsználhnt` mig a’ sérhés vissza nem têtetik*

ezen okból sziïkse'ges mindjárt Slebomwsért küldeni.
Еду а’ 1е511а111а10$Ъ вгегеККбшШ а’ lu'alhányásnálv

a’ langyos fördö , kivált a’ kliszlérek’ és hasllajlók'

használtatása .ulánì lnellyre a’ has mail' többször meg

indúlt. Meg a’ lágyitó borogatások is lenmagli’szthöl,

zabkásàból és sziklüvirágból. gyakorta igen haeznosnlfz.î

A’ hol a’ hasnukvalamelly t'ájékán égetö fájdalom je

lenik meg hideg’leléssel egylìtt,_ ott az orvos hihelöleg

vérszopókat fog fölrakni a’ fájós‘helyre, hogy a’ Генуе-3

getö bélgyúladás megelöztessék. l ‘i

_ Ollyan esetek isy emlittetnek , a’ hol nem a’ me~,

leg, hanem а’ jegeshideg fördök ,y úgy n’ megtörtgel, а’ hóval és hideg vizzel vnló borogatásai is1 efkes-Ã`

nakikezeknek és lábaknak , ‘МЫ: "éghez a’ kivánt

gyógyúlást. ЕМ én állaljálmn ugyan >nem ajánllmtom,

csak ott, a’ hol már minden egyéb szerekghaszontala

nok és a’ Beleg’ élete kész ileszedelemben forogna, le

'helne elövenni, de ltermèszetesen az orvos tzmácsa után.

 A’ bélhányás’ elháríttatása utén még sokáig nagyon
vszl'ikséges vigyázni а’ Ydliaetálmn. 'Az .eledelek könnyen~

emésztethètök , hasnyitók legyenek, ès kevésböl álljanak.

/
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,Í ‘14) кашу“, köldökcsömör.

‘ A’ kólika egy, hol hidegleléssel , hol e’ nélkül jairó

fájdalmas érzet а’ hasban, melly gynkran más’beteg-È

ségekhez kapcsoló'dik, nella рейд mint kíilönös пута

ylya magánosan jelenik meg. Azzal egyi'itt mindég 1183

menés‘vagy hasszorúlás van .jelen , melly kettö .közzl'il

a’ hnsmenéssel járó a’ legszell'debb , а’ hasdugulással lêvö

‘реф; sokkel fájdalmasnllib: és veszedelmesb. —- На a’

köldökcsömör sokáig tart, és папа’ segiteni nem lehet,

nkkor ahoz'inbeli törtênetek is járúlnak , mellyek vég

tére- vnlódi inrángatódzásokká fajulhulnak.

Legt'öhbnyire n’ kólikn szármozik а’ meghüléstöl,

és már ebböl is'kitetszikV annak orvóslása részszerint,

A’ ßeleget melegen kell tartani , vele valamelly meleg.

görcsoszlató italt, p. o. ‘székfüvirágthéát itatni, 4- а’

`jelen чаю llásduglllást. lenniaggal {бы vizböl készůlt

kliszlérrel elháritani, és те; zabkásából és `székfííviê

rágból való 4lioro'gata’xsoksit a’ hasára a1kaln1aztatni,vagy

repülö kenettel. dörsölni , és osztán egy ilanéldarábbal

.be/födni , részént hogy meleget tartson, részént pedig,

hogy a’ többi ruhák el ne kenödîenek , mert J'gy azo

kat nehézlenne jól lkimosni. ` ‚

A’ szélkólikánál, mellyet a’jelen lenni szokott puf

fnsztó bujoktól пение]; i'gy , a’ has’takarók igen felfu

vódtak, a’ fájdalmakfkóborlók, és шагу gyötrödéssel

’s nyugtatlansággal Итак. Ezek a3’ bajok , ha a"Beteg

alúl szeleket nem bocsáthnt, niég nagyobbodnak, el

lenben pedíg kisebbednek. — А’ szélkólika csak azok-„

nak veszedelmes, a’ kik sérhésben szenvednek, тег:

ezek attól könnyen megnevekednek ,’ és leggyakrabban

u’ hasnak fölöttébbi érzékenységekor jelenik meg ’s Жду

а’ komorkórságos és „штат szexnélyeknél. Az alka

lombéli ok: vagy meghiilés , vagy a’ puil’asztó elede

-lekkel êlés , ШИН: ha utána а’ test kevesel mozgattatik.

`

.
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Leghamárább segit a’ hnsnak flanellnl dörsöltetése,

n’ fólyebli emll'tett bekenések és kliszlérek , valarnint ‘_

is a’ vörös hagyma evés, melly u" szeleketüzi. A’ hasra

tétessenek melegl'tett ruhák vagy fódök , és italúl :idas

sèk székfüvirág ‘аду borsos menta herbaté. A’ nyava

lyaylegfájdalmasabh pillantatjábnn csaknem tiìsténtvaló

könnyebbülést szereznek némely az olivos által rende

lendò' görcselleues, és kábító cseppek. '

Sokkal kinzóbb а’ szélkólikáuál az epés köldök.

csömör . mellyet az étel nemkl'vánás , siii-ga mocsokkal

bevont nyelv, keserü böfógések, keserü száj’x'z és va

lamelly nyomó êrzés a’ szivgödörben szokott bélyegezî-`i

ni. Ez а’ kólika többnyire epés hidegleléssel van еду;

ЪеКарсёоНа, és tartós hasszorulással‘, melly а’ nyava

lyát meg súlyosaßbl'tja. [Ц elöször a’ kólikát kell göx‘cs

oszlató'szerekkel enyhl'teni, és azután az epésk tisztá-f

talanságokat orvos által rendelt háníytmó` vagy hashajtó
szerekkel kiiirl'teni , nzon törvények szerint, mellyek i

az epés hideglelés'eknél vannak feljegyezve. Az olajos,
görc'soszlaló klisztérek itt is legtöbib könnyeh_lulilg'asti

szòklak szerezni. y ' ' д

A’ kólikának harmadik neme, :nelly a’ vérnek д’

hasfelé való eröszakos tódúlásában áll, és azért igen

gyakran bélgyúladássá “ШК , az úgy nevezett vérkólika.

A’ `fxljdalmak a’ vérkólikában rendkivül nagyok és

égetök, a’ has fólöttébb érzékeny, a’ legkisebb nyo

máskor is, a’ vizellet liizes piros , az ábru'zat és kezek

sötétveresek , az érverés teljes és feszes , ’s közönsége

sen egyszer’smind hasdugnlás is van jelen. Mik`0i` а’

vérkólika fiatal és bövérü személyekre 16, okkorazon

nal orvost kell hl'vni. Azonban hasznos a’ Beteggel tisz

tx'tott borkövet czukorral vizben itatni , és néki nyálkás

olajos klisztéreket fecskendeni be. Mivel ezen vesze- ~

delmes nyavalyát leginkább a’ szokott vérfolyásnak

elukadása okozza, p. o. a’ havilisztulńsé és aranyereké,
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l:izértn’ mnstározo'tt lábierdök is ujánllathatók,I eilen

]ien az orvos tanácsa mellett az érvágáshoz folyarnod

jannie, а’ kik ezt-eltalállák mulaszlani és hozzá szok

tuk. Tavaszkor hasznos a’ fl'i- és savókúra, és erre

nyáron erösl'tés végett zi’ vasferdök mind a’ mestersé

везде}: mind a’ természetesek р. о. Bárlfai , Pyrmonti a

ée.` На а’ vérkólika a’ âdik és âdik’hónaphan terbesekre

jö, akkor eret kell мы; а’ karon vágni, hogy МЫ;

len- sziilés ne`k_'övelkezzék. _

Ulolji'ira niég egy'neme is van a’ kólikának, mel

lyet az eledelekkel lenyelt ón , ‘аду belehellett óngö~

zük скота!‘ , és ixz ónkólikának nevezletik.  A’ be~v

lü’izeilök , {так , czinöntök , fazékasok és néhány más

niivészek és’mesl'eremberek tehát allól leginkábh tá~4

madlatnak meg. Az ónkólikábanl a’ hasùrületek , mel-_

lyek a’ fólöttébbi hasduguláskor csak igen ritkán 161‘

ténnek, hasonlók a’ kecske ‘аду juhganéhoz. A’ kóli

kafájdalmak egyszer’smind igen eröszakosak és legérez

telhelöbhek a’ köldök’ lájékán , a’ melly azállal szinte

u’ hálgerinczig behuzódik. A’ hideglelés rilkán fonlos__,__

:im de az Élet igen lenyomatva lálszik, a’ Beleg дегбЬ`
len, a’ n_yelvev mocskos, a’ szája szäraz, a’ szomjnsága

epesztö, a’ szava nkadozó, és az érverése többnyire

alig éreztelhetò’. — Néba a’ kezek és lábak is fájdal-f

masak , söt inrángatódzások , és végtére széliités is_

„аминь azokban. На а’ nyavalya szl'ikséges szerekkel

nem orvosoltatik’, akkor a’ szélùlés az érzékekre, és’
u'toljára az egész testre is elterjed', és halál fejezi hev

а’ nyomorúlt éltet. ‚

Gyógyúlást reményl'hetni a’ n_yavalya’ _llelyes or

vosoltatása alalt , ha a’ hasiiresedések természete'sekká

válnak, a’ kólikafájdalmak enyésznek, a’ száj és nyelv,

tisztává és nedvessé, a’ húgy ellenben _zavurossá lészen,

és тегами.
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Az orvosldsra `megkívántatik , hogy lsok olajos sze

rek vitessenek a’ .bélcsatornába , azért hasznosak az ola

jos kliszlérek , az olajos nyálkás italok , kivált 11’ len

magthéa, а’ melegfördök, mellyek а’ görcsöt kevesitik.

Ezen< betegségnek többi oŕvoslásál. egészen orvosra

kell bizni.

l5) Bélgyúladás.

E’ nyavalyánnk olly nagy hasonlatossága vagyon

a' gyomorgyúladáshoz, hogy ezt _kiilönösenhleirni nem

azxïkséges. Ugyanazon. féle fájdalom, melly csaik a’has

nak más részében érzödik, ’s lakozik , _éppen ,uson or

voslást kl'vánja , mellyet a’ gyomorgyúladás; azjolvasót

azért ode utasitom.

1’6)Haskér gyúladás.

Erröl ia-nzt mondjuk , a’mit az elöbbirò'l. A’ .Bete

gek a’ legkissebb tapintást sem.,szenvedik a’ `1111110

kon. Az orvoslás is az elöbbivel egyezUSoha sem kell

рай; ezen nyavalyákban az» o_rvosi segedelmet elmw

lasztani. ’ '

'_17)_A’ Bélfé-rgek.` Giliszták.

A’ gilisztáknak három'nemei betegithetik meg az

embert kiváltképpen , 4úgymint 11’ bélgiliszta , 11’ végbél

kukacz , ‘s’ végtére a’ galandféreg , mellynek ismét wbb

fajaì vugynak. '

Hogy valakiben giliszták vagynqk , megismérhetni,

ha azok az emésztettel együtt ‘аду azon _kivül is 11111111‘

sednek és a’ következendö jelekhöl: A’ gilisztás sze

mély’ arczúlatja halovány , szemei köriil kék, az éte

lektöl undörog , a’ szájaîban sok viz gyül öszve, nz 01‘1‘11

és Yégbele viszket, gyukorta tiiszszen, az otr/‘1;’ aisé

.része és felsö ajaku pirosubh és valamennyite dagadt,

a’ szemei a’ világosság mint érzékenyebbek, nyuglala

` 1

4 6
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‘ 11131 nlnsznak, ha ollyan ételekct esznek ‚ mellyeket a’

` -giliszták nem kedvelnek, millyen а’ toi-ma , vörös 'és

~fokhagyma, mustár, retek, heringsaláta, ée. akker

-magokat rosszúllérzik , a’ hasok potrohos , sokat esz

-nek a’ nélkül lhogy testek egyébiilt gyarapodrîék , és

nyugtalan alvássok közben gyakorta felijednek , логоп

gals álmaik vagynak _ _

_ A’ véghélkukacz'ok gyakràn sereggel takarodnak ki

» _ az emésztettel, a’ véghurkában az- emlitett viszketést

ezek okozzák leginkább , és számosnn vannak jelen. A’

hélgiliszta. ellenben az orrban okoz viszkelést . a’ ВЫ

-döklájékon valamelly saját “Идти: , azonkivül «135261

»ban sok vi'z 1‹;уй1 öszve, .azA ‘Ил-Мах halovány és a’

`húgynaik téjféle minémiisége szokott lenni. A’ geland

féreg miatt szenvedök végre lapasztalják minlha _valami

gombolyag tekerlelnék-öszve a” ha’sokban, és ottan „
› "ottan liirtelen sznrásokat éreznek ,— a’ -hasok puifadt ,

Inéha elájúlnak, szédelegnek, inaik’ gyengék, reszket

nek ,‘ söl‘néha a’ Кбит; is gyütri óket _. ’s a’ t. Bizonyo

‘sak a’ galandféreg’- jelenléléröl csak /akkor мыши;

ha annak néhány darabjai takarodnuk ki..

Leginkább azok а’ személyek szenvednek a’ gilisz

_ták miatt, a’ kik sok `lisztes ételeket esznek, p. о.

„1сепуегеЬ hiivelyes vetéményeket , kolompért, ée. Né

ha egész háznépek minlegy hajlsndóbbaknak tapasztalr

_ .tatnak e’ nyavalyárn. _ ‘ '

A’ giliszlák ellen inlézett orvoslásnálvigyázni kell,

hogy a’ gilisztaù'zö висте}: ne adassanak ollyankfor, mi

dön a’ giliszták, mellyek rendszermt a’ belek’ alsó

'felében tnrtózkodnak , а‘ gyomoi'bnn másznak fel, ,és,
'oda fészkelvén magokat,l hideglelést, görcsöket, há

nyást és egyébb fonlos bajokat gerjeszlenek. A’ 311132

ták akkor szoktak fólfelé mziszni , ha' alábbult nem lel

««nek elég eledelre; ide kell tehát a’ nékik Ielszö láp

'lálékot bevinni ,ha а’ gilisztákat kárlétel nélkůl акт‘
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juk kitakarítani. Е’ végre téjklisztéreket szükséges adni;

mellyek a'~gllísztákat lecsalják , és ellenben ollyan éte

leket enni . mellyeket а’ bélférgek nem szenvedhetnek,

p: o. tormát, retketl, héringet, mustárt, yfoghagymái'.,

veres hagymát, ée. Igy lehajtván a’ gilisztákat, azután.

bátran és haszonnal lehet а’ gjlisztaűző szereket elő

venni; Néha a’ borsos pogácsék’ ételére is mennek ki

giliszták, máskor a' lenyelt egész czitrommagvaktól.

Nem lévén eme’ házi szereknek“ foganatjok , az orvos

hoz kell folyamodni.

A’ Végbélben tartózkodó kukaczok ellen a’ klisz

térek leghasznosabbak , p. o. megfőzött foghagymából;

sósvízből, eczetből , mészvizből zabkdsalével. Mind

ezek és más hasonló gilísztaűző-szerek legtöbbet hasz

nálnak hold töltekor, akármit mondjanak ’s mondottak

is ez ellen.

A’ galandféreg a’ legerősebb szereket kívánja meg;

de a’ mellyeket nem minden test állhat ki. Ebben igen

3liok fu'gg а’ testalkotástól. A’ legjobb, legszelídebb és

legcze'larányosb szer а’ következendő: ' ,

Mikor a’ galandféreg éppen legnyugtalanabb, előtte

való estve akkor а’ Beteg ne egyék mást vékony leves

nél. Más nap' reggel pedig vegyen be két nehezék por
rá tört páfránygyökeret, és két óra mulva megént an- l

nyiLE-zutzín minden félórában egy evő kalánnyi Rícínuso

lajt 4-6szoríg. Ha erre a’ galandféreg csak darabonként

vagy nem is mon el, akkor ezen cselekvést hold’ töl

tekor ismét meg kell újítani. '

Mások a’ mandoláklól is , ha valaki belőlök nap?

jában sokat és nyolcz vagy tíz keserűt is azokon ШИН

eszik és ezt több hetekig folytatja, látták a’ galandfér

get kitakarodni. .

_Az erősebb szereket elhalgatom; ha az elc'íszaím-V

МИ“; nem használnának, orvos által kell másokat.

машет; igen veszedelmes ezeknek alkalmaztatását

в‘

Q
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nem orvosra bízni. Az iaröszakos hidegleléles'nyava; ‘

lyńkhau a’ giliszták gyakran önként is kimennck , ’s

реф; legtöbbnyire dögölve. ’ y

Í8)Végbé1e1öesés, véghurka leszállása.`

A’ végbél’ elöesése csaknem mindéggyengeségiöl

származik- Ritkán/vétetik egyedülészre, hanem igen

gyakran a’ bágyasztó nyavnlyákkal, p.o. а’ sorvadásv

sal jelenik meg“, vagy más fontes betcgsége‘k után, uz~

erök visszatérése elölt. Csupán az asszouyoknál tapmszrl

taltatik ezen eló'esés а’ testnek egésse’ges korában, ak

Кол-1.1., há'nálok a’ szü-lés nlatt valamelly , а’ segglyu...

kig érö hasad‘ás> talált törlënni. Ve'glére az ollyan а‘;уе1‘-

mekeknél talpasztaliaiik leglübbször, а’ kiket u’ hasme

nés és vérhas igen sokáig járt, шагу а’ kik soryadásbau
sinlödnek , mint különösen azv anyatéj uélkůl nevelvte-J

telt , és , igazán kimondva', megzabált, torkig tömetni

szokott gyermekek.‘ ‚ А

А’ mi' a"gyógyítást illeti, ат az elsoványodott

személyeknél e's orvosolhatatlan nyavalyáknál sohn sem

Vihetni tökéletességre.' Más betegségek ulán, МИН! а’

`hasmenés вып, a’ vc'gbél' elöesése ismét helyre (Ш,

mihelyt a’ nyavalya’ elenyésztével az erök újra vissza

szerzô’dtek. De néhol a’gyógyúlás’ideje igen sokáig tart,

és а’ Betegek igen sokat kénytelenek'tiirni ezenubaj

miatt. lllyenkor tehá’l a’ végbél’ lankadtállapotján kell

segl'tni, hogy a’maga rendes 'helyén maradjou‘, és Ей

lünösen azvon igyekezni, hogy annak zálrizma (@cbííegf

' muâfel) ‘ öszve huzódhasson és öszvehuzódva tarlassék.

Ezt legiobban vihelni véghez az öszvehuzó szerek által;`

mellyek egyenesen az ellarikudt részre alka]mazlatnak.í

Illyenekla’ ñatal lölgg'-, füz, vagy vadgeszáenyefa’

héjiával több idéíg {бы vizek. Май‘ а’ Beleg тягу egy

azokba mártott ruhára ül mezl'telen tesllel , ‘аду ‚ uli

wi ez alkalmatlanabb és hpmar meghüle'st okozhat,
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horogatáskétipen forditja haszonra. Legegyszerübbe'n ez

igy esik: egy darab vászon vagy gyolcs öszvehajtogat

tatik hat ’s több гё1й1е5:1з egy kis tenyéil nagyságrn ,

azntán ama’ 101у6зй311а‘ш111‘1а111с, egy kevessé kinyo

mattatik és igy 11’ véghnrkára tétetik, а’ 1101 kötövel

eró'sittetik meg. De azon öszvehajtogatott ruliát 111111111

han töhbször meg kell nedvesiteni. На 11’ végbél’zárizmu

egy дата!) ideig nyilvn` marad , lehet kivzilt a’ vérhas

és hasmenés után, а’ columbogy'ökér’ erös fözetjéböl

klisztéreket is , de csak fel fecskendövel és inkább hi

degen adni. —

A’ felnöttek a’ kiesuszamlott vêgbélt mlgok is

‘vigyázva'visszatolhatzíjk:_ ellenbeu 11’ gyermekeket 110111

lokott valamellyágyra kell fektetni ,fejjele'slábbal vu

lnmivel magosalilmn , hassal pedig mélyebben , а’ midön

а’ véghurka önként visszaliuzódik. Ha реф‘; ez nem löl'

ténik, akkor egy darab gyenge vászon bemánatil lenl

»vagy faolajba, ‘de ne ám.' tisztitott lámpaolajba, é;

vele vigyázva a’ végbélnek elöbb az egyik széle, azntán

~pedig az egész karimrîja bényomatt-atik , a’ mi igen kön

nyü. A’ ki a’ végbél’ leszállása míatt szenvedett, ‘аду

még szenved, örizked’ék, a’ nagy erölködêsektöl 112

emésztet' kiiiresitésekor; a’ sok niegereszlö, me-leg 1111

loktól, kiváll; 11’ theától , és végre az olajos, meleg

ellágyitó klisztérektöl. Legjobb ital itt a’tiszta , keserü

komlóser.

19) Mértékletlen elliizás, .f‘ölöttêbbi
kövérség. Ó

_ Ha mcggondoljnk mind azon nlkalmatlanságokat,

mellyekkel 11’ kövér ember veszödik , ‘11’ ki a’ maga sok

kövérsége- -miatt alig'mozogliat', és sz'átnba veszsziik',

mint kellessék ez által az egésségnek is romlania , ha

ameniésztés 11’ testi mozgás 1111111 nem seg-ittethctik , ‘д

sät viagtére hq megfontoljuk , mint háborgattatik általa

\



86

az alvás, akadályoztunk a' lehellés, és nehezítletnek

мышь“ minden természetes munkálódásai а’ mi te

stl'ínknek, -- kevés léend a’ ki velem abban meg nem

egyezik, hogy a testnek fólöttébbi elhízása, a’ mi más

ként kelletínél nagyobb egésségnek látszhatnék, nem

egyébb nvavalyánál.

Így elhízni leginkább azok szoktak , a' kik erős

testi mozgásokhoz lévén szokva . egyszerre csendes és

ülő életet élnek, továbbá főképpen a’ nagy serivók. és

végre leggyakrabban .n’ plilegmaticum temperamentu
múak. Aziokaiból ezen nyavalyának már az orvoslá

sára is könnyü rátalálni. Mind azok , a’ kik a’ meghi

zásra igen hajlandók , gyakorta és sokat szinte az elfá

radásig'mozogjanak , délben sokáig ne heverjenek, ser

helyett vizet igyanak , és úgy éljenek hogy testök csak

igen mértékletesen táplálódjék. Az efféle személyeknek

tehát; a’ husételek kevésbbé valók mint a’ növevényi

eledelek; jó a’ ritkábban evés is; utánna a’ sok járkálás,

vagy ha ez lehetséges nem volna , а’ lovaglás vagy kocsi

zás. Ha végre а’ beteges kövéredés а’ hasban lévő dugu

lásoktól származik, akkor nincs hasznosb a’ Carls

bádi, Fórdök , а’ vékony diaeta, és erős testi mozgások

mellett.

 
м

„ III. _

A’ MAJ’ És LEP’ NYAVALYÁJI. -

1) Májgyúladás.

Legtöbbnyire a’ cbolerikus embereknél nagyobb

elmeháborodások után és meleg ’s egyszer’smínd nedves

~esztendőkben vétetik észre, valamint a' nagyivóknál is,

és a’ meçhanikos alkalmak, p. o. a’ máj, tájékára lett

ütések, esés, taszítás, ée. után. A’ Beteg érzékeny szu



87?“

165011161 „mm1-„oni ‘a’ `jo'bb oldalában ‘а’ 16116 bor-l'

` dák ala‘tt, mellyek minden lehelléskor fájdalmasabbak,  ‚

65‘с5а1с`а’11а11уа11 fekvést engedik-meg néki. Gynkran -

. sárgakórság 65 epee hasmeriés járúl hozzá , és a’ vizel

letlsötét, igen veres szint vesz fel. -Italúl :i‘jánltalhntóA

а’ vizben felolvaszlott tiszta borkö. A’ többi sziikségessé

lehetökröl az addig elhivatolt orvos fog gondoskodni.

2) 116611:еш6пу‚е665.`

A’. májkeményedés szokólt kinlenetele a’ miijgyú~

ladásnakl és oka a’ 1‘052 emésztésnek , me'rt az epe kc#

vés mennyiségben és rosz minémùsêgben van jelen. Meg

ismérhetni n"májkeményedéSt a’ jobb oldalon a’ bordák 

alutt éreztethetö «аду tapintathaió keménységböl, »az

ottv lévö Vfájdalomból, ha erösebben nyomàttatik, az'

l'iléskor tnpasztalt alkalmatlnnságokból, а’ valamivel ne

he'zebben emész’tödö eledelekkel valo élésre következö
gyom'ornyomáeból` és` gyomorgyengeségböl,v a’ kemény‘

székiirületekböl.' sái‘ga arozszinböl . yés végre ‘121110156

val- egybekapcsolt îszembetiinö elsoványodásból.

Az orvoslás виду 113уе1те1 kiván , és azéri; mindég "

az-o‘rvos igazgatása ala’tt történjék; csak néhány 6161

rendbéli regulákat n_karok meg aflni, hogy а’ Beleg

tudja magát általjábun mihez tartani. ‚Minden nehezememésztödö eledeleket, m‘ellyek а‘ А

16 ере’ nemlète miatt fel nem oldozódnak ’s l'gy fel

sem dolgoztalhatnak . ~pu o; а’ gombákat, 'osztréákah

ée. szorosan kell távoztatni. AEllenben igen 'ha'sznos,

tai’aszkor a"fris kinyomott fülcvekkel élni, kivált azon ‘_

116161611)‘е1161Уе1,те11уе1‹ а’ má)ban‘lévö dugulások 61052

latásáról hiresek. Ide tartozik kú'lönösehben a’Pitìilpang.

E’ mellet't -mértékletes testi rhozgáeokat ’ is kelll tenni ,

meleg szzippanos fördökkel élni, а’ mellyek szintolly

hatalrnaèan -oszlalják а’ megkemén'yedett ml'rl'gycket, '

millyen 1611161. Hasznos 10111111>6а7 ilanêllal' ‘1116661’- '



aölés a’ màj’ tájékán , a’ mi által a’ nedvek’ forgiiságyor‘

sittatik ezen belsö részben és keménységének eloszlása

elömozdittatik. Lehet a’ dörsölés'elött a’ flanélt fl'ist

pori-al be is fiistölni, és l'gy alkalmaztatni . а’ mi ‘Ню!

а’ májnak inai is nagyobb munkásságba hozatnak.

Uloljára Í’ólötte hasznos ezen nyavalyában még a’

sokszori és további kocsíkáziis . mert ezen gyenge meg

rázattalást a’ megdugult és keményedelt májra nézve

semmi ki nem pótolhatja. A’ lovaglás is . de a’ nya

‘valya’ eleién és annak nagyobb mérlékében csak а’

lassú és csendes lov'aglás lehet hasznos következésl'í.

Az öltözetben minden nyomiist és szorl'tást keri'ilni

kell, es minden elmeháborodcislól öriz‘kedni , föképpen

hoszankodástól és epekedéstöl; тег: ezek a’ nyavalyát

nem сна]: fölötte nagyobbíthatjzîk, hanem gyóg‘yi'tha

tatlanná söt egyszerre halálossá is tehelik.

.3) Sárgaság, sárgabetegség, sárgakórság.

Sárgaságnak nevezzl'ik azt’xi’ betegséget. mellyben

az epének az epehólyagból a’ helekhe való menetele

meg van akadályoztatva, az мы: a’ vérhe vétetvén.

fel, tôle az egész test’ szl'ne megsárgúl. Е: а’ sziil a’

börnek leggyengébb ’s l'gylegátlátszóbb részein ШИН:

leginká'bb szembe.-Az igen nagy mérlékben lévö sár.

gaságban a’ hör igen sötét ’s „мы berna szint ‘вы’: ma

gára. és illyenkor‘az barnakórszignàk mondatik. Né

mellykor a’ vizellet, veríték és n'yál is megsárgúlnak',

Идти]!!! а’ lszenli is'. úgy hogy a’ Betegnek minden

tárgy sůrgának шаги. А’ sárgakórságost 'legtöb‘bnyire

mindég azelek bánt'ják , és hasdugulás , _éppen `azon ok

ból, mivelßz epe, ez az emészlést legiobban segl'tö

szer, hibázik. Ennél fogva a’ héliirületek sem sairgák ,

hanem fejérek, és kevésbbé bi'idösek. A’ Beteg az ételt

nem kl'vánja, a’ böfógés, hányás bánlja бы; minden

tagjniban bágyadtsńgot, мы ulán gyomornyomůst,
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és a’ szivgödörben 'nagy êrzékenysêget трата]. Az

izzadtság csuknem mindég meg van rekedve, a’ hör

száraz , és hol borzadás hol forróság futia el. Ha illyen

Кот а’ nyavalya nem orvosoltatik , akkor nella vala

melly lappangó hideglelés áll elö . melly á’ Beteget ki

csinyenként elhervasztja ’s vëgre meg is halasztja.

A’ nyavnlya tartása nem egyenlö: nella folyvllst

tart, és napról napra nevekedik. máskor elmúlik ma

gńfól, de rövid idö múlva ismét vissza tér, és igy gya

kran tizszer is visszajö, mig az Qkát el nem háritják.(A’

kisdedek’sárga ylietegsége egészen m-ïs ok‘oklx'ól szármozik,

és maga egy kiilönös nyavalya. mellyröl utóbb'lészen szô).

A’ särgaság’ orvosoltatásakor az okokat kell elöke

re’sni, és ha jelen volnzinnk , elháritani, és mindent,

a’ mi ад táplálhatná , eltávozlatni. Kerüljen тем: a’

Beteg minden elmehziborodríst . ‚ meght'ilést , igyekezzék

a’ megszokott vérfolyásoknuk ~megrekedêsét elrnellöztet

ni , ha _ez okozta volna nyavalyájait , ’s a’ t.

A’ hol a’ sárgakórság a’ gyom'oxjbnn es bélcsatorná

han lévö tisztátalansiigoktól fiigg , ‘аду а’ harag ¿s Ьо

szankodástól szn'rmazott, a’ Beleg vegyen be hánytatót’

vagy hashajtót n’l mit csak az orvos meghntározhat,

mellyre o.’ nyavalya gyorsan el szokott múlni.

Midön a’ sárgaság koronként tér visszn, és annale

ismét megjelenéskor a’ Beleg vala'melly totnpa nyońxò

“Найти érez а’ jobb oldalában, дым azt a’ gñrcs

скота, а’ honnan annak gyógyitásátorvosra kell bizni.

A’ mi a’ diaetátilletí , a’hasat melegen kell tarlnni,

a’ máj’ tájékára egy darab ilanélt ‘югу nielegitett ruhákat

rak_nìés a’ lábak’meghülésétöl örizkedni. Némellykor a“

sá'rgasággal a’ májnak gyúladásféle állapotja van egybe

kapcsolva , mellyet а’ májgyúladásnál emlilett szńró {iii

dalomból ismérhetni meg. Ezen esetben elnil'tlhatlanúl.l

orvoshoz kell folyamodni.
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Mikorelüzött'vagy'visszamcnt orbúncz okozta „а:

sárgaságot, egy muslárlésztát kell' azon helyre velní,

a’ yhol az orháncz elöbb volt. Ha pedig meghiíléslöl

ßzármazott, akkor a’ Beleg maradjon ágyban, igyék

bodzaherbatét, és azon legyen hogy mértékletes izza

dásba jöjjön , és ha ez nem történnék , iiljün naponként

meleg fórdöbe. Az elnyomott börkiiitésekre következö

Sárgaságnál , amazokat kell a’ hörre esal'ni ismét. ‘

_ A’ viselös asszonyok’ sárgaságát а’ gyermeknek a

.májra ható nyomása szokta okozni, és mivel ezt a’

terhesség alatt eltávoztatni nem lehet , csak rilkán 3516

gyi'tatható; de a’ gyermekágyban luajd önként el szo- '

kott enyészni.

Ha giliszláktól származik, azokat kell az elöbb
tanl'tott.módon kihajlani. „i

Midó'n a’ sárgaság hypochondrikus és szünádriis

személyeken a’ hasban lévö dugulásoklól lámad , akkor

a’ Carlsbádi és hasonló fórdök legjobbak. Kivülröl a’
máj’ tájékáraA tett terjékflastrom, és a’székfüvl'rággal

készült klisztérek tapasztaltattak jóltévöknek. Ha hi

deglelés is van jelen , akkor a’ Betegnek a’ szabard leve

göben is kell mérléklelesen mozogni , és könnyen emész

'töd'o’ éledelekkel élni. A’ hevl'tö és/kivált szeszes italo
kat szòrosan kerülie. A’ hol végtére а’ sárgasággal epés ` I

’ ok'ádás, keserl'í szájíz és hasonló felböfögések vannak

jelen, ott a’ Szelteri viz enyhi'ti legjobban a’ mellék- ’

bajakat, ’s el is szokta háritani.

4) Lépszúrfás, lépnyilalás.

A’ Lépnyilalzison értelik valamelly szuró fájilalom* —

а’ bal oldalban , те115е1 azok szoktak érezni , a’ kik l

az erös fulás vagy más igen frii‘aszló testi mozgások »

állal magokal megeröltetlék. Következik a’ vérnek nem

csak a’ lép , hauem más belsörészek felé is lörlént erö

S'zakos lódulása miall. Elcnyészik рейд; ez n’fájdalom,
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mihelyest 'a' szenvedö csendésenv tax-tja таят: úgy nz ’

oldaloknak feszes megköttetésére. is meg szokott eny

hülni , de csak néhány pillantatokig. Az ebed ‘аду va

csoru ulán tett eró's testi mozgásokra leghamaréhb kö

vetkezik lépnyilalás. Rítkán támadja meg az ollyanokat,

а’ kiknek a’ hasok szabadon és az emésztésök helyën

van , holott ellenben azok , a’ kik hasszorúlásra és egyéb

hasbeli dugulásokra hajlandók, legtöbbször és akár
nlelly mértékletes testi mozgáskor is panaszolkodnak

miattÃ. A’ kire tehát ez àz alkalmatlan inkább mint

veszedelmes baj gyakorta szokott jönui, rendeltessen

magának orvos által ollyan szereket, mellyektöl a’
hasa megtisztúljon, és mìnden benne lévöy szorúlások

és dugulások elhäríttassînak. l'gy attól több ideígment
ten fog maradni. A’ pufïasztó élelek islokozzák ngyan

azt, föképpen a’ fü és káposztanemüek, a’ héjnstúl

megevett alma és körtvély, kivált «ha гей isznak. Az

illyen eledeleket лёг: mint ártalmasokat itt kerülni'kell.

5) УёгЬёпуёЬ, vérokádás,> feketetkórság."

Feketekórságnak vagyìs nilavalyának mondatík e'zen _

hetegség akkor, ha a’ belekböl jövö vér nem hányás '

által а’ szájonq hanem alúl а’ végbélcn által takarodik

ki. E’ nyavalyát gyakorla korán és elöre megjelentik

föképpen а’ gyomorbeli bajok. étel nem kívánás. fel

böfógés, szorongntás és szemszikrázások. Е’ tù'ncmé

nyek а’ nyavalyát gyakran több hetekkel söt eszten

dökkel is megelözik , »hozzájok járúl még valarnelly ’

êdeses és éugelygös szájl'z, a’ йогой vagyís nyeldeklö

öszvehuzódik , és végtére à’ vérhányás áll elö. Némelly

kor eledelek is vettetńek ki, ha illyenek a’ gyomor

ban vollak. Az alúl el-menö széküres'edések‘ is Такси:

vêrböl Анапа!“ és.szinte эти-01: nemüek’.

Egyszeri vèrokádással a’ bajnak maid sohn sem

szakad vége, hanem `az mindég több l'zbcu fordúl'ïclö.
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A’ hányás'elött és utdn a’ Ветер]: igen fájdalmas lép

szurásról ноша]: panszolkodni, a' kezeik hollhide

gek, ar'czak halovány, mint а’ haloliaké, reszkelés,

hideg izzadlság és ájúlás tapasztaltntik rnjlok. Az egész

betegség csak abban külömbözik a’ vérköpéstöl, hogy

a' vér nagy. lcgtöbbnyira fekete szl'nü, darahokban,

és nem köhöîéssel, hanem okádásvközben vettetik ki.

A’ hdnyás u). na’ nyavalyás igen megkönnyebbülve érvzi

magát , a’ nagyf szorongatás elmúlik , és az щиток sem

jelennek meg többé; de tübb vagy kevesebb îdô' múlva

más й], hasonló támadás tér vissza , zöt. némelly ese
'tekhen p', o. a’ havitisztulás’ ‘аду aranyerek’ megre-I`

kedésekor , ezen támadások mindég , nz ntólsók helyett,

bizonyos idöre jelennek meg.  мы а’ vér ‚ az orr

.ból is jöhet, innen hátra а’ torokba lefo‘lyhat,` és i'gy

vettethetik ki utóbb hányás által; de ezt vérhányásnak _

тягу fekete nyavalyána'k nem nevezhetni , és ettöl mdr

a’ lépnyìlalás’ nem léte Щи! is -kiilömbözik, valamint

az ájulás’ és egyéb már említett eló’rejáró jelenetek’ je

klen nem voltok мы.

A’ Vérhányás Ieginkább ollyan személyeket támad

meg, а’ kik komorkedvüségre hajlandók, sárga ábrá_

ratszl'nûek és fekele hajjal birnak, és a’ kik hasbeli

részeiknek dugulásaikban szenvednek, föképpen a’ hy
-pochondristák is , és а’ kiknek önnön foglialiitosságiiil:

a"szabad`levegön való‘mozgást ritkán engedik meg. A’

vérhányásra hajlandóknál egy kis meghülés, csekély

életrendbéli hibn, általjában a’ legkisseb`b alkalombeli

-ok már elégséges азот: пуа‘йатуа’ elöhozására.- A’ szli

»nádrásf asszonyoknál а’ vérokádás míndég görcsféle ter

‘mészetli '.Ezt "égtére тег az eröszakos megŕázódások

"p. 0. а’ bévett hánytatószerlöl való okádás, vagy a’

` $2й1ёз1ю1‘1‘па3у erölködés , ée, is ókozhatja.

Az orvoslásnak elintézése mindenkor attól fi'igg .

A-vulljon а’ Lámndás jclen "душ! c, ós mihez kelljen a’
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támadás alatt nyìílni. Ha a’ vérhányás boszankodás

miatt származott, а’ gyomorban sok epe vagyon , máx`

epés felböföge's, okádás és sarga mocskos nyelv volt

elöbb jelen, akkor еду , két evôkalánnyi czilromned

vet nyelethetni le a’ Beteggel , hogy az' epe’ csipò'ssé

gét kissebbitse; néha ugyanazon hasznotteszi egy csésze

zabkásalév, [ё] , 11‘6ц vagy lpondolatéj is. Midön "Май

pióczákat nyelt le'véletlenül , a’mi könnyen megesik, ha

azokat a’ szájba , inyre ’s a’ t. alkalmaztatják, illyenkor

ninos jobb, mint egy pohár sósvizet felhajtani. Ha annak

elötte sok savanyúság volt а’ ёуфтохьап és gyomorégés ,

akkor néhány kávés kalánnyi magnesiátkell bevenni viz..

zel kevertetve. A’ hol a’ ve'rokádás a’ megrekedthavitisz

tulás vagy folyó aranyerek ШИН szárlfnazott,v ott'ta'

jól meleg lálifòrdó'k hamuval és lsóval Иду шщшгщ

megeró'sitve, hasznosak. A’ terhes as`szonyoknál a’ vér

ha'nyás gyakran a’ szůlési fájdalmakkal kapcsolódik

öszve, kivált’ha a’ gyermek’ fekvésewrosz, és ezen

esetben szúléshez> kell folyamodni , а’ ki a’ sziilésnek

minél elöbh véget ves-sen. Néha a’ vérhányás valamelly

igen fiijdalmas lépszurás által jelenti magát, és выдох"

orvos lészen sziikséges- CSaknem minden esetekben igen

könnyebbi'ti a’ nyavalya't, ha a’ lábikrákra' egy mu

малыш és a’ gyomortájékra egy terjékilastrom téte

tik. Az iivegpoliiir fellétele is hasznos némellykor. Leg

]'obban elkerůltetik a’ vérhiinyást a’ mindennapi test

mozgás, közönséges fördök és ha a’has’iirüléseinapon

ként gondosan eszküzöltetnek. A’ vérhányás után leg

jobb , málnaeçzetet vizzel inni. Ha pedig a’ hányás nem

szünik, akkor hóval és vjéggel , vagy nyáron eczetes

vizzel kell a’ gyomor’ tajékát borogatni. Az0nhan а.’

vérhányńst a’ lenyelt mérgek is okozhatják, és ekkor

a’ bô {ё} és íróilal közben azonnal orvosért kell szaladni.

Az egész tiîinadás alalt ‘a’ Beleg a’ legnagyobb testi

éslelki csendességben legyen, kerüljen minden indula



94

tòskodůst, és egy "szót se-szóllván nyugodva feküdjék;

A" lábaira tegyenek meleg palaczkokat vagy ruhákat,

igyék csak hideget , egyszerre keveset, de többször.

Mindég tanácsos a’ nyavalyában orvoshoz folya

modni, ha mindjárt а’ támadás már elmúlt is, mert

könnyen újra visszatér. ~A’ gyökeres orvoslást csupán

tanúlt orvos viheti véghez; a’ mit а’ nem orvosnak“

tudni szükséges az, hogy veszedelem' idején a’ Betegen

segíthessen , míg orvos érkezik. A’ főokok legtöbbnyire

olly igen el vannak re'jte'zve, hogy azokat a’ nem orvos
ki nem találhatja, és így “homályban tapogatváu , töb- l

het árthatna mint használna. A’ támadás után mindég

~ jó y, а’ Betegnek egy msgnyíló kliszté'rt székfűvirágthéá

ból adni, hogy а’ has szahadonlegyen , és a’ belekben

lévő vér kitakarodjon. Erre a’ Betegek mindég nagy

könnyebbülést éreznek. Az életrendben arra kell néz

ni , hogy a’ Beteg csak vékony leveseket és semmi ne

hezen emésztődő eledeleket ne kapjon , de ezen leve

sekbenv se legyen sok fűszerszám. Kávét, theát, bort

és állaljában akármillyen meleg és hevítő ételeket és

italokat az orvos, helybehagyása nélkül а’ Beteg magá

hoz venni ne merészeljen, А’ szobalevegő- hüves, és

az ágybeli takarók könnyűek legyenek. Azért nyáron

helyheztessenek а’ szoba jéggel tele vedreket vagy suj

tárokat,y hogy a’ levegő kellemetesen meghüvesedjék.

»- Mivel pedig az orvoslás mindég valamelly'gyenge

hashajtóval kezdődik, ’s mivel a’ baj is a’ makacs has

duguláskor legkönnyebben, a’ mindennapi székűrűlés

kor ellenben nem olly hamar tér vissza; ebből- önként

következik, hogy a’ Betegnek minden hasdugitó ele

deleket kerülnie kelljen.
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. IV!" ‚

‘ншвешыгз NYAVALYÁK.

A’ hideglelésekröl általjában.

A’ hideglelés rendàzerint fázássat kezdó’dik, melly

néha МЫ) izben visszatér , ’s a’ mellyre forróság, дует-4

sabb szl'vverés, olly érzés minth‘a a" test öszve volná

verve, nyugtalanság ’s többnyi’re fejfájás is következik;

Minden hideglelés nyavalyákban örizkedni kell a’ nagyon

hö hús , за“, tojás , és mindenféle'zsirosl lisztes és he,
vítö eledeltöl. A’ Beteg igyék megfc'vít't vizet, kerüljë

nz erösebb mozgásokat , gondoskodjék mindennapiszék

üresedéséröl , és tiszta szobalevegó’röl, mellynek melegl

se'ge a’ Reaumur’ hévméröjén 10--14 grádusnál többel;l

sóha se mutasson. Legjobb matráczokon fekl'innie. Az

nlkalmatlan látogatásokat és sok beszellt’st sein~ lehel‘:

javasolni.  » ‚ ' " ^ м ‘ ‘

1) Forrô, vagyis gyúlasztó ~hinleglel’és.

Ez а’ hideglelés leginkább a’ bönedvíí ’s egyébként

egésséges Щи embereket fogja e‘lö, és csak ritkán ‚4;

óregebbeket. A’ nyavalya kezdödik vnlamelly e'rò’s`hi

deggel Vagyis fázással , de a’ melly nem könnyen Vmet

egy óránál továbh. A’ {мы Ча1аш911у égetö, az egész

testre ellerjedö, száraz hévség vagyis forróság váltja

fel, а" midön а’ szemek csillognák és az ábrázat igen.

‚ megpirosodik. Az érverés tellyes , kemény és igen душ-з,

az orr száraz, a’ szaglás hibázik. A’ nyelv is fölö‘tte

. piros , az ajakok is , és а’ nyelv "аду igen kevessé ‘аду’

semmit sem mocskos. Az aluvás nem jön, ‘аду igen

nyugtalan , vulamelly nyomó fejfájás van jelen , és az

erek, kivált n' fejben, nagyon vernek. A’ натрий;

szinle kiclc'gílhetetlen , а’ lehellés mélly és nyögdellö.

\
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Izzádás nincs jelen, а’ vizellet igen csekély mennyiség

ben ürittetik, nagyon veres, de tiszta. A’ székl'irület

kemény, és néha több napokig sem történík. НИМ

alvások közben a’ Betegek gyakran félrebeszéllnek,

felijedeznek , а’ mit а’ fej felé tóduló vér okoz.

A’ forró hideglelés-legkönnyebben támad , ha szá

raz s-zelek fujnak, a’ szeszes, részegl'tö italokkal élés
utániés száraz lélben. Legtöbbször n’ meghülés után

’ jelenik meg. A’fejérszemélyeknélnéha a’ havi tisztulás’

megrekedése után. '

' ' vlgén hasznos a’ Betegekre nézye, ha az orrok’ vére

böven megered , teslök niindenl'itt mértékletesen izzad,

ès а’ vizelletök sl'irü , fe1hös,mert ezen jelenetekre a’

ńyavalya Óránként kissebbedik. A’ helyes orvoslás mel

lett ritkán félhetni veszedelemtöl; kivévén , ha más

ves’zedelmes nyavalya is volna egyl'itt jelen, ‘югу а’

forró hideglelés más/*nyavalyába menne által, р. o.me11

gyúladäsba , ’5` а’ t. A _
Ezen betegség orvoslását orvosra szükség bl'zni.

Igen jó jel, ha az érva'gás után а’ hideglelés mindjárt

kissebbedik , а’ hör megnedvesûl és à’ fej könnyebbedik:

Közönségesilalúl megfött vizet czitromlével e'à сш

kerral lehet adni , de ne hidegen , hanem lágyme'legeu,

vagy málnaeczetet fött vizzel. Ha a’ fejfájás nem eny

hüll, а’ Betegnek csináljanak meleg lábfördöt mustair-Í

ral ‘аду-Нашим! és sóval, vagyboritassanak a’ láblal-l

vpairs: zabkásapépei olly forrón, a’ mint csak elszenved

heli. A’ talán jelenle'vò' hasszonílás l‘enmaggal fött,

vagy székfüvirágthéából és lenolajból készült klisztérek

kel hárl'llassék e1. Ha az izzadlság megjelenni nem

Миша, а’ Beteggel néhány íindzsa bodzaherbatét ilas- ~

штык, mellyhez, ha nem izzasztana , minden findzsába

egy kávêskalánnyi bodzal'zt vagyis liktáriomot adhalni.

` А’ Beleg’ szobája se igen méleg sè igen hideg nc

Едут; hmmm csak mérsékclß valamint azA ételeit is

il

К
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mêrlèkleles melegen kell néki aclni. Az enni kivánó

Betegnek csak keve's vékony levest, zsemlyével ‘югу

fejêr kenyérrel . ‘иду cziberékei , fött vizbíil, czitrom

level, ée. készilletve adllalni. Éretl gyiimölcs, kiviilt

savanykás cseresznye sem ái‘t, so't igen hasznosneki.

A’ felgyógyúliiskor ninos ' a’

sziiksége , de igen helyesen cselekszik , lia a’ most elö..

adott modon e'l és tartja шага“ egy darab ideig. Leg

inkább ör'izkedjék a’ `meglniléslol, és mind addig а’

szobában mai‘adjon ‚ mig az elöbbi egésségét v_issza nem
nyeri , l söt azután is keriilje az eröselib testi 111013550

kat, iánczolást és hasonlokat tobi) ideig.

.2) Epe és gyomorhideglelés.

Ez a’hideglelés, ИЩЕМ tavaszkor, nyáron és 652

szel lleginkzibl) az elgyengült emésztés , egésségt'elen élet

rend , meghiilés , ée. miatt szokotL származni. A’ beteg

séget magát kiïlömbl’éle jelenelek eló’zik meg, p. о.

bágyadtság‘ a’ \tagokl)z\in, kivált a’ csuklókban vagyis

izekben, liuzó fájdalom а’ vállak közölzt; étel nem Ю’

vainás, undorodás НИЦ а’ husételektöl , fejfájás, szé

dülós , hasfell'uvódás, пол-131155 ‚ ее. E’ jelenetek imigy

tartván egy ideig, végre elöáll a’ hideglelós többnyire

lvalamelly gyenge borzadással , a’ melly nella több izhen

ter visza. Ezen borzadásra méi‘tekletes forróság követ~

kezik fejfájással és igen nagy szomjusággal. Az aluvás

nyugtalan és szorongató. A’ hideglelésnek sajátsága az ,

llogy alább liágy: közönségesen eslve támadja meg erö

sebben a’ ßeteget,A egész éjiel tart és gyenge izzadással

végzödik; nappal az egés’ségbeli állapot sokkal jobb. —

А‘ mi a’ gyomorbeli' és epés hideglelés’ kùlönös> jeleit

НИЦ, azok e’ következendök: a’nyelv fehér vagy sa'i‘ga

mocsokkal van bevonva elejéntên., és utńbb lassanként

sötétebbé söti barna szl'nüvé’változik. A’ szájiz nincs

helyén,ke1lemet1en ‘югу keseríi, a’ gyoinor émelyeg es

Belegnek orvossn'gra ~

l 7
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а’ tájékán valnmi nyomó érzés tnpasztaltalik. Mikora’

густо!‘ igen tiszlátalan , akkor okádozás `és hányás is

van jelen.> A’ húgy sárga, zavaros és sürü szálladékçt

tesz ha. Némelly ritka esetekben a’ gyomorbreli tiszlád

talansa'gok lefelé keresnek úlat és а’ felböfögés, ökren~

dezés és hányás helye‘tt hasmenés ‘Ш е1б. - A’“ hideg

lelös támadáskor а’ lehellés'is föbbnyire megnehezeb

bedik, de a’ hideglelc'ssel „együtt reggel ez is szünik.

Az okai ezek: а’ hashajió szerekkel, szeszes ita?

lok‘kal való visszaélés, igen hö húsétel , nedves és igen

meleg idö ,. meghiilés és elmeháborodások.

А’ jobhulás kiilömhféle kiiiresedések közben Юг‘

iênik , úgymint erös hányás, hasmenés, izzadáá éç igen

siiriî, felhös ‘давней után. А’ hol ezek а’ kiiirületek

meg nem jelcnnck, és a~ gyomorban lévö tisztátalan

saigok Orvosságok által sem lakariLtatnak ki, Ott min

(И; károsan halnak be, а’ történeteket neveli, és а’

gyomçrhideglcléfhez utóbb ínbeli hideglelés járúl , ’s

Еду igen vesz‘edelmessé l‘esz. `_ ’ _

Az сайт е1бадоЦ`аКЪ61 is láthatni ma'r, hogy az

forvoslásnál kiváltképpen а’ gyomorban‘ésr belekben

lêvö epés ‘югу más tiszlailalanságokat kelljen kiiiresitni.

Igy az ok ими-штамп , az okozott nyavalya is ele

nyészik; azért а’ hideglelés is megenyhûl, hacsak ahoz

'xnár valami mais belegség nem járult. “Не nem mindh

egy ám, azon árlalmas dolgoknt akárhogyan és

ak‘ármikor iiriteni ki, тег! a’ helytelen vvelebánás

hamar megroszabbílhatja a’ nyavalyát. -Azértis azok

вы: kiürilését orvosra kell hizni. Az elïéle liiiù'riléa

sek ulán a’ nyelv megtiszlábbúl , az ételek jobban МИН:

tatnak , a’ hideglelés sziinik és az egész nyavalya nem

sokára elenyészik. На а’ hasmenés, шеПу gyukorla

magától mcgjelenik , a’Beteget igen elgyengitené, igyék

nyálkais itulokat, nevezelesenzab vngy aii‘pakása’levél.
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De nemigmindég‘forklúl l'gyn’ nyavalya jobbra„

hnnem a’hideglelés néha toväbbig tart, a’ nélkl'íl hogy

а’ tex'més'zet az útat, mellyen a’ kiù'resl'tés leghaszno

sabban történhetik , megmutatná. Ez legtöbbnyire az e1

erô’tlenedett testben vétetik észrc , a’ melly gyengébb ,

hogy sem а’ nyavalyán fordl'thatna , és a’ gyomorban

lêvö tisztátalanságokat a’ kiiiresedhetésre elkészíthetné.

Illyenko'r még az orvos se merészeljen hánytató éshas- `

hajtó szereket adni , hanem'nyúljon ollyan orvosságok

hoz, mellyek elöhb a’ belek’ tisztátalanságait megér

leljék és а’ kiiírítésre alkalmutosakká tegyèk. Ezexr

szereket addigr kell venni , mig ama’ jelek , ökrendezés,

felböf’ógés és hányás, ‘югу ЬазЕоггозйз es vhasmenés,

g meg nem jelennek.

Mig a’ nyavnlya tart, a’szobulevegö Паша és vala

mennyire hu'vesv légyen. Kivált >nyńrban igen hasznos

е’ végre , eczelbe mártott ruhákat aggatni fell a’ 5201115

ban , a’ mi által а’ lêvegö igen megöriztetik a’romlástól.

Az itçlloknuk is savanyúknak kell мы, vaiamint -a’

savanyúcska érett gyù'mölcs is többnyire igen jól esik

az illyen Betegeknek. Egyébaránt èlhetnek vëkony

húslevesekkel , galamb’ ‘аду tyúk’ melljével savanyú

levesbe csinálva, és zsemlyével. A’ melly Beteg az ételt

me'g nem kívánja, azt éppen nem kell’arra unszolni,

hanem csnpán 1evesse1tartuni._ Végtére ha már a’

nyelve megtisztúl , az ételkl'vánása ŕnegjö , jól alszik , de

még erötlen, akor némelly keserü szerek alkalmatosak.

`A’ Век; minden éhessége mellett is mérlékletes

legyen, húst valamit , de növevény eledelt keveset egyék.4

Délben ihatik egy pohár jó óbort (NB. ha а’ hidegle

lése már egészen elmúlt). Az erök’ марш-044511: igen

elösegl'ti a’ helyes diaetán kl'vül a’ szabad levegövel élés

is. — Е’ nyavalya néha másba me'het ziltal, vagy nhoz

egy második kapcsolódhatik; ha ez meglörlént .. а’

nyavalya hamarjában és tökéletesen el nem en_vészik ,

l 7 ‘
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a’ Вегед igen bágyadlan érzi'magál, иду hasonló gya

nús jelek‘ mulatják magokat, akker tl'istént orvosi se

gitség utón kell lálni, nehogy а’ Beteg nagyobb ve-y

szély be` ещё];

3)Nyá1kás ‘аду taknyos hidegl'elés.`

A’ nyálkahidegleiés a’gyomorbélitöl abban kiil'iim

büzík, hogy olt az epés tiszlátalanságok helyett a’ to

rokban, szájlmn és a’ kiiirületekben, _nyálka vagyon

jelen. A’ nyavalyát étel nem kivánás , minden táplálé

koktól való irlózás , felhöfögés', fehér mocsokkal vasta-1

gon bevont nyelv, szappanféle iz а’ szájban, igen

zavaros vvizellet , sáppudt ábrázatszín, ée. elözlk meg.

` Mennél Коты) tartanak ezen clöjclek, annál inkább

szenved а’ gyomor, maid felböfògés, hasmenés югу’

szurńlás, pilil'ndások, а’ liasnak felfuvódáaa, gyomor

nyomás kòvetkczik, ós nella gilis'zták is mennek e1.

Végre u’ többszi'n‘i borzndást felváltó forrósaíghoz hinlege

lelés Мин, а’ melly föképpen a’ bô’ Битые által а’

Beleget> igen elerötlem'li. Estve mindág'legnagyobb,

cllcnben reggel'a’ Век‘; megkönnycbbůl. Három, négy.

hetek elöli; а’ nyúlk'ahideglelést nehéz elůzni, igen rit

kán végzödik két lióllei.' Ezen egész idö alalt az ábrá

zat valamennyire dugadL és egy kevessé kékesnek tet-r

szík. Mikor a’ nyavnlyn egésséggé változik, a’ vízcllet

valumi léglaszinü seprůt tesz le; ha pedig ínbeli vagy.

rulhaszló hidegl'elé‘s Ищи hozzá, `akker csaknem mín

deg, mèg а’ legjobb orvosí velehánáskór is Ahalállal
"égzödlika y '

Nyálkás hideglclésbe leginkńbh nz olly személyek

стек, а’ kik Киеве’: mozognak, löbbnyire mindég

iilnek, pöIi'c-dl, felfújt testlel birnaky (nevezeiesen а’

fvhérser МОК) és mellette -ros_szúl láplálódntík ;_„kix'ált

~sok krumplit свиней. Továbbá'azok , n’kiknek'arczok~

i'ejéi' és felduzzadl., lakások надев, és phlegmás 1em



101

pcramentomúak'.' Az asszonyok ari-‘a inkzibb minta’ Шаг]

„‹11а1‹, és il’ gyermekek inkább mint a’ felnöttek ‚ haj

landók. Az ei'ös hashajtókkal visszaélés , ro'mlo’tt elede

,ilek , ‘Ц épületekben lakás, e's meghiilésekkszoktak гей

leglöbb alkalmat nyujtani. Söt öszszel néfha járvány

-képpen is uralkodik a’ moesáros vidékeken.

A’ má'sként egésséges és közép korú tesltbcn móg

legkevesebl) vesz‘edelemmelîjzir ez a’ nyavalya; ‘ellen ‚

ben' ha' v`éle` bö, ragadós izzadás, csaknein folyvaist

*egyaránf'tarfó hiaegleiés ; nig'y 4fiiiigyiidnig Iwinnende

frane vale, ‘kedvenenség, fe‘jkisbúnság es 4men.aumône

yigen hiigdös kiiinesedések vagynak jelen,'akkor,¿_igen

теща» — i ‹ »i1-me».L д ‹А’ gyógyl'tásnál a’ mellékes környiílállás‘oktiól fiigg

_igen lsok: а’ Beteg fekiidjek tél-es, száraz êsltiszta szov

lllábnn' és fehérruháját gyakran változtassa, 'minden

'_n’yálkás ételeket.. ’s italokat kerüljön és ellenben jól
fiiszerezett, lliideg ‘аду legalábby hütöltl eledelekkel

_éljem KözönségesA italúl legalkalmat’osbb n’borsosmén

tf1 ‘аду mezei köményherbate, egy kevés bor, és éleliil

_’böven füszerezett és ИЩЕМ sos hi’xslevek. Egy ke’vés lef’ivé

.sem árt. Altaljában az eledetl’anlnál johban esik ‚ men
inél ingerlt'ibb:v azért hóringge’li îslzardellákka‘l és elle'

lékkelis megkinálhatni a’ Belegeket. _ im) ` _

‚ Ezen diaetai szerekkel a’ betcgség 'mcg nem опо

vsolmtik , n’A patikabelieket pedig orvosra sziiks‘ég bi'zni.

Kil'iritö szereket `sol1a semil kell nagyobb mennyi

ségben adni, hanem Vcsak annyit, hogy паровых]! kel:

'székiiresedés következzék. -f . 'ivm . _. ‚

Leliet haszonnal eme’ Её: згегейег 'egymá‘ssal vál

togatni is. »Megtiszlíttatváh‘ ‘a’- gyomor a’ nyálkától , '

aznta'n keserü gyomorerösitö orvosságokatr kelliiièndelni,

Yde ezeket is_ollyan szerekkeliöszvekötni, mellyek

>a’ Vnyálka’ megszaporodásait gdlolják. ‘ ‚‘. y i' —



102

Az ekképpen orvosollnlott nyavalya leef).l liél ‘югу

hńrom múlva leglöbbnyire jobbúlni Кий. Ellenbenha.

rosz velebánás mialt vagy nz engyengült személyeknél

ínbeli jelenetek, vugy az elöhb emlitett tùneményrk

adják elö magokat, akkor ismét orvosért kell siel'ni,

тег: nngy~ veszély fenyegct. Az illyenkor tovu'bb шщ}

.gyomorgyengeség ellen ama’ gyomorflastromokal; lehet

elövenni, mell‘yekel fóljebb а’ gyomorgyengeségnéljaf- —

vnsoltunk. Az ingerlö eledelekkel‘ e'lést а’ .meggyógyú

lás után is igen tanácsos folytatni. A’ nyálkás, enyekes
êtcleket ’s italokat legtovábbig kell keriilni, v n

4) Hurut- csúsz- és náthahideglelés.

(Catarrhal- Fluss- und Schnupfenfieber).

Ez а’ hideglelés kéiségkivül а’ legésekélyebbik, és

mindég csak а’ nálhával és hurultal szokott járni. Tu'

lajdonképpen róla külön‘ösen emlékezni nem ‘is volna

szùksèges: de éppen az illy'csekély nyavalyánál holla

‘ nak az ernherek leglöbbet’s igyártunak is ,azért 'erröl

is еду Её! $261. Е’ hideglelés kezdödik leginkábh ШИ

hával:4 de а’ гуыадё'в n’éha még-alábbra is terjed, а’

torok uleggyúlaŕl , és a’ nyelés fájdaltnassá lcöz. Bend
szerint úgy vêlckedlelc,l hogy' а’ liurut hideglclésben

az embernek magát igen melegen hell tarlania, holott

éppen ez árt, а’ hideglelést nagyobbílván és fejfájást
.okozván; de а’ másfelöl ‘а’ lhidegtöl és hideg' szélektöl

is kell örizkedni', mellyèk leglöbbnyir'e ezt a’ hideg

lelést nemzik. Tov-dbbá' kerülni `kell a’1evegö’ mérlék

lelének „штамп; nem jó hirtelenül a’ melegröl hl

degre és viszontag futkároz'ni, hanem hiives szobárúl

gondoskodni. A' melegitö és i'zzaszló szerek is hasonló

tekintetbe vétessenek. А’ nyavalya’ kezdelén ezek sohn

sem alkalmatosok , hanem inkább a’ hùvesilö élelck ós

italok haszonrn ‘МОК. А’ nátha ugyanis a’ nyálkahár

tyának gyúladásában áll, а’ шПЬаёШе; tchát gyúlasz
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tóhideg'lelés , és mint a’gyúlasztói'lid‘egielésben a’Betcg;

nek ill is hlïivese’n kell magát tartani, ha а’ gyúludás't
nagyobbl'lani és а’ nyavalyát rosszàbbìt'a'niy nem akar

ink. Azért az elsöi három négy napokig a’ limonádé

ital -legczé'lerányosabh A’ szobában шкода“ sem kell

éppen sziikségesnek vélni; шел‘: а’ osendes, mérte'kle‘

tesen meleg levegö meg elöbb való. Végtëre némellyek,

-ben azon elöitélet is van meg', hogy n’ fördök és 1:31).

vÍördök а’ Ьш‘Щоз hideglelésekben ártalmasok, holott

éppen itt hajtanak 'nem kevés haszuot, há ,velök vi-r

gyázva é'lnek. A_"fórd'önek ugyanis langyos melegségüv

nek kell lenni, és mig a’ Вне; abban Щ, ДШЕЁ az

ágyát és fejérrnhájit jólátmeiengetni., A’ kádhan annyi

viz legye-n , hogy nz а’ testnek legnagyobb rêszét Теща,

Egy fertály óráig fòrödvén a” Beteg, a"testét meleg

kendövel jól megtörli és szárl'tja, fejérruháját is ha~

mar felölti és ‘Мат! egy óráig az ágyba fekszik. а’

`hol а’ teste gyengén gözölög. Igy {огни}: а’ lábvizek is

штамп, ha fejfzijás volna jelen. Csupán la’ 'hónàpf

számos fejérszemélyek, aranyérrel bajlódii férjfiak es

lábköszvényesek ne éljenek velök. -AZ lltólsókra nézve

hasznosabb а’ láhtalpakat zabkásával borogatni, meri;

ez a’ podagnát, a’ már szinte muló félben l'évötís,

nem lolly könnyen gerjeszti fel. Azonkivül örizkednie

kell а’ lábak’ megnedvesedésétöl', új ineghiiléstöl és n’ '

nehezen emésztödö eledelektöl, а’ ki а’ ’hidegleléstöl

és vele egybekapcsoll: náthától ПЗУ ЬПГПЦКЛ'ЩЁПЫ.

elöbb meg akar menekedni. '

5) Rázó, vagy el elhagyó, [аду váltóhi

d e g l e 1 é s. ' ‘

Ninos' гей sziikség а’ váltóhideglelést környülálláv

sosan leirnom, minthogy ат. kiki ismeri ,es` a’ benne

lévö szembetünö -kùlömbség minden más hideglelés nya».

шумы könnyen megisrnérteti. A’ mi olly igen 520111’

l s

‹ Q
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beuínik, azrhogy и’ láinadaisok közöltf. mindêg Löke'.-4

A letes egésség látszik jeleln len'ni, és minden támadás há

rom külömbözö állapolokra oszlik. `

` Az els'ö, minden й] hideglelós támadásko‘r, a’ fá

zás , >mellybena’ körmök elkèkíilnek ,'a’ hör’ fölseje
boi-sókássá leez vagly'A is borsódzik,l és az orr’ hegye

meghidegül. Az állak vaczognak a’ fáza's Май. а’ lehel-l

1és`nregnehezédik , `uz érverés kicsiny és a’ vizellet vi“

lágos‘tiszta. Ásl'tozás, nyujlódzkodás, fejfájás és nyak

l v.<1z1'rlfájás, restség ‚ étel nem kivánás és borzadozás е1бЬ

zik meg minden illy új lámadást. A’ fázás rendszeririt

БЫ, vagy egósz óráig is ehart, és csali ritkán nyúlik

három (Эх-1115, а’ midÖn oszLán 'forróságba men által,

mellyben a’ nyavalya’ jelenetei leg'szembetünöbbek és leg

eröszakosabhak. A’ fejfájás rendkivül megnagyobbodik,

az (Индии fcltl'izesedik , va’ szemek megveresülnek,

néha fájnak is , de а’ bör а’ forróság’ i végéig szárazon

marad, a’ melly négy, hat és'legfölyebb nyolcz óráig

szokott eltartani.  Ezuián kövelkezik végtére az iz

zadás, а’ melly „шагу több órákig tart, többnyire

két annyi ideig mint а’ forróság. A’ bör meglágyúl és

nedvesiil, az izzadtság pedig leglöbbnyirè ragadós , sai-_
vanyú ésl csipös. На az izzadás félbeszaknd , akkor a’ i

Beteg nem érzi magát a’ legközelebbi támadásig olly

jól mint azelöll, és a’ következö hide'glelési támadás

illyenkor erösebb. -— А’ váltó hideglelés’ tartásának

ídeje sohn sem bi’zonyos; а’ ki rendetienül 4el nyava

lyájával nem gondel, иду гоззшП gyógyittatik,annak

egésse’ge sokáig elromolva maradhat. _

‘ A’ visszalérö lárnadzîsok ihatúrozzák mèg a’ ‘$116

hideglelés’ nevezetétf Ugyan is ha naponként ugyan

azon óra körül tér vissza , nevezt/etik mindennapinak .

-— еПспЪеп harmudnnpinak, 11a miuden пар’ visszu.

-Uleljára vagyon negyednapi is, t. i. а’ шеПу két пар’;

marad ël. Ezek rendszerint legmukacsabbak ’s erösebbek.

n

`
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А’ vállóhideglclés’ oka leglöbbnyii‘e a’ megromlott

emèszte'sben, иду a’ hasbeli dugulásokban lalállalik.

Megjelenik a’ nedv/esr, ege'sségtelen és változó levegö

1101:, kivailt tavaszszal és бз2з2в1‘ыа’ g'ondolkozó eröuek

igen nagy megerölletése, elmeindúlatosság, eröe kill,.

ritö szerek, vissza vagy eliizölt börkiiitések, ée-ìkulán.

‘A’ posvainyos vidékeken rekkenö héységkoi‘támndé viii-|

lúhideglelések hamar'igonoszfélévé válnak, rolhaszló

hideglelóssel kapesolódnak öszve, fölölle veszedelme

sekké és а’ kevesbbé iigyelmetes orvosláskoi‘ halálo

sokká is lesznek gyakorta. De legtöbbnyire a’ “1116111

deglelés, ha egyszerü, egésséggé változik. Csalcl ha a’

Beleg a’ gyógyúláskor magára nem ‘чуда, gyomrát

elronlja, helylelen szerekkel él, ’s a’ t. csak akkot'

mellet tiltal mais nyuvalyákba , mellyeknck elhárl'tlatása

hol egészen leheletlen, hol pedig4 legalább sokkal tiihl)

faii‘adságba,lvigyzizatba és gondolkodásba kerül, mint

az elöbb megvolt vállóhideglelésé. :,[

A’ g_\fógyiliiskor az okail kell elhári'lani igyekezni

a’ vállóhideglelésnek; a’ Beleg egésséges levegöben és

lakhelyen tartózkodjék , kerûljen minden indulalosko

dást, az alvás és fònlételre nézve, valamint a’ nyuga

loin mozgásban is helyes mérle'ket larlson ’s a’ t. A’

tulajdon orvoslás kélféle, úgymint a’ hidegleléskoriés az

elhagyáskoiîi. и‘

llogy a’ hideglelés’ taimada'sa igen eröszakos ne le'»

,gyen, elôlte néliány órával а’ Beleg seinmil se egyék,

mert а’ hideglelés‘koi‘ az emé‘szle’e` háborgatlatik és lkil

lömbfe'le bajok tfimadnak. ‚

Mihelyt a’ fa'izás гей jött, a’ Beleg fekiidjék ágyba

és igyék ne'liány lindzsa meleg borsosménta- vagy gyen

ge ленты-ад herbalét, e's várja be la’ forróság elei‘

kezését. A’ forroságkor kerüliö'n minden hevilö szere

 

ш, es mma magát ¿nká'bb hfivçscmigyék ‘hm/@Sile ‚

italoloit,A árpavizel cziti'omléyel, limunádel-„Vnuilnaî
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hedvet fò'tt vizben'; ~véliòny de jól megliszlúlt sert

1i‘xrgyJuS-ficzot, ée, hidegecskén. На а’ Vér_ igen a’ fejre

tódul, а’ fejîáßsiigen nagy, az erek keniényen ver~

lile-kgkiváh; а’ halántékokban, a’ szemek tiizesek, é's

машины; , ’s а" t. akkor meleg zabkásapépet kell a’

f lwzíb‘t'alpakra borogatni, hogy а’ vér leszálljon és a’ ba

jok kisebbedjenek ‚ mellyeket а’ fejre мы: Vél‘ oko

zott. à-'Az izzadás erlatti màradjon а’ Beteg csendesen

ée váŕja meg végig és сад!‘ akkor vegyen fel más fe
jérruhát, hal fzizniY kezd. +- Azntán élhet а’ Beteg nyáf`

rnnfvizliöl. czitromból és zsemlyébölkészült eziberé`

vel“, télen ред}; fött gyiimölcsel. `

‘ ' 'A' hideglelèsl elenyészte utá‘nkori velebánás ezzel

éppèn ellenkezö. A’ hideglelò's támadás alatt egê‘szïen.ì

çbékêt kell hagyni a’ nyavalyáuak, és csak annak. e1`

'múltával foghalni hozzá.  ’ ~`

"‘"’ А’ Váltóhideg tulajd‘onkc-'fppen nem- saját hidegl‘e-~

lès, hanem csupán azon sajátsággal bl'r , hogy kimarad;

‘саду meg megszíinik. Í- Egyéharánt mint el hngyó epe-_

hideglelés, nyálkahideglelés ’s а’ t. jelenhet meg, é's

n’ gyógyl'lást is úgy kell i'ntêzní , a’ mint ezen nyava

lyáknál mondatott. Az életre vágyó `Beleg éljen kön

nyen emészlhetö ételekkel, és ne vélje , hogy a’ kopla»

lás által a’ Váltóhidegen kiadhat, söt ellenben ezt az~

állal még печей, midön a’ maga teslêL és kivált emész~

'lô' erejét l'gy gyengl'ti. E’ mella-Lt szl'ikséges, hogy а’

Bétegek annyi és olly erös testi mazgást tegyenek, a?

mennyi tölök kilelik', mert erre gyakorta elmúlik a’

vállóhiqeglelés, kivált ha‘ semmi belsöV októl `nem 1115

götL, hanem osupán valamelly egésségtel'en mocsárleve

götöl “аду más kiilsö befòlyásoktól szá‘rmazott. Mi

dön a’ Vziltóhideg nem magy, és a’ gyomorban lévö

epétöl ‘аду nyálkától ered, akkor emezeket kell‘ el~

ha'rilani, a’ mint az epés és nyálkás hideglelés alalt

elöudtuk , ós igy a’ vnltóllideg mintegy hét vagy ki
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lencz 4i~;itörések “мы, magától `e1maradHa ez nem

штык, а1‹1<ог\.е5‘у‚=т1ш1спе1: elött ismêretes лег‘;

vebetni elò’. Fözzenek meg másfél vagy két lal; ku'vét

kç'zt fmdzsa vizben addíg, mig а" viznek fele ki nem

gözölgótt, ekkur tegyenek hozzá egy evö kalánnyi сай

tromnedvet, és négy ‘аду hat órával a’ hideglelés elött

ilassák ki а’ Beteggel. Ha erre sem maradna el а’ hi

deglelés , akkor orvoshoz kell segedelemért folyalnodni.

kl'vüle вены se merészeljen chl'nzít, tölgyfahéjat,

íïízfahe'jat és egyéb hasonló öszvehuzó és dugl'tó szere

ket а’ Váltóhideglelés ellen használni , mert csak ö ПЫ

lieti meg egyedül а’ Уё181С élhetést, mellytöl könnyen

gyógyithatatlan sárgakórság, megkeményedések, vizi

betegség ès hasonló halálos nyavalyák szármozhatnak.

