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А’ Ровпптб’

fìgyelme-ztetése.

 

A’ ki vízcurával otthon lìiván élnî,

szülxséges

1.) Hoäiìì ezen könyyet ñgyelemmel

átolvassa, egészen megértse ’s a’ Prises@

»nitz' `gyógyelveit magáévâ tcgye. Ennél

Гоша `

2.) Magát a’vízcurávali”pontos élésre

clàzánj'a, határozza , шпон-5635151 cxfogjon

hozá ’s вы minden csüggedés тазу féle

lem néllu'íl штативы folytassa.

5.) Hideg Гоп-дыме! Ьегевэеп ’s hasa

náljon ivásra ’s, ha lehet, fördésŕe is.

` 4.) Megszolmtt анаши: életmódját

elgyengült testü, ШУМ: idöslwrú, lassan

Мёд: (ш, három hét vagy hónap glatt)

i*

`
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’s mintegy észrevétlen hagyja el, ’s аи.

alatt szolstassa testé: mind inliább a’ viz

hez és megirt (“спешишь Íf'jalc, hik sem

mi életmódhoz még nem szohtali ’s ele

gëndö életerövel birnals, mérsélkelve tös

сём a’ curához foghatnak.

5.) Semmi mást valitában ’s megfon

tolás néllu'il ne probáljon, сваи а’ mi е- ì
zen lsönyvnbeq fòglaltqtik; ezt pedig lel

‘iiismere'tesen llövesse ’s ha valami ha]

jöne közbe, azt e’ szerînt sic-Jae orvosolja.

о.) A’ liinelk hét тазу háromléle be

tegsége is volnà, lássa mëg: ha> egyenlö

móddal hell-e azoliat ycura'llni, vagy hü

lönbözövel? ’s` a’ пек-{пс vegye gyógyitás

alá. Póldáúl: ha valakineh ingyengesége

’s egyszer’smind lsöszvénye чаду rheumá

ja is van, (az elsöben semmi чаду lieve

set, a’ másodilsban pedig дона: Венец/да

inzadnia,) az ollyan vegye elsöbben in

gyengeségé; cura alá ’s сваи miután erö

sebb inazgxtqtV пусть, fogjon a’ llöszvény’

gyógyitásához. »- Ha pedig egyenlö a’
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gyógymód mindenîk betegségnél,úgy egy

szerre lehet аи ha'sználni.

E’ végre mindenhî maga számáŕa ott,

hol hideg és lxönnyen emészthetö forrás

vízre talál, állithat ferdö helyet, тёк zu

hanyt is, a’ hönyvben irt módon ldvůl

úgy, ha facsatornán lebulctatja a’ forrást,

тазу Ь(а nem inagas a’ hcly, a’ forráson

kevéssel alább egy lfipadolt gödörbe Буй}:

vén annuals vizét, szivattyú (Pumpen) ál

tal szivárvànyos hút.’ módjára, abból З.

v. l; ölnyire felemeli ’s oh'nan еду fel

állitott lsádból, тазу liét~c`satomán lezu

harìtatja.-De mîvel eTéléneh közel sem

lehet az a’ haszna, ша]: régi megrög
zött betegségelxhen, mint a’ lcözintézetek

` nél, bhajtható volna, hogy a’ Её: magyar

haza’, Муз“: Erdély’ havasos vidéhein

(mellyeket a’ természet drágaforrások

kal olly gazdagon megáldqlt) nagyban ál

littàtuánalk több közintlézetek graefenber

gi mintára, mivel ott mindénki egy ahoz

értönek felügyeletc'a, gondoásága és ren



 

delete alat-t lenne 's a’ viz' jósága is, mint
a'v cura’ múlhatatlan 'szükséges eszhözei,

egyim rénalálhatóh. _. ’s valóban öröm

mel érthetni, hogy máx' Erdélyben Szeben

едут havasoálxörnyéhén illycn lsözgyógy

intézetct szándélsozîli fclállitani Müh
lích Christiánv nevů szcbèni рыдай,

Ш maván Выдув. tíz év два üzi a’ уйг
zclì gyoógyîtást, több felebarátait is sze

rcncsésen gyógyîtotta ’s végre elhatár'oz

ta magát, hogy á’ »rendszcrcsebb gyógyi

tás’ mcgtanúlhatása туш: Graefcnbergbe

mcnjen; a' mult 185,6# télcn oda is ment,

’s Prìcsznitztzel lcözelcbbi ismerctségbe

jönì szerencsés lévén, вид], czélja Вби

lésc után, bövebb ismeretehet is szerzett

mind a’ gyógyitási módolf, mind ogy ha

sonló intézet’ felállithatása iránt; honnan
az idén haza jövén, hét sl'ìlyös és ángol

nyavalyás gycrmckeìtgyógyitotta mcg hi

dcg „мы; ma is Зубы“ másokat )'ó sì

lmrrcl. Mind ezcn szercncsés próbák u

tán Vu'âlu-êleteseu meggyözödye 1a’ vízzclí
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gyógyitásnak igazságáról, ’s a’ szenvedô

emberiségre befolyó тешит/{Ш nagy hasz

àáról, felszolitást hocsátott az iránt,hogy

ott a’ havason felállitandó gyógyîntézeb

rc mindenki segéd llezetnygjthasson rész

уёпу útján (еду részvény 10 pengö rfi),

mellyböl mihelyt еду szebenî jót állólie

reslledö háznál annyi (t. i. 4000 pengö

ftl) egybegyül, azon iptézet töstént fel

állitattill, еду részvény után az a' haszon

Нить/дн, hogy еду nyáron a’ részvényes

maga vagy hozzá капища оиап ingyen

szállást és gyógyitást fog карий ’s harész

vényeli’ szaporodásával a’ tölicpénz an

nyìra nöhet, még овцами-пустыре is

számolhat.-Ezen felszólitás, mellyremár

több részvényes irta alá nevét, liözelcbb

röl országszerte is, nevczetesen a’ fenn

álló Casino egyesůletelchcz, szét fog hül

detni ‘s ez топ minden emberbarátnak

módja lehet maga és szenvedö embertár

sainall gyógyitására minél elöbb scgédlie

zet nyujtania. Holozsváratt, octob. 1857.