6) Inbeli v- Idegeshideglelés. Hag'ymáz.

_

Az inhideglelés ollyan személyekre jö, a’ kiknek

testök meg van gyengitve', és a’ kik megromlott leve

gövel, eledelekkel, ée. szoklak élni. Ennélfogva igen

könnyentámadhat a’ Hagymáz mocsáros. posványos

vidékeken a’ пику napforróságkor, hadi idöben , haa’

holttcstek sokáig el nem temettetnek , a’ ладу Kórhá

zakban ’s а’ t. 'I‘ovábbá minden helyen, a’ hol sok

ember lakik egyïitt, sanyarú idökhen , éhségkor, a’

rosz kenyértöl‘és egyéb megromlott eledelektöl, kivált

ha а’ liszt dohos vagy a’ gabona kicsirázva voli.'

Végtére a’ hagymáz Qllyan személyeket támad meg

könnyen, a’ kik а‘ test’ nedvességeinek, elvesztóse mialt

igen elerötlenedtek, p- o. а’ vérnek akármiként lett

fólöttébbi megfogyása , sokáigtartó hasnienés, a’ testi

szerelemben vnló méi'tékletlenkedés ,és végre a’szeszes

italokkal visszaélés , sok éjjeleze's, indulatoskodások, ki

“щ a’ bú, bánat és gondok állal, mellyek az iuak’

egész elkotmńnyát igen elgyengítik.

i
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uw: штаты megeiçfzö'jelek iiuezékf a’ßeieg а’

fèjében sz'éde'lgést, 'káb'úlást , nehèz'ìëg'et és n_yoi'nó fáj#

_ «Heimat éi-ez ,faz'fe’gészi‘teste fájös'-, bág'yadt д éjje'l-nyug»

mamil- alszik, '5emmi‘fd0~1ogh0zisi‘nœ мы, és’af iegié:

'hob borzadás ho'l foŕrósa'í‘g futjá'l'el.- Az éieleketís кот

meg kezdi utá’lnißfa? пуст: fejér mocsok bori'tja, és

a"ïszájában rends‘zerint' nyulós nyál v'agyon. Egy 1112115

sasl 'és erre köveikezö erös hideglele'ssel kezdödilc el

osztálnfez а’ veszèdei'mes nyavallya.- "se '

41"“ De a’ hagymáz' ivńgyis inkább az inhideglelés 'ké-t

féle, t. i. ‘аду 1арр5п36, vagy"forró. Az elsöbbiknél
a’ nyavalya’ menietele'y igen csendes, A’ Beteg nyugottan

‘fekszik , semmire sein-ù'gyel а’ mi körülötte türténik.

-A’ mit az elött 'szerelet‘t ’s kedvelt, -nzzal most éppen

nem gondel. Érzése olly tompa, hogy, ha kérdezte

tik, magát jó egé'ssé'gben lenni mondia. A’ szawahalk,

éneklö, késedeimes , vagy olly töredezett, lassú >és

honiálïyos , hòg‘y nzt érteni nem `lehe’t'. A’ höre száraz ,

vagy hideg veriték’ü-l rajta. Az ajakait ’s fogait Valn

KL'm'eiiy sölétes nyúiós 'nyálka Роща he, valamint szinie

'eiaàzolt,`egészen száraz, reszkeiö nyeivét is, meliyet
vlegiiöbbnyire ki sem nyújthat‘. A’ sz'emek mindég` félig,

zái’ódva , és а’ Beteg’ alvásakor a’ 'szemhêjak néhány

vlineányira nyitva á’lianak , úgy hogj‘ közzüiök a'szem
yfejé're láttassék. Az érzékmüszerek is szenvednek; a"

haliais igen tompa és a’Beteg felényire siket,vagy 521111
telen füizúgásróliés csengésröl panaszolkodik ésfesak

'ritkán szokott‘ а’ hallás rendkivùl megê'lesedni. —

A’ forró i ideglelés vagyis a’ hagymáz gyakran

82; erös, bövërů személyeket is ~megtámadja`minden

elöjelek nélkül.

'Ebben egészen másféle tüneményeket tapasztalui.

A’ iej légtöbbnyire szinte фазе] '11’` foi‘róság miait,' a’

'szemek kidudorodnak és a’ßete'g elgyengült creji annyira

iel идут!‘ ingereitctve , hogy az'iilyenkori (111116511)

\
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dései _ainll tiibb. személyek Iis alig terlhatjaik megA ölet.

Ez egy'darab, ideig'iígy lévén, mig t. i. на’ forrószig gli

uwen; inúlik , .azylltán elerlöllenedye és bágyadlan году“:

vissza. На nella nella egyœillanlalig felegszméledik , akkerL

leirhalalla‘n gyöti‘föçlesrgol panaaqzolkodik.` Az èrvei‘ése. /
kiilöiìnloi‘jzö ,. сзачщтдшйпдёё гепдеЦеп, görcsöson öszf, l

vehuzóiiott, a’ forrosaigkor ред}; -gyors és keményeçs-ń

kei Az .érzöeszk‘özöknigen érzékenyek, A” Beleg az igen

nagy'gilágoeságot éeiigenharsaipy hangokat nem ‚1111‘:`

han', ‚А, ezeglás` rrenclikiviíl éleshde'ne'ha esalóka is.

A’ nyelv ill 153141311‘?!`зяощ1пъд5 epesztö (de e113A

felej‘tik a’ 'Betegele Aaz„iv¿áiil)l és a" lelziellesA szorongaló.V

_\ - МДдби a’ :nyçvfg’lya halállal végzödiki akkor „а:

Iëgteg 1а’Людадзеъедзёёёпек utólján tóbbé eszére nem.,

je; @gy l@uy мы: широта esik, hogy rebbe ‚щ

‘ибс;ввщ‚те1ъе!п1. Az ágyában nem marad csendesen

Те1куё,'1’шцет.1е1`е1ёдсзив2аш111ъ A’ kezeivel mindég

mi» ágybelin tépelödik, keresgél, a’ falra Ге1пуй1‚\/а3у‹

n’„lex{egöben, minteg?r legyekért kapkod. A.’ lehellése

megrövidiïl; szorongalóvá és a’ Bel‘egre nézve igen'fá

radlságoss'áflészen. Ha folyóságot Löllenek a"szájába,

“и vagy le nem nyeli , ‘аду, mint valami `fires hor,

dóbni‘, olly hanggal esik alii a’ gyomorba. A’ has fel
l pulladtl a’ szék es vizellet az ágyba мы, a’ szemeivel,l

mint) egy Holt, meredten‘néz, valamelly sù'ri'í verl’.

tékniitlki a’, hören , vagy kék follok támadnak тара ‚

двд‘гёёрёгерэепдезегх Vszokolt elérkezni а’ gyors halál.

„5. 'Mikor a’ hagymáznak jo kimenetele lészen, akkor
i n’ Beleg nem veszti el úgy az дует. а’ nyelve ned_

vesebbées lisztábbá lesz, mérlékleles izzadság tel-jed

el a’ liörén, a’ szemhe'jak kilyebb nyilnak . `а’ húgy

tiszta és felhös, ha еду dai‘abig áll, a’ hasiiriilés igen,

`nngy könnyebbedéssel lörlénik , az érverés egyará'nyo,

sqbbá és erösebbé. az alvás me'gújilóvá e's nz érzösze.

rek’ mnnkálkodiisuik ismél lermészetffsbekké lésznek.
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‹ На a’ hideglelés nem valamelly dögleletes‘l'évegöf

tl'íl származik, akkol‘ rendszerint nem; ragadós', vhlàï

mint a’ forró . úgy a’ lappangó seni. De „дамы s‘zild

batik, ha több Betegek szorúlnak valamelly kÍs térbe ‚’
р. o. az isp'itákban, а’ honnan а’ ragadvány, Ynl melly

olt‘ke'pzödött, maid messzebbre is terjed , és leginkzíbb

а’ közép korú embereket' szokta elöfogni. `

‚ Ollyan idöben, mikor inhideglelések uralkodnak ,I

„megmenekedhetni а’ ragadványtól, ha az_emberljó

Szoi‘os életrendet tart, mindég csàk meghalározott Юб

kor és keveset eszik, az alvás és' ébrenlételben is he

lyes mértékhez szokik , a’ fejét а’ fölöttébbi gundol'lcoà

zás által meg> nem erölteti , magát az égettbortóllartóz-Y

mijn és naponként csak egynéhány Pohámyi 4ó bort

iszik. Ve'gtêre még sziikséges, a." szabad levegön eókat;

mozogni, ha ez nincs megromol‘va, és a’ `ragadvány in?"

kább a’ Belegek"haj1ékából származotl. A’ BeLeg'ek’

szobájikbun boreczetbe mártott ладу ruhadarabokat' kell

felaggalni, a’ milöl а’ ragadvány legjobban semmivé

télelik, és a’ Beteg’ szobáját gyakorta szellözlessé‘k ki,

mig бы: más szoba'ba viszik , vagy jól betukarják , hogy

meg ne hiiljvön, А’ Betegek’ lakjába феи! Egésséges n’.

nyálát 1e ne nyelje. gyújtson pl'pára, rágjon kálmoa

gyökeret,.szegfůborsot, fahéjvirágot, ée. Íüszer-eket,

es meg ne undorodjék, mert ez által könnyebben hoz

fér n’ ragadvány. A’ száját véglére gy'akrablian ki

kell eczeltel öbliteni, és az éjjelezéstöl örizkedni.` Ha'

valakinek af feje iáj és az élelt utálja, дым Sz'iìksé

ges hogy inagának orvos állalhánytatót rendeltessën,

mert ez a’ jelenvaló nyavalyaelragadást legbizonyosab

ban sikeretlenné tesz'r. Söt az inakra is igen jóltévŕileg

hat а’ hányáskori megrázatás. Ellenben kerůlni kell

а’ Hashajtókat és á’ testet lankasztó ,izzasztástg тег!

mindenik erölleníti а’ ВеЬеЗеЬёз neveu а’ Betegséget.

A’ Beleg nyugodt elmével légyen és mindeiit, а’ miröl
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kéraézösködik, „ép Amumm- мы néki ewadnii Erönei:

erejêvel senki se unszolja а’ Beteget az evésre , 'hanem

ты az ivásra gyakran emlékezletni igen hasznos‘ Mär

az italok is elég táplálók lehetnek öreá nezve. “1111521

hatni e’ végre fölt vizet kevés czitromnecivvel , és pi

. rított kenyérhéjjaLß-v’ékony, nem zsixjos huslevesl‘.

еду kis fehêij borral, mellyet akkor legjobb‘hozzá ad..

ni, ha az inhideglelés nem forró , ’s a’ t. A’ tiszt’a ve,

res bor fött viz'zel kiváltképpen akkonhasznos, ha a’

Ваша’ Ьаза nagyon menne, és általa az ei‘eji fölö'ttébb ’

fogynának. A’ hasdugulásokat ellenben »lenmaggnl {бы

vizböl, árpalév‘böl olajjal, és egyebekböl készíìtiitklim@`

térekkel sziikse'ges elháritani». Théa .gyanánt ajánL

tathntó а’ szegfů ‘аду ángyélika gyökéŕnek'gyengéń.

{бы vizeb '

Az önként tämadó vêrfólyásokat minél elôbb el

kkell штат; p. о. az orxjvérfulyáskor, ha nfiért‘véklet`

lenné lenne, az orra és homlokra hideg mártott ruhá’l;

feh‘akni ; az aszonyiszernéremrészekböl folyóvvért, ‘аду

а’ véghurkából jövöt hideg befeeskendések és kliszté

rek ált‘al meggátolni ’s a’ t. R I

На а’ Beleg’ Рейн nagyon kábúlt és nehéz, sze;

meivel meredten nélz ., igen érzékenytelen és выйдет

laitomzist fogynak, :lkkor mustártésztát kell a’ homlo? У

` kára , nyukszirtjára és’ la'bikrájira váltogatva felrakni,

a’ mi gyakorta minden szereknél többet segít. Ezel;

‚ esetben igyék a’Beteg néha еду ŕindzsa székfü herba.

щ; a’ többi orvosságokat az orvos fogja elrendel'nj.

,Leginkább a’ nyavàlya’ tizennegyedik , Шпион

egyedik ’s nyolczadik napjárakell БЕЗ/Штат. A, hol

‘ехал napoknak valamellyikên a’ betegség jobbra fordúl ‚

a’nli leglöbbs‘zöi‘ а’ bö izzadás ‘югу sl'irü v'izellet ‘Шах!

сЩ: meg, olt minden hx'ivesítô italt e1 kell тетки:
ès melissizákuil,l bodzavirágból készült langyos thóát"

\
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vhgyy más hasonlót itntni à’ Be'teggcl‘,l a’ mi állai а’ ńyâ

vulyu’ jobbra fqrduiása‘móg inkább eszközöltelik.

ц Intésképpen még emlileni,'_l1ogy a’ nem orvos soha

se avassa magát vaiamelly inhidegielés’ gyógyilásábn,

minthogy ez egy igen veszedclmes betcgség , és henne

sok ollyan környü’iállások akadnak elö, va’ me1l§ekl

ezt иду amqzt megkivánjiík, a’ mit а’ nem orvos’ 1:0

zére nem bizhatni. Azon kevés , a’ mit róla itt kinyi

latkoztattam, csnpán arra való, Богу а’ nyavalyu’ ve

szedelmességét kiki ismérhesse és igy annak idején még

orvosi segedelmet keressen. Azonkivül a’ szoros (Пасте

tikai magalai‘tásrói is szóllotîzim , mel'iyet a’ Beleg kö-'

rül forgolódóknuk nem lehet eléggé ajánlani, ’s $21

vökre kötni.

7) Roihàszióhideglelés.

_ A’ róthasztó hideglelés sokban hasonló az inhideg

lelésllez , kivált az Знай’ és elet’ erejének lecsepült ál

Iupoijçira nézve; azonbau ez а’ nyavalya a’ maga egész

Lefolyásáhan móg a’ test.’ nedveinek a’ megbomláara.

és rothadt megveszésre vaió saját ha-jlandóságok által

is megkiiiömbözleti magát-_Ezen belegség elejéntén

mindjárt rilkán jelenik meg rothasztóhideglelésképpen,

sokkai gyakortább járúl Яма-ШИН: hideglelös пута

lyiikhoz, midön à’ nedves és egyszer’smin‘d héir парой,

mocstii‘levegö; rothadt párázaiok leginkiibb a’ dögök

böi és cmbeŕiiioitteslekböi kifejtödzöttek‘, és végre az

éhség , meilyben i116 eledelekre szerL nem tehelni, а’

rolhasztó hideglelés’ származásának kedvezn'elg.> ,

Kezdeiben а’ börön valamelly egészen saját Гоп-(3
ság támad, úgy , hogy a’ ki а’ Betegeí; rneglapinlja ,

annak ujjait valameliy égetö szúró érzés .hatja me".

Gyaki‘an ezen fori'ósńg allait а’ Beteg féire heszéli, еще

1öSködik.`Az érvei‘és igen hágyadt ‚ csak' nem minden

(iriíban vállozik, de „штык kicsiny e'ê lágy. A’ Lcsli
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gyengeség fólölte nagy’. és önnön tagjainak minden

mozgatása olly nehczêsre esik a’Belegnek, hogy ellan

kadva rogyik ‘Дави-ъ А’ Sszavn elbágyad, érlheletlenné

lesz, és félre kezd liesze'llni. Maid egyszer’smiiid а’

x'othadás’ jelei is МЫ) feliíl mutogalják umagokal. A’

test’ kiiiresedései egy fólöllébb kedvctlen és kiállhalat

lan büzl lerjeszlenek el, nem csak a’ szék és vizeller, -

lianem az izzaillság és lehellel is. A’ fogakalvalainelly

ónszinü rolhadt nyzilka borilja, és éppen ollyan lait

lalik az orrban és szemhéjakon is. A’ szemek bcigyad

tak és jegesek , de rilkán meredtek. ‘еды-е a’ felol

dozódolt vér miatt a’ börön . a’ testnek ugyanazon ré

szón is külö‘mbféle szinü, hol sziirkés, hol vereses,

kêkes vagy feketés follok jelennek meg. A’hasiwnések

is megvéresednek , és más rószekööl is könnyen vala

melly romlolt, vizes ver 101341:- А’ fölöllébbibágyadt

ságkor alulú kórság jelenik meg, a’ nyelv megrepede

zik, igen magy fejfiijás áll elö, höi‘gés és fájdalmas

hascsikarások. Ezen jelenetekkel a’ veszedelem órán

i kent nagyobbodik ‚ a’ has feldagad , és csendesen adja

ki a’ rothadáshoz még már éllében közel jutott test az

utolsó lehellelét. 

A’ nyavalya’ lefolyásakor, a’ melly legl’óljebb

huszonegy napig tart, a" Beleg teljességgel пища а’

húsételt, és igen ohajlja a’ savanyús eledeleket.

Ha n’ rolhaszló hideglelés egésségre változik, akkor

n’ gyógyúla's rendkivül sokáig eltarl: a’ lábak hóna

pokig is dagadlan maradnak, söt nella ткани; szo

kolt elökövelkezni. Szintolly félelmetesek még a’ vér

'has és hasmenés is, ha utónyavalyákképpen jelennek

meg; mert a’ Betegnek megfogyott erejét rövid idö

múlva inég inkább elemêsztik, és legtöbbnyire hamar

a’ bizonyos halállioz veszik.

Az orvosláskor legelsöben ’s leginkább a’ lisztaság

ra kell vigyázni , kivált a’ Beteget környékezö levegö

8



1 14

nek lîsîztaságdra, A’ Beleg’ szobájában lévö levegö le

gyen inkább hideg mint meleg,é's az ablakoknak oko

зап telt felnyítása által mennél többször újl'ttassék meg.

A’ szobábàn mindég jó eczetbe mártolt шагу széles -ru

llák legyenek feluggatva. A’ Betegnek kiürültt emészte
vtét mennél human-ebb ki kell vinni , тег! ez а’ leve

'gò't leginkäbb megrontjn , pestisesith- A’ tollas ágybé- ‚

lik semmit sem érnek , és azért а’ Betegek matráczon.

.l'elkiidjenek és> könnyü paplanual födözködjenek. A’

llúsételek egészen eltávoztassanak, valamint, minder;

kilïresitö szerek is.

A' gyögyilásra а’ Betegnek önni'm érzêse ís vezérel.

A’ savanyú, a’ rolliadásnak ellenlälló, 'és izgaló, az

inak’ munkásságalt elösegl'tö szerek és eledelek Ш: leg

hathatósabbak. _Azél't 011у hasznos illyenkor а’ fött

viz czitromlével vagy boreczetlel, a’ savanykás borral

kevert viz és a’ savanyús gyümölcsök’élele. Az eczetlbe

“мы: gyù'mölcsök is megújilók és hasznosak» A’ test

mosattassék nélxányszor napjáhan eczeltel és borrel ,ha

mindjárt a’ rothusztó hidegleléssel járó saját foltok

Ишим]; is а’ börön. Lehet а’ savanyú italokat melis~

sza és borsos méntathéával is fel felváltani. Söt az

eczetes klisztérek is jók mind addig, mig bágyasztó

hasmenés nem áll elö. Fölöttébb mégújul а’ Beteg a’

málnaeczeles vizlöl.` На hasmenés volna jelen , úgy a’

fejérbor helyett veressel kell a’ ‘Еве: vegyiteni , és a’

hasra is .borba v-'igy eczetbe és égettborba mártott ru

hákat lehet .fe1rakui. ‘

Midön a’ fekvés miatt а’ Ьбг v'fnlahol kisebesedik,

akkor valamelly kiszárl'tó flast'romot tegyenek fe1,1ág'y

irhárn kenvén , а’ sehes helyre , és ló vagy borjúször

böl egy ollyan börzött ko_szbrút csináljanak, mell‘yet

а’ Beleg’ teste 1116 tévén, а’ sebhely éppen акта]: fire

gében szabadon le'gyen.
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Lehet a’ megvörösedett részeket „диодам eczettel '

ès ègettbomjal, és ha már kifekélyesedtek , füzfahéj

jai sokáig ‘fött vizzel is gyakorta tisztogatni. Ha а’ test

а’ fekvés miatt valáhol csak most kezd pállani; igen

jó alája özbört terl'teni.

А’ hólyaghnzó flasirombkaekerülni keu, meri а’

felhuzott helyek llamar megl'iszögösödnek; mikor a’

{с} igen szenved és vörösl'tö szerekre van szl'ikség, ak

kor mustár наша: kell inkább választani és ezt; is csak

legfólyebb egy fél óráig а’ börön hagyni , hogy semmi

hólyagot ne huzzon, de а’ hört megvörösítse. ‚ ’

A’ Beteg tenes szobában és maga fekl'idjék, és ha

itt sem volna tiszta а’ levegö , akker аж; iml'gy 1115161

jék ki: Végy konyhasót és csepegtess гей vitriólolajt',

és azután egy livegpálczácskával kevertfa’ sót szorgal

matosan. De ezen flïstölésnél vigyázni kell, hogy ‚11111

rök шагу más érczholrnik а’ szobában ne felejtessenek,

mert másként megrpmlanának. A’ fris vizzel tele edé

nyek , mellyekbe zöld leveles ágak tétettek , és a’ porrá

tört faszénnel megtöltött széles serpenyök is ellene
munkálnak a’ rolhadáenak.. i

Hogy ebben a’ fólötte veszedelmes betegségben is
orvosi segedelem után kellessék látni , aligÍ lesz szl'ikség

emll'tenem; mert még a’ nyavalya’ elhán'ttatása ‘мы

is rnegkl'vántatik az ö tanácsadása, minthogy nz okos

és czélarányos utóbbi orvoslás nélkül még igen vesze

delmes nyavalyák fenyegetik a’ diszleni kezdö életet.

8) Lappangó hideglelés. \

A’ lappangó vagy sorvaszto hideglelések abban egyez

nek , hogy semmi meghatározott characterök v. czimerök

nincsen, minden nyavalya után'szármozhatnak , hogy а’

test парты napra `¿izemlátomást {еду és az erök is egyanínt

enyésznek. -r A’ lappangó hidegleléseknek` is , mint leg

több hideg'lclös nyavalyáknak , тягу nak elöjeleik. Leg

‚ - 8 ‘5 ‘
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többnyire a’ Beleg clejénte а‘ dolgozást nem kedvellí,

ha mibe kap , ад hamar ismét abba hagyja , bizonyos

belsö nyugtalanságot érez, az arczúlatját ottan ottan

forróság fntjq el és valamelly égetó érzemény a’ kezeit,

egyébkor pedig a’ képe halovány és be van esve. A’

диете! mindég csillogók ’s mintegy -örüsek. Többször

mpjában' e1 elálmosodik; а’ fejey homályos és háullrói

fili. Néha ez elöjelek hónapokig is jelen Vannak, mi

nekelötte a’ hideglelés beáll. Ez mind‘égA eet-ve jelenik

meg, és más napig taŕt; délután'béket hagy.:Éjje1en

lpént mértékletlen izzadás bágyasztja a’ ABeteget Utóbb

minden nap’ kétszer leli ki a’ hideg n’ Bete`get , és ek

kor а’ test’ fogyatkozása gyors lé'pésekkel történik. A’

hideglelés kezdetén jövö fázás mindég igen mértékle

les, de az ulána következö forróság nagyon égetô' , ki

vált a’ tenyereken és a’ lábtalpakon. A’ vizellet кат‘

. ros , felhös és vöröses sepreléket tesz le. -Az ételkl'vá

más «még еду darabig helyén marad, a’ szomjústig igen

nagy, а’ lehellés gyors , kivált a’ hidegleléskor. A’lzm

мам; naponként nevekedik. Az orczákon valamelly

eleven pirossa'g láttalik egy helyre szorúlva. Az alvais

nem nyngtató , és igy lassanként egész csontvázzá lészen

n’ test. Még gyorsabb a’ romlás, ha sorvasztó vagy

vizkórság is járúl hozzá, a’ mikor ugyanis a’ 11161161:

letlen izzadások'és hasmenés a’ halált nem sokárav- el~A

hozzák.

A’ lnppangó hideglelésre nlkalmat nyújt más пута

lyáknak rosszúl törlént lefolyások és trivább tartása az

ollyan bete'gségekn'ek, mellyek sok nedvek’ elvesztésé

vel `kapcso'ltattal; egybe , p. o. a’ vérhas. Ugy a’ tartós

indu-latoskodások is kx'ilönösen а’ bú, harag, ohajtozás,

kesergés, gondok és szerencsétlen szerelem. Továbbá

gyakorta, kivált а’ gyermekeknél, lappangó hidegle

lést okoznàk a’ bélfe'rgek v. giliszlák , és végtére n’ ned

‘ vek’ шары“, mint a’ fekélyeknél, sebeknél, fenében, e'e.
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A’ lappangó hideglelés’ tartása igen bizonytalan:

néba kevès hónapok elegendök a’ testnek ’s minden

erejének elrontásdra, máskor pedig eszlendök is e1

múlnak. —

A’ lappangó hideglelés’ vhaladfmának akadályozla

tására vagy talán elhal'l'tására, mindenek elóll sziiksé

ges, az okokat elháritani Az eli'izött börkiiitésekel,

mellyek nemesebb részekre velödtek , i’ói‘dök, и] bool

из, ée. ‘Щи! kell is’inét u’ börre viszaidézni , а’ vér

hasnak, vérl’olyásoknak és más nedvpazarló nyavalyák

nak gátot kell vetni igyekezni ,  a’ bö genyedlségii

sebek-et gyógyl'tni  és végre azon lenni , Воду azoknak

_ bizodalmát megnyerhessük., а’ kik az indulaloskodás

miatt eslek lappangó hideglelc'ashe` ökel mulal'ni, vi

‚ gasztalni és egyéb Идёт indúlatokra gerjeszteni. Egyéh

nyavalyák, mint p. o. a’ fekélyek, giliszták , ée. gyó

gyi'ltassanak акта]: rende szerint, a’ mit itt lehetellen

ismét elöhozni. H. ì

Az ok’ elhári'ttatása után, a’ lappangó lìideg is eny

hiil és könnyebben gyógyitlalhalik. Most legi’öképpen

arra kell ù'gyelni, hogy a’ hervadozó _testben az ЕЬ’е-Ъ

szeltet kipóloljuk, egy szóval, azt derekasan táplál

juk. E’ végre ajánllathatók a’ Её] és savókúrák, kees

ketéj, 1'ró ’s a’ t. A’ zöld ugorkákból kil’acsart hilve

sl'tö lév, édes szöllögerezdek, sellervíz téjjel, ée. A"

kinek gyomra eröllen, azt erösi'leni kell. A’ hasszorw

lást, hasmenést és egyéb jelenlévö hajokat megorvosol

ni, a’ mint már elöadtuk.-A’ huse'telek nem, de a’

növe'nyi eledelek használhalók; legigltább pedig а’ gyo

morterheléslôl kell örizkedni, melly a’ sorvasztó hi

deglelést osak nagyobbitaná. Az evés és ivás mindég

mérlékleles legyen , hogy a’ gyomor a’ bennlevöt meg

emészlhesse, es azeledelek bizonyos .idöben költessc

nek el. Az erösi'lö és nem hevilö borok hasznosak,

ellenben n’ kávé rossz. Egye'baránl a’ Щит, jól’éle kom
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lóser, n’ ты“,- téjben "аду husl-évbein f‘ô’tt szůlep

rendszerint igen foganatos. Ugy a’ hasat Colóniai viz

zel (Eau de `Cologne) mosogntni is fölötte ió. —

A’ hosszú alvás semmít sem er , mivel a’teslet nem
úil'tja hanemÍ gyengéhbiti. Am de a’ gonds'zélesztés'ek,

v:l'övid kirándúlások és nevezetesenl a’ délx'e esö lvidékew

ken le'vò’ fördökbe való utazás igen ajánltalhaló.

A’ kire a’ »lappangó Vhideglelés örükségül szállott

és ugyanazon familiábam már többeket is kiollott, an

nak semmi reménysége nem lehet а’ kigyógyúláshoz.

Az itt elöszámlált rendszabások csupán az életnek még

egy darab ideig való nyujt‘ására és a’ soŕvaszló hideg

lelés’ kiiitésének késleltelésére szolgálhatnak.

 

‚ ‚ ' v.

Csúsz És KÖSZVÉNYFÉLE NYAVALYÁK.

1) Csúsz , folyòsó (r’heumatis mus).

А’ csůsz еду. дуаьогга hidegleléssel im', ища

10m, а’ melly egy helyröl másuva költözik .. a’ test’

miuden részeit meglámadhatja és leglöbbször a’ _ meg

` hl'iléslöl szármozik. A’ Íogakra vetödöit csúsz igen e'v‘öv

szakos fogfájást okoz, niellyben a’ fogak’ kihuzaiása

semmit nem használ: illyenkor azéri: föképpen а’ 1е

vegöfolyáslól, és а’ meleg italoknak -hideggel való fel

cserélgetésétöl kell 'örizkedni. A’ fejre витой ёзйвя

iszonyú fejfájásokat, a’ szemre vetödölt szemgyúla

dást, n’ mellre tért pedig oldalnyilalást szokoll okozni:

és l'gy kiilömbféle bajokat gerjeszt а’ csúsz; a’ mint e’

‘югу ama’ részre veli magát.

E’ nyavàlya , mivoltára папе , az izmos részek

nekgyúladásában óll,és e szerint kell `amnzlk orvo

soltatását is elintézni. A’ szoba’ melege Щи“ mérlékelt
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lélgyen. Höz italúl sznlgálmk a’ nyůliiíiá‘félék , P~ 91

l zabkása’ fözött leve, taraczkgyökér’ fött vize ,lx1-is ‘югу

i árpakása nyálka ée egyéb »I_lasonlók..'.I‘ovái~1‘ini lehetBetegnek fôtt gyümölcsöt, kivált atmet eeßíílt SZilYát

enni, savót inni , és. а’ belek’ res‘tsége és4 szqrttlgása. e1

len savóklisztéreket adni. ` 'L

4 A’csńsznyavalya’eröszakoàsága nem szokottegyenlgi

lenni. Midön o." osúszfájdgxlmak nem igen nagyok, ak?

kor a’ szenvedö tagokat mértékletesI melegben tartani ,

gyapjuba ‘югу macsknb6rb`e Nagy fenyömaggal fù'stölt

flanélbais lehet takargatni. A’ meleg fůrdök is> igen

ha’sznosak , ha, velek"V vigyáz'v'n élnek , t. 1- ,ha а’ ` Beteg

' ula'înok a’ testet hamer jó szárazon letörüli , meleg fe

jerruhálga öltözik és 'tüslént melegl'tett ágyba. fekszik,l

In. irqlèb’ára mértékletesen megizzadg.. éserije' a’ csúszy is

gyakorta elmúlik. Ha а’ has. meg volna szorn1va,e1öbh

mint a’ fórdöbe száll , vegyen legynéhány kiisztért: az

-eledeleknek is meg kell emésztetve lenniůk 5' тег: az

nsztal utáni fürdés árta1másab.b._ _ . `

Az igen erò's fájdalmakilál. az onvos jevaslásából

i6 néhány köpölyöket rakni fel a’ fájós h_elyre {аду

néhány nadályokat A’ Enagától kiùtö izzndtságot еду

fìndzsa bodza herbatéval segithetni elö, mellyre a? I

csúsz gyakçrta'megenyhül. -v-Igen jóltévö a’ köleshimlö

vagy más börkiûtés is; de illyenkor vigyáznikelkhogy

‘az vissza ne l'izettessék és belöle fekélyek ne táxnadja

nak. Ezen okból minden gyapjúruhát e1.ke1l а’ börtöl

‘etávoztatni és helyette meleg len wig-y kenderböl valót

‘ venni fel. A" csúsznak elmulta után, ha még valami

gyengeség volna hátra a’ szenvedett részekben,nzokat

befi'istölt {lanéllal kell szorgalmalosan dörzsölgetni , a’

meghiiléstöl örizni , még egy kis ideig langyos fördök

kel élni és_ gyakran а’ szabad levegöre kinlenni.

. De Xha ezekre а’ szerekre és ezen magatartás ulaín

sem távozik a’ csúsz, akkor a’vfogí‘ájásnál a’ fl'ilelç
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mögé, а’ fejfájdsnál a'nyakszirlra és egyéb része’k csúsz

fájdulma'iban a' szenvedö részc'khez minél közelebb,

mustártésztät tegyeniek ésta’ vereshelyet {ах-[5151: egy

da'rabig izgafva "felrakott`~kápeszlalevelekkel. Па meg'

eri’e’kein ‘enyésznék e1 a’ esiisz,l Iakker csak az orvosi‘a

bízzák а’ delgot.  Végtérej'á’hánytatók is, mellyef

ketnéha’tölibizb'en is elö kell venni, jó szolgálatof‘tesz'

nek, de èzeket‘- szinte orvos-általszükséges rendeltetní.

2),K`özönséges köszvény.

А’ köszvénynek is „дуть, mint legtöbb пула;

lyáknak , `elòjelei i, .de ezek két félêk. Vagy illetik t. i.

az egész {ваше}: egésségbeli ‘дырочки, és ekkor élel

nem “уйма és mindenféle emésztésbeli bajok , nz ideg х

ûlkolm'ányhàn liolmi lévedés‘ek e's a’ vérben nyiigitalun

`stig vélelik‘észre. Más 'e‘löjelek pedig a’ „мы: bizo- í

" nyos részeiben штатным]; ‚ шеПуЬеп и’ЮЫ) а’ kösz

'vény le‘gix'lkább fejtödzikki. Е’ részek váltogalva fel

melegülnek ‘аду meghidegednek, néha meg rándulnak,

söt мифов a’ kl'ilsöbb erek is-nagyobb és kilelszöbbek,

mint más részeken. Ez elöjelek meghatározatlan ideig
turlanak , mig. _hol kevés’napok , hol több hetek múlva

‘ а’ köszvényelö'áll‘, a’ `mi leginkább éjjel töriénik, a’

midön à’ Beteget valamelly erös “Маши! éhreszfi fel.

Ez а’ fájd'nlom тише; nagyobbodik, мамам a’ mi!

nek nyugtalnnsága és érzékenységeis, úgy hogy még a’

szobáhan valé iaírkálás, az ágybelikkel Pódözés és akár

melly más nyomás , шагу a’ legc‘sekélyebgb megrázódás

is fólölte terhére св“: a’ Betegnek\ és` jajgatiisru*kén_y~l

szerl'ti ötet.

Csak igen ritkán betegszík meg az egész test, leg

inkább а’ külön tagok szenvednek, kivált a’ csuklók

vagyis izhajlások , mellyekröl а’ betegse'g is tnlajdonkép

pen neveztetik. De mégis, mivel >a’ láb és kézkösz

vényröl, far’sábdról és arczfájásról 'egyenként Родник
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забит“ . _itt azért osak a’ közönsêges köszvényröl eni
lékeziink.'Y ` ’ ì

Mikor azgegész test köszvényben szenved, akkor
az egész Itestben `biígyacllsi'ig és mozdúliitlanság tapasz- `

taltatik. A’ hideglelés mindég egyaránt jár a’ 13316111

makkal , -úgy 4hogy ezekkel na‘gyobbodik ‘аду kisselzibeńy

dik. A’ hideglelés csak könnyií fázással kezdödik és erre

kövelkezö száraz forrósággal. A’ húgy sötét szinü ós

csak kevés ùresedik ki. Nappal a’ betegség csekélyebb,

_de estve rendsze'riht-nngyobbodik. Így. nem' tarlo-tt a’

kůzönséges köszvény sokáig, a’ midön mdr daganat 52:11‘

mazik kiilömböz'ö ltelyeken, leginkább a’ kezeken és

lábakon. A’ nyavalya három.. négy Ahétig is eltart, de

'szintolly sok idö kivántalik, mig а’ tagoknak elöbbl

liajlékonyságok vissza tér. A’ jobbulás jelei.- az egész

test’ megizzadása, a’ mi elò'ször és ~leginkábh a"szen

vedö részeken es'ik meg, bò'ven elmenó' vizellel, a’ melly

sok szálladékot vet le, a’ börnek viszketése а’ fájós

helyeken , és véglére annak lehámlása. ' —

Az egésség’ tökéletes helyreállása ища is marad

még hátra valamelly hajlandóság a’ köszvényre, és an

nál többször lér v’issza, mennél думы-мы) volt-malt

jelen, söt azután még erösehbé és tartósabhá is szokott

“Над. _ ‘ ‹ .

Ila “Наш a’ köszvényt örö‘k'ségül nyerte sziiléitöl,

шага‘! mindég újabb ártalmas behatásoknak tette kn

vagy a’ köszvény газеты orvosoltalott , akkor- ez annyi'r'à

meggyökerezhelik, h_ogy gyógyilhatetlanná és ’hollig

tarlóvá lészen. Ezen eselben a’ Belegen minden-fella

emészl'ésbeli bujok, komorkórság, hasmenések, >hu'gy

fóvény , hugyhólyagkövek , külömbféle indulatokra hai*

lando eline, lagmerevedés és a’ teslének löbb helyein

lámadó köszvénycsomók alkalmatlankoilnak.

A’ kös’zvény szereti a’ pöil'edt, erös és'bönedvü

személyeket harmincz esztendös Кошки)! fogva ölvcnig,
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a" kikre nz vagy örökségképpen száll, ‘аду а’ szeszes

italokban, testi szerelmeskedésben való mértéklellen

ség, elöbb kiállott módinyavalyák’ ée. miatl. A’ kösz

vény’ kiiitését igen gyakorla az idöjárás is halározza

meg, és erre nézve a’ ködös, nedveshideg és változéf

kony levegö legál‘lalmasabb. E’ nyavalyának igen ked

vez még a’ rosz élelrend , a’ sokat. ülés , а’ természetes

kiù'resedések’ ielakadása, ée.

Az orvoslás kétféle; az egyik a’ köszvénytámadás

Íkori, a’ másik pedig a’ köszvény’ megsziintekori. A’

kinél а’ köszvénynek elöjelei mutogalják magokat, a’

mit azok, a’ kiket az'már többször meglámadott, igen

jól ismérnek, azok melegebben öltözködjenek , а’ folyó

levegötkerûljék , az indulatoskodáslól és egyéb fónem

ll'lelt alkalombéli okoklól örizkedjenek- Ha emésztö

erejök vagyon elgyengůlve vagy a’ gyomrok megromol

~ va, akkor ezen bnjoknt kell, a’ mint máx' mondotluk,

orvosolni. E’ mellelt a’ Beleg igen szoros ‚ vékony, nem

hevl'tö diaetát tartson , és mindent, a’ mi a’ nyavalyát

nagyobbl'lhalná , távozlasson. Az izzaszló szerekkel való

visszaélés fölöllêbb kárlékony , és csak ott használlalha

lók. a’ hol а’ köszvény a’ meghiilés és meggálolódott

izzadság mialt eredett; de illyenkoris csak а’ mérlék

leles izzadás tehet jót. Az igen bövérl'i, fialul és гума

dgísokra hajlandó személyeken támadó köszvény ellen

hasznos az orvos által rendeltérvágás is, de csak а’

nyavalya’ kezdelén , mert n_tóbbr többet árl ‚ mint 11.1152

nál. Az eret mihdég a’ lábon kell {студий , mert ez

állal а’ köszvény alábbra hajtatik. A’ jelenvnló has

szorúlást nem hashajtók, hanem kliszlérek álta‘l kell

csupán дышат: hacsak amazokat orvos nem rendel'í.

Eledelül ajánllalhatók föképpen a’ húslevesek , vékony

1evek,_és ha a’ Beleg’ élelkl'vánása helyén van, napou

ként egy findzsa csokoládé is. Az új és savanyú borok

nagyon árlalmasok. A’ Beleg’szobájának levcgöje mér

s

I
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sékelt, de mégis valamennyire melegecske légyen in

kább., mint hideg. Legföképpen a’ meghlîlêstöl, leve

göfolyástól és nedvességtöl szlïkséges ovakodni.  Mivel

a’ köszvény a’ tollas ágybelit nem könnyen szenvedhe

ti, azért legjobb rnatráezokon feki'ídni ‘аду szörös

börderekalyakon, és gyapjnba , tengeri nyúlbörbe,

'viasztnfotába takarni a’betegrészeket. Nedves külsösze

xjekkel soha sem kell orvosi vrendelés nélkül élni.

A’ belsò' orvoslást az orvosra kell bl'zni.

A’ köszvény’ megszünlekor az izhajlások (1611361

tessenek gyakran és takartassannk befüstölt flanélba.

Továbbá éppen nem szx'ikséges а’ beteg tagokat kémêl

leni, hanem inkább a’ szabad levegön kinn járni , több

ször kocsizni. A'»> szeszes italok rendszerint árlalmasok,

de még sem keH egészen eltiltani azoktó , а’ kikßzokra

már штык. АЦаЩЬап a’ köszvényieiseknek haszno

lsabbak a’ növevényeledelek, (а’ àzamúizza ‘аду foldi

eper, szöllö, ée.) mint n’húsételek. A’ tejet az öregeh

bek majd soha sem , ellenben- a’ Halal személyek igen

jó haszonnnl ehetik. Az avas igen kövér, zsiros , шайб“;

és igen sós ételek nem a’ köazvényeseknek valók. Italúl

a’ korosabbak sert, a’ fiatalok vizet válasszanak.

g A’ levegöválloztatás és utazások a’ köszvényes Be

tegnek míndég jót müvelnek, és а’ fördökbe ulnzás

gynkran többet segl't папок, mint а’ `Í`órdöv1'z’ ereje.

3) Lxíb és kézköszvény. (Podagra és

Chiragra)
V,r

E’ két nyavalyában, mellyek tulajdonképpen nem

egyebek helybéli köszvénynél , általjában ugyan azt Не".

megtartani, a’ mit az utolsó szakaszhan javasoltam.

Csak néhány , а’ lábakat és kezeket kiilönösen illelö

rendszabásokat, és hasznos intéseket fogok itt még elö\ 

hozni, a’ mellyek irnezek:

l

I
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Minden Lábköszvényes örizze n’ Щит а’ megned

vesedéstöl és viseljen inkább lószörlnlpakat is а’ csiz

májiban Иду lńbbelijiben. A’ kinek a’ lábai igen виск

tak izzadni, hordozzon azonkivül még gyapjú haris

nyákat, ‘аду takarja he а’ beteg részeket-gyaratott

gyapjúval; a’viasztafola", melly а’ bör_tizzasztja, illyen

kor szíikségtelen. A’ kinek lábui nem annyira izzadnak’
i rosszúl tesz, ha igen а’ melegre szokik, mert Жду ап

шН‘ Ь’атагйЬЬ ’s többször bántatik a’ köszvénytöl. A’

lábfórdök'a’ nyavalyát, mindég nagyobiilftj'ák., de’néha

`llasználnak is; t. i. а’ mikor a’ `1ábköszvén`y’ ele'nyész

`tekor a’ köszvény más nemesebb részekre szńllott. Ek

kor legbizonyosabban a’ langyos lábi‘órdök idézik vissza

a’podagrát. Az egésségesl'tö tafotával (@ìeíunbbeitâtaiïet)
vcsak azok takarják be a’ beteg csuklókai, a’ kiknek

lábaik semmit sem i'z'zadna'k; mert csak itt használtat

llatik haszonnal és’könnyebbedéssel. A’ kézköszvény`

melly a’ feh‘érszemélyeket is meg szokta látogatni, a’

mit u’ lábköszvény csak fölöltébb rilkán cselekszik,
ugynnazon rendszabásokatv kívánja. A’ kezeket a’ ned

vességtöl öi'izni. meleg kesztyüket viselni és'éjjelre Папы

lul béllelleket felhnzni hasznos és kívánalos. A’ mit a’

nagyobb melegre szokásról elöbb mondottnm , az ide is

illik : meleg idökor tehát a’ kezek szabadon legyenek,

de, kivált nedves idò’hen, befödessenek, mint {мази

és~öszkor , a’ mikor a’ köszvényféle nyavalyák Зефи

kább uralkbdnak. Az kézköszvény különösen még az

önferlözlelöket is meg szokla keresni ntóbb; azé‘r't az

illy szerencsétlenekre vigyázó szemmel kell lenni és

ökel kigyógyl'tani, minekelötte rút h'ibájok beléjök rüg

zik.-Ha az ujjaknak egyik vagy másik izzök а’ kösz

vénytámadás “иди mozoghatóságából valamit veszlene,

`akker nem cselekedhetni jobbat, mint ш; napjában

~többször befüslöll. flanéllal dörsölgelni, és gyakrubhan _

mozgnlni.
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4) sämtl., замены’;

A' sánlilds , vagy a’ testnek egyenetlen félrehajlá

sával egybekapcsolt járás igen sokféle okoktól szármoz

hatik, mint: a’ lermészetes rosszúl növéstöl , az egyik

láb’ rüvidebbségélöl ‘аду clgörbùlésélöl; ée.L De mind

ezen és llasonló ~okokról itt nem lehet'szó. Май‘ â’ fö

mkasz’ fein-.isabel is, m'euy „1an а’ раньше habile

adatnak elö , `kiki értheli , hogy` itt osak azon sánlilásról

szóllunk, a’ melly az embereken , a’ kik elöbb egyenesen

jártak','a’ köszvény és‘csúsz :nialt származott. Ezen

tekintetben‘ is azonban a’ sánlila'is többi’éle: elsöben

támad а’ nyavalyiabeli fzijdalomlól ,  másodsizior‘by a’

köszvény elmúlla után ‚ midön a’ láh meg hágyadt és

eröllen,‘ és végre а’ köszvényre is szokott utóbb

kövelkezni , midön az izhajlásba valami mészl'é-le ré'szek .

rakódnak le, mellyek a’ mozgalásl akadál‘yozziik, és

ezen ulolsó legtöbbnyii‘e orvosolhalatlan.

A’ ngavalya’ lefolyásakora’ßeteg a’leginkább szen- `

7е‹1б\гёэяй nyugalomban tarls‘a . zipolygassa , egyenesen

kinyújtsa , gyaratoltligyapjuval betakarja , és állaljziban

,úgy cselekedjék , а’ mint a’ köszvényröl szó'lló sza‘kasz

han leirtuk. .Járkálnia nem szabad és ha 'még is ezt

cselekszi, vele csak a’ nyavalyát öregbiteni és a’ й]

dalmakat fogja legtöbbnyire nagyobbitani.

A’ köszvóny megorvosollalása ulán, azon lábban,

a’ hol elöbh a’ köszvény tapasztaltatott , valamelly szem

hetiinö gyengeség marnd hzilra . a’ melly annál nagyobb,

mennél tovább шпон benne a’ kinzó köszvény. Illyen

kor az erölletett járkálás árlalmas .‚ de az is hibázik,

a’ ki a’ lábát egészen vesztegleni hagyja. A’ Beleg te

hát fekiidjék csendesen , de a’ lábait gyakorla fel ’s alá

hajtogassa, hogy meg ne merevedjenek azokn'ak csuk

lóji. Azonkívill a’ МЫ! napjában többször dörsöltesse

flanellal, 4mellyet elöbb maszlix’ ‘аду más Бывает’
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fñ’sljel járt ¿Ital A' lába kicsinyenként ismél megerö

eödvén, uéha kevés minutákig (ulóbb lassankénttovább

~is) kezdjen állanig. magńt kezeivel valamihez lartván,

hngíf az egész tesi’ sulyjn ne essék csupán а’ lábára.

Imigy szokjl’fk‘a’ Beleg kicsinyenként a’ járáshoz is ’

minden megerölletést kex'ülvén , és a’ frotlirozzlst foly

intvún. Mert az elgyengült lábizhajlásokat elejénte Fó- —

löttébh megerölleli, nkkor ezek csak igen lnssan jutnak

elöbbi egésséges állapoljokra , a’ láh megdngad , a’ mi

ollyankor is megesik , he ат а’ Beleg а’ levegö folyás

tól és meghù'léslöl nem eléggó óvja meg.

Midön a’ láb' a’ kiizzadt mêszféle részek miatt me

revedik meg , a' mit uz izhajlásnak kiletszö csikorgá

sából ismérhelni , és akkor nyilván érezhelni, 11a va

laki a’ Beleg lábat а’ meredl izhajláson alúl fogja meg,

ès a’ hallás állal is veh'elni észre , máx- akkor az illy mere- '

vedtség és ettöl fl'iggö sánu'lás leglöbbnyire gyógyílha

lallan; а’ meleg lágyitó‘fördök és hekenések , mellyek

ama' kiizzadt részeknek felszivódását eló'segilik, tehet

nek ílt még leglöbb hasznot. Az elsök között igen hires

а‘ Töpliczi és ehez hasonló fördök. De ezen fördök

’ és kenetek’ rendelletèsét mindég legjobb az orvosra biz

ni, mert a’ Beleg azok által magsínak sokszor árthat

is, >és kivált a’ köszvényt ismét újra feltámaszthalja.

5) Csipöfájás, far’sába.

Ez a’ nyavalya nem egyéb mint a' csipövápában

lévö igen eröszakos e's makacs csúszfájdalom. Ha ez in

kább а’ kiilsö részekben vagyon, akkor a’ börön ve

resség e's kivl'ílröl valami daganat lállalik , úgy a’ külsö

nyomáslól is a’ fájdalom fölöttébb nagyobbodik.

Mikor а’ fur’sába valamelly nagyobb meghúlés,

Готов zuzódás, ‘аду а’ természetes vérfolyásoknak

elakadása miatt származott,  ha yéletlenül és hideg

leléssel, uagy szomjúsággal és csupán a’ csipc'ícsontvá~l
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pában êrzô'dö fójdalommal kezdödik, nkkor éles vagy
vforró csúsz (Rheuma. aout.) vagyon jelen, és orvost

kiván. Ha a’ havi tisztulás ‘аду nranyérfolyás akadott

el, akkor szinte az orvos fog segl'teni , e’ mellett a’ láb

maradjon-vesztég, és az orvoslás úgy 'intéztessék, a’

mint már az éles esúsznál tanl'lottuk.

De mikor a’ csipöfájással nincsen gyúladás jelen,

lmnem annak lefolyása csak lassú, és hidegleléstelen, ‚

ekkor а’ fńjdalom а’ vápáhan is érzödik ugyan , dein

nen а’ iél‘dig lehnt, söt ritka esetekben egész a’ lábig.

A’ magára hagyott far’sábát, a’ gondatlanság miat‘t,

n’ csipôcsontvápában evesèdés ès csontfene is követheti.

Ha már uzelött a’ шашек egyéb részeiben csúsz

volt jelen, és ez vetödött csak а’ csl'pöizvápára , akkor

uz orvos fogja tudni, mit kellessen tenui. A’ meleg

fórdök is hasznosak, ha velök vigyázva élnek, t. i. az

ágy mellett. A’ t‘úrdöböl kiszálló Вис; hamar törülje`

meg mngát faíjós csipöjét takarja be fianéllal és feküd

jék ti'istént az ágyába. '

A’ magatartásról, a’ Beteg’ szobája’ levegöjének

mérsékletéröl , a’ kt'ilsö szerekkel élésröl, és a’diaetáro'l

’s életrendröl általjában , máx' a’ csúsz alatt többet szól

lottunk; és «мы; okáérb az olvasót is oda igazitjuk.

6) Arczfájás.

E’ nevèzet alatt еду kiállhatatlan fájdalmai miatt

rettenetes nyavalya értetik, de а’ melly, szerencsére!

csnk ritkán fordúl elö. Az arcznak vnlamelly kis ré..

szében igen eröszakos fájdalom támad , leggyakrabban

nz оп‘ közeletén, a’ hol elöbb gyakran valami ‘652

ketés érzödik. A’ viszketés utáu ollyan érzés jel’enik

meg, mintha töket szurnának a’ börbe , és ezen .~zuró

érzeménnyel‘vnlamelly huzó fájdalom is kapcsolódik

öszve az arczizînokban, és ezen fájdalmak lassanként,

annyira nagyobbodnak, Воду а‘ Betegv szinte kétségbe
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esik. A"'sznrás vnlumeily kiállhalatlan metszö és iur

.daló érzéssé fajúli mint'hafe'rgek rágnńk , e's áskálnák

n’ csontokat, éslmintha a’ husszaggattalnék le. 111613113

„мы. Mennél nagyobb а’ щамош , annál kevesebb

ideig tart szerencsé‘re, nella csak minnlákig . de néhn

órákig is. Az arczulat megpirosodik , feldagad , a’ Те]

és nyakbeli erek erösen vernek, és az érverés a’ kéz

gyöke'rnél, valnmint а’ lehellés is lass‘ubbak mint szo

kás szerint. Illy támadás nnpjában négy, nyolcz, söt

tizenkétszer is fordnlhatgelö, ~néha ред]: esztendeig

lsem tapnsztaltatik. Ejjelïrendszerint ritkábbak, mint

nappal , és soha sem nagyobbak. Az asszonyokra töbh

ször jö az arczfájás. НИЦ a’ havi tisztulás’ rendetlen

ségeikor és ek kor legtöbbnyire hasdugulással jár.

E’ nyavalya’ okaira nézve még nz orvosok nem

egyezhettek meg, mindazáltal azoknak látszik igazok

lenni , a’ kik annak 'okát а’ köszvényben ‘аду сзйзфап

keresik, mivel ez a’ hetegség g'y'akran' köszvényhöl

ered, vagy ebbe men áltnl. A’ visszaiizötl; börkiütések

~ ‘ töl, kivált a’ “Битва; _rx'ihtöl is tapasztaltatott már

ez arvczfájás származni, Ritka esetekben pedig a’ Енот’ ’

arczinak Индиана]; betegeknek , kifeszülteknek , nyoma- ‘

totta'knak, vegy másként задают lenni.

E’ nyavnlya fölötte veszedelmes : тег: а’ kire

egyszer rá jò’, ш csak ritkán hagyja el egészen ismét.

Halál iigyan ritkán következik belöle, vagy soha sem,

de -la’ testet úgy megnyomorl'thatja, hogy а’ Beteg egé-r

.szen elsoványodik és lappangó hideglelésbe esik. A’1e1ki

`ex'c'ík iesV megcsökkennek` lassanként, a’ Beleg то“,

változó és komor kedviivé lesz , az emlékezete meggyen~

gü1,,söt nella esztelenség is támad mißttü.

‚‘ Н Az, a' mit az arczfájás orvoslr'isáról> móndhatni,

nem kielégl'tö; тег‘: valamint annak okai úgy orvos

Ива is még nagy liomálylian vagyon.l Ha valami Vénus

bajbeliirosz lappang a’ teelben , едим orvosnak meg
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vallani, és Anella segedelmet kell keresni; тег: illyen

kor az orvos a’ nyavalya’ okát tudván, igen sokat te

het. Szintolly jó reményjelehet a’ зубы/11153 felöl an

nak is, а’ kinél ez a’ betegség az elnyomalott börkiii

tèsek miatt származolt. Е’ börnyavalyákat pedig ismét

elö kell csalni , fórdök ,"a’ hör’ dör’sültetése, vörösitö

szei'ek állal , p. o. mustártésztát boritván azon részre,

a’ hol elöbb a’kil'ilés legbövebben volt, vagy végléi‘e,

ha mind ez haszontalan lenne , azokal újra he kell

ollani. A’ hol ell’éle okokra nem akadhatni, ott az

arczfájás úgy orvosoltassék , mint a’ hosszas csiàsz 5 mert

eltöl látszik fù'ggni az egész baj. A’ Беседа}; magokat

’s diaetájokat úgy alkalmaztassák , a’ mint a’ köszvény

nel és csú'sznál javasoltuk.

 

VI.

INBELI SZENVEDÉSEK

VAGYIB

IDEGES NYAVALYÁK.

l) Fejfájás, föfáj’dalom.

A' fejfájás igen ritkán valamelly ШИНЫ: és ma->l

gától lévö sok nyavalyaforma; legtöbbnyire más beleg

séggel fi'igg öszve, vagy, 'ennek symptomája, jelenete

szokott lenni. Igy minden hideglele'sben akadunk {е}

fájásra, és itt nyilvánvaló, hogy ezt a’ fejfájást semmi

szer el nemhárilhatja, ha >annak alapja, a’ hideglelés

és ennek okai elöbb el nem hárittatnak. ’ Máskor is

mét a’ fejfájás a' vérnek a’

számozik, az ollyan személyeknél, a’ kik igen bó'vé

riiek, és a’ hol a’ lábak’ meghi'ilése, haspull’adások.,

dugulások és _llasonló okok miatt a’ ver` más részekröl

fejfelé мы ioiódásáiói'

9
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eltérittetlik , menelelében akadályoztatik és a’ [е] felé _

kényszerilletik.  Csák ritkán , mondám, jön elö a’

fejfájás mint tulajdou és magától Куб nyavalyaforma,

nzaz, mint tiszta inbeli nyavalya, e's ennek orvoslása
is egészen kůlömbözik a’ más nyavalyákat.v késérö fej

Íájásélól. En mindazáltal mindenikröl fogok valamit

szóllani a’ mi a’ gyógyitást ‘аду legalább könnyebbi'

tésl illeli.

A’ náthával járó fejf'ájás csak addig igen alkalmat

lan, mig а’ nátha száraz vagy rekedt. Míhelyest’az оп‘

folyni мы, а" fej is szembetù'nöleg rendszerint kön

nyebbedik. Ezen tehát legjobbnn úgy segithetni, ha a’

nátha folyóvá tétetik. A’ náthakori fejfájás’ helye va

gyon a’ homlokbanfmindjárt az oi'ron fólyül, és a’

nyálkaháxftya’ meggyúladásában áll. Illyenkor lellát

meleg gözök szivaltassanak fell az orrba , hogy а’ m

kony’ elválasztódása elömozdiltassék. Ha ez nem elég,

akkor llehet néha tobákot (burnótot) is szipákolni , vagy

Маша czukrol, а’ теПу legillöbb a’ Dámákra nëzve.

A’ hideglelésekben акта}: oi’vosullalása kölömbl'éle,

' vnlaminl; a’ hideglelések is kiilömbfélék. Az epés és

gyomorhideglelésekben nevezetesen elöbb el nem múlik

n’ fejfájás, mig a’ gyomorban és belekben lévö tiszlá

talanság ki nem firiltelik , és Еду а’ többi hideglelés

kori fejfáiásokat is csak а’ hideglelés’ okának elhárit

talása sziinteti meg.

A’ bövérüség okozta fejfájás а’ vér’ mennyiségének

megkevesitése .'îltal hárl'ltalik el. Az illyen bövérü sze

mélyek „мы koronként az orvosnak tanácsából eret

vágassanak magokon. Mikor ellenben nem éppen a’hö
vérüség, banem inka’bb a’ vérforgá‘sban való rendetlen-Á

Sêg és a’ feji'elé tóduló ‘ё: okózza a" fejfájásl., nkkolf

ezen rendetlenségnek elhárl'tlalásával а’ fájás is elmú

lik. A’ ki a' lábainak meghülése miatt Карп’. n’ гет

jást , az а’ lálmil шт melegen és tegye xneleg téglákre'.
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На ez nem elég, borx'tsanak а‘ talpakra meleg pépeket

zabkásábòl , ée: olly forrón a’ mint n’ веке; csak szen

vedheti. A’ haspuffadást és szorulásokat a’ fóljehb

mondott mód szerint kell elhárl'tani , és ekkol a’ fejfáf

jás is eleuyészik. Mindenütt, a’ hol а’ fejfájás a’ vérnek

fe)` felé tódulásából szármnzik , а’ fejet hl'ivesen , a’ lá

bakat реШёг melegen kell tartani. A’ meleg és hevítö

italukV semmit sem érnek, hanem csak a”hüves1'tök,

millyen а’ limonádé. ‚

мышь а’ щщашьоьа egyedůl és œupán az

inakban vagyon ‚ц а’ fejet szintúgy ártalmas volna mele

gen tartani; тег: а’ melegség lankasztó, ellenben рейд‘;

а’ hideg az in nynvalyás személyekre nézve leghaszno

sabb. A’ szoba мы: inkább hüves légyen. Az erös szagú

virágok és egyéhb ha'that’ós illatú szerek is ártanak; a.’

Beteget környékezö levegö Кем: mennél tisztább légyen.

A’ Beteg járion gyakorta és sokáig a’ szabad levegöben,

Örizkèdjék minden fejiörö munkától, mély gondolko

zástól és akármelly indulatoskodástól is. `Föképpen árt

а’ bú , gond, szerencsétlen szerelem , becsületsértödés

ée. Ha a’ fejfájás igen nagy, akkor csak az orvos

segíthet. Igen sokat használhatnak а’ 16Ы`6п1б1; Afis. Vég

tére javasolhatni a’ Betegnek -a’ Hoffmann’ cseppjeit is,

rnellyekböl napjában néhányat czukron vehet be. Az

eröscbb szagszerek rendszerinf ártanak , azért azokat e1

kell Штампы! ,`- mert csak az érzékenyebb , görcsökre

hajlandó személyeknek valók. Ha még а’ testben vala

melly más inbelinyavalya , vagy közönségesklngyenge

её; vétetnék észre , akkor ama’szerek semmitsem 111152‘

nálnak , hanem elöbb ezen általjános Ingyengeséget kell

elhárítani, és e’ végett orvoshoz folyamodni. Állaljá

han a’ мат társalkodást; könnyü атм: és fris ш“

gövel ëlést kin‘ek kinek ajánlhatni; ellenhen minden

kellemetlenséget a’ßetegtöl кисты! kell; mert ebbe“

,\, ‚.
.J ~9*
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ńll -fele az orvoslásnak. Az inak’ `gyengesèg’e felsegittet

vên , a’ tôle fl'iggö fejfájás is e1múlik~ —

2) Részegség, ittasság,

A’ rêszegségröl szóllviín, nem hozom én elö ama."

károkat, mellyek a’ hevitö italokkal való hö és gyakor

élés miatt háromolnak az emberi testre; тег: azok’

száma rendkivül nagy, és nem cáupán a’ gyemor, ha

nem a’ testnek minden részei, söt a’ lelki erö is részt

_veszen belölök г itt én inkább csak azt adom elô', mi

ként kelljen valamelly Részegedettel bánni , hogyismét

liamar eszére térjen. A? részegségböl eredö rosszaků ak

elöszámláltatása haszontalan arra nézve, a’ kit abból

еду részeg ember’ látása ki nem gyógyit,  és hogy

nnnak , а’ ki ‘ama’károkat magán tapasztalni nem aknr

' ja , a’ szeszesitalokkal élést abba kelljen hagynia , úgy

is kiki {ища , ha itt elö nem hozzuk is bövebben. ‚

Éppen nem mindegy sokszor, ha vallyon а’ részeg

emberen segiteni kelljen é inkáhb , ‘югу, а’ mint leg

iöbbnyire szokták , ötet nyugodni hagyni, mig részeg~

ségét kialnssza, mert а’ nagyon bövéx‘íLszemélyek itlas

Allapotjokban igen ki ‘читай tétetve a’ gutaiitésn’ek.

Es a’ részegitô ital is természetesen többet árthalt,y ha

annak behatását a’ testte csendesen engedjiik munkálni,

mint` ha,azt, miudjárt a’ kezdödö részegedéskor; a’

mikor még nagyobbV részént а’ gyomorban vagyon , in

вы ellávoztatni igyekezünk. _

A’ részeg embert fejjel magosan kell fektetni , 4hogy

a.’ ve'r az agyvelöre fölöttébb ne rohanhasson és guta
l'itésre alkalmat ne szolgáltasson. lA’ hányásra mindég

y jelenlévö hajlandóságot, а’ Részeggel langyos vizetitat

ván, elö kell mozditani , hogy valóságos okádás követ

kezzék. A’ hányzis ими, vagy ha ez nem történik., nincs

jpbl) , mint vele еду teli ñndzsa fekete kávét {вишни

ni, _a’ mitöl nem sokára ismét штаты. - A’ cse
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kélyebb ittasság ellen , egy keserii тандем‘; enni , hasz~

nosnak mondalik:

3) Almotlanság, nema’lhatás.

~ Az'álmotlanság‘ soha sem jö magától, hanem min

dég más nyavalyabéli jelenetektöl fú'gg. Így ‘a’ hidegle

ló's Ветер]; éjjel semmit sem vagy csak keveset alusz

nak, mivel akkor а’ hideglelési támadások mindég leg
nagyobbak. A’l fájdalm'as belegségekben a’ Beleget a’

fájdalmak ‘nem hagyják alunni , és a’ чёт’ nyngtalan

siîgakor , az indulatoskodáskor ‘аду más okokra követ

kezò’ alvást legalább is szorongató álmadozások és hir

telen felijedezések _szaggatják félbe.

Minden esetben örizkedni kell az álomhozó szerek

töl , тег! soha sem használnak, ellenben már igen sok

szerencsétlenséget okoztak. Ha megtörlénik is, hogy a’

'testet elkábitván> álmot szerezzenek , mégis azt legtöbh
nyireligen elbágyasztják; mert a’ Beleg az illyen álom

bol mintegy kábúlva ébred fel vagy elnehezûlt fejjel

mint az ittasslág után а’ Részegek szoktak , minden tng

-jaikat nehezen birják, töprenkedök és egészen ellan

kadva érzik magokat. A’ kis gyermekek az úgynevezett

nyugtató cse'ppekkel igen kis mérlékben való élés után

-is sokszor fel` sem ébrednek , melly szerencsétlenséget

én Vmár kétszer tapaszlaltam. -- Midön valaki az elme

béli nyugtalanság miatt nem alliatik, liasznos a’ gond

széleszlésíokos báloritgalás, és az indúlalokon való дуб

zedelein; a’ bövérü személyeknél , ha a’ vérök igen a’

Те] felé roban, azt а’ maga módja szerintfogja az orvos

Agyt'igyitani,V de a’ lábförilök , minden hevilö ételektôl

’s italoktól való. ovakodás', és a’megtisztitott borkönek
itala vizben is jók. A’ gyei'mekeknél leginkább, de n’v

YFelnölteknél is , nem `sokára (ha a’ hasok kemény szo

kolt lenni) egy lágyitó és feloldozó klisztér után nyu

Байт: ’s álmol Ищи}: megielenni, p. 0.a’v lenmag’
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föltvizébò'l m‘eiiyhez , hamnga székel nem csinálna , egy'

kalúunyi konyhasól is adhatni. `

" 4) Ájulás, elájulás.

Az ájliláson érlelödik az élletö munkásságnak hir

ielenvaló l'de mindég csak kelvés ideig tartó elcsiinése.

Hirtelen elgyengülés elözi meg, és eszméletlenség , e1

haloványodás , fö'lölte halk és gyenge'lehellés, lßnkadt

érvcrés és minclen kl'ilsö hehatásokiránt való érzékellen~

ség, késérik az njulást. - Ennek külömbözô grádicsai

is vagynak , а’ mint a’B‘eteg’ érzékenysége és eszmélete

inkább vagy kevesebbé Ímegcsökkent vagy «дети is

meggátolódolt. l

Legínkább a’ gerjedékeuy személyek hajlaudók а

ájulásra, ‘вы: kiilönösen a’ feliérnép és gyeimekek,

:mindazállal a’ bövérü személyeket is gyakran meglálœ

galja. Azonkivül sokféle nyavalyákban is 'elöl'ordúh a’

шашек fólötlébbi megeröllelése ulán ,jéhomraivagy а’

gyomor’ ù'res lélekor , az elme' felháborodásaikor és az

elbágyaszló hasmenés es vérhasban.

A’ csekély ájulásoknál kevés segedelemre van sziik

ség; тег: leglöbbnyire, ha а’ személyel szabad fris

levegò're viszik és ruházalit megereszlgelik , e1 szokott

múlni. Ezt fóképpen a’ fehérszemelyeknél трижды,

a’ kikre leginkábh és esupán ama’ balgalag szokás, а’

szoros fiizés mialt láljuk legtöbbször jönni.
l Minden más, fonlòsb aiulásoknál a’ Beteget ‘Магд

nyosan egyenesen kell fekletni , à’ micsak a’ lestét vala

hol nyouqa , szoritja és a’ vérforgást gátolja eltávoz- l

lalni , és néhány csepp vizet ‘югу eczeler. a’ képére 1o

csolni. Úgy a’ halánlékokat, bomlokot, és kezeket is

hasznos , jó boreczetlel mosogatni. `

Az erösáju'lás‘oknál а’ Belegbe levegöt befujni :ikar

.ni, balgnlagság e's ezt sohn sem-kellene cselekedni:

mcrl а’ befujt levegö soha sem а’ ll'idökbe, _hanem а’
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gyomorba men , és а‘ más ember’ tiidejiböl kijüvö levegö

már meg van romolva és minden èltetô erejétöl meg

fosztva. Azonban a’ lábtalpaknak hnzamos és erös' ke

féltetése és a’ tagoknak posztókkal ‘аду átfl'istölt fla

néllaL való dörsöltetése ajánltatható.

На az Elájult igen b’ò'vérü és az erei fel vannak da

gadva, akkor а’ seborvos jóváhagyásából, kinek jelen

létele ezen munkatételre úgy is szükséges , az érvágás

igen szükséges , ne hogy а’ Beteget а’ guta megiithesse. `\

Magáboz térvén, adjannk neki vizet czitromlével, '

fektessék ágyba hogy valamennyire megizzadjon. A’

gyengeségtöl származó áiulásoknál а’ Nyavalyásnak jó ,_ g

bort ereszgetni а’ szájába , ésa’feleszméledéskor tápláló

eledeleket, p. о. husleveat tojás’ székivel adni neki.

A’ gyomor’ megterheltetése , vagy ártnlmas ételek

kel élés, vagy végre a’ dohányzás miatt taimndó 4111168

kor meleg vajasvizet töltsenek a’ szenvedö’ szájába ,

okádhatás végett, a’ mi itt igen hasznos. Azután рейд;

mennél rendesebben kell élni.

Mikor az ájulást a’ fólöttêbbi szobameleg, ‘аду

valamelly kellemetlen büz okozta, akkor önként kö

vetkezik, hogy ez ablakokat kinyitni és fris levegöt

légyer: szükséges beereszteni~ `

Nérnelly szeme'lyek az êrvágáskor is elájulnak , a’

mi az inak’ gyengeségènck vagy félelemnek- jele. И: ha

az érvágás nem éppen: „(шведы azt abba kell hagyni,

ha реф; mcgkívántatik, akkor a’ ’Beteget eg‘yenesen

kell fektetni ‚ az ér’ nyl'lását néha befogni , hogy a’ ver

lassanként folyjon ki, és а’ test annak megkevesedését

olly igen ne érezze. Hasznos még a’ Betegnek elöbb egy

kalánnyi bort is adni а’ szájába , és ezt az érvágás alatt

még egyszer, ‘аду а’ környùlállásokhoz képest 16131)

ször is cselekednì.

l
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5) Széliités, tagelesés, inaszakadtság’,

bénaság.

Az emberi test’ le’ vagy ama’ részének bénnlását

t. i. azon állapotját, mellyben az akarat szerint való

mozgathatás lehetetlen , következni látjuk, hol a’ gn

taiilésre vagymás inbeli nyavalyákra, hol a’ csúszra

és köszvényre, ‘аду pedig az izhajlásokban levò' kár

iékony sebekre vagy más bajokra. A’ szél az egész

testet is megl'itheti ., de többször csak az egyik felét éri,'

söt akármelly kiiliin rész is megbénúlhat, а’ melly 052

.tán rendszerint hidegebb mint az egésséges , és a’szem

betiínöleg feldagad, vagy ellenben elsoványodik.

A’ széll'ités’ okai igen sokfélék, és ezekböl hatá

rozhatni meg annak gyógyúlható , vagy gyógyúlhatat

1an voltát. E’ nyavalya /legtöbbnyire orvosolhatatlan,

ha ат; valamelly a’ kercsztcsontra шагу gerinczekre

esett iités , ‘аду igen erös zuhanás vagy lebukás , melly

`[61 az agyvelö és inak’ megrázódtak , találta okozni:

ellenben a’ hirtelen .meghii1éstöl, eröszakos indulatos

kodástól, igen nagy fájdalmaktól és bágyasztó hasme

x'iésektöl származottàn lehet talán segiteni. A’ köszvény»l

ben szenvedett ’s utóbb e’ miatt megmerevedett tag’

liénnságáról rendszerint kevés jót reménylhetni, mivel

illyenkor az izhajlásokbnn szinte mindég "Мат! mész

:nemü részek rakódtak le , mellyek a’ mozgástgátolják,

és miattok az erò'vel meghajtott tag’ esuklójáben holmi

csikorgás hallntszik. — ‘

Az inaszakadtságot mindég az okoklioz képest kell'

orvosolni , éskugyannzok szerint а’ Beleg’ lnagatartását

és diaetáiát is elintézní. Az igen böyérü Betegen az or

vos rendelésébò'l mindég jó eret vágni, тег: erre már

gyakerta igen megkevesedelt a’szélùtés.> Az elme’nyug

talansága miatt származó tagelesésben a’ Beteget fel

deriteni , уйдёт társaságokba vinni, gondjait minden
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képp’ széleszleni, é'ä'minden бы! kédvel'lenithetö 141’

gyakat lávoztatni kell; Az inaszakaszló hasmenések a’

legerösl'löbb élelekel és tápláló szereket, leginkább ре

dig húslevesl riskásäval és hasonlókkal, kivánnak meg.

 A’ köszvényben leginkább a’ nedvességektöl és fo- '

lyó bekenésektöl szüks'éges örizkedni , mart ezek állal

a' még gyógyúlható bénaság gyógyúlhatatlanabbá és a’

föbaj , a’ köszvény , még nagyobbá válhalik.

A’ s’zéliités elle'n legközönségesebbek , és legföbbek a’

kiilsö szerek. Ide tartozik a’ lábnak csepübe való ta

kargatáse, mellyre elöbb` száraz és porrá lört illatos

fl'ivek egy kevés szétlördelt kámforral egyiitt hintetnek.

Továbbá nevezetes külsö szere'k, a’ nemesb gyanták

nek, és némelly növevényeknek ’s keverékeknek gô’z»

zeik is, millyenek: a’ masztix, boroìtyánkö, 16111

jén , fenyömag, ée. fiistölò’porok. Harmadszorgide tar

tozik a’béna tagoknak dürsöllelése vagy frottirozása

is , a’ mi a’ Beleg rész érzékeny voltához képest, hol

flanéllal , hol kefékkel törle'nhetik. Negyedszer hasz

nail a’ szélù'lölle tagoka't zöld csalánnal is megverdesni ,

ha mindjárt erre valamelly alkalmatlan és а’ vakarás

kor fájdalmas viszkelés és szurais lámadI is. Ötöd

ször az egyszerii ês'mesterséges fördöket is elövehetni.

Az utolsókhoz számlálom én a’ hangyal’órdöket, mel

lyek a’ bénaság ellen igen elhiresedtek. Mindég igen jó

jel, ha a’ Beleg az inaszakadt rés‘znek hosszában vala

mi hangyamászáshoz hasonló érzést tapasztal 5 inert ez

bizonysága az inak’ felébredö erejének. Y

_ A’ nyelv’ elesésekor és e’ miatt származó nem be

széllhetéskor vegyen a’ Beleg muslár'r., lormát, szeg

füborsol'. és hasonló szereket а’ szájába és tarlsa benn

sokáig, azonkivül а’ fiilek alalt a' nyaknak mind a’

két felén tegyenek fel mustártésztát, a’ helyét tartsák

izgatva, vagy újitsák meg ismél. Az Electricitás‘vagy
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villámerö és a’ Galvanismus is csaknem minden szélii-I

tésben igen foganalos.

A’ mi 11’ diaetát illeti, 11’ lisztes. nyálkás és vizes

cledelek nem sokat érnek, de annál többet 11’ fiiszeres
ételek ’s italok. Kivált egy pohár jó ó bor szinte min-l

dem'ilt ajánltatható, valamint a’ jól készült ser is. El

lenben a’ meleg láskásiló ilalokat sziíkségesképpen tá

vozlatni kell.  A’ Beleg magatartására nézve tanácsos’,

és a’ széliitölte xésznek is igen hasznára válik а’ mér

,tékletes testi mozgás, szabad levegôvel élés, kocsizás

ée. Állaljában véve a’ szoba' melege csak középszerü

legyen , ellenben а’ bénúlt tagot igen melegen kell tar

tani , és mindég llanéllal betakarni.

6)Nehéznyava1ya, kórszig, nyavalyaron

tás, nyavalyulörés.

A’ nehéz nyavalya egy eröszakos , közönséges, az

az , a’ test’ minden részeire elterjedö görcs , a’ melly

más hasonló görcsnyavalyáktól а’ maga. egészen saját

jelenelei állal kiilömbözik. Néha a’ lámadást lulajdon

jelek elözik meg, de a’ mellyek soha nem tartanak

sokáig. Legszokoltabb elöjelek 11’ szédú'lés , gondolatlan

ság, tagok’ lreszkelése, fülzúgás, szemkáprázatek és

könnyezés ‚ éylhetellen rebegö beszéd , és szomorú ked

vüség. A’ szl'v eröszakkal ver , az arcz elvörösedik ,

nénielly arczizmok rdngatódzni kezdenek , leirhalatlan

gyötrödés fogja elô a’ Beteget és ezen közben 111111052

Lin а’ nehéznyavalya. A’ kórságos а’ hl'ivelykeit behuzza,‘~

fogaít csikorgatja, és a’ szájából habos nyálot bocsát.

. De a’ legkitiinöbb és legsajálabb jelenetek az eszmé

letnek tökéletes elenyészte , és érzéketlensêg, úgy

" hogy a’ nyavalyésok semmit nem éreznek , ha még olly

igen lebuknak , es legtetemesben megsérlik is magokat.

-- Némellyeknél _semmi elöjelek nem mulalkoznak ,

hamm a’ 'kóräágoe egyszerre leesik, a’ feiét ide ’s lon



139

hányja „ax ábrázatja félre vonaglik , a’ szemei elfor

dúluak , az erek а’ képén és nyakán igen feldagadnak,

az ajakai elkékülnek , nyögdelve lehell. semmit 1e nem

nyelhet, és a’ kezeit ’s lábait mindenfelé vetegeti.

Az illy'kórságos támadás vagy nyavalyatörés nem

szokott egy fertály óránál tovább tartani, néha pedig

több órákig is eltart egymásután. Vége lévén , a”Beteg
feleszméledik ugyan valamennyire, de nem tökéletesen:l

felkelvén , mámorosan néz körül , de bágyadtsága miatt

alig vánszoroghat néhány lépésnyire és egy mély álom

ba merül, a’ mellyböl gyakran őtet minden igyekezet

mellett sem költhetni'iel. A’ szemei még ezen alvás

után is igen bágyadtak egy ideig, а’ képe igen fanyar

és a' kedve több napokig komoran marad.

A’ nyavalyatörés leginkább а’ test’ kifejtô'dzése’

időszakaszaiban jelenik meg, p. o. a’ fogzáskor, а’ havi

tisztulás” bcköszöntésekor és а’ férjüasodás' idején, a”

midőn osztán mindég többször tér vissza ,gyakorta sok

esztendeig egymásután , néha pedig holtig is. Csak rit

kán végződik а’ nyavalyatörés halállal , és ekkor a’ gör

csök fölöttébb erőszakosak és fuladást vagy gutaütést

vonnak magok után. Az agyvelőben lévő hibák miatt

származó ne/héz nyavalya mindég orvosolhatatlan. Úgy

a’ nagyobb Inágak' elroncsoltatásából eredők is. ~.
' A’ kifejtés, időszakaszaiban az asszonyi ~nemnél q,

l kezdődött nehéznyavalyával gyakorta megtörténik, hogy

az, a' viselösségkor megszünik és a’ szülés után sem

tér többé vissza. Ellenben néha ugyanaz а’ Viselőseken

is kiüt. és ekkor a" magzat, nyomásától származik: de

ez, a’ megszülés után kimarad. Ha а’ nyavalyatörés

а’ gyermekekre jő , akkor ritka esetben szokott utóbb

is folyvást megjelenni; mert az inak” alkotmányja ná

lok igen gerjedékeny , és azért a’ gyermekek, a’ gür

csókra hajlandóbbak is :‹ hacsak valamelly szüntelenül
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tarló inger nem adna alkalmat n’ kórság' újabb kitö

tésére, p. о. bélférgek.

A’ nyavalyarontásra hajlandó személyeknek őriz

kedniök kell kűlömbféle behatásoktól, ha azt el akar

ják kerülni. Ide tartoznak főképpen minden indulatos

kodások , különösen az íjedés és bosszankodás , tovzibbá

a’ nagy hévség, hideglelős betegségek, megsértett be

csület , az ész’ megeröltetései, éjjelezések , ée.

Az orvoslással szinte mindenütt igen nagy nehez

Uaégek járnak , azonkívül a” Beteg, elméje és esze is ve

ezedelemben forog, ’s így mindég fölötte iszonyatos a’

nehéznyavalya. Ennek gyógyúlhatósága függ a' nemző

okoknak elhárittathatóságától. Mennél ritkábban töriki

a’ 'nynvalya`n’ Beteget, és mennél rövidebb ideig és
gyengébben r tart, annál több a’ remény a’ gyógyúláshoz.

Az előjelek, mntatkozásakor legjobb a’ fejnek hi

deg vízzel mosatása , úgy használ a’ nyavalyatörés előtt »

és egy pohár fris vizital, kivált estve az éjjeli nehéz

nyavalyában. De ha még kitörne rajta a’kórság, akkor

semmit nem kell előleten hagyni, a” miben а’ Beteg

megsértheti magát: tegyenek а’ feje alá. puha vánkost,

mert az értelembeli erök semmi'által nem szenved

nek többet, mintha a’ fej a’ Fóldönhenterg és en

nél fogva az agy meg talál rázódni. __Azután minden

szoros ruhát meg kell rajta tágítani és a’ fogai közzé

valamit dugni, hogy a’ nyelv meg ne sértessék: de

ezt a’ nyavalyatámadás elött kell cselekedni. -A’ nya

valyatöréskor a’ Beteget egészen magára kell hagyni;

a’ tagjait fogva tartani, vagy a' hüvelykeit kifeszíteni

soha sem tanácsos , mert így а’ kórság sokkal továbbig

.tarn Csak , ha a’ szerencsétlen magát körmölni és ütni

akarná, lehet és szükséges annak karjait más felé igazítani.

Mindjárt а’ nyavalyatörés után borítsanak a’ Beteg,

talpaira meleg zabkása vagy lenmagliszt pépet, és ad

janak neki nyálkás klisztéreket, hogy a’ fejéről a’ ned
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vek lehuzattaœanak. Fekle'ssék ölet az ágyban’fejiel

magosabban, Названа]; vele néhány csésze lhe’át, hogy

a’ teste’ kigözölgése szaporodjék, és igy várják be gyó

gyúlását. _

A’ nyavalyatöréslöl szabad idó’t kell a’ gyökeres

orvoslásrwforditani. Mindenek'elött ovok kitkil a’lit
kos szerektöl, mellyeket a’ Kinruzsolók hordoznak szél,

lyel, és gyakorta telemes kárl okoznak velök. Elsöben

is, a’ hol lehel, az okokat kell elháritani, p.o. a’ma

Y kacs dugulásokat, gilisztákat , ée. az ellenök tanácsolt

szerekkel. A’ gyomoi" meglerheltelésekor hasznos az,

orvos`jóvá hagylából egy Hánytató. A’ meghiile's ulán

a’ Beleget izzasztani, és a’ visszaverödölt börkiiilést

ismét elö kell csalni. Kivállképpen iigyelni sziikséges

az önfertözletô’kre , és a’ testi szerelembe merülteknek

okos mérléket szabni. Az indulatoskodás ulán a’ Bete~ .

get jó szóval igyekezzenek lecsillapiteni,nz aranye

rek’ és havi tiszlulás elakadl folyását рай; musláros

lábl’órdök, az 'orvos tanácsa'ból a’ liibon való érvágás

és egyéb másutt elondolt szerek által ismét elt'isegileni.

Az okok’ _elhárillatása ulán lehet oszlán a’ 56103

oszlató szerekhez nyúlni; _mellyeket nz orvos fogja

rendelni. `

ì Ajánltallmtó még a’ macskagyökér’ рога ‚ vagy а’

narancsfaleveleké is, еду kis kávéskalánnal egyszerre.

A’ fejér vöröshagyma’ kifacsarl leve _is , a’ mint mond

ják, már gyógyitott meg nehéznyavalyát. Ha már az

értelem is hijányos valameńnyire , akkor jó a’ mesler-L

~ séges fekély. Szintúgy a’ meleg fördök e's a’ Villámerö

is nagy hirt nyertek a’. kórság’ gyógyilásában n’ Ката

daisokon kivül.

Ezel: a’ javasolt szerek nem birhatván а’ nehéz

nynvalyával , orvoslloz kell folyamodni , a’ ki még löhb

orvosságokal rendelhet, mellyeket egyebekre nem biz
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hatni, minlhogy kiilönös czélból es kivúll ладу vigyá

v zallal kell az eíféléket adni.

7) Ebdiih, Veszetség, dühös kutya hara

pais. (Viziszony).

Ez _egyik azon betegségek közzül , a’ mellyek ellen

még semmi bizonyos és bálqrságos gyógyszer nem la

lállalhatott , ha már valakin egyszer kil'ilölt.

A’ veszelt kutya’ vagy más 1111111’ harapása rend

_szerint igen hamaŕ begyógyúl és csak ‘rilka eselben

marad`nyilvu sokáíg. Nyilva maradván pedig. abból

vékony hl'ídös genyedlség szivńrog és 11’ szélei kékesek

lesznek. Ha 111111‘ hehegedl, akkor a’ sebhel)l feldagad,

néha ismél kifakad és fölöllébb fáj. A’ fáj'dalmak las

sanként az egész iagra elterjednek , mellyen a’ seb va

gyon n’ Beleg bágyndlságról, émelygésröl és élel nem

kl'vánásról panaszkodik , 112 álma nyuglalan , és szoron

galó álmadpzások szaggatják, azt félbe, holmi görcsös

jelenelek mulogalják magokal, az érverés megkissebbe

dik , de fölöllébb is meggyorsúl. Végtére 112 eszmélet is

meg kezd gyengülni , a’ Beleg gondolal ’s mély goldolko

zásuvá , ‘аду töprenkedövé és durczássá lészen ,a’ fl'ilei

gyakorta csengnek és 11’ szemei csillogóbbak. Kil'ilvén

véglére 11’ diih, a’ Beleg kimondhalallanul irlódzik a’

folyóságoklól , mellyeket le sem nyelhel, mivel ollyan

kor a’ nyelögégèje (gnrat, és bárzsing) görcsösen ösz

ve huzódik, ha hele vnlami hígság 11111111 ше11111‚ és

azonkivül iszonyú gyölrödés is fogja elö а‘ VeSZni indúl

tal. Ezen okBól а’ nyálal sem nyelhelvén 1e` a’Belegek

sziinlelen köpdösnek és a' szájok habos nyállal van teli.

De legkiilönösebb az, hogy 11’ Belegek halálok elölt

leglöbbnyire könnyen kezdenek nyelni és a’ viz’ lá

taisál is eltiirni. A’ dühbeli taîmadások s_oha sem tar

tanak sokáig, lln'mem a’ Belegek oszlán vnlamelly 1an

>Il_adlsxígba esnek, a’ mikoriis nélxa más folyóságokat
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nem olly nehezen лома]: magokhoz venni. Gyakran

életöknek utolsó `pillanatjáíg eszöken maradnak. Hideg

lelést csak ritkán vehetni észre nálok, de ellenben az

idegeik olly érzékenyek, hogy a’ Betegek se valamelly

fénylö шашек látását , sem a’ legkissebb zörgést ki nem

zíllhatjaík . föképpen ha ez a’ viz’ zugásához hasonh't. ——

А’ vizelletök igen vörös, és kevés, és nz erekböl ki

bocsátott vér egészen vizes. A’ szájok és nyelvök ege'

szen kiszárad , és kifekélyesedik-  A’mi Vezen rettentö

'nyavalyában még legjobb az, Воду, ha egyszer vala-_

kin kiùltött , csak kevés хзароШЁг mrt. _

A’ dùhös kutyát` ime’ jelekböl esmérhetni meg:

nz állat kedvetlen, a’ feìét leereszli és meredten és `

kábultan néz körú'l. A’ fiilei Iekonyúltnk, a’ {ах-Ы:

1еегезцн‘е a’ ышьд'мьаа között hordozza , és mindég

homa’lyos, elrejtett helyet keres, kerülui láltalván а’

vilâgosságot. `

На nz (Шаг eló'ször az eledeleket nem igen Миши,

maid a' nyavalya’ további haladásakor a’ folyósa'gok

tól szemlátomást iszonyodik, tölök távozík , meredt,

mocskos szemekkel fut , száraz . szl'irke nyelve kilógg!

és mindenhez hnrapdál. kapkod , a' mi elejébe «на?

és nem вида‘! ‚ а’ mint közönségesen'tnrtják ‚ mi n dég

egyeuese‘n elôre , hnnem mindenfelé ‚ de igeïu eltikkad-l

va, mié végre mínden erejét elveszlvén kevés впрок

múlva megdöglik. -

A’ melly kutya МИН! megharapott, nzt be kell

пай-‘11, reá szemesen «душа, ’s nem elöbb megölm,

mig дива]: valóságos veszettsége he nem bizonyosodik ,

hogy l'gy a"töle megmartt ember helytelenül ne опо

sollassék. Y

Minthogy ‘a’ veszeltsc'g а’ kin egyszer a’ veszett

‘ kutya’ harapása után valóban kil'it, ат. csak nem min

çlég megöä, tehát legszükségesebb a’ megfertöztetést ‚

-és ha már ez is meglörtént, а‘ nyavalya’ kiútésótvmeg

\
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akadályozni. Mindenekelőtt azért a’ gyanús kutyát be

kell csukni és reá szorgalmatosau vigyázni, és ha egy

illyen eb valakinek útjába akad , azt ki kell kerülni.

Egyenesen menni nem tanácsos, mert а’ kutya, mene

tele is egyenes szokott lenni e’ nyavalyában; mindég

‘ jobb , kacskaringósan menni és futni, a’ midőn a’ ku

tya is hamarébb elhagyja az előle szaladót üldözni.

A’ megmart személyt nem csak helybeliképpen az

az, а’ sebét, hanem belsőképpen is kellés pedig gyor.

San orvosolni, hogy a’ nyavalya megelőztessék. Min

den legkissebb sértést felkell tehát keresni а’ testén,

akár körmölés akár harapásbéli legyen isaz; mert

amabban is lehet dübméreg. Azután a’ sebhelyeket jól

ki kell mosni lúggal, erős sósvizzel , sóseczettel vagy

más hasonló folyósággal, és minden ruházatot el kell

vetni. Továbbá szükséges , seborvos után futni, ez ál

tal az egész seb’ fölseje't kimetszetni, és pedig a’sértés

után minél hamarább. A’ kimetszés pedig úgy essék,

hogy az a’ sebtől legalább is egy fél hüvelyknyire Кев

dődjen és a’ kés valamivel mélyebbre hasson, ha ezt

a’ szomszéd részek engedik. A’ vért el nem kell hamar

állítani, hanem“ inkább a’ vérzést segíteni , ha nem elég

‘ nagy volna, a’ sebet űtögetvén ’s veregetvén. A’ seben

által tenni egyenes metszéseket, helytelen volnagmert

így а’ méreg csak belyebb vítetnék а’ sebbe. Ha vala

kinek az ujjai vannak р’ kezén vagy lábán megsértve,

azokat legjobb mindjárt levétetni, valamint а’ nagyobb

tagokat is, 'ha a’ seb rajtok igen mélly.

A’ hol a’ seb’ kimetszését а’ történbető halálos sérelem

nélkül véghez vinni nem lehetne, és ha а’ seb ollyan részen

V van , a’ mellyet le nem vehetni, ott legbátorságosabb а’ se

bet seborvos által kiégettetni. Ha ez száraz volna , akkor

töltsenek reá puskaport ,“ és gyujtsák meg , még pedig egy~

másután három, négy ízben is ‚ mert az alúl lévő pus

kapor, megncdvesedvén, mindjárt előszörre .fel nem

\
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lobbanik. ЕМ tehát legjobb valiimelly széles tüzes ‘таза!

tenui, a’ melly a’ sebet egészen beiogja , sô't а’ kör

› nyülállásokhoz képest azt többször felnyomni.Így

ищу amúgy bánván a’ sebhel, azután ezt küssék be

terpetines irral (Ungventum digeslivum) , és több hetekig

hagyják höven evesedni. На а’ seb be találna hegedni,

azt kinyissák vagy nagyobbilsák eletö szerekkel , p.o.

pokolkô'vel, vagy bori'lsák be olly vászon darabkákkal

’vagy kérövel, a’ melly elöbl) egy fél font lecsepegtetelt

vizben eloszlolt 15 , 16 gránnyi pokolköolvadékjáha már- '

Íatott.l` ЕМ napjában legalaibb háromszor kell eselekedni.

Mindjárt а’ sebnek ezen orvosollatásakor valamelly

értô' orvoshoz is kell folyamodni, a’ ki a’ belsö Зуб

gyítást elinlézze; тег! ezt- nem lebel soha másra bizni.

Csak eme’ keltó's orvoslás menlheti meg az embert

eltöl a’ retlentó' nyavalyától és a’ bizonyos haláltól,

mellyek másként elkerülhetetlenek.

VII. i

LÉLEKNYAVALYÁK. А

1)Mela`ncholia, mélaság, búskomolyság.

Búskomoly embet‘nek mondalik Ё а’ ki mindég egy,

legtöbbnyire szomorú gondolaton liinödik, és helyle

len itéleteket teszen , mellyeknek helytelenségéröl бы:

а’ Sz‘embetiinòbbk ’s legvilágosb ellenokok és bizony

ságok állal sem gyô'zhetni meg. És ha nella meg lehet

is ölet arról губят, vagy, minekelò’lte a’ nyavalya

egészen kifejtödnék, másképpen lállatik is gondolkoz

ni, mindazáltal esak hamar az elöbbi gondolat forog

ismét a’ feiében , és naponként inkább megrögzik mila.l

Némelly melancholikusok olly beszédesek, hogy má

sokal szóllani sem hagynak , folyviist-magok csacsogván.

l0 `



146

y Ez a’ nyavalya igen МЫ‘: lámad hamarjálwn,

hanem legtöbbnyire еда]: lassanként, és leggyakrabbau,

az elmére ható busiló befolyások miatt., Így р. о. ta

paszlaltalott már ugyanaz, а’ szerencséllen szerelem,

megsérlett becsületérze’s , holmi rerhényekben való

megcsalódás, ée. után származni és szinle halálig tar

tani. Azonban Штампы’; а’ hasbeli nyavalyáklól, ki

“ПЕ a’- nemesebb részeknek megkeményedésétôl, ере

kövektöl ’s а’ t. máskor ismét a' visszaverödött bör

nyavalyáklól,Á а’ szokoll vérfolyásoknak elaikadásától,

ńgyvelö’ hibájitól és hasonló okoklól. Végre а’ huza

mos és .mértéklellen gondolkuzás’, az ü'nförlözletés’

és а‘ testi szerelemmel való visszaélés’~ következése is _

szokolt lenni.

A’ kiilömbözö okokra nézve a’ Búskoxnolyság is

kiilömbféle. Í'gy а’ kik a’ Sz. Irásnak valamelly homil
lyosabb helyeit olvasgalván , rajtok soketl erölködve is

gondolkodnak vagy más nem fóldi és löliink emberek

töl megfoghatatlan lárgyakról soka'ig feszesenY elmél

kednek, p. o. öi‘ökkévalóságról, ée. azok llamar val

lásbeli rajoskodásba esnek. A’ szerelmes ’mélaságot el -

.lenben a’ szerencséllen szerelés okozza. Az agynal:

nyavalyáji és az érlelembéli eröknek fölöllébbi mege

röltelésökd tévelygö képzelelekre adnqk око: ,úgy hogy

a" Beleg ma'gát oklalan állatlá, vaijá‘vngy viasz’szá‘

vállozotlnak véli, és'ezért а’ napfényl kerûli, ne

liogy elolvadjon ., ’s a’ t. A’ buskomolyság tehál csak

nem annyiféle, a’ mennyifélék az okai, a’ mellyeklöl

származik. ‘ y ‹

А’ Beleg’ tökéleles megjobbulása felöI a’ remény

szinle mindég megcsal; minlhogy а’ {аразгЁаИз szeriuti

a’ lelki nyavalyák közöll a" búskomolyságol Iegnehe

zebb gygökereslöl kiirlani; söt neh'ezebb, mint az

öi‘l'illségel иду szilnj lêbolyodást: azonhan, igen sok

fligg az okoktól i§~ A’ megöröködö ‘(аду firól fìra szálló
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mélaság rendszem‘ât míuden gyógyításnak ellen't álle:

Könnyebb и orvoslás ott, a’hol az ok mulêkonyféle

volt р. о. ijedés. Az ö‘regeken 'és а’ hosszas betegségek ,i

p. 0. oi‘gános hibák utánszármazó melancholia kevesebb

reményt nyújt, mint a’ {iatal személyeken támadó.

Tçvábbá a’ húskomoly fejérszemélyek is~könnyebben

gyógyúlnak meg, mint a"férjfìak.

Általjában még ott а’ reménység nem veszett el,

а’ hol a’ test még egésségcs , és a’ búskomolyság’ okai

elhárl'ttathatók, р. o. ha аж а’ vísszaverödött börkil'i

tések és természetes vérzések’ elakadások gerjesztették.,

Ellenben az legtöbbnyire holtig tart, ha a’ test sorvad

ván még más gyógyl'ttathatlan nyavalyák ís vannalc~

jelen, úgymim‘l vizkórság, orvosolhatatlan sárgaság,

hasbeli megkeményedések, ’s a’ 1.

Valamint ‘семь а’ Beteg’ gyógyúlhatása az okoktól

fl'ígg, úgy ezeknek az orvoslásba is befolyások vagyok,

mert ismét шагу balgatagság volna , minden búskomoly‘

Betegeket egyképpen gyógyílni~ akami.

Ennélfogva a’ sok és mélly gondolkodás miatt bús

komoljakká letteket mulattatni .vl'g társaàágokba имя,

ulazásra felbiztalni- ’s l'gy észrevétetlenül kell búsko

molyságokat elszé'leszteni. A’ hasbeli dugulások míatt

'mélaságba estekén legjobban segl't az erös testi mozgás,

különösen a’ járás ,. kocsizäs , de leginkább a’lovaglás :
általjában' e’ mellett úgy kell magát .kínekkinek Itar‘

МНЕ , a’ mint а’ komorkórságnál mondottuk.

A’ lábak’ elnyomatott- izzadások miatt származó

melancholia ellen legjobbak az erös lábfördök; és l'gy

az elakadt havitísztulást is megént e1 kell indl'tani.

Mikor а’ búskomolyságot vísszaverödött ríih vagy más

bör nyavalya скота, а’ Beteg éljen meleg közönse'ges

vagyis egész fórdökkel, és tegye ki magát a’ börkilù

tés’ ragadályjának. 

in'
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Azonkivül gondoskodni Ее“ , hogy a’ testben semmi

duguläsok ne történjenek; (а’ Szék, vízellet, és 122‘:

dás’ kiválnszlódását elö szíikséges mozdl'tani,)l1ogy

á’ Beteg körül lévök okosan és úgy viseljék hozz'á ma

gokat, hogy annak bízodalmát megnyerhesséky-és

hogy végtére annak minden sziikségeit kielégl'tsék ,min

den'ét tisztán мы}: és jól gondját 'viseljéln A’ melly

Beteg ollyan állapotban vagyoń , hogy a’Carlsbádiför

dökkel élhessen; ezek néki , ha a’melancholiát hasbeli

torlódások okozták., bizonyosan ладу hasznára válnak.

Orvos nélkül a’ melan‘choliai gyógyl'tásáha senki

nek sem kellene avatkozni, mert elöször: a’ nyavalya'

kezdetekori gyógyl'tástól legtöbb Ш“, és azután: az

orvos hathatósh , de azért az ahoz nem értönek kezei
ben veszedelmesb szrereket is vehet elö, mellyeket'a’

nem orvos elött fel nem fódözhetni , minthogy velök

élni nem tud, és Жду többet ártana mint használna.

2) Е1ше vagy szívh'ábongások.

l

Az elme’ háborgásai ig‘fen külömbözök és sokfélék,

és legtöbbńyire а’ kiállott viszontagságokból veszik

eredetöket. Azon elmeháborgásokról, mellyekre testi

nyavalyák adnak okoL, itt semmi szó uincs , mint p- o.

hypochondriáról, hanem csupán azon meghatásokró1,'

mellyeket a’ kesergés , ohajtozás , szomorkodás , sze

rencsétlen szerelem’ következései, ée. ml'veltek valaki’

szivében. Az olvasó „könnyen á’tlátjag hogy itt az or

`voKs'ságokkal keveset müvelhetni , ellenhen a’ Betegnek

hasznos foglalatoskodtatása annakkedvét legjobban fel

derl'theti. Mulatozás, vl'g és kellemetes tárgyń Капу

veknek olvnsása .‘ vidám társalkodás, ée. illyenkor leg

többet segl'thetnek. Igen kell vigyáznì, hogy a’ Beleg’

ohajtásának ‘аду szeretetének tárgyát вены ne гамма,

mert ez annak elméjére bizonyosim kártévöleg hatna».

Ha ezen ‘(идут szert termi lehetetlen volna, akkqr
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néki valamelly kedves foglalatosságot kell keresni, vagy

benne más hajlandóságot okosan gerjeszteni, hogy el

mebéli nyugtalansága lecsendesedjék. De még egyszer

említem , hogy а’ ki a’ Beteget effélékre akarja fogni,

annak olly személynek kell lenni, а’ kit az örömest

lát és vele örömest társalkodik, - a’ háborgós elméjü

vel okosan bánjék és annak gyenge érzelműségét ké-'

mélje , - és cselekedetének és fáradozásainak czélját vele

még csak ne is sejdi'ttesse, ha a’ Beteg körül végbe

vitt munkálkodásainak foganatját akarja látni, és ma

gát annak kedvében végig megtartani. Annakokáért min

dég ollyanok bánjanak а’ Beteggel, a’ kiket ő szenved

het és szeret, p. o. biztos barátjai, testvérei, szüléji,

’s а’ t. Ha ezek a’ Beteg’ szívét valamennyire felvi

dithatták, éppen ne véljék őtet még ekkor meggyó

gyúltnak. Sokáig kell arra vigyázni és vele gondosan

bánni, ha azt nem akarjuk, hogy, a’ mi igen kön

nyen megesik, ismét. előbbi nyavalyájába visszabukjék,

a’ mellyet osztán másod ízben vagy soha sem , vagy

csak igen nagy bajjal hárithatni el.

 

VIII.A’ SZÍVNEK És EDÉNYEKNEK NYAVAfy

LYÁJI.

1) Bővérűség, Vérmesség.

A’ sokat ürgő forgó személyek nem egy könnyen ,

szenvednek a’ bővérűséghen , ellenben annál gyakrab

han a’ henyélők, és azok , a’ kik otthon ülni, és jól

megrakott asztaloknál szoktak lakozni kevés .goud

mellett. Következetei eme’ bővérüségnek: igen piros

arcz, minden mozgáskor vél-pezsgés vagy vér torlódás,

vtagokban való nehézség, lomhaság, szédelgés , ée. sőt

f

I
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illyenképpen a’ bò’vén'iség gutaülést és haláll is okoz

vhat, ha elleue nem dolgoznqk és az élelmódól egészen

meg nem változlalják. .

Minden tekéntelben hibásan vélekednek azok , а’

kik általjában a’ bövérù'ség ellen a’ ver’ megkevesité

sét javasolják érvagás és köpölyök állal; шеи a’ kie

тезисы vér nem sokáŕa ismét kipólolódik , és ha ek

kor mindég a’ чём akarnók megkevesileni, úgy maid

minden-kel héthen arra lenne szl'ikség, és ekkor sem

lenne utoljára máx' legkisebb haszna is.’ A’ falusiak rit

kán szenvednek bövériiségben ’s ennek kövelkezéseiben,

tehát igyekezni kell általjában azoknak élelmódját

követni. E’ pedig abban ‘Ш, hogy a’ szabad levegöben

:minél löbbet forogjunk , lakarékos és egyszerü Фазы‘

hoz szokjunk. Kiilönösen шведы. а’ has’r kiiiresedé

seire iigyelni , és а’ diaetát is ehez képest alkalmaz

talni. Illy löhhféle lekinletben kivállképpen ajánlhatni

а’ nyers és {бы gyiimölcsöt , a' melly a’ hasst tiszll'lja,

jó nedveket csinál, а’ testet hiivesi'ti és а’ süriï чём vé

konyilja. A’ bor és serilalt egészen abba kell hngyni,

mert mindenik erös mozgásba hozza a’ vért és klìlönö

sen az ulóbbik аж siíriti: azéri. ezek helyetl а’ viz

választassék. Továbhá a’ bövériieknek igen hasznos a’

salálával és eczetlel élés, ellenben a’ lisztes és tejes

“вы: ‚ valamint a’ híivelyes velemények, hús és puf-'

fasztó eledelek is, p', o. a’ répa , káposzta, ée. ártal

глазок. Meg a’ hosszú alvás, henyélés és sokat files is

en, „вы „ем keraln'i keu. На mégis vértorlódások

és szédüles tapasztallatnának, „мы: úgy kell esele

kedni , a’ mint ulóbb a’ szédelgesnél fogjuk lanílani.

2)Sz1'vdobogás.

A’ `szívdobogást, niellyel kiki tapasztalásból ísmér

het, nem kell mindég nyavalya душам venni ,hanem

gyakorla csupán természeles környůlállásoknak шм
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donítani. De 1a’ hol'nem l'gy,`hanem nyavalya képpen ì

jelenik meg, ott elég Готов ‚ és ñgyelemre mêltó. Mi

‘ dön a’ szl'vdobogás osupán az erös tKesti mozgások,p.o.

{ища , мшомз , ugrálás után ’s a’ t. következik , akkor

abból magából rítkán származik valami rosz; mert а’

nyugalom után önként e1 szokott -múlni ; minden глупа

um', szerek, ita'lok, ée. itt méreg gyanánt vol'nának. —

Úgy de; a’ szl'vdobogás, az elmének sok, ‘югу

minden felindulására is megjclenik; l'gy jelenik meg

az öröm, félelem, ijedés, szerelem , éc. ими; mennél

` nagyobb illycnkor a’ szenvedelem, nnnál erc/íszakosab

han ver a’ szív. -Ha ez éjjel nappal egyaránt ’s foly

vást tart. ‚ úgy, hogy а’ szl'v’ veïését a’ ruhán ì állal is

érezhetni ., söt а’ mezl'telenített testen szemekkel is lát

hami , akkor ez valóságos szl'vnyavalya , és ckkor kiki

örizze'magái minden hevl'tö é'telektöl ’s ítaloktól, és

folyamodjék , bajainak megkönnyebln'tése végett, vala

melly orvoshoz , ha ez magát a’ nyavalyát el nem há

ríthatja is.

A’ hol а’ szivdobogás a’ visszaverödött bô’rnyava

lyák, kivált, roszkor elüzött rL'ih után' támadott, ott

d’ börnek dörsöltetése, fórdés , vakarás ‘Шах! kell azo

Ка: ismét elöcsaln'i , és a’ hol szù'kséges, be is oltani. 

I Igen sok izben még a’ szokott vérfoly‘ások’ kimaradása

miatt is származik: р. o. az ollyan személyeknél, a’

Кипре]: Löbbször orrok’ vére folyt, vagy az aranyérben

sze’nvedöknél, és ollyan fejérszemélyeknél, а’ met Aa’

havitisztulás igen gycngén vagy nem jókor jár. Az e156

\ csetben az elállott vért prlïezköltetök , az orrnak csik

landása , vagy lágyl'tó fù'vek’ gözze által , p. o. bodza

‘югу székfů ‘ПАЗ herbaté’ párájával, mellyet. egy al- ‚

kalmatos tölcséren az~orrlikakba igazl'thatni, szükàé- I

ges ismét‘ foly/ásha hoznî. A’ már két esetben pedig

hasznosak a.’ meleg lábfördök , fél’fördök, а’ láhaknak

melegen таза, és a’ sayanyá éte‘lektöl ’s 'italokiól '
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való örizkedês, minlhogy czek a’ чёт. még inkábh

vissza’tartják.

Végtére sokan, kivált. a’ bövérü személyek arról

panaszolkodnak , hogy gyakorta , leginkább aszlal шёл,

ès néha máskor is, a’ nélkù'l, hogy vnlami hevito'vel

éltek , vagy leg'kissebb testi mozgást tettek volna, söt

gyakorta alvás közbeu is a’ szivòk’ igen dobog és e’miutt

`felébx‘ednek, és ez kiilönösen akkor történik , ha vala

!nivel többet еще]: , gyomrokat megtömték, vag’yaz öl-y

‘tözetjek valamivel szorosabban állott rajtok. Ugy в.’

kemény hasl'irületek , a’ belek’ lomhasága , benn szorúlt

szelek, ée. miatt is néha щедрым}; ezen akalmatlan '

szl'vdobogás. Az illy személyek soha se egyeńck sokat

egyszerre, és а’ hasdugító , puffasztó eledeleket kerül

jék. Azonkivül élj_enek tiszu'tott borkövel készitett. ’5

fözött aszaltt szilvával. _

Ezeknek а’ viz és czukros viz, ha szeleket nem

csinúl , úgy a’ limonádé és néha egy pohár vékony mon-.

dolatéj is, legjobb ital; a’ bor és ser рейд; árt. Ha ez

sem elég, akkor orvost t_anácsoljon а’ Beleg, örizkedjen

a’ mértékletlenségtöl, kivált haxzmos testû , píros arczu

és rövid nyaku , az eröszakósb testmozgástól , ha a’gu-l

taù'tés’ martalékjává nem ‘Шаг lenni. Azonkivül még

néha azA erötlen , hypochondriás , szíinádrás és felgyó

gyúlni kezdö személyek is , af kik sulyosb nyav_alyák

han szenvedtek, holmi Ílel'rhatatlan szorongatásba es

nek, mellyhez szl'vdobogás is járúl. Ezekre nézve a’
A:[öljebb _jávasolt диете}; nem használnak, hanem n’

fönyavalyának elmultával és az erök’ helyreállása után

_ önként ai’ szivdobogás is elmarad- Hacsak más körn) (11

állások nem Мишки“: , itt az érvágást abba kell hagyni,

mert inkább árt. ›

Néha kivált a’ gyermekeknél а’ hélférgek ‘аду’

' gìliszták is okoznak s'zl'vdohogást, ’s ekkor ezeket kell

eltávoztatni.
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3) Orrvérfolyás.

Az orrvérfolyás olly közönséges tú'ń‘emény, hogy

azt sokan sem ártahnasnak Pse nyavalyának nem ismé

rik; azonhan ha igen bö, az életet csakugyan veszede
lembe döuthetì. ц

' Néha az orrvérfolyást a’ vérneka’ Те] felé roha

paisa , szemek'fszikr'ázása, fx'ilzúgás és az arcznak elvö»

x‘ösedése szokták megelözni , melly elöjelekre ha gondot

fordl'tanak, a’ vérzést e1 is Iehel kerülni, vagy legalább

veszedelmetlenné tenui: De ha ve/lök nem; gondol

nak, akkor а’ v_érfolyás югу cseppenként, vagy ‘твё

rosan bugyog ki, hol az egyik ‚ hol mind а’ két orr-f'

likból, azonban az illy elöjelekkel járó orrvérfolyás

rilkáu fenyegeti az életet- De ha a’ rothasztó és inhie

deglelésekben ‘аду az ídeges börnyavalyákban jellenik

meg, akkçr nem könnyl'i azt elálll'tani, iés gyak'orta

szinte halálra vérzenek a’ Betegek. — Az orlrvêrfolyás’

elkerülhetésére, szükséges a’szeszesitaloktól, eröltetett

gondolkodástól,erös kiáltozástol , kurjonggtástólz паче

te'stöl, énekléstôl, a’ portobáktól és más prl'iszkölte

töktölya’ lábak’ meghl'itésétöl örizkedni; azon`kcll

igyekezni , hogy а’ szokott vérfolyások e1 ne akadjanak',

és а’ Beteg elméje fel ne háborodjék, kivált meg ne

ijedjen ’s meg ne szégyenüljen. Végre mind azokat el

kell távoztatni , а’ mellyek а’ vér’ szabad forgását aka»

dályoztatják , kl'ilönösen az erò's füzést, a’szoros вуз]:

rüvalókat, valamint azt is, n’ mi a’ hasat megdúgl't

hatja ‘аду зге1езс'ег okozhat, ’s l'gy а’ vért а’ fejre tódítja.4

Az orrvérfolyás’ elálh’tására megkl'vántatik elöször

az okokat elhárl'tani , a’mellyektöl származott. Hap. o.

a’ vérnek Те] felé rohanását а’ melegebbé fätött szoha

okozta , a’ Beteget hlïvesebb hely'xje kell vínni, a’ hol

a’ vért a’meleg lábfòrdök, és kù'lönösen az egyült lév'ö

husduguláskor ‘аду a’ megrekedt aranyér’ jelenlétekor,
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meleg lágyitó kliszlérek ‘Ню! lefelê lehessen téri'leni.

.A7 hol a’ veszedelem ладу ‚ ott az orvos talán а’ lábon

erel is fog vágalni , a’ mire az orrve'rfolyás rendszerint

elóll. — A’ rolhasztóes inhideglelésekben , ha a’ mér

léklellen orrvérzés az 'életet fenyegetne, kiilsö eszkö- '

zökhez is folyamodhatni, р. o. а’ Beteggel eczetet és

'vizet az orrába felszivalni, vagy kivül azokba mártott

rúhákat borogalni az orra és homlokra , a’ nyakszirtrn

hideg "izet fecskendeni , locsolni , ée. Veszélyben forog

ván az élel, sietve valamelly spongyja databot ‘югу

ruhalépést kell elövenni , arra fìnom porrá tört timsót

hinleni , és Жду a’ vérzò' orrlikba vinni.

’ Altaljában az orrvérfolyáskor n’ Beleg mag-'it min

ìlég hüvesen tartsa , a’ lábait pedig melegen , azért hasz

nos а’ hiives szobákban a’ lábakat meleg fördöbe dugui,'_

vagy melegléglákrn rakni. Minden testi erölködést és

megrázódást el kell itten lávozlatni, tehát az erösza

kos beszéllést, éneklést, mu’sikaszer’fnvást is. Egyéb

aránt minden valamivel nagyobb orrvérfolyást orvosra
kell bi'zni. y

4) Aranyérbeli bajok. (Haemorrheides)

Az aranyér alatt értetödik a’ végbélnek vérzése,

mellyet szinle rnindég sokféle nlkalmatlanságok elöznek

meg. Hajlandók erre mind azok, a’ kiknél а’ hasban

lévö vé'rfergäs rendetlen, a’ mi `elejénlén kiilömbféle

emészlésbeli bajakra (Ш alkalmal- Az aranyérre való

hajlandóság gyakran egész familiáknál megvan, úgy

Богу annak minden tagjaira is elterjed. ' _

Az agan‘yér’ megindúlását sokféle bajok elözik meg,

kiilönösen keresztcsontbeli fájdalom , viszketeg és' ége

tés a’ végh‘urkában, vérércsomók a’ végbél körül, ne

miközösiilésre való ösztön, a’ szeméremrészek’ viszke

" dése , nyálkaelvólasztódás , ée, a’ mellyek egyinásl vál

togatjákfel, mig а’ vérze's be nem till` E’ mellett a’ ki

ч ’ i
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МН: emésztet mnjd míndég kemêny, és a’ székürese

dés fájdalmas szokott _1enni. — Néha a’ vér csak csep

pénkènt mén el, de néha hövebben is, több iczénként,

és ekkor a’ fájdalmak is legtöbbnyire megenyhülnek.

Mido'n csak‘nyálka takarodjk ki a’ végbélen és vizellö

csön által, akkor ezt nyálkás aranyérnek mondjuk,_‘

'mellyel jobbára a’ «gyomornak és bélcsatornának elnyál

kásodása van egybekapcsolva. Ellenben vak aranyér

nek mondatik , ha sommi vér sem folyik, ez gyakran

holtig eltart, a’ nélküI hogy folyóvá lenne, vagy való

‚авт vérzenék. Néha az aranyér másuvá is vetödik

Р. о. ha a’ benne szenvedö hideg köre ШИН ülni ‘аду - ’
hideg vizbe mártott ruhákat rakzttott lfe1’.sV а’ t. a’ mely

' böl „мы ъйдбчёиёз; orrvérfolyás , vérhugyzás és а’

szeméremtest’ vérzése , söt vérokádás is „штиль.

Ezenáranyérbeli bajok legínkább a’ korosabbakat

veszik‘ elô, ritkán az ifjakat, és inkább a’ férjfìakat

mint az asszonyokat.

Az alkalombéli okok közzé tartoznak: a’ kevés

mozgás , görhéu ù'lés, fl'iszerszámos _ételek , szeszes ita

lo‘k ,» erös lovaglás és kocsizás , ée.

' Az nranyér’ gyógyításakor elöször az okokat kell

дышат. На а’ hnsbeli dugulásoktól származott , akkor `

ezeket szl'íkséges а’ leírt mód szerint megorvosolni, a’

mire különösen jó' a’ Carfsbádi, Füredi és hasonló för

dök. Néha а’ vêgbél felétóduló vértöl támad , és illyen

kor minden szeszes italokat ésa’ mi а’ vért hevl'thetné»

távoztatni kell.

Mlkor a’ gyúlasztó hideglelésekben vér folyüc a’

végbélböl, вы е1 пе álh'tsuk', mert ez “Певица шё;

leginkább a’ nyavalyát, azért a’savanyú ételekés imlok

ollyañkor -szorosan kerültessenek , vagyha "ё: a’ testi

erök’ elakadása míatt nem folyna elég böven, az orvos

néhány nadályokat is fog föl гайка! u’ véghurka körül; de
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nem magokra az aranyerekre, mivel ez gyakorta inrán

vgatódzásokat okozhat.

A’ vak aranyereknél, a’ végbélnek szuró ’s égetö

fájdalmai gyakran egyedül és csupán az összve roncsolt

lenmag’ fözetjéböl csinált klisztértöl is elniulnak, de

a’ fötvizett elöbb meg kell szürni. —

A’ rothasztó ès más gonoszféle hideglelésekben,

“Нашёл! az igen elgyengült személyeknél is , az ara

nyerek gyakorta igen vérzenek, és l’gyveszedelmesekké

lesznek. Csak ekkor szabad orvos tanácsa után а’ vér

{Шубы erövel is meggátolni , felrakott jég, hó, hideg

viz; eczet, ée. által. Mivel itt а” végbél igen erötlen,

a’ Timpógyökérnek meghült föttvizêböl való klisztér

gyakorta igenhasznos. "\

‘На a’ végbélen lévö sehböl, ésô’fekélyböl vagy más

sérelemböl iolyik vér, ukkor mé'g seborvoshoz is kell

folyamodni. ` ' `

Az aranyeres személyekre jövò" igen alkalmatlan

görcsök a’ magok módjok szerint orvosoltatnak. На

pedig Vaz aranyerek’ vérzése el volna rekedve, ezt meg

kell indi'tßni, hogy még töhb bai ne szármozzék belöle.

E' végre hasznosak az egész és lábfördök, lovaglás és

más erös testi mozgások, meleg klisztérek és hasonló

lehuzó szerek р. o. végbélre tett meleg borogatások.

Belsöképpen a’ vérnek kivánt folyását elösegi'tik a’ tiszta

borkö „mellyet kávés kalánnal vehetni be kétszernap

jában. Altaljában ezen por, vizbe vegyl'ttetve, az olly

Betegeknek is jó, a’ kik z'iranyerek mellett hasszorulás

ban vagy keményszéküségben szenvednek. De legszem

betůnöbb hasznúak illyenkor а’ hideg folyóviz fördök.

Egyébbaránt az aranyérhen szenvedök ovják ma

„Как minden nemü felhevüléstöl, és kivált a’ lábaili#V

nak meghütésétöl; de a’ sokat l'ilés sem nekik való.

Továbbá iviljenek kexyr‘iény székeken, vacsoráljariak Когда

ès az indulatoskodást, éjjelezést, ’s erölszakos gondol
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Когда: kerüliék. A’ meleg italoknt és puß'asztó мене:

soha ne kedveljék.

' Az úgynevezett h'ajtó orvosságoktól , áloepiluláktól,

koloczínttól, szagos Borókát'ól ’s egyéb illyen szerek

töl, mellyeket a’kuru’solók az aranyér ellen ajánlanak,

színtúgy kell örizkedni , mint a’ kávétól., erös borok

tól, égelt bor nemüektó'l, puncstól ’s eifèléktöl.

5) Szédelgés, fejszédülés.

A’ szédelgést valójában nem tarthatnitulajdon nya

valya alaknak , hanem csak valamelly beteges állapot’

jelenetének‘, azonban ez gyakorla olly fontos, hogy

olvasóimat urra ñgyelmetesekké tenui sziikségesnek

véltcm. ` `

A’ sulyos nyavalyák uián , és ha a’ test sok vért

тегу más szl'ikséges nedveket veszt el, ’à néha elme’

felháborodásai után is a’ test’ felegyenesl'tésekor eleg

szer áll elö szédülés , de ez csupán az elgyengült élet’

és inak’ ereje miatt származik , melly az elsöbb'ese

tekben a’ csendesen fekvés, erösl'tö szerek és tápláló

ételek ’s italok által, az utolsó esetben pedig a’ testi

és lelki nyugalom által ismét elmúlik.  De а’ bövérü

személyeknél már veszedelmesebb. Ezekre gyakrzmr a’

szédülés а’ legnugyobb testi nyugváskor is reájok i6,

és рейд; olly hírtelem’íl, hogy legtöbbnyíre egyszeribe

lerogynak , a’ uélkiíl, hogy` valamihez fogódzhatnának.

Mások ellenben ат megseidl'tik , НИИ! a’szemek Мр

‘гёджЁыЗЬЫ, а’ tßgok’ reszkedéséböl és n’ lábak bágyadt

ságából, ée így jó elöre leülhetnek vagy fekhetnek,

minekelötte a’ szêdl'ilés ájuláasá “ШК. Sök. némellykox‘

arra gutaiités is következik, kiváll: az igen bövérü ’s

egyszer’smind rövid nyakú személyeknél.

Ollyankor , ha a’ szédülés igen vérmes személyekre

jö, és gyakorta, mindég orvos és érvágás kl'vántalik.

Az elszédült személyt tegyék ülö helyezethe , készx'tse
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nek neki meleg lábvizel, a’ halánlékait és arczál mos

за!!! jó Ieczeltel , és ilassanak vele olly'an ‘те: , melly

ben tiszta. borkö és czukor van felolvaszlva , hogy a’

has'a is tisztuljon; egyszei"smind kiildjenek seborvosért

is, a’ ki a’ Beleg’ lábán eret vágjon ., @s а’ környíílál

läsokhoz képest hat, nyolcz, söt liz unczia‘ vért is

eresszen ki.

A’ hypoclxondriás személyeknél gyakran a’ bélsze

lek gerjesztenek ‚мамам. Itt klisztérl kell дамы, és

n’ _Beteggel ne'hány csésze borsos ménta théàt italni’

hogy a’ szelek kihajtassanak. Azonkivül távoztatni kell

minden pull'asztó elcdeleket is. A’ bövérů személyek’

diaelájáról és magok пишет-61 már elöbb szóllottunk.

e) Guta‘íités.
A’ gutaiilés igen kiilömbféle, és >pedig vagy löké» l

letes vagy tökéletlen. Tökéletesnek mondalik, ha 1115

tént halállal végzödik, lökéletlennek, he a’ [выше]:

csak fömunkálôdásai папа}: elgyengülve. Ezen utolsó

hoz mindég bénúllság vagyis inaszakadlság járul, à’

melly igen kulömbözö; t. i. >hol az egyik testoldalt,

hol a’ ‘азот! fogja elô’. Mindég a’ gulaiilésbeli táma

dá'sl holmi jelek szokták megelözni, és ezek között а’

szêdülés legbizonyosabb ’s legjelentôbb. A’ Betegeket

valamelly belsö nyuglalanság, szembelünö szorongalás

és maradhatatlanság fogia elö , az érzékeik ellompul

пак, a’ szemeika’ tárgyakat helytelenül es homályo- _

san adják elö , hallások hibássá lesz , tagjaik reszketj

nek és véglére eszmélelöket is elvesztik. A’ beszéllés

gyakran megakadályoztatik ‚ és a’_Betegek’ szája ,minl

ha valamit rágnának , mozog, azonban csendesen ülnek

és mex‘öen valamelly pontra néznek, egy ’s ugyanazon

helyen., Mennél jobben k‘özeli't a’ gutaiités, 'annál in

kább elcsúful az ábrzizelte az orczák megpirosodnak,.

az egész arcz felduzzad , és a’ vérnek a’ [с] felé való,
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erőszakos tódulására mutat. Az ábrázat színe is шт‘
vlenül változik, 's végtére halálhidegség terjed el a’ ‘ke~

zeken ’s lábakon. > w

Ezen előjelek gyakran csak kevés napokig tarta

nak , némelly esetekben pedig több esztendőkig Ввид

tozó erőszakossággal, a.’ legmagasb polczra azonban

mindég а’ támadás előtt kevéssel hágnak, melly min
denkor a’ nyelvnek igen szembetünő mozoghatlanságá-i

val kezdődik, Egyszer’smind a’ tagokban valamelly

huzódás áll elő, és nyomó fejfájdalom, szívdobogás és

az arczizmokqak4 vonaglásai és játszása tapasztaltatik.

Hirtelenül “megszünik azután az eszmélet és érzés, söt

a’ tagoknak akarat szerinti mozgások is. .Az elhidegült

kezeken és lábakon sokszor hideg és tapadó veríték üt

ki, a’ szemek meredtek vagy behunytak,.'s néhány

perczekig а’ lehellés és érverés is el áll. Kicsinyenként

a’ tökéletlen gutaűtésnél mindenik újra elindul , de az

érverés lassú és a' lélekzet hortyogó marad.

Ha ezen állapot így nem sokáig tart, hanem az

eszmélet, szóllhatás és lassanként a’ tagok mozgása is

visszatér , akkor rendszerint tökélletes "helyreállást

reménylhetni, melly a’ jótékony közönséges izzadás,

vagy más kiüresűletek közben történik. ‘De igen ritka

eset, a’ hol а’ gutaütésnek valamelly maradvánnyját

észre nem lehetne venni: csaknem mindég bénúlhs'ág

marad hátra, a’ Betegnek egy vagy több, részeiben.

Ezen bénultság vagyis szélütés hol a’ nyelvet, hol az

ábrázatot, vagy más részeket, de. leggyakrabban a’

testnek egyik egész felét, ’s ezen különösen a’ kezetês

a’ lábat éri, mellyel а’ Beteg aztán mindég kalimpázva

lépik. [Legkellemetlenebb а’ gutaütésnél, ha tüstént

halált nem okoz, még az, hogy annak egy illyen tá

madással soha sem szakad vége, hanem utóbb ismét

visszatér, míg végtére lassanként minden testi ’s lelki

erőt leront, és az embert a’ halál martalékjává teszi.
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й". Е’ fólötte veszedelmes nyavnlya’ orvoslásakor mín

dégazon kell igyekezni föképpen, hogy a’ gutal'ités
i elmellöztessék, és, а’ hol ez már megesett, annali

újabb visszatérése megakadályoztassék. De ezen опоз

lás nem annyira orvosságok , mint inkább а’ jólválasz

tott és czélerányos (Паста és hasonló magatartás által

történik. ~ Legjobb rendsz'abás erre nézve mindég a’

mértékletesség, mind az evésben és ivásban,

mind az elme’ gyakorlásában, mozgásban és veszteg

lesben, ébrenségben és alvásban. Legínkább ovja ma

gát a’ Ваше; estve a’ gyomor’ megterheltetésétöl és a’

borral шагу más szeszes italokkal való éléstöl; söt még

maga a’ serital is okozhat gutaütést. Szintúgy örizkedjêk

a’ Beteg az elme’ felháborodásaitól és indulatos felbuz

dulásoktól.  A’ hosszú alvás ártalmas , és a’ mé'rtékletes

testi mozgás hasznos. A’ nagy hideg is , de mégínkább

а’ fólöttébbi hévség, ártalmasok, Semmiruha ne szo

ri'tsa vagy nyomja а’ testet, mert ez hasdugulást, ée.l

okoz , a’ vért a’ fejfelé tódi'tja , es Жду a’ gutaù'tést giet..

teti. A’ börkil'itéseket вены ne mérészelje a’ teströl

hirtelen’, elüzni, hanem lassauként belsö alkalmatos

szerekkel gyógyl'ttassa. ° '

 

Az érvágás , mellyet csak az orvos rendelhet , rend#

szeriut könnyebbülést szerez , de csak rövid idöre;1eg

jobb haszna vagyon, ha Imás megszokott vériolyások

«мат el, p.o. orrvérfolyás, aranyerek, havitisz

tulás, ée.

Fördökkel soha nem kell igen melegen élni, mert

a’ ver igen a’ fejfelé szorúl és a’ veszedelem ketlösö

dik. Ellenhen jó néha а’ fejet hideg vizzel mosní. A"

folyóviz ferdökkel éléskor a’ Bete'g soha se ereszkedjék

lassanként a’ vizbe , hanem az elô’re történt okos meg

hütözés után egyszerre mártsa az egész testét a’ Илье,

é's ott szùlntelen mozogjon. `
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\ „ А’ hírtclen begyógyńn fekélyeket а’ ‚так mód

‘ ìok szerint kell ki pótolni vagy ‘Юга kifakasztnni. A’ fejF

je1l`ogódáskor hasznos , a’ talpakra meleg zalikásapépet

borogulni , а’ has’ szorulásaiban pedig néha néha gyen

gén nyitó kliszléreket adni. .

На ezen díaetikai velebánás n’gutaú’tés’jeleneteinek

elhárl'ttatásokra nem elégséges , akkor orvosra keu az

egész bait bízni. Mìként orvosoltassanak a’ hátramaradt

szélütések ‚ már fóllyebb elöadtuk.

 

IX. -‚‚

A’ NYÁLKA ELVALAszTú ÉLETMÜVEK’

NYAVALYAJI.

1) Undokfolyás, „дыму“, Банка.

Az undokfolyáson értetik a’ húgycsó’böl vçiló пуд

ka kifolyás , a’ melly kúlömhözò' okokból szár‘mozha

(ik, a’ franezún vagy' vénusi ragadványon kivül. A’

franczús és nem frnnczús kankúnak orvosoltatása fó

lötte kúlömbözik; az elsöt mind‘ég orvos által gyóà
gyíttassa a’ Beteg , valamint ezen módibetegség’ minden l

Гений)!‘ is, a’ nem frahczús undokfolyást ellenben né

mellykor a’ Beteg orvosra könnyen szert nent tehétvén

maga is megorvosolhatja, ha tölem adandó szabásokra _

iígyelni fog.

A’ jóféle undokfolyás a’ gonoszfélétöl abban kü

lömbözik, hogy abban semmi szembetù'nó' gyúladás

ninos ielen, а’ hugycsßuek kiilsö nyilása nem vöiös,

hogy a' nemzötagnak mcredései nem fájdnlmasok, és

a’ húgy a’ vizelléskor nem okoz olly nagy égetést és

szurásokat. A’ lticsepegö` nyálka valamennyire sürü,

nyúlós és fehér, de néha sötétebb és выдана `«zint is

mutat, úgy hogy iukább a’ genyedtséghez hasonll't. ’

‚ ll
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Az illy nyálkafulyás könnyen ища а’ buia sze

mélyeknél, a’ testi szerelemmel való bövebb éléskor,

'az'ó'nfertöztetés ища, de a’ nyálkás ai‘anyereknek a'

a’ húgycsöre átvelödése, miatt is szármozhalik.` Legma

kacsabbnak látszik azon undokfolyás', a’ melly 11652

vény természetü vagy az elnyomalolt sömör után ered,

minthogy itt а’ fönyavalya nehezen orvosrollalhaló. A’

nyavalya’ mulásának reményje sem egyféle: тег: né

rnellykor minden orvosság nélkül is önként elmúljk,‘más
kor ellenben a’ leghalhatósh szereknek a’ leg]obb ydiaeta

mellelt is ellent áll. Ez néhol az oknak minémüségé

töl , másutt pedig a’ nemzöt’észek’ beleges gyengeségétöl

függ. A’ gyógyúlás шпиц nehezebbé lesz , mennél tovább

`tartott a’ bai és a' testnek mintegy másik természetévé

vált.y Igen kellemetlen továbbá, hogy а’ meggyógyů'lás

után gyakorta ezen baj csekély okokra, р, о. vizeltetö

ételekkel ‘югу ilalokkal élésre , nagyobb meghevülésre,

bujagondolalokra , ée. visszatér, melly miatt a’ húgycsö

nnnyira ellankad , hogy gyakran több esztendei orvoslás

-is haszontalan. I .

_ A’ gyógyiláskor mindég az okokra kell tekint’eni.

Ha a’ nyálkafolyás a’ húgycsö lankadt vagyis pethiidt

állapotjáhól származolt, mindent el kell távoztalni, a’

mi ezt gerjesztheli ‘югу nagyobbíthatja. A’ pelyhiidte

„sèget megismérhetni а’ nemireszek’ halvány szinêböl

_és n’ lökzacskónak lágy fiiggéséból. Különösen az ön

fórtöztetésnek el kell maradni , valamint a’ testi sze

_relemhen is mértéket (штат, огчозцйёхп igen hasznos

a’ petrezselyem, zellerlé. '

Gyakran az l'irömmel, majoránával , fl'írtös lavan
dulával, réti köménnyel, ée. fött vizzel is’r hasznosan

mosatnak а’ nemirészek , ha ahoz vörös bor is vegyit

telik. A’ hideg lábfördök (de ezekkel a’ lábizzadásra
ч’ hajlandók ne éljenek) és a’ nemitagoknak veres borral,

kolóniai vizzel ‘аду égelberral való- mosások is `sok
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jót Lesz'.y Másutt‘ meg’ a’ repülö At'rnuk‘ a’ középhusba

(gátba) dörsöltetése szokœtt használni , az- az , a’ nem

zötagok és végbé'l között. E’ mellett szl'ikséges,I hogy

Век; tápláló és erösl'tö ételekkel is ítalokkal éljen , а’

szabad levegöben mértékletes mozgásokat tégyen, söt

néha lovagoljon is. Egy pohár vörös bort is il'mtik. .

Mikor a’ nyálkás kankúval nagy érzékenység is'

van jelen, akkor mind ezen szerek ártanának , a’

` nemzöösztönnek akárminö izgattatása , valamint a’s‘ze

szes ételekkel ’s моим való _élés is tilalmhs. Ezen

eseLben a' nemzötagok förösztessenek naponként néhány

szor langyos téjben , mellyet utóbb mindég hiivesçbben

-’s végre hidegen is lehet alkalmaztatní. v ’ `

На az ondófolyás az elnyomatott aranyérnek, vissza

_verô'dött köszvények és ‚ más nyavalyáknak а’ követ

kezete ‘аду a' hugycsö’ h_elybéli betegességének és meg

romlásának , akkor аж maga a’ Beteg soha se orvosolja,

hanem inkábhA bízza nyavalyáját ahoz értö orvosra,

másként hamar holmi vizellésbeli hajokba esheti‘k,

mellyek holtáíg tarthatnak. `

2) Vizkórság, vizibetegség.

E’ nevezet alatt értetödik а’ v'iznek а’ Ьбг alatt

а’ reczeszövetben, ‘аду а’ testnek külömbféle üregei

ben történt meggyülése. A’ mint a’ vízes nedvesség e’

vagy ama’ r'észbken gyül öszve, a’ betegség is külömbözô'

neveket kap. A’ vizkórságot megismérhetni általjában

annak a’ résznek feldagadásáb‘ól, a’ mellyben а’ viz

lmeggyült, továbhá a’ daganamak lötyögö mòzgásáhól,

a’ börnek tésztás mínémüségéböl a’kezeken és lábakon,

mellyben а’ benyomott újnak nyoma vísszamarad, és

{'Égtére a’ beteg résznek líülömbféÍe bajaiból.

' Midön valamelly szahad h'nsvizkórság akad

elönkbe, az az , ha a’ viz a"hasban душ: meg, aklmr

nz altest feldagad, az ételkl'vánás megkevesedik, haaz

11°
1.,'.
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elme kedvetlen , az arcz elhalaványúl , a’ test elsová

nyodik, és a' Beteget szelek és hasdugulás hántja. A’

hugy vörös szálladékot tesz le. Mivel a’ viz a’ hasban

vagyon, мы: a’ hugyhólyag’ {дым legelöször emelö

dik fel, és а’ viz’ lotyogása csak akkor lesz észrevétet

hetó', mikor a’ давала: már a’ köldökig ér. '

Ãltaljában а’ hasvizkórsógot nem könnyü elliári'

tani, azonban mégis néha elsül . kivált ha annak okait

megismérhetni és eltávoztathatni. ` A’ gyógyi'tás a’>

viznek kil'irl'tése'ällal men végbe , és a’kíilömbözö mó

don , hol vizellethajtó , hol izzaszló , hashajló szerek

ril-tal, hol рейд‘ ollyak áltzvil., mellyek a’ nyavalya’

okát elhári'tják, és végre a’ hascsapolás által is. Mikor`

а’ viz valamelly sulyos nyavalyák ntún a’ gyengültség

míatt gyült meg, ‘1111101- a’ "МКФ-5115301 gyakran egye-l

dül az erösi'tò’ szerek is вики-(1161:. А’ hánytalószerek

is foganatpsak néha, 'de ezek felöl mindég az orvost

kell elöbb megkérdezni. Az izzasztó szerek közzé tar

tozik föképpen а’ meleg bodzaherbaté, ‘аду a’ bodzni'z

is, mellyeket öszve is vegyi'thetni, továhbá a’ füstölt

`flamélba 'való takaródzás és melcg tollas ágybelikkel

' való födözködés. A’ hashajlókhoz számlálódik a’ tiszta

borkö , és а’ vizelltetökhez a’ gyalog fenyöthén.

A’ Börvizkórságban elöször is a’ lábak kez

denek dagadni , és csak apródonként tei-jed el a’ daga

nat az egész testre. Az illy Betegek csak könnyen

emésztödö êtelekkel élhetnek, ésinkzíbb mei'ô'kkel mint

hignkkal, továbbá vizellethajtó eledelekkel, minök:

a’ spdrga , peterzselyem, Zeller, retek, vöröshagyma ,

tormn, foghagymafs a’ t. Azonkivül hasznos а’ sok
testimozgás, száràz lakhely, vmeleg levegö és gyakor

kocsizás. A’ bodza'l'z, gyalogfenyölhéa, а’ maszlixal',

horoetyánkövel, fenyômaggal füstölés, és a’~ hörnek

dörsöltetései leg‘jobb szerek. I ' ‘
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На a’ húgy bavebben шт ki, vagy izzaàás «um

a’ daganat kissebbedik, akkor а’ segl'lö szerekkel még

hosszú ideíg kell élni, hogy а’ vizkórság e1múljék.‘

Vagynak még igen sok szerek, НИИ: рЦиШс,

mellyeket itt. ’s olt a’ vizkórság ellen adogatnak' e1:'

de ezen, legtöbbnyire eröszakosan munkáló szereklöl

kiki ó’rizkedjék, ha veszedelembe nem nkar esni, és

egésségét végképpen elrontaní.

A' hasvizkórságot megismérhetni azon nyilvánságos

lo'tyogdsból , mellyet érezherlni , ha az ember az еду“:
,tenyerét a’ hasnak egyik felére tevén а’ lmásikkal a"

túlsót lnssan vexjegeli. Általjában itt ugyanazon szerek

és rendszabások illenek а’ diaetáraés éle'lmódra nézve.

Egy'háziszer, melly a’ vizet már Alöbbszöi~ kihajtolta ,

Щ! a’ ‘парит sült vereshagymának , melly Yizellethajtó

eró’vel hir, minél melegebben való feltéte’lében а’ Баз;

ra. Hasznos a’ hasnt átfüstölt flanéllal is dörgölni és

‘ takarni, nzt langyos faolajjal kenegetni’,l és valalinelly'l

.meleg jól odaillö haskötó’t hordozui.

Ha a’ hasvizkórságnál а’ hasbnn meggyült vizet

semmiképpen nem lehetne belsö szerekkel kiiirl'teni,

‚ és' ellenben a’ daganatfnagyobbodik, nkkor vaiamelly

OrVost kell megkérdezni а’ mesterséges lecsapol-'is felöl,

mellyel а’ Beteget gyakorta sok esztendökig eléltet

hetni. Söt voltak ollyan vizkórságosak is, a’ kiket

Наша‘), hetven izben is megcsapoltak, de egyébkéut

а’ csnpolás uvtán a’ vizíkórságnak másféle gyógyi'tása is

'könnyebben elslïl.
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h

_ X.

А’ HL'lGYKÉszlTó És NEMI RÉSZEK’

NYAVALYÁJI.

l) Vese’ és húgyhólyag’ gyúladása.

Az elsöbbik nyavalyánál а’ Beleg а’ derekába’n vagy

is vékonyában (ágyékában) , a’ hálgerinczlöl oldalvást

érez igen nagy fájdalmakat; a’ másbdiknál pedig hasonló

szuró fájást a’ nemzötagok Íölölt. A’ vizellet cseppen

ként nagy fájdalmak köztt ürül ki., vagy el is akad).

Legsziikségesebb ill mindfzirt orvost hivatni, а’ kinek

eljötle elölt eret nem szabad vágatni , ki ha erre a’ fá

jús liislént nem múlik el,~ pioczákat is (mint a’ gyo

morgyuladásnál) fog rakalni. A’ nadlályok' fellélele elölt ‚

a’ fólsöbb szeméremszöröket (fam) le kell borolvállat

ni. Ilalúl szolgállmt valamelly vèkony lenmaglhéa.

2)Nel1ézvíz_ellés és Hugyrekedés.

E’ nevezel alatt azon nyavalyabéli ‘Шарм értetik,

mellyben a’ vizellet’ kifolyása megakadályozlalva van,

fájdalmas, vagy egészen megrekedt. Rendszerint min

dég valami nyavalyája vagyon a’ hugyhólyagnak, ’s

ez okozza ama’ rendetlenségeket , és a’ ‘вашей egyenes

ńllásakor a’ feszl'tö, szélhuzó és szuró fájdalmakat a’

hólyag’ tńjékán. A’ nem igen kövér Belegnél a’ nyava

lyás, többnyire давай: ’s megvaslagodolt hugyhólya

` got kivülröl-is tapinlhatni. A’ hola’ baj шёл‘ régi , он а"

fájd'alom ‘mind a’ На! oldalon fölfelé szinte a’ bordákig

terjed. Ila a’ hugyhólyagmegdagad , igy ez, а’ végbelet

nyomvńn, székszorulást, kólikát, szeleket, étel nem

kl'vánást, okádást, ájulásokat, ’s véglére inbeli 161%

neleket, vagy sorvadást is támaszt. Söt hirtelen halált

is okozhat, ha’az igen eröszakos fájdalmiik egyszerre

hamer ellnúlnak : cz történik mikor a’ hólyaglioz l'iszög
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üt. _A’ Beleg akkor valamelly pukkanást hall ’s érez;

mellyet a’ hólyag’ elszakadása okoz, а’ midön a’ halál

is arra >követkwikr

A’ hugykiiiresedós’ ezen akadályozta’tásának okai

igen sokfélék; hol a’ méhnek_helyte1en fekvése az ~

asszonyoknál, majd hólyagkövek, а’ hugycâöl öszve_

nyomó szor‘nszéd részek’ daganatjai‘, hol fekélyek, meg

keményödések, magában а’ hólyagban levö дарим,

Ь61УЗЁЗЁГЁЗС1С,`Ш611У61П1ё1 а’ hólyag is a’ sérvés zacs

ìkóyal egyl'itt becsipödött, és a'» hugycsönek nyavnlyájx.

— Továbbá szármozhatik a'lhólyag’ erötlense'gélöl és

öszvehuzó erejének fogyatkozásától, vagy а’ görcsiöl,

mint a’ hypochondriás és Szünádrás személyeknél, a’

foghìdeglelésben lévö gyermekeknél, а’ buja és {ядрами

személyekuél és a’,szerelemben való mértékletlehkedés

után elégszer megesik- Végtére а’ vl'zellet’ kifolyását még

n’ meghülés, elüzött küszvény és börkiülések, továblìá

а’ gelíszlák, és a’ hólyag’ gyuladása is nehezl'lhetik. 

A’ hol а’ hugycsö't valami дадим! nyomja , ‘аду

а’ vizellet’ kífolyását hólyagbeli kövek gátolják,ott csiir

csülyüt (kathétert) kell а’ vizellöcsöhe dugni , mellyen

а’ hugy kifolyion , а’ mit általjaîban míndég szükséges

c<e1ekedni , ha a’ hugy már több ideig ki nem ürüll.