...gc-_
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Midön azGraefenbergröl ё: vízzcll

» gyógyîçásról eddig elé megjelent iratoltat

jelëfn hönyvem’ мамаши szaporìtani ld

\ánom, csals azon czc'lt ohajtom elérnî,

,Ilogy embertársaimnali használhassalc ’s

@het azon tárgyal megismcrliedtessem,

:nelly most inlfább mint valaba hözérdc

lsüvé Вешаем válni, ’s bizonnyal hépes az

Íeddigî orvosi tudományols' homályâra й

1655и35ггуеш1 ’s némellyelmek haszon

talanàágát megmutatni. Вову eljön reform

Меде _ezen tpdománynals, hol inliább

söte'tben tapogatóznak, mint _másban 'sa'

mellynell tanulóì azt még is, mint merész

fellépesök ’s mindcp й] elleni медными

'‚
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mútatja, általok teljesen liimerite'ttn'ell hi

мант- bizonyitja azon tudomány’ elvei

nek több év ótai liözforrongása, névszerint

a’ homocopathía és hydropathia feltüné

se. De hogy én ezen -muplcácslcám által

ezen crisis’ siettetése're valamit течение!

па, arra olly kevéssé hiszem Зевота,

mint ап'а, hogy a’ Сапы: orvosolsat tanit

ni aharjam mivel én az orvosi tudomány

Ьа felavatva nem vagyok, ’s mit köny

vemben mondoll, mind az csupa tapasz

taláson alapúl, a’ mit mágamon vagyl más

betegen сечет, vagy Priesznitz veleni/»ö

szîntén вбиты. Melly tapasztalásols olly

Ротовой, hogy пойм: а’ВбябпзёБЗеПпеш

llözleni так 1еппе, annyival inlxább, mi»

vel` az ez elött megielent hasonló iratok

han azok тазу épen nem», vagìT csail fcl

ületesen érìntetvén, azolmali elöadásával

çmbertársaimnali hasznára kleh'eteli.

Minthogy nézeteìmet пазу, а’ mint `

Graefenbergben ‘felfogtam, vesztegertetlcn

kivántam hözlcni , ez oliból llézïratom’

senkivel ё: nemY nézenem, annàl >lsevésbé



kértem tanácsát valamelly опознан. Петр

irói nevct szerezni magamnak, hanem m5

lolmah _használni впал-пат. На nézetcîmet

itl; ott valalii helytelenelmell találná, lté

rem mutas sa meg аи nelxem ’s útasitson

jó útra, тег: csak a' tárgy’ megvìzsgálá

sa шёл пути fel az 'igazság világa'. De

valamînt én az emberiség’ hasznát czé

lozva irtam, úgy отроги, hogy e’ köny- ›

vet ’s mindcn vízzelì gyógyitásról meg»

шеи: агат bîráló, szenvcdély шепни vé- '

ve a' tárgyat, свай engem és olvasóimat

oktassa uit, hol tévedtem. Midön az or

vosoh’ módját.` némelly betegségclmél 's

vónakodását a’ vízzeli дубы/яшма! roszal

tam, koránt sem volt szándékom senkì-Ä

_nek szcmélyét érdehelni, сваи шеввуб-г

zôdefwemet követtem. Lesz talán szeren~

csém ¿egy lsetlöben, 11111 jó czélzásomat

félre hem ísmerilc, ñgyelmet ébresztenî;

de bîßonyosan fogolx` használni solmak,

kik szühséges vigyázat néllu'il éltck ed

dig a’ vízzel, mivel részletes útesitásban

lzůkölltödteh, `vagy a’ hilmeli nem volt ed
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dig elé bátorságok ан használni. Евой>

резгуёзбдёзеш vigasztaland mind azon

hárhoztatísért, mit lsö'nyvecském ellen né
mellyele mondànî fognalt. I Y

Mind a' graefenbcrgí Iförl'xlményelf,

mind a’ gyógynuód’ lcirásában, mind ab’

{эпилога példákban szorosan az igazsà-n

50; hövettem ’s teljességgel semmi tellin»
tet _sem ihirt volnaY arra, llogy meggyöztï

(Мест ellen szóljak. Priesznìtz felöli ité»

ищи: 55'ВечёзЬё àlapúl az irânta шиши)

hâlámon, mint шинам` e'rdeme felölì шее

gj'özìidésemen Ís e' teltintetben senlii sem

Бандит! еПепет, úgy híszem, ki ВМФ.

selebbröl ismerî. De még 'ez ok sem tar

tóztptottÃeÍ вид], bogy a’ graefenbergì in~

{братва némelly dolgot ne roszaljak, a’

тёща}, hogy annak бете“ alapìtójátleä

Bevésbé is érdelcelnl alsarnám.

A.’ hideg viznek lfülönfe'le hasn»

nálása’ módj'át liülönös pontossággal

irlam le, ’s e" tellîntetben, úgy Шнеки,

llQnyvecském töliëletesebb mîndcn сдай;

Grtefexxbergröl шефами iratolmâl, fs így



пой mcllctl liiegészìtöleg állhat meg. New

állitom идут], hogy az сдай; megjelen

ЮНЫЕ! jobban irtam volna, hanem e' tán

¿yat olly szélesncll инст, hogy azt még

löbb illyen megjelencndö iratoli scm 103—

jáh llimeritenì.` Bár a' goudolllódó ós пё—

lamnàl élezebb дышат vizsgáloll идиш

schan lfözölnél'. még tapasztalásailiat; bi

zonnyal höszönettel fogadná a' szenvedò'

‘embérîség azt, Вову illy Готов tárgy’ ki

cgészitésén munliálni töreltedteli.