A’ meleg egész és fél fórdök ezen eselben leghasznos

bak. Ezen fördöket kiváltképpen ott is lwvßllárhaìlli,

a’ hol a’ hugy görcsök mìatt akad el, д’ midön a’ zah

kásából és lenmaglisztböl de legf'úkább а’ Sárga kásából

készült horogaLásokat-is lehd'mínél melegebben alkal

тащит! а’ hólyag’ tájékáml Körisßogár flaslromot soha

sem kell elövenm' , marl. a’ hugy még inkább elrcked

tôle. Ha a’ hólyagot azél ù'tötte meg , ’s azéri; nem hu

zódhatik öszve, akfor a’ hólyag’tájékát dörsöljék kéz

zel, тегу frottírozzák átfüstölt flanéllal, a’ ßeteggel

itassanak fanyal kukojcza’ leveleiböl önlölt théát; to- I

vábbá itt még az Elektricitást (villámeröt) is elövehclni.
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a’ hólyng’ tájékdt mosogalhntni kńmforszeszszel, kolo

niai ‘Еще! és hnsználhatni a’ tei‘mészetes, vngyn’ hol

ez nem lehet, a’ mesterséges vasfördöket is. — A’ ge

Aliszták miat-t lévö húgyrekedésnél ollyan wvoslásl. kell

követni, millyent a’ gelisztzíkról szólló szakaszban

. ajánlottunk.

Ha a’ liólyag gyúladásban volna , а’ mit a’liólyag

tájéknak égetö szuró érzékeny “Нашим “011111161, ki

vált az úijal való nyomáskor, rfagy forrósúgból , kemény

érverésböl és a' faíjdalmaknak a’ görbén ii’légkor való

megkisebbedéséböl ismerhetni meg, akkor ezen állapot

a’ mondotL mód szerint orvosoltatik. Azonkivül igyék

а’ Beteg nyálkás italokat, p. 0. lenmagtheát,`ris és

árpakásnlevet- Véga lévén töhbnyire a’ gyúlndásnnk,

lágyitó.fl'ivekbôl készült borogatásokkal lesz jó élni,

de illyenkor a’ hólyag’~tájéka ne legyen igen érzékeny,

mert másként a’ borogatást nem állhatja ki. ’

'5) Vérhúgyzás.

Héha éppen nem könnyü megismérni, vallyon a’

vizelletbe valóságosan véi' vegyült e, ‘аду a’ húgynak

magának légyen ‘e’ olly vörös szine, millyenre az, né

mellv ,táplálószerektöl és kíilömbféle orvosságokkal való

élêstöl, "alam'lrlf némelly forró hideglelésekbeu 151161

tOzni szokott- Miml‘zailtal lannali miben létéröLcsak

ugyan holmi késértések vagyis próbatételek által bizo

nyosságra juthatni. A’ bele_r\árwtt ruhák a’ véres hugy~

tól megvörösednek, és a’ llúgyuak magának is tulajdon

vörös szl'ne vagyon. A’ nem véres húgy elejénte világos»

és а’ vérszl'n csak az állás közberiïfejlik ki 'embelù'f

nöbbképpen. A’ nem véres húgy a’ tiizün tiszîl‘a, ellen

ben реф; sùrü, zavaros, rostosforn‘ia és valamelly
1 fekelés seprü ülepedik lebelöle az edóny` fenelwére.l
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De sokkal‘nehe‘zebb-meghatároznì, n'iellyik részböl

iöjjöu a’ vér, a’ húgycsíiböl, hólyngból, magtartók

ból , hugyvezetó'kböl ‘аду a’ vesékböl е?

На а’ Vél‘ a’ húgycsöböl jö , a’ mint p. o.‘a’ meg

rekedt aranyérnél néha megesik , ezt mindég megísmér

helm' , mertillyenkor-a’ vér mindég hugy nélkül folyik

ki. Ez a’ véx‘zés azonhan néhol az erösebi) undokfolyás

kor , heves elhálás, önfòrtöztetés,~a’ nemirészek’ meg-q

iilödése ée. útán 'is megjeleńik. A’ hólyagból eredö vér

zéskor а’ hasnak alja és а’ hátgerincz vége fájdalmas ,

a’ kezek és ММ]: hamar elhidegülnek, ájulások {шва}:

elö, és aLvér minöég máx' darabos aludtvér vagy гонок

képpen taknrodik ki, a’ mellyek néha a’ hugycsöt is

elrekeszlik és húgyelakaöást okozhatnak. - На а’ Vél‘

_ az ondó tartókból folyik, akker ez mindég valamelly

gyönyörködtetö érzéssel lörténík , u’vesékböl és húgy

vezelökböl (húdvezédekböl) fo}yó vér pedigvizellésbeli

bajok-at, a’ csipökön fòlyül fájdalnìat és feszûlést okoz

’s a’ t. '

A’ vérhúgyzás’ fó'okg csaknem míndég a’ húgyké
szitö részeknck gyengeségében, vagy arlanyerek’ meg

rekedésében vagyon, ’s ezt mindeniket leginkább az

üreg embereken tapasztalhatni; mindazáltal az erò's 10

vaglás , vizellelet fólöttébb hajtó e'telek és orvosságoka

belsö képtelenségek és nyavalyák , hólyagkövek, ée. is

támaszthatják. A’ gonoszfèle hideglelésekben; а’ hol

néha szintúgy elöjön, a" fó’nyavnlya’ elhatái‘oztatását

voltaképpen‘látszik eszközölni. ~ '

А’ hol a’ vérhugyzást a’húgyedênyek’ lankadtsága»

vagy a’ kicsapongások okozzák, ott ezen részeket erösí

teni sziikséges. Erre való a’ fanyal kukojlzával öntött'

théa д a’ ’sálya , földiborostyán , cziczkóró , 'ée. A’ nemi

tago‘knak a’ kovä-csok’ oltóvizével való mosatások ,

hideg fórdök , a’ jó vörös bornak'mértéfkletea ita-la , és

e’ mellelt n’ vizelletù'zö szerekuek szurgulnwtos ellá's
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мыши. _Sziikséghen lehet eczetbe mártott ruhákat,

vagy havnt is rakogatni a’ nemirészekre. Ha mind ezek

haszonlalanok, akkor tiatal tölgyfa'héját kell erösen

megfözni ’s ebböl félfördöket csinálni , és timsós savót

iddogálni. Ez úgy készül, hogy egy kis kávés kalánnyi

meglört tiszta limsót az ember egy icze téjbe vet, ezt

meghagyja aludni, a’ savót leszüri, és kicsinyenként

megissza. l

A’ vérl‘olyás’ elmultával ollyan szerekkel kell élni,

mellyek a’ lankadt részeket megerösi'lsék. Természele
sen itt ó'rizkedni kell minden lelgyengl'ilhetéstöl р. 0.

az ezl okozhaló nemiközösl'iléstöl , önförtözettöl, lovag
láslól és kocsizáslól ’s а’ t. I

Mikor a’ véi‘húgyzás köszvényes Иду csúszbeli

nyuvalyákkal jár , akkor távoztatni kell minden hólyag

huzó Ílaslromokat, és a’ mustárlészlát helyettök hasz

nálni; mert a’ küris bogárflaslrom maga is máx* vér

húgyzásl gerjeszlhel.  Ha а’ Vêl' , а’ 1111 rilkán имё

nik, olly böven folyna, hogy e’ miatt a’ Beleg’ élete

veszedelernben forog , akkor nincsen jobb mint a’ nemi

tagokat jéglridegségü vizbe tenni vagy ezzel önlözgetni.

Ne'ha а’ csupa nyomás is a’ hńgycsöre, elégséges a’ ver’

`elállilására. Midò'n a’ húgycsö az aludlvér miatl meg

reked , azonnal orvoshoz vagy seborvoshoz kell folya

modni; mert ilt már kevésidô alalt is igen naggyá lehet

a’ veszcdelem.

Legczélszeriibb ilalok n’ mondolaléj , fris , most

sajloll olajok , p. o. diÓ-, len, és malkolaj.  A’ ha

nyalt fekvést kerůlni kell.

4) Húgyfolyás, vizelletfolyás.

r

E’ nevezet alalt értjl'ik в.’ test’ hirtelen elsorvadását ‚

a’ sok vizellés miatt. Nem csak minden táplálórészek

a’ leslhen, llanem a’ testnek `feloldozodolt részei is

yalamelly czukorany'agos vizellellé változnak , a’ melly
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iszonyú bó'séggel takarodik ki. Melly gyorsan haladjon

elö az elsoványodáseabból пашет; meg , hogy egy illy

Beleg körülbelöl 24vóra alatt hat font élell; és ilalt vesz

magába , holott addig 36--40 fonlnyit vizell. Igy а’ test

nek minden ereje nem sokára elenyészik, úgy hogy а’

Beteg többé fel nem állhat. A’ lelki erök is megcsök

kennek ésa’ Beleg’ értelme eltompúl. A’ hör merevény,

дата; а’ szom]uság kiollhatatlan; а’ Beleg’ агата e1

gyengül és‘valamelly lappangó hideglelés vet véget rö

vid ídö mulva az életnek. Ha más hideglelés nem járúl
hozzá , akkor az egész Amyavalya à’ tökéletes eloszlásig

esztendökig ниша‘, egyébként рейд gyakran igen ha- ›

шаг végzödik. Leginkábh a’ férjfìak Мышцы]: benne ‚

‚ szenvedni és pedig akármelly kor-ban is; továbbá ñúról

flúra is látszik szállani.

` Az okail; leljük a’ tobzódásban, a’ `hasheli elêtmü

veknek elgyengült állapotjában, vizellethajtó ételekben

ès orvosságokban , МИН: n’ fehér Serben g fesletlségek

ben ‚ erò'szakos rázódásokban a’lovaglás és kocsizáskor ,
ée. öniertözteu'asben. elrekedt vérfolyásokban, börki

ütésekben, köszvényben , hurutban ’s a’ t. `

A’ gyógyításkor valójárban а’ Beteget igen kevêssel _

.bizlathalni, mert rendszerint mind elhalnak, és ha az

egyik vagy másik egy kis idöre javúlni látszik is, ez

csak a’ halálnak tovább huzódása: nem sokára újabb

roszabbulás köveikezik, muy az éiemek ‘еде: ш. А’, f

feslettéletü emberek, vének és Iszákok lcgnagyobb

veszedelemben Готовый‘; mert könnyen x‘eájok jö a’

lappangó hideglelés , melly az ö életöket és betegségö- ,

Вы megrövidl'ti. ‚

A’ ki ezt a’nyavalyát meg akarja gyóg'yl'tani, e16

ször az okait hárl'tsa e1 és tegye árlhatlanokká. Minden

kicsapongásoknak el kellmaradníok , а’ Betegnek meleg,

Папа és száraz levegöhen élnie és inkább hńs, mint nü- `

vény eledelekkel èvluie. A’ fehérsert, horl, типы,
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„мышь és hasonló hajtó; нет és мы: a’ даду

készi'tö és vivö inù'szereket izgató italokat teljessé’ggel

[Мощный kell. Ha elnyomott börkiûtések okozták ezen

nyavalyát, azokat meleg {так , söt Másról való beol

Из állal is а’ börre kell igyekezni hozní. A’ gyúgyitás

ról magáról, a’ melly igen a’ mellék környúlállásoktól

Юге’, és a’ mellyben a’ szereket legkiváltképpen а’

magok mnnkálatja szei‘int hol nagyobbvhol kissebb

mennyiségben kell adni, a' Betegnek magának semmi

továbhi hasznos világosi'tást nem nyujthatunk. Itt azon

nul valamelly iigyes orvoshoz sziikséges folyamodni,

a’ ki, ha meg lehet, alkalmas segedelmet nyujtson.

Nékem elég legyen, hogy а’ betegségnek igen vesze

 

‚ delmes vollát emll'tettem , és mind агга {igyelmessé tet

tem a’ вещи, а’ mi néki ártalmas, és l'gy a’ nyava~

lyát nevelheti és а’ hálált sietteti.

5.) Hólyagköben vagy fövényben’szen

` vedök’ bajui.

A’ мене: a' maga vegyülésében némellykor an

nyira kiilömbözi'k a’ természetestöl , hogy egészen más

folyóság-nak lenni látszik. Az olly vizelletböl fóldes

részek i'ilepednek le, mellyek a’ húgyhólyagban vala

-melly nyulós` nyálkánál fogva , a’ melly , gyakran szint

úgy a’ vizellettel едут: folyik ki , egyberagadnak és

húgyhól) ag köveket alkotnak; ezek а’ Betegnek ki

mondhatallan kinlódást okoznak, mellyet legtöbbnyire

(так seboi‘vosi mnnkatételek, ‘аду а’ halál hárithat el. `

Legjobb segedelem elejente, ha azon földes vagyvfö

venyes anyag (materia) a’ vi‘zelletlel egyi'itt kitakaro

dik , minekelötte még valóságos kövé változnék. ‘A’ máx.`

jelenlévö kó’ sokféle bajokat'gerjeszt: a’ húgyhólyagot

izgatja és sértegeti, azért а’ húgy gyakorta vére's, —- а

húgycsöt bedugja és n’ vizelletlelmentét akadályozzg,

»- alkalmat nyujt a’ húgyhólyag’ gyńladásáru, bßteges
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változáßnira, p. o. megvastagodására, evesedêsére, ’s

enuèl fogvfi a’ soŕ'ë'asztó hideglelésre és halálra.
Néha ped’íg a’ kövek a’ viesékbenA yagynnk, `a’ mi

dön а’ fájdalom’ helye lföljebb az oldalokban травк

taltatik és méllyen lehnt nz altestbe vagyis hasba. Néf- `

melljkor a’ Beleg szüntelenül а’ húgyzásra ösztönöz

tetik, néha mikor mein’ folyik ismét megrcked és újra

folyni kezd , ha а’ Beteg hanyalt fekszik. Más esetek

v.ben a’Betegek a’ vizellöcsöben csiklandást tapasztalnak

és székre erölletödnek. .

A' húgybeli'fóvény és kò'szármozás némelyeknél

valóságos nemzetségi beteges hajlandóság, valaminl;y a’

köszvény és podagra is adhat гей okot, és eme’ nya.

valyákkal egyl'itt jelenik meg. Végl‘e а’ húgyhólyagba `

véletlenül tévelyedett idegen testekre is leiilepednek az

emllktett földes részek. Igy ta nszìallatott p. o. hog'y a’

húgy 'valamelly ñnom hraj аду szörszálai melly а’

hólyagba tévedt, kéregképpen vont be, a’ melly sziin

telenül vastagabbodván végtére kövé nevekedék.
Ha a’ húgyban fóvényt veszüink észre, akkor min

I ' denek elött sziikséges a’ könek szármozását meggátol

ni és а’ fövenyet kitakarl'tani, ’s a’ húgy’ folyását ага

badon és akadály nélkül fóntartani. Ez történik fökép

pen a’ valamennyire vizelteiö szerek , p. о. fenyömag

theá által. Ezenkivül aiánlhalni a’ szamóczával vagyis

földieperrel, me'zzel , megtejezett Selter vizzel , mész

vizzel, Carlsbádi vizzel és véglére a’ fanyal kukojcza’

leveleiböl öntött théával való hö élést , a’ melly utolsó

fóvény és könyavalyákban igen elhíresedett , minthogy

annak italától gynkorta fáívény és apró kövecsek is

hajtattak ki a’ vizellettel. A’ hol а’ k6 már nagyohb,

hogy sem аж ki lehetne hajtani, ott azt ki kell 765111

ni nhoz értö seborvos által. Kivállképpen örizkedjék

`a’ весе; és e’ nyavalyára hajlandók , az új borokkal és
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sajtlal való éléslöl; merl mindeniknagyobbitani lálszik
n’ köszármazzîsra való hailandóságot. y

Ama' lex-hes bajoknál, mellyeket a’ hólyagkövek

okoznak, legszembelünöbb könnyebbíílést szerez, ha

a’ Beleg vékony lenmaglheát, zab vagy ái‘pakásalevet ,

‚ jó küvér tejet iszik és hasonló nyálkás élelekel’s italo

kat vesz magához,l és ha a’ hanyatt fekvéskor a’ ke

reszlcsont’ tájéka magosabhan all. - A’ férjfìak ezen

nyavalyára hajlandóbbak , mint a’ fehérszemólyek , kik

abban ritkán szenvednek, minthog’y nálok a’ hugycsô'

sokkal rövidebb és tágabb, mint a’ férjfìaknál, és igy.

az apro kövécsek vagy'föve'ny is a’ vizzellellel ,egyiitt

elöbb kimosódhatik'.

 

XI.

Az ÉRZÉKMÜSZEREK’ NYAVALYÁJI.

1) Szcmgyengeség. Gyenge lálás.

Ha a’szemel igen megeröltelik, ha a’ látideg meg

belegiíl, szemgyúladások, fejsebek , vagy a’ fejre erö

szakos vêrrohanások törléntek volt, vagy a’ szemre

velnyomott .börkiiilések vetó'dtek , és más hasonló okok

voltanak jelen , akkor а’ lálóerö megkisebbedik , a’ mi

gyakorla minden továhbi alkalom nélkül is a’ késöbb

korban elöfordúl, és éppen ezt а’ lálóerò’nek megki

sebbedésél érlem én a’ szemgyengeség alatt. Néha ezt

a’ meghiíle's is okozta, a’ midön hihetöleg a’ mérlék

let’ hirtelen változásáiiak kárlékonysága a’ lálidegre

(nei-vus oplicus) hatolt leginkább. Végre az ollyan size-g

mélyekuél is , a' kikben sok giliszta volt, vétetett már

észre szemgyengeség nagy mértékben , de melly a’ gi

нише jókori elhárl'llatása után , magától is önkénl. el

szokolt ismét múlni.  ‘
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‘ Rendszerin't c‘lösziir ‘csaki nz' egyîk Aszem „Ош:

шеёгуепёшпй; à’ mi folyvást nagyobbodvzfn végi‘e 'fe

kete hályoggá változik , melly еду orvosolhatatlan vak

s`ág~ De gyakorla még ez sem elég, hanem, ha a’ lá

tóerô’t gyengílö ok tovább tart, idövel а’ másik szem

is elgyengül, és ez is, mint az elsö, lassanként a’ fc

kete hályog miaLt elvakúl.

Ménnél kevesebbé huzódik öszve а’ szemfény n’

bele hírtelen esö vi’lágosság’ sugárailól , annál roszabbúl

vvngyun már a’ szem. ‘

Legjobb reményt nyujt még az ollyan szemgyen

geség, a’ :nelly csupán а’ nagy eröltetésböl szńrmazutt',

ellenben ha az ok belsö , a’ melly ,mint а’ szemeknek

megeröltetése ée foglalatoskodlatása , kivált télen a’

gyertyavilágnál, ninos annyira halalmában, akker а’

remény mindég `csekélyebb , és csak akkor várhatui n’

látótehetséguek megtarlhatását, ha a’ szemgyengesóg
вы: el lehetett hárítani, minekelötte az még Iigen el

nem hatalmazott. `

Velamint minden szem'nyavalyáknál , úgy ilt is

védeni kell a' szemet a’ репы, fu'sttöl, durva leve

götöl, igen nagy világosságtól ‘аду tüztöl , ’s mindeu

nagyobb eröltetéstöl. -

Az orvosl'ás legelöször is az ártalmas okok’ elhá

l‘ittatását` sù'rgeti. A’ висте: a’ nagyon megeröltetés

töl örizni, és nyáron sétálás közben а’ zöld réteken ,

mezökön legeltetni tanácsos.Y Igen árt a’ napba,vi1lám

latba nézés, úgy a’ vizre ,' jégre és hóra ‚ nézés is, ha

ezekre nap ай! , _és állaljában mínden igen fényes 1:31‘

gyakra. Téli estvéken »sohn sem jó, gyertyázás (Щи! а’
yszemeket megeröltetni, és illyenkor is абы gye‘rtya

Yv_agy szemernyövel kell а’ világító sugárok’ behatását

mórsékelni.-Ha а’ gyenge -látás а’ fejnek valamelly

erösb meg‘rázattatására következett , ekkor legtöbbnyire

az orvos által rendelendö érvágás, ‘югу a’hàlánlékakra
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felrakott pìóczák leghathatósb ’s legczélszerübb szerek,

úgy a’ lábfórdök, Езда“) klisztérek, a’ fejre tetthideg

borogatások ée. A’ giliszlákat kihajtani, а’ köszvényt

és börkiiiléseket ellenben elöbbi lielyökre szüksèges

visszahozni, ha a’ szemre találtak vetödni és henne

gyengeséget okoztuk. -— Elhárittatván l'gy а’ kártékony

okok, uzután inerösi'tö kl'ilsö szereket is vehelni elö.

Ide tartuznak a’ ezukorfüstölések és erô’si'tó’ szemvizek.

Az> elsöbbek imigy törlénnek z izzó , nem fiïstölgö szénre

tiszta cznkor hintetik, mindenl'itt valamelly ‘11562011

darab tai‘tatik fólíbe, mellyet а‘ fi'ist jól átjárjon, ez

osztán hat söt nyolcz rétůen is öszvehajtogattatik és

meiegen а’ szemre tétetik. Ezt legjobb estve a’ lefek~

vêskor cselekedni, а’ mikor a’ hálósiiveggel a’ füstölt

ruhát le is szori'thatni. A’ millyen a’ fiistölés, szintolly

egyszerü 1a’ szemviz is. Vesz t. i. àz ember egy szem

kádacskát, n’ szemfòrösztésére , azt tele tölti lecsepeg

шеи Anis Kaporvizzel (Aqua foeniculi) mellybe négy,

Ы свет; Coloniai vizet (Eau de Cologne) is ereszlhet

ni, és i’gy ‘а’ viz téjszl'nl'ivé lesz. Ezen vizbe fórösztetik

 

már a’ szem, és néhány másodperezekig nyilva benne

tartatik, és osztán a’szempíllák gyorsan ki ’s be nyi

togáltatnak, hogy a’ viz а’ szemet mindenù'tt érhesse»

De ezt napjában többször kell ceelekedni.

A’ fejnek hideg vizzel mosatásá (de nem ám a’

темпе]: felheviiltekor vagy izzadásakorl), a"fü1ek

möge шеи mustártészta, izgató tohák’ szipákolás is

igen hathatós szerek.

A"diaetában mindent kerülni kell, a’ mi a’ vért

a’,.fe‘jre tódl'thatja , dugulást és has szorulást nkozhat,

és állaljában az okok’ minémüségéhez képest magát

tartani. Ennél Годы távoztassék él mind az, а’ mi а’

köszvényt roszabbi'tja , ha a’szemgyengéseget ez okozta,

’s а’ t. ~ ’

\
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A’ tübbi szemnyavnlyákat kêszakarva mellözöm el.

ne hogy а’ пешрп’оз eme’ legérzékenyebb rê’s’iet ог

vosolgatni akarván másnak ‘аду magának :irtson . inert

a' лет’ nyavalyájit csak a’ leggyakoi‘lottahb orvosi’

' лещ ismérheti meg jól.

2) Nehezen hallás.

A’ nehez‘en hallás’ és siketség’l okai- igen' штык

és kl'ilömbfélékiEred hol a’ külsö füljárat’ be'dug’ulcî-l

sától, р. o.¿ a’ megkeményed‘ett fülzsir,hele tévedt tes-y

tek, тазик, kinövések, habarniczák (pol-ypus) мы

’s а’ t., hol a’ belsö részeknek, mellyek tulajdonképpeu

a’ halló élet mi'ivet képzik,I nyavelyájiktól, hel рейд

а’ kaponya’, 4agy és általjában a’ szomszéd részek’ he

tegségei'töl , p. o. lcsontfenétöl , agyban'meggyü‘lt viztöl;

vértöl ‘аду genyedtségtöl, megkeményede'stöl ée.. Агон

kivül. a’ fejre esett (мы; vegy más erösÍzakos fejsér

tések is meggyengl'thetik a’ hallást. Továbbá a’ siket

ség’ okaihoz tartozik a’ hhl'lideg’ betegessége vagy el

laalása, а’ mint ez a’ sulyos inbeli szenvedések p¢ 0u

gutaiités, inhideglelés , a’ felhevült test're ható hideg.

szél után elégszer megtörténik. Végtére а’ gyermekek

nek nehéz fogzásokkor, nagy torok és fiilmírigy gyú

ladásoknál , és a’ labizzadás’ elnyomatása és ell'izött bör
kiiitések után is tapasztaltatik. ' y

Néha a’ nehezenhallás az idô'változáskorismét meg

úiúl, és megént magától elmúlik, de néha holtig is

eltart. Mindazáltal a’ legroszabb, de igen közönséges

kimenetele ezen nyavalyának a’ gyógyl'thatatlan siket~

ség. Valljon az elsöt várhatjuk югу az ulolsótól félhe

tiink e , ez mindég az ok’ minémüségétöl fl'igg : a’ hol ezt

elhárl'tani lelietetlen, ott а’ nehezenhallást is szintúgy meg

nem gyógyl'thatni ‚ mint а’ siketséget meg nem elözhetni.

A’ gyógyitás úgy inléztetìk el», mint a’ gyengült

látásnál. Az agyrázódások , agygyúladások , orvost lli-'

l

’ 12
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vánnak , minden hevilö és a' чёт: a’ Ее] felé tódiló ele'

delek’ ellávoztassanak és híivesilö diaeta adasson.y A’

kl'ilsö fiil’ dugulásain legkt'innyebb segileni. Ha vala

melly kemény test vagyon benne, akkor inkább seb

orvost kell hivatni , a’ ki ‚ш 'finom fogóval vagy más

'alkalmatos szerszámmal kivegye, тег: az ehez nem

értö ugyan ат тёдфецеы) lolhamá , és l'gy аж majd

nehezen , vagy , daganat járulvain oda, ki sem lehelne

húzni. Szinlúgy a’ seborvos’ dolga a’ kiilsò' fülben lévö .
kinövéseket és polypusokat is elhárílani, а’ rnivagyy

húrral vagy selyem fonállal való lekölés által men

véghez, vagy-ollóval lemetszés állal.

A’ hol a’ fiil a’ megkeményûlt fiilzsir miatt dugo

dik be, és igy a’ hallás пиву-011113112 olt аж gözök мы

kell meglágyl'tani, és azlán tompa fiilkalánkával ki

venni. E’ végre bodza , székfü’ málva, ziliz vagy 61:61‘

A farkkóró herbalé forditta'tik , az edényre, ha már meg

fötték, egy lölcs'ér födelik, és ezen Мы} а’ gó'z a’

fiilbe boosáttalik. Azután a’ fiil szárazan lelöi‘ültelik ,

és ruhával beküllelik , Воду meg ne hlïljön. Az inbeli

szenvedéseknél hasznos a’ fejnek hideg vizzel mosatása,

a’ beleg fnl mögè lett muslártészla , mellynek vörös he

lyél sokáig’kell izgatni, lováhbá а’ szörmadzaghuzás és

muslárlészla a’ nyakszirton , és végre a’ villámerö vagyis

Elektrieitás ‚ de a’ melly mindég az orvos’felvigyázása

ММ! okosan alkalmaztassék ‚ mert a’ vigyázlalan alkal

maztala's könnyen sikelse'get vonhat maga “мы. A’ dine-_

‘Ага nézve , а’ .mit Vaz elöbbi szakaszban mondollunk,

ide is (ШК. `

.A 3) Fiilfáiás, fiilszaggatás. ‚

Í

’ ` Ez, egy saját fájdaloni a’ fiil' belsejében., а’ :nelly

kiilömbféle okoklól szairmozhalik', hol a’ gyúladás’kö

velkezése‘, liolpedig egy egészen sajál kóraluk.
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” A’ gyúladás’ jelenlétekor erò's hideglelés, az egész `

fejnek elfogotlsága valamelly fólötte eröszakos furdalú,

ègetö és kupogó fájdalommul együtt vételik észre. Il

Iyenkor orvos мы rendellt ér vága's, a’ fdl mögé Lelli'~

pióczák, izgutó lábfürdök és klisztérek, és а’ fiilnek .

minden kxïlsö ánlalmas behalásoktól való megörzése

legtöbbet huaznál. ‘

A’ Lulajdun fl'ilszaggalást leginkább `a’ meghülés,

a’ hevült lestfe haló huzólevegö és a’ nyilt ablakok

han való ŕilés окошка; mindazáltal а’ leghátulso fogok.’

kihusadásakor is gyakorta szármozik. Mind а’ két fill

fájást könnyû megkülömbözletni.- Mikor а’ meghl'ilés

ulán támad, akker mindég nńtha vagy csúsz, hurut,

а’ mandolák’ megdaga'dása , nehezen nyelés ‘аду nyuk

merevedés is jár vele. -ellenben ha a’ fogak’ hasadá-f
sáLól vagyon, akkor Va’ kihasadni akaró fog’ helyén

tapasztalt fájdalom is erre mulal. A’ {штаммы

gát nem késèri rendszerint hideglelés, de azuuban já
rulhat hozzá történelböl valamelly huruLos ‘аду más I

_ hideglelés.

A’ fülfájás’ ezen nemében a’nedvességtöl ôrizkedni

kell, és ‘шёл’: а’ fülbe gözt ne eresszenek; t‘öbßethasz

nál az egés'z t‘estnek melegen tarlása, a’ fiilnelebeköt»4

tetése és gyenge izzadás , mellyet a’Beieg а’ bodzaher»

baté ital és egyébb izzasztó szerekkel segilhet elóg. `

Azonkivül а’ meleg lábf’órdöket is igen ajánlhami, és

ezek sem elegendök a’ fiilfájás’ elálh'lására , akkoi‘mus

tártésztát tegyenek a’ Ш! mögé. ' ’ .

Végtére mégnéha a’ fl'ilbe tévedt bogqrak, vagy
i Yfèrgek , kivált а: úgynevezett fül‘bemvászók is çkozhal

nak flïlfájäst. Illyenkor .'.izokatV mennél hamarább ki

kell venni v'agy megölui. A’ hol öket lá'lhatni. `ott'.

mindjárt valamelly kis fogúval, ‘югу megfordilott Щ]

tövel vétessenek ki. Ha рейд; n’ bogarat elérni nern

lehet, akker dohányfüstöt bocsássanak а’ fiilbe ‘аду

12 "
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tölcséren által, иду pedig csupán hele Щит. Ennêl

még jobb, néhány csepp fris mondola vagy faolajt

ereszteni a’ fl'ilbe , mellynek alatta а’ bogár vagy „Её

reg hamar elhal. Maisok Ve’ ve'gre pamutot vesznek,

belöle egy kis hengercsét esinálnak, erre mézetkennek

és l'gy a’ fl'il’ külsö járatjália атак. A’ ‚ bogarak és

'férgek a’ шёл felé sielnek és többnyirevhozzá ragadnak»

ha a’ mézezett pamut nyolcz vagy liz perczek lután
n’ fù'lböl kivétetik.- l

Vége lévén а’ fiilfájásnak, a’ fiilet még sokáigl

örizni kell a’ levegö’ folyásától, és vagy bekötve ‘югу `
lpamuttal gyengén bedugva hordozni ,'mert a’V kit egy

szer megkeresett , nzt többször is kö‘nnyen meglátogatja.

Utoljára arra intek még НИК, hogy a’ fiilébe csipös
i olaiokat és szeszes vizelcet soha se bocsásson; mert ezek

a’ hallásnak ártanak,'és a’ fillet fölöttébb izga’tják,

úgy’hogy a’ fájdalom а’ legkisebb ulkalomra is vissza

tér, ámbár néhány pillantatig ат meglompl'tani Мг;
szauak. l

4) Fiilfolyás, folyó fiilek.

Gyukran a’ füll'ájáskor valamelly vizes nyálkás,

‘аду valamelly sürûbb, а’ genyedtaéghez csak nem

liasonló nedvességet látunk a’ fiilböl kil'olyni; mind

azz'altal itt semmi -kl'ilönös orvpslásra nincs sziikség,

mivel ezen kifolyás a’ fi'ilfájássalismét el szokott mlílni,l

De ezenkivl'íl meg а’ görvényes, mirl'gybetegségü,

az evésben rosszúlszoktatott gyermekck is, és azok, a’

kik az ebagában vagyis angoly betegségben szenvednek,

gyakran bajlódnak a’. fiilfolyá'ssal , melly nélia olly

rég-ó, hogy töle a’ ful is minden szomszéd részek`ki~

sebesednek. Illyenkor a’ gyermeket szorgalmatosan kell

fóröszteni, elöszö'r csak tiszta,azután szappanos vizben,

mellybe utóbh háromszi'nü У1010НЁУСЁ‚ és ve'gremajo

ránát, mezei köményt, íirmöt, kálmosgyökei-et ée. is
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— fózhetni ‘югу áztathatni. A’ hasnt mindég nyitva kell

tartani, а’ gyermeket a’ szabades egésséges levegöre

vinni és ott mulattatni ,-egy szóyal ‚ а’ `fc'ínyi'lvalyzil:

kelligyekezni elhárl'tani és а’ nedveket megjavítani,

igy aztán a’ fùlfolyás is e1 fog múlni. Ha а’ 1‹1Го1у6

nedvesség igen izgató, úgy hogy töle а’ fiil’ és nyak’

höre kisebesedik, ‘аду ha igen biidös, akkor так;

lágy befecskendések által kell а’ fiiljáratot napjáhan

néhányszor kitisztogalni. ‚ '_ ‘

Végre, de rilkábban, ezen fù'lfolyás а’ felnötlek

nel ‘is megjelenik , kivált а’ fl'ilnek meghiitése után , а’ `

midön а’ 1111’ környére csúsz vetödik és а’ nyak meg

mereyedik. Illyenkor az orvoslás egyszerü, valami'nt

a"csúsznál. A’ nedves és hideg levegöt (вы: kerůlnl

kell, а’ fiílre székfüvirággal töltölt zacskókat kölni,a’

nynkra pedig flanélt -tekerni, mellyet elöbb, а’ mint;`

már eló'adluk , jól befl'islölni is lehet. Ha mind ezek

sem használnak, akkor csak egy van meg hátra, t. i.

a’ folyó fiil mögé mustártésztát kell fellenni. A’ huzott

hólyag’ _helyét реф; felrakott káposztalevelek által

Ytzu-tsák nyitva egyne'hány na'píg, ‘аду ha az clsó'nek

helye begyógyúlt, ismét újat tegyenek fel.

6) Orrdugulás szagtelxctetlenséggel.

Igen tel'mészctes`, hogy mind az, а’ mi az' orr’

nyilását bedugja, minde'g a’ szagolhatást is rnegkeve

sitse, nkár légyen ez gyúladás , akár az Orr’ nyálka

hártyáiának fellágyulása, mint р. о. а’ Hállhál'lál, ‘аду

valamclly idegen test dngja be az orrot ’s több eífélék.

Azonban szerencsére а’ Szagolhaiási ezen esetekben min

dég helyre álh'lhatni, ha egyébaránt az orrnak részei

meg nem rom1ottak.'Nehezcbb , ’s csaknem mondhai

ni, gyógyithatatlan az ollyan szagtehetetlenség, melly

Ía’ szaglóidegnek szóh'iléséböl, megsórtó'déséböl , clrom

lńsából és sehhedtségéböl szármozik. A’ gyógyitás is az
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okok~ra nëzve kiilömliözik. A’ nálha n’ melegen tamis

éllal rendszerint hamar elmúlik magálól , ’s ekkor a’

szaglás is meglér. Ha idegcn test ment be az orrba ‚
és mindiárt ki Anem huzatlatlmlik, kivált ha az. n’ned

vességlöl f'eldagadott, p. o. a’ nagy horsó, hab, ée,

mellyeket a’ gyermekek ińlszás közben gyakran az or

rokbu dugnak, akkor seborvost kell hivalni, ki azt

nz orrnak és szaglásnak megsérlése nélkŕil széldarabol

hassa és kivehesse. A’seborvosisegilségszükséges akkor

is. 1111 polypnsok ‘югу más kinövések iermenek 112

orrlikakban , a’ hol kimondhalallanikinokat szülnek ,

és ha bánlallanúl hagyalnak . а2 ábrázalot egészen el

rontják vagy legalább eléklelenilik, luppangó 111011510

lést okoznak és l'gy még lialált is. 1 ’ ki az orrában il

lyes mit vesz észre , semmil se késsék seborvoshoz fo

lyamollni, annál inkábli , mivel kezdelben a’\_polypus’

kiirl'alása minden fájdalom nélkül való, és egy reá 11111’

koll fonál által történik. Ha a’ szaglás az inllideglelé

sek, gulal'ités , fejsebek vagy fejrázodások nlán gyen

gůlt meg, de egészen ell nem enyészell.. akkor meg

112 izgató lobákok napjában többször de kevésmennyi

ségben szivallatván fel, az inakat Íeléleszlhetik ès a’

 

szaglásl megjavílhalják. ` ‚

6) 811п11аэё3‚1‹11г1сза1в&3‚. ‹.

А’ sandaság is kiilömbözö okoktól fl'igghel: néhol

származik а’ lálidegre valo nyomfîslól p. 0. fejvizkór

ságban 11’ viz’ nyomásálól, az agyban lévö megkemé

nyedésektöl ’s a’ t., máskor pedig ellenben egyedül és

csupán a’ szokáslól függ. A’sandaságnak esak ezen ulolsó

neme jöhet itt szóba; тег! 112 elsöbb mindaddig губ

gyilhalallan, mig az, a’ mi a’lálideget n_v0mja,el nem

háritlalik, a’ mire/nem könnyen lehelni szerl.` A’ szo

kásra nézve pedig inleni kivánok minden szù'lôketv,

hogy „ищешь-е. vigyázó szemekkel légyenek, és

l
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ezen csunya híbiíra ат szokni ne engedjék. Gynkorta`

nz ostoba dájkák, vagy kis testvérjei hiztatják' fel a’

-gyermeket , hogy sanditson . és ezt annyisz‘or ismételik,Á

mig arra a’kisded utóbb rea' nèm szokik. SÖt olly

gondolallan szi'iléket ie láttam. a’ kik magok tam'tgai

ták gyermeköket sanditni; de mcg is adták ezen belga

tag gyönyörködésöknek az árrát., meri annyira гей szokolt

a’ sandl'tásra , hogy aŕról többet elszoktatni nem lehete.

› A’ gyógyl'tás ubban АН, hogy a" gyermeknek egy

pápaszemel „вилы az ember , de ‘Не; nélkül; тег‘;

az l'iveges a’ gyermek’ elestekor eztv megsérthelné söt

meg is vakl'lhatná. A’ pápaszem pedig úgy csinállatik,

hogy az egésséges szemre szulgáló karikába semmi , a’

sanda szem elo't t lévöbe pedig bádog eresztelikÃmelly

>nel; a’ közepén еду kis kei‘ck Ы: legyen. Elejéntén nem

kell а’ gyermeket ezen pápaszemmel ide ’s ‚ют _fui

kosni hagyni, hanem csak mikor csendesen iii , mig

ahoz jobban hozzá nem szokik. Ezen kivl'il mást nem

cselekedhetni.

7) vFolyószemí’iség, csipásság.

Rendszerint a’ szemhéjak’ ezen mérlëkletlen nyál

"kaclválasztását, тег! ez értetödik a’ folyószemüségen.,

valamelly «':sekély szemhejgyúhldaís szokta mcgelò'zni.

A’ szem a’ világosság iránt igen érzékeny, а’ szemhé

jak’ szélei megvörösednek , feldugadnak _és igen égnek ,

igen száraznk is és viszketnek , a' mikor а’ dörsöléstöl

nagyon kell örizkední. Néhány nap mulva а’ gyúladás

ismét megkisebbedik. ` az égelö érzés megenyhül, de

a’ szemhéjnk dag'anatja megmarad. és valamelly nyál

kris nedvesèég folyik közzülök , melly а’ genyetséghez

hasonló , leginká'bb pedíg a’ vszemszegletekböl7 mellytöl

a’ szem reggel olly erò'sen beragad , hogy kinyilni sem

lehet,'m1'g a’ csipa langyos téjjel vagy vizzel 1e nem

moaatik. ’
\
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A’ kífolyó nyálkg hol fejéres, hol inkább sárgás

‘югу zöldes szinü, néha olly csipös is , так ha egy

_szer’smind valamelly korhely nyavalyá is volt jelén ,

hogy az oi‘cza’ börét feleszi, gyuladásba bozza , meg

varasitja és az egész arczot elcsufitja.  A’ kil`olyó )lyálka’

mennyisége mindég а’ bai’ kiterjedéséhez képest vagyon :

mikor cank kevés szemhéjmirigyek voltak meggyulailva,

_akkor а’ ykifolyó .nyálku aoha sem hö, és viszontag.

Végtére n’ nyavalya hol çsak az egyik szemet, hol

реф; mind ß’ kettöt is megvlám’adja. -

А’ www eem mindég еду ennek a’ bajnak; n’

íiatal, t‘i‘sz'ta. es Щи személyeknél, a’ kiknél egyéb ok

nincs falen, gygkorta máx' néhány hetek mulva шев

.sziinik ez n’ nyálknelválasztódás; holott ellçnben ho

pnpokig söt évekig is спад‘: a’ vén személyeken, gör-r

vényes gyerinekeken vagy más egésségtelen személye

ken. _Ha söimör, korhelynyalyák , vagy elnyomott hör

kiùtêsek ._szl'ilték а’ folyó szemüséget, akkor a’ душа

dás gyakran az egész szemre elterjed, hn n" Bgteg or..

voshoz nem folyamodik, és mindent nékie ki nem vali,

söt gyógyithatatlan vakságot is ешь“. -'Mèg а’ sze

meknek, fölöttébbi megeröltetése is р. o. az éjjeli sok

gyertyázás , varrás , himzés , ée. ‘Щи! , támaszthalja ezen
nygygivalyzit, nzért kiki lália, liogy itt a’szemet kéméllni l

kell, Богу :1_"látás meg ne rornoljon.

A’ remény ezen bajnál nem enyészik el egészen ,

he ezt csqk helybéli ingerek ,világosság’ behalása, por,

ée- одеты‘. AI hol más nyavalya fekszik Марш, ott.

драк ezen nynvalya’ elháyi'ttatása után enyészik el a’

folyószem‘iisëg. Az egésséges vérü Наш! személyeknél а’

gyógyitás legkönnyebb.

A’ gyúladás’ Марко)‘, midön a’ vszennhéj мы

még vörösek és igen fájdalmasok, а’ Betegnek esak

kön-nyü eledclekkel sznbad élni, minden hevi'tô táplólo

szerektòl kell örizkednie, kivált a’ желез ilaloktól,
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hasát" lágyan és nyitva tartani, lábfördőkkel élnie,

mellybe mustárt,“ vagy hamut és sót is tehetni. A’ gyú~

ladás nagyobb lévén , azt orvosra kell bízni. E’ mellett

sötétes szobában maradni, szemernyőt hordozni, és а’

szemet meleg-tejjel, bodza vagy mályvatheával áztatni

szükséges. Ezt mind addig kell folytatni, míg a’ szem

nedvesedni nem kezd, és а’ fájdalom а’ gyuladással.

egy ütt el nem enyészik. '

Egészen ellenkező orvoslás szükséges n’ nyálka

.elválasztódáskor , midőn azt egészen orvosra kell bízni.

 

XII.

Aj SZÁJÜREG’ NYAVALYÁJI.

1) Fogfájás. ' .' `

Egy а’ legrettentőbb nyavalyák közzül a’ fájda

lomra nézve, а’ melly ellen már számlálhatatlan orr-y

vosszerek ajánltattak, de а’ mellyeknek egyikesem

enyhíti meg mindenütt a’ fájdalmakat, sőt inkább töb

ben azokat igen nagyobbitják. Ez onnét van , mert a’

fájdalomnak igaz okát nem tudják mindég bizonyosan,

vagy“ legalább mindegynek tartják , а’ fogfájásnak akár

ez akár ama’ formájában segített az ajánlott szer. Fö

lötte nagy a’ külömbség ugyan is ‚ mikor a’ fog maga

is beteg ’s így а’ fájdalom' oka, vagy a’ fogak egéssé

газе]; , és а’ fogfájás valamelly más bajtól származik ,

p. о. а’ „мы. Ha a’ fog maga. beteg, akkor ezt leg

többhyireszemmel is láthatni, jóllehet néha a’ fog’

gyökeréből már sok elromlott, a’ nélkül, hogy azt

szemlélni lehet. De biztosabb, fogfájás, nemére ügyelni.

Ha az csak egy Годы‘: kezdődik , és változatlanúl azon

egy helyen marad, nem mégyen néha más fosba, ha.
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`„Xfáiós fog igen érzékcny a’ tapintáskor, a’ hidegség

— és me'l‘egség iránt , és nem terjed el egész fogsorra , ha

végre fmái‘ többszüry is ugyan azon fog fájt, akkorezen

fogat menlöl elöbb ki kell huzatni` de erre valamelly

l'igyes seb'orvost vál-isszon kiki, ollyant,_a’ kia’ fogat

csak azért huzza ki, mivel hibás , nem pedigaz egyéb
kënl ép'et is egy két garasérlhminden Telörevaló meg

visgálils nélkül. Az erös olajok, Coloniai viz , rúm , égett

bor , vée. , mellyekel apnyin'zajánlannk , ~megtompitják

ugyan egy pillanlatig a’ fájást, de nem sokáig tart, ,és

árlhalnak is, ha ezen erös holmik a’- löbbi fogakat

is érik. Ha valaki amaz 111111131‘!С111ер11101а1111Ьа1‘1а1111з2—

nálni , ahból egy cseppet eresszen az l'ires fogba, vagy

avval megnedvesilelt pamulot tegyen a’ fog odvába.

Egészen `máslcént kell bánni 11’ csúlzbeli fogfájással.

lllyenkoŕ nem csak egy fog szenved ,.lianem egyszerre

egész. egy vagy két s_or года! is meglámad a’ fájdalom.

i Leginklíbb a’ tagok"szaggaltalására hajlandó személyek.

nél jelenik meg, a’ fej’ vagy -lábak’ meg'hütévse ulán.

A’ fájdalom néha egyéb részekel lámad meg elöbb,

mellyekböl elenyészvén a’ fogakra‘velödik. Ezt úgy

*kell* orvosolni', mint 11’ csl'lsznál mondolluk. Az ember

inagát melegen tarlsa. a’ fogára semmi erös szerl ne

tegyen , a’ szájál яйца Ье‚ hogy a’ hideg levegö bele

he mehessen , az arczál а’ fogak’ lájékán kösse be, és

éjjel a’ fejét ne tegye tolles vánkosra, hanem egy ló

vagy borjuszörrel kilömölt párnácskára. 'Ha ezen diae

tetikai magalartás nem volna egyedül ele'gséges a’ fog

fájás elliárl'llalhalására, akker legiobb a’ fiilek mögé

mnstárlészlát ragaszlani kiváll azon fl'il möge, a’ melly

felén a’ fájós fog van. -Lábfördökkel a’ fogfájás "ellen

élni, mint sokan szoklak ‚ soha sem ajiinlhalom 1111111

jában; тег: a’ fogfájiist gyakorta fölölle megnagyob

biljrlk. Igen vigyázva kell Bánni 11’ viselös személyek

nel elökerülni szokotl fogfájássnl , a’ melly sem a’x‘ossz
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foglól, sem а’ csuszlólnem Штат! ‚Ьапет dz ЕЩЕ’ meg

bemlásá'lól ‘аду megváltozott munkásságától; soket ez

ellen nem cselekedhetni, legjebb magát kinekkinek

úgy viselni ,‘hogy a’ fegakra semmi ártalmas befolyá

sok ne hathassanak. A’ гадать, ha hihás volna sem

1kell‘kllxlízni , meri. máx` идут}: példák, hogy e’miatt

nz anya’ legnqgyebb kárával, a’ magzat а’ terhesség

nlatt méh'böl kihajlódott.

A’ ,szoptató szegnélyek is gynkran íszonyú fogfájás~

bnn szenvednek , nevezetesen hel a’ gyengébbek , a’ kik

a' szeptatást ki nem állhatják, hol рейд az erösebbek

is, ha sokáig szoptatlak és a’ gyermek olly erösen

szopik , hog§r az ínakrn is elhat. Ha ezeknél а’ fogfájás

`el nem akar múlni , vagy más inbeli történetek is je

>lennek meg, akker _legjobb a’ szoptatással felhagyni;

тег: az anya cs_ak ligy морщины, ha ez ártalmára

niucsen. Ha тег-а’ gyermek legalább három húnapos ,

akker аж anyai emlôk nélk‘ül is felnevelhetni; egyéb

nránt , a’ hol а’ környülállásek engedik , дани“ is fo

gadhatni а’ kisded mellé, а’ mi a’ gyönge gyermeknek

igen рта esik. '

2) A’ foghúsnak nyavalyáji.

A’ Ifogfájás Кот-бегает mindég a’ rossz Íogaknak

‘югу csúsznak következése, hanemgyakorta csak a’

fogakat körn‘yékezö hús beteges, és a’ Beteg ollyankor

ezt is fogfájásnak nevezi , a’ mi; lulajdonképpen foghús

fájásnak kellene nevezni. ‚

‚А" feghús’ betegségei kiilömbfélék , még is abhan

mindnyájan megegyeznek, hogy'a’ foghús lágyabb,

тег akár legyen uz taplós akár feldagadt, könnyen

"érzô', ée. На, míkor valamihozzá ér, “так, akker

_ уедуеп а’ Beleg a’ szájábn gyakran hídeg Ищет‘, és öblö

gesse vele a’ Радий. és ndaseon magának valamclly ösz~'

vehúzó erösilö izgató fogtiszlilóport, a’ millyeuek :mirl '
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a’ Patikában készen is vagynak. De a’ fogkefélést abba

kell hagyni , és inkább spongyiával (szivacscsal) tisztí

inni a’ fogukat.  A’ kinek a’ foghúsn igen Узнав‘,

mplósan i'eldagadt és nagyon piros, úgy hogy a’ be

szélléskor nem csak csunyáúl látszik , hanem a’ kèmény

ételekbe való harapáskor érzékenyen Ш] is, — az csi

náltassa meg magdnak ime’ szájvizet, mellytöl a’ fog

hús nem sokára megerösödik, keményebb ’s érzetle

nebbé lesz és természetes pirosságát visszanyeri~

уеду Latka-tincturát, egy lntot.

Zsályavizet, tizenkét. latot.

Kalánfüspirilusl., hat nehezéket.

Vegva'tsd öszve, és löbbször napjábnn végy`l7el'öle a’

szádha. és öbll’tsd vele több perczekìg a’ foghúsodot.

Lenyelni semmit sem kell belöle. Мёд а’ ‚ЬЩеБ vizet

is, mellynek hnsznát mi 'még а’ foghús’ nyavalyájinál

kevésre hecsüljiik, illyenkor ajánlanilehet.

На véglére a’ foghús csunyaszl'nü, undori'tó moes

kfos, és n’ fogakat valamelly sárgás vagy‘barnás nyálka

borítyi, akkor ez mindég‘a’~tisztálalanság’ jele. Ez

okozza , hogy a’ foghús lassanként minteg) elsorvad ,

és aztán a’ fogak’ gyökerei félig kiállannk. igen gyn

korta csnpán ez а’ fogak’ tisztnságával való nem gon- ‚

dolás oka a’ szájbüdösségnek, eme’ megnndori'tó nya

valyána-k. Ezen esetben a’ szájat mindcn órában tiszta

vizzel .ki kell mosni, öbli'teni, de leghalhatósabb ma#

-rad mindég ama’ rothadásnnk ellenälló és foghús javi'ló

's gyógyi'tó fekete fogpor, melly Perubalzsammal és

hńsfaszennel készül, és n’ mellyet szintúgy а’ РаШсйЬ

ban már készen kaphatni. Némellyeknél а’ foghús igen

hajlandófn’ gyuladn’sra, és ezek különösen акта vigyáz

zanak,/hogy foghúsok felfakadása ulán abban csöfeké

lyek ne származzannk , a’ mellyek ellen mindóg oi'vosi

segitsóg szükséges. "
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3) lnytaplósság, sebes vagy fekélyes

` száj, ée.

Ez а’ nyevalyaforma az újszülött gyermekeknél

leginkább tapusztaltatik ugyan , de rendszerint nem ollyr

veszedelmes , mint. а’ felnőtteknél, minthogy ezeknél

nem magányosan hanemigen gonoszféle hidegleléssel

szokott megjelenni, a’ mikor aztán közönségesen a’

halálnak, legaláb igen nagy veszedelemnek a’ jele. Az

mi az orvoslást. illeti, attól kevés-függ; nem ez iny

rothndás hozza t. i. а’ veszedelmet, hanem a’ veszede

delem hozza azt, ennélfogva elmúlik önként mihelyt

a’ nyavalyás állapot jobbra fordúl, a’ nélkül, hogy

ellenben a’ Beleg egy hajszálnyival is jobbulna az iny

taplósság' megorvos'oltatásatáltal, ha ezt mindég telje

síteni l'ehetne is. ’ —

‘ре ha mindjárt az inyrothadás’ elhárl'ttatása által

n' betegség veszedelmessége el nem hárílódik is, arra

még is szükség vagyon , mert egyébként folyvást vala

rnelly kellemetlen sőt gyakran fájdalmas érzést, és az“

orvosságoknak ’s eledeleknek izetlenségét és romlását

is okozza. A’ Beteg, ha még elég erőben vagyon , öblö

gesse a’ száját és torkát erős zsályuherbntéval, meleg

vörös borral, meleg eczettel, ée. Ha pedig ezt már

nem cselekedheti, akkor ‘а’ száját be kell kenni egy

Vfapálczácskálfa kötött és egyenesen a’ végén elvágott

ruhatépés csomóval, az illy ecsetet Boraxból és méz

ből álló keverékbe mái-tván. '

мамаши gyermekeknél e’ nyavalyában megkí

vántatik főképpen а’ tiszteséges czélszerü táplálás.

Е
\
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xm. ~ _

CsoNToK’ NYAVALYÁJI.

l) Csonlfájás, csonlfájd’almak.

A’ csonlfu'jás egyik legbizonyosabb ismértelö jele a’ -

bůia senyvnek, vagy vénusi nyavalyának. Elejénlén

поп csonlokban jelennek meg, mellyek а’ börhez leg

közelebb vagynak, p. o. a’ könyökben, mellcsonlban,

МН lapoczkában , nynkperecz csontban, a’ fejben és

lábszár csontokban. Hol egy, hol löbb helyen kezdö

dik ez a’ fájdalom, azonban nappal csak csekély, de

éjjel, ha már a’ Beleg az ágyban elléggé megmelegedell,

igen kl'nzó, és szinle kiállhalatlanná válik, és semmi

nyugvást nem enged. A’ Betegnek úgy letszik. minlha

férgek rágnák a’ csontjaitvagy késsel áskálnák. Némelly

szemèlyeknél olly iszonylí fejfájllsképpen (Migräne) áll

elö, hogy az ember reltegve nézi öket.  Így lartván

egy Мед; a’ esonlfájás , azulán a’ csonlok feldagadnak,

és ebböl erednek ama’ rongáló ’s pusztiló csonldagana

tok és csonlkinövetek.

Mivel ez a’ nyavalya а’ vénusi nélkůl elö nem jö,

тем: annak {б orvoslása is a’ franczúéval egyezik. Az

vulólsó nyavalyát valakinek magának gyógyl'lani, leg

nagyobb vakmeröség volna , és azért ezen iratomban

sem adtam annak helyet, hanem bizza шага“ kiki or

vosra. -- A’ vénusi nyavalyában pedig a’ csonlfájdalmak

leglöbbnyire csak a’ hör’ munkásságŕinak elnyomallalása

után jelennek meg, és ez arra lam't minkel, hogy min

dég olly szereket >vegylìnk elö , a’ mellyek valamennyire

izzaszlók ,i а’ Boroszlán газу farkashárshéj , keseré

des szár. Édesgyöker és olasz köményböl álló herbalhé

hasznosnak tapaszlallatott lenni ,mellyet megl’özvén na- ’

„пьёт kelle lik inni.
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Ha ez nem segít, és az orvos is a’ nyugtató szere

Ret híjában adja, akkor а’ csontfenélől félhetni, és

azért melly metszésekel kell lenni egész a’ csontig, a’

mire hírtelen könny ebbűlés szármozik. Lehet a7 fájdal

mas helyre , kivált kezdetben, valamint a' csontdaga

natokra és csonlkinövetekre, а’ repűlű'kámforíret is

bekenni, a’ mellyre gyakran nyugalom következik.
A’ hol franczús csontfene támad, ott а’ xîsontolr:l I

többnyire igen hamar elromlanak, és illyenkor nem

‘ késni, hanem tüstént orvosi segedelmet keresni ,hogy a'

rettenetes baj tovább ne terjedjen.

2) Csont litörések.

A’ mit az éjjeli csonlfájásról 4általjában mondottam,

itt is helyet lel, t. i. a’ nem` orvos azt maga nem-or

vosolhalja, hanem orvosra bízza, itt pedig seborvost

hivasson. A’ csont törések' helyes orvosoltalására és

gyógyúlására' nem elég csak az elvált részeket ismét

egymáshoz tenni és öszveforrasztani, hanem az öszve

forrásnak úgy megesni , hogy a’, megsérült rész a’ maga.

előbbi formáját és erősségét újra “выпуск-112. Pedig a.’

csont töréseket úgy orvosolni? hogy a’ megsértett rész

Vben semmi éktelenség nemaradjon. nem olly könnyü

és nem mindenütt lehetséges. Csak a’ ki az eltört cson

tok” fekvését ismeri, tudja azokat ismét illő helyzetbe“

tenni és mind azon akadályokat eltávoztatni, a’ mellye'l-cA

á’ gyógyítástellenzik. De ha tudná is a’ nem orvos az

elvált részeket а’ magok helyes fekvésébevisszatenni,

olly alkalmalosan' azokat öszvekölni ’s bekötni még sem.

tudja, hogy azon jó fekvésökben megmaradjanak. Gon

dolóra vévén az ollyan csont töréseket is , a’ hol а’ csont

darabok elváltak, а.’ mellyeket aztán el kell venni, úgy

valóban nehezen fog kedve jőni «egy nem orvosnak, a:

illy gyógyításba avatkozni. Ö ‹‚ "
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A’ ki szerencsétlenségére vnlnmelly csontját el törte.

az a’ megsértetett részt mennél csendesebb fekvésben

llagyja, mig a’ seborvos elérkezhetik. Egybe álli'tvaîn

és kötvén a’ seborvos az eltört csontot, а’ Beteg még

jobban igyekezzék csendesen lenni, hogy az öszvetett

részek ismét el ne váljanak egymástól.

Megismérhetni a’ csont' törést abból , hogy a’Beteg

a’ megsértett részre nem támaszkodhatík , hanem, ha

ezt akarná tenui, а’ sértés szembetünik. Rendszerint

még egyéb tù'nemények is késérik а’ csont töréseket.

Néha görcsök "газу igen nagy fájdalmak állnak elö, [ш

t. i. valamelly ideigsértödölt meg, másutt igen ладу

gyúladás és seb hideglelés. Végtére imitt nmolt szem~

betl'inö ‘Юг-(011665301: is látszanak, ha t. i. valamelly er

elszakadt югу szétzúzott. Mikor a’ töréssel valamclly

liilsö seb is va‘gyon jelen, akkor a’ gyógyitás mindé'g

sokkel nehezebb. Átaljában a’ csont törések a’ Наш!

személyeknél sokkal elöbh meggyógyúlnnk , mint a’ már

korosaknál, annál hamarább, mennél vékonynbb volt

az eltört csont. ‚

Hogy a’ heköttetés ntán gyúladás és daganat ne

támndjon , a’ Beleg semmi hevitöt mng’ához ne vegyen»

hanem csak vékouy ételeket és vizes italokat. Az igen

vérmes embereken а’ fenyegetö gyúladáskor orvos ren

delésèböl eret kell vágni.

Azonkivül arra is kell vigyázni , hogy a’ Betegnek

folyvást puha székiirületeilegyenek, és azért yfò'tt вид-4

raz gyl'imölcsel is élhet. A’ pulfasztó, nehezen emész

 

шва és гены: eledeleket távoztatniszükséges ‚ valamint -

а‘ szeszes italokat is.

3) Cso ntfene.'

A’ csontl'ene еду rontékony csontfekély , n’ melly.

nom csak a’ kiilsö megsértések után, hanem a’ 56116

nyes gyermekeknél is, minden hasonló kiilsö ok 1161
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kid szokolt szaîrmozn‘i. Ha valalńell'y seb á‘ltal a’ свет:`

megmèzl'telenedík , és természetes Aszl'nét elveszti , шед

s`árgúl, barnúl ’s vég'tére elfeketésedik , akkor 'ez rendw

szerint а’ csontfene’ jele. De а’ csonlfene külsö seb,né1

kül ís szármózhatík , úgymint а’ csonthártya gyuladása

után, ‘аду ha a’ cSont fölöttvalamelly nedyesség gyül

üszve, а’ hol osztán , mihelyest а’ csont szenved а’ hl'ls

¿Ital evödik és külsö fekély ища. А’ kifolyó matéri‘a
sötét barnás'rszl'nü, é's ollyan a’ tépet is vágy a’ mivel

béköttetet't. A’ rtapogkító szonda alatt a’ свои‘ dai'àbos,

hoporcsos; é'S а’ fékély körül lévíí hús puha, ¿suny-‘n

szl'm’i ,és nem frisne'kI tetszö. Az egész seb’ szaga hason-k.

h't az ó szalonnäéhoz. G-yakran ezek а’ fekély‘ek begyó

gyúlnaïc ugyan’, de mínden külsö ok nélkül rövid idö

múlů'a‘ ismét kifakadnak, és ez a’környülállás 111631011

hàń gyam'ttatja a’ jelenlévö csontfenét.

l ' A’ csonlfene’ gyógyl'tását ig seborvosra kell bizui,

ńiex‘t neip ответам minden Западе: egyenlöképpen

Íaanem a" seborvdgnak a’ gyógyítást míndég a" seb’ lát

s'z'atjá, kiterjedése,'helyzete és e‘gyéb kürnyülállások

sze‘rint kell тете. vMind a’ gyèrmekeknél mind _a'

felnötteknél a’ cso'ntfene’ f6 orvo‘s‘oltatását belsö sze

rekkel szúkséges 'végre vinni, és eze‘knek adatjaikat

(dósisaikat) a’ Beteg’ korához, teste’ alkottatásähoz, ’s

w'fégtére a’ csontfer'le’ okához alkalmaztatm'.

A’ hol a’ csontfenqide'jén megismértetett és ók'osan

orvosoltatott, miuekelötte igen messzire haladott vol
na.. vott a’ -gyógyúlás gyakorta kevés idò’ alatt 11163161‘

ténik; de azután is 'örizze inagát a’ Вне; а’ szenvedö

résznek korn megeröltetésétöl, hogy а’ baj újra meg

ne rossza'bhúljon , minekelötte a’ gyógyúläs még tökél

letességre nem/ment.

Jóllehet ezen ulólsó nyavalyák mindég orvosi ‘аду

seborvosi sçgedelmet kívánjanak, mégsem mellözhetém

13



194

е1 egyiket is , minlhogy sziikséges az olvasókat az etl'éle

nyavalyák’ természetéröl is tudi'isílani, hogy azokat

csckélységnek ne vcgyék , és idején orvos ищи lássanak.

 

XIV.

BÓRNYAVALYÁK. f

l)y A’ hör’ felrepedezése.

A’ bó'rnek felrepedezêse, a’ melly kiváltképpen a’

nagy hidegkor és durva évszakaszokban tapasztaltatik,

egy igen kellemellen, valarnelly feszítö és fájdalmaa

éxfzétlel járó baj. Leginkálib az elfagyolt kezeken vete..

tik észre, a’ mellyekröl ulóhb fogok csak érlekezni , 

és 'az ajahkakon. Szármozik. a’ hörnek száruz volta vagy

ugyanannak merevénysége mialt , a’ mit különösen ne

vel az is, hogy azok , a’I Крит elöfordúl, az ajakaikat

‘.

_ nyálokkal megnedvesi'lik. Ezen megnedvesedés és a’

kiilsö durva levegö általa’ hör’ merevénysége nagyoh

.bodik és a’ Гей-средств szaporodik. E’ környûlállás a’

helyes orvoslást önkén‘tmulalja: a’ hört meg kell lá

gyi'tani, a’ mit holmi zsiradékokkal vihetni vêghez,

tellát a’ felrepedezett ajakakat szöllöirrel, cácao vajjal,

kimosotlirósvajjal és elfélékkel hekenni, ellenhen 6112

kedni, liogy a’ hör rajlok meg ne feszüljön egy’szerre ,_

.1). o. a’ nevetés kö’zhen , és nyállal sem kell ó’kel meg

nedvesi'teni. _

De nem csak az aiakakon repedez fel a’ hör, ha

nem a’ testnek más rêszein is , mellyekel а’ kiilsö levegö

érdekel , t. i. az orczákon és kezeken. Azonban az utolsó

részeken nem venni észre olly mélly repedéseket, mint

az aiakakon , hanem csekélyehh mérlékhen , a’ mit hör’

érdességének neveziink . de a’ melly természete szerint

nem egyéh, mint szintúgy a’ felsöbò’rnek (lölbô’i'nek)

пайка: és merevény volta. Azoknak , а’ kiknek a’ börôk
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igy<elduryń1. hasznos reàgel egynéhány órávalv elöbb

mosni meg a’kezeíket , mintsern a’ lcvegöre kimennelg,

és akkor is ne kemény kúli, hanem folyóvizzel. Még

jobb mindenkor а’ mosdó vizhez még egyebet is venni .

а’ mitöl a’ bó’r meglágyúl. Ilycn szer, a’ melly egyéb
aránt is legjobbv tisçll'tó eszköz, а’ Mahdòlakorpa, a’

maga lágyi't, nyálkás olajos részeinél Ради. И

Minden szeszes , erô's és sok repl'îlö olajoklçal ter
hes mosdóvizek, millyen a’ koloniai vl'z, vénus’ tej'e‘y

és más illy детишек. a’ börnek repedezett állapolját

roszabbl'tiák , ha még olly igen ajánltatnak is, hogy job

ban elkeljenek, {Майдан készl'töjiktöl ’s Eladójiktól.

A’ kezeket sokknl jobban lehet olt’almazni , mint

hogy azokat nem vagyunk kénytelenek kinn hordozni`

hanem keztyükkel is védhetjiik a’ kù'lsö durva levcgö

behatásától.

2) Ót’var.

Ez la’ bai [csak a’ gyermekçkre jó'ni szokott bör

kiütés, a' melly l'gy támad: Elejénte kia pörsenések

mutatják magokat , föképpen a’thomlokon , a7 halánté

koken, arczákon és az állon , a’ mellyek megtelvén az

után fel pattannak , és valamelly enyves folyóságok ём
nek ki, mellyböl ‘шага; var lészçn. E’ var alalt mindégY

több illy nedvesség választódik el, ez is kifolyik, és

_így mindég tovább terjed , néha az egész ábrázatrn is.

Söt néha az (Этан: a’ gyermek fejének csak egyik felén»

venni észre. A`kisdedek igen sokat Анна]: kiezen kíütés

égetö víszketése miatt. I'Iideglelés ninos jelen, A’ bai?

meddig tartását sem határozhatni, mert némellykor

llamar elenyészik , holott másut fél esztendeig, söt

továbhig tart. Сад]; ritkán jelenik meg ugyan azonn gyer

meknél kétszer, lassanként ismét magától elenyészik ,

és, ha a’ gyermekek nem vakarták {Ы igen körmeik

kel, semmi hèlye sem szokott haitra maradni.

13°
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Ezen nyavalyában nincs mitől félni, noha némelly

esetekben a’ kis Beteg” arcza íszonyuan el van is rúti't

va , úgy hogy a’ var néha a’ szemhéjakra is elterjed és

а’ szemek vörösek; mert mindég elmúlik a’baj lassan

ként magától, és azon kevés esetekben is, а’ hol több

évekig tartott, legalább az első fogaknak kifakadások

után begyógyúl. 1

Néha а’ kiütés hamar elmúlik, ha a’ gyermeket

más életmódra fogják, p.' ol ha а’ sokáig szopott gyer
meket elválasztják , vagy, lha még igen gyengék, más

dajkát fogadnak nekik. Belsöképpen а’ gyermekekkel

Háromszínü violafüvet, olasz kömény magvat és édes”

gyökeret lehet itatni, a’ melly igen hasznos és az egész

hajat nem sokára elüzi: Vegyílsd ’s messd öszve , aze

után főzzd meg herhaténak. Ha ez aí théa segít; а’ var

‚ kiszárad és lehámlik. Mikor elejénte а’ kis hólyagoes

kék sok evességet bocsátanak, akkor jó a’ kerpavizzel

vagy meleg tejjel való gyenge mosogatás. Ha a’ var igen

^ kövér és vastag, és alatta sok genyetség gyü] meg, ak- ,

kor azt be lehet napjában többször sótalan vajjal kene-

getni , a’ mitől a’ var leválik, és az alatta lévő bőr, ha

előbb meleg téjjel lemosatik, gyakorta megszárad. А’

meleg tejet használhatni ott is, n’ hol a’ szemek az

olyan eves nyálkától betapadnuk, és a’ gyermek azokat

reggel fel nem nyithatja. Ha ezt elmulasztjuk, akkor

a’ gyermek а’ szemeit erővel nyitja fel, ’s e’ miatt néha
vörössé , душам lesznek, és a’ szemA veszedelembe

jöhet. Igen kellemetlen , ha az illy var a’ háton terjed

el, mert а’ gyermekek miatta nem fekhetnek jól, а"

'ruhájok hozzá ragad, és minden mozduláskor egy darab

var fejlik le. Itt a’ varat kiváltképpen szükséges , kí

mosott vajjal bekenni. hogy részént à’ kemény nyirkos

var leváljék, részént pedig a' fejérruha, a’ßeteg’ al

kalmatlanságára és fájdalmára , bele ne ragadjon. 'Le

щит а’ var, а’ bőrt osztán mészvizzelkell tisztogatni
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és a’ sebes‘helye'ket is vele megn‘edvesíteni, vmeri'. így '

’ hamarább megszáradnak. ‚ l

', Ha a’ kil'ités ezen szerekre nem kisebhedik , söt щ

,lán még nagyobbodik, nkkor orvosra lészen szúkség ‚

kivált ha az orr, szemek ‘аду 11145 nemes részek van« y

11.11: betapadva , a’ mi а’ gyermeknél a’ 1el1e1lést,1álásl,

ée. akadályozná.

А’ 10Ь1›111‹1$1‹о1: és Зубы/111113 1111111 a’gyermeket öríz

ni kell a’ дата és hideg levegötöl , egésséges és jó ele

.delekkel iartani, és a’ börét gyakrabbau t’éjjel lvagy

korpavizzel, kivált mandolakorpáéval mosni, а’ ше11у

11130186 а’ 1161‘: nem csak tisztl'tja hanem gyengíli és

lágyl'tja is.

'3) Hévség ‘аду122а‹111зЬе11рбгзеп6зе1‹,

b 11) i r c s ó k.l

oly börkimés, этапу leginkább а’ anni férjn ‹

_szcmólycknél tapasztallatik, .és rendszerínt a’humlokon,

_az ábrázqaton általjábàn és a’ nyakon látszik, Az ifjú

lcánykákra is , noha ritkábban, elszármozik; és ezek

nél legsůrl'ibben, és gyakorta csupán, а’ 11уа1‹0п‚ А’

kiülés áll apró vörös pörsenésekböl vagy bibircsókból,

a’ mellyek fájnak , ha а’ homlok i'zzad és а’ kalap 1111111

van. E’ bibircsókon ulóbb valumelly állátszó hólyn

gooska .támad , mellybe lassanként valami süríí ,` gènyet'

ségfe'le nedvesség gyül, de ismél magától elszárad ,

,minden ripacs Урду sebhely; (Лоты) nélkl'il; néha

miudazállal sokáíg valamelly sötét piros folt r'narad ‘Чаи

sza, u’ melly а’ hideglevegökor jobhan szembetl'iník;

 A’ test’ alsó részein pedig ez a’ kil'ités soha se .vé~
lctik észrie. .

„ Az okok, mellyek ezen kiütvést gerjesztik , sokfé

lék; de legmakacsabbak ezek а’ pörsenêsek, ha а’ $211

lc'kröl jutott а’ gyçrmekckrc. Azonkivůl n’ vilézebh

burivókon is gyakorla 1áLtnuk,és 'állaljában' mind azo
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kon, a’ kik igen buján élnek. semmi rendes életmódot nem

tarlanak , sokat lánczolnak , viigy akármiképpen soket

izzadnak , mindenféle mesterkélt lermészellen és nehezen

emészlödö eledelek állal emészlöerejöket megrontják ,

gyornrokat elgyengilik és rosz tzlplálónedvet szoktak ké

szl'leni. Véglére nyáron is igen közönséges baj 'eZ , а’ nag)`r

‚ liévség’ ideje'n, НИЦ! a’ férjfiak liomlokán, a’lhol an

izzadtság mindég legnagyobb és a’ kalap a’ hört nyomja.