.Azon rcrriénynyel, hogy nén'lellyclv.1

megismerendik ebbelì igyeliezetemet, 's

азов оЬайвёззаЬ hogy jó akaratomat lied

vczöleg itélendik, adorn által `hönyvemßt

a’ lsözönségnelf ’s уедет alá magamaz Ы

rálatánall. '
Freiburg, .'1\\pril.l 18.51.

A' пегий.



’ Í . \

.

l .
.

.

Y ` ‚

`
..

_.
v 1.. а

.

l к

\ L

.

.
.

. l ‚

. `

, I

..

.

. ~ - .

..
.

. .

t _

. A ‘.
.

‘.
.

‘c

`\

.

.

.

` l

. a ,'

' l

.

l u v .

.

. И

. l

‚
.

.

.

s

\

.

О

\

` н

ь e

\

. о

.
.

.

ч
.

.



'Bévezetés.

 

A’ hideg viz' hasznât sok betegségben miur

regen ismerték. Hippocrates és Galen nt

foganattal штамп: Újabb idöben певицы.

Hahn, Currie, Floyer, “деть, Myli

ns, B e u s z meggyözödvén антик КШбпбз

gyógyereiéröl, irataikkal igyekeztek ñgyelmez

temi. De igyekezeteiknek érdemlelt вант

nem lett, mivel elöitélelek, önhaszon ’s а;

orvosok’ agg пошива azokat alundàlyoztiiln`

Ansbachi professor Oertel az öreg Hahn'

сайте elfelejtett ` денёк könyvecskéjét néhâny

év elött újra Байта, 's buzditâsa âltal a' мае;

vizzeli gyógyitâs' módja' elterjedését különö

sen elösegitette. Neki`köszönheli,hogy Priesx

n it z Vin с z e' ‘s bâmulâst. gerjesitö Зуб

gyitâsai a' vilâg elölt' hamarâbb lettek ismere

tessekké, minlsem a' szerén )'sége теист minds.
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lmzgô pàrtfogâs nélkül mcgeshetett volna.`

{Лёша Brand, Kröber, Kurtz, Наг—
nisch 's mások Graefenbergröli iratlaí'kban

terjesztette'k hirét. Priesznitz kélség НИЛ

winden orvosok 's nemorvosok közôlt, kik

ralaha belegségeknél hideg'vi-zet hasznz'iltak,

ki аи legügyesebben, legtôbhfëleképen, leg

loiztosabban 's egyszer'smiml legmérészebhen

чаща hasznâlni. -— Minden hegegsëget, mellyet

âllalâban gyógyithatónak tart, többféle módo

sitások тенге: tâmad meg 's gyakran olly be

навек egészse'gét állitja helyre. kik hosszas

»inlésöket inkâbb az orvosok ‚пат magok vél» '

цацек Ъи1а}аоп51Ьак]ё!‹ és ezektöl _nyilvàn шву

iitkon felhagyattak. Valóban n’ Graefenbergbcn

lélezö idegenek' nagyobb része ill'yenekhël'

àll 's majd mindnyàjan ezcn éleladó helyröl,V

annali alapilńjàt 's módszerét âldva, tâvoznak el.

A vizcura, mint Priesznilz rendeli, min»

den orvossâgnâl jobban felkeresi a' семье {ём

kelt kóran-yagot 's aat a’ börön, узду más Щеп,

ha lassan is, dc bizonyosan kiüzi.Ham-m a’ töké

Иле: meggyógynlàshoz täreclelem ’s Lizarlásmé

mellvkor pedig elszâmsâg is lsìvântalik; menta'

ki szüksc'ges álhalntossâg nélkül fog а' curàhoz,

aat minden legkissebb шика; jelenelre félben

‚днища, a' kedvetlen eligazilandókat ”Не.
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цеп .más napra halasztgatja, иву épen a' szo«

kott z'n'talmas éleményekkel, mint: bor, ser,

капа, füszer 's más e' félékkel felvâllólag él,

птицу nem reménylhet „душам, mint ki

a’ сига: végképen félben hagyia, 's iobban

cselekszik, ha régi módjânàl marad. A' kimind

azâltal egész bizodalommal Вега а’ curâhoz,

àllhatatossâggal folytatja, a' rendelteket lelkiis

meretesen teljesîli, таза: minden tiltott éle

ményektöl megtartóztalja, 's azzal' mind addig,

 ml'g a' nyavalxâtól egészen megmenekszik, fel

nem yhâgy, az a’ dicsö gyógyszert, mellyel a'

természet mindenütt olly böven liinâlkozik, 51

dani года, 'sâllhatatosságâért testìglelki ввёз:—

ségellenì életmódhoz vissza nem тёк-еда.

A’v természet érettünk olly sokat ген.

rólunk olly an'yaîlag gondoàkodott, szükségein

ken olly ìeljes mértékben ‘segiteth hogy való~

ban csudálkozhatni,I hogyan törekedhetünk illy`

egyszerü, boldog ’s minden tckintetben kelle

mes lételböl magunkat annyi gonddal és fâ

radsággal a' mesterséges és kellemetlen élet~

be hellyeztetni, ’s hogyan czélozunk minden

gondolkozâsunk és tetlünkkel arra, hogy ma

gunkat ezen {так helyezotben megtarthas

Suk.
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A' lételt nyerö ivadék viszonyaink között
alîg csak neve ulân 1anulia ismerni a' terme

диеты; itt minden темен-нём. szükség, hogy

az ember a’ legnagyobb szegénységbe тенев

’вё!‹ vissza, hogy szomja en)hitésére a' leg

egészségesebb, legtàplàlóbb ‘s az el nem ke'~

nyesztett inynek legiobb izü itallal (Щеп. Sze

gény ’s шитьё, férifi 's asszony, öreg 's дует

mek szâjat „пятак, ha vagy egyszer egy

csepp vizet kell inniok; némelly csak azért sem

iszeza, mivel ingyen kapllatnì, тег: fàjdalom!

Yn' mesterkélt e'lelben mâr oda Затона]: az em

berek, Вову holrni târgyak' becsét az érettek
kért pénz’ mennyise'geÍ utz'in mérik, 's Гордой, v

több vizîvót szâmlàlnânk, 's levegô, napfény in;

käbb hasznâltalnék sétára, ha a’ viz, levegö 's

napfény nem lenne ollyas valami, mihez minden

koldus тай] mindenkor ’s mindenütt ingyen jut

hat; szegényebb âhapotu emberek, kiknek a'

vízivâst ajânlottam, Шайтан azt felelék: „vi

zet sokszor egész llélen nem iszom“ 's жёг

dé'semre: hät mit isznak? felelelül nyertem:

„kâvét, sert 's e'félét, ’a ha nincs a'féle, sem

mit sem iszunk.“

Csudálni lehet, hogy még a' viz a' test’

legjelesebb külsö tiszliló szeréül megmarad~

balon; mindazàllal гонад örizkednek аи: hide«



. ~ 5 —

gen hasznâlni; megmcleèitik, hogy a` hör an

nâl inkâbb gyengülvén, mindenféle âx'talmas

külsö behatz'xsokra fogékonyabb legyen. Mások,

kik a’ müvelödésben elébb haladtak, mâr Eau

de Cologne-t, szépitö' vizet ТЫ tudja miféle

más jószagú hörrontó szereket hasznàlnak.

Èpen így vagyunk az öltözettel is. Elhall

gatvân szabâsát, melly az életmüszerek' mun

kâlatit árlalmasan akadályozza 's még a’ mel

lett sok tekintetben épen nem jó l'zlésü, csak

arról szólok, milly sokfe'le öltözctet rak az

ember egyszerre magâra, hogy a’ tìszta 's az

el nem romlott börre nézve mindenkor egész

séges frìs`levegöt testétöl elzârja 's az abból

ömlö mcleget körülötte öszveszorílsa, 's e’

képen bcvégzi, mit melcg fcredök, тема és

szeszes “Мок, elrestelt testi mozgâs ’s inger

lö élelem oil;1 dìcséretesen megkezdettek!

rNem долам)“ meg> azt, Вову a' test minél

melegebben „панк, ez àltal a' hör is inkább

гущей], annyival inkàbb érezk minden külsö ‚

behatást, 's ez okból, hogy ez ellen azt oltal

mazhassa, a' köntösöket végnélkül kellene meg

szaporitani. Gyengék 's ingerlékenyek, kiknek ‘

szâma 'visszâs életmódunk miatt парты napra

nö, kedvetlen idöben nem bâtorkodnak szo

bâikbo'l kilélmi, ha a’ különben is megterlxelt
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teure mir több köntös darabot nem rakhal

nak: ‘s igy szâmtalan betegségnek .teszik ki

magokat, nem sejditvén, hogy n' tesinek нем.

hànyszor hideg vízzeli» mosása utân meleg szo

halevegöre, gyapottas alsó köntösökre, bundâ

ra 's több e'fe'lére s'emmi szükség sem lévén,

szabadon 's könnyen éldelhelnék a' fris levegö

jótevö behatâsât. > _

Priesznitz elbeszéllé nekem, Вову egy

elökelö asszonysâg az épen 1е1г1 módon тёк

annyira jutott vala, hogy keményen befûtött

lzobâjâban melegen felöltözve a’ kemenczét

nem csak el nem hagyhatâ, hanem ltöhb elö

szobâkat kelletett füttelnie, mielött valakinek

czobâjáballépését engedné. Bendszerint itt is

orvosok 's orvossâgok âltal akartâk a’ lehetet

lent végbe vinni 's az ingerlékenységet (21111

voztatni, mit csupân levegö ’s víztöl lehetett

vâi'ni; ’s mivel ezt nem tehették, a' heteg pe-'

dig, ki még a' mellett türhetetlen szeszélyes

is vala, szobâjâból kijöni teljességgel nem a

kart; az orvosok egymâsutàn úgy elmaradozl

tak, `míg végre egyet sem kaputt. Illy szüksé

gében a' свиданий Priesznitzhez folyamodott,

ki öt hideg mosogatâsok 's boritékokkal máx'

негуса": nap annyira hozta, hogy esös idöben

дуло: sétâlni vitte, ’s onnan minden ârtalmu

i’ \`



__7_.._

következés nélkül a' fütetlen elöszobákon ke

resztül tére vissza mérsékelt meleg szobâjâba.

Ezen köz elkényezletés állolt leginkább 's âll

még most is útjában a' hideg viz' [Шт élet

rendi 's orvosi szei“ hasznâlâsának. Az cmber

igen kedveli az érzékeinek hizelgö kellemes

henyomâsokat 's gondoson örizkedik a' kelle

metlenektöl, noha ezek свай pillantatig tarta

nak 's az embert önmeggyözéséért erö' 's vi

dâmsàg’ érzelme'vel шахтами, midön az el

gyengûltséget, впадины ’s undorodâst оног—

25ЪА2 éghajlator, melly alan élünk,megnem

vâlloztathatjuk; szükség tehât hogy magunkat "

hozá szoktassuk, befolyâsait ârlhatlannà, söt

_ ìnkâbb egészségünkre nézve hasznossâ tegyük;

az`, kinek módja lenne kerülni a' hideg éghaj

latót, 's mind inkâbb de'lfelé vonulni, базу jár

na, mint a’ fenn emll'lett asszonyság. A’ me

legebb levegö börét mind inkább gyengitené,

’s épeu olly hönnyen hülne meg az Aetna tor

ka Тети, a' millyen jól éŕezné magàt,megke

ményilett testtel еду Eskimo' hókunyfhóiàban.