G'yógyitószerül kiilömbféle niosdó vizck „мыш

nak, de ezek egyedûl nem elégségesek, hanem elöbb

az okokal kell elhárilani. A’ Nagyihalók p. 0. , a’ kik

az ivásl. el nem hagyják, ba'r mint mossák, dürsöljék

is a’ höröket, még sem liszlúl meg. A’ kik rosszúl

emészlenek , a’ gyomor’ erejil‘kell jó állapotba hozni,

:rendes diaelát larlani és a’ szabad 4levegön sokat mo

zogni , ez állal az emészlés megjavul , és a’ nedvek дида

lásai elmúlnak. ‚

Csak az okok’ elhárl'llatása után lehet a’ helyhéli

'képpen alkalmazlatandó szereket elövenni. A’ hol sem

:mi okra sem akadni is, 16,` elöbh hashajlót venni he,

mert a' helekhen lévö lisztzítalanságok ezl а’ börkiütést

tarlózlalják és szaporl'thatják. A’ férjfiaknak kiilönösen

a’ folyóvizben гаммы ajánumtni. Mosásra legalkalma

tosh a’ keserü mandolaléj , vagy csak a’mandolakorpa;

тег: nèmellyeknél csupán azérl lámadnak eiféle pörse

nések, mivel a’ hör igen érzékeny a’szappaniránt. Más

orvosok a’ felomladozott re'szeket eczellel és vizzel la

nácsolják mosni.  Azokra nézve, a’ kiknél ez a’kil'ités

az áhrázalot annyira elborítolla, hogy mások elölt

utálatot gerjeszt, megiegyezzük, hogy a” мамы más

nem látszó részeire is térilhetik a’ testöknek. lgy én

ez elött gyógyl'lotlam egyiflú embert , a’ kinek arczán

ez a’ kiiilés igen böven voll. Ennek a’ hálát és nyak_

~ezirlját`én naponként egynehányszor ilanéllal vagy ke

{Не} dôrsölteltcm, ’s nem sokára ` az egész kil'ilés 1de
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vette таят. Kevés idö mulva az egész ábrázatja шее;

tisztult , és hashajtó szerek és fulyóvizben való fórdés

_által végre а’ hátáról és nyakáról'is eltíint.

4) Májszl'nü Гонок.

Е’ foltok , mellyek többnyire а’ mellen, nyakon

és karokon jelennek meg , barnás sárga szl'm'ik, bfzon'y

talan nagyságuk és formájuk, hol kicsinyek , hol na

ugyok, hol külön állók, hol egybefolyók'. Ezen foltok- _

пак sokféle okaik vagynak, és némellykor egészen ár

{видно}: ‚ ’s csupán a’ börnek és sejtes szövemek híbáji,

máskor ellenben nngy veszedelemre mulatnak, vagy

legalább súlyosább_nyavaiilyákra. Meg `szoki/ak jelenni

a’ vizelösség alatt és`a’ mint közönségesen vélik legin

kůbb akkor, ha a’ méhben leánymagzat Vagyon, de а’

mi nem mindég igaz. Illyenkor пока: ell'izni nem

lehet, hanem néha már a’ terhességkor n'éha, pedig, és

bizonyosan, à’ gyermekágybaq enyésznek el. —- Má

sodszor a’ havitisztulás’ és arauyerek’ folyásának fel

akadásakor is elöjönnek, de á’ helyreállolt folyással

lel is tůnnek.  Véglére legmakacs'abbak а’ májbeteg

ségeknél és a’ szíínádrás személyeknél. Az elsö esetben

МНЕ; tartanak, a’ meddígr а’ májnyàvalya, az 1110136

ban ред]; gyakran holtig is, lcgalábbeml'g a?> nemzésre

való idöszakasz tart. Csak а’ szünádrás személyek 'Sza

badulhatnak meg tölök a’ tengervizben való 52013111

malos Ifördés által; egyéb azerek, а’ legdíosértebbek

is , sikerelleneknek tapasztallattak eddíg по}: ellen.

5) ‘S ömör. _

`A’_ sömör kíilömbféle, és legtöbbnyire sokáígtartó

és makacs böruyavalya. Megkülömböztetjük печные

sen a' jófélét'vagy szál‘azat és a’ nedves ‘югу nyirkos

sömört. кидать leginkább valumelly hólyagos kíl'i

téssel, al1’ _melly lassankéut elszárad és ‘шаг, hágy ma

U

r
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ga nlán, mellynek lehámlásával is meg sokáig foltos

_maren a’ bör. Föképçen közönséges a’ száraz, pikke.

Ylyes sömör, mellytöl az egész hör’ szine megdurvúl.

Leggyakrahhan а’ fehérszemélyekre jö, kik Phleg

más és rest lemperamentommal birnak, és pedig, a’
minl látszik, csaknem mindég a’ meghiilés ulán.y A’

test’ minden részein .lámadhah kiilönösen a’ csecshim

hó’ udvarán` is, és a’ legcsekélyehb dörsölésre is, а’

mit az alkalmallan viszketés miatt alig kcrüllxetni el,

fölötte égelöleg Ей]. Rendszerinl lühh hónapokig eltart,

és a’ mi legrosszahb, öszkoi` és lavasszal isniét vissza

szokott jöni. A’ sömör okai igen sokfe'lék , t. i, meg

hülés, etnésztésbeli bajak, a’ kiilömbfe'le kenöcsökkel

visszaélés , a’ gyapjuból valo ’s egyéb дата liolmiken

való alvás, ée. Legkönnyebben megkapják a’ fínom,

gyenge böri'í ,_ ’s i'gy а’ szöke és vöx'öshajú személyek.

A’ nagyon vérmes és a’ hypochondriás személyek is

gynkran megsömörösednek.

A’ gyógyúlást siettetik elöször a’ helyes (Идеи ,

azután n’ czélszerü helsö orvoslás , és az okoknak elhán't- ‚

talása, ’s végre a’ heteges részekkel való jó velebánás.

__ A’ diaelára nézve meg kell jegyezni , hogy a’ zsiros,

kövér, avas és fiislölt eledelek ártalmasok; úgy a’ he

vilö és kivált szeszes ételekkel ’s ilalokkal való e'lés is,

és inkábh a’ hù'vesilö diaeta, és czukorviznek itala

ajánllalhaló. Az okokra nézve рейд, a’ bövérü szemé

lyeken az orvos rendeléséböl erel kell vágni , a’ meg

romlolt emészlést helyrehozn'iés mindent ellávoztalni ‚

а’ ’mi a’ 'hört kiilönösen izgathalja. Tavaszkor hasznos

a’ nyers vértis`zl1'ló füvek’ levét inni, má'skor pedig

megtiszliloll horkövet vizben. A’ beleg helyeket vég

tere mossák meg néhányszor napja'ban langyos vizzel i

és a’ nedvesség’ leszái‘i'lásakor a’gruhával való erös 661‘

sölêst távoztassák. Ha_ az egêsz szinën a’ leslnek hasonló

sömörfoltok vagynak , akker legjobba’ korpával {бы
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vi'fben Fórödni, ellenben a’ szappannal való mosást ke

rülní. A’ sömöi‘t hirtelen elhajt'ó szerektöl kiki 6112
Ykedjék , rñert mindég belsö nyayalák, leginkább vak

ság és siketség szokott erre következni. ‘

в) Кб1е5111т1б.‚‚

' l Е’ neVeZel’. alatt értetödik а’ fölsöbörnek valamclly,

köles szemekhez hasonló kiütése, ‘a’ melly egyedül

szinte soha sem jelenik meg, hanem igen gyakortai

másmyavalyákl'mellett vétetik észre , ’s ekkor а’ hört

durvává, darabossá teszi- A’ köleshimlö kl'ilörnbféle,

. о. vörös va y fehér а’ szl'nére nézve‘ vizes eves
’ 1 9 y

то 1е`е5 köleshimlö 11’1111111 а’ hól a ucskákban lévö ’
by 7 y g

nedvesség vizhez, evhez иду téjhez hasonló , ,’s а’ t.

Ezen utolsó csupán а’ gyermekágyban törlénik, ha а’

téj elválasztódása meg van gálolva. A’ köleshímlö akár

melly hideglelést 15 kl'sérheti, és néha az egész пута

1уа’ 1:11‘1115111101‘ lállalik а’ börön. A’ I_negjelenésekoi`

észrevétethetö történetek 4nem igen nevezetesek: leg

többnyire t. i. valám'elly mértékletes hidegleléssel íít

ki bö izzadás közben és a’ börnek viszketö szurásával .

а’ 111е11уе1; leginkább a’ homlokon, ujakon, háton és

а’ czombokon él‘ezhetni. Néha pedig mellszorulás és

szívdobogás is elözi meg. A’ gyermekágyàs személyeken

gyakorta támad а’ gyermekágybéli fçlyásnak elnyo

mattatása után ‘аду à’ téjnek rendetlen elválavsztódá-'Ã
sakor , és íllyenkor а’ kiiités igen kövér és egy gnlamb-l

tojásnyira is nö némelly hólyagocska , a’ mellyben ya?

lamelly téjféle nedvesség vagyon, és ekkor a’jelenlévö

hagy hideglçlés mellett valóban igen ves'zedelmes nya:

`vixlyának tekénthetni а’ köleshimlöt.

Már а’ köleshimlö akár'minö legyen, de mindég:

legsiirübben az ollyan részeken 111111, а’ ‘111е11уе1‹ leg

mclegehben vagynak, és l'gy legbövebben-a‘ csuklók’

vagyis izlxajlaís’ok’, belsö felén.
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A’ ракеты, а’ melly gyakran a’ rothasztó‘éà

pestisféle nyavalyákban kevéssel а’ halál elött láttatik,

a’ köleshimlö abban ki'ilömbözik, hogy ez a’ bórön~

fclnmelkedik, amaz pedig nem. A’ csúsz és köszvényes

nyavaiyákban a’ küleshimlönck kiütése reudszerint nagy

könnyebbiilést és fájdalomenyhiílést okoz, holott e1- Y

lenben , annak elenyészése a’ meghù'lés miatt , mindég

igen veszedelmes,  A’ köleshimlô' nem tart едут-дм;

néha kevés парой mulva is leszárad, kivált ha nem

volt az egész testen ellërjedve, de rendszerint hét na

pig szokott maradni, és azulán elenyészni. Arra is in

{в}; mindenkit, hogy azt, a’ miennêl több, köleshim

lönek ne tarts'a vigyázatlanságból., noha ebben a’ bot

из igen könnyü, p. 0. h_a Va’ köleshimlövel kanyarú

vagy skárlalhim'lö jelenik meg. Megismérhetni а’ kö

leshimlöt а’ már‘ clöadott isméijlelö‘ jeleken kivül még

nz illye'nkori verl'téknek sayanyús szagából is. Miként

külömbözzék n’ skárlát, knnyarú és egyéb börkiiilé

sektöl, ад ezeknek egyenként való lel'ratásokhól fogja
lilanulhatni az olvasó- l u

Leggyakrabban vétetik észre tnvaszkor ,_ a’ gyen

gèbb testalkotásuaknál , sokat bennülöknêl és a’ mocsá'

' ros tá’jékokon. Vallyon ragadós e, meg bizonyosan

mindem'itt el nem Миши-021111111}. Az inbeli hideglelév

'aeknél a’ fejér köleshimlö’ megjelenése nagy veszede- ‘

lemre szo‘kott mutatni.

На nz epés nyavalyákban a’ köleshimlò'vel mérték~

letes hasmenés van jelen , akkerv ez jó jel- rendszerint,

holott ellenhen az inbeli betegsêgeknêl rosszat jelent.

Mennél szárazabb а’ nyelv , mennèl inkább magán kivül

van a.’ Beteg, mennél hajlandóbb a’ vé‘rfolyásokra, és

mennél többször ered el az orra’ vére , annál rosszabb.

Вова az is, ha n’ köleshimlö igen ïmélyen vagyon а’

hòrben, és nem akar kijönni. Ha vulamelly nyavnlya

(„шаг köleshimlövcl türlc'nik , és a’ Betcg erre mcg
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könnyebbedik, akkor az izzadást kell néminemüképpen

bodzaherbaté ita‘llal segíteni; ellenben рейд; а’ Beleg

igen melegen ne tartassék, hanem csak mérléklelesem

Egyébaránt а’ köleshimlö kúlönös orvoslást nem kl'ván ,

hanem csupán a’ fönyavalya véletik tekéntetbe , a'me1~

lyel megjelenik.

7) Csalánhimlô, Csalánkórság.

Nevezetét onnan vette , mivel ez a’ kiütés а’ hört

ollyanná teszi ,Änintha csalánnal veregetlék volna meg. `
A’ mikor Миша, igen nagy és nlkalmatlan viszketést

okoz, és a’ vakarás utńn valami kevés'e'getö érzést. Ez

a’ .luö'rkiiitésl mindég csak egyet egyet fog elö, és nem

ragadós.

A’ csalánhimlö is többféle; a’ mídön a’ hör, a’

kiütéshéli foltok között., igen halovány, neveztclík

Porczellánhideglelésnek (Torgeüanfiebcr). A’ csalánkór

ság’ kiù'lése történik gyenge hideglelös mozgásokkal leg

többnyire igen hamar és veszedelem nélkül, legnlább

harmadnapig. Legsù'rübben szokott láiszaní а’ mellen

és a’ karokon. Néhány napíg J’gy állván , azulán tübb

nyi_re szintolly hmnar eleuyészik, mint. támadott, és

ha valami szédelgés ‘аду ájulás van is ‘az elenyészése

kor jelen, ezI még sem из: semmit is. Némellyeknél

a’ böruek viszkelése a’ kil'ilés’ elmulta után is tart. Sem

mi lehámlás sem véletik észre. A’ csalánhimlö legin

kább tavnszkor támad , а’ Íérjñ személyeken ritkán, de

авт“ gyakorlább az asszonyokon és gyermekeken. Okai

közönségesen n’ meghíilés és meggátolt börkigò'zölgés,

szeszes italokkal élés, és néha ollyankor is elöjön, ha

valnki az élelektöl'megundprodik, mellyek ellenére

vannak, vagy természetével egészen ellenkeznek. Így

штаб р. о Némellyeknél, ha мы, озгы‘райсас ée

esznek; a" mint mondják.
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Ez a’ nyavalya rendszerint nem veszedelmes ,--de

még is igen alkalmatlan vendég a’ belső szorongatod

zás, szüntelenvaló viszketés és nem alhatás miatt. -

Néha а’ csalánkórság igen sulyos betegségekkel jár, de

ekkor is csak а’ főnyavalya okozza а’ veszedelmet. -

Minden veszedelmellensége mellett is azonban vigyázni

kell, hogy a’ testbe vissza ne vetődjék, mert ebből

7 káros következesek s_zármozhatnak.

A’ hol а’ nyavalyát hasduguláso'k okozzák д ott а’_

Betegnek klisztéreket kell adni ,` vékony levesekkel őtet

éltetni, és minden nehezen emésztődö eledeleket attúl

távoztatni. Ha pedig a’ bőr, kígőzölgésének meggátol

tatásából származott, akkor bodzathéával mozdíttassék

'elő az izzadás , a’ mi többnyire nagy könnyebbülést is

szerez. Végre azon kell lenni, ' а’ mi legszükségesebb,

hogy a’ levegő" mérséklete egyenlő légyen; egyébaránt

ezen orv oslás mellett nem félhetni semmi rosztól'ís.

8) Hólyagos kölesbimlő.

Igen ritkán tapasztaltatik ez a’ nyavalya a’ jól

tapláltatott és tisztán tarlott gyermekeknél ,és ha meg

jelenik is nálok , ismét fölötte gyorsan elszárad (és olly

apró , és lkevés , hogy legalább tőle nem félhetni. El

lenben leggyakrabban a’ csecs nélkül neveltetett gyer

mekekre jő, és pedig azért , mivel ezek nem а’ leg

egésségesebb táplálószereket kapják, és illyeket 53501:

.vor mértékletlcnűl, а’ honnét valamint más betegsé

g( kre úgy erre is az illy kisdedek l hajland'óbbak. Né

ha ugyan a’ maga tulajdon anyjától szoptatottgyerme

len is igen bőven üt ki, de itt а’ tisztátalanság miatt

leginkább, mert а’ bol a’ gyermeket naponként esl'

nosan tartják , és őtet, valahányszor elcsunyitja magát,

lól megtörlik , és ha igen megizzadt , nedves ruhájit néki

meleg szárazakkal cserélik fel, ott а’ hólyagos köles

hímlöre nem könnyen akadunk-Ez а’ bc'írfe1lu3lyag-
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zás mindég köleshimlövel van együtt, és a’ kölespör
senések között egy Atögoml‘myi hólyagbcskák láttatnak,

а’ mellyek folyvást nagyohbodnak, mig eg).ï nagy bor

sónyira nem neveked'tek» Elejénte mindég átlátszó ned

vességgel vannak teli, de ez mindêg sürüblJé lesz és

végre, 11111101‘ а’ hólyagocskák már‘elég nagyra nöttek,

téjsz'l'nre változik. lllyenkor, és ha' a’ hólyagocskák f

jól megtelve emelkednek fel а’ börön, majidY azok el'

111111111111111111 és а’ nyirkos nedv belöiök kiömlik. Most'

kezdödik meg а’ gyermek’ fò'gyötrelme: mindenütt, а’

hol az emll'tetl hólyagocskák állottak, а’ hör >sebes és

fáj , ha a’ ruha hozzá ér, a’ fehérruha eljó'sen oda ragad,

és azért а’ gyermek levelkeztetése igen kl'ilönös vigyá-i

21151 ’s ù'gyességet kl'ván.- A’ gyógyitás iml'gy men ve'g-«~

be: 11’ gyermeket, ha nem szopik, táplálják jó eledc

lekkel, és ezekkel se tömjék gyomrokat teli. Ezen

pont felò’l a’ hely’ szüke miatt bövebben itt nem l'rhalok,

‘(10 olvasóir'nnak , a’ kik e’ felöl többet akarnak 11111111,’

nem ajânlhátom elég‘gé eme’ munkát: 11250? bie fûnfìlìrbe

штатив be: Sìinber ofyne Emutterbrufì; non Dr. 811161‘.
ЯиЬт. ‘,Uteiyîncr. ßeipgìg bci battmann. 1822.-.A’he1yes

táplá’ltatáson kivül még a’ börröl való gondoskodást

sem kell felejteni. Az elgyengült bör'tehát tisztán 1111‘

tassék és 11111105 fíivekkel készült fördökkel erösittessék. "

Föröszszék `11’ gyermeket egyszer vagy a’ környülálláj»

sokhoz képest kétszer napjábanmezeikömênytheábani

de a’ leszárŕtás és törléskor vigyázni , kell, hogy а‘

szegény gyermeknek sok fájdalmat ne olkozzanak. Leg

jobb a’ teslét valamelly száraz pulla` ruhával ‚ mindem'ivé

kicsinyenként oda nyomva ‚ gyengén leszárl'tani. Az oda

ragadt ruhát elöbb kivülröl meg kell nedvesl'teni `s_I úgy gyengén levenni- A’ `fórdés ulán , hogy a’ ruha is

mët oda ne ragadjon , be lehet az igen kipállott helye

ket korpafüpol‘ral (Lycopodii semen) llinteni.  Azun> ‚

kivül a’ gyermekszoba’ levegöjét tartsák 115211111, a’.
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Бум-тек’ hnsät рейд lúgyan; x'gy a’ nynvalya humax

el fog múlni.

9)Szeplö,lRlogya. —

Ezen isméretes börfoltok ellen , a’ mellyek да}:

ran lélen elmulnak , legalábh meghalaványabbodnak ,

és nyáron ismét elöjó’nek ‚ és a’ mellyek leginkább ’s

csaknem egyedül csupán azokon vételnek e'szre , а’

kiknek szöke vagy vörös hajok vagyon,igeu nagyszámú

mosdóvizek és egyéb szerek ajánltattak már, de a’

mellyek többnyire сна!‘ télen segl'tenek, t. i. mikor a'

{ОНО}; magoktól is megfeh'érednek; a’ mi eléggé bizo

пуща е’ szereknek csekély hasznosságát. Legjobh, a’

szeplöket elkerülni, a’ r‘ni az álml lörlénik, hogy' az

ember nedves arczczal yveröfényre ne menjen, а’ verí

téket ábrázatjáról letörli, és a’ mi kivált az asszonyo

kat illeti , napernyöt hordoz. Ezenkivül lehet’a’ mosdó

vizbe eczetel; is tölteni , vagy ezzel а’ foltokat néha be

kenni , mert ez а’ szer csupán nz, a’ mellyi‘öl’bizonyo

san tudni, hogy a’ szeplò't megsz‘x'ntelenl'ti. Eg'yehek

még más szerröl is ugyan ezt álh'tják , a’ melly minden

patikában találtatik és Oleum tartari per deliquinm

nak mondalik. A’ viselös személyek , a’ Рейды“ ha

vitisztulással veszödö leányok és a’ megdugúlt aranyerü

férjiiak is megszeplösödnek. Az elsö esetlgen a’ szeplö

a’ 'szi'ilés “Щи e1mú1ik,`a’ másodikban рейд а’ szo

kotl vérfolyások’ isméti eleredésök шёл. 

10) Méhjel, anyaméhjel.

A’ méhjelekröl ugyan ад mondhatom, a’ mit n’

szeplö felöl elöhoztam; az ellenök ajánlott szerek t. i.

legtöbbnyire haszontalanok: A’ szeplöktöl ezek abban

‚ külömböznek, hogy a’ gyermekekkel ноша]: а’ vi

lágra jönni, Богу sötétebb szl'nüek és nagyobbak, а’

Ъбгбп felemelkednek va1amennyire,és n’testnek akár
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lmelly részein ymegjelenhetnck, az elfódözötteken is,

а‘ hoh szeplöt‘soha sem láthatni, minthogy ez rend~`

szerint csak az orron telepedik meg. 4- A’ méhjelekct

hizonyossa’ggal csak étetös'zerekkel hárl'thatni el; de ta

nácslçm, hogy ez mindég csak az orvosra va schor

vosra hizattassék , mért néhol veszedelmet is okozhat

nának» 

11) там А himiö (mman). vöröske.

‘ Fölötte nehéz a’ nem orvosra nézve, a’ hörkiú'té- `

seket csupán az ö vörösségekböl és а’ foltok' {011111116

bó1megismérni,_a’ mire az orvosok is sok Lapasztalás

,áltnl jutnak e1; és ezt leginkább a’ most következö

három nyavnlyaformákról álll'thatni.

A’ vöröske leg yakrabhan сад]: fehérszemélyeken

ès gyermekeken Миша, felnött férjíìakra csak igen

ritkán jö. Nem igen виду hidegleléssel k‘ezdödik , а’

inelly közben а’ kiiìlés megjclenik. A’eßetegek elöször

.hágyadlságról pnnaszolkodnak, az ételt nem kivánják, '

gyomrok émely'eg, а’ szemhéjaikhan égetö érzést ta

размещая!‘ , kezeik forrók, és kivált éjjeleik nyugtala

nok', álmatlanok. Némellykor a’ hideglelés igen mér

tèkelt, máskor ismè't olly ищу, hogy a’ Beteg eszén

kivül is heszêl. A’ hörön а’ ßollok azonnal meglátsza

nàk, de `nriég-nincs bizonyos formájok. hanem hol ki

csinyek hol nagyok , és a’ nyavalya’ vége felé mindég

johban kiterjednek. A’ hideglelést nyakfájásl is kl'séri,

a’ melly a’nyellhetést gyakran egészen lehetetlenné teszi,

de néha igen csekély, ШИН: ha a’ hideglelés gyenge.

Az arczon soha sincs sok kiütés, söt gyakran semmi

sem , de egyèbaránt a’ test mindem'itt piroslik.  Ha

valaki a’ hört az uijával nyQmja . akkor, mig n’ пуо

más tart, az megfehéredik‘mim а’ skärláthimlönél , de

_utánna tüstént elötíinnek а’ vörös foltok. A’ hör ehben
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’s nyaval'yáhan egészen sima a’ Иртыш”, ha csak

köleshimlövel nem jár , a’y mi elégszer megesik. `

Hat , Vnyòlcz иду liz nap mulva a’ vörös hímlö

elenyészik,A a' nélkül, hogy vörös foltok maradnzínak

hátra. Az utána kövelkezö börhámìás nem törtênik olly

ладу darabokban, nìint а’ skárláthimlönél , de nem is

olly korpaformán, mint a" kanyaróknál.

Általjában ez а’ nyavalya lcghasonlóbb а’ skárlát

hìdeg'hçz, de uèm illy veszedelmes és"neln vonèl maga

шёл vizkórságpt; azonban Irosszféle hideglelések is já

rulhatnak' hozzá. Ад orvoslás is csakneln ugyan az.

‚ A’ Betegnek mértéklett melegségü szòbában kçll feküdá

nie, folyvást gyengén izzadnia, a’ mit bodzahei‘bnté

ilallal segl'thetni. A’ szükséges hasürülésre is kell ù'gyel

ni, és, u’ hol m'ncs, kliszléreket alkalmaztatni. Pió

czákra-soha sincs мы; , mint néha а’ skárlälhídcg

lelésnél, тег! nem künnyen szármozik gyúladás. — На

' a’ hÍdeglelés .gonoszfélévé ienne ,` a" Beteg sokat esze

lösködne ‘аду érzékei igen e1 volnának tompúlva, ak

kor orvostól kell tanácsot kérní ; mert ez a’ hozzájá

ruló hideglelés saját orvoslást kíván.  А’_ Felgyógyú

lóktól mindent távoztassanak, а’ mi nékik árthatna ,

kiváltképpen .á’ meghüléstöl ô’rizzék öket, nevezetesen

pedig a’ lábakétól.

12) Kanyaró.`

I

Rendszerínt csak egyszeriámadja meg az emhert

` életèben , mint а’ csécs vagy is himlò' , és nem olly ki

~vélel nélkül, mint ez. A’ kanyaró járvány képpen

szokoltnralkodni és Рей; ‚1е3Ц5ЬЬв2бг tavasz és 632

kor a’ jelenvaló idöjárás határozza meg aztán a’hideg

lelés’ gónoszfélçségêt. Ez а’ nyavalya úgy kezdödik mint

а’ hmm. А’ nyelés , muy а’ 5111111 és vöröshimlönél

Olly bajos , itt egészen szahad, de a’ lehellömiiszerek

szcuvcdnek. A" Beteg’ orra rendszerint megdagad, gyn-_

i
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I Копа prííszszenik , és valamellŕ вами, igen alknlmat

lan köhögés van jelen, a’ выше} égnek, könyeznek és

'igen érzékenyek a’ világosság iránt.

A’ kanyaró (‘И apró világospix‘gs foltocskákból а’

a’ bolhacsipésekhez hason'lókból, de a’ bô'rön valamen

nyire felemelkedne. A' formájok ezen foltoknak nem

mindég kerek, hanem néha meghatározatlanis. Mind

egyik kanyarófoltocskának а’ közepén egy vörös dom

bpcska vagyon. A’ skárlát es vöröshimlötöl дым kü

lömbözik , hogy az ujjal való nyomáskor а’ foltok nem

enyésznek el egé‘szenl, hanem vörösen maradnak. —

A’ ka‘nyarós Beleg’ feje nehéz, élelkívánása Миши,

és , ha a’ kiiìtés siirün támad, az’ábrázatja valamen

nyire felduzzad. Mennél siirûbb a’ kanyaró , annál erö

sebb а’ hideglelés.  A’ kiíitése után а’ kanyaró három

napig virágzik a’ börön , azután ismét lassanke'nt ele

nyészik, a’ midön az eló’ször jött ГОДЫ: rendesen az

abrázaton elöször is lialaványodnak el. — Erre kö

velkezik а’ lehámlás , de sohay se nagy darabokban,

hanem csak liszt ‘югу korpaképpen. A’ lebámlás tart;

négy vagy hat napig, és {Ну az egész nyavalya tizen

négy napig. ~ ‚ ‘

Mikor a’ has nem ürül, akkor lágyi'ló klisztért

kell adni. ’ .

Azon kivůl a’ hört nedvesen kell tartaní és a’ kö

högést enyhiteni, a’ mi lńgyl'ló szerekkel töx'lénik.

~ A’ kanynró nem olly veszedelmes ugyan mint a’.

skárlát hímlö, de magában mégis igen gonosz nyava»l

lya , a’ 'mellyet mindég orvos мы kellene gyógyítani,

‘kivált ha a' hideglelés valamivel erösebb , a’Beleg esze

lösködik és igen elsoványúlf. Az ablakokat be kell

fódni , mert a’ vilu'gosság а’ szemeket igen izgatja , és

n’ Вас; semmi hideget ne igyék , egyébként a’ köhö

gése uagyobbodik. A’ kanyaró nl_án gyako'rtn valamelly .

m’akacs keh marad hálrq, söt néha fojlóhurut is , a'

14
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mellyet, veszedelmességc mintt, mindég orvosra kell

bizni. ` ~

Ennyit а’ kanyaró felöl; az olvasó ebböl tanuljà

megismérni ezen. nyavalyát (magának акт. gyógyl'tani

vakmeröség volna) hogy idején orvosi segedelmet ke

reshessen.

13) Skárláthimlö, skárláthideglelés,

bl'bor.

Sokkal veszedelmesebb a’ skárláthimlö , melly a’

'kanyaróhoz csak abban hasonlit , hogy az embert é1e~

tében csak egyszer támndja meg, és szinlúg)r 161176113’

képpen szokott uralkodni. Valamelly fázás ‘аду bor

zndással jelenti шага“ és а’ tagoknak bágyadtsága ’s

lankadtsá‘gok által. Ez a’ kiütés igen állhatatlan, а’

1едсзе1сё1уеЬЬ-о1со1сга is elhagyja a’ hört és más belsö

részekre vetödik , a’ mi többnyire halállal végzó'dik. '

A’ vele járó hideglelés nagyobh, mint minden más

’ börnyavnlyáknál és néha az аду is meg души]. Mär
24 órányi hideglelés után némellvy Íoltok iitnek ki a’

börön, а’ mellyek mindég tovább terjednek, выем

hekkélesznek, és elöször ez az ábrázaton, nyakon ,

mellen és karokon látszik. A’ kiùtés sima, és nincs,

` n_lint a’ kanyaró, felemelkedve а’ börön , de mint ott,

úgy iltt is feldagad а’ hör, ha a’ kilïlés igen hö. На

valaki a’ megvörösült hört az ujjával nyomja, пиши

nnnak helyën néhány pillanlatig fehér Íoll látszik, de

n’ melly ismét hnmar megvòrösedik. -— A’ skárláltal

együtt , gyakorla nèhány nappal elöbb va‘gy ulóbb,

nyakgyuladás is jelenik meg, a’ melly többnyire szem

betiinö, és kivált a’ Ы; folyó holmiknek le nyelhe

tését nehezzé ’s fájdalmassá teszi.

A’ skárláthidegbeli járványok leginkáhb öszkor

mumlkoznak, és ekkor egész télen szoklak uralkodni.

Legközönségesebben а’ uz eszlendön' alúl lévö gym:
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mekeket tám'ndìa meg, a” kêsöhhi korhan'legiöbhnyire

а‘ gyenge asszonyòkut és КЕМ“. gyermekágyasnókal.

A’ nyavalya’ {ах-шва ЬЩётЬёгб; 'ahozképest a’

mint a”kii1'tés megjelenik, mind‘azáltal mintegy hat

vagy nyolcz пары: számlálhatni, mellyek nlalt a' Be

teg többnyire dugulásban is szenved. Elmulván ezen

idö után a’ >kilïlés, a’ hör megránczosodik és iehám.

' lani‘kezd, a’ mi nagy darabokban szokolt Мёд-гений.

Még а’ lehámlás után sem mult el minden vesze

delem, тег: az ulónyzivalyák gyzikrau mèg veszedel

mesebbek. Ezek között legközönségesehb a’ vizkórság,

és ebböl is láthalui, melly sziikséges mindég ezen

_ nyavalyában orvoshoz folyamodni, kivált ha gondolóra ‘

‘ездите, hogy néha a' B‘eteg most még igen jól érezte

magát, és там kevés óraperczek mulva máx' elhunyt.

A’ skárláthimlö’ veszedelmessége sokat fi'igg ugyan a’

jzirvány’ gonoszféleségélöl, de azonban a’ legjobb féle

skárlátnál sem tngadhatni ezen nyavalya’ rav‘nsz чьим.

Midön valakit a’ skárláthideg kilel, és orvost nem —

mindjárt kaphatni, МНЕ; is azon kell lenni, hogy a’

‚Век; meleg szobáha jöjjön, megmelegi'telt ágyha fe

'ki`1`d)ék, melly’ eleibe vnlamelly ernyö ‚штык, hogy

_ mindern meghíilés eltávoztasáék. Italúl legjobb meleg
herhalét adni , hogy a’ hörl gyengén gözölghessen. A’

fejérruha „дышат igen veszedelmes, ШИН: mikor

a’ Ваш; hövebheri Елки’. Mindég tanácsosnbb, a" hol.

lehet megmelegilett ruhát давай a’ nedves ing allí. На.

а’ vér igen a’ fej felé roban és a’y Вена; meg vag’yon

дадим, akker klisztéi‘ekkel szi'iliséges га)“: segiteni,

és mikor а’ diihösködése olly magy, hogy az ember

nem tudja ijedtében mihez fogjon, akkor okvelellenül

orvoshoz kell szaladni. -A’ gyógyitásról többet elfi--`

hozni sziikségtelen volna, тег! ezen nyavalyát min

dég orvosra kell hizni. és én itt senkinek sem akurok `‚— -

nlkalmat adni, hogy maga oi'vosoljon.

14 *
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14)А11111111о vagy csécs, nem :gaz: 11111116.

Az álhímlö többféle, de mellyek olly csekélyek,

hogy ezért orvosra ritkán van elkerülhetetlen szl'ikség;

mindazáltal igen jó azokat ismérni, hogy tudassék,

vaÍlyon a’ természetes himlöt valamelly gyermek már

kiállotta e ‘аду nem. De itt a’ szoros `megkülömböz'-`

tetés olly nehéz, hogy a’ nem orvos erre éppen elég`

telen. Csak a’ legszembetünöbb megkülömböztetó' je

leket számlálom tehát elô'. Az ígazi 11111116 legeló’ször az

i ábrázaton й! ki, а’ álcsécs реф; a’ testnek minden ré

szein egyszelj’smind; az ígazí himlöfakadékok mind

megtelnek, a’ nem ígaziakból рейд‘;г sok max-ad 1111151

:nyen és nem telik meg 161- -A’ természetes 11111116 a’

kiütésekor igen nagy égetést okoz a’ bôrön, azálhimlö

реф; alkalmatlan viszketésLAmazzal eró's hídegle

lés is jár, emezzel nem. — Az ígazí himlök mind egy

szerre gyógyúlnak. a’ szerint a’ mint megjelentek, az

¿îlesécsnél рейд gyakran új fakadékok ütnek kil, mídôn ‘

‘az elsök már leszáradtak.  Y. ` '

А’ gyermeket örízni kell a’ meghiiléstöl,ne hagy

ják бы! a’ szobából kimenni és adjanak néki ollyan

háziszereket, mellyek а’ hasnt lágyan tartják, p. o.

aszalt gyümölcsöt, fött szìlvát, ée.

Mikor nem tudkntik, vallyon a’ gyermeken volt e’

máx' igazi 11111116, akker mindég ~tanáßsos abba tehénf

himlöt oltatnì , mert l'gy aztán nem félhemi az elékte

lenl'tö mészetes himlötöl. —

15)’ T'ehénhimlö, védhimlö;

Még most sincs ez а’ leghasznosb találmány elég,

közönségesen elterjedve, а’ 1111 nem csak mindcn ог

vost hanem akármelly képzett ember't is` bos'zúsággal

tölt el, kivált mídön uémelly habonás ,együgyü és ma#

vgok elött` okosaknak látszó szüléknek elŕíhozott okait

\
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kénytelen hallani. Az illyen, emberek azt hiszik,

hogy а’ tehénhimlő minden más nyavalyától is megőriz,

mert ha esztendő mulva iit is ki valamelly betegség,

már ezt а’ tehénhimlöre tukmálják, és meg nem fog

hatják eszökkel , hogy ezen nyavalya úgy is kiütött

volna, ha а’ tehénhimlőt be nem oltanak is.' Ennek

ugyan részént az orvosok is voltak oka , hogy t. i. bez

teges gyermekekbe is oltottak vagy nem egészen egés

ségesekböl oltának .másokba, de ezen orvosokhoz mind

azokat kell ám számlálni, a”, kik Atehénhimlöt ollottak,

mint a' Borbélyokat, sőt pásztorokat ,v ollóköszörülő-'

kel; ’s a' t. úgy hogy egy ezen utolsók közül kevés esz

tendők előtt , a’ nagy számú tőle oltatott gyermekek

ért, nyilvánságosan is megjutalmazlatott. A' mi időnk

ben hála Istennek , ez már nem történik, és mivel az

orvos a’ gyermek’ egésségét legjobban ítélheti meg,
l soha, sem fog az oltásra egésségtelen gyermekeket ok

nélkül választani.

Legjobb a’ gyermeket már nyolcz hetes korában

beoltani-; mert illyenkor legcsendesebbek és nem fél

hetni hogy а’ himlöhideglelés а’ foghidegleléssel kezet .

fogjon. Ennél sokkal elöb'b oltani nem tanácsos, mert

a, gyermek még gyenge, sokkal utóbb pedig ,vsszedel

mes , mivel a’ természetes himlő a’ tehénhimlöt meg

előzheti. l ' I

Az első napokon azon a’ helyen, а’ hol az oltások

történtek, nem látni egyebet egy kis pirosságnál,. an“

melly hasonlít а’ bolhacsipéshez. Negyed napra már

ez а’ hely pirosabb és а’ közepén egy csomócska Уд

gyon. Otöd napon a’ csomócska nagyobbodik , а’ hato

dikon valamelly' fakadékká lesz, melly а’ hetediken

valamelly vizes nedvességgel telik meg. А’ nyolczadik

tól a' tizenegyedik napig а’ himlő folyvást nő, ‘те?

fejei-edik mint a” téj és nagy udvara támad. Tizenket

led napra а’ himlőn egy kis var szeli-mozik, а’ `mc11y

l.

` \
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megszárad, megsölétedik , en_ lassanként az egész him

lön elterjed. Ezen varral egyl'itt, és a’ fakadék körûl

volt piros udvar elha‘laványúl. A’yar, melly egészen

fekeiévé és keménnyé lesz, hizonyt‘nlan ídö múlva 1e

esik,iés csak еду kis ripacs marad а’ börön. Ha а’

_ himlö körù'l lévö gyuladás nagy,> és a’ hör’ feszülése

igen fájdelmas , akkor egy kevés ónx'rt kenhelni 70110

‘пули valamelly gyólcsra és red fellenni.  De vannak

még hamis védhimlök is, mellyeket azoubanl könnyü

megismérni; ezek t. i. igen hamar végzödnek‘, mindjárt

nz oltás ulán kiù'tnek, és nem mennek olly lépcsón

ként a’ magok kifejtödzésében , mint az igazi védhim

lökröl mondot‘tuk. lizen eselben a’ gyerme'ket újra be

kell ulóbb ollnni.

' 16) Rl'ih, sönnyedek.

E’ közönséges nyavalyát , ,mellyet Í>izonyosan min

den olvasóim ismernek, nem szlïkséges bövebben és

hosszasan Ieirnom. Valamelly На hólyagocskák uimad

nak , а’ mellyek fólöltébb viszketnek , és az embert a'

vakaxfásra késztik , kivált melegben és az ágyban а’ hol

alig lehet kiállani. A’ riih rendszerint a’ hajlásokon

vagyis izeken Штаб , kiváll a’ kézbajlásban és az ujak’

izein. — A’ rüh csupán az elragadás áltaI terjed to

'vább, és рейд vagy egyeuesen `a’ hozzáérintés által ‚

vagy а’ rühesnek ruhájik, és más> holmijik мы, mel-

lyekhez azulán mások „ушах.

A’ r’l'ih nem egyaránt, de le'glöhbnyire igen eokàig

tart, és a’ legjobb orvoslás mellelt sem lehet veszede

lem. néikül hirtelen elüzni. Vannak ugyan olly kend

csölí , mellyek ezt a’ kil'itést hirlelen elfojthatják, de

nem а’ legnagyobb veszedelem’n‘élkül. Az eröszukkal,

elùzött. rl'ih l. i. ezállnl nincs elhári'ttalva, hanem a’

belsö részekre vctödik , és most lesz még veszedelmessé,
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söt êletkoczkáztatóvá is , holott a’ börön az egéssêg’ leg

kissehb kára nélkül мы; ellehetett volna.

Födolog és a’ gyógyitásra szükséges feltétel а’ tisz

taság, mind а’ testé, mind pedig a’ helyé , a’ ‘hol a’

Вене; lnkik és а’ mi köriilölle vagyon. Ezen okhól 141

lönösen ajánlom a’ fördöket , valamint а’ töhhszöri ru

hamosást és ‘штаты is, a’ mitöl igen sok függ. 

A’ gyógyl'tást valamelly hashajtóval kell kezdeni , melly

végre igen alkalmatos az úgynevezett Béesi hashajtó

ital. Azután éljen а’ Beteg orvos rendelése “мы iiszu'

tott hiidöskövel. Azonkivül vértisztiló failal ($9015:

trani) adatik a’ Betegnek, és szinte hüdósköböl készült

kenöcs dörgöltetik testére.

Ritkán riihesednek meg a’ gyermekek, de annál

gyakrahhan a’ felnöltek , és ezeknél ismét annál maka

' csahb,'mennél melegebb az éghajlat, és menuél nedve’

sehh а’ lakhely. Legveszedelmesebb a’ riih azoknál.

kik gyakoi‘ta dagadt mirigyekben szenvednek , ’s еду

szóval igen görvélyesek (scrophulos) minthogy az illye

nek sokszor elsoványodnak, és sorvasztó hidegleléebe

is esnek. _ ‚

A’ díaetára nézve meg kell iegyezni, hogy az illy

személyeknek a’ növényi eledelek hasznosabbak, és

eilenhen а’ csipös, igen sós, füstölt , romlott ‘аду роз

hadt táplálékokkal то élés egészen ártalmas. A’ mér

tékletlén evés és a’ szeszes italokkal visszaélés is meg

makacsithatja 's hosszahbithatja ezen nyavalyát. A’

дата, gyaliju- e's dörsölö ruhákat is távoztalni kell,

hogy a’ hört ne izgassák sziintelenül. 'Mennél johhan

megtartatnak ez adott javallatok, annál egyszerûbb

lészen a’ kiiités , és annál hamarébh enged az emlitett

gyógyi'tószereknek , ’s annál kevesebbé árthat a’közön
séges egésségnek. y

Af’ gyógyuláskor ama felhozott szerekkel még egy

darah ideig kell élni , ha már semmi sem látsznnék >is
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д’ börön , és “МИ míndennap’ fórdenì. _Ha a’ rù'h gon

dolatlanúl elfojlatolt, és más nyavalya jelenik meg ,

p._ o. mellbéli baj , gyomorgörcs , наша , dörültség ,

ée. akkor orvoshoz kell folyamodni; mert hu az сию]

toll; börnyavalya vissza nem hozattatik, minden 0r

voslás haszontalan szokott lenni.

17) orbáncz, sz. Antal’ tüze.v

A’ Beteg a’ nyavalya' megjelenése elôtt azon a’ he~ I

lyen, a’ hol ez kil'it, víszkelèst és {'eszùlést érez, а“

melly а’ vakaráskor ‘аду Щ6ЬЬ1аззап1сёп1 alkalmatlan

égetéssé válik. A’ bcteges rész meghevül és a’ Íiözepén

megvörösedik. a’ honnét mindéglovábbra terjed. A’

. megvörösedett rész fele'melkedik , és az ujjal való nyo

más ищи fehér {ом lálszik rajta egy kéL pillrantatig,
és a’ nyon'nís utáuI ismét hamm' elmúhk. Néha az or

báncz elöbbi helyéröl eltávo‘zik, és ŕnás helyen mu-`
ища magát,_ а’ honnét néha még odább költözik. Az I

ábrázaton lévö orbáncz leggonoszabb; mert ennél a"

hideglelés legnagyohb. Többnyire elszokoty'oszlani,

ha rosszúl nem orvosoltatik, és pedig máx’ a’ heted

парой; a’ könnyebb esetekben elöbb, а’ зп1уозЬЪЁх1шё1

néháuy nappal késöbben is. A’ johbúlás bö izzadással,

zavaros vizellettel, vagy hasmenéssel történik, a’ Ы]

dalom’ enyhülése, a’ veresség’ elçnyészése és a’ 113156

hör’ lehámlása közben.  Ritkábban men nz orbáncz

avesedésbe , a’ mit`szerencsének is tarthatunk, mert a’`

genyedtség mindég vékony, rossz és rágó szokott lenni,

а’ fekély nagy romlásokaf. okoz „és rút sebhelyet hagy

maga után.Y  Harmadik kimenetele a’ megkeménye

dés, melly többnyire а’_ viszás gyógyl'lásból ered. —

A' nyavalyának negyedik ’s egyszer’smind legveszedel-y

mesebb végzödése, azA üszög (tBranb ) , melly выше l

mindég a’ nèdvek’ rothadlféle minémüsögekor jele

-nik meg. ‹ f
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Mikoraz orbáncz а’ felakadt vérfolyások так

származott, akkor a’ gyógyúlás' elösegélléeére elöbh

ezeket kell megindítani , és ha valamelly más пуща

lyából következett., akkòr- ezt szüksèges elöször elhá

rítani. А’ máx` je1en1évö`sehhez járúló orbáncz igen

rossz; тег: az evesedést mindég rontja ’s l'gy a’ gyó

gyúlást késleti. Mikor az orbáncz eszelösködés és nagy

szorongatással jelenik meg, ez mindég rosz jel.

Mindég az orbáncznak eloszlatására kell тыква-

nú'nk, de vígyázva , nehogy a’ helsö részekre vetödjèk.

Ezen okból minden nedves borogatást és mindern hide
get félre kell termi, Aés inkább székfú- ésv bodzavirágï

gal шрамы: vánkoskákat alkalmaztatni; mások a’

„мышь buzaliszttel töltik meg, a’ mi nem дн ugyan,

de nehéz Volla miatt az orbánczos részt nyomja. д

A’ hol az orbánczczal gyúlasztó hideglelés , kemény

teljes éi‘verée , vörös ábrázat, csillogú “трек, ée. van

nak jelen, ott az orvos ki'vántatik. На az orbánczon

hólyagoeskák vannak (fakádékos orbáncz), ezeket fel

kell fakasztani, ellenben ha igen kemeny és nem akar

eloszlani , akkor kenjék> be fölyül zsirral "аду sótalan
irósvajjal. I

'Az orbánczot. simogalás ‘аду nyomás által elhárl'

tani akami, igen ártalmas balgatagság; шеи az or

báncz 'attól hamar meggonoszodhatik.

Az úgynevezett hólyagos orbáncz is hasonlóképpen

orvosoltalik; a’ börön támadt hólyagokat fel kell ну!

tani, és а’ nedvességet belölök spongyiával (szivacscsal)

kiszívaln'i. `

Az evesedésnél, melly igen veszedelmes és sokáig

tartó , igen szoros és tápláló diaetát kell tartuni, min

den zsiros, íïistölt , igen sós, hevl'tö', szeszes ételeket

’s italokat kerülui, és helyettök gyenge húst , jó leve

seket, riskásalevet és hasonló egésségcs és tzipláló ele- „

deleket válaszlani. — Míkor ez nem elég? ‘аду hu va
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x

lamelly megkcményedett orbáncz van ielen , a' mclly

nem akar megpnhúlni‘; vngy ha az orbáncz veszedel

mes helyre vetödött, — ha eszelösködés vagy más

fontos törlénetek hnltalják magokat, vagy ha véglére

az orbáncz iiszögbe men által, akkor a"gyógy1'tást

mindég csak orvosra kell bizni, тег‘ más könnyen
kárt Ílehelne. Az orbánczos Betcgeknek kint járni , sze

lelö helyen állnni ’s a’ t. fólötte ártalmas; kiki vigyáz

zon lehát, тег! ha’ öLször bl'intetetlen marad is, ha

todszor mégis haláláhn kerülhet. «

18) Fejkosz, Koszosság.

Ez utálatos nyayalya csak а’ gyermekekre száll, a’

felnöttekre csak igen rilkán. Elejénte kis fekèlyecskék

támadnak а’ fej’ bajas részén, а’ mellyek mindég s'zé'

lyebb terjednek , sziintelenvaló viszkelést okoznak, ma

gokból sürü nf'dvességet hocsátanak, ’s ebböl lészen a’

koszos vnr, melly alatt n’ baj mindég lovább halad.

A’ kosz több félének tapasztaltatott, leginkáhb meg

' jegyzésre mélló a’ jó, és n' rosz iéle Кол. A' jófelénél

kis hólyagocskák támadnak elejénte, а’ köles szemek

hez hasonlók, mellyek fehér, pikkelyforma varacskát

ábrázolnak , és ezt» 7 1 a s z k o 3 z па k is hivják. Etlöl

а’ gonoszféle kosz abban kiilömbözik, hogy mindjárt

eleiénte nagyobb hólyagocskák támadnak, mellyekböl

sürü csipös szagú ev szivárog. Ezek а’ ГеЬЫУесвКёК

méllyen berágják magokal. néha a’ fejen думаем 13

okoznak, az orbánczhoz hasonlót, ez igen fájdalmas

és m e gö r ö k ö d ö t t név alatt is isméretes (@rbgtinb)

A’ fejkosz’ szármozásgikor ’s néha valamivel` elöbb

is . а’ Belegek а’ fejtnkarójikban'forróságról és feszü~

lésröl panaszolkodnak , ’s némellykor a’ nyakon a’mi

rigyek is megdagadnak , de а’ mi a’ nyavalya’ utálatos

aágát neveli , az, hogy a’ letvek fólötte megszaporod
mik., A’ kosz’ helyén n’ haj leglöbbnyiro kihull, de a’V
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kosz’ legyógyúlta után ismét megnö. Ha a’ kosz a' Те]

nek az elején lerjed el, akkor gyakran a’ szemek is

szenvednek és a' fiilek nagyon fájnak némellykor.

Bendszerint а’ rosszúl táplált gyermekek és azok

esnek ezen nyavalyába, a’liík nem jól emésztenek,

vagy а’ nyirkos alkotmány’ (ßgmpbfpftem) duguläsaiban

szenvednek ’s azért mindég dagadt mirigyekkel hajlód

n'ak. ЕМ а’, görvénytöl fiiggö, koszra való hajlandó

ságot nevelik a’ŕhéllett siivegek ‘тягу más meleg fejre

valo'k is , meri ezek által а’ lledvek’ folyása inkábh a’

{в} felé igazittatik. `

A’ fejkosz nem könnyen veszedelmes. de legtöhh

nyire sokáigtartó , alkalmatlan ’s utálatos, csak a’lsok

nedv’ elveszelödése , a’ nyirok’kiizzadása állal , sorvad

nak el szemhetiinöleg némelly gyermekek. A’ nyavalya’

sokáigtarlása által a’ gyermekek hamar hátorlalanokká

is váln'ak és emésztésök meghomlik.

A’ fejkosznál vigyázni kell, hogy vissza ne veröd

jék; mert ez által gyakorta életet fenyegetö )'elenetek

szármoznak. Legjohb annak támadását а’ tisztaság által

megelözni. De ha máx' támadott, akkor a’ gyermek’

llasát inditsák meg minden két hétben egyszer hashaj

tóval, és itassanak vele vértisztitó шёл. А’ tetvek’ hi

'hetetlen megszaporndásának leggondosabh hiszlogatással

sziikséges ellenállani.  A’ gyógyifás leginkáhb a’ szo

ros diaela’ követése által mózdittatik elö. Mint a’ többì

hörnyavnlyáknál , a’ zsiros , fù'stölt , tejes és lisztes etele

ket, és minden nehezen emésztödö eledeleketkerülni kell;

ellenben a’ fris kerti zöldségeket gyökereket, бас-11111111

hatjuk. Továhbá föröszlessék a’ gyermek gyakrabban;

a’ meleg siivegeket ée. távozrassák, és hagyják mennél

többet n’ szabad levegövel élni. igen sokszór jelenik

meg a’ Íejkosz a’ görvélyekkel (sci'ophulae), és ekkor

ezek ellen is kell az orvoslást fordituni, a’mint fölyehb.

elöadluk. `
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Kivül а’ fejet mossák néha szappanvizzel, és mes

sèk 1e а’ hajat a’ koszos helyeken- A’ tetveket irtsák

ki, de nem а’ Pulikákban lévö kénesökenöcscsel, mert

éppen ez а’ fejkosznál igen ártalmaá, hanem keverje

nek ùszve húsz grán kńmfort, fe'l nehezék (drachma)

porrá tört petrezselyem magot három nehezék fejér

keneltel , és adjanak huzzá nyolcz ‘аду tiz csepp leven

dula olajat, а’ 1101111ё1 igen halhalós és ártallan szel`

válik. Мёд а’ szokásban levö tetl'i mag is ártalmas. A’

kemény koszt puhíLsák zsirrul ‘аду 501111110 irósvajjal.

Ha a’ i’ej’böregyúladt, tegyenek felmindenik fl'ilmögé

mustártésztát; а’ 1111161 а’ fájdalmak elmulnak ‘югу leg

alaibb megkissebbednek. Midön magy darab kosz levái

ván valamelly genyetséges fekélyt hagy inaga ulán,

akkor erre hinlsenek fuszén port, mellytöl а’ támadt

nyilt. fekély javúl, és annak biidössége elhárittatik. A’

hol а’ kosz igen kemény, 011 1121 nedvesl'lsék dohány’

föLLvizével, а’ milöl a’ koszos var le 52011011 hamar

esni. На végi'e a’ kosz igen gonoszféle. és а’ hajszá

lak’ gyökerei kiilönüsen szenvednek, Íakkoi‘ a’ koszra

raguszsznnak szurok ilastromot, mellyet azután 1e

vévén a’ koszos varral a’ beteg hajszáluk is 112901611

nekJDe ezen orvoslás igen fájdalmus és nem egészen

báloi‘ságos.

19) Arpaszern , árpakilé's.

Így ncveztelik еду а’ szemhéjak’ szélén támadó kis

dagunut, melly valameunyire az árpa’magvához hason- '

_ lil. Elejénle kemény és piros, végre valamelly eves

nedvességgel telik meg, igen alkalmallan viszketést és

fesziilésí‘ okoz, igen akadályozza а’ lńtást.

Mindjárt elejéntén igyekezni kell az árpaszem’

eloszlalásán , a’ mit а’ közemberek nyálokkal szoktak

cselckedni ‚ ’smelly végre a' rózsavizzel vegyl'tett 1111-5

n_)álku is jó, (mindenikböl vévén két nehezéknyit).
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Behunyván a’ szemet , ezzel а’ vízzel a’ szemhéj’ szé'lei

megnedvesíttetnek.  Ha' ред}; az árpaszem megevese~

dik , akkor, mihelyt megérikl és a’ vörössége'köröskö

ríil elmúlik , вы egy tövel fel lehet fakasztani , vl'gyázva.

l

20) Sziimölcs, szemíícs.

A’ szümölcsök’ eltávoztatására külömbféle nevetsé
ges és sympathetikos szerek ajánltuttak а’ babonás em-y

berek által, de a’ mellyek mind haszontalanok ,Y hanem

а’ szi'imölcsök vagy törléńetbò'l elszáŕadnak önliént,A

vagy erò'szakos szerekkel hári'ttatnak el. A’ lekötés ott

lehetséges , a’ hol a’ szl'imölcs vékony száron ííl. Ha a’

sziimölcsöt nem szori'lhatni meg l'lgy а’ fonállal egyszer

re ,.hogy nz minden iáplállatáslól megfosztassék, ak.

kor az más nap’ szorosahban öszvehuzattatik, mfg u ‚

sziimölcs le nem szárad ’s “ШК. -— Lemetszeniis lehet

‚ a’ Szi'imölcsöt: föl-yül t. i. megf‘ogatlalik valarnelly Го:

góval és felhuzaitatik, a’ mídön alúl egy'ollóval elvá

gal'ík. Azután a’ szl'imölcsöt be kèll k‘enni~ pokollçövel‘,

’s l'gy inem egy könnyen nö meg újra.  Harmadszor,

lerńgathalni is a' szi'imölcsöt életöszerekkel. De hogy

a’ lerágatás hamar törlénjék , elöbb а’ szümölcs’ kem‘ény

része levágatik, ésl'gy keneltetik be osztán'kutyatejjel

vagy más etetöszerrçl. Ha а’ sziïmölcsük igen puha'k

’s gyengék, akkor néha más növény nedvektöl is e1

emésztetnek , p. o. n’ fecskefü’nedvétó’l.- Negyedszer

égetés мы is el lehet veszleni а’ szi'imölcsöket. Vala

melly газа! t. i. , mellynek vége nem szélesebb a’szii

mölcsnél, meg' kell tü'zesi'teni és еще]. а’ sziïmölcsöt

értetni. llt a’ fájdalom ugyan nem kìcsiny, de csak

kevesig tart., és ez а‘ mód igen bálorszigos. AA’ kisi'itötl.

szl'l'mölcs helyére azntán еду kis flaslrpm tétetik , melly- -

re hamar begyógyúl.  _Véglére megkenik a’ kuruso

. lók a’ szümölcsöt _valamelly lágyí‘tó Ежи}, azután meg
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fogiák és kiszakasztjók; de ez igen fájdalmns ée a’szíi

mölcs gyakran ismét kinö. _

’Uloljárn említem вы is , hogy az ábrázaton és ki

"(Ш az ajakakon тягу szemhéjakon lévö ,szümölcsöket

senki ne bántsa, mert ebböl sokszor axfczfene száx‘mo

zik. Azért illyenkor valamelly tapasztalt sebòrvoetól

lehetkérni tanácsot

21) Tikszem, tyukszem.

Minden tikszem tulajdonképpen egy lapos szi'irnöics,

melly а’ lábujjakon támad , különösen a’szük lábbelik’

nyomásától és a’ forró nyárban való sòk дамам. Ezen

alkalmatlan terméseket iml'gy hárl'thatni e1: A’ lábakat

gyakran lágyító meleg fórdöbe Ее" tenni , à’ t'ikszemröl

а’ fölbört lefosztani és гей osztán zöld viaszt, ‘аду az

úgynevezelt tikszemflastromot ragesztani. A’ tynksze

met kivágni csak akkor veszedelmes, ha a’ lábnjakon .

fólyíil vagyun, mart illyenkor nz inak könnyen meg

sértetheinek. Hogyvissza ne térjenek, e1 kell távoztatni

miuden nyomást, és bö, tág czizmákat „мы.

 

‚ XV.

KÜLsó nÉszEK NYAVALYAJI.

1) Vérkelês, kelés.

E’ nevezet alatt érti'ink vnlamelly kemény, igen

megvörösíilt és fólötte fájdalmas daganatot , melly kü

lömbözö nagyságú lehet és evesedésbe szokott menni.

Bendszerint egy galambtojásnyi és vêrrel vegyült evet

bocsátanak. Ez a’ baj valójába'n a’ ki öntödött vérlöl

látszik szármoznì.

Ezt a’ daganalot minél elöbb evesedésbe kell hozni,

mertleloszlatni soha sem lehet. E’ végre zabderából
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lenmngliezthöl és székfüvirág’ poráhól‘ , egyenlö тетк- -

hen pép készl'ttetik, melly keverékhez némellyekz ё;

öszvetört mákfejeket is adnak, ha a’ fájdalom igen

nagy. Mujd a’ vérkelés’ küzepén valamelly puha pont

származik, a’ melly megfehéredik, hovn tovább na

gyohhodik, ésrendszerint magától kifakad. Hu ez nem

történnék, выдох‘ a’ vérkelés ‚ megérvén , tövel пута

tik fel minden nagy fájdalom nélkül. — А’ hol a’ fájás

csekély, a’ keménység szembetl'inö és az ev'esedés késik,

ott ezt еду megsült vörös hagyma’ feltétele által siet

tethetni. A’ lágyitó horogalásokat folytatni kell a’ geny

kifolyta után is , hogy a’ hátra léx'ö keménység eloszol

)'ék, és elöbh a’ nyilást sem kell> hegyógyúlni hagyni.

На valakin egyszerre sok kelés támad, illyenkor

mindég közönséges ok vagyon jelen. A’ csecsernöiknél

legtöbbnyire az anyatéj’ minémüsége miatt szármozik,

és azért öket vagy el kell vailasztani vagy más дани“;

nékiek keresni. A’ felnötteknél ад néha a’ megromlott

emésztés és hasbeli dugulások támasztják, ’s illyenkor

а’ hánytató és hashajtó szerek használnak. Ritkáhh

eselekben a’ sok kelés` a’ köszve'ny , görvély ‘аду má-l

közönséges helsö nyavalyák miatt szármozik , a’ midön

egyszer’smind введет а’ nyavalyn'kat is kell orvosolni.

2) Bogarak’ szuraisai, csipései.l

A’ méhek ritkán csipnek, ha öket elöbh nem biz

gatják, vagy valaki jószágokkal, illntokkal teli ruh'~'

zatban nem men közikbe. На pedig akárkit a’ méh

megsznr, и: azonnal ‘аду йззёК `agyon, vagy hagyják

hogy a’ méh maga huzza ki a’ sebhöl а’ fiilánkját,

másként mindég hele szokott sznkadni. A’ fúlánkot, a’

hol lálhatni, ki kell huzni , тег! l'gy а’ gyúladás fö

lötte megkisqehbedik. Mindjárt azlán, mig a' daganat.

nem igen nagy, a’ megsértett' részt mossá’k vizzel és

eczettel, ‘аду tegyenek rá песне! ы húves Folder,
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melly helyett nêmellyek nyers fris petrezselyem ‘югу

melisszafù'vet is használnak. Öszvetört oltatlan шёл

szcl is lehet a’ megcsipett részt dörgölni, mellyre а’

fájdalom egyszerre elenyészni mondatik. A’ többi sze

rek; а’ mákfejekböl kinyomott tejes nedv , mellyet а’

Vszxn‘ásra kennek:l  az emberi nyál, mellyel a’ csipett

rész bemázollatik, »- ’s végtére a’ fülzsl'r, mellyet

.leghathatósabhnak mondanak.

На valrikit egy egész га] támad meg, akkor sem

mi sem jobh, mint a’ vizhe ugrani, ‘аду igen sötét

helyre bújni.

A’ darázsok és lódarázsok sznrása ellen ama’ sze

relçen kivül még az utifü’ fris “есть is dìcsérìk. A’

mérges bogarak szurását pedig valamelly tövel ki kell

tágílani, eczeltel kimosni és bekötni.

A’ szúnyogcsipés ellen is a’ fülmocsok ajánltatik ,

de а’ szokásbeli faolaj annál sokknl bátorságosabb. A’

'szunyògot agyon ütni a’ sehen nem szokjuk , mint a’

' méhet , mellyet a’ benne lévö méz miatt csapunk agyon.

На а’ szuuyogot szl'vni és elröpiilni hagyìuk, a’ gyú

ladás nem lesz olly шагу. mint ha elöbb megöljük ,

mert a’ szl'pja mc'lyen a' sebben marad.

3) A’ körösbogárflastromtól húzott

‹ hólyagok.

‘ Némelly fájdalmnkban , ésa’ szemnek, fülnek nya

valyájiban, ée. az orvos szokta használni a’ körösho

gárllastromot. Ez , estve `feltétetvén, reggelre már 116

lyagol. huz, mellyet а’ benne lévö viznek kíeresztése

végett, egy kís ollóval nyithalni fel.4 A’ begyógyitásra
legiobb a’ szöllöl'rv, fagyú vagy más gyenge zsirade'k ,

irósvai, ruhára kenetletve- és a’ kinyitott hólyagra

téletve.

Némelly Betegek, а’ kikre sôk illyen hólyàghuzó

‚ llastromok tétettek , vagy a’ felhuzott Vhelyre пищи
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gyakran körösbogár por híntetettl úgy azok is ‚ ЫЫЬ:

(nem igen! dicséretes szándékból) a’ körösbogarakból

készült tincturát veszik „be, gyakran tapasztalnak a’

vizellés közben valamelly metsző és égető érzést, а’ mi

ellen nincs hasznosabb, mint egésznapon csak tejet és

mandolatejet inni. Végre említem , hogy а’ vizkórsá

gosaknál а’ hólyaglluzó szerekkel igen kell'vigyázni,

és nem akármikor vaktában alkalmaztatni . mert néha

e’ miatt üszöghólyagok támadnak, mellyek halált

okozhatnak. '

4) Megégetés, megégetéstől támadt

hólyagok.

A’ tüzes, égő vagy forró Holmik , ha a’ testhez

érnek , az érdeklett részeket megrontják és veszedelmes

sérelmeket okoznak. Ha a'*megégés igen csekély, akkor

csak valami vörös folt támad , a’ melly igen fáj és rend

szerint fel isbólyagzik. A' nagyobb megégéseknél ellen

ben а’ szenvedő rész tökéletesen megromlik és а’ гот

- lott hely igen meg van душам; Ennél fogva a’ meg

égések orvosoltalása a’ gyuladásokétól nem igen külöm- x

böző. Az Eégéstől megvörösedett részre kenjenek é'gett

bort,” kámforspiritust vagy terpentinolajat, mennél l

többször, vagy, ha lehet, az, elégett rész’ tartassák a’

tüzhöz minél közelebb ’s több ideig, így nem támad-Á

hat, olly könnyen rajta hólyag. De ha már а’ hólyag

megjelent és csak a’ fájdalom igen nagy , akkor a’ gyen

ge olajok szoktak legtöbbet használni p. o. a’ mando..

laolaj , faolaj , fehér liliom olaj, belindekolaj , ée., а’

legújabb időkben mindazáltal arhideg víz találtatott

legfoganatosabbnak, mellybe tétetnek a’ megégett ré

szek , de úgy hogy а’ megmelegedett viz mindég más

frissel cseréltessék fel.

Ha az égés miatt a’ bőr elveszett , akkor égés el`

lenvaló ír tetessék fel (ßranbfglbe) , mig más bőr nem

15
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formálódik, és lassanként megerősödik. Ha valaki úgy

megégett, hogy sebbéli hídeglelésbe esik , akkor a’Be-'

{едет szoros, vékony és hüvesitő (навыка kell fogni,

és azon lenni ,hogy tiszta levegője és minden nap’ széke

legyen. Ha а’ seb nem mélly, akkor a' Pntikából két

. garas árrú C e r a t u m s a t il r ni kozatlasse'k ‚а’ melly,

tépésre kenettetvén, a’ megégett helyre mind addig

borogattassék , míg a’ seb hússal ki nem telik és rajta

“új börV nem származik. A’ hola’ sebből a’ hússzú'mölcsök

igen ki nőnek , vagy, úgy szólván , vad hús emelke

dik fel, ott ezt egy kevessé fölyűl be lehet kenni kék

gáliczkővel. A’ nagyobb sebeket, kivált az ábrázaton,

à’ hol rút ripacsokat hagynak magok után. vagy más

fontosabb és veszedelmesebb részeken, mindég sebor

vostól kell gyógyíttatni. hogy belőlök valami veszély

vágy éktelenség ne szármozzék. „к“; K

5) A’ sok fekvéstől származó bőrfeké

lyek, kipálldsok.

A’ nehéz Betegekre nézve valóban nem esekély baj, А

’ha gyakorta mozdúlbatlanúl addig kénytelenek egy he

lyen fekünni, míg osztán а’ nyomás miatt a’ bőrök

kipállik, kifekélyesedik. Ez pedig legkönnyebben tör

ténik ’s néhány hetek múlva; ha а’ lest már igen elso- .

ványodott , és“ а’ Beteg а’ kiálló csonton fekszik. Illyen

kor a’ nyomott rész megvörösedik, fáj, kipállik és meg

kezd evesedni , ha a’ Beteg más oldalra nem fordúlhat.

Minthogy pedig а’ nehéz Belegek többnyire “benyalt

feküsznek, és ezen helyzetben legtovább maradhatnak,

azért leginkább а’ Кегеэщсзощ’ ЩёЫп‘, а’ bol ez a’

csont а’ véghurkán fölyül tapintalható, szokott a’ bőr

legtöbbször kipállani ’s fekélyesedni. Ezt akadályoztat

lmtni, ha a’ Beteg alá jó idején özbörl: terítüuk. Ha а’

feltörődött részek fájnak és kisebesedtek, akkor a’

Beteg alá kitömött pereczvánkos tétetik; úgy hogy a’
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fájós rész ennek üregéhen szabadon legyen. De mivel

ezen a’ vánkoson való‘fekvés is bajos, azért iparkodni

kell а‘ beteges rêszt minél elöbh megg'yógyítani, hogyr

a’ Beteg máskénl fekhessék. а’ mit az orvos visz végbe.v

Továbbá iigyelni kell а’ legnagyobh tisztaságrn, es

`liogy az ágylepedö'a’ Вене; alalt igen ránczos ne legyen,

valamint а’ fehérruha változtalásrn is mihelyest moes

koses teli van izzadtsággal.

6) Н01'Це1ет.

Ez , egy kis daganat a’ kéznek izhajlásainál, melly

ide ’s ltova mozgattalhatik ‚ és nem'fáj. Ez еду tömlö

dàganat (ßalggcftbmulff) az idegeken éskötökön, és leg

töhbnyire kù'lsö eröszaktól, p. o. iitéstöl, taszi'tástól,

eséstöl', feszi'léslöl, ée. szárrnozik. A’ holttetem’ nagy

sága és foi‘mája ki'ilömbféle, hol igen kicsiny, hol egy

diónyi, hol igen csúcsos, hol igen lapos, hol kerek

hol tojásdad, ’s a’ t. Mennél régiehbek , ‘annál nehezehb

öket е11п1г11ап1г A’ köz’népnél szokott gyogyl'tás тег

töbhször foganatos volt. Tudniillik reggel az emher а’

daganatot n’ nyálával dörsöli, elöbh mint még valamit

evett vagy Бусы: volna , azutánegy darab репы: vagy

lapl'tott óngolyóbist köt гей, de liogy ennek ollyannak'.

kelljen lenni, mellyel mdr vadat löttek, az csupa ba

hona , тег: а1‹:1гте11у ón is teheti. Az illyenkor haez

náltatni szokott köolaj , vagy az úgynevezettI E m pla

strum de ammoniaco; sem megvetni valók. De

óvok mindenkit, hogy az eröszakos Szerekkel ne vak-I

merösködjék , mert erre könnyen az izhnjlás’ mereve

dése következhetik, ’s már következett is. Illyen а’

holttetemre haló eröszakos nyoniás, vagy erös töhhjb`

szöri iités fakalapácscsal, ambár néha ennek is jó vége

lett.

A’ holltetemnek sympathiai orvosoltatása esak ne

vetésre méltó , és kétségkivül azért van még valami te

15*
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‘ kintetben, mivel а‘ holllelem legtöbbnyire magától

yelmulik , és ekkor a' nem orvos ezt a’ maga nevetséges

balgatagságának tulnjdom'tja.

7) Zuzódások, törödések.

Ezek mindég a_’_tompa testekkel való ütésre , ta

szl'tásra vagy nyomásra kövelkeznek. A’ történt zuzódás

után а’ beteg rész minden erejét elveszti; reszket, fel

dagad, meggyúlad és a’ nedvek benne megdugúlnak.

Az igen nagy zuzódásokkal szétszakadások és vérkiöm

lések , söt csonttörések is járnak együtt.

_ A’ csekély zuzódások olly szerekkel való külsö élés

_által gyógyl'ttatnak , а’ mellyek `egysze1"s|1c1iml eçösl'tök

’s öszvehuzók; millyen: a’ hideg‘viz, bor, égetlbor,

eczet , az illatos fiiveknek föttvize, éeeEgyszer’smind

a’ zuzódott rész be is köttetik, úgy hogy az elöbbi for

_ma'ját viszanyerje , ha talán laposra nyomatott. Ha a’

Beteg bövérü és a’ zuzódás fontos, nkkor, hogy a’ ve

szedclmes nagyobb gyúladás megelöztessék , orvos taná

csállól erel'. kell vágni, de ha a’ zuzodás kisebb, akkor

clég néhány pióczát feltexnni ahoz közel.

A’ vérkiömlést ollyan borogatások állal kell elhá

Titani, mellyek а’ kiömlött nedvességek’ felszivódását

elömozdl'tják, р. o. illyen: a’ szalamiasóval vegyl'tett

eczetes viz. De haii’gen sok vér ömlött a’bô'r alá, akkor

ezt fel nem lehet szivatni , hanem idegen melszést kell

csinálni, mellyen a’ kiömlött nedvesség kifolyhasson,

mert másként а’ genyedés iszonyú romlásokat, nagy

fájdalmakat , söt а’ zuzódott re'sznek elvesztését is okoz

hatná. A’ nagy zuzódás'oknál, és kivált ett , a’ hól свои

tok séi‘tödtek meg, seborvosért kell küldeni, hog)r na

gyobb veszedelemne következzék; mert ‘a’ fontosabb

'zuzódások ‘а’ legveszedelmesebb bajbkhoz tartoznak.

I
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l 8)-Е1&`а‘$уо1[1а501<.

f Az elfagyott részeket abból isxilérni meg, hogy

igen feldagadnak, megvörösödnek, söt meg is szederje

sednek. Elejénte viszketnek, utóbb égetni kezdenek ,

ege'szen megmerevednek és mindcn muukára alkalmat

lanok. Legnagyobb a’ fájda'lom, ha az elfagyott изо}:

kifakadnak, felrepedeznek, megfekélyesednek, és rút
lgenyedtséget bocs'átanak. На а’ meggyúladt részszel ele»

`jéntè nem gondoltak , meg is ůszögösödhetik ‚ és ekkor

az egész tagot sziikséges levermí. Az lïszögöt me’gismér

heini abból , hogy az elfagyás’helyén hólyagok támad

nak , míllyeneket az égés o’kòz, ‘аду ha а’ beteg réaz

érzetlenné lészen és rothzídni kezd. ”

Azon rés`zei а’ iesinek , mellyek а’ „мы legtávo

labb esnek és kevés melegséggel bl'rnak, légkönnyeb

hen elfagynak ‚ és legtöbbszölf, mint: a’ kezek , lábak,

огг, fiilek. Távaszkor az elfagyás követke'zései elmúlnak,

(Те а’ jövö télen ismét elö szoktak Юный, ha a’ßelegnek

e'lfagyott tagjaira а’ hideg hat.. kivált ha hìdcgröl hir

tçlen melegre és viszonlag talál menni, а’ mi az üszög,

sza'rmozásának is leginkább Кафе?

Az orvosláskor lcgföképpen arra kçll fìgyelmezní ‚

hogy а’ gyúladás eloszoljék és a’ vér szabad foi‘gása

viszaállíllassék. A’ Вася teha'b se igen hideg se igen

meleg levegöben ne tarlózkodjék , és az elfagyott része

keL dörgölje hóval. Ha az elfagyott tag, à’ {аду Ье1б1е

kíhuzalván , jubhan érez és mozoghat , akkor аж erösl'

teni kell , а’ mi égettbor , köolaj és hasonló иерей állal

történik , de e’ mellelt a' Вега‘; mindég mérlékletes 1e

Vegöben legyen. Némellyek az elfagyott tagokra nézve a”

kénkö’ gözzétis ajánlják, mások a’ fagyott tagot sava

pyú травма levéllel, vagy reszclt krumplival ajánl

ják éjjclenként behorílalni.

\ ‚
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Ha as актом tagok kifakadnak és megevesed

nek, köttcssenek be gyenge olajos szerekkel, р. o.

víasz пиву tojásolajjal, és ha az ei'esedés magy, peru

viai balzsamrnal, уеду ha ez igen erös volna , empla

strum salurnivnl ; а’ myrrhaolajut is dicsérik néŕnellyek.

Vngylon еду háziszer is: tudnillik а’ megreszelt fchérV

répa’ levéL irósvajjal vagy lenolajjal. addig kell Кати‘

gatva fózni, mig l'rx‘á nem sürüdik , és evvel kötui be

az elfugyotl részt.

Az elfagyolt rész begyógyúlvůn ,a’ jövö télen azzal

elözhetui meg a’ bajat, hogy az ember az elsö hideg

napokon a’ fagyos helyeket. köolajjal ‘аду terpentin

olajjal keni he, és kötözi egy дат!) ideig. Tanácsos

télen áltafl börkesztyüket is viselni az elfagyottkezeken.

6) Körömméreg.

Е’ hai kezdödik vnlamelly igen kopogó fájdalom

mal az Щит: végsö izzében , mintha Идиш! féreg xjágná

belöl, és innét látszik a’ féreg (18mm) német neve

вы is eredni. Többnyire дадим; is van jelen, deÍ soha

se главу. Az ujban lévö fájdalom ulòbb elhat а‘ kar’ 

belsö felén fúl egész n’ vállig, a’ mikor a’ Bctegek a’

'jajgatástól nem tarlóztathatják magokat, és egy óra

perczig sèm alhatnak. Söt az érzékeny személyek néha
ájulásokba, inrángalódzásokba is esnek. De nem csak

fájdalmas, hanem veszedelmes is ez a’ nyavalya. '~

A’ szenvedö részekre nézve külömbözik а’ fájdalom’

nagyság‘a. Ha a’vbaj a’ hör alatt való zsirban ‘аду a’

köröm körül lït sátort, akkor a’ legkisebb fájással jár: `

nagyobb a’ fájdalorn , ha a’ csonthártya , és retteuetes,

ha az inhüvely (ß’lccbfenfdßibt) szenved. A’ köröm

méŕget legtöbhnyire a’ vérnek dugulásai okozzák az uj’

hegyiben ‘югу ,vé/gén! innèt azon gyuladás , mellyre a.’ .

fo`rróságból és erösen kopogóérverésböl kiki könnyeu

ráiamérhet.

J



, B3!

Ez_ a' bai minde'g kù'lsö okoktól szármozik, a’ hi-V

degsêg’ ’s melegség’ hi'rtelen válto'zásától , а’ körömház’

felsza'ilkázásától az erös lúg miatt, a’ zuzódásoktól. égé

. sektöl és а’ kö'römnek igen mélyen esctt lemetszésétöl.
i Mindjárt kezdetben , mihelyt a’ ha] észrevétetik,

a’ dugúlt чёт; és a’ gyúladást kell, eloszlatni igyekezni,

ámhár ez ritkán sül el. Az erre ajánlott szerek nagyon

egyszerüek: az при t. i. órákig meleg vizben meleg

téjben, mellybe foghagymát föztek kell Кап-‘ш! , vagy

. ezekhe mártott ruhácskával horogatni. На а’ fájdalom

Á erösehhé és a’ kopogás éreztelhetöhbé lészen, akkor

nz orvos`rendele'séböl tiistént 4 vagy 6 pióczát tegye

nek a’ i’úiós helyre és egy óráig hagyják vérzeni. На

hideglelés járul hozzá, akkor már ez jele, hogy az el
oszlatásból sernmi se lesz, èsl genyedés „következiln

Illyenkor a’ megéretl‘tályogot (ahscessus) mindég fel

sziikséges vágni, hogy-a’ geny kifoljon. De hogy a’

felmetszés fájdalmatlanabb lehessen , a’ iályogot lágyl'tó

horitásokkal éx‘leltethetni , a’ ruha késedelmeskedö ge

nyedést a’ vinyege hamujából késziilt lúg leghatalma

sabhan elösegiti , es a’ szörnyü fájdalmakat oltja. A’

felnyitás kiilömbözöképpen történik, 9’ mint az eves

ség а’ hör vagy körüm alatt gyül meg.

’ A’ horogatzisra jó a’ zabkásapép is , de n’ mellyet,

mihelyest meghůl, ismét melegen kell feltenni; тягу

az egész iz flastrommal köttetlk he, és pedig erre leg

johl) az emplastrum diachylum cum gum

ш а tih us. Ha az evesség a’ bör alatt gyiil meg vala

’ hol, akkor a’ felnyitás könnyü, mert csak еду kis

metszést kell csinálni , és azonnal kiömlik n’ csunyaság.

Nehezehb a’ felnyitás , ha az evesség а’ küröm nlá ‘аду

mellé vette таза“, melly ekkor mindég le szokott esni.

Ш vagy a’ köröinböl Yvágatik el egy darabocska , vagy

valamelly hegyes kes а’ köröm alá szuratik. E’ meg

lêvên, a’ genyet lassan ki kell nyomogatni, és osztän

l
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mészvizzel bckötni, mellyrc nem sokára begyógyúl.

Ezt a’ felnyitást soha sem kell elmulatni, mert más

kent néha az egész kar veszedelembe eshetik. Mivel

реф; ez a’ baj nem csak igen veszedelmes , hanem‘fö

lölte fájdalmas is, azéri; mindég seborvosra volna jó'

azt ln'zni, mert ennek tudni kell а’ legjobb idöt ’s he

]yet, mikor ’s hol nyíttathatik fel az и) legkönnyeb

ben és'legkisebb fájdalommal.

1o) Kôröm’ nyavalyájii

Igen fájdalmas állapot, ha a’ köröm, kivált a’ lá

bakon , a’ hol'ez igen gyakran megesik ‚ а’ husba nö.

Ez többnyire az ollyan személyeknél tapasztallatik , a’

kik igen szük lábbellieket hordoznak, és l'gy lábujiai

kat szoîros helyre kénszerl'tik. -rEzen bajat úgy 12162

` hetui meg, ha tágabb lábbeliket huzunk fel, lábain

kat gyakortább meleg vizbe tesszük , mellyben a’ kör

mök meglágyúljanak , a’ mikor ezekel valamelly szon

dával felemeljiik és a’ széleikböl еду kEVCSei. elvágunk.

Ez meglévén , néhány szál lépée tétetik a’ köröm és а’

hús közzé, elöbb égettborba mártván ат; de i'gy több

napokig kell cselekedni, mellyre nem sokára a’ fájdal

mak is elmulnak. Ha а’ köröm a’ husba vágódott , :1k

kor holmi vadhús is nö ki. Ezt еду kevés kék 3111192

kövel vagy égetett limsóval kell érinleni, és a’ sebet l

vmészvizzel bekötni, a’ mitö1.az hamar meggyógyúL`

De `mivel а’ hol a’ köxîöm be volt növe, ez ismét kön

nyen megeshetik, azért ott a’ körrnöt hasznos néha

néha megnyirbálni.

На а’ körömméì‘eg, ‘аду zuzódaîs és akárr'nelly ok

Iníàtt а’ köröm leesett , és az újabbat csak magára hagy

juk nöni, akkor ez gyakran elgörbl'il és èklelenedik.

Ennek elkerülhetésére, az eleseLt köröm’ helyére fehér

viasz tételik, melly alatt osztán- az új köröm szépen fog

nevekedni.
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Egy hn'rmadík körömnyavalya a’ szükségtelen 1.152

tilgntástól származik; t. i. a’ szüntelenvaló kefélés vagy

vakargatás miatt. A’ körmök feldagadnak, megvasta

godnak , és a’ hústól ellávoznak, úgy hogy mindenù'tt

akadékoskodnak, kivált ha fl'nomabb munkához akar

valaki fogní. A’ körmöknek ezen nyavalyájok ellen alig

tehelni valamit, és azért , hogy a’ körmök szépen nö

`hessenek, öt, hat esztendeíg magókra hagyattassanak,

így majd ísmét természetesekké vlésznek.

11) Hajkihullás, hajkimenés.

Csaknem mindnyájoknál , а’ kiknek a’ hajok még
ifjúságokban rkihull, nem okozhatni egyebet, mint a’

fejnek ’s ábrázatnak mindjárt а’ felébredés után való

,reggeli mosatását, midön az egész test még gözölög, a’ ‚

mint ezt néhol és nèmellyek cselekedni szokták , а’ mit

semmiképpen nem hagyhatni helybe. Ezen ártalmas

.szokást tehát kerülni kell. Azonkivül lehet а’ 1101111; 10

pomádékkal is kenegetni , és a’ sarjadzó hajszálak’ nö- _

vését elösegl'tni. А’ szöke haj, а’ mint a’ lapaszialás

bizonyífja, legkönnyebben kihull, éllenben а’ csupa

fekele nem. Továbbá а’ lenyirés állal is , ha gyakran

történik , a’hajnövés elò'mozdl'tlatlk. A’ fehérszemélyek,

a` kik hosszú hajat' viselnek, messék e1 hajok’ vegét

gyakrabban és kenjék pomádéval, тег: а’ sok vízzel

mosás a’ hajnövést háborgatja. A’ hajszálak t. í. ez ál
Vtal kiszáradnak, természeles zsirosságokat elvesztik,

a’ „едете“ szélhnsadnak, és mint а’ nyomorék plánta

elasznak, ’s gyökerestöl kihullnak. Ezt a’ hajszálvé

>geknek elnyil‘bálása által gátolhatni meg. Pomádé 1:61)

реп ajáulhatom a’, következendöt: Végy 161 kiolvasz

toll marhàvelöt a’ Patikából, ebböl két latot keverj

öszve husz gránnyi hideáen 111152111:С111паех11‘асштшп1,

és_tégy hozzá némelly jóillau'x ola‘jokat., p. o. szegfü
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olajat; és élj vele helenként legalńbb nêhányszor, а’

>midön azt erösen a' hajrn kelï kenniszinte а’ börig.

_12) Tetvek.

A’ tetvesség, ez a1 gyermekek’ nyomorúltságoknak

Pgyedülvaló gyakorlábbi ОМ, ered a’ tisztátalanságból,

`ésa csa-k rilkán függ nagy mértékben а’ test’ megrom

lott nedveitöl, а’ mint ezt а’ tetíîkórság is hizonyitja ,

melly a’ feslett életmódnak kövelkezés/e , ’s mellyb'en a’

tetvek` minden felfak‘ndó fekélyekben nyüzsögni láttat

nak. és ki s'em тащить semmi által is, hanem а’

Beteget irgahnatlanúl дешёвый.

Legjobb szer az eiféle rút férgek puszu'tására а’

tísztnság , kìvált а’ gyermekeknél , n’ kiket legtöbbször

’s csaknern egyedül tapasztalunk azokkal bajlódni. A’

gyermekek’fejét tehát gyakorla kell fésülni', kefélni és

hajokat eczeltel megnedvesïteni , mellylöl НМ}: a’ ser

kék'elvesznek. i

Igen jó kenöcs ez is: Végy két lat disznózsl'rt , egy

. lat öszvetört petrezselyemmagot, kevel’d öszve ’s adj,

hezzá hat vagy nyolcz csepp levendula és anìsolaìat. E’

kenöcscsel; kenetlessenek be azok а’ rêszek, a’ hol

а’ tetvek legszám’ósabbak. — Vagy: ‘иду egy lat 52:1

hadillamag-port, négy lat fris disznózsirt, és húsz

grán olaszköménymagot; és öszvekevervén, élì “Не

mint 'az e1öbbive1..Vörös és foghagymával’is megken

heLni a' hajat, ‘югу kifacsnrt leveikböl néhány свер

pel, а’ mit а’ telvek nem szenvedhetnek. A

Ezek а’ s_zerek elég bizonyos foganatúak, kivált

ha а’ gyermek’l siivegének ‘аду kalapjának béllését ne

hány csepp levendulaolajjal megn'edvessitjíìk. Elìenben

a’ kéuesös szereklöl és tetvkenöcsöktöl örizked‘ni lehet.
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XVI. ‘ '. 5‘

/

KÜLÖN nÉszEK' NYAVALYÁJI.

1) Sérhés, sérvés;‘tökösség.

A’ sérvések kiilömbféle'k , mellyek a’ {вашей azon

táiékáról, a’ hol megjelennek, szoktak neveztetni.

’ ОПуап puha _. hl'rtelenül támadó, rugós, fájdalmatlan

daganatok, mellyekben еду darab háj , ‘аду hél hurka

vagy más hasbeli részeknek’legaláhb egy darabja va

gyon. Hogy az illy daganat valóságos sérvés, magis

mérni ahból, hogy а’ vizerányos hanyatt fekvéskor és

a’ kézzel nyomáskor megkisebbedik , vagy egészen is

elenyészik , a’ köhögés , lehellet' visszatarlása Май, ál

láskor és jóllakás után ellenben megnagyobbúl és fe-n

szül, Ezen daganat’ színe a’ többi hörélöl nem Идёт‘

hijzik . és mindenléle hasbéli bajokat, korrogást . koli

Мг, szorulást, émelygést, okádást, ée. okoz. A’ köl

dök’ taján, vagy a’ köldökön kitolódott sérvések ne

vezletnek köldöksérvéseknek; а’ ha‘snak egyéb részein

hassérvéseknek; az ágyékokban , ágyéksérvéseknek, és

n’ tökzacskóban leereszkedetteket,iökzaeskósérvéseknek,

‘аду lökösségnek. Ha az illyen sérvésben se há] se

hurka darah nincs, hanem az csak valamelly más oli

hól származott puha daganat, akkor ez faltyúsérve'snelc

mondatik, és innen e’ nevezetek is: szeles, puifadt sér

vés, husos sérvés, vizes, véres sérültség, ée.

Minden sèrhés munkamivi okból szármozik ,azért

a’eèrhültek sernmi igenîmegeröltetö testi foglalatos

ságba ne avatknzzanak. Ettöl még azok is tartóz’tassák

magokat, а’ kiknek sziiléjik és Elejik sérvéshen szen

vedlek, тег! ezekröl gyakran a’ maradékra is átszáll

a’ sérvésre veló hajlandóság. A’ diaetára nézve а’ sér~

hiíltek örizzék magokat a’ nehezen emésztödö és 'Puff

fuszt'ó eledelektôl. "

п
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De ha már a’ sérvés jelen van, és az élelét valaki

nom akarja veszedelembe hozni, az nyuljon olly esz

közökhez , mellyek a’ sérvés’ nagyon kitolódását aka

d.ilyozzák, értcm a’ seréskötökel; , vagy a’ köldök és

hussérvések ellen а’ haskötöket. На ez elmulasztalik,

a’ sérvés könnyen beszorúlhat; az az, а’ sérvés’ nyilá

sán nagyobb be'ldarabok nyomúlnak állal, mellyeket

a’ könnyeu támadható gyúlada's és feldagadáskor vissza

nem tolhatni többé. lla illyenkor mindja'rt kezdelben

az opei‘atio abban hagyatik, akkor makacs hasdugulás,

és mivel а’ bélben lévö emésztel: a’ beszorúlt helyen(

tovább nem mellet, még ganéiokádás, gyúladás,iiszög

is szármozik, és az elkerülheletlan halál,

Csnpán a’ sérvésck’ veszedelmességét akarám е16

terjeszleni, mert mivel 111 a’ sebervosi és mechanikai

segeclclemnek az orvosival kell egybekapcsoltatva lennie,

a’ nem orvos 'maga mngát sehogy’ sem szabndíthalja

meg a’ sérvéstöl. — Az újsziilölt gyermekeknél gyakran

 

elöforduló és nem veszcdelmes kòldöksérvésekröl utóbb

fogok szóllani , ha L. i. а’ gyermeknyavalyákról lószen

a’ beszéd.

2) Ё1с211111о1111эо11, Czibaklások.

E’ két nevezetek egy ’s ugyanazon'bajnak 111116111

11626 grádicsára mutatnak. Ha t. i. valamelly csont ege

szen kicsúszott a’ vápájából, akkor ezt. nevezzük {i

czamodásnak (kimenülésnek); ellenben, ha a’csont nem

egészen ment ki az izgüdörböl, mivel’ ezt a’ körüllévö

izmok gálolják , akkor ez czibaklásnak mondatik. Mind

a’ ficzamlások mind a’ czibaklások leglöbbnyire kiilsö

okoktól szármoznak, eséslöl, taszi'táslól, l'ilèstöl, ée.

es csak igen ritkán magoktól, az ай, minden szembe~

111116 eröszaktételtöl valamelly hl'rtelen mozduláskor,

a’ dobás ‘аду hagyl'lás, fordulás., tánczolás közben

’s а’ 1. A’ ñczamlások’ gyogyítására mindég seborvos
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_ 111110111, mert а’ legszükségesbet, r. 1. a’ helyreté-,

telt, más nem értì. Ногу ñczamodás van jelen , ,meg

ismérhetni abból , hogy a’ Beteg а’ kifìczamodott részt

nem mozdíthatja, Yalamínt az izhajlás’ megváltozolt

formájából és az eggësz tàgngk rövidebbségéböl is. А’

kimarúll; lagnak helyrelétele ulán 11’ kötözés 111352111;

ségesebb, melly' a’ tagot a’ maga kellö fekvésében is

erösen tartsa. Ha gyúladás vagy daganat volna jelen,

akkor a’ sehorvos píóczákat fog felrakni (de a’ mi ril

kán akad elö) és meleg borral való borogatást, käm

forspiritussal, hangya spirilussál mosást elövenni’s a’t.

A’ csupa czibaklásoknál, la’ hol 112 izhajlás’ köló'ji

csak kinyúltak, a’ nélkül hogy a’ csukló szét ment

volna, а’ helyretétel nem szäkséges , egyébnránta’ 5110

gyl'tás itt is ugyanaz. A’gyuladás orvosi rendelést kl'ván,

azon közben pedíg ime’ vegyl'tékkel való borogatds jó.

Végy egy lat szalamiát , azután eczetet és vizeL, min

denikböl négy vagy hat latot , keverd öszve , nlárts bele

vászondarahot és borítsd 11’ fájós részre. Elmúlván а’

gyuladás és vöfösség, jól feszesen be kell a’ csuklót

kötözgetni, hogy a’ kötök megerösödhessenek ismét.

Ezen czibaklásokhoz, mellyek elég gyakran történnek,

tartozik az ujaknak hátraszeglésök is, mellyek gya~

korta sokáig mozdŕthatatlanokká lésznek. - А’ gyó

gyúlás után is sokáíg ke'll а’ meggyengült részt az erö

sebb mozgástól örizni.

3) Daganatok.

A’ da-ganatok olly kl'ilömbözök és s’zámosak, Ногу

rólok általjábauigen 'keveset mond'hatní, á’ mi mind

nyzfjokra illenék. Hogy megértödhessíink, szükséges

azokat belsökre és kù'lsökre felosztaní; a’ belsökhöz

tartozík a’ veröér daganat, izek’ taplós daganatja, fej

vizkórság, ’s а’ t. Ezek mindnyájan belsö orvoslást kx'

'vánnak és ‚ ide nem tartozván , itt kihagyatnak. >Más
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daganntok , p, gf ргапуёг daganatak ,1ábdaganat, egyes

tömló'dagnnal'ok , és_véraláöm1és'ek , a' külsô’khöz шт

~1ё1ка1па1с. Az aranyérdaganatok 'ellen ugyanQkell sze

rekkel élni , úgymint, а’ mellyeket az aranyérnél aján

lottunk, de ezállal azokńak a’ daganatjai el nem múl

на]: , 5x’ mellyek gyakran seborvosi segedelmet várnak.

A’ dagadt lábak, millyeket gyakran а’ behïszedöknél ,

könyvnyomtatóknál, és más ollyan személyeknél lá

tunk, a’ kik szíintelenííl állva dolgoznak, és azoknál,

a’ kik valamelly sulyos; és sokáig tartott betegség után

az ágyat igen hamm' el hagyták , nyugvást kl'vánnak ,

lábaknak vizerányos fekvését és borostyánkövehpast

tixval, fenyömaggál vagy közönséges fl'istölöporok

kal befüstöllelt flanéllal való betakartatást. —- A’ tömlös

dagana tok (ßalggdfbmülffe) , mellyek idö’ jártával mindèg

nagyobbodnak , jóllehet gyakran eszlendökçig is"egyen

löexfmaradnak , nem` olly kónnyen oszlanak el, és ha

a’ Вега; meg akar tölök válni; vagy ollyan helyen

vagynak, a’ hol más részek általok szenvednek , p. о.
n’ szem köriil ’sy a’ t. akkor késsel kel). öket kiirtani.

 A’ véraláömléseket megismérhetni azoknak hol kékes,

hol sárgallló szl'nökböl. Ezck’ nevekedêsének akadá

lyoztatására , a’ vérelfutolta rész hóba vagy hideg vizbe

dugatik, és azután gyakrabban égettborraì. és eczettel.

mosatik. ’

4>Feké1yek~

Fekélynek mondatik azon руд: ечезёдб вёре1ет ‚

melly a’ sebek’rosz gyógyl'ttalása ulán vagy más ОКО];

› bó1`szármóznak , p. o. а’ csontfene , köszvény , görvély,

süly', börnyavalyák , vagy venusibaj miatt. Tisztátalan

és rothadt fekélyek azok, af mellyek’ben а’ ~bemnök;

lévö husos részek puhák’ fehérlök ifngy feketéllök és

dögleletes biizüek; а’ bennök Куб шыдщк ninos olly'

sárgäsxy szl'ne , mint a’ jó eve’ssésnek , A hanem zi'ildes ,
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‚мм; hama mm .0km higak, nyúlós ¿s gyakoria

hasonló n’ feleresztett enyvhez. -Folyó sebeknek топ

datnak azon fekélyek , mellyekhöl folyvást hö nedves

её; ömlik ki. Kirágó fekélyek pedig azok , a’ mellyek

mindég továbh Мама magokat.

A’ fekélyek’ g'yógyl'tása leginkiihh ‘МЫ fù'gg, hogy

az okaik távoztassannk el legelöször. Ha tehát n’ fekély

franczús eredetü, a’ mit annak szalonnás voltából ‚1‘:

pos széleiböl , mellyek vöröses vagy kékes szi'nük , és

valamelly saját szagából ismérhetni meg, akkor elöbb

a’ franczút kell helsö szerekkel megorvosolni , hogy a’

fekély hegyógyúlhasson, és лёг: ezen veszedelmes nya

vnlyát mindég orvosra kell hizni.  ‚

Mit >kelljen а’ csontfenénél cselekedni, már elô'hb

mondottuk. ` A’ görvélyes fekélyt elárúlják‘ a’ minde'g

давай! mirigyek, fájós könyezö истек, nagy poczok,

sáppadt áhrázat , ée. ; сие!‘ minden kl'ílsö segl'tség nélkill

magoktol felfukadnak; gyakran этом“; folynak, de

vógre magoktól ismét begyógyúlnak , ha а’ ёбггыуы

nyavalya elháriltathatott, mellyröl utóhb задний.

A’ siilyös fekélyeket az együtt jelenlévö siilyröl, sö

tétes , taplós könnyen vérzö foghúsról, rossz fogakról

és >bl'idös lehelletröl ismérhetni meg. Ш; а’ hlíselede

_leket a’ Beleg kerülje és éljen zöldségekkel, kù'lönöse‘n

a’ siily ellen valókkal; l.’ a’ Bévezetést.

Altaljáhan a’ fekélyek’ gyógyitásakor ezekre kell '

vigyázni: Minden fekély mennél tisztáhhan tartassék,

és napjáhan többször heköttessék.  A’ beteg rész nyug- ‹

vást kiván. -A’ fiistölt. sós, hevl'tö, zsiros, savanyú

és csipös ételek távoztassanak el, és könnyû tápláló diaeta

tartassék. A’ levegö legyen tiszta és egésséges, a’ lak

hely száraz és a’ levegö'folyástól mentt. _ A’ fekélyek

egyéhiránt az оптовой‘ és seborvosok’ keze alá tartoz

пай, inert ök tudják azoknnk helsö ока“ legjohhan

elháritani.
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5) Csösfekélyek.

A' csösfekêlyek hoszlí löbbnyire szük üregeket

csinálnak , tulajdon nyilások vagyon, folyvást evet

bocsátanak, és magoktól soha nem gyogyúlnak be. Mi

vel gyógyi'tások csupán seborvosi, és szinte mindég

operátio, az az, a’ csô'nek felhasl'tlatása által ‘аду el

lennyitással men véghez , azért legínk'ább itt csak azok

пай megelözésérô’l slzóllhalunk. A’ csó'sfekélyek’ 5215г

mozására'olly trllyoknak (abscessus) késo' felnyitások

szokott alkalmat nyitani , a’ mellyek а’ hör alatt hol

fólyebb hol mélyebben támadnak; és> annak gyakorta

n’ félékeny Betegek magok az oka. A’csöfekêlyek néha.

fólöttébb utálatosak, mint р. о.` nyál és könycsöfeké

lyek az ábrázaton, néha igen kl'nzók,mint a’ végllur'ka

csöfekêly, és végre halzllosak is .‚ mint .némellykor az

izhajlásbeli csöfekélyek, mellyekre mindég az izhajla's’

merevedése követkczik , és állalok annyi nedvesség ve

szelödik el, hogy а’ Beiegnek el kell miatta sorvadni.

6) Sebek.

Sokaknál а’ nagyobb sebek többizben csupán onnét.

erednek, mivel ‘а’ börnek legcsekélyebb sérelmeit hely

telenül gyógyx'tották. A’ kisebb vágások, metszések

hamar és önként begyógyúlnak, és ezeknél csak arra

kellI vigyäzni hogy semmi tisztálalnnság a’ sabbe ne 16}

/ jön, a.’ mire egy kis еще: angolyflastrom elégséges. Ha

а’ vágás nagyobb , úgy hogy a’ seb’szélei szorosan öszve

nem állanak , hanem egymástól elválnak , akkorez’eket

ragasztó flastromos keskeny vászony szeletekkel huz

hatni egymáshoz. -A’ husba hatott ù'veget vagy más

éles, hegycs tesleket elöbb ki kell a’ sebböl venni,

hogy meggyógyúlhass’on; ha а’ sebes rész те1еёг szap

`panos vizbe tétetik, az idegen test könnyebben kijò'.

A’ hol nevezetes véredények sértödtek meg, úgy hogy

` l
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n’ vérzést hideg vizzel el nem állilhatni, ott seboi‘vos

¿n kaidjenek, а’ mit manden izhajiásbeusértödéseknéi

i Iis kell cselekedni , mert ott a’ csekélynek lálszó seb

is а‘дуайогга igen fontes. — Az igen ve'rzö sebnèl , hogy

а’ seborvos’ eljöttéig a’ megsértetett igen sok чём ne

veszitsen` а’ seb`köi‘ül iévö ereket addíg kell nyomo

Быт, mig а’ vérzöér a’ nyomás al’á nem esik , а’ mi

kor a’ vér azonnal eláll. На az er'o'sen vérzö crek csupán

börbeli edények , akkor a’ nyomás haszontalun ,hanem

a’ sebre egy eczetbe márlott spongyiát kell nyomni. Ha

u’ mßtszelt ‘югу vágott sebek igen nagyok, akkor изо..

kat öszve kell varni, meri: csak igy siettetik a’ губ

gyúlás, és elöztetnek meg а’ I_út sebhélyek~Ha vala- i

melly sebnél еду darub bär ‘аду hus is hibáz`ik,akkor

arra ne tétessék angoly flastrom , тег: а’ seb tôle meg

roszabbodnék, hanem а’ Ьбг’ hibáztakor, ónceratum,

a’ hns’ elvesztekor pedig ruhalépés, hogy az evesedés

últal az elveszett rész kipólolódjék. На .u’ seb rossz

lálszatú даёт]! része-ken vagyon , -késön heged be, és'

igen vékony ‘аду róssz szl'nü evességet bocsát, akkor

seborvost ykell hivatni , тех-1. ez gátolhatja meg legjob

ban a’ sebhez`iitközhetö iiszögöt югу más rossz kö- ‘

vetkezésért, а’ lriellyy Сама egy egész tagnak e’lvcszlé

sébe kerülhetne. `

i 7)'I`agzsi‘bbadás.

Tulajdonképpen а’ tagzsibbàdást nyavalyának nem

tekinthetni', mivel az csak valamelly föinra lett nyo

másnak а’ kövelkezése , p. o. а’ tes't’- rosszúl feklekor

kiilönösen pedig a’ lábak’ egymásra tételekor. All va

lamelly bizsergö érzésböl, melly а’ zsibbadt tagnak

használtatásakor а’ börben ezernyiszurásokká Ya'iltozik,

kivált а’ talpakban ‘а’ felálhískor. А’ ki a’ ylábait egy

másra nem veti, könyökére nem döl , ‘аду testét más

Aalkalmatlain helyzetbe nem teszi , arra tagzsibbadás

16
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nem jö; de ha máx' je‘len van, akkor а’ szurások'

ellenére is a’ hört erösen kell dörsölrii , és azonnal e1
`múlik; egyébiránt kevés pel-ezel: шёл magától is ele

nyészik. ‘

i' s)Bagadt1ábak.

А’ láhak’ azon daganatjáról , melly a’ sok állásból

és а’ sulyos nyavalyák után való lágyadtságból ered ,

már a’ dag'anatoknál szóllottunk; а’ meggátolt lábiz

шипы szármozóról nincs mit mondanom , mint, hogy

a? _lábak’ izzadását ismét igyekezni kelljen elöhozni, а’

mint a’ következö szakaszban tzmiltatni fog; és а’ vi

selös asszonyok’ ‘Идиш lábaikról utóbb az asszonyok’

nya'valyájinál kl'ilönösen fognnk emlékezni; azért itt;

çsqk'kevès mondani va1ó~lesz róla. i

На a’ dagadt láhakon orbáncz támad, akkortöbb-f

'nyirel'iszöggel és erre következö halállul végzödik. Az

Aászúkórságosoknál és sorvadóknál megjelenö laíbdaga

ynat. is halált jövendül. Ártatlan pedíg a’ sok gyalog

uLazás miatt és szoritó lábbeliktöl szávmazò lábdaganat.

Minden elöbb emll'tett'esetekben ninos jqbb, mint a’

lz‘ibakat hosszú gvapjnkötökkel belekergetnì a’ lábujak

tól Гора а’ daganal.’ végéig. Az utols‘ó esetben pedig

elég nyugodnif, ‘аду legfólyebb а’ lábakat égetlborral

moâogatni. \ '

9) Meggátolt lábizzadás.

Magára nézve a’ lábak’ izzadása'nak meggátolóda'sa

ugyan semmi nyavalya, de igen kellemetlen, НИМ

mas söt életvcsztö hajokra is szolgáltathat okot‘, mel

lyeket‘el nem hárl'lhatni ,. ha сна]: а’ láb'ak’` izzadása

meg nem indl'tla‘tik. Meggátoltatik a’ lábak’ izzadása és

elnyomaltalík , а’ hideg mosás , meghůlés és hidegláb-~

fördök á1ta1`, vissz'aállíltuu'k реф; az ellcnkezö módon,l
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t. i. gyapju lábtakarók, szörtalpak, mclegl'telt »kövek

és meleg láhfördök által,` mcllyeknek hatthatósszígál;

sóval., ‘vhamuval vagy mustárral öreghithetni. De nella

minden arra foi‘ditott ig‘yekezet mellett sem lehet a’

4lábakzit megizzasztani, söt ha a’ lábak gözölgésbe ho- _

zatnak is , az elnyomott láhizzadástól származott nya

valya' elöbb el nem múlik, mig a’ vís’szaállitott láb

izzadtlság’ лада a’ régiével nem egyez, а’ mire дуга]:

' :ran minden szerekkel'sem mehelni.

10) 1211::1149134211 taplósság, 'taplós (la.

ganan

Az izlxajlásheli taplósság еду fájdalmas fehér da

гала: а’ térdhnjlásban , melly hol' a’ csontokon, hol

az izhajlásheli kötökön шпиц! а’ hör szine változatla

núl maradván , az ulnyomásra semmi gödröt nem mu

tat. A’ heteg tag elgyengù'l, a’ térdhajlás mozdúlhat

lanná lesz, és ha i‘osszúl gyógyiltatik, а’ téi‘d megme
revedik, vagy csontfene is szármozik, és a’láb haszon

vehetetlenné Мазь-Ока! a’ nyomás, iités vagy esés,

kivált а’ göi‘vélyre hajlandóknál. igen gyakran Штат!

ezen nyavalyát a’ ykéménysepröknèl is, a’ térdek’meg

eröltetése miatt a’ kéinénysepréskor. E’ hajnak дуб

gyitásáról itt semmit se mondhatok, hanem ВЕЩИ:

iniek, hogy, ha ezen hait észre Чел! , tú'stént orvos

hoz folyamodjèk, mert ha késik , a’ csontok шеро

тоЩаЁтлЬ és а’ ha] úgy elöre balad , hogy többé meg

gyógyítani lehetetlen ,- nnnál inkáhh ha rosszul orvo
ц soltalik.

11) Üszö g. (âßranb) 'l

Ez a’ legszerencsétlenebb kimenetele mind a’ belsö

mind a’ kiilsö gyúladásoknak. Megkiilömbözte'tik а’

hideg és meleg ù'szögöt, de а’ mellyek csak ugyanazon

hajnak kisehb vagy nagyohh grádicsát jelentik. A’ meleg

o
' 16 *
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üszög (máske'nl: Миши v. gntafene) á’ kisebh grá

dics, melly a’ hideg üàìögöt‘mindég megelözi. Midön

valamelly rész meleg iiszögbe men által, akkor egy

.fizerre minden fájdalom elmúlik, а‘ beleg rész sölét

Pirossá lesz, a’ hör felemelkedik és alatta valamelly

csipös nedvesség gyl'il öszve. На ez vulamelly kl'ilsö

részen történik, akkor ez néha még megtnrtathalik;

de, ez nem lehetvén llamar, аду majd hideg üszög

vagy tökélletes elromlás következik. Ekkor az üszö

gös rész elveszti szokotîr lá'täzatját, elhidegííl, megfe

ketedik, fölöttel rossz sz‘ugot bocsát ’s egy szóval elhal.
Illyenkor A’ Beteget csak az ll'iszögös tag’ elvzllasztása

ällal menthetni meg. Mikor valamelly belsò' részhez

й! az üszög, akkor már a’ meleg l'x'szögre is Вам! kö

итак.

Legbizonyosahban eló'zhetni meg az ïiszögöt a’gyů

ladásnak helyes gyógyl'ttatása által, kl'ìlönösen pedigy

az orhńnczczal való )ó bánás által, mert ehez hamnr

l'iszög fit a’ rossz gyógyl'táskor. De ha az ù'szög már

jelen van, nkkor tl'ist'ént orvoshoz kell folyamodni,

minekelôtle még a’ hideg üszög (másként: fekete fene,

ñszögfene) következik, másként ими nincs szabadú

lás.- Az o'rvos’ elérkezése'ig tegyék a’ beleg rêszt al

kalmas helyzetbe és а’ Beteg maradion csendesen. A'

szoba inkább hiives mint melcg légyen, és minden

hevl'lö és nehéz élelek ’s italok távoztassanak el.

XVII. ’ с

тшшвзивмвшвк’ NYAVALYÁJI.

 

'1) Havitisztnlńs’ hijánosságai»

A’ havi tisztulás nem volna valóhan annyi alkal

matlanságokkal öszveköttetve a’ szépnc-mbeli fiatalság'

Ъ
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1141‘, mint most szokolt . és mindég bizonyos rendes

séget követne , ha а’ mi miveltségünk , diaetai rendetf.- ›

lenségek , a’ fehérszemélyek’ gondatlansága annak meg_'

jelenésekor, ’s általjában az igen helytelen akkori nia-_

gaviselet, mindég újabb háboritásoknak okai nem vol

nának. E’ természeles munkálódás’ idején a’leány ‘аду

asszony örizze magát а’ m€ghü1éSlÖ1, a’ sa'vanyú és

heviLö êtkektöl ’s ìtaloktól, az> e1me""felháborodáeailól

és igen er'öszakos testi mozgásoktól. `
ŕ Az igen bövérfolyás többnyire а’ hevl'tö itnlok és

é‘tkek, tánczolás vagy más erös testi mozgások, ének«

lés, nehéz terhet vivés, ée. Щи! okoztatik, ezeket

мы: kerülni kell. Addig tartván a’ vc'r’ menetele,mig

вт- l2 lat vér lisztúl ki, a"mi 3 vagy 4 napig szukolt

megesni, azulán ismét eláll. — Az igen csekély véx‘fo-y

lyásnak oka többnyii‘e a’ savanyú élkeklöl és ilalektól

видя-шахт , mellyeklöl azért. ezen idö alutt örizkedniA

keIL~Természet szerint való dolog, hogy a’ gyen

.gélkedö, nem vérmes aszonyoklól kevesehb ‘лёг men

jcn el, mint az erös, bövériíektöl; de ha а’ véi‘folyás

olly kevés volna, hogy а’ személy e' miatt a'lkalmat

lanságot szenvedne, akkor nèki а’ járkálást, kocsizást‘
és más mórlékleles miozgásukat lchel javnsolni , mellyre А

d’ ver böyebhen szokoLt folyni. На ez nem _történik_,

és csak kevés csepp -vér takarodik ki, а1с1согше1ед;г

lábfórdök ajánllalhatnak, mellyek után a’ lábaikra me

leg harisnyák huzattassanak, és а’ személy , hogy a’ lábai

sehogy’ „meg ne hiilhessenek, ágybn feküdjék. A’ lâh-,

fórdökkel azonbau, kivált nz asszonyok, vigyázva él

» jenek, а’ kik nem ludják bizonyosan , ha vnlyon ter

hesek e; mert illyenkoi' minden egésségök'el elronthat

ják. A' vért hàjtó szerek, millyenaz izzóhor (@Iůbn‘ein),

sáfrán és kiilömbféle essentiák, orvosi rendelés nélkül

ne használtassanak, тег! könnyen sorvadáru‘nÍ és viz

kórsági'a adnak alknlmal.
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Némelly fehérszemélyek görcsökkel is `bajlódnak

ezex'l idö alatt , kiválf a’ kiknek altestökhcn dugulások

vngynak,és has szorulásra hajlandók. А’ dugulások’

elháríllalása elò'tt а’ görcsök e1 nem állanak, akár

mennyi görcs ellenvaló cseppeket vegyen is а’ Beteg ,

azérl is orvoshoz kell folyamodni.

`А’ fontosb rendellenvségeket orvosra, ‘аду szülészre

kell-bizni. Gyakran szu'nlelenül folyik a’ vér, mivel

az anyaméh beleg,mellyen természelesen csak a’szûlést

segitö orvos t‘ud segl'teni. 2 '

2) Sápasztókórság, sápadtság, fehér

kórság.

Е’ nynvalyában az ¿mi шаг; leánykák „ста:

nek, ha а’ hávi tisztnlások m'é‘T a’ muda renden ninos.
„ а o

Ábráza‘tjok’ szine egészen` halovány, ajkaik fehérek,

vszemeik körül kékek, hasok puffadl, днём, fájdal

mas, lehellésök szorongató, szivök dobog, köhögnek,

minden tagjaik nehezek, gyakorla szédelgésröl panasz~

kodpak , és néha igen kůlönös , nem ennivaló holmikre

vágy ételkl'vńnások.-Ez a’ nyavalya leginkáhb csak

gyengélkedö személyekre jö, zi’ kik a’ rossz életmód,

egésségtelen szobalevegö, sok iilés, növevényi élkekkel

való hö élés, meleg italokkal, kivált theával~ viszaélés

állal gyomrokat és Vbeleikel: ’s ezekkel egyiitt egész

emésztö erejöket fólöltébb meggyengitették. _

А’ magára hagyutott, ‘Иду rosszúl orvosoltatot

sápasztókórság könnyen veszedelmes‘ és sokáig tarló

. nynvalyákká “ЯЩИК, különösen vizkórsággá. Magára

nézve nem veszedelmes, de könnyen uzzá lesz, ha más

nyavalyához kapcsolódik , vagy ollyanná változik.

A’ sápadtkórságnak legjobb ’s legbátorságosb губ

gyítása legnagyobb részént a’ jó és i116 diaelában (Щ.

A' Betegek a’ szabad levegön sokat mozogjanak , téres

szobákban lakjanak, a’ hol а’ levcgö nem olly hamar
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romlik .mcg , úgy тягу szohákhan aludjanfik is. de ne

igen sokáig. тег: а’ tollas ágy a’ sáppadtságnak ked

vezni látszik. A’ (Наша erösitö és tápláló legyen, ki

vált húsból, tojásból, rishöl és egyéb nyálkás elede

lekhöl álljon; а’ plántaêtkek távozlassanak e1. Minden

ételekhen fíiszerszám legyen, és а’ Beleg igyék sert,

hort és ММ“ рйярб1с1$а1|;„($й[ф0й) nella néhn mér
_té'kletesen-i-Azonkivül a’ Betegct vidámitani, múlatni

s_ziikséges. На az emésztés jó és а’ személy nem igen

gyen’ge, akkor ígyék Pyrmonti vizet, melly a’ sápadt

kórság ellen leghathatósb szer, ámbár más vizek is

ezt tehetik, ha kivált hennek „темы; találtatnnk.

Az‘ás’ványos fördök is hasznosak , de ha a’ Беседы ez

ki nem telhetik, éljen fiivekkel vagy szaladdal készült

fórdökkel. Е’ végre‘vehetni ù'rmöt, kálmosgyökeret,

és mezei köményt, mindenikböl két ‘югу három latot
~egy iördöre, mindnyáját egy kevesvsé fözvén, nzután

а’ lesz'ürt viz a’ fördöhöz vegyittetik. De a’ fördö igen А

meleg ne legyen, hanem inkább langyos.

Allaljában pedig, a’ szerencse'llen‘szeretö ‘(адуÍmáslért husongó személyeket fel kell vidáml'tani, k1'

vánságokat, ha lehet, beteljesiteni, és öket mulntsiígosv

utazásra bi'rni.  Leginkáhb реф; örizkedni kell а’ `

kuru’solóklól és titkos , mindentgyógyitó szerektöl.

6) Feliérfolyús.

4Két kiilömbözö nyavalyák neveztetnek l'gy: az

egyik а’ liuja e'let következése és ragadós, mellyröl itt ‚

"nem szóllok, --_ а’ másik ellcnben nem egyéb. vala

melly igen hö nyálka elválasztódásnál а’ nemirészek

ben, тент’ legiobb életü fehérszemélyeken is meg

jelenik , leginkább kevessel а’ havitisztulás elöttr’s után.

ISzármozik a’ nemzörendszer’ lankadtságáhól >és» annak _

ki ncm ele'gitö fclizgattalásáhól. Azért a’ szerelmes

leányok ’s jegyeseken többször tapaszlaltalik , úgy hogy
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gyakran e’miatt igen elsoványodnak , és НИЦ csecseik

elap'adnak. E’ nyavalya orvosoltatása igen egyszerü.

Minden a’ mi a’ nemirészeket felizgatja, а’ bújaságra

ingerlö könyvek’ olvasása, ollyan eledelek, mint a’

vnniliás kocsonyák `vagy fagylaltuk, 'csokoládé, ée. és

végre mind az, a’ mi’a’ltestnek 'közönse'ges eröllensé

get még nagyobbl'tja , ‘s'igy a’ fehérfolyást neveli ‚р. o.

a’ niértéklellen théaital szorgalrnalosan elmellözlesse

nek. A’yBeLeg igyék jó~keserü sert, a’ szabad levegön

tegyen mérlékletes mozgásokat ‚‚ és éljen gyakorta för

dökkel és félfórdökkel. De ezek mindég hl'ivesek le

gyenek , mert a’ meleg viz а’ hait még nevelné. Naf

ponként еду közönséges vag'yis egész fördöt és egy "Ы

vagy ülöfördöt kell venni, vagy идёшь!) kéi iilöfór»

döl'. Elejéntên csak egyszeríik lehetnek, мёд pedig
azokhoz lerösl'tö ’s valamennyire üszvehuzó fiiveke/t is

adhatni. Vehetni tai. l'irmöt, kálmosgyokeret és szilfa'

héjat, mindenikböl egy latot, egy ülöfördöre, és két

vagy három шок egy egész ferdöre. Nyáron ihatni а’

Pyrmonti vizet, ’s hasonlókat, igen jó és gy'ors ha

szonnal; és ha lehet erösilô vasfördökbe is menni. 'Ha

lmindezek а’ baion rövid idö mulva nem segl'lenek , söt

az még Lalán megsulyosodik , talán valami kellemetlen

szagot bocsát, а’ re'szeket felrágja , és inkább genyedt

ségfélévé válik, akkor szüléstsegl'tö orvoshoz kell f0

Ilyaniodni , mert végtére a’ fehérfolyás az anyaméhnek

elfajulása mialtis Штаб, vagy ha sokálg _tart, más

nyavalyákra is й‘! alkalmat, p. o. megkeményedésekre,

.mellyeket' jókor meg kell elò'zni.

4) Szíinádra, nádraglörcs, asszonyi ko

m o rk ó Lrs á g (Булат).

A’ sziinádra sokban hasonll't a’ hypochondriához _

“аду férjfiak’ komorkórságához , föképpen abban , Воду

ez sem valnmellyiillandó meghatározoll betegsèg , ha
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nem еду о11уап idegbeli nyavalya, a’ melly magát ma

ez'en, holnap ismét más ŕészen nyilatkoztatja ki, ’s

azért a’ Betegek n-aponként új bajokról panaszolkod

nak. Ezen okból e’ betegséget lei'rni sem lehet. Legin

kább а’ korosabb leányok és asszonyok veszödnek vele,A

a’ kik még soha sem, vagy több esztendök‘ olta nem

vollakw'iselò'sek,`ennélfogva az özvegynék és erös asz

szonyok , a’ kiknek gyenge ‘аду elvénült férjök vagyon.

A’ szíinádrás személyek általjában igen gerjedékenyek,

és minden köx‘nyülállás, akár öröm , lakái‘ szomorúság

és fájdalom, fölött/ébb eröszakosan hat rzîjok. Minden

l idöváltozáskor más új alkalmatlanságokról painaszkod-ß

`’s a’ t.

пай, és minden` szó kellemellen érzéseket támaszthat
мы. Fejfájás , szédelgés, fiilzugás és ájulások bántják i

leginkább a’ sziyínádi'ás személyeket, és megátalkodott

ság, tiirhetlenség’s néha rosszaság is uralkodik bennök.

Egyébiránt rajtok ernésztésbeli bajok , élelnemkivánás,

émelygés , hányás , gyomorgörcs, felböfügés, p'uifçidás, '

hasszorlílás vagy'hasmenés ulkalmatlankodnak. Végre

a’ Betegek gyakran mellgörcsröl, flíladozásról, вып]

tozásról , köhögésröl és ásitozásról is panaszolkodnak ,

Mivel а‘ szünádrás személyek паровых)! új bajok

ról panaszkodnak, ’s tulajdonképpen magok sem tud

ják, mi bajok, azért u: oi‘vosláshoz sem foghatna'k'.

упадок . hanem orvoshoz sziikséges folyamodniok. Leg

jobb riékik könnyen emésztó'dö és alkalmatos eledelek

_ kel élni , Идёт társaságokbai menni , ulazni és a’szabad

levegöben sokat mozogni 5 тем; а’ sziintelen otthoniilés

legárlalmasabb rájok nézv'e. Еще!‘ a’ förendszabások а‘ kö

zönsèges'magok tartására nézve; a’ többit valamelly

ù'gyes és résztvevö orvostól kell várni.
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5) Апуатёьёуйипщьч

Ezennyavalya, mellyben а’ fájdalmak ha'sonlók

más gyúladásokéihoz, ugyan a’ szerint orvosoltatik,

mint egyéb gyúladások, р. o. n’ gyomorgyúladás felöl

mondottnk. Ez, mind a’ terh'es mind а’ nem terhes

` ’méhgyúladásokra ПИК. Orvoslását az orvos года tel

`jesiteni.

6) A’ viselösség ‘аду terhességkori

' bajok.

A’ viselösséggel Vgyakorta , НИЦ n’ gyengébb és

érzékeny személyeknèl, külömbféle bajok járnak,mel

lyek ellen nem века! tehetni, de а’ mellyek szeren

csére сев]: igen ritkán [этапа]: az egé'sz viselösség’ ideje

alalt. Némelly asszonyok igen rossz kedvüek, ‘югу

'mindcnféle szeszélyù'ek , és ezeket soha sem kell ma
gokra hagyni, тег: aztán mindég buslakodásra havjlan

dók; hanem öket mulatni és ‘Ё; lxirsaságokba kell ve
nzetgetni. — Mások ismét külömbféle emééztésbéli al`

knlmallanságokról, (же! nem kl'vánásról, надежды-ы.

szüntelen felhöf’ógésröl, hányásról, ée. panaszkodnak.'

Ezeknek igen szoros diaetát kell tartani, egyszerre

— ЬоЕаЪ sohn sem .enni, és ekkor is csak egéssóges kön

nyemeniésztödö eledeleket. :- Még mások vérpesgés

röl. többszöri nagy forróságról, fülcsendülés'röl, szé

delgésröl, её: xijúl'ásról is panaszolkodnak., Ezeknek

nz orvos eret fog vágni, mellyre johban lesznek. Ha

hasszornlás is van jel’en. akkor jó a’ viselösnek [Езда

borkövel inni а’ vizet gyakran. A’ nehóz sei‘ek illyen`

kor ártalmasok , és helyetlök inkább vékonyitó italo

kat kell választani , nèvezetesen limonáilét. ‘- Az éret

iebb korokbun viselös asszonyok néha igen Afájdnlmas

{нашёл vádolnak a’ hasokon , а’ minek n' neliezcbben



25|.

nyúló hör az okn.'Azért ezek zsiros holmikkel kenhe

tik a’ hasokat, p. o. zilizkenô'cscsel, reggel és estve

egy fél ‘аду egész kávés 'kalánnyit a’ fájós helyre. A’

hekenés ищи egy darab {lanell födessék a’ hásrá részént,

hogy meleget tarts'on , melly a’ hör terjedését igen se

gíti , részént hogy a" {ehérruhák el ne moc'skolódjanak,

niinthogy nehezen tisztúlnának meg.

7) виды; láhak.

A’ már fúlyebh emli'tett láhdaganat gyakorta véte

tik észre a’ viselösöken , НИЦ a’ terhesség végén, de

az ellen is Киеве: cselekedhetni , holott а’ gyermek

ágyban háx‘om ‘аду négy nap múlva lmagától_eln'iúlikb

Azonban a’ harisnyát soha se kössék igen szorosanI

lábaikat ne hagyják szi'íntelen lóggani , hanem zsávmolyra.

tegy'ék az l'iléskor,A és ha a’ dagnnat nagyobb volna,y

'Íekiidjenek le napjábzin; mert a’ folyvást való iilés a’

daganatot neveli , a’ mit abból is láthatni, hogy estve

az legnagyohh, és reggel ismét legkiséebh. Hasznos

azonkivül a’ lábakat melegen is тип! , és télen által

и‘ ёзуароц a’ hol a’ láhak fekiisznek , estveí kimele

giteni. A’ gyermekágyban ezen daganat igen hçmvar és

ege'szen elenyészik', ha az ember a’lláhakra fenyömag

gal hefl'istölt ŕlanelldarabokat tekerget.

8) V é r é г cs o m ók (Varices).

A’ véréresomók a’ terhesség’ következése. A’ kiil- I

söhh vérerek feldagadnak és реф; némellykor annyirai

hogy szinle felpukkadnak, а’ mi а’ sziile'skori ‘15312

talan erölködéskoi' meg is történhetik. Nevezetesen а’

szöke és gyengélkedö személyeken láttatnak legtöbh

ször. Melly veszedelmessé lehessen ezcn környülállzís a’

sziilökre ‘югу viselösekre nézve, kiki elgondolhatja.

E’ véi’ércsomók’ 4oi'vosoltatása igen egyszerü. Elöször

is a' szoros harisnyakötöket ‚ёз haskölöket sziikséges `
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ellávoztntni, mert ezck n’ vérércsomók’ származńsát

clömozdl'tják. Mihelyest valamelly viselös személy azo

kal: magn'n észre veszi , (legelo’ször és legláttathatóbban

а’ lábikrák’ baloldalán jelennek meg, és lassanként а’

lábak’ egész belsö felén ellerjednek a’ nemirészekig),

azon legyen, hogy meg ne nagyobbodjanak , а’ mit а’

fiizöliarisnyák álml vihetni véghez. Erös vászonhól еду

а11<а1та1оз harisnya metszetik ki egy darabban , melly

a’ láb kiilsö oldalán nyitva, és füzölikakkal felkészûl

ve legyen. Ellenben а’ harisnya’ belsö oldala , melly а’

fcldagadt vórcrekre fog jönni, egészen sima és varrós

nélkiil maradjon. A’ fúzölikak alzi is valamelly vászon

leppendék essék , hogy a’ fiizögaland a’ hört ne nyom

bassa. Ez a’ harisnya alúlról l’òlfelé jó feszesen heffi

zetik , és éjjel nappal hordozlalik. De а’ befl'izést olly

 

i erösen sem kell ám tenni, hogy а’ láh elzsibbndjon.

Ezen harisnyáfa, ha sima és jól van csinálva, más ha»

risnyáL is huzhalni, а’ nélkiil hogy megismerszenék.

Hasonló harisnyát csinzílhnlni a’ láb’ fclsöbb részére is,

ha rajta vérércsomók találnak keletkezni` Az elsö ter

hességkor ezenl baj c'sak igen rilkán tnpaszlaltatik „.do

annál gyakrabban а’ késöhhi viselös állapoîokhan, és

illyenkor is leginkáhb a’ szökéknél, a’ kiknck igen

gyenge és nyulékony hörök vagyon. - Mil kelljen a’.

sziiléskor cselekedni, kivált ha a’ vére'rcsomók a’ ne

mirészeken vèteinek észre, a’ hol hasonló készületekeL

nem alkalmazlathatni . az а’ bábák’ gondja, а’ kik az
elféle esetckre ne'zve is tulajdon oklalást és úlasilást l

Челны:

9) Idétlen sziilés, (elvetellés).

Ez , Aaz asszonyi nemre nézve , leglöbbnyire fólötte

szoinorú következésü, ha а’ viselösség háborgallalik és

р’ magzat idönek elò'tlie el megy, nkárminö okból tür

tc'nji'rk is. Sök. ez néha élclökbe is kerül. Megérdemli
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мыс, hogy a’ viselöseket mind azokra ñgyelmcsekké

tegyiik, а’ mik az idéllen szi'ilésre lokúl szolgálhatuak,

és azután azon szercket emlitsük, me‘llyek ezen sze~

renesétlenséget ŕnég megakadályozhatják.. .l

Ezen bai fl'igghet kiilsö vagy belsö òkoktól , az az

olyanoktól, mell'yek а’ testben magában, ‘аду a’ Ей!

világban vagynak. Ha az anyaméh maga beteg, akkor

a’ magzatot neh'ezeu tartja ki, és ekkor minden szer

foganatlan lesz, ha а’ méli általa egésséges állapotba

nem tétethetik. Leggyakrabb efféle oka az idétlen szl'i»

lésnek a’ meh’ megkeményedései. Azonkivül a’ terhes«

ség alatt hánytatót, erös hashajló szereket bevenni , а’

lábakat. melegen förösztgetni, és rajtok eret vágatni’,

ártalmas, mindezeket tehát kerůlni kell. Továhbá 6112

kedjék minden viselös személy a’ hnragtól, ijedéstc'íl ési

más felháborodásoktól. Ismét a’ lábaknak és a’ has

на]; meghütése , és а’ belekben lévö erös szelek is al

kalmatosságúl танца]: az idétlen sziilésre ; ‘ azért a’ lá

bakat és husat melegen kell {знай- és a’ puifasztó éb

keket ’s italokat kerülni.  Végre а: taszl'tás, ú'tés ,

esés, és igen erò’szakos testi mozgások , tánczolás, fu-

Из, emelés . terhvivés , ée. könnyen ezen bait okozhat

ják.  Midön a’viselös aszony a’ keresztcsontjában huzó

érzést, a’ has’ aljában kitetszö nehézséget és ko'ron

kéntvaló fájdalmakat vesz észre, akkor fekúdjékl ágy.

ba, és kerüljön mindent , a’ mi a’ vért felpesdithetné,

Иду hevülést okoz‘hatna , és azon legyen , hogy а’ teste

ismét lecsendesediék. Azért ígyék néhány csésze gyenge

székfü virág herbatét, fekiidjék Vcsendesen és csiná1tas~

son magńnak .Mákból késziìlt mondolatejet.

(Ezen orvosság hideg helyi-e tétessék; nelmgy meg

savanyodjék). Ha a’ fájdalmakerösebbednek és az idét

len sziilés meg nem akadályoztathatik, akker tù'stént

orvosért kell kiildeni, a’ ki аж még [вып meggńmi

hatja. Ez sem lclietvén szülést ‘аду bábát szŕiksJ-ges
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hivatni. Különösen az idéllen szülés ntán is csendesen

maradjon a’ Beleg, legalább két hélig, ha nem akar

hónapokig, só't esztendökig is nagy vérfolyásokban utóbb

szenvedni e's egésségét örökre~e1rontani. `

f 10) Nehéz sziilés.

Kiki könnyen dtláthatja, hoig§r a’ sziilés nem or

vosságok , hanem helyes magatartás állnl könnyebbl'l

telhetik , és mivel erre a’ Bäbák gyakorta nem ñgyel- _

meznek ‚ azéri'. némelly szükségea rendszabásokról aka

rok itt eml'ékezni. ‘A’ terhesség’ végsö napjaiban legin

kább tartóztassa magát а’ szülendö a’ nehéz eledelektöl,`

és a’ gyomor’ megterheltetésélöl , közelegvên a’ sziilés,

az asszony ii‘rl'tse ki vizelletét e'á adasson magának klisz

tert. A’ sziilöszoba csák mértékletes melegü légyen.

Elejénte a’ szi'ilendö még járkáljon, mig végre ezt az

erösebb fájdalmnk többé nem engedik; azulán ‚112111111

jék 'alkalmatos szülöágyra , de ó'riz’kedjék az idö eló'tt

való erölködéstöl , nehogy 1116,‘;г a’ szlïlés elött ere)ébo'1

kifogyjon. A’ nagyon hánykolódás is ártalmas, mei-t

könnyen megszakadhat a’ testben "alamhv Az úlve 5211

lés nem ér semmit , jobb a’ fekvés; de igen be se taknrja

mag'át a’ szi'ilö szemêly ‚ hogy fülöttéhb'meg ne-izzad- - `

jon, ’s el ne bágyadjon, se 111115111егбшаКозаппеЬёпЮа

vesse. A’ nyakat sem jó igen kinyújtani , vagy hátra

szeg'ni, hanem az állat a’ mellhez közel {ах-111111, ha a’>

szülö golyvát nem akar kanni. A’ szülés alatt lehet

valami gyenge mezei kömény‘ herbatét inni,` a’ hajló

és hevl'löitalokat pedig kerülni'kell. На a’sziìlö asszony

székre eröltetik, menjen csak'szobai árn§ékszékre,

тег: а’ külsö levegö árthnt, és a’ gyermeket az eröl

ködéskor, a’ mi nem szabad, könnyen elejtheti.
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11)`$2й„1ё51:ог1 1111‘111151116112115

Ha`a’ szù'lö a’ vajudás alatt inrángatódzásha esik ,
Ín’ mint néha szokott, akkoe ezen haj könnyen halálos

is lehet reá né’zve, ha tiistént _egy szülész nem hivat

шт, а’ ki a’ sziilést végre `vigye; mert legtöhbnyire

addig tart az inrángntódzás , és illyenkor а’ szülfájdal

mak is mind elállanak, а’ midön osztán ninos sziiksé

' gesehb, mint а’ gyermeket elvenni. A’ szülész orvos

elérkezte elött adjanak a’ személyuek pipitér herha

tét ,_ ha _az csendesehbé lett, és nyelhet. На az inak’

r'ángatódzásu folyvást tart, akkor а’ nyelés lehetetlen

és nem tehetnin’°szenvedöre nézve johbat, mint oi'vos

rendeléséhöl а’ 111111411 eret vágni ’s höven vért ereszteni.

12) Utófájdalmak, szü1és~után való {61

dalmak. '

l На а’ sziilés igen llamar ve'gzödött, vngy a’ sziilö

a’ sziileskor igen kifödetvén meg talált hl'ílni , a’ mi a’

test ilyenkori izzadt állapotjáhan könnyen megeshetik,

akkor а’ fájdalmak а’ sziilés után is még sokáig eltar

tannk , és az úgy is elgyengült testr'e nézve igen gyöt

relmesek , minthogy а’ gyermekágyas személy nem is

alhatik. Igazi jótétemény tehát az utófájdalmakat elhá

~ritzini. Е’ végre ajánltatható a’ székfiívirág herbaté egy

cséozével megiva ‚ és а’ meghült hasra horitott meleg

ruhák. На ez~ nem elég, akkor más fájdalom enyhi'tö

заем: kell készittetni. i .

Az elsöben szülöket az ntófájdalmak rilkán Мн!

ják, de gyakrabban á’ többször szülôket. Az igen ér

zékeny szernélyek gyakranA töhb napoli mulva is érzik

ezen utófaijdalmakat, de а’ most ajánlott. szerek vête

lekor csak n’ gyermek’ szopaïsakor, а’ mikor aztán

valamivel több ver is szokott- а’ gyermekágyastól el

menni az elsö napokban. ` '
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13) тёдыаедыш;

Ez a’ nyavnlya nem jö minden gyermekágyas

пишут, hanem csak azokra, kiknek igen hö tejök

vagyon , és pedig а’ harmadik, negyeclik , vagy völödik

napon a’ szülés után, a’ midön a’ nedvességek legin

kább a’ csecsek felé mennek .‚ és а’ gyermek annyi lejet

kinem szophatik. A’ gyermekágyas személy nyugla

lanná lesz, rázóhidegrôl panaszolkodik , a’ melly rend

szerint fél vagy egy óráig lqrt, azulán forróság követ

kezik. a’ melly gyakrnn több napokig jelen van A’

temlök igen feldagadnak és kemények, úgyhogy nella

а’ karokat sem mozdl'thatni miattok. Továhbá a’ Be

teg feje fájó'e , és а’ kedve nincs‘ helyén. Az orvoslás
igen egyszerü. A’ gyermekágyas szeme'ly vékony diae

tára szorl'ttatik, csnpán theával tartatik, és az idét

len szülésnèl ajánlott mondolatejjel él, melly mákmag
vakból készül, továbbá a’ nem Vszl'ikséges téj’ n’ cseœei

böl csecsiivegekkel kiszivattatik, mivel csak ennek bö

sége okozza a’ hideglelést. Ezen orvoslásra, és ha azon

leszl'ínk, hogy а’ gyermekágyasné a’ sziilés után való

ötödik пари“ fogva naponkènt a’ székét kiiíresl'lhesse

(melly ha nem történik , székfiívirág herhatéval készült

klisztér által segíttetik elö) , az elöbbi egésséges ‘Шары;

kèt, három nap múlva ismét helyre szokott dllani. De

ha a’ gyermekágyas asszony a’ hasában érez fájdalmat,

akkor tiistént orvósért kell küldeni, mert ha legkissehb

gyuladásra való hajlandóság van is jelen, az elhagyolt.

Beteg kevés парой múlvü oda lehet. ` ’

>11,)Kisebesült. csecsbimbók ‘аду

babugok.

‚ Igen gyàkrnn megesik, kivált a’ szökeés az elöször

'szülö , югу szoptató személyeken, hogy а’ gyerinek’ szo

Рамы rettenetes `fájdalmakai; érezzenek.v Ezektöl fél
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.már kisebesült.; de a

1’

vén a’ g'yermekágyas . asszonyok, gyermekeîket nem

szoptàtják elég szorgnlmatosan, ’s i'gy а‘ téj megdugúl,

az emlö meggyúlad, keményedik, „так, és' félesz

tendei söt tovább larló csecsheli nyavalya is szárma

zik belöle . а’ ne’lkül hogy az emlöben lévö csomókat.

és dugulásokat egészen el lehetne oszlutni. Ezen soká'g

tartó hajnak igen csekély elöre vigyázásis elejét veheli.

A’ magok' gyermekeiketszoptntni akaró asszonyok tud

niillik már n’ terhességnek negyedik vagy hatodik 11101

só heteitöl fogva mosogassák hahugjaikat rummal ‘аду ‹

erös rozs égetlborral , mellyektöl a’ hör а’ csecsbim

hókon erösehbé. és keményehbé lészen. Ezt kell ‘серий

а’ gyermekágy’elsö idején, és akkor isha a’esecshimbó

’ hahugokat а’ szoptalás elött

` mindég langyos vízzelA meg kell tisztitgatní. На a’csecs

himbók igen rövidek , akkor azokat máx` а’ viselössêg’

idején szlîkséges az ujjakkal. téjszivaltyuval, ‘югу en

nek nem létéhen, valamelly’ cserép pipával killyehb

huzni. A’ csecsbimbók, ha azokat . rrïint némelly együ

gyü Bábák javasolják, mandoluolajjnl és hasonló zsiros

szerekkel kenegetik, a’ hörök meg inkaîbh ellág‘yúlván,

elöbb kisebesůlnek. Ha а’ szopás állal a’ hör valàhol

mail* lement, akkor a’ fájdalom kimondhatatlan, és

Y mêg is ki kell~ a’ teiet illyenkor is szivalni, meri. más

ként' a' csecs megeyesedik és kifakad, ‘аду kifalh'iszta-v

tik. A’ gyermekágyasné gyakran maga ennek az Oka ,

ha az egyik emlöjét _a’ gyermekkel kiszopalván, a’

másikat úgy hagyja: azért hol az egyik hol а’ másik

_emlöjét nyujlsa csecsem'öjének felváltva. Ha valamellyik

csecsbimbón a’ hör mail' fel van huzva ., `akkor az asszony,

`kiszopatván elöbb a’ tejet emlöjébö'l, еду kis rnhács

kát a’ következendö sehgyógyító bal’sammal megnedve

sl'tvén . tegye a’ felhuzott bahugra z keverj öszyejól еду’

nehezéknyi Perúbal’samot egy tojás svzékkel , és adj hoz

zá két lat mezei kömënyspiritust.

` ‘ 17
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\ A’ feltevés elöll а’ babug lisztiltassêk meg, és

ha lehet, huszon négy óra alalt kél izben szopal

tassék ki tisztán. Igy а’ kisebesíílt hely» lassanként

begyógyúl, holott ellenhen , ha a’ gyermeket ren

detlenül többször szoptalják , mindèg inkább fel

huzaliatik. Nem sziiksèges az anyának a’ szoptalás

_lól 11111111:` 11апет1ж1ц‘ап adnia csecsét а’ gyermek’

szájába, merk már az elsö szivás után enyhül a’ 111]

‹1а10ш. De ha а’ свесзетб1б1 а’ csecsét, mihelyt fáj,

elveszi, és újra meg újra ismét а’ szájába adogatja, ak

kor a’ kis sérelmel; csak ваш/0111111 1ев21, söt gyakran

bahugját is elvcszlheti. Az igen hö tejü asszonyok,a’ kik

gyermekeiket, hogy a’ leiök igen _meg ue `gyüljön,

iöbbször kénytelenek szoptatni, helyeseu tesznek, ha

vékonyan élnek, és gyenge levesekkel és herbatéval

megelégesznek. Altaljáhan a’ Gyermekágyasnéknt а’

31111»: naptól az ölödikig csak igen mértékletesen kellene

’ iáplálni.

15) Csecsbeli keményedések.

Ez a’ kisebesült csecsbimbók’ kövelkezése szokoLt

lenni, mivel 112 anyák a’ fájdalom Amialt nem 520111111

júk rendesen osecsemöjikel. -Ebhöl szármozik elösziir .
а’ téjnek megdugulása és a’lesecsnek megkeményiedése.

A’ 1101 a’ cseceben ell`éle keményedèsek vannak, он:

csak еду eezköz vagyon az emlönek evesedês által való

megelözésére, -úgymint n’ tèjnek huzóiivegekkel való

kiszivalása, vugy душ-11101: vagy más állnt által kisz0.

Patása, és a’ höjlölés, hogy 11’ téj megkevesedjen. Ha

a’ téj , a’ keményede's’ oka, ’s ki nem szivattatik , akko_r

a’ csecs meggyúlad és evesedik , és ha nz anya igen Шр

láló eledelekkel él, akkor а’ téj gmindég újra meg-

gyülvén, ismét megdugul.

De à’ szoptatás’ idején kivül is támadhalnak ke

ményedések а’ csecsekben, ’slekkor mindég legjobb
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‘011051102 folyamodni , hogy utóbb csecsfene ne követ

kezzék.

16) A’ csecsek’ feldagadá’sa az «211161552

táßkol’o

-Midön a’ gyermek lelválasztatván, az anyja töbhé

nem szoptnt, akkor gyakran az emlöji feldagadnak,

megkeményednek, söt gyúladnak is. Ennek elkerülhe

Lisére néhápy nappnl elöbb az anya tartson könnyü,

vékony és kevéssé tápläló diaetát, hogy'a’ teje fogyjon.

Az is jó, ha elöhh a’ csecsekhöl a’ tejet iivegszivattyú

val kii'iritik. A’ vékony diaetát addig kell kövelni , mig

n’ te'j el nem араб. Mind a’ két emlöre tétessék pamut,

és aztán horl'ttassék be körül kendövel, liogy a’ csecsek

jól fekiidjenek és a’ téj’le ne bocsátkozhasson , hanem

szabadon kii'olyhassék. De ha mégis sok té) gyi'il öszve,

akkor vegyen be az anyalBécsi hashajtó vizet, mellyre

a’ téj nzonnnl npadni kezd. — А2 011уа11 anyának em

-1öji, a’ ki csecsemöjét éppen nem szoptatja, már а’

harmadiktól ötöd napra feldagadnak. lllyenkor tiiste'nt

pamuttal kell a’ csecseket behoritani és kendövel körůl

kötni, sovány diaetát tartani, és klisztérek által azon

lenni, hogy a’ hasüresedés naponként megtörténjék.

Ezen esethen hashajtót adni senki ne merjen, тег:

könnyen veszedelmes'lehet. Mindég szerencse, ha a’

csecsek folyni kezdenek , mert igy a’ téj ha'mar Марш!

belölök; de ha ez nem történik, akkor néha úgy fel

dagadnak az emlök, hogy a’ gyermeku'gyasné a’ kar

jait sem mozdithatja ‚ és a’ hónalymirl'gyek is megna

gyobbulnak.

17) Téjfogyatkozús az emlökben.

Нет minden anya‘alkalmatos а’ maga gyermekét

szoptatni, de azonban sok csecsemöt csak az anyjok’

helytclen kënyessége foszt meg ezen jótéteménytôl.

17 '
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Ugyanis minden gyermekágyas asszony, ha nem igen

erőtlen , tartozik csecsemőjét már hat vagy nyolcz óra

múlva ölében szoptatni. Mert hár nincsen is mindenik

nek illyenkor még elég teje, de u’ kisdednek szopása

igen elősegíti/az emlőkhek téjjel megtelését; mert va

lamint а’ téj egy hét múlva elapad, ha az anya nem

szoptat , úgy , ha aÍ_.gye1*mekágyasné csak több nap múl.

va szoptat, а’ teje megfogyatkozik. Hasonlóúl megke

vesedik а’ téj ', ha a’ gyermeknek más eledelt is adnak,

mert így , jóllakván gyakran félnapig sem szopik. Né

melly anyák” teje pedig azért apad el, mert tánczolni,

vagy más igen erős mozgásokat tenni szoktak, a'miből

pedig sok rosszak , sőt a” gyermek, halála is 526111102

batik.4

Ezen alkalommal a’ dajkákról is hozok elő vala

mit azokra nézve, a’ kik talán ezt még nem tudván ,ï

könnyen megcsalódhatnának. Gyakran kínálkoznak t. i.

ollyan dajkák, a’ kiknek tejek nem lévén azzal men

tegetik magokat, hogy ezt nálok szegénységök miatt a’

keveset evés okozta. De ez egy kopasz mentség; mert:

а’ jó - dajkának viz és kenyér mellett is kell tejének lenni.