n A’ viz' külsö hasznâlâsa' tcrjesztésének

más akadâlya azon képzelödés, hogy a’ hideg

víz, bär mi vigyázattál is hasznâlva, hüt, ’s a'

hideg mosdâsok' és feredök' szüksêgképen гонг

következésekqt okoznak; holott a' правда
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lás bizonyítja, hogy hideg lábvíz után, szük

séges mozgás mellett, a' láb egészen megme

legszik, 's hogy azt a' gyakori megfagyás el-`

len épen ez által lehet oltalmazni. Sokan még

kevésbé értik azt, hogy a' hideg НИШ-(16 1е

vonólag is munkál, és p. o. föfàjàsnâl igen

hasznos, és a’ ki kezét, vagy arczáLhideg viz

zel mossa, utána csak hamar kedves meleget

’s eröt érez a' megnedvesített részekben; mi

tapasztalás szerint bizonnyal elmarad, ha azon

czélra meleg víz használtatik. Mindenki tapasz

talhatta , hogy a' hideg esőnek, vagy hónak bi- _

zonyos ideig kitett részek, mihelyt megszünik ~

a' hidegnek befolyása, azonnal égető meleget

fejtenek ki, valamint az is tudunk, hogy va- '

lamelly tag száraz hidegben megfagyhat, de so

ha a" leghidegebb vízben sem. Ki hideg mos

dásokat hilt-telen ’s mindenkor csak rövid Ше—

ig használ, a' mellett vigyáz, hogy a' test le-d

hetőségig egyszerre, megnedvesediék , {s -ne

hogy egyes részek hosszasb ideig legyenek

kitéve a’ hideg levegőnek; ki előre ki nem hü

tött testtel, (mivel különben a' szükséges visz

szahatâs csak gyenge lenne), bár milly hideg

feredöbe is megyen ,-' abban csak kevés ideig

marad, azután sietve "felöltözik 's a’ szabadban

wmozgást tesz, az ollyan meggyőződve lehet a'
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félöl, 1103)у elkényesztett börrel ’e gycnge а1—

110111511 Leste] is, ha bär az elött soha életében

egy csepp vjzzel sem nelliezé testét, nem fog

Finegliülní. E' tekintetbeli í`élés elöitéletek’ Буй

mölcse, тещ/сны, щаашт! az orvosok’ nag]

része meg mind táplàl és szaporit.

Szerencsére már ezek is a' my_l'gdzwglirgyó

gyitâs' szembetùnö síkere :'nllal figyelmeztetve,

kezdenek az eddigi clöilélelekkel felhagyni,

"s a' betçgnek вузы-ан `о|1у eselbcn, hol mâs~

kor egyenest meglütouàk, vizet ajânlani. —
Örömmel veszi észre az emberbaràç, hogyan

Pótollatnak ki a’ «ln-:'lga, ’s leslbcn gyakran más

-nyavalyàkat Iokozó orvossàävk -, az cgyszerů-,
t ârtatlan 's mindenkm' ol'csó vizv wàllal, mcllyet

Ya' зондов természer nekünk ollyìböven nyujt,

's hpgyan iparkodnak cInlwi-szerelö ’s gondol

kozó orvosok annak hatàsàt vizsgálgatni 's

`l'laszna'alla'lsàt megmnulnì. Találkozzék bär Aes

,culapnak 111: 1,011 egy еду elöiîélelcs, egyoldalú

_tanitvânya, 's tudulnz'lnynssfngâra büszke, (mcl

lynek végre csak ugyan keveselń) hasznât уе—
mi, mint à’ vtöbbszöri> Iapaszlalâsnak és gía

korolt éles belâlàsnak); ki megœtöleg tekint

sep le vizünkre, hasznàlàsa’ m`ódjàt ismerni

resteljc; betegeinek azt \‘akl¿\ban ’s tudatlannl,

mint mé'get eltillsag ne érlse meg bär hasa

ŕ
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`mit ’s ne ohajtsa annyira betegei’ jóllétét,mintff

rendszere' fcnnállâsát, a’ 'mellytöli eltávozâst

hibânak tartja; mind a' mellellis végre felàldo- `

гон ’hetegei csak ellene 's за: fogjàk bizonyi

тат, hogy rendszere, tudományossàga 's mes

terkélt drâgal orvosi szerck nélkül csupa hi-v

дев vizzel tößbre темней—тома, mint gyak

ran szeszélyes rendeletei' legszorosabb meg

' tartàsz'ival.`

Némelly betegségnél maga az orvos meg

изучи gyözödve, hogy szerei csak boritólag,

чаду épen nem használnak, sejdili talz'm, hogy

a' viz hasznâlhatna, de tartvân betege' elöité

Ietélöl, hirének ’s keresetének kisebbülésétöl,

fhallgat, 's orvossâgot rendel, holott elöre lili-l

ja, hogy az nem hasznàlvân. csak àrlani fog@

Illyen betegség a' köszvény. Ugyan mellyikhe-`

teg nem Барон orvosâtól еду sereg körisbof`

Банк, hânylutó, hajtó ’s más a' has'` életmüves`

szereire veszedelmesen ható szeŕeket, a’ nél~§

‘kůl, hogy legkisebb jobbulàst is érzett volna?`

На jobbulâsa az inkâbb az àgylmn, vagy me-`

leg szobâban nevekedett >kigözölgéstöl szz'lrma»E

гоп, mint azou szerekíöl, mellyck egye'hirâml

ne'ha kevés könnyebülést okozhattak: de a' bei

' teget köszv'ényélöl Lmeg nem szabadithattâk.