Még előbb elapadhat a’ téj а’ sok bú és gond miatt,

de asztán az illy dajkát fel sem kell fogadni; mert. a’

teje igen egésségtelen. _` _

А’ ki azt akarja, hogy a’ dajkának jó és tápláló

teje legyen, az ettől távoztasson el minden bút és gon

dot, és éltesse tápláló ,- egésséges eledelekkel, levegő

vel ’s a’ t.°,'mert`ha а’ dajkát csak rántott levessel és“

zöldségekkel táplálnak. akkor а’ teje nem lehetneîáp

láló, és a’ dajka egyébként is csak romlana. A’ szokás.

ban lévő dajkvaporok csak akkor jók , ha azanya ‚ vagy

dajka rosszúl emészt; mert csak а‘ gyomonnak és be

leknek gyenge kitisztullássokat munkálják minden erős

i hashajtás nélkül, mert ez a’ tejét is apasztaná. - А’
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dajknválasztáskor senki se bizzék önnön okosságában,

hanem visgáltassa ineg a’ felfogadandó dajkát orvos által.

J is) Téj eitéverdés.

A’ természet rende szerint azon tápláló ‘çmyagnak,

Ymelly elöbha’ magzatot nevelte, а’ csecsek felé' kell

fulynia , és itt téjképpen а’ szx'iletett gyermek’ tov-'ihbi

tápláltatására szolgáluia. De szei’encsétlenségre ez nem

_mindég történik, hanem а’ te'j anyag más helyre q.ter ,

a’ hol valami nagyobb inger van jelen. Ezl; csaknem

,mindég a’ gyúladások után tapasztaljuk. A’ gyúladás '

miatt szenvedö gyermekágyasnénál а’ vér a’ heteg rész

‘felé erösebben rohanik, de egyszer’smind a’ téjanyag

is oda tevödik, és ez néhà haiált iz okoz. Leginkáhh

félhetni az eiféle téjeltévedéstöl ott, hol a’ harmadik

ltól ötöd napig a’ gyermekszl‘ilés után ‚ nìidön rendsze

rint а’ téj legei‘ösebben szokott gyi'ilni , а’ cseesekhen csak .

igen kevés ve'tetik észre. Ezen esethen igyekezni kell

д’ téjanyagot igaz utjára térileni, ha az апуа nem fog

na is szoptatni; тег! a’ téjnek az emlökhe vuló gyü

>lese elmúlhatlanúl az egésséges gyermekágybeli (Широт

'hoz tartozik. Azért gyernJek által kell szopatni a’ cse

_cseket, vagy l'iveg szi'vattyuk és agyagpipák , vagy végre

àszáraz köpölyök állal szivalni. Ha erre a’ И] az ein

lökbe tér, akker rendszerint nincs mitöl fél‘ni. De ha

nem igazodik а’ téj ismét a’ cseesekhe, ’s egyszer’s'

'mind a’ gyermekágyusné fájdalomról panaszkodik va

Alaliol a’ teslében . а’ liová а’ t'éj künnyen tévedhet,vagy

ha a’ Beteget hideg kezdi lelni, ha félre kezd heszél

ni, ’s а’ t. akkor sietve orvnsérl; kelll kiildeni, шаг:
.csuk egyediil ez ért ezen nyavalyához. i Az illy környül

aillást soha cseké‘lységnek venni nem kell; mert más

kéntvazon veszedelmes gyermekágyhelihideglelés‘követ- ’

kezik, mellyröl éppen szólluni fogok.
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19) Gyerrnekágyns asszonyok’ hideglef '

lese, gyermekágyheli hidegle'lés.

Így neveztetík egy, a’ gyermekúgynak elsò' nyolcz

napjuiban támadni szokott gyúl'ndásn az anyaméhnek

‘аду a’ haskérnek , melly magát nagy Рог-113565 , az al

teslben való erös fájdalom , а’ gy e r m eká gy b c li

tisztnlásnak tökéletes megszíinése, és a’

köhöge'skor, prüsszentéskor,beszèlléskor e's mélyen 1er

>helléskor való fájdalom дна! jelenti. Ezen gyúladás

csak nêhány napìg tart, hirlelenül а’ legnagyobb lép

csöigr emelkedik és asztánhamar a’téjnek a’ meggyúlatlt

részre való tévedése által többnyire halállal végzödik.

 Kiki látja ebböl ezen nyavalyának hirtelen és ret

tenetes lefolytát, ’s ennél Годы megítélheti , hogy a’

Beteg’ megszahadílhatásóra mindent, а’ mit lehet, a’

legnagyobb sietséggel kelljen cselekedni.

Mihelyest a’ gyermekágyas személy а’ hideglelés

forróságkor, vagy gyakorta elötte is valamelly nagyobh

hasfájásról panaszkodik a’ húgyhólyag’ tájékán , a’melly

folyvást egyaránt tart, és a’ tapintásra fölöttébh ne

vekedik, mihelyest a’ csecseket hervadni látjuk és a.’

gyermekágybeli tisztúlást megsziinni, azonnal oi‘vost>

híván едете, a’ Beteg’ vérmességéhez képest, 8-12

Pióczát'kell à’ fájdalmas helyre felrakni. Azonkivz'íl

vigyázni kell,4 hogy а’ sehhelyek egy óráíg vérezzenek

ès a’ Век; meg ne hüljën; de igen meleg se legyen a’

ты. На а’ -fájdalom nem akar enyhülni а’ pióczák’ fel

tétele шёл , vagy ismét nagyobbodni kezd , akkor meg

ént ugyan annyi найму‘ kell felrakni; тег‘ csak a’

nyavalya’ kezdetép lehelséges még ez állal n’ halált el

kerůlni. Az emlökkel úgy kell bánni, a’ mint csak

elöbb a’ téjeltévedés alan. mondottuk. 4igen jó jelnek

t’artathalik a’ gyermekágybeli tisztiló folyásnak újra

megielenésç , és a' fájdalom’ enyhülése.
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-Ezen' n‘yavalya talán minden -egyéb beltegségeknél

inkáhb megkivánja 'az orvosi tnnáesot és segedelme't.'

mert fólötte llamar vég’zödik , és iránta mindennek v_i- g

gyázva , csendesen és okosan kell történni , а’ init illyen

eaetekhen csák orvostól тьмы. ‘

`ХУШ.

GYERMEKEK’ NYAVALYÁJ'I.

1) Újsziilöttek’ ezines vagy látszó ha?"

lálok.

Az igen sokáig tartó szù'lés vagy igen nagy szù'lö

{Дайте}: után n' gyermek mintegy halve )ön a’ ‘11:13

ra , és gyakran fel sein ébredne halálos’alvásából, ha
(Не: а’ tudvnlévö mód szerént nem élesztgetnék, hogy ',

lehellése elindúljon és а’ kiilvilágban való életót elkezd

lvén folytathassa. Ezt lcselekedni a’ hábil’ kötelcssége,

а’ kinek ezt hékestiiréssel órákig is kisérteni, próhálni

kell. Ha а‘ köldöksinór meg ver, akkor az élesztést

= n’ gyermeken próbálni kell , mig az anyjával egybe fiigg;

жопы‘!!! а’ köldöksinór’ clmetszetése ’s leköttet'ése

után meleg fördöhc tétetik. Itt n’ bábát még egy sze

mély tartozik segiteni. A’ gyermek’ lábai folyvást ke- '

fével vakartatnak, annak ege'sz teste kézzcl szorgalma

iosan dür’göltetik, liistént а’ fórdövizzel megklisztérez

tetik.. a' mellére naphtha csepegtetik, ’s a’ t. Ezen

módját az e’lesztgelésnek’minden шт“! háhák tudják;

de ha gondatlanságból ezt valamellyik тени! nem akar

ná vagy restellené (бы) ideig, akkor a’ sziilék és je

leulévök kényszeritsék ötet arra , klváll’. lia а’ РбгдбЬеп

a’ gyermek’ testen a’ hör vörös, nz ajakak pirosodnak,

„а’ iniziai-_ а’ hclckhcn шагам] , és a’ tagok nein'fiigg- `

r
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nek lankndtan; тем mind ezek még nêmìnêmü re

ményt nyujtzmak a’ kisded’ élele félöl.

2) A’ gyermekekkek való bánás és 111101

gatás а’ szùletés után.

Minekutánna nz újszùlött gyermek az elsö fördöböl

kivétetett , fel‘öltöztetik. A’ fehérruhn'jit elöbb mindég`

jól meg kell melengetm'. A’ köldöke еду darab avl't

vászonba gyöngyölgettetik és korpafümaggal behinte

\tik, hogy а’ ruhához ne ragadjon, és a’ sietve valóA

öltözleléskor 1e ne szakaszlassék ‘аду meg ne huzat

tassék; тег: ezen utolsótól hnmar köldöksèrhés $246‘

mozhatik. А’ köldök ès haspólakölöt nem kell igen

megszorl'tani , тег‘, ez a’ gyermeknek igen alkalmatlan

lenne, МИН! a' szopás ищи, a’ midön nyughatatlanná

lesz és а’ szopott tejet gyakran kiokádja , söt görcsökct,

inra'ngatódzást is kaphal.  A’ felöllöztetett gyermek

tágan az ágyába köttetik, mcllyet elöbb mindég ki kell

melegl'teni. А’ gyermekágyas szoba igen kicsiny , igen

meleg ne .legyen , a’ fl'ìst benne meg ne szenvedtessék ,

а’ hozzá tartozó kályhában (csempében) ne fözzenek,

mert mindezek rontják a’ szobalevegöt.  Ha az anya

maga fogja szoptatni gyermekét, akkor nem szl'ikséges

a’ kisdednek holmi hastisztl'tó nedveket. orvosságokat

adni, тег: az anyai elöléjÁ vagy fecstéj a’ beleket а’

gyermekszuroktól úgy is eléggé ki szokta tiszll'tani. ’

A' hol сна]: lehet, a’ gyermeket mindennap’ förösztcni

Кап, és ezen kívül estve az alfelét ismét lemosni , hogy

ott és а’ lábai ‘газу czombjai között n’ höre a’ 1552111

talanság miatt ki ne pálljék, sebesedjék. Ezen okból,

mihelyest ’s valahányszor a’ gyermek vizellelt, vagy az

emésztetét eleresztette, ulája tiszta, száraz és meleg

pólákat szl'ikséges машет. .

Az elsö Ы vagy nyolçz hetek elött a’ gyermeket

mindég ágyastól, ‘аду vánkosostól , mellybe köttelik,
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kell hordozni, mex-'t a’ testecskéje akkor meg дуги

gébb , hogysem támasz nélkül hordoztathatnék, é"

könnyen valahol meggöi‘hülhetne. \

Az enyatéj nélkül neveltetendö gyermeknek, had’

tehéntejet nem szenvedheti és nttól 4hasmenéshe esik,

Yndjanak vékony zahkásalevest kevés czukorral, melly

'a' gyermeket táplálja, a’ nélkül hogy а’ gyomrát ter

_ helné. Idó'södvén a’ gyer‘mek és töhh eledelt kivánvánf

а’ zabdara’ levébe egy toja'sszéket is habarhatni , és las

Sanként а’ kisdedet husleveshez szoktathatni.-A’ser

'italt sem kell egészen elfogni а’ gyei‘mektöl, mivel

'tápláló és gyomorerösl'tö is, csakhogy az mindég tisz

‘ta , könnyü , ne részegitö és jól készült harnasei' légyen.

Ellenben soha se adják nekik а’ szokáshan lévö nyúlós

liszte'teleket ’s pépeket, mellyek mindég elsö okúl

szolgálnak a’ rosz táplálódásra , görvélyre, ehagára

vagyis angoly nyavalyára , emésztetlenségre , sorvadásra

e's a’ halálra.

Végre arról is kell gondoskodni, hogy a’ kisded

nek mozgása legyen , mert ez által nem csak a’ tagjai

erösödnek, hanem az emésztése is jobban men végbe.

Mértékletesen meleg szoháhan hagyják n’ gyermeket

szahadon heverészni , nyujtódzkodfni az ágyán. De, hogy

valaki engem helytelenül ne értsen ,` aknrom említeni ,

hogy ez ne a’ rengetésböl álljon, a’ mit én sçha nem

juvallhatok, _mert az agyvelönek mesterséges rázódása

által szereztetett alvás nem lehet. jóltévö és megújl'tó.

з) Téjokádás, téjkihányás.

Csaknem minden4 gyermeken megtörténik, hogy a’

szopás utá’u néha hányjon. de ez korántsem mindég

hetegség. Igy ha а’ csecsemö igen soket szopott,‘ gyn

Копа ki szokta vetni az igen megtelt gyomor a’ mér

ték fólött. való tejet gyenge okádús .áltaL Ez ellen sem

'mlt sem kell tenui; merthasznos, és ад jelenti , hugy
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а’ gyermeknek nincs szüke а’ tápláltatásban, és csak а’

szükségtelen eledeltől szabadúl meg а’ terhelt gyomor.

Azért az okádó gyermekeket jobban nevckedöknek is

szokták tartani. -- De nem kell ám minden akádást

effélének venni. Ha valamelly gyenge gyermeknek ola

lyan dajkája van, a’ ki már előbb is több ideig szop

шока, akkor ennek tejét а’ kisded” gyomra sokszor

nem bírja meg, mert a’ Её] mindég kövérebbé, nehe

zebbé lesz, hanem mind kihányja az utolsó cseppig.

Ez történik akkor is, ha a’ gyenge gyomrú csecsemö'

anyjának a” teje igen kövér. Ezen esetben a’ gyermek

keveset vizell, nem gyarapodik semmit, igen nyug

hatatlan , és , ha változtatás nem következik , néme1lyl

kor el is hal. De, szerencsére, az orvoslás igen kün

nyü. A’ gyermeket napjában szoptassák gyakrabban ,

de mindenkor csak igen keveset egyszerre, ne rengés

вы: vagy rázzák őtet, mert másként még hamarább

 

okád. Végre egy darabka fahéjat (Bimmtrinbe) kell ven- -

ni, erre forró vizet önteni, úgy hogy belőle valamclly

gyenge czimmét vagy fahéj herbaté légyen, mellyből

а’ csecsemőnek a’ szopás előtt és után mindég két kis

kávés kalánnal adhatni. Ez t. i. a” kisded” gyomrát

erősíti , és a’ téjjel minden más szereknél jobban ösz

vefe'r. E’ velebánás mellett а’ hányás naponként rit

kábbá lesz, és а’ gyermek а’ tejet jobban megemészti
ésvgyarapodni kezd. ‚ i

4) Szájtaplósság, szájkisebesedés.

Itt csupán az újszülött gyermekek” szájtaplósságá

ról vagyon а’ szó, mert а’ felnőttekéről halálos nya

valyájikban, már fölyebb értekeztünk. Éppen nem szük

séges, a' mint vélik sokan, hogy ezt minden gyermek

nek ki kelljen 'állania. hanem mindég а’ szájban és

' gyomorban lévő savanyúságtól szármozik, Vez pedig

onnét, ba az anyák vagy dajkák a” gyermeket a? szo- .
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разы: а’ csecsnél altatják el, vagy még többször, ha

ötet ruhacsecshől J(czuczliból) táplálják. >A’ szájtaplós

' ság nem veszedelmes , de még is sok bajt okoz , p. o.

hogy'a' gyermekek igen nyughatatlanok ,Q nem szophat

nak jól, és roszúl' táblálódnak, mert többnyire а’ gyo

mór” és belek; belsejére is el szokott terjedni. Az igen

gyenge csecsemőknek valóban veszedelmökre is lehet. -

A’ gyógyítás igen "egyszerü. A’ gyermeknek, ha ébren

"van “minden órában egy kevés olasz vagy mezei kö

mény théat kelliadni kávéskalánonként, melly a’ gyó:

'gyúlás't sietteti, de minden czukor vagy más édesség

nélkül, mert ezek a’ hajat csak nagyobbítják. Azért

"egészen is1 а" gyógyítás ellenére van, a’ mit némelly

öreg anyák, nénék és bábák ajánlanak, а’ gyermek'

szájába szedernedvet adni, mert ettől a” nyavalya csak“

hosszabbodik , mert minden szirupok szaporítják a’ gyo

mor’ savanyúságát. '

5) Újszülöttek” szemgyúladása.

Ezt tulajdonképpen szemhéjgyúladásnak kellene

nevezni; mert a’ szem maga egésséges. Ezen baj kez

dődik a’ szemhéjak vörösségével és daganatjával, és а’

világosságba való nem nézhetéssel, de u’ vörösség nem

tart soká, hanem elmúlik, ellenben a’ szemheják’` da

давай‘: nevekedik és valamclly sürü nyálkás folyás áll

elő. Éjjel ez a’ nyálka, melly varképpen a’ szemhé

jakra ragad, a” szemeket betapasztja , úgy hogy a’ gyer

mek azokat fel nem nyithatja. A’ gyógyítás ezekben

áll: Míg a’ szemhéja gyúladtak, vörösek és fájdalma

sok, addig valamelly igen gyenge enyhítő szemvizzel

kell élni, hogy a’ fájdalom kisebbedjék. E’ végre vesz

az ember egy lat birsalmamag nyálkát, két lat rózsa

vizet és öt csepplaudanumot, mellyeket öszve vegyít

véu, minden órában a’ gyermek” szemének belső szeg

letébe egynéhány cseppet ereszt. Ha а’ gyúladás ele
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pyészik ,» énm’pyálka’ el’válaskzlód'ászlx es a’ багета: ne

_vekedik , akkor а’ шегйешёруедей csipát langyoe 16]

‘_ jel kell fellágyílani; meint ha ez nem történik , úgy a’
нет hetekig is bezáródva maradiliat'i,` а’ nélkííl hogy a'

nyálka kifolyhasson , melly aztáŕèlaf’ .szemet magát is

megrçnthatja és vakságot is okozbat. IHa a' dag-'mat~ és

pyálkaelyálasztódás olly тягу‘, hogy a’ vgyermelc a’

y.fizemhéjakat fel nem _nyilhatja , akkor azonnal or'vosért

lkell sielni, ваш hamarább is, ‚шеи; ez valóban тезис
delmes szembetegség. i

Az újszülöuek’ szemhéjgyúladáßa kaiömbféle „ы

Y.ból sza'írmozik; elöször az igeń féuyes világqsságtól,

mellyet а’ gyermek’ szemébß hagynak siimi , a’MtisztLáT‘

vt’alauságtól, a’ gyermekszobába szárílás végett felagga

Lott nedves fehérruha’ gözzétöl, a’ meghú1c'stö1,.egés

_s vielen szobalevegötöl és kivált a' gyermekszobában

megszenvedett fxïsttöl, és ve'gre а’ zavaros és 113211119

1an fórdöviztöl ‘югу mosdóviztöl; ezeket tehát mind

tävozlalni kell, ha ezen, gyakorta sokáiglartó és nem

,is` ~veszedelmetlen nyavalyától, а" gyermeket megukar~

j_ák ön'zni. '

l6)4 Gyermekek’ sirása, мы“, nevezete

` ‘ sen éjtszakáni

Gyakorta panaszolkodpak az anyák , hogy csecsemö

jik fólölte sokat és mindég sl'rnak , a’ nélkü1'hogy.va

vlumi nyavalyát lehetne rajtok észre venui,_ vagy ôketl

lecsendesítenii Legínkább éjjel tapasztallatik ezen sirás

_a’ gyermekeknél , holott nnppal csendesek és alusznak.

Mivel ez nem esuli kellemetlen, hauem az qpyának

¿szù'kséges alvását is elragadja, azért valamivel többecs

_két kivánok _felöle szóllani.

A’ siró gyermeknél elöször ki kcll tnnulni , valljon

>nem az éhesség, "аду fájdalom , vagy rosz szokás iniatt

nrí-e. Az ehesség miatt rivó gyermek az ujaitl a’r‘szájáha
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>dugja , mindent szopika’ mit néki nyujtannk-,Iéá‘hzon

nal lecsendesedik, ha eledelt kap.

A’ fájdalom miatt siró gyermek’ агата érzékenyl'

töbh, kezeit ’s laihait ide ’s шт hányja , sem а’ szop

tatń‘s se más eledel által le nem csendesedik, és gyd

kortn egész teste megszederjesül , elkékül. Hogy а’ fáj
dalom’ helyére találhassunk a’ yszóllni nem iudó gyer

-meknél, бы! egés'zen levetköztetve meleg szoháhan az

¿gyra fektetjiik. Néha valainelly szoros kölö, ‘аду

hastekercs okozza a’ fájdalmat, ШИН: a' gyerinek’ 161

lakása’ ideién , - ‘аду vnlamelly tö , vagy más hason

ló,  néha pedig valamelly ,belsö szenvedés kényszc

rl'ti si'rásrn, és ekkor orvoshoz kell folyamodni, тег:

csak ez tudhatia legjohhan а’ gyermek’ bajátkikeresni.

На а’ gyermek’ husa 'forró, а’ czomhocskájit a’ melle

felé huzogatja fel és rugdalódzik, ha a’ gyermek egy

szerre el el kezd rivalkodni’s felváltódva ismét lecsen

desedni, akkor а’ szelek miatt'szenved a’ sze'gény

kisded, mellyek ellen tiistént egy'néki „щита;

theából adni , a’ hasalra meleg ruháknt borogatni és ах!

ezekkel dörsölni is. Mihelyt a’szelek Миф-61 indúlni

kezdenek, а’ gyermek is csendesedik.
Végtére ha n’ gyiermek roisz szokásból ай‘, az из;

se éhesség, se fájdalom vagy hetegség miatt, hanem

csupán mivel a’ mindenkori hordozás, hintázás és rin

ваша által roszúl vagyon szoktatva, úgy hogy ehren

nem akar nyugodtan шт maradni, ~ akkor mind

_járt elhallgçt , ha ötet ágyáhól felveszik. — lgen alkal

matlan még, ha a’ gyermekek, а’ mint néha történik’ ’

nappal alusznak, éjjel pedig ébren vannak, a’ mitöl

igen neliêz öket elszoktatní. lllyenkor hasznos öket

szép napoleon дыма“ а’ szabad leve'göre kivinni, тег:

a’ levegötöl igen' elálnioso'dnak.  De ennél is johh ‚ n’

' 'gyermekeket estve fói’öszteni, á’ mi ищи rendszerint
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töhb,órákíg folyvást alusznak ,' НУ‘!!! ha a’ fórdés ulán_

(же: megszoplalják. 4 .

ì Ha a’ síró gyermeken hideglelös Род-1696301: vagy más

szokatlan tüneményt venni észre, р. о. ha а’ gyermek

a’ f‘ejét тайна, hánykolódík, köhög, okádik ée. akkor

l ez valamelly beteges állqpotra mutat, mellyet miudég

prvosra kell hizui. —- А’ csendesl'tö poroktól, nedvek

töl Isten örizzen/meg minden. jó anyá‘t. `

7) Sárgaság, sárgakórság.

Ez, nz újszülött gyermekeken igen szokott nya
Vvalya , ha öket а’ mosás "аду fórösztéskor meghülötték;

de éppen nem veszedelmes és néhány парой mulva

ismét legtöbbnyire -elenyészik- Némellyek úgy “ШК ,

hogy n’ sárgasńgot kiállott gyexjmek’ `böre fehérebh

lészen eme’ német közmondás szerínt.: gelbe ŕiinîm:

{фбпс Rin'bet *),—‘‹1е ez‘csupa együgyü és nevetséges

vélemény!  A’ sárgakórságos gyermek Atartassék jó

melegen ‚ és száraz pólákban, és , ha a’ sárga s_zl'ne а’

börnèk tovább tartana, télessék naponként meleg fördöbe.

8) Elsorvadás, hervasztólgórság.

l A’ gyermekek’ elsorvadásg míndég a’ rosz táplál

“мы kövelkezése, НИЦ ha az újszülöltek anyai em

]ök nélkül helytelen módra neveltetnek.. Sòk szl'ilék

vazt híszik, hogy, ha a’ gyermeket péppel, Майн!

jól tartják, ànnak erösödni és husosodnia kelljen, és

csúdálkoznak, midön azt inkáhb elnyomorodni és sor

vadni шт. Éppen а’ sok ¿más az efréle Sürü dede

lekkel okozza a’ gyekrmek’ rońllását és ád legelöbb

alkalmat а’ hervasztókórságra. AzÍ újszülöltet csak vé

î') Sárga gyermekek, szép gyermekek. De a’ magyar nuzonyok

jobb нитей!‘ а’ vörös gyermekeket , merk ezekbôl "пиши

‘ ám v ép , szép , és “то; emberek.

\
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kony eledelekkel szükséges táplálni , тег! annak gycuge

.gyomra csak azanyai tejet emésztheti legjobban. А’

hely’ szüke nem engedi nékem azon eledeleket elöszám

láhfxi,` mellyek а’ kisdedeknek leghasznosabbak, тег! nem

min'deniknek való ugyan поп táplálék is , az egyik‘po.

а’ tehènteiet birju meg jól, a’ másik' pedig mást; azért

n’ némelül értö olvasót egy, nem régiben megjelentkis

munkára igazl'tom , mellyben а’ gyermekek’ îáplálta

' [был ës neveltete'se igen derekasan tanittatik: Dr. ßriebr.

l'ubwig штат über bie fúnftlicßc Qluffûtterung aber МС

lQrmibrung М: Rinber ohne muttn‘bruít. ßeipgig bei „фоты.

mann. 1822. 10. gr. А’ kiezen könyvecskénck utasításai

szerint cseleks'zik, soha веш féllheti gyermekei't` nz

elsorvadástól., hanem úgy fognak gyarapodni, miutha

anyjok’ tejét szopnák.'

9) Csuklás.

A’ Csecsemó'kre gyakorla jö csuklás, a’ melly sze

génykékre nézve igen alkalmallan, és"még az n’ rosz

kövelkezése is van, hog-y miatta sokszor a’ gyermek

а’ minl evett, ’s Ног! , ismét kiokádja. Az oka mindég

а’ meghülês vagy tisztátnlanság. На а’ csuklyó kisdedet

megvizsgáljuk , akkor б! vagy nedvesen találjuk’, ‘аду

meghülve, ‘аду végtére, hogy'néki valamelly hideg

Нам adtak. Azért kiki átlátja, hogy ezeket mind el

kelljen távoztatni , ha a’ nyavalyát megelözniakariuk.

A’ csuklás rendszerint rövid idö mulia el szokott múlni,

de leghamarább még is , ha а’ gyermek meleg ruhákba

tnkartatik és а’ csecshez tétetik. -A’ felnô'ttek is meg

kapják а’ csuklást az igen hideg ítaltól, НИЦ ha ezt

mohón атак. А’ gyomortájék’ yiörsöltetésére igen hamar

eláll többnyire.-Néha а’ mohón nyelés is csuklást

okoz , аж мы: nem kel-l а’ gyermeknek megengedni , ‹

vagy azlán vizet kell velek Наций.
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l0) Görvény, görvély. Guga, (Scrophulae).

Ez . legtöbbnyire veleszülelett nyavalya , melly а’

mirjgyeket érî. Az egész testnek mirl'gyei szoktak benne

szcnvedni. Elöször а’ hns feldagad és gynkran kemény

is , а’ gyei'mekek szöke hajúk és kék szemüek , az aja

kaik megvastagodnak és :ibrázaliok elhalaványúl ‚ minîha

fel volnánpk püifedve. A’ legkísebb meghi'iléskor már

a’ nyakmirl'gyek megdagadnak , söt evesednek is. 116

nupokíg nyitvn maradnak és rút forradásokat hagynak

magok után , mcllyek sohn töhbé el nem enyésznek.

De nem szi'iletik a’ görvénybetegség az emberrel mín

dëg, gyakran késöbben is iámad , és pedig az egêssêg

telen szohákban lakó, а’ levegöre keveset ‘Неман: és

helylelen diaelához szoklaiott gyermekeken leginkább.

A’ falusi gyermekek , a’ kik reggeltò'l fogva késö esiig

a’ mezei levegó'n vagynak, igen rilkzîn görvényesek,

de nnnál gyakortább a’ gazdagok’ és a’ szíik szobákbzm

Íakó , tisztaságot nem szeretö és többnyire ottbennù'ló',

szegény városiak’ gyermekei. A’ gyógyl'tzis mindég sok

ídöt. kl'váu , de azêrt semmi fáradtságlól nem kell ir

tózni , тег! másként fontosabb nynvalyák , iù'dökórság

ée. következhetnek belöle. A’ gyermekeknek adjnnzik

tölgyfa makból csinált kávét, töltessék velök az idöt

kinn a’ szabad levegô'n mozogva, fórösszék öket nn

ponként, (a’ kicsinyeket melegen: a’ nagyok legjobb

ha nyáron folyóvízben fórödnek felvígyázás alatt), él

jenek egésséges eledelekkel és sok gyi'imölcsel: — A’

lisztételek, és szárnz hüvelyes velemények {117021115

sanak. eilenben а’ húsétkek és ió levesek, kivált ha

azokat, mint más ételeket is, jól megfiiszerezik, 11111111

tnlhatók.

 

11) Ebaga, vagyis angolynyavalya.

А‘ ebaga vagyis angoly nyavalya n’ görvény’ kö

veîkczése szokolt lenni, söt néminemüke’ppen nnnak
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föntebb grádicsa gyanánt tekintődhetik. A’ görvély’

jelei, a’ mint csak előbb mondottak , nem csak szem

betű'nők, hanem а’ test’ minden csontjai is puháb

bak úgy hogy а’ gyermek nem állhat jól a’ lábai

ra. Sőt a’ csontok még ku'lönösen а’ csuklók' körül

is megvastagodnak, és holmi más éktelenségek ’s gör

bűlések is történnek а’ testen. A’ gyógyítás, inint a’

görvélynél, inkább a’ jó és helyes magatartás, mint

orvosságok által men végbe. Jó, nem nehéz, táp

láló és erősítődiaeta, tiszta komlós ser’ itala, egés- ‚

séges lakhely és gyakor mozgás a’ szabad levegőn,

fogják legjobban megakadályozni, hogy a’ Beteg

egészen ágybanfekvővé ne legyen, hanem a’ nya

valya mindég kisebbedjék. A’ fördők is hasznosak, ele

jéntén, míg a’ has igen potrohos és feszült, a’ vené

tziai vagy Debreczeni szappanos fórdők , utóbb pedig,

az emésztés, jobbúlása után, és a’ hasdugulások’ ele-‘

nyésztekor, a’ füves Fördők. Ezen füvek közzé tartoz-4

nak: a’ majoranna , üröm , melissza, kálmosgyökér,

borsos és fodor ménta, kakukfü vagyis tímfü és elfé

~lék.-Befejezésűl jó, a’ gyermekeket még természetes 1

vagy mesterséges vasasfördőkbe is tenni egynéhány

szof , de ezt mindég csak az orvos7 ítéletére kell hagy.

ni, mert némelly, kivált gyermeki test , az illy fürdő-v

kíet el nem türhelti. A’ test’ görbůléseire is ezen kor.

ban vigyázó szemeket kellfordítaniy. mert már а’

ferdén való hordoztatás is nevezetes görbűléseketokoz

hät, és pedig rövid idő alatt. Ennek elkerülése végett
a” gyermeket hol az egyik hol а’ másik karon kell _ Y

hordozni.

Иду tapasztalni, hogy az ebagás gyermekek igen

f későn tanúlnak járni , mellynek oka nem csak a’lábak’

tetemes gyengeségében, 's különösen a’ csuklókéban,

hanem inkább a’ keresztcsonthan vagyon. Az illyen

gyermekek igen ügyetlenül lépnek , hátùljokkal egy o1.

`

\

› 18
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d‘a'lról másikrn bìczçgnek а’ mcnni akarńSkor, és örö

маты) mászkálnak‘ a’ pndlaton. Fölötle hnsznosnk

‚ ez‘en esetben `a'z inerösl'tö bekenések. E’ végre legjobb

az Мед; kenöcsöt (glewmfalßc) ugyan annyi marhave

’ `l'ô‘vel'a’ pátikában öszvekevertetni, és ebböl napjában

kétszei’ egy gyüszünyít a.z keresztcsonton bedörsölni,

azután ogy darab ideig rnèg az ujakkal azon tájékot

surolgatni, és végre еду ílanélt körülköbni melegen.
Ezt rendszerint reggel és ßslvc kcll cselelwdm` , és там

nem sokára а’ gyex'mek lábaix‘a kezd állhatni'. Мёдг ha

marább elérödik а’ czêl, ha а‘ lábak’ egyidöbeligyen

geségekor ezeknek csuklójit is azon kenöcsèsel bedür

söljük. -— '

_12) Bö‘rkipá‘llás, bó’rkis'eb esedés.

_ A’ kipállás еду börnyavalya , «melly föképpen a'

kisdedekx‘xél а’ csukl'ókon vétetik észre és aztán minden

mozgásf fájdalmassá Lészen. A’ gyermek" böre пиши

könnyebben kipállik, mermél kövérebb, -és(\mennél

jobban egymást èrik a’ husos részek.-A’ kipállásnak

еду 150k@ , a’ börnek gyenge volta, és többszöri meg

ne'dvesedése а’ vizelletés emèsztet által. Ez elött u’

kipállott hört ónfehêrrel (ßíeìweiß) szokták behinteni;

-de ezt abba kell hagyni , тег: igen árlalmas. Legjobb

a’ korpafümagvával ‘югу szúporral való hehintés; de

а’ szúporraly vigyázva kell bánni , mert nèha fgszálkák

is szóktak benne lenni, mellyek а’ hör! mcgsérthetik

¿s а’ bajan ’s fájdalnial nagyobbnhatják. Мёд jobb a’

kipállott helyeket‘naponként valami jóillalú Íüveknek

'öntetjéveh p. o. erösl majoránna’ herbaléjával megmo

sogatni-_Némellykor a’ ИЗЮМ. pállik és sebesedik

ki és semmiképpen nem' akar meggyógyńlni. Illyenkor

~hintsék be a’ kipállott részl'. Енот porrà törl fehér

agyaggal , a’ melly minden» nedvessêget magába szl'ván,

n’ gyógyúlás hamarább megesik. A’ csuklókra ezen föld’
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porát nem kell hinteni „merta' mozgás közben ‚а’ ki

págllott Ье1у_„ hamar vérezhetnék is.

_ 13) Bőrférgek (Witt/ffer).

Így neveztetnek ama’ fekete pontok a; bőrben,

mellyeket mint valami férgeket vagy nyüvecskéket

a’ bőrből ki lehet nyomni, és azelőtt állatoknak is

véltek, mellyek a’ táplálékot a’ testből magokha szív

nák. Azok a’ gyermekek, va’ kik szorgalmatosan nem

mosattatnak ~és fórösztetnek , a’ mirígynyavalyákra haj

landók, rosz eledelekkel élnek , kivált fekete kenyérrel

_és sok tésztaételekkel, leggyakrabban sinlődnek ezen

nyavalyában és soványan maradnak. A’ börférgek ál
lanak megkeményedett nyálkából, mellytől a’ veríték.- I

likak bedugulnak, а’ test, kigőzölgése meggátoltatik,

és uigy az egésség is megromlik. - Az orvoslás könnyü;

а’ gyermek naponként megfórösztetik , és a’ bőr, а’

Ihol az úgynevezett ből-férgek látszanak, buzakorpával

“(és egy darab flanellal dörgöltetik, a’ midőn azok a’

bőrből kimosattatván, a’ test’ kigőzölgése ismét helyreáll.

14) Lenő tt, leragadt nyelv.

Gyakran az újszülött gyermek, nyelvesa' kelletinél

szélesebb nyelvkötőnél fogva az alsó lapon, egész a.’
=hegyéig lenő. E’ míatt a’ kisded nem szophat1'lc,hanem,I

,a’ csecshez tetetvén is , csak s1' , r1'. A’ nyelv, lenövése

Ignegismértetik abból, hogy a’ csecsemő a’ nyelvét az

lajakai közzé ki nem nyújthatja, a’ mit azonnal lát-n

hatni, ha az ember а’ száját megvisgálja. Ezen a’ bajon '

„egy kis metszés által, а’ melly nem fáj, könnyen se;

gíthetni, csakhogy ezt gyakorlott seborvosi kéz vigye

végbe. Egy lineával tovább, már a' nyelv, alatt lévő

ér sertődhetik meg , ’s ekkor a’ gyermek oda van,

mert a” vérzést elállítani nem lehet ,-az igen rövid

metszés pedig semmit nem használ, hanem csak а’

18 *
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munkatételt nehezíti , ha ezt újra kell cselekedni. A’ na

gyobb gyermekeknél a’ nyelv’ feloldoztatása több ne

hezséggel jár és még is néha szükséges, mert albeszél

lést akadályozza. A’ lenőtt nyelv tehát a’ leggyengébb

korban oldoztassék fel. Minél korábban történik, an

nál jobb. ' '

15)Nyú1ajak, hasadt ajak.

Ez alatt értetődik а’ szájnak helytelen alkottatása

vagy képződése már a’ születés olta; két grádicsai van

nak, t. i. az egyszerü nyúlajak és a’ kettős, vagyis az

úgynevezett'farkastorok (ЩёоЦёгафе). Ez az éktelen

termődésbéli hiba nem csak az ábrázatot свинца el,

hanem a' gyermek, tápláltatását is akadályoztatja. Az

dily gyermekek” többnyire nem szophatnak, mert a'

hasadt ajak míatt'a' cseesbimbót szájokba nem szorít
hatják. Ha egyszerlsmind а’ szájpadlás 'is meg van ha-r

sadva (Farkastorok) , akkor a’ csecsemő még nem is

'nyelhet, hanem а’ mit néki adnak, nagyobbrészént is

az órron fut ki. Ezen szerencsétlenség `ellen nincs egyéb

szer, mint az operátió , melly végett idején valamelly

ügyes seborvoshoz kell folyamodni.

16) Fejdaganat és a’ fej, félrenyomódása.

A’ gondos természet úgy rendelte ,hogy a’ születés

alatt a’ gyermek, fejének külön csontjai némineműképo '

“pen egymás' elejébe ’s fölibe csuszhassanak, tolódÁ

j hassanak, hogy a’ fej а’ maga utján annál “jobban kí

iférhessen. Ennél fogva a’ gyermek” feje а’ születés után

mindég valamennyire félrenyomódott. Meg ne engedje

azonban senki"; hogy a’ gyermek’ fejét valaki, mint

ynémelly oktalan bábák szokták és most is szokják, helyre

nyomogassa , mert ez által n’ gyermek, élete dőlhet ve

szedelembe. Huszonnégy óra múlva azt úgy is maga a’

természet ki fogja egyengetni. Hasonló vigyázást kíván
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`az újszülöttek’ fején nêha támndó базам‘ is, mcllyet

elöfejnek , csucsos fejnek , ‘аду fejdagaìuatnakl nevez

nek. Ezt is elhárl'tja а’ természet a’ szúlés_ uláu vuló

elsö napokon; nem kell tehát mcgengedni, hogy ат:

borral vagy égettborŕal borogassák, а’ тЦ, sok helyúlt

még ma is balgatagúl meg szoktak cselekedni, hololt

а’ gyermek `attól kónnyen elkábúl, és a’ gyenge. {пак

is kárt Vallanak. Csak igen rilka. esetekben öntödik

ki ezen fejdaganatban а’ Vér а’ hör alan., de az elïéle

borogalások ide sem valók, hanem valamelly okus

orvost шагу sehorvost kell megkérdezui , ha а’ daga-f

nat néhány nap mulva el nem apadna, meri; а’ cson-f

tok másként a’ rajlok lévö nedvességtöl megromolhat

ШК és csoutfeue штат. Gyors segélyre van „ш;

ség, a’ hol а’ gyermek inrángutódzásba osik’, тег! ez

jgle, hogy az -agyvelö szenved.~. ` '

‘‚ 17) Szl'vszor'l'tás. szelek.

Szl'vszox‘ílásnak (J'Qetâgefvann) nevezik a’ gyerme

keknél ат , а’ mit а’ felnöttekuél szélkórságnak, puf
faszlókórságnak, pulfadékonyságnak mondunk,_ VMegisf

mérhetni ezen bajt a’ gyerrpekeknek sl'rásából, а’ mí

dön hasok felé huzogato‘tt lábaikkal rugdalódznak. A’

kisded Beteg’ urcza megpirosúl , és a" riváskor sziute

elkékiíl. Ha szeleket bocsáthat, akkor valamenuyire
lecsendesedik , de vnem sokára újra sikóltani kezd. A"

gyomorra lett minden nyomás neveli a’ gyötrelmel,

azéri, a’ gyermek néha egyszerre lecsendesedik, ha a’

has és köldökkölöjét leoldják, а’ mit természelesen

meleg'szobában kell cselekedni. Legmkább az anyaléj

nélkül nevelletelt kisdedek szenvcdnek ezen nyava

lyában, mert nálok mindeu más Vélelek, kivált Бум:

rran а’ tehéntéj , szeleket okoznak. A’ gycrmekeknek

sürü pépet, hidegétkeket ’s itulokat ne adjanuk,hasát

dòrgöljék gyengén, мать mcleg „мы, és ищ
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térezzék székfüvírág thóaival. Ha ez nem Yolnla (Лёд,

akkor adjanak a’ kis Betegnek olasz kömény’ vagy
ánis’ Шея“. I

Azon ísméretes házíszer is, а’ gyermek’ hasának`

k'apor ‘аду székfíiolajjal való dörsöltelése, nem meg

vètni ‘МЮ, csnkhogy az olaj hideg ne légyen, mert

ez 'még szaporl'taná a’ szelcket. —- A’ bedörsölés után

а’ hasat be kell Íödni ílanéllal, melly nem csak mele

get tart és a’ hört. x'zgatja, hanem а’ fehérruha’el

mocskolódását is ákadályozza. -Ezek nem használván

orvoshoz kell folyamodni.

18) Gyerinekek’ hescsikarása~

Ez, csaknem egy az elöbbivel, de leginkább a’

hasmene'ssel járó has'rágásról mondatik. Minden hideg '

ital és egyebet, a’ mi hasmeuést okozhat,kerûluikell; A

niáskéut úgy orvosol‘tatik, mint az elöbheni bajról

felöadtuk, De ha n’ hasmenés igen nagy volua, иду

már néhainy napokig шпон folyvást, akkor orvoshoz

kell folyamodni, тег: az ‘Еду is elgyengült kisded

llamar kifogyhat minden erejébôl.

19) Hasmenés.

E’ nyavalyára nagyobb ñgyelmet kell fordl'tnni,

mint rendszerint szoktak, тег: könnyen veszedelmére

lehet а’ gyerme'knek. A’ nem orvos meg nem ilélheti,

valljon а’ hasmenés а’ fogak’ hasadásától ered e. Ha

csak ritkán történik, akkor legjobb, sz'zilep’ {бы levét

ада! itnlúl a’ Betegnek. De ha erösznkosabb, akkor ‘

orvos ~ln'vántatik ellene. Midön a’ gyermekek igen el- '

bágyadnak miatta, akkor adjanak nekik többször nap

jában kllsztèrt keményítöböl , mellyböl egy evökàlánnyil'.

ugyanennyi hideg vizben feleresztvén , azután egy csészc

székfüvirágtheát öncsenek гей forrón.  ’

\ \
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1.20)`Fogzás, fògak’ kelése,`hasadása.A

Egészen bizonytalan , melly idöben vhaszuljanak ki

n’ gyermekek’ elsö fogaik; rendszerint. а’ Ц2е1шуо1с2а

dik hét ищи határozzák az elsö fog"kibu;tását; de Asok

szor esztendö is elmúlik.î Mennél idösebb a’ gyermek

és mennél jobhzm táplálódik ‚ annál könnyçhbeuszok`

tak hasadni a’ fogai is; csak az igen bajos; gyakorta ,

hogy egyszex're több fogak is jönek, a’ mi a’ szcgény

kisdedet igen megnyomorl'tja. A’ fogzáskori -csekély kö

högéstöl és mértékletes hasmenéstöl nem kell félui',

söt inkább hasznos; csakhogy а’ gyermeket igen ne

baintsa. А’ gyakor hasmenéskor а’ gyermeknek zabká

snlévböl készült kliszlérl kell adni g ha erre nem kiseb
bedik, orvosra kell a’ nyavalyát bizm'. Sokkal vesrze

dolmesehbek a’ fogzás’ idején az inbéli törlénetek , ki

“Ш görcsök, im‘ángatódzások; тег! ezek miatt gyak

ran hamar elhal a’ betogeskedö gyermek , és azéri:

miudég orvoshoz sziikséges folyamodni. A’ fogak’kiha

sadását igen elösegl'ti a’ viola nöszirom. gyökér’ 11533“

kálása, mellyet azért a’ gy'ermek’ uyakába lehet akasz

4tanni. Az elsö fogak’ kihasadása ritkán veszedelmes,

holott ellenben а‘ szem és zápfogaké ’gyakran >veszed‘elw '‚

mes történetekel; okoz. A’ fog hideglelés ellen való sze- ‚

raket'.` eló’hozni azéri. nem щитов, mivel а’ szx'i'lék min~

„den hideglelést a’ fogzásra tolnak,l és l'gy a’ gyérmek

nek helytelcn szert adhatnának. На la'kisdedet a"hidcg

leli, legjobb ölet ori‘os’ keze alá bizni , а’ ki а’ hideg

lelés’ oká'l; jobban kitalálhatja , és elháríLhatja.

Ум) Nedves, kipánou fülek.y

A’ kis gyermekeknél‘, kivált a'fogzás’idején, nem

афиши, hogy а’ flïleik mögölt а’ bó'r kipálljé-k és ‚

ennél Гоша ott. szŕinlelen nedvesek, söt a’ `hör is gya

korla onnan elvész, és a’ kincdvcscdós mcsszcbbrc is
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terjed , p. о. az ábrázalngk , ‘аду nyaknak egy részére.

De, .bär melly rosz`1átszatja légyen is,` kivált а’ nefń

orvosok elött, még sem veszedelmes, de igen ártalmas

а’ nedves és kipállott helyeket ónszerekkel Иду ösz

vehuzó héjak’ föttlevével kíszárl'tani. Мед‘: elllîlek‘kövct

kezése igen szomorú, a’ mennyirç onnét hol roszféle

szemgyúladások, mellyek a’ НИМ. veszedelemhe 'hoz'

zák, hol életbe kérülö inrángatódzások is szármozhat

nak. Illyenkor , az erövel kiszá‘rl'tott helyet okkal mód

dal ismét nedvessé- kellelik te'nni , mit csak-.az ox‘vos

vihet végbe. A’ baj ellen egyebet nem kell tenni , l'm-A

nem а’ beragadt hajokat. lemetszeni, а’ kîsebesült részt

langyos vizzel еду spongya’segítségével lemosni egyné

hányszor napjában, és гей egy дать káposztalevelet

termi, vagy еду, szöllöl’rral bekent vászondarabol,

mellyet valamelly kötövel még leszoríthatni. A’ beköf

téskor а’ sebbe ragadt yholmiket nem kell eró've]` 1ev0n`

ni, hanem elöbb meleg vizzel felnedvesl'teni és l'gy las

зап leválasztani.

22) Köldöksérés.

Köldöksérés Миша h-a a’ vl'gyáztalan bába az új

szülött gyermèket a’ köldöksìnórnál гора nagyon erö

sen huzza, ‘ищу ha a’ kisded fólörttébb s1'r, és kùlönö

sen még а’ szelek miatt is szenved. A’ gyógyl'tása nem

éppen nehéz ,f de sok békességes tl'irést kl'ván , mert а’

legjobb magatartás mellett 1s gyakorta fél esztendeig

’s tovább is eltart, mig elmńlik. Ha pedíg vele nem

gondolnak, akkor mìndég nagyobhodik és holmi alkal

matlanságokńt okoz. De ańnak elenyészetére kiki 52:1

mot tarlhat , ha a’ sérés visszatolatik , гей öszvehajto

дам: ruba tétetik , melly .azt а’ maga helyéböl ‚1111611

ni gátolja , és ez walamelly alkaìmatos kötövel mege'rö

síttetik` Némell yek. egy fél szerecsendiót köínek a’ köl

— döksérésre, a’ mi nem megveLni való, ha а’ szerecsen
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атм domborů fem nyomj'ák а’ köldökbe', ¿s jóroda

meuk, hdgy 1e пе csusszèk.

23) Görcsük, in-rángatódzás, é‘s nyavalya

‘ t‘örés.

E’ görcsös jelenetek а’ gyermekeknél, igen'kön

nyeu szembetünnek, és kl'ilömbö'zö okokLól szq’rmoz

hatnak, leggyakra'bban pedig a’ hasbeli dugulatoklól,

meghüléstöl, fejre bukástól, îjedéstöl, ée. valamint a’

fogzástól is, mellyröl csak elöbl) szóllottunk. Midön

valamelly fél esztendò'n alúl lévö kísdedre jönek gör

csök és rángatódzások , ’s egyszer’smind a’ bör’ Идё

zölgése is meg van gátolódva , akkor а’ gyermeketme

leg fórdöbe kell tenni. Azpnkl'vül meleg r'uhákba ta

'kargatuß egy тягу több klisztéreket néki adni székfü

.vlrág herbatéból, az egyébb orvoslást értelmes orvosra

bl'zni.

A’ feinek nagy esés vagy ütés által lett megsértö

désekor is orvost kell hivat'nì , mert a’ veszedelem sür

getö. A’ nagyobb, már esztendös gyermekek ama’ po

rokhól kettòt vehetnek egyszerre, és ha nálok az in

rángntódzás' továbbig tart, lehet а’ ialpaìkat kefével.>

eröseu dörsölni, és , a' szl'ikség úgy hozván magával,

mustár tésztát is láhikrájikra Рецепт , mellyet еду fer

'tály óráig ŕajtok hagyyán azupán a’ bör meleg ‘Еще!

vagy langyos téjjel lemosattatik.

На még erre sem állauak el a’ görcsök, akker is

mét muslártészta tétessék fel, de nem oda, а’ hol elöbb

vòlt, hanem тащит, hogy hólyagot ne huzhasson.

Y Ezen mustártésztát, a’ mikor mçgkl'vántatik, még a'

nyakszìrtra , söt a’ mellre is tehetni.

24) Vizsérés a’ gyermekek’ tökzacskóján°`

мы а’ fiú gyermek’ életének elsö hómpjaihan

a' tökzacskó megdagad, és egészeu halovány „ЕМ
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mutat, melly daganat a' belől meggyűlt vizlől veszi

származását. Ez minden nyilvánságos különös ok nélkül

támad, és nem veszedelmes. Itt sokan azt vélik, hogy
a' vizet szurás által kelljenlkiereszteni, de ez haszon

(alan, mert egy két nap alatt ismét meggyűl а’ v1'z.

 

Inkább vegyenek egy csomó gyapjút vagy gyenge ken- ‘

dert, mellyből egy kis fészket csinálván és bele finom

illatos fűvek' porát hintvén , alkalmaztassák а’ tökzacs

ì kóra. Csupán ’s már egyedül ettől elmúlik a’ vizes duga

nat 5de vigyázni kell, hogy , valahányszor azt а’ gyermek

elmocslu'tja, azonnal mást tegyenek fel. - Ha a" tök

zacskó' daganatja piros és kemény, akkor ezt orvosra

kell bizni, mert ez egy más fájdalmas e's veszedelmes

nyavalya.

25) Szamár-hurut. ` ,

Ez , egy igen gonosz és süvöltő görcsös köhögés,

a' melly olly erőszakos , hogy a’ gyermekek’ lehellete

szinte elfogódik , az arczok elszederjesűl , és néha illyen

kor a’ gyermeket n’ fojiónátha támadja meg. Legkcl

lemetlenebb az , hogy mindég igen sokáig. ’s legalább

nyolcz, vagy tiz hétig is eltart, és ha halált nem okoz

is, a’ mellett gyakorta igen megrontja és veszedelmes

mellnyav-alyákat szül. A’ szan-»árhurut vagy járvány

képpen jelenik meg, vagy a’ kanyarónak következé

se , ha a’ gyermekeket igen hamar a' szabad levegőre

bocsátják. '

Mihelyest a’ köhögés eszrevetetik, orv'oshoz kell

folyamodni, mert а’ nyavalya igen hathatós szereket.

Ju'ván , mellyeket mindég a’ gyermek testi alkotásához

kell alkalmaztatni, és azért а’ nem orvosok, ítéletére

nem hagyhatni. Azon kell lenni továbba, hogy a’ ke

hes gyermek mindég egyarányos melegben tartassák a'

szobában , semmi hideget ne igyék, máíudennap' elegen
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d6 székiiresedése legyen, e's könnyèn cmésztödö Selede'

lekkel é1jen.‘1

XXI.

А’ HÍRTELEN szERENCSÉTLE’NSEGBEl

ESETTEKKEL VALÓ BANAS.

Közönséges rendszabások azokra nézve,‘

а’ kik a’szerencsétlenek’ felélesztésébe
akarnak avatkozni. i

A’ nem orvosokra nézve már több izben hasznos és

kl'vánatos lett volna azon velebánásnak szoros isme'x‘ete,

mellynél Годы а’ szerencsétlenek , kikben -még az élet’

gyenge szikrája pislog, ismét felélesztethetnek, mint

hogy ezen gyenge дизайна, minekelötte orvos érkez

yhetnék , gyakorta mdr kialszik. Ellenben még azért is

hasznos ezen „мыть: kinckkinek tudni„hogyazílly

szerencsétlenek’ felélesztésekor ollyan helytelen és ártal‘

mas eszközökhez ne folyamodjék, mellyek az életnek

,pislogó „мы: elfojthnnják.

Ha az elönkbe akadt szerencsétlen valamclly ház

hoz közel vagyou, аж ebbe kell sietve hozni; ha ред};

semmi lakhely nince közeleteseu , és az idö és más Кби

nyiílállások megengedik , akkor, а’ mit lehet, mind

járt а’ szabad levegöu véghez kell vinni. Ч

Elsöben is , a’ szerencsétlen çrnbert egészen le kell

vetköztetni, nevezetesen a’ nyakra „мы, dolmány

iát, nadrágját, derékfüzöjét, 'mellrevalóját , kar és

térdköìöjit, ée. leoldani, és а’ fejével magasahhan fek

tetni. Ha a’ szerencsétlen valamelly szobába vitetett.,

ez igen meleg soha se lcgyen. Annak megtudlmtása vé

дек, ha valljon még а’ talált testben van e (Не! , tar

идти egy pelyhes tollat az'orra és egy ll'ikröt’a’ вы)‘:
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eleibe, ennek meghomályosodása és amannak mozgása

а’ lehellést árulja e1. —- Е’ mellett legelöször is a’ me

revedett testet kell megmelegíleni , deigen шагу vl'gyá

zással. Tegyék из! mindjárl langyos fördöbe, de clô

ször csak a’ láhait 's l'gy kicsinyenként az egész testet

nyakig. Воду а’ viz meg ne hu‘ljön, mindég forró "Не!

Же111сёзвеп tarlam'. Еду óránál tuvább a’ szerencsélle

nül jártat ne hagyják а’ fördöben, hanem törülgessék

le ötet szárazon , dörsöljék meleg ruhákkal és melegl'

tsék а’ testét most száraz szerekkel. E' végre a’ leszá

rított test nagy, meleg {lanéldarabokba takartatik,

mellyeket ágymelengetyüvel шут: melegen ниша:

ni, vagy az egész test nyakíg meleg hamuba tétetik.

„ Hogy az élesztés' kezdelekor mindjárl a’ 1egköze~

lehb voló orvosért kelljen kl'ildenî, и: kiki maga is

g-ondolhalja , тег: ô' шар legjobban az élesztgetés’ mód

561, és sìeltelheti belsö és vkú'lsö §z'erek áhal а’ feléle

dést. Erre nézve, minekutárma ‘a’ félholt‘nak száj'a a’

nyálkától vagy más tisztátalanságtòl megtisztíttntoth,

annak orrát befogván а’ 'szájába -levegô fuvatik; ‘аду

valamelly kis tiszla {тянут/а], mellyne'k csövêre ned

ves ruha tekertetik, ‘аду pedig az Eieszlö а’ száját

egyenesen annak szájára lévén. De illyenkor egyik ke

ziinket a’ feléleszletendönek szl'vgödrére tesszük, hogy

megtudhassuk, valljon a’ gyomra nem fuvódik e fel,

` melly esetben a’Y levegöbefuvást abba kell hugyní.

A’ legszükségesebb èlesztöszerekhez számláltatnak

továbbá a’ lágyl'tó‘ klisz‘térek is, p. 0.1enmag- ~

уеду bodzavirágherbaléból téjjel, ée.

Azqnkîvül a’ hört is kell l'zgatni , külömbféle kép

.pe'n, p. o. a’ testre hideg vizet híntegetvén, vagy ecze

‚ш, vagy beflìstölt ineleg ilanél'lal а’ hört erösen (161‘

,sölvén (а’ füslölésre alkalmatos e’ fenyömag; masztix,

boros‘tya'nkö , ‘аду а’ közönséges fú'stölö por is) , ‘аду

Щиты veregetvén , vngy a’ {ваше}: ЬЩбтЫЫв részei
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re mus‘tár мы‘ ЬогЁЫёп} nevezeteseń a’ halzfntékok
ra , nyakszirtra , mellre és llábikrákra ,' vagy a’ nyeldek

löt tollhegygyel ingerelvén, és a’ lábtalpakat kemény

kefékkel vakargatván.

Végtére a’ seborvos ш jóvá hagyváń még az érvá

gás‘is használtathatik , annál inkább ha а’ test izmos és

erös, az ábrázat elkékült feketés , a’ nyakerek двум!

tak, és a’ szemek vörösek és kidudorodtak.  A’ gyen

ge , erötlen és halovány személyeknél az érvágás’m’eg

határoztatását az elérkczendö orvosra kell bizni. ПЗУ

а’ hánytaló, hashajtó szerekuek és egyéb orvosságok

па!‘ rendeltetését is csak ötöle kell várni, mellyek az

éledni kezdö szerencsétlenekre nézve lehetnek hasz'nosok.

A’ felakasztottakk'àl, megfojta'ttakkal,

megfngyottakka~1, megfúladtakkal, viz
beful‘adtakkal, lmêreggel étetettekkel,

és menyköiitöttekkel való bánás.

Az emberek’ mggfagyása leggyaknlabban a’

csikorgó havas telekben; minlhogy nz utazók , a’mély

hóban való gézolás miatt könnyen elfáradván„nyu

godni kivánnak , és ekkor hamar megmerevednek. Az

elfáradás annál könnyehben történik, mennél több sze

szes italok által ígyekezett шага“ gz utazó elöbb fel- __

melegl'teni, hevl'teni.

А’ megfagyva talált embert, »ha több napokig fe

küdt volna is már Мин , mégís élesztem' kell igyekezni

minden módon‘, hacsak a’ teste mär romlaní nem kezd;

тег: a’ tapasztalás lanl'totta, hogy a’ паром; ottkínn

meguierevedve feküdt emberek ís néha a’ czélszerü se

gítsèg ‘Ню! í'smét feléledtek. De fájdalom! éppen ezen

sègítsèg nem szokott gyakorta ollyan lenni , n’ mjll'yen
’ nek kellene: sxok'anugyan is «и VélVén', hogy a’ megfab-v

gyottat legjohb meleg szobába vinni, aîmellybenéges

teste felengedvén leghamarább feléied, holott épen l'gyl
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hal meg legbizonyosabban. Azért azt inkább hidegvszo

bábn kell vinni , а’ ruhájiL róla mennél gyorsabban 1e

„гады, metszení , és mezl'telen testét hóval befödni~

Így az elolvadt hó folyvást kipótoltatik, mfg a’ tagok

llajlékonyokká nem lesznek. Az l'gy befödött [ваше]:

csak az orra és вида hagyassék szabadon. Мёд fogana

tosabh gyakorta a’ fagyott testet folyvást hóval erösen

(ИЛ-361111, ‹1е ezt többek is cselekedjék egyszerre , тег:

egy maga nem gyözné.- Ritkán esik meg, hogy vala

ki ollyankor fagyjon meg,miko1" semmi hó síncs. Illyen

kor másként kell segl'teni: а’ merevedt testet еду för

dökádba ‘аду mély teknyöbe tehetni, és гей annyi

jeges ‘диет tölthetni, hogy csak az ábrázatja álljon ki

beló’le. Е’ szerínt elöször a’ testet valamelly jégborí

ték veszi körül , mellynek elolvadása utáu а’ testet azon

vízzel dörsòlni és mosogatni kell. Életet sajdl'tván a’

testben, ezt a’ vízböl шагу hóból kivesszük, gyengén

meleg ruhával leszárogatjuk , törülgetjl'ik ‚ és valamelly

csak kevéssé meleg ágyha fekteljl'ik , de a’ szobát nem

)m11 ám tl'istênt befiiteni, hanem csak késöbben lassan

ként igen mértékletesen melegl'tni. Addig еду orvos

“иду seborvos is érkezhetik ‚ а’ kire kell aztán a’meg

fagyotlal való bánást bl'zni. A’ szl'vgödörnek vizzelvagy.

eczettel ‘вы mosatása, és еду dax‘ab, borba mártott

ruhával beborítása is gyakran igen foganatos. A’ lehellni

kezdö szerenosétlennek eríís szagú és ingerlö holmiket

tartsanak az orra alá , mint foghagymát, vereshagy

шейх, vagy reszelt tormát, sò’t, ha ke'z elött van,

szalamiaszeszt is. Szù'kségben tobákat is дадим; az

orrába. Ha már az éledö ember nyelhet, akkor néki

egyrkevés ше1еёГ borsosméntalhéát adhatni а’ szájábq,

és ha а’ teste melegszik , а’ börkigözölgés elömozdl'tá

sára, еду kis bodztaherbatét. A’ következö ápolgalást

ox‘vosra szüksêges bl'znir, mert töblmyire valamelly erös

hideglelés szokott ulóhb támadni ,— шеПу helyes orvosi
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vclebánást ki'ván. Az ërvágás a’ megf'agyottaknak éleez*

tésekor nem alkalrnaztatható , és legfïjlyebb'is csak >azl

utóbbi hideglelésnól lehet szükségesgé. i ‚

A’ fagyott emberek’ vitelekor igen kell vigyázni ,

mert tagjaik, a’ hidcglöl igen meg lévén merevedve',

hamar eltörhetnek. Legjobb а’ testet szánon vinni,

mertu'gy azt hóval is hefödhetni, és а’ rázattatás is
lcsail gyenge. Ha а’ megfagyottnnk tagiai ismét hajléko

nyokká lésznek , akkor azokat jól le kell törülgetni , és

a’ testet csak igen kevessé meleg ágyba tenni- Utóbb'1

‘dörsöljék af hört égettborral , kámforspiritussal , ée.;

a’ még nem hajlékony tagokat mind addig hóba kell

takarni, ml'g meg nem hajtódhatnak. .

A’ megfojtottakkal és felakasztot

takkal, valamint a’ vizhefúladtakka1is,majd

„же egyenlöképpen kell bánni'; míndenl'itt t. i. az

orvos ‘аду legalább seborvos jóváhagyásából tíi'stént

eret szíikséges vágni a’ kal-on, és vért böven ereszteni.

A’ vizbe ‘югу más higságokba тех-(11! személyek густ

san minden sok rázás nélkül olly helyre vitessenek , а’

hol az élesztéshez lehessen fogni. Azon balgatag cselek

vést, melly szerint a’ vizbefúladtakat fejökkel lefelé

fordítják, hogy a’ viz belölök kifolyjon, soha nem

kell követni; mert ez igen ártulmas só’t. a’ legegyü

gyübb „Ош. Tegyék inkább a’ testet,vizerányosl1ely

ваше, fejjel magosabban.. és oldjanak le róla minden

szoros ruházalot, НИЦ nyakravalókat. De a’ vetköz

tetés okosan а’ testnek eröszakos ide ’s tova hányatta

{два nélkül törlénjék , а’ mit ha cselekedni nem lehet-À ’

пе, inkább a’ ruhájit kell vagdalni hamnrjában. Meg

lévén l'gy a’ test mezl'telem'tve, néhány erös személye

ket kell melléje rendelni, а’ kik éles kefékkcl а’ Mba-Ä

kat dörsöljék , és az cgész testet eleje'nte lassnn azulán

cró'sebben folyvást flanéllal frottl'rozzák. A’ gyomortá-Ä

Шаги és halántékokra és а’ lábikrák’ belsö fele're erös
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mustártésztäk tétessenek, és az ori-g alé самым]: re

szelt tormát "аду más lerös szagú szereket, а’ mint

csak elöbb mendottuk. Igy keféltetvén néhány órákig

a’ lábtalpak , azután ezekre forró zabdarakása borl'ta

tik, a’> testet egyébfítt jól melegl'tett ruhfikkal Í‘ódvén.

A’ szerint, a’ mint n’ lábakat, lehet а’ tenyereket és

hálgerinczet is kefélgetni. На ez nem használ, akkor

a’ szerencsêtlent meleg Fórdöbe kell tenni. Mind e’

mellettÍ pedig gondoskodni kell , hogy a’ szoba , me1ly

ben az élesztgetés történik , tiszta levegörvel bl'rjon,

mert ez fölötte megkl'vántatik a’ feléledönek elsö 1e

hellésére.

Ezenkivül mindenféle iugerlö szereket elö ke11ven~

ni , mellyek a’ feléledést eló'segl'thetik. Csiklandozni

lehet a’ szerencsétlennek orrát és torkát tollal , és néki

langyos vizböl 6 grán hánytatóborkövel ’s néiiány >lila-

lánnyi sóval keszült klisztért is adhatni. A’ szájába való

töltögetést vigy‘ázva kelly termi, тег: a’ folyóságok kön

nyen a’ gégéjébe csusznak , és tökéletes halált okoznak.

Azért elöbb valamel'ly alkalmas csö vitessék a’ nyel.

deklöbe , ’s aztán azonáltal töltessék be a’ folyóság. Ha

elektrizáló szerszám vagyon jelen , lehet а’ feléleszten

döt nehányszor gyengéu megüttetni. — A’ hol az élet’

 

» jelei látszanak , a’ Beteget meleg ágyba kell fektetni,

és aludni hagyni, mellyre az többnyire шейх-1311173

ébred fel.  A’ feléledéskor, elöször is a’ szemhéjak

kezdenek igen gyengén mozogni, a’ szájon gyenge vo

naglások vétetnek észre, az ajakak valamennyire meg

pirosodnak, a’ szl'vgödör’ tájé melegebbé lesz, а’

tagok ll'mjhâkonyabbakká., és cse ély sohajtások ballat

szanak. Ekkor az éledezönek'orra alá шпагат]: szar- ‘

wasszarv-spirítust, és naphthát’, ‘аду liquort, a’ ha

láutékiait és altestét mosogassák Kolóniàivizze1,~de

eresszenek a’ nyelvére néhány csepp Liquori; , de, mig

nem iiyelhet, egyebet a’ szájba ne töltügessenek. 
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Па а’ szercncsêllen már nyelhet,` akkor töltseńek yu’

`szájńba evöknnalanként borsos ménta,` szèkfüvirág,

"ngy melissza-herbalét , vagy meleg bort, ‘аду theát

néhány csepp Liquorra‘. , 'ée. На `a’ feléledettbeu magy

llideglelési forróság, erös szl'v- és érverês tapasztalta

tik, az ábrázalja igen megvörösedik, és a’ nyakerek- ~

nek eröszakos mozgńsa а’ vêrnek a’ fejfelé való пиву

rohnnását mutatie, akkor adjanak neki limonaídét ‘аду

czukros “Евы, vagy eczetet és vizet, a’ lábikráira te

gyenek muslárlészlát, és a’ klisztéreket is újra alkal

’ maziassák.

A’ fe lak a szt o t tak а t gyakorta csupán azáltal

éleszthelni fel ismét hamar, (ha öket hamm’ lemetszet

ték) [ходу azokat fejjel magosabbnn fektetvén ,az dhr.

-zatjokat és szl'vök’ tajékát “Не; vizzel fecskendezik.
A’ feléledés uLán gondoskodni kell könnyü hashajlók

ról, millyeri a' szennalevel'ek’ föttvize aszalt` szílvával

egyù'tt , a’ tíszta borkö keseríí- vagy glaubersóval , ée.

A’ többit orvosra kell bizni.

A’ M é rege t etés n él vigyázni kell, valljon a’

bévett méreg a’ növények’ "газу áwńnyok’ országába

tartozik e. Az utolsók а’ legrettenctesebbek , lde sze

Tencsére a’ legritkábßak is.

Midön ‘ШИН а’ zöldségekkel való élés után vala

melly égetö érzést ‘арены! а’ gyomrában és nyaká

han, és kivált emebben valumelly szárazságot és kar

ноша‘, ha szédelgés , támolygás , homályos látás ,fül

zúgás , undorgás, ée. jelennek meg, és elég okunk van,

даёт tüueményeket valamel‘ly _megevett mérges növény

nek tùlajdom'tani, akkor a’ Beteggel jó kövér tejet,

газу vajas vizet kell itatni . és mennél hamarább vala

melly ha csak lehet‘orvos ‘Шея! rendelendö hánytató

лег: beve'tetni, hogy az ártalmas növevényt ноша

bassa. A’ hányás után ismét tejet kell vele folyvást

\ itatní, mig a’ nyugtalam'tó jelck e1 nem enyésznek.

19
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Illyenkor а’ 111521611‘ is néha `igen fuganatosak. ~

Azonkivül az eczet is igen ellenszer a’ nüvevénymért

gek’- ellompx'lására.- Lcgtöbbször árt mcg а’ bù'rök,

mellyn’ pelrezselyemhez _igen hason'ló - és a’ mérgcs

‘ gombák. A’ gomlìákat legjohb , а’ mint mondják, vö

rös hagymával megpróbální. A’ kiválngatott jó gombá

kat elakarván készl'leni, süssék meg egy megllánlott

vöröshngymával. Ha aztán a’ vöröshagyma fejérenma

rad, akkor a? gombákat bátran megehetni, — de ha

megfekelül, akkor merges is van közöttök. \

Az ásványmérgeknek túneményeik még rettentöb

, bel“ és legkínzóbb ama’ szörnyen ëgelö érzés а’ gyo

morban , mint ha izzó tüz volna benne, és az e1o1lha~

tatlan szomjuság. A’ kezek és ММ]; ге521(еше1‹‚ а’

homlokon hidcg ven'lék Щ ki, а? szemek beesnek, és

köröskörül elke'külnek, az ábrázat és k‘ezek meghidc..

gülnek. Iltis a’ ßetcgekkel sok vajas vizet , kövér te..

jet ‘аду olajat kcll ilalni , és hasonló klisztéreket né

kiek adni. Ha a’ segedelem sokára hágyatott "аду el;

mulaszlódott, ha а’ gyomor а’ belekkel együtt 53111111

dásba , "аду már vl'iszögbeis ment által, és ki van Меча,

akker а’ Belegen löbbé nem segílhelni , hanem nnnak

nyomorúltan (За а’ legiszonyúbh kinok közölt kel]

meghalnia. > " „

На odakinn a’ menykö _vulakit megütött,

иду csak megs`zódílelt és êrzêkeilöl megfusxtott, ak»

kor ölet legiobb ott fekù'nni hagyni. E'llenben ha а’

szobában ért ‘ШИН! hason1ó`szerencséllenség, akkor

‘бы: а’ szabad ég alá vinni , а’ 1101 а’ fris és hüves leò

vegö és az essö leglöbbet fog tonni' annak ismét fel

e'bresztéséx’e. На rajta а’ menykö ‘аду esés mialt va

. lamelly kl'ilsö sérelern történt, akkor Alegjobb mindjárt

orvosér‘t vagy sebor'vosért küldeni. Altaljában az illy

szerencsétlen‘ek csa‘k ritkán éleszlethetnck fel istnét. E’ ’

› тёвге fecskendezzenek а‘: ábrázatjokrn és` szívvgödrökre

_ ‘v

l

`
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hideg vízet, és ebbe márlott rnhákknl borngassák` a’

feiöket, és nz orrok alá tartsanak szalamíaspiritust. Az

eíféle szerencsétleneket is gyorsnn le kell vetköztetni,

Öket ncdves kefékkel dörsölni, és sós ‘аду szappnnos ’

kliszléreket nékíek adm' , vagy gyökönke gyökér’ her

batéjából; Iés ha az ábrázntjok igen felduzzadt és ké

kes, Итог) a’ seborvos тайге]: eret, vagy а’ halánték

/ jaikra tegyen fel több pióczákat.

A’ menyköu'tés’ veszedelmének elkerüllietése végett
az êgi háborúkor imezekre kell vigyázni: kiki lassan I

járjon, ‘югу olly helyet keressen, a’ hol csendesen.

állhnt, és n’ levegö nem folyik, a’ vas veröézékgöl és

egyéb érçzbölvaló tárgyaktól távozzék.

Midön a’ menykö ì'itötlet valamelly szük , kénkô’

gözével megtelt szobában találjuk, akkor mindenek

elött az ablakokat és „мы: szůkséges felnyitni, és

sznbad'levegöt beereszteni. De laz illy szobába menök

s

,valamelly nedves rnhát tarisanak mindég `a’ szájok‘ '

elejbe, hogy magokat ís n’ megfúladás veszedelmébe

ne döntsék. ' ’

19*
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Told‘alé'k.

Minekutánna már a’ legszokottabb nyavalyaformákat

eddig elöadtuk, itt még szükségesnek lenni véltíik, а’

Betegeknek magoktartásáról, иду néme11y,ezen mun

kában is elöforduló rendelésekröl valamit szúllani.

Hogy az alább következö jegyzetek' а’ Betegre nézve

nngyon haszuosak,‘ és magára а’ munkáru nézve is

sziikségesek', az olvasók körmyen a'tláthatják, ha a’ 1е

1 lenvaló toldalékon végíg tekénteni méltóztatnak; de

ппёвг jobben állátnák , ha valamelly rendel-ésnél , mel

lyet ezen murikadefolytában ajánlottunk , zavarodásba
jönnének,l és uzt a’ környülállásokhoz képest nz elò't«

tök lévö nyavalyára alkalmaztatni nem iudnák.- Vin

lágosl'tásnak okáért m'jhányIpéldát akarok elöhoznì.

Úgy,fha valameuy ßelegnek наша, lábfördö, féiför

dö, ée. voltak ajánlva, némelly olvasók igen kedvesen

fogják venni, ha az azokkal való élésnek módjńt, a’ Fór

dés’ idejét, a’ Íï'n‘dök’ melegségét (mèrsékletét), ée. itt

kifejlve lláthatják. —- На valamelly Betegnek а’ Ьог‚

kávé vagy hasonló italok` tiltalnak mellyekhez elöbb hoz»

zájok szokott , ‘аду azért, mivel а’ jeleuvaló nyavalyát

táplálják, vagy mivel a’ rendelt orvussńgokkalvaló élés

azt nem engedi, akkor az bizonyosan ohajlani fog ol_à

lyan más` italokat ismérni, mellyekkel szomjál elolt

bassa, annál inkább miveia’ Beteg valamelly tartós

nyavalyában egy ’s ugynnazon italt 111111131` megúnja,

мёд-1 azokról is fogunk szóllani, és készl'ttetésök mód
iáról, ’s а’ t. l ' ,

\
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 Minlegy illyeu tnrlalmú a’je1envaló toldalék , melly

az clsö kiadásából e’ munkának мыши, а’ шовщщ

nak hasznosságát nem kevéssé года nevelni. `

l) A’ pióczák’ {аду 'nadályok’ felt/éte-I

léröl.

Mikor és miképp kellessen a’ nadályokat fölrakui,

ат az orvos , és sebo'rvos fogják мы. ‚

y2) A’ Hc'flyaghúzgíflastromokról és fon

tanellákról.

Az ezokkel való élést az orvosra kell bizni , ‘16321

`tc'sòket рейд; а’ згегйгоага.

З) Mustártészta.

Ollyan eselekben, a’ hol а’ hört halhalósan és

gyorsan akarjul; izgatni, а’ mustármagvak’ lisztjéhöl
càinált tésztával szoktunk élni,A melly igen hamnr és

hathatósau munkál. Ez többféleképpen készl'ttetik , a’

szeriut а’ mintш erösebbé vagy gyengébbé aknrjuk ten

ni. Egyik készítletésœimez:l Végy egy latlisztté tört,és
eczetbe áztalolt mustármagot, 4 lat erös коты, és

ugyan ennyi eckelet , és csiuáld mind öézvekavarva pép»

pé. A’ gyermek' höx'ére nézve ez elég eró's, de a’ fel

nöttekére nézve alioz még reszelt fris torma ‘аду fél

lat konyhasó is adatik.  A’ másik készl'ttetés реф;

illyen.: Végy 2 lat reszelt nyers ‘опыт, egy lat mus,
viárliszlet, 21M k‘ovászt‘, ТЫ lat sót, mind ezeket ve

gyitsd `annyi eczettel , hogy tészlává légyen,

Аида esetekben иди“, а’ hol ebben а’ munkában

n’ musuírtészta javasoltatik, ezen tészta valamelly vá,
szonra kenettetik {Ы ujnyi vaslagon, azulán a’fkivánt

helyre bori'ttatik, és kendövel ‘аду keszkenó'vel 1e

köl‘tetik. De ш nem kell :im y6`10 óráig, mint а’
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hólyaghúzó пазы-011101, a’ börön ‚ hngyni hanem ¿sek fél

'vagy legfólyebb еду еёёв2 óráíg,m1'g a'bör jól meg лет '

‚ ЧёГЁЪЕдЫК-‘НЕ! e’ bört elöbb meleg boreczettel dörsölik,

a’ mustárlészla annál hamm‘áhb fog munkálni. A’ 11152

tának levétele uláma’ bör minden reá ragadt mustárré

szektöl megtis'ztíttatik langyos téjjel vagy meleg vizzel ‚

hogy hólyagok ne támadjanak , azulán pedig káposzla

levél vagy semmi sem téletik annak helyére.  A’
чаше!‘ szörös részein , hogy a’ levételkor 11’ yBetegnek

`fájdalmat ne okozzunk , elöhb vagy leborotvállatili n’

ször, ‘аду a’ bör és mustárflastrom közzè еду ‹1агаЬ

vékony fátyol tétetik.

4) Égésl ellen való/ír, vagy kenet.

'n' . Igen sok szerek ajánltalnak а’ börnek elégései ellen,

az illycnkor jelenlévö ладу fáidalom’ enyhl'tése végelt

lde larlozik а’ reszelt nyers krumplival való bovogatás,

a’ megégett résznek hideg vizbe tétele, ée. De mivel

ezen szereket Íolyvást kell vá‘ltogatni , kivált ha megh

száradnak ‘аду megmelegülnek , azèrt а‘ Beleg alìg al

l .hat'ik és nyughatik evzen- orvoslás mellett. Ennèl fugva

igen kl'vánatosak illyenkor az egyszersmind gyógyg'tó és

fájdalom erlyhl'tö szerek, mellyeket a’ forróságnak az

elégett részböl való kihuzatása ulán lehessen alkalmaz

'tatni. E’ végre használtathatík a’ Patikában meglévö

égés ellen való ír (ъгапьшы) ‚ vagy а’ 1101 közel Patika

' nincsen , nzt l'gy készl'thetni: Olvassz öszve kèt lat viaszt

'négy laf fris lenmagolajjal,> és keverj közibe , ha meg

11111, ogy tojás’ szèkét. — На viasz nem volna, akker

másként kell segl'te'ni ‚ t. 1. egy tojás’ sxárgáját fejérével

egyült habaí’janak öszve néhárfny kalánnyi olajjal, és

èljenek vele 1'r gyanánt, (de az olaj ue legyen ám avas
és `régi). 'Y ` '
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f 5) Szappan'spirilus, szappansz'esz.

A’ külsö nyomástól, l'itéstöl, eséstöl, ée. szárma- .

— zoll zuzódások , dagannlok és kelések ellen çxlig van jolob

szer a’ szappanszesznél, mcllyel а’ sérült rész 161)!)

Ször mosatik , a’ mi az eloszlást nagyon segl'ti. 1l15fszap~l

panspiŕilust kiki csinálhat magánnk ott-boutis ekkérppen:

kilenczlat. venecziai vagy debreczeni szappanra , еду lill

liszta hamuzsixjra ‘аду borkösóra és 2 evökalánnyi fe

jér viigy barna seréleszlöre, elöbb a’ szappant mind

megvakarván , tüllsenek еду itze jó scpriiégeLlbort, az

után а’ keveréket tegyék 24 (Эли; meleg helyre „gyak

`ran rázogatván az edé'nyt, [ходу mennél több olvadjon

cl az égettborhzin. Majd а’ leúlepedett és meghült ve

gyl'ték megszüretletik, és a’lesxzürt folyóság kis ù'vc-à

y gekbe töltetik , jól'bedugván és lcpecsélelven az edéDy

kék’ száját; hogy а’ Spiritus’ >ereje megmaradjún,

о

в) Jóillatú Bezel.'

Az illàtos eczet. i en a‘ánltatható védöszér a’ 'ár
З 1 l _

u

ványbelegségek ellen , kiváltha а’ nyavalyák rolhaszló'
texjmészetüek , vagy a’ levegönek hasonlóA megromlásá

ból eredtek. S c h le g el és VV i~e gle b szerinl Жду

készl'lletik: Végy iii‘müt, rozmurint, zsályát, borso's

méritait és rutát', mindenikböl 3 latot,` továbbá levem

dula virágot, kálmost, fahéjat (ватт), szegfiíhorsot

e's szerecsendiót mindeńilibölV fél latot, és'4 ereszd 1111116

nyáját ogy iivegbe , hat font igen erös boreczetet 1611

vén reájok , és töhb napokig mérlékl‘etes melegben tart?

win. - E’_szcrrel kiilömbféle képpen élnek: ‘аду úgy

‚ használják ат, mint szagszert , а’ mi nem olly hntlm

tós, `vagy еду keveset a’ kezekre öntenek és azokba

dörsölnck , ivalgy az ábrázatot és halaínlékòkat шине

sílik megr vele, ‘аду cgy kevesct fris vizbe vegyitvë'n

а’ száj’ öbll'téseirc forditják. ‘. х _

1 ' ‚
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7) Muroknedv, sárgnrépanedv.

A’ meghülésböl szár‘mazó vagy nz idöjárástól’fi'iggö

vtartós hurutés köhögés ellen szinte megszámlálhulailan

haiziszerek vagynak szokáshan, mellyek a’ köliögést

néha 1111611 valamennyire enyhitik ugyan, de inás felöl

móg többet ártanak, midön 112 emészte'st háborgatják ,

а’ gyomrot elnyálkásítják, ’s а’ t. Sokkal hasznosabb

és kevesebbet drt ezen szerek között a’ Muroknedv, A’

. ki ezt készl'teni akarja , vegye és válassza ki a’ legle

vesebb, legogésségesb és egé§zeu Am'ocsoktalan gyökere

ket, mossa, tisztitsa és vakarja le a’ külsö húrtyáját,

112111611 fó'zze meg vizben jó lágyra, és ekkor a’ vizet

szürje le. A’ megfött sárgarépa gyökereket azután zuz

za öszve, a’ belölök `származott pépet vásznon állal

facsarja ki ,' és 11’ kinyomott levet lassu tüzöu 56261

lesse ki szirup sürüségnyire. Ezen nedvet a' gyerme'

keknek vékony szelet kenyérre ‘аду zsemlyére 32013161:

kenni, vagy káîés kalánunként euni ndni.

8) Bii‘salmanedv. ‚ f

A’ gyomor’ gyengesêge ellen, nevezetesen ha 32

valamelly elörement nyavnlyaf következésevolt , nincs

jobb diaetai szer а’ Ь1г3а1тапе‹1\тё1. ’Е’ végre а’ hir

salmát бане kell zuzni jól, azután egy vásznon állal

a’ levét ei'ösen kinyomni , ezt lassú tùzön kipárologlat

ni és ysüríterń. Mikor már süriidui kezd adjanak 110226

ó hurt és néha'ny lat tzukrot, és fözzék sziruppá,

:nelly ha meghül а’ 1:0030пу611о2 hasonlít. Ez a’ nedv

hasznos a’ hosszas betegs'égek ulán 'hátramuradó густог

gyengeségben, kivált a’ sokáigtartó hasmenés , vérhas,

kolikák , e8 végre а’ többszöri alkalmutlau hányás után,

mellynek oka szintúgy gyakran 11’ gyomor’gyengesê

geben yagyon. A’ véleélés igen egyszerü , tudnillilg né
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hányszor napjában egy kávós kalánnyit4 kell n’- száíba

venni.

9) Fenyömag 1'z.

Egy más szer , melly hasonlóképpen gyomorerösl'tö.

de egyéh tekinteçböl is`ajánlásra mélló, a’ fenyömag iz,

_ mellvimigy készl'ttetik: A’ nyers és érett, elöbb пагу

jából öszvezuzolt gyalogfenyö’ magvait egy'cserêp

~ edénybe kell гений , és reájok ‘ищу! vlzettölteni, Богу

egy ujjnyi magosan álljou rajtok. Most az edèny lassu

tùlzhöz tétetik és a’ benne lévö mintegy fél óráig fOr

raltatik, azután a’ viz leszürelik, а’ bogyók kifacsnr

wlnak, és mind а’ kél‘. nedvesség öszveönletvén izzó

tiizön mèzsürůsêgnyire kigözöltetik. Jobb l'z végett tehet

hozzá kiki telszése szerint pori‘á tört fejérczukrot is,`

és l'gy a’ megkészült fenyömagizt száraz hiives helyre

köedényekben elrakhatja.  Ez а’ szer, a’ mint mon

dám, nem csak а’ gyomor’ gyengesége, hanem a’puf

fasztó szelek is ellen igen hasznos. De még több nem cse

kély haszna is vagyon. Ezen 1'z ugyanis gyengénizzaszt

és vizeltet, azért а’ dagadás , közönséges börvx'zkórság,

az elörement betegségek után visszamaradó közöns'éges

gyengeség ellen , melly а’ lábok’ megdagadása által jelenti

шага“, ’s a’ t. igen jó. Azonhan emll'tenem kell, hogy

‚ a’ viselös személyek lábaik’ daganatja ellen , иду akár- '

melly más okból ezen szerrel ne éljenek, mert'a’ vi

selösséget vizeltetö ereje által félbe sznkaszthntná , és

idétlenisziilést okozhntnu. *Leginkább az ollyan asszonyok

örizkedjenek tôle, kik már az elött is idéllent sziiltek.

Lehet e’ лег: vagy kúvés kaldnonke'nt venni, ‘аду be~

löle еду гёш két i‘észnyi j'ó ó box-ral vegyl'tyén nap

jában 'néhányszor fèl poharaukeíut inni. `

м
с
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1'0) ßodza í‘z, bodzahogyó l'z, bodzakása.

‚_ A’ bodza l'znek készl'llelése ngyan könnyü, de,

hogy jól süljön el . még is gondos vigyńzást kl'ván. E’

"égre bizonyos meunyiségü éretb bodzabogyókat kellf

öszveszedni ‚ azokat szétzuzni , és vásznon állal a’ levet

belölòk Linyomini. A’ kifacsart пей" azulán mértékle

.tes lüznél mézsürüvé fözelik be, de u’ fözés'közben

sziínlelen’ kel] kavargatni, тег: máskéntigen könnyen

megég, kozmásodik és elromlik. Egy pintillyen nedvv

hez еду пе5уе11 rés'z font fejér 02111101` létetik, és jé

bezárl edënyben száraz helyen tartalik. -- Ё1111 szoklak

а’ bodzai'zzel minden meghülésbeli,nyavalyákbau, u’

1101 izzaszlani ~kell , p.o.a’ hux'utokban,` lurokfájásban,

csl'lszban, dagadásokban, mellyekben igenlfoganatos.

Kù'lömbféleképpen szokták használni; “аду t. i. mint

112 elöbbiek magánosan kávés kalánonként vétetik, vagy,

а’ mi jobb, belöle néhány kávës kalánnyit egy íìndzsa

bodzaherbaléba tesznek , megísszák , ’s osztán 112 ágy.

ba fekiidvén jól betakaródznak. Az izzudáskor elöre

gondoskodni kell, hogy a’ tiszta száraz feiêrruha meg

melegl'ltessék„mellyet а’ Beteg az izzadás után magára

„ fog venni. Az ízzadást clvégzödöttnek tarlhatni , 1111 a’

testen már semmi verŕték nem .ù't ki, és a’ fehérruha

-hídegséget gerjeszt а’ testen. A’ fejérruha változtalás

’ulńn ’még еду órácskáig az ágyban kell maradni, és

legalább néhány napig a’ _szobát el nem hagyni , inert

az izzadás után a’ hör elérzékenyebberlvén, könnyen

111 alkalomndódnék a’ mcghù'le'sre ’s íg‘y a’ nyavnlya’

megijosszabbodására a’ hüs llevegön járás 1111111.

u) Kveserü bor Gyomorerösi'tdbor'.

A' g'yomorerösítò' vagy keseríi bort igen kiilömbözö

' ‚101111011 szokták készíleni; én is azêrt töbh illy készïlv-A

lelést fogok elöhozni, hogy magáuak kiki telszésc sze

\



299

rint választhnsson. Legegyszerühben l'gy készl'tlelik:

kéL lait áldott csiiköllö füre (pápafüre) töltsene'k egy

messzely bort, hagyják hüvesen állani, és cbéd_elött

еду órával еду vagy két evökalánnal igyanak belöle.

Hasonlóképpen cselekedhetni а’ Vll‘ílgOS üröm’tetejé

_ vel, vidra Eleczkével , Íöldepével ‘иду kisezerjöfüvel

is ée. kálmosgyökérrel együtt ‘аду а’ nélkül,  vagy

négy lat`sárga tarnics gyökeret, két lat narancshéját

és еду lat‘reszelt quassia fát (amazokat megvdgvá) tégy

еду jó ó bórral tele palaczkba, áztasd néhány napig

csak hídegen, és éli vele azután mint az elöbbiekkel.

-— Vagy két lat chinahéjal’z, еду lat sail-ga t‘arnicsgyö

kerel, fél lat narancshe'ja't (mind apróra vagdalva), és

ugyan annyi reszelt quassiafát vévén tölisl reájok еду

jó icze ó bort, hadd ázzanak három napig hüvesen,

és élj vele а’ mint már mondottam. Bor helyelt. égetl

hurt is lehetne venni, de ez igen hevl'tö/lennef-Vég

tére hasonló gyomorerösílö заем készithetni külómbfé

le kihuzatokból vagyis Extractumokból is, p. o. ek

képpen; Végy áld'ott csüköllö, Földepe; sárga Tar

nicsgyökéi'-, Cascarillahéj exti‘aclumot és vizes mirrha;

exlraclumot, míndenikböl‘ 3 n'ehezéket, tölts reájok

liét font (egy icze) borsos méntavizet , és ebben ama

zókat feloldozván, élj vele hasonlóképpen. — Е’ gyo

morerösl'tö borok használtatnak а’ gyomor’ gyengeség, -

puil‘asztó szelek , emésztetlenség e's a’ gyengeséglöl

származó gyomorfójás ellen kivált a’ hosszas nyavalyák `‚

ulán, а’ helytelen díaeta miatt eredö gyomorromlás

ellen, ’s а’ t. Másféle gyomornyavalyákban, gyomor

görcsben, gyomorsavanyúságban, ‘аду az elòrement'.l
l harag- , boszunkodás, é's egyéb elmeháborgástúl szìir" A

шпион. gyomorgyengeségben ,az illy borok inkább Мг:

mint hasznqt tesznek. Azért csupán csak u’ tiszta gyq.'
morgyengesèghen kell velek élni. ' i `
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12) Néhány közönséges jegyzetek a’ Bea
legek” konyhájáról. l

Igen mindennapi, e's а’ köznép előtt sem éppen is

, méretlen dolog. hogy a’ Betegek, kik az orvos” szor
galma ési szereinek foganatossága által nagy nehezen

mármár lábbadozni kezdettek, Agyakran a’ helytelen
táplállatás miatt újra x'osszahbúl.l lesznek , sőt valamelly

halálos kimenetelü nyavalyába is dülhe tnek. Ezen ok

ból szükségesnek féltem . ezen nem éppen ritka kárnak

elkerülhetése vägett. azon ételekre ’s italokra nézve , '

mellyekkel а’д etegnek mind nyavalyája, mind gyó

'gyúlása, Шри) élnie lehet ’s kell, némelly igen hasz

nos jegyzeteket felhozni. Említődött ugyan már ezen

írat” elején, miként mnnkáljanak az emberi testre

a’ nálunk szokásban lévő eledelek; de készittetésökről,

d's mire kelljen illyenkor leginkább. ügyelni, ott nem

szóllollam. J ‹

А’ mell" és nyak vagy torok, nyavalyájinál csupán

szelíd ’s nem ingerlő (Настя kívántatik meg, azért is

minden savanyú , hevítő és a’ köhögést gerjesztő ételek

’s italok valamint а’ nagyon sózottak fs >füszeresek is

eltávoztassanak.

Az emésztő életmívek” nyavalyájiban ‘s nevezetesen

minden gyomorbeli hajuknál, valamint minden epés

gés májbetegségekhen azon kell lenni, hogy. a’ Beteg,

csak ha éhen van és az ételt kívánja, akkor egyék,

azon kívül pedig elégedjék >meg a’l maga italával (és egy

kevés levessel, míg az emésztés' munkáin meg nem

jobhúl. Ekkor osztán adjanakfnéki elejénte könnyü

ételeket, р- 0.ь levest metélttel, darakásával, ée. csak

"igen puha és gyenge hust {öve vagy sülvez de neVrosen vagy sok vajjal készültet. Utóbb ,t a gyomor ero

‚ sebbedvén, а’ levesbe lehet egy kis füszert is vetni

.ésgyökexeket, az ételeket láplálóbbakká èsimílni az
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é/[Sülö Betegnek nprókásfit (Gr'à't‘lpchen) nélninyknlánnyi

borral készl'ttetve, ‘югу rist' czimettel (fahéjjal) enni

adni , ’s l'gy lassanként az elöbbi szokol._t élésmódra “$2

szatérni. ‘

А’ hidegleló’s nyavalyákban hasznosak az igen vé

konyan tápláló élelek, vizlevesek füszer nélkül, és a’
hasonló italok a’ hideglelés’ jelenlétekor , azutlán pedíg

а’ minö а’ hideglelés- A"gyomorbéli ‘аду epehidegle

léseknél p` o. a’ diaetának ollyannak kell lenni, а’ -

‚.ш111уеп’в az emésztö életmüvek’ nyavalyájinál 311111101
tunk. A’ hurutos hidegleléseknél az ételekhez ivagyila

lokhoz czitrómot, bodzaliktáriomot ’s hasonl() börre

munkáló szereket is‘lehet venni. A’ rothasztó hideg

lßlésekben kiilönösen hifsználnak а’ savanyú. mártások

és savanykás italok , valamint a’ lappangó hideglelések»
i 'Ü ben, sorvadiísban és aszukóx‘ságlmn` a’ böven îápláló

ételek és italok. Itassanak a` Beleggel vizben ‘югу léjben

‘югу huslevesben fözött szálepeL, ha még a’ gyomx‘a

jó, vegyítsenek a’ nyálkás levesekbe tojás’ székét

mellyet az italokba is keverhetni, de távozlnssanak el

mindeny züld vagynövevényi eledelt, rhert ezek ig<n

’ kevés tápláló részekkel bl'r‘nak. A’ mégfialal sárgarépa,

zöld bah, horsó, gyökerek ée. az мышцам néha

ingerlik, ’s azéri; lehet, mivel illy gyengey korokhan

nem ártanak. ezeket is némellykor és csekély men

nyiségben ételre fordl'tani: de mindég szem elött kell

tartani‘, hogy а‘ sorvadásoknál azok az elèdelek leg

jobbak, mellyek könnyen emésztelhetök ’s egyszer’s

mind igen táplálók. ’

‘ A' köszvényes bajoknál az élkek’ ’s italok’ kész’l't

tbetése‘kor a’ bort ’s más hevlitò’ holmiket egészen abba

kell hagyni; a’ levesekbe pedig olly Наша]; fù'vek es

növevények adassanak ', mellyek gyengéd vol'tokon kivülv

azon tulaidunsággal birjanak, hogy a’vizelletethajtják,
p- o.’ peti'ezsel'y , zellergyükér , spárga , sie.y
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.Az inbeli szenvedéseknél örizkedni kell mindenkor

az erös és hevl'tö ételck ’s ilalokkal vnlò éléstöl,'s nznn

i'élemé’nyt , [югу n’ böborita'l az eiTéle Betegeknek hasz

nos volna; félre tenni. Mert p. o. ha hôvérüség, vér

пей nyugtalansága vagyon jelen, ‘аду ha а’ Betegnêl

a’ vér igen a’ fejre tódúl, ‘аду _talán gutaůte'sre volna

hajlandó, akkora’ Beleget legnagyobb veszedelembe

döntenök.-A’ bövérüségben, szívdobogásnál, ée. а’

diaeta vékony légyen, és az italok is ollyanok, пече

zetesen a’ szédù'lésnél és gulaülésre való hajlandóságnál,

A’ hasdugl'tó és puffasztó ételeket, minö а’ гёра ‚ ká

posztanemük , hiivelyes vetemények, ée. teljességgel el

kell távoztatni. A' {бы gyümölcs és egyéb könnyen.

hasnyiló ételek , kivált _nz ö egyszer’smind hù'vesl'tö tu

lajdonságok miatt, még Ш minden más eledelek Fólött

ajánltathatók. _ -

А’ gyomor’ és bélcsatorna’ elnyállçásodásakor tá

voztassanak minden nyálkás és lisztes ételek, valamint

a" hiívelyes vetemények is. Ellenben lehet illyenkor

jól füszerezett és inkább állati eledeleket választani ,

ú. m. jó húsleveket, könnyü husételeket és puha to

jásokat. Ha ninc's jelen lhideglelés , úgy lehet egy pohár

borhoz is nyúlni. De ezt sem a' nyálkás arauyérröl ,

sem a’ hug'yhólyag’ és vizellöcsönek е1пуг5Пкйводёзйгб]Ч

annál kevesebbê ha az utolsó а’ feslett élel’következése

volt, érteni nem kell, mellyekre nézve én az olvasi'xl;>

uz e’ munkában találtató gzakaszokra utasítom. ’

А’ hugymüszerek’ nyavalyájinál az eledelekböl a’

bor és minden füszer elmaredjon. Nevezetesen a’ vér

hugyzáskor csupán a’ nyálkás táplálékok, р. о. ris,

-nprókása‘ , `zabdara nyálka , lenmagthéa , ée. Legtöbb ese

tekben e’ mondottnkat ajánlhatnia’ hugyeröltetésnél is.

A’ sérvéseknél csak könnyen emésztethetö és has

nyiló étkeket vegyen a’ Beteg magához. A’ puffasztó

clcdelek reŕîjok nézve legártalmasabbak.
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`A’ sok: чём veszlett ,l nagy eves sebekben "аду fe

këlyekben szenvedö , bô nedv üi'ûlést kiállolt Belegck
nek tápläló‘t'zs füszeres eledelek valók. A’ csokoládé,

szàrvasszarv fagylut (birfòborngelée) , hnskocsonya,

Erötadó nlevesek , ée. kiváltképpen foganalosok.  A’ le

ányok’ sápasztó kórságában is az eröladó, böven fü

szerozelt élkek, kevés bor és csokoládé hasznosak. Ell

lenben a’ havitiszlulás’ tévedéseínêl , elvetéllésre vagyis

idéllen sziilésrc való hajlandoságkor, a’ szüléskor , a’
rendes gyermekágy’ elsö napjaiban, az emlök’ iigen bö

tejezésekor, csecsek' keményedéseinél, és azok’ meg'

dagadásakor, а’ gyermekelválaszlás’ iclején, örizkedjék
'a' Beteg minden izgató holmiktöl, valamínt' az igen l

ta'pláló és hevítyö ételek ’s italoktól is , helyeltök kön

nyü , nem ‘böven táplálú eledeleket választván.

Azon gyermekekre nêzve, a’ kiknél a’ gyomor cl

nyálkásodva , savanyòdva van , görvényben vagyis gu

gában (scropheln), miri'gydaganatokban e's ehagában

‘аду angoly nyavnlyában >sinlödnek , a’ nyálkás cle

delek legalkalmatlanabbak. Azért illyenkor az` ételelc

’s italokhoz arómás holmik шагу hazai fiìszerek a'dat- _

nal; és ipkább húséilkek vétetnek elö. A’ nyálkás ilalok

jó, gyomorerösl'tö serrel vállassanak fel. .

13) Aszukórságosak’ levese.

Еду hires Orvos. a’ következö módon akarja el

készíttetni nz asznkórságosoknak való tápláló húslevet:

Két font jól megveregetett horjúhust , és >4 lat tiszta

ârpát fözzenek 2 pint vizzel egy jól bezárt edényben

3 óráìg, utoljára még 8 lat ártifìgyökeret , идут: annyi

kecskediszt'.' (ßämmcrlattig), és â- {от kerti „мы: ad

“бы hozzá , forralják még a’ tüznél 10 perczenelig, "s

ekkor Магда; meg.-A’ Век; ezen шеи csészénként

iszsza , e's `,vizzel ereszletheti fel , lm igen táplálónuk lelné.
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14) Szarvnsszarv kocsonya, vngy fagi

lat borral készítve.

Fél fontv reszelt szarvasszarv fô'zettessék egy jól

hezárl fazékban 3 messzely vízben 4 óráig lassu tüznél.

_ckkor szix'rettessêk meg és tojásfejérrel híggaszwssék

(ez , az egyszerü szarvnssznrv kotsonya). Ekkor à font.

ñnom fejér czukor, egy jó messzely derék ó bor, és

két evökalármyi czitromnedv adatik hozzá , és az Egész

„eltéLetik hideg helyre.

15) Ugyanaz, mandolÀatéjjel.

Еду melegl'telt mozsárbnn törjenek meg jól 3 lat Y

lehántott édes mnndolát, fél ‘акту! czukrot ’s egy На

szelelet va-lamelly czitrom’ sárgahéjjúból, és töltsenek

az elöbbi 'szarvasszarv kocsonyából is abba kicsinyen

ként еду messzelyt; ehez még egy fél kalánnyi narancs

vwirágvizet is adván, az egész keverék egy беги: szita’n

bocsátatik által és egy porczellánedényben hůves helyen
~lcocàonyává fagylaltatik. A’ lappangó hideglelf'esekbenI

.és sori/adásokban ez еду derekasan tápláló ’s egyszer’s

mind hüvesl'tö ввел‘.

16) Fogolymadárleves a’ Betegek’
I' számára.`

Еду egész sült fogoly apróra vágatik , ha kihült

fáínan megtöretik és еду jól bezárt fazékba tétetik.

Ekkor jó tyuklevet (mellyröl a’ zsl'r le volt szedve)

kell rá önteni ’s egy kis vizet; azután lassan fò'zvén,

`egy-szûröedéxraybe tölteni ,. az álszüx‘ödött lévbe еду ke

vés szerecsendió virágot vetni, és osztán még egy На

_ideíg a’ tüzhöz tenui. Lehet a’ Betegnek ezen levet ‘аду

pirx'tolt zsemlyeszelelekkçl levesképpen adni.
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17),Füleves, zöldségleves. \

Végy salála’ endivia, porcsinfü~ és oroszláu'fogl’ů‘

leveleit ’s szárait (virágzás elött) mindeníkböl egy maà

Jl‘oknyit , és fél maroknyi sóskát, mosd ki ezeket ‘те

leg vizzel. és gyengén nyomd ki oszlán a’ vizet. Ek#

Как‘ fözd meg öket vékony húsléhen lassacskán, adi

hozzá egy kevés irós vajnt, sót és szerecsendiót, és add

a’ Beteguek.

t8) Füvekkel késziilt irósvaj.

Három maroknyi kerli ru'lát ’s ugyan annyi 23:1

lyát api‘óra vágval 2 pint vagyis inkábh 3 icze édeßtéj-A

föllel tégy egy köedénybe. Így állván 2'4 óráig a’ ke

verék megköpüllelik. a’ kiválott irósvnj valamelly ritka

vásznon által nyomalik, hogy a’ fiivek visszamarixdja

pak , a’ midön az irósvnj kenyérre kenetvén elkölletik.

Ezen irósvajal leginkább nz aszukórságosaknak 016111;

hatni, csakhogy nem kell mindiávt гей valami mást

'euni , hogy a’ fiives irósvaj elöbb megemészlcssék, és

a’ gyumor, melly az illy személyeknél állaljában gyn#

Копа егбЦепеЬЬ , meg ne terheltessék. ‘

19) 82:11:16 vagy Ímalátaital.

Mennél hamarább meg szokták unni `a’ Betegek

n’ nékiek rendelt itnlokat, annál sziikségesehb 32:1

‚ mokra ollyan ilalokat ismérelesekké tenni , mellyekkel

amazokat fel Iehessen csei‘élni. Én is azért elö fogok

néhány illyen italokát hozni meghatározván а’ nyiivn

lyabéli eseleket is, a’ hol nzokknl helyesen élhelni

A’ malátaital’ készl'tlelésére mint egy 4lat ñnommá

örlölt levegön szárilott árpaszalad vétetik , erre egy pint

kforró viz tültetik , és m'egkevertetvén néhány óráig

úgy hagyatik, n’zután pedig megszù'reltelik. Ekképpen

egy kellemetes ¿des italra tehetni szert, mellynek ize

20
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'még iobb lesz, ha hozzá néhány knlónnyi feîérbor,

‘аду kev'és czitromlév e's czukor adntik.  Azopbnn

soha serp kell ezen italból sokat készl'tteni egyszerre ,

hanem csak annyit, a’ mennyi egy. парт elég, mivel

ha tovzihbig áll , rend‘szerint~ elromlili. -Ez ital' nem

csak táplál, hanem hiivesl't és a’ nedveèségeket is a’

testben javítja , és azért minden forró nyavalyákban,

epés és gyomorhideglelésekben , börnyavalyákban, süly

ben ée. köz ital gyanánt ajánltatható. Az epés és‘ $316

morhideglelésekben еду kevés bo'rralvagy czitrommul,

a’ hasmenéselçben ée. pedig azok nélliül. Hasmenést

ezen ital nem könnyen gerjeszt: a’ hol рейд; ez meg

esnék , ott авт. félre tehetni és znb ‘газу ńrpadaratheá

val cserélhetni fe’l. ‘

20) Mandolatéj.

Négy lat V¿des mnndolamagvakrn töltsenek forró

vizet, hogy а’ héjjok leváljék, azulán törjék és zuzzák

без“: azoknt еду tiszta mozsárhan, néha néha еду kis

vizet öntvén reájok. Az l'gy öszvezuzolt magvnkat azu

tán szürö vászonba kell rakni , és kilainyenként addig

тамады“: reájok vizet, mig csak ez olly fejéren зай

rödik‘áltnl mint a’ 161- A’ maradék újra öszvetörelik,

és az elöbbi szürés ad'díg folytallntik , mig а’ magvak

1161 vnlami hfitra marad , a’ mire egy jó icze vl'z kl'-,

vántatik. Az l'gy megkêszült mandolatójhez osztán an

nyi lat meglört ezukor tétetik, n' hány lat volt n'

mandola , ‘аду ‘а’ mennyit a’ Век; khlim-Mög> jobb
l'züvé lesz а’ mandolatéj ha4 Vaz édes magvalihoz néhány

kese'rü is „душем , уйду ha vçlamelly kellemes izi'i

Yizzelikészl'tlelik , р. о. mailnavizzel ‘аду narancsvirág
v-izzel. A’ rinandoldiejet sem larlhatni el sokaîig, azéri

‘Меры’ rnindég csak еду napra valót készl'teni.

A’. mandolatéj igen alkalmas ital solnf'élek hetegsé

венки, p. o. а’ forró , sehbéli és gyńlaszló hidegle
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 lésekben , а’ midön igen enyhl't, kivált ha egynéhu'ny

keserií mandola is vétetett hozzá. Továbbá a’sorvaszló

nya`valyákha'n is mind МНЕ; aiânltathaló , mig а’ gyc

mor szenve’dheti , és gyomorégést, ‘gyoinorfájást .‚ un

dorgást, `ée. nem okoz~ De kiilönösen hasznos а’ méreg- l

etetéseknél а’ rágó elnyelt mérgeknek betakarásárn,

valaminl. а’ hńgykészitö és kiiirl'tö eszközöknek minden

hajuiban is, fájdalmas vizellésben , hugyrekedésben',

és nevezetesenfa’ kö és Fóvény szenvedésben.

2l) Limonáde ée Borlimonádc.

Vagyon a’ Patikákbán az úgynevezett Limonáde#

por, mellyböl csupán а’ közönséges vizbeny való felol

vasztás által már limonáde készül; de ezen limonárle

pornak, melly borkösavanyból készl'ltetik‘, nincs olly

jó ~ize, mint а’ czitromböl valónak; és részênt eze'rt,

részént реф; mivel ezen italt mindenù'tt kiki maga ké

szl'theti, elö {одет adni annak készittetése’ módját. 

A’ közönséges limonádét csinálhalni két czitrom’ levi
böl, 4 lat fejér cznkorból és egy*V icze vizbó'l. A’ kö

zönséges viz helyett'meleg nyárban „ем-те: vagy

más hasonló ásványos ‘диет is.vehelni. A" „окон kú

tivizzel kés’zült limonáde igen illö ital а’ forró és gyú

lasztó hideglelésekben , valamint a’ máj és epebéli nya

` valyákban is. Mindazáltal n’ hasmenésre hajlandóknak

nem való. ‚ ‘

А’ Borlimonáde majd szinlúgy készíil. Kétjó nem

foltos czitromnak a’ sairga héjja еду darab fejér сии

kerhoz-dörgöltetik, azután a' czitromok levét is ugyun

arra c_sepegtetik , erre nzulán egy icze szeltel‘vl'z~ vugy

hasonló töltetík és egy è icze (@cbovpen) jó fejér bor.

А’- Ezeu ital leginkább а’ felgyógyńlóknak való , a’ hos-z

szas vag`y roszféle inbeli nyavalyák és rothasztó Шаг;

1е1ёзе1: ntán, midön a’ ветвей még tiszla borl nem

ihalnak. ‚

` 2o *
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22) s а V Ú.

ltalńl а’ savót vért ve'konyx'tó, csipösséget llis‘ebln'-l

t6, g'yengén hashajló’ ée. tulajdonságánál fogva тягу

számú nyavalyákban ajánlhatui.-Élnek vele a’ hds

hcli dugulások , `májuyavalyák, hypochondria , vérke..

“.lések, keményszéküség és egyéb hoszas beteg'aégek ellen

mint tnvaszi cúrával vagy nyáron, regvelenként félsöt

egy íczél; is elköltvén belöle', mellette mértékleles test'i`

mozgásokat tévén és i116 (Басни tül‘lván, ’s addíg а’

ser és borivást abba hagyván. Az ollyan eselekben а’

‚ savó’ mennyiségét., mellyet valaki megihalik, mindêg'

a’ lest’ minémüségéhez kell szabni; mert a’ sok n’

gyomrot megterhelí . az -emésztést gyengíti , ’s így kön

nyen árlhat. Legjobb tehát kevêseu kezdeni és mindég

tföbbet löbbet inni, annyit , a’ mennyit a’ test jól meg

lbip, a’ mit legbátorságosabbnn kínek kinek önnön ér

zése határozhat meg.

Ha a’ téj egy darab ideig áll , és savnnyodni kezd,

n_vkkor а’ turós és vains részek a’ vizes résztöl elválnak,
‘ ésvebben uszkálnak. Az illyen [ё] а’ sorvadásokban ès

` nszukórságokban igen derék ital, ml'g hasmenés ninos

ielen , de ekkolf félre kell termi. Ha a’ inerö részek а’

` szokott megszńrés áll'al elválaszlatnak , akkor а’ vízes

"Ifészek teszik az úgynevezett küz öns ég es sa v ót,

melly a’ forró, gyúlaszló és epés nyavalyákban igen

’ alkalmatos ital. ~ Azonkivül még sokféle mestergége

sen készûlt savót is fordx'tamnkÍ haszom'ç uémelly nya

valyákban , ‘шёл-1 ezen savókról is elmondjuk rövideu

а’ szükségesebhet.

‚ А z éd es savó l'gy készl'ttetik: Két ‘югу három

tojás"'fejérét еду à- ícze ((Бфоррсп) téjbe kell keverni

("аду egy kevés vizuhólyagot forró vizben feloldozván

‘ а’ téi közzé lölleni), azulán eg'yl'itlmegfözni, а’ mikor

а’ tojás’ fejére (иду a’ vizahólyag) а’ téjuek ‘азы;

ъ

l
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а111116г632е1че11>5уе3111 és fenékre iilepedik. Ez а‘ savó

ytáplálóbb a’ közönse'gesnèl, és a’ sorvadókm ’s 111116

:lösen а’ száradó vngy roszúltáplált gyermekekrc nézve,

a’ kik a’ tejet-magát nem szenvedik, igen ajánltathatú.

A’ ki savanyu savó'ra akar szerl; tenui, 112

forraljon fel egy pint tejet, és ekkor vessen hele egy

jó kalánnyi boreczetet "аду czilromlevet. és l'gy készen

lesz a’ savó. Ha/a’ savó igen шпиц/11,` 11111101‘ neháuy

késhegynyi rákszempor, vagy kifözölt krétapor, 1111 n’

savóba rtèLetik, ennek savanyúságát löbbnyire magába

szivja, vagy a’ savót minden этапу nélkül néhány

_szelet oltógyomorral (borjúgyomorral) lehet készileni.

Méga’ savót, hogy kellemel'esebb legyenwmeg islehet

tisztitani ‘югу higgasztuni, ha az ember egy pint 311

vóba négy tojás’ fejérét kever, а’ keveréket öszveha

Marja, és. néhány óraperczekig fözi, azulxin pedig tiszla

.italópupiroson általsziiri , mellyen а’ savó leglisztábban

_men keresztül.

Hasonló a’ savanyul'ioz a’ Borköves sa vó is,

melly úgy készülr hqgy egy pint 1:01‘1‘6 tehén vagy

ykecskeléjhez egy lat borkö lételik ‚‚ 63 а’ téj mind :id

'dig'kevertetikQ ml'g а’ vizes rêszek kiilön nem váluak.

A’ Богов sa vó, mellyet az inbeli 63 rolhasztó

т111‹1е31е163е1с1)е11‚611 а’ forró nyzivulyákból felgyógyúlók

nak ajánlhalni , úgy k'ósziil, hogy az ember egy pint

vforró te'jhez fél messzely fejér bort tölt, ezeketkavarja

`mig а’ savó el nem vailik, mcllyel. azután 1e kell szürni.

Végre még T a m a rin ds а v 6 t is készitenek, melly

11’ forró 63 gyulasztó betegségekben igen/jé hlïvesl'lö

hasindíti') szer, 63 pedig úgy, hogy egy pint forró (éj

hez egy vqgy két lut tamarind izet tesznek ,`_ melly 11’

savót а’ többi részektól elválaszlju. `

О
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23) Cseresznye nedv. lvllcdgynedv.

Igen kellemetes italokat szoktak né'melly gyiimöl

csök’ leveiböl készl'leni , mellyekke'l osztánkivdlt nyár

ban és a’ forró nyavalyákban hasznosan élhetni. lllyen n’

' többek köztt a' cser'esznye nedv is., melly ekképpen

készül: Bizouyos mennyiségü cseresznyét öszve kell

zuzni és lörni magvastl’xl, mert J'gy a’ nedv kedvesb

izüvè lesz , azulán , azt еду ideig állani hagyván, meg

szürni valçmelly vásznon áltnl, a’ mit utóbb még egy

szer lehet tenni. Ekkor a’ nedvhez annyi nádméz té

tetl'k , »hogy minden font nedvre fél font czukor essék,

és l'gy az egészet gyengén fözvén; 111102 egy kevés

vporrà ‘tört fuhéjat (Bimmt) és szegfüborsot is adhalni;

a’ fözést pedig, a’ nedven uszó habot oltan ottan le'

vêvén , nddig' kell Íolytatm, mig а’ nedv elégsürü nem

lesz, az 112, mig belöle еду osepp hideg tányérra е1

telvén , erröl, ha ide ’s tová hajlogattatik is, le nem

foly’ik. Ha erösebben fözik be a’ nedvet, ynkkor izét

és szl'nét elveszti. A’ meghült nedv iivegekbe töltetvén

és ezek 161 bedugntván, haszonra eltéletik. Ezennedv

böl szûkség’ idejên egy pohár vizbe annyi vegyl'ltelik,

n’ mennyi a’ Betegnek tetszik.  \ ~

A’ ki medgyned’vet akar készz'teni, az vegyen 3

kupa 16 érett medgyet és két kupa (Quart) cseresz

nyét, és törje’ öszve mindeniket magvaslul, ’s hagyja

az egészet hairom "аду négy napig állani. 11111101` szúrje

meg, és az általfolyt nyers nedvhez adjon еду latmeg

tört fahéjat, ugyan annyi szegl’üborsot és egy nehezék

szerecsendiót, azután furralja fel néhányszor. A’ most.

ismét megszürt nedvbe elegeiidö nádmézet tévén, azt

еду kevessé fözze be; és a’ meghülés ulán töltse five

gekbe. «Ha ezcn utolsó nedvhez még egy'kis 16 1101‘ is

v_egyíttetik, annál. megújítóbb ’s kcllemetesb italt csi

.náihatni vele.
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24) Ribizke nedv.

E’ nedvetkétféleképpen készithetni, t. i. Щи által

’s а’ nélkül.  Az öszvezuzott vürös rihizke bogyók”

levét egy ruhán által kell facsarni , a’ kifucsart nedvet

köpalaczkokba tölteni és 8 napig a’ napfényre kilenni.

Azulán több izben megsziiretikl mind addig, mig meg

nem ti'sztl'll , ekkor palaczkokba töltetik,és mindeuikbe

egy kalánnyi rum; а’ midön` paralával jól bedugatván

és be is szurk'oltatván , hx'ives helyre eltéletik. —- Ez ,

hn italvizbe vegyl'ttetik, a’ fort-ó nyavalyákban igen

jó hl'ivesl'tö.  Vagy: a’ niegérett, szétzúzott (termé

szetesen а’ csutkájitól is megtísztitolt) ribizkék’ leve

tiszta vásznon (Щи! megszüretik , nzulánállnihagyatik,

mig meg nem tisztúl vagy ie híggad _. ekkoi` a’ Ницца

leszlìi'etik, minden, kupa‘nedvhez míntegy má'sfél font

czukrot és kevés Шаги‘! adván, és мая; fözetik, mig

kocsonya nemüvé nem lesz, azután реф; ù'vegekre

töltetik. >

ŕ

25) Földieper газу szamóczanedv.

Ez mind а’ kettö az elöbbiek szerint liészl'ttelik.

Az elsöbb l'gy: а’ jó érett szamóczahogyókat öszve kell

zuzni, és befödetve éjlszaku hidegre eltenni. Más napoli,

a’ nedv azokból kinyomatik, és egy kupához (Duart)

két czitromnnk a’ leve шик, és egynek a’ levakart

héjja, végre egy ‘аду másfél fontczukor daraboukéu't;
és Áaz egész -a’ sziikséges leharbzás liözben addig {даешь

mig а’ taiœkmlnn nedv elég sürûvé nem lesz. Ezt а’

nedvetjs az italvizbe szokták vegyl'teni, és hasenló

nyavalyákban iddogálni.  Szinte Еду készitletik-a’máL-4

царей‘! is.-'Még а’ málnanedvnél is kedvesebb, kivált

„ум-м" а` Betegnek, a’ málnaeczet, ‘аду a’savanykáa '

málnanedv.»E’ ve'gre az érett _vörös málnabogyók vala

› melly cserépedéuybcn szét zuzatnak, és reájok annyi
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jó boreczet töllefìk , hogy az cgêszet elborítsn. azulán

2 vngy`3 napig hlïvesre ellélelik. Most n’ nedv 188211

retik . és lmìnden xkupához mósfél vagy kél font czukor

adatik,' l'gy le lelmbozva kellö >sürúséguyire fözeli

és eltétetik.’ 1 '

26) Tölgyfamalik-kávé.

A’ uagyobb , tiszla és nem fe'rges makkot, а’ ki

mennyit akar, vmeg kell а’ kl'ilsö he'jjától Мишей,

azulán mindeniket négyfelé vágni , a’ kemenczén vagy

kályhán megszárítami és azulán mind az ígazi kávét,

megpörkölni. De а’ р6г1кё1ёз1 vígyázva kell lenni , hogy

a’ makkok el ne égieuek, hanem csak annyira, laogy

psztain azokat körmyen öszve lehessen törni és örölnia

Ezeu pörkölt ’s megörült makkokból most máx' úgy

liészílletik а’ 1‹11"ё‚ mint az ig'aziból fözetík.  А’

makkávénak munkálaljai kùlömbfélék. Leginkább el-r

lu'resedett а’ gyel‘mekek’ gürvénybexegsége ellen, kivált

n’ kik nnyaléj nélkül neveltetnek fel, és potrohos hay

súak, а’ mi n’ fodorhájbeli mirl'gyek’ megdagadásából

’és dugulásából Vszár'mozik ,még ott is , a’ hol azon nya--`

vnlyn már igen elhalulmazott és alrophiában viagy her'

vndásban men által. Ezen italt meg lehet. czukrozni“,

és ha а’ gyermek l'gy sem akarná inni, megis tejezni» `

A’ makkávéhoz, a’ mint ne'melly orvosok javasolták,

igazi kávét vegyl'leni . nem tanaîcsolhulom, тег! ez a’

kisdedeknek árt, és а’ mnkkávé 161`о5а11а1}:3115е1го111]а.

-—- Némelly gycrmekek ezen ilaltól gyomor- és eme'sz

iésbeli bajokbn esnek , és azt semmikc'ppen nem szen

vedhetik. Ezeknek tehát azt ‘аду éppen nem kell többê

adni, ‘югу csak igen nagy vl'gyázással.  Gyakran a’

- felnöltek is haszonnal élhetnek a’ makkávéval, neve»

zetesen а’ korábbi görvénytöl származotl nyavaly‘ákbnn,

P. о. а’ sokáiglartó mirl'gydagaualokbau, а’ bibircsós
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n'idökörságban , a> miri'gyes orgónok’ ‘аду ё1бедг1кбаб1с’.
elevesedése után támadó -sorvadásokban , ée. ’V

27) Zabfözet. Árpaital. (Zablév~` Arpalév.) '
Csaknern midden hideglelös nyavalyákban, vala--l

mint a’ hideglelés nélkl'íl való csekélyebb betegeskedê

sckhen is, haszonnal élhetnia’zàbfözettel (Jfpafcrtifam).

_ melly több tekinlelböl, kivált mind nedveket véko

nyl'ló', hasnyitó és csipösségeket benyelö ital, ajánlásra
mélló.  E’ végre másfél font jó, kiválogatott zabot, i

ès egy jó maroknyi Наша és megaprilott kalánggyöke~ ‚

ret 12 pint vizzel addig kell fözni, mig a’ viznefk {Не

ki nem párolog. Ekkor nz egészel le kellszürui, ebben

ne'hány lat. tisztított borkövet és u_yolcz lat czukrot

vagy mézet felolvaszlatni, Еду osztán ismél; а’ 11121162
tenni ésl egyszer fciforralni, és forrás közben lehaboz

ni. Most az egész keverék 24 óráig hidegre tète-tik, és

oszlán a’fenékre iillepedelt részekröl lelölletik n’ (Езда

higgadt rész és Мята edényekben tartalik. — Ha ez az

На! a’IBetegnek nem tetszenék ‚ mivel а’ forró nyava

lyákban inkább a’ fris és savanyúceka italok kedvesekf,

lehet abból savanyú мышь is készitení,' ‘аду ‚ zab

helyett árpát vévén, a’ hideglelös nyavalyákbun olly

közbnsêges 4árpaiilalt. \ y

Ezen „шума zah vagyárpaital rendszerint imi'gy

llészi'ltelik: Nyolcz lat kiválogatott és hideg vizbenjól

megmosott zabot ‘аду árpát fözni kell jó fél óráig

három pint vizben, a’gmikor a’ fözés közben kipárol- `

gott viz isinéty helyre pótoltatik. Most leszürettelvén ,

hidegre eltétetik , Воду а’ vastugabb ’s nehezebb részek

leiillepedjenek, mellyekröl a’ tiszta folyóság letóltetve'n,

hele annyi méz és boreczet (vagy czukor és czitromlév)

«душем, а’ mennyit а’ Beleg izlése kl'ván.  Ha

eonló vógre lchet használni a’ zabkását vagy бал!!! za

hot is.
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l 28). ыщыдпы?‘

Ezenjtalnál csupán `arm kell ügyelni , hogy egy

nehezéknyi fáinrl'x Юн’ szzílepgyökér néháuy kalánnyi

hideg vizzel öszvehabartassék ’s osztán ahoz egyl mesz

szely forró viz, ‘газу huslév, ‘аду téj töltessék, ’s I

ekkor meg еду fertály óráig` {ох-‘1011.

29) Tojás ital, tojásszékes ital.

Kêt kalánnyi megbört fejêr czukorkándli еду mesz

szely forró vizben felolvasztatván , hozzá meg egy tojás’

sz'éke habnrtatik. A’ шеи’ és tol-ok’ minden nyavalyá

jiban , névszerint а’ köhögéseknél, hurulok’s tüdökór

ságoknál, ez еду enylu'tö , kellemetes és tápláló ital.

30) Ital {схеме cseresznyêböl.

жду lat aszalt fekele cseresznyèt, magastól баз

vetörve , fözz egy fertály óráíg másfél icze vizben. Vé

Ее felé adj hozzá egy ТЫ, de szeletekre vágott czilro

mot, _és megsziirvén vegyi'ts hozzá 4 lat, czukerral

ke's'ziilt medgy nedvet. Ezen nedvvel együtt lehet еду

darab piritott kenyêrhéjat is bele tenui.

31) Malozsából való ital.

‘Гений kell 4 lat malo'zsa szöllöt, ezt, elöbb а’ mag

vait kiszedvén, 3 messzely vizben addig fözni, még

harmad rèsze ki nem párolgott, most egy nehezéknyi

megreszelt szarvasszarvat adván hozzá, nz egé’szet meg

liet óráig egy jól bezárt edényben a’ tůznél hagyni:

Azulán megszíiretvén, kész az ital.

32)lz1andiaizuzmóital,

Mennél kitetsz'öbb és foganatosabb erejü az izlant

фа! zuzmó és mennél közönsége‘sebb а’ veleélés , —- ’s _‘

végre танцы kellcmetlenebb annak ize némelly foi-maili-~

¢ l
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han, annál inkzibb kell igyekezni , nzt а’ Beteg’ èzámáril '

jObl) és kedvesebb iziívé késziteni. De `minelielötte erröl

szólljak , sziikségesnek látom а’ vele élésröl iS némellye

ket elöhozni. lgenártalmas elöitélet azizlandiaizuzmót

minden mell és tüdönyavalyákban a’ legill‘öbb szernek
tartani, a’ mint ezt a" lnemorvosok iöbbnyire hiszik.

Мех‘: az válamelly betegségnek minden idöszaikaszaiban

teljességgel nein -használtatható, hanem az egyikben

szintoly gyakran árt , mint a’ másikban használ. A' ki

példának okáe'rt а’ forró és hideglelò’s mellnyavzilyák

han, millyen n’ mellgyúladás . mig még fájdalom van

jelen а’ шеЩёЬеп, vagy hideglelés mutàtja mzigát, iz

landiai zuzmót nkax'na inni, az ollyan màg'ának fólöb.

tèbb ártana , és a’ nyavalya’ veszedelmességèt bizonyo

san öregbitené, vagy legalább i‘óntartaná, — holott

ellenben ugyan ezen Íszer а’ fájdalom’ elmulta és hideg

lelês’ megszünése ulán, egy szóval ai’ felgyógyúlzískor

minden más szereknél jóltévöbb. ~.Igy а’ vérpökésnel

is, mig tart, ezen szert. tiivoztatni kell , és csak utóbb

haszonra гашиша. Sör a’ vérköpés’ el штата után

sem kell mindjárt az izlandiai znzmóval élni, тег! а’
bai könnyen ismét viszatérhet.l

A’ mi annak a’ készittetését щей, lehet az izlan

diai zuzmót magánosan is vizben lnegfözni, minden

elökésziilet nélkül, de igy senkinek nem ajánlhatom 9

noha igy legtöbbször élnek is vele. Mert a’ fött vizp

igen ke‘serü, söt az emésztésnekiLnmellyre mindég hat

árlalmas, ha vele tovább élnek. Nem az ezen zuzrnó

ban lévö igen keserü részben vagyon a’ ИЩЕМ hatha

tóság, hanem nevezclesen а’ keseriivel'egyesült пул

kás részben; azért ama’ szú'kségtelen keserüséget el

kell távoztntni, a’ mi ekkèppen történik: Töltsenek

` estve néhány latnyi izlandiài zuzmóra hideg vizet és

tegyék el igy éjjelre , reggel más napoli „мы: lc azon

vizet, melly nagy réêzéla’ keserüsègnek magába szivlw,



316

és most fözzék' meg egy icze más vizben , mig a’ vizuek

negyed része ki nem gözölg , hogy a’ fözés állal a’zuz

móból а’ nyálkás résxck kihuzatlassanak; Az l'gy leszürt

fôttvizet is ihatni ugynn., de némellyek 1е1е1 és mèzef

is lesznek hozzá, — vagy viz helyell édes savóbau 162

`In', — vagy a’ fözés’ vége feló abba еду kńvés 111111111

пу1 ainismagot, vagy а’ 1112161 elöbb félx'e tévén, egy

lat ¿des gyökeret is veihetni, mind а’ 10111) 12, mind

n’ jelenlévö köhögésnek clhárl'thulása végett.  Végtére

lehet ezen zuzmót а’ Palikákban tarlalni szokott 1211111

diai zuzmócsokoláde’ formájáhan is használni, a’ mit

kiváltképpen az igen kéuyes személyeknél cseleksziink,

a’ kik másként azt ize mialt he nem veunék. ' Lehet

marha ‘аду tyúkhúslevesben is ezen 211211161 162111 , és

az illyen levest magáuosan , ‘аду egy ‘аду löbb közibe

hnbart tojás’ .sárgájával meginni.

Azonban n`em kell ám hinni., minlha ezeu italból

а’ Belegnek , mennél löbbet innék , nunál hasznosnbb

Jeune. Ellenben elejénle csak kevés izlundiai zuzmót

kell megfözni, és ezcn vékonynbb ilalból is csak kis

mértékben inni, mig a’ gyg'gyúló Beleg hozzá nem szo

kik 3’ azután erösehben is készilhelni és lussnnkéntbe

löle bövebben lehet inni.  A’ gyermekek’ számára,

n' kik ezen , cgyébként igen husznos szerL keserü volta

miatt nem örömcat veszik, legjobb ezen zuzmóból szi

rupot készíltelni. Ezen szirupra úgy teh'elni szert, ha

tübb zuzmót jó erösen megl'öznek, és ezcn föllvizel,

hele elég czukrot téve'n , addig sürítik tüznél, mig szi

ruppá nem válik (olly súrüvé mint a’ mez), mellyet.

oszlán kávés‘kalánonként adhatui а’ gyermekeknek.

Á33) Csiga ‘аду kágyula leves, 1111551‘

16 1е v e s.

 

A’ milly nagyon uuilják nêmellyek ulvasóim köz

2111 n’ kerlì esige югу 11‹13’1111аё1с11‚ ollyv huszuosnk
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ligya'no'zok МЫ) 'nyavalyaikbnn . 'è_é pedíg, u’ miI ЦЕН-4

gyelemre méltóbb,4 éppen ollynn belegségekben ,mellye_~.

. ket semmi más orvosság el nem hárl'lhalott. Ezen ok

ból már több Betegek eröt veitek nlálsógokon, ’s nn

ponként (мёда) egéssègöknek jobbnlásával hat, nyolczl

és többeket ettek meg ezen állutokból. De mivel a’ ká

душам: nem minden gyomor birja meg, és sok Bete

gek azokat teljcsséggel uliílják , más részröl pedig azok

nali` foganatosságál‘a’ helyes elkószl'tés által üregbl'teni,

söt a’ Betegeknek olly formában lehet feladni , hogy а"

csigaételt nem is sejdilhetik , ennélfogva én а’ osigale
vest miuden más formánál többre becsiilöm, és azt

mind поп esetekben aiánlhalom , ‘а’ hol máx- annyiszof

használt ’s mellyeket nzért kùlönösen is megnevezek. ’

A’ ki csigalevest aknr készl'teni, fözzön meg egy

font borjuhus és nehány maroknyi gyökérveteményt

(mellyek Кбит én a taraczk’ és zellergyökeret ‘11:51:

10m) egy pint vizben egy órái‘g befódött edényben,

chez azután 12-16 nyers kerticsigát (kágyulále) , mel

lyeket elöbb megmosni ‚ széivagdalni és zuznikell ‚ te-I

gyeh, és a’ fözést addig folytassa, ml'g a’ esigák „ё:

йешъбпей , a’ midön a’ levet М kell szürni. igen al

kalmatosak ezen végre а’ borjulábak is. Ha a’ Beleg’

gyomra helyén van, és jól emészt. akkor egy'darab

ösztöv'ér marhahust is .lehet' amazokhoz adni. Ugy az

illyeneltnek még tojás’ sárgáját is lehetne a’ csigaleves

be' habarni. -- Az ollyan Betegnek számára , a’ ki a’

most aiánlott csigalevest nem szereti ., lellet a’ kágyu

Елка: csnk vizben fözni (elöbb шока: szétmetélvéu és

znzván), és ezen egyszerü csigalevest felényi vng'y har

mad rósznyi téjjel ‘аду seller vizzel vegyl'teni.l me1ly`

hez a’ Beleg, ha neki tetszik, czukro’t is adathut.

A’ csigák’ halhatóssága abban áll, hogy a’ testet

minden más szereknél _inkább láplálják és az elveszeá

Идёт йегшёвиеСез nyálkát kipútolják, ’s e’ mellet‘t még
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a’ ver' míuémüségét is javítani Ницца)‘. igen мыш

hatók tehát mind azon hetegségekhen , mcllyekben a’

test fólöttébb elsoványodik ‘аду sorvad', p. o. minden

némiiaszukórságokban, makacs köhögésben, Ьб ned'v

elvesztés utän'(vérvagy nyálkafolyás , evesedés és eifé

lék által). Mennyit lehessen a’ csigákból сны‘, ад leg

`inlifibb a’ Betegnek testalkolása, emésztö ereji,' йога

és nyavalyája határozzák meg. A’ felnött személyek
naponként ehetnek legnlább öttöl Боги lnyolezig , las

sankénl; рейд utóbb tizenkettöt is, ha jó gyomorral

bix'nak.`

lgen jó kocsonyát is készíthetni a’ száraz beteg

s'êgben sinlödökre nézve a’ kágyulákból, ès rákokból,

ekképpen: Harmincz , hideg vizben jól lemosott csigát,

és ugyan annyi rákot szétvagdalván és zuzván, ismét

Её! megtisztl'tott ’s apróra vagdalt boŕjulábot két pint

vizben addig kell fózni, пи’; a’ viznek fele ki nem

араб. Ekkor abba egy késhegyní szerecser’idió virágot

’s lllolmi kerti zöldséget vetvén, a’ fözés még nehány

óraperczekig folytatódik , és az egész megszüretik ,melly

hideg helyre tétetvén kocsonyává “ШК. ‘ Ezen ko

lcsonyából‘sem `adhatni minden Betegnek egyaránt. A’

{Индией ehetnek belöle napjában néhány( wevòkaläm

nyit;> a’ kinek tetszik, ezen kocsonyát vékony marha

huslévben felolvasztva is eheti. A’ hideglelés Beteg’

számära ezen kocsonyát minden füszer nélkůl kell ké

szl'teni. Kellemetesb ízů lesz ezen kocsonya, ha az

elöbb nevezett szerekkel (rákok helyett) békaczombo

kat föznek meg, legalább is harmintz párt.

34) Erösítö kocsonya “душ yfaalgylalt

А ' (Gelée).

Az o'rvostól igen gyakorta szoklak az elgyengült

Betegek , nevezetesen a’ veszedelmes nyavalyákból 1:51)

badozók, ollyan ‚швы kérni, mellyek által ismét

l
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elöbbi erejöket visszanyerliessé'lc. Erre-Pedig níncsiobb

a’ következö fngylaltnál : vVégy két jól megtiszti'tott ’s

ezétvagdalt borjnlábat, egy fél czitrorn’ héjjál , kevés_

czímétet шагу fahéjat, és három bö maroknyi reszelt

' fszarvasszarvat, tedd. ezeket еду fazékba , 6П15ТК1101С1ЁЁ12

l icze vizet és bei`ódvén fözzd négy ‘аду öt óráig lassú

tíiznél, és azután а’ levet sziird le а’ rajta lévö lzsirt,

ès a’ 11эд1г11611611з<17а1аше11у 161 megczinezelt serpe-A

nyübe, és csepegtesd hele egy czitromnak а’ level,

önts hozzá két pohágró fejér bort is , és fözdd még еду

fél óráig, nzután реф; higgaszd meg három 161 öszve
A vert tojásfejérrel. Uloljára a’ keveréket megént szürd

meg tiszta ruhán által, és tedd el hiives helyre, a’.

hol meg fog aludni. — Ebböl а’ Betegeknek vagy 1:31)

hadozóknak i'dönként egy kis kávés kalánnyit adhatni,

hogy a’ szájokban elolvasïszák ’s osztán lenyeljék. De

vigyázni kell mindég, hogy a’ Betegnek .ezen fagylal

tat igen hidegen ne adják. hanem elöbb vigyék me

leg szobába , ’s azután forditsák haszonra.

35) Téjjelorvoslás, téjkúraf"

A’ tejet, orvoslási hnszonra, kùlömbféle пута

lyákbnn ajánloiták , úgymint a’ sorvadásokhan ,’ kösz

vényben, sokáigtartó börnyavalyák‘ban és inbel‘ibajok

han. De annak,. a’ ki maga't ezen 'orvoslásnak alája

nkarja vetni,` fölötte szoros diaelátkell tartani , a’gyii

mölcsöt, minden savanyút, fözelékeket, bort , sert,

ven állatok’ husát és vadhúst távoztatnia , és csek сза

pán borjuhúst, csirkehús't, zsemlyét, kétszersültet ,
. rist, kölest ée. lszalmd ennie, а’ mit fejér (панд

n ak (meifl'e fbiá’t) szoktak nevezni. Ezen kúráta’ Be- ‘
tegnek több hónapokig szù'kiséges fOÍytntni , és ha csak

lehet tavaszkor falun hnszonra forditani ‘в mellette

elegendô' testi mozgást tenni. Egy hires orvos ez állal

gyógyitá ki magát а’ köszvênyböl, melly semini más
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szernek nem engedett. -- A’ Beteg egy ’s ugyan azon

(egésséges) tehénnek a” tejével éljen c's ezt. mindjárt a'

fejés után igya, minekelőtte annak állati gőzze elpzí-J

rologjon- Ártalmas ezen orvoslás'minden gyenge gyom

' тайник. és a’ szeszes italokhoz ’s izgató táplálékok

hoz szokottaknak , az első okból tehát ezen kúrát soha

vsem kell olly személyeknek, а’ kik a’ hypochondriára

és hysteríára hajlandók ,' rendelni, vagy a’ kik már
valamellyikben szenvednek. l .'

De nem csak magánosan , hanem ásványos vizekkel

is lehet még а’ tejet orvoslási' végre inni. A’ mellnyaè

valyásokra nézve hasznos , egy darab ideig a’ Selterl . :

vagy más ásványos vizet előbb szabadon nyilva hagyni;

hogy а’ szénsavanyú szes belőle kimenjen, melly a“

Beteget gyakran igen izgatja. Másutt pedig izlandiai

‚ zuzmó főttlevével is rendeltetik. — Néha a’ kéj pnF-4

faszt , és ekkor azt előbb felforralva kell próbálni adni".

De ha így sem szenvedheti a’ßelegz'vagy talán nála

hasszorulást okoz . akkor а’ téj ’nem neki való , _és ezzel

jobb el sem kezdeni az orvoslást.

y36) Fördők. ‘.

А’ fórdők kétfélék , vagy hidegek t. i, vagy me

legek, és külömböző foganatúak is.

A’ hideg iördò nagy vl'gyázást kíván, és azt se

vérmes személyeknek , sem igen gerjedékeny emberek;

nek , sem igen időtlen gyermekeknek, se fejérszemé

Iyeknek havitisztulássok' idején , nem javasolhatni , és.

a' kiknél a’ vér igen а’ fejre, mellre 's a’ t. szokott

tódúlni. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a’ viz igen

hideg ne legyen. és а’ Beteg benne igen sokáig ne ma

типов, hanem mindjárt belőle kiszálljon, felöltözzék

és járkáljon, mihelyt az egész teste borzadni kezd.

Kiki azon legyen , hogy mindjárt evés után ne fóröd

Ш: ‚ hogy a’ teste ne legyen hevülve, hogy a’ fejét és
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rnelljét elò'szüi‘ nedvesilse~meg,~ és a’ fürdöbcn 4(kivflt'

i'lsz'va folyvást mozogjori.  A’ fördés мёд melegen

kell öllö'zkedni , is valamelly meleg h‘elyen mèrléklc

tes mozgást tenui, шагу ágyba fekiinni , és az izzadást

b_evárni, mellyet egy finden meleg herbatéval' is segi'l.

lI_letni. Az igen elgyengült személyek csak ylassankf'znt

menjenek о.’ kmeleg fördöktöl n’ hideg fòrdökre, а’

diaetának las‘sankéntvaló vá‘ltoztalásával. A’ liideg för,

dö egy legderekahb erösitöszer , nevezetesen igen hat

'hatósan ingerli'az inakat, és ennél Годы minden ila-_ e

‚ làelil nyavalyákban , a’ hol а’ környülállások , és,a’ Be'

ieg’ h'ogylete engedi, nagyon ajánltathatók. Továbbá

j'ó foganatja vagyon a’ csuszra és hurutra hajlandó sze

mèlyeknêli ismét az ebagn (rachitis) és görvély ellen.

 Hideg fördökkel szoktak élni nevczetesen а’ tarlös

mêhvêrfolyäsok; a’ nem’irészekböl való nyálkafolyás ,a ‘

és а’ végböl jövö bágyaszló vérzés‘ek ellen az elgyen

gi'ilt aranyeres személyeknél, ée. ‘ De mivel itt ezen

szer igen nagy vigyázást kiván , mindég, csak valamelly

iígyes orvos‘ tanácslására kell azt haszonra fordftani.

` Sokkul gyakorláhb haszná’ltatik, nevezetesen а’

Bctegeknél , a’ meleg fördö, а’ kiknek kivált nz inbeli

liideglelésekhen, Áha n’ bôr igen száraz , az érverés ki

c‘siny és kernény, és semmi года vágy éles börnya

vnlya nincsjelen, hasz'nokra válik. Továbbá a’ has

beli elöeszköz‘ök’ gyúladásaiban ,Y a’ börnek azárazságá

val járó hideglelés betegségckb’en, kivált hanz orvos

meg van g'yözô’dvc, hogy a’ nyavalya izzadás áltnl
fordúl meg. Úgy a’ görcsösvés elmebéli nyavalyákhan ,

‘а’ húgykészl'tö orgánok’ betegségeiben, а’ niájnak és

egyébb belrészeknek megkeményedéseiben, minden

makacs és „мяты börnyavalyákhan, hl'rlelen el’

nyomatott kii'itesekhen, mellyeket ismét а’ Ьбгге kcll

csalni , a’ gyermekek sorvadásában, a’ kezdödö tù'dö

kórságlmn , sáppasztó betegsêgben , ebagában , fckélyek

2l.
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ben, a’ vctt mérgck lullin ,‘ szines lialaillmn, a’ felakasz

tottaknál, xnegfúladlaknál, vizbefúladt'aknál, az 'új`

eziilt-gyermekek’ sárgasága és görcsnyavalyáji ellen,

s a’ t.  Minden intések , mellyeket a' hideg 16111611

röl adtunk, csaknem kivétel nélkûl ide is illenek. A’
fórdö’ melegsêge igen шагу ne légyen , és ezt nem a’

kezeknek hele tételök, hanem inkább a’ könyöknek

vagy lábnak bemártása által, mellyek a’ meleget job« -

han érzik , mint amazòk, kell mindég meghatározni.

A’ fördés’ ideje, а’ mint а’ Beteg gyengébb vagy erö

sebb, ‘газу а’ mint a’ környíilállások kivánják, egy

fertálytól fél óráig tarthat.  A’ 'fórdés után а‘ Bete
gct sietve meleg ruhákkal le kell törülgetni , те!‘ mclcvg)r

fejérruhát adni , és kimelegített á'gyba fektetni.

Az ii 1 ö fö r d Ö (@ißbab , Bidet), melly еду kes

keny hidacskából óll, mellynek közepén еду kis, viz

 

`zcl tele М‘! vagyon , сев]: а’ hugykészítö és nemirészck

nyava’lyájiban , vagy kíilsö bajoknt'il (daganatoknál , ke

léseknél ée.) helybóliképpen alkalmaztatik. A’ Вена;

abba beül; a’ {élfórdö után való magatartás ugyan az ‚

а‘ mila’ közönségcs fórdök után. ’

_ A’ lai b fö rd ö , mellynek melegsége vagy hideg- _

se'gc а’ közönse'ges és félfórdökével egyez, abban :ill ,`

llogy az ember a’ lúbait egy vizzel tele edénybe teszi‘,

 

úgy hogy a’ viz a’ lábszár’ feléig érjen. Az esetek ,`

mellyekhen vele élhetni , а’ munkában mindenütt meg

vannak határozva , és utánna ugyan ш kell csclekcdui

a’ mit az cgész fórdök után.

' l

____-*___
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