Az стопок magok метаний, hogy a' kösì;l

_, „
1

i l

и" l
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vc'nyt nem ìuůiâk 5yógyl'tani; miért rendelnek

hät a' belegnek gyakran olly szereket, mellyek

az emésztö tehelséget gycngl'tìk, a’ kóranyag’

szaporodâsât nevelik, 's'miért tilljâk el Бузи

ran külsö, belsö hasznâlatàt a’ Навек, Imelly

egyedül ke'pes az elgyengůh részekct megerö

siteni. Vòlt. alkalmalossàgom ezen czéliräny

talanV bânàsmódot tapasztalni, mi aunál kevés

bé megengedhetö azon `orvosoknak.,Y kik_mì

nekutàna mâr a" hideg \’|'§§gli..llasznàlat' süke
re meggyözôlcg hebizoÀr'ìyiuatott.l még is ат

ajánlani makacson vonakodnak, её: kénytetszé

seikben nem is akarjâk {невинный azon mód

исп, :nelly oìly nevezeles jó következéseket

mataron. . .

ЫётеПуйоя-‘аа orvos csak ugyan akadá

lyokra мы, mellyek a' valódi На cura' hasz

выдай! nehezílik,vagy nincs ап‘а való helyg

тазу jó “а, vagy az izzaszlâsra Iakaró a' sze

gényeknél, иву nincsen idö ’s ekkor az or
топ sem Лене: okozni, ha illy eselben a’ vi

zet nem használja,-àm de ajànlhalná, ’s bâr

'6 тишина bizodalma! -a'cu1‘âhoz, hányan nem

igyekcznének az ůtban âlló akadàlyokat elhâ

rimani, hogy a' hideg На мы egészséget 's

vìdám kedvet nyerhessenek?

Позу egyébirânt, bär mi lealázót is mond

janak némellyorvosok a' тешат, а' dol'og

2v



nem olly roszúl âll: azt пойми. kik Graefen

berger láthatták, bebizonyította az 011а11 ta

pasztalt szâmialan szerencsés gyógyulás; azok

Pedig, kik tanúi nem lellettek, véleményem sze

rint meggyözödhetnek azonhkörnyülmény által ,

hâgy Graefenbergen kivülis ezeren 31165)?“

ják magokal: hideg vízzcl, vagy а' curât szor

galmatosan hasznàljâk, noha legkevésbé sem

kellemetes, 's némi lelki erö is kivântatik a’

végig kitm‘lâsra,úgy az âltal is, hogy töbh

ůgyes orvosok most 's ez elött e' târgy felelli

tapasztalásukat a’ közönséggel közölték,-’s

hogy mind /azok , vkik a’ curât ismerik ‚ azt

egyenlöleg dicsérik. .

Tâvol legyen, hogy Priesznitz' gyógyilâs

módjât, noha igen is kedvellem 's' azt hiszem,

hogy embertârsimnak, az Q_lgbani tapasztalâsim’

közlésével hasznos szolgâlatot teszek, âtala'xnoa

зуда. 116 szernek _kivânjam âllílani. yÚgy 111

szem, nincs olly жег. melly minden betegsé

get kigyógyítson, de ha valami érdemli az âla~
lânos nevet, az hizonyosan a' hideg vizr lenne.

mivel semmi féle отшибе арпу1 sok 's ellen«

kezö esetekben nem hasznâltathatlk olly süker

rel mint az; mert midôn oszlat 's erösit egy~

azersmind, a' szenvedö részeket rendes âllapo,

tukra helyezi visszla, a’ mellett semmi rosz kö’

vetkezést nem hâgy maga utàn. mivel. 11! 110.
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lyesen hasznâlgatik, mindíg erösit. Egyébirânt

minden Нашей gyógymódok Вбит: Priesznitzé

látszik legjobbnak leuni, mivel halhatósahban

iámodjà meg az illelö nyavalyât, 's ат rend

szerint azonnal legalàbb megâllitja, 's aztân,

mivel többféle módosilâsokat визга, mint pro

fessor Oertel' 's más azon orvosok' mòdszere,

kik a’ bideg vízröl так. Egyszersmind hatin

sni kevésb fájdalommal vagynak egybe kôtve,

minthogy az izzasztás a'„kóranyag (materia pec

Cans) пазу részét kiüzi) mi különben сем: ke- 

levények 's kiütések Шт] takarodhatik ki. El

gyébirânt szivesen f megnyugszom az e' feletl

Aelhatán-ozott közíléleten 'a свай cgyes bân'ás

módoknâl akarom вы érinteni, mit a' yizröli

iratokban hibâsnak, иву ИчйЬеЕеЫеппёЁй

làlzam.

Ha mindjârt a’ hides Навек, mint gyôgy~

истек, hasznâlâsât az akadàlyzó környülelek

tôl függetlenne' lenni nem lehet is, azzal mind

azâltal, mint éleu-endi 's orvosi szerrel, sokféle

“упадут: ellen lehet Дай, ciak hogy az ана

mt meglegyen. 'S a' lenne forró ohajtásom,

Ищу ezen jó akarat mindenkiben, de Левш

kàbb az atyàkban ’s nevelö intézelek' elöljâ

róiban meglegyen. Еву orvos sem fogja ем!

tani, ha vigyâzva hasznâltatik's mindenik fog

ja ajánlani, mihelyest az azlal élési akarat mu

21»
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tatkozik. Valóban nincs alkalmalosabb не: а‘

testet minden idö' 's levegö' behalásai ellen

megkeményl'teni, hurutos 's rheumàs nyavalyàk»

ellen védeni, azt elevenségében, erejében 's

épségébcn megtartani, mint a' hideg На, leve

gö'smozgàs._Szerencséllenségökre elreslellik a`

bör' müvelését, 's meg nem` gondoljàk, mennyi.

sok rosz következéseket okoznak cz àllal ma

войти az emberek. Vegyük fel, hogy egy

ege'szséges kinött testböl hârom fontnyi szük

Ségtelen anyag gözölôg ki naponként, 's Вёр—

zelhetni. mennyi betegségnek kell szârmozni,

ha a'vrenyhe, mnnkz'xllan bör miat't czen ár

talmas anyng' пазу része a' testben mal-adr

melly szaporodvân, megfekszi a’ Ежи-ёжика!`

’s innél, szârmoznak szükségképen mìndenfélo

nyavalyâk. Akkor a' tiszliló 's hânytatóvsze

гениев kell segíleni.rajla, mit rendszcxint vég

hez is visznek, Пиву изданы) sok màs опоэ

nägnak ke'szitnek úlat,-de többet is tesznek,

gyengl'lik a' gyomrot 's az emésztö (жёг, 's

így ismét й] betegségeknek lesznek okal. Ki

testél mindennap hideg иле! mossa 's аи

lfendes ilalànak hasznâlja, az найдёт} ’s egyéb

az elfoilott kigözölgéslöl szarmozó nyavalyà~

val nehezenffog bàjlódni. Böre fris `és mun~

kâs Шагай, minden kölelességeit akadàly nél

{Ы éligazx'tja; a' megivott víz,ïmint legjohb
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olvasztó szer a' iermészelben, minden 111611161

sâgot fs a’ nerlvekben lélezö csipös anyagot

felvâlaszt, megvékonyit, 's a' hör' segitsegéìel

а' testet ártalmas nedveitöl megszabadx'lja. A'

mindennapi hideg mosdâsok’ 's fcredések' haal

na seembetünö; ki azokkal élni kezdelt, пеЬс

zen fog velek felhagyni , ’s ha ezekkel еду—

beköti _a’ szabadliapïiwmozgâst és mindenbeni
mértéklelessévgmëïi bizonyosan mindenkor iól

’s vidâmúl fogja érezni magât», mert a’ 111805

viz’ külsö 's belsö hasznâlâsa a' kedvre is jó

levöleg hat.

Szüléknek leginkább, kik egészséges 'a

erös magzatokat kl'vánnak'nevelni, a’ hideg viz',

mint legjobby szcr' hasznâlàsât, drâga köleles

ségökül kötöm szl'vökre. Jutalmukat csak lla

mar veendik ’s еду virâgzó, ép 's erös ivadè'k

Роща âldani, hogy öl' olly elemmel ismertették

-meg, mellyel élés az ahoz szokbllnak végr'û

kedves szükségévé válik. —- Nincs miért emlí~

teni, hogy a’ vizzel éléskor szükséges a' leali

mozgás 's gomi, neliogy a' nehéz, feleltc meleg

köntösök, meleg szobàk 's âgyak azt, mi egy

részröl épilletett, más részröl lerontsâk.

A’ hideg víz egyszersmind a’ legjobb 526

pitö szer. Minrlen meslerkélt szer gyengitì e’

hört, vénné leszi, szinét топча, noha eleintéù

lâgynak, finomnak tesse'k is; csak a' hideg vía
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szerez tartós elevenséget ’c панда а' hört lâ

` gyan, rngalmasan 'e Наведи, mind azou гона

következések nélkül, mellyek minden mester

.4 kélt szerekkel kisebb nagyohb mértékben egy

be kötve vannak. Hasonlilsuk еду virâgzó fa

lusi leânyka' szinét, ki orczafestékiìl minden

kor csak lâgy, tiszta, folyó-, иду kútvizet

Митинг, egyik vârosi sze'peinkével, Шнек

szüntelen asztalân az Eau de Cologne 's 4több

a' féle, és itéliiink, mi vólt foganatosabb? De

kétségkivůl szükségea, Вову i'zle'sünl: se lé

gyen úgy elfi'nomulva, Бобу a’ llalavânyt ’s

fonnyadtat szépnek клёнах, tartsâk bin' ezt

ůì'ibbnak !
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Priesznilz és Graefenberg.

Graefenberg 20 hâzhól âlló kîs telepítve'ny,

щепу Freiwaldau városkához пиши": 's Grae

fenberg' keskeny völgyében annak telejéîg niń

lik. Ez mintegy 80 évlelött vette eredetét

onnan, hogy azon freîwaldaui рощами, kik

nek Graefenbergben {шара vónak, hogy ezel

hez közelébb lakhassanak, oda hâzakat épl'tet

tek. мамаш illye/n remete 's сыты-папа

közöttiìk швей: legjobban biró vólt Prieszni

tzünk’ nagyapia. A' Graefenbergiek mindnyâjan

свай földmüvelésböl e'llek, mig Priesznitz ne»

kiek intézete' felâlll'tásà által й], mellékkercsô

módot szerzett.

Freìwaldauban Graefenherggel egyiitt :§00

hâz van 's mintegy 3000 lakos, kik, пинай»;



a' graefenbergiek , nagyohb részint fölrlmüve

iök', de sok kézmüves is van közötlük. Kevés

ken-eskedöì' szâmàban nevezetes Heymann ne-_

vii polgârmester, ennek feiérílö imézete ‘s

gyâra, mellyek дна} kitûnö vagyont, (mint

mondjâk 700,000 еще: forintot) szerzett. Meg

elözöleg harâtsâgos aLgraefenbergi vendégek

hez, kik öt gyakran lâtogatjâk ‘s mézes капа.

csgit, Ещё“ 's más a'gyógyl'tâssal megférö cse

megéit ió ízüen költögetik, mellyekre ö еду

pohâr freíwalflaui fris “на kérellen ajânlko

fzik. E’ mellen meglâtogatják Kober eszter

gâst 's ezcrmestert a’ vâros' túlsó részében, ki

az: idegenek' különféle szükségeit Нина Кйе1ё—

gíteni 's elég illenclö âron szolgâl Yvàlogatott

portékáival. Van ott sok kézmüves, fökép"csiz

шаман, kik csinos munkât íllendö áron készi

теней, ’s kiknek jövedelmét az idegenek aza

porl'tják. _ .

Freiwaldau' fekvése Gesenkében, мы; $1е‹

ziâban, Neisselöl 4, (Изгиб! 9, Ollmülztöl 12

mértfölrlrc ele'ggé islnereles a' Graefenbergröi

közelebb megielent munkâcskâból, 's ànnak

irójâval én is egyetértek Graefenberg' pompâs

tâjéka’ dicséretében, melly a' szemnek minde

й] éldelettel kínálkozik. Csak Мг, hogy

az év’ nagy' részében uralkodó hideg szél és

Шваб miau: a' betegek nem ‚лапша éldelhe\
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Ш: teljes mértékhen annak szépségeít ,"s Вову

Iélben, melly itt meàlehetös hosszú, gyakori

hó neheziti a’ szomszéd' hélységekkeli 11626
hsülhetést annyira, hogy a' kit egyszer a’ h6

oda zärt, nem rilkân kénytelen lâgyabb idöre

várnifrn'ig egy freiwaldaui szekeres próbât

mer tenni, hogy б: а' fagyos paradicsomhól

kivihesse. `

Bekkenö melegséget Graefenbergben nem

zapasztallam, ’s augustus hónap' legmelegebb

napjaibàn is csak néha vólt alkalmallan .meleg

a’ 250 emberrel tölt teremben. A' Graefenher

gen keresztül csaknem szünet nélkül fúvó nyu

goti szél, valamint a’ helynek magasabb ~feli

vése lehet nágyobb részint ока, llogy a' mi

ее): 5— 6 száz làbhal leebb fekvö Fŕeiwaldauban

а' meleg mindig érezhelöleg nagyobb, 's ‘e’

шейхи: egész más növényélet van, mint aïmn

gasan fekvö hegyeken. De épen ezen maga

sabb fekvésnek és azon nyugoti szélnek k6’

'szönhelik а’ graefenbergiek a' szinte mindíg

vékony és {Езда flevegöt, melly a' betegek’

gyógyulâsára 's a’ hegylakók’ egészségére 'olly Í

зона: teszen, 's a' melly csak néhamidöm

esöfelhök boritják a’ tetöket~ van vastag köd-~

beborúlva nehány órâig vagy napig, Eze“

köd gyakrabban mutatkozik a’ magasabhan felt»

vö hegyeken, névszerint a' 4000 láb magassâ

i
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gú pompás Hochschaar, vagy Hokschaar és

Goldkoppe hegyeken, ’s illyenkor a’ néha vál

tozó, ne'ha több ideig alakjokat megtartó rit

ka tünemények még nevelik a' festöi táj' szép

ségét, 's bámúlásra ragadják az illy jelenések

hez nem szokott idegeneket. Hízelgés nélkül

lehet mondani, hogy a' természetet szebb pom

paban nem is lehet kívánni, mint Graefenberg

ben , mikor szép idő van 's nem nagy a’ hi

deg"; illyenkor még á’ makacsokat is kielégí

ti, 's a’ lágymeleget nem ritkán elragadtatás

ba hozza.

Ritkán hagyja el valaki a' zuhanyt (douche,

Sturzbad) a' nélkül, hogy mielőtt az erdőbe

lépne, annak széléről még egyszer a' pompás

hegyeket ’s a'kedves völgyet meg ne nézze.

Szép meleg időben a' hegyre felmenve, valódi

balzsam levegőt sziv be az ember, mivel a' he

gyet borító virágok, mint a' hanga (Heide),

démutka (Quendel) 's több e' félék kiömlő »

illatukkal töltik el azt.

A' szép környék nem kevésbé, mint a’

szükség, gyakori sétálásra készteti a` vendége

ket's így ezis gyógyító eszköz. Azokért, kik

nek a’ hegyet mászni nehéz, a-' társasági pénz

tárból, hová minden új vendég adózik, kelle

mes sétallelyeket készítettek, mellyek közül

legjárottahbak a" graefenbergi hegytető, úgy az



«l

erre fel és a’ Leocadia felé vezetö útak, :nelly

utolsó hely valami зо, Ao fából âlló erdöcske ’s

печёт ez elött nehány évrel a' Graefenherg

Len vízcurával élt nagyon érdekes Мезенск

nek köszöni, hol töhh nyughelyek fogadjâfk

a' fâradtakut.

A' graefenbergi Шагай, mellyckböl âll ott

az аду nevezett falli, a' graefenbergi keskeny

‘ölgyben ny'ulnak fel anna-k tetejéig; a' feisôk

egyen kivül mind Priesznitzéi; ezck Шпик a'

nagy falu'izból',` köhz'xzból, a' kicsiny faházhói,

a' Priesznitz' lak-, és majorhâzâból ’s csüréböl,

mellyek hatârozott rend nélkül ide ода épitlet

tek, hol a' hátalnrpà's hely engedle. Az elsö

ben több szâmból àlló szobàkon НИЛ van öl

a' belegek' lakâsâra, a’ magy ebédlö тетею,

konyha, csel'e'dek' szobâja 's haromól. A’ fer

dö hâznâl van a' пазу kàd', msllynek kerülete

15 öl, ’s elég mély arra, hogy benne úszni le

hessen. A' паду fahâz megett van a’ föforrâs,

hol a’ mind ke't nemen levö vizivók egybegyül

nek a’ részökre kiszabott viz mennyiség’ be'-A

vételére , ’s azutân minden pohàr шёл jârnak

egyet a’ közel sélahelyen annak megemészté

se Лёвен. Ezen kúmak — ъбЬЬ т nem emln'

telt, de minden vendêg állal tudhaló okból

màs fekvést ‘s csinosabb alakot óhajtanék.
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A' kőházban ismét van több vendégszo

ba és kamara, egy kisebb és füthető terem,

-hol télben ebédelnek, konyha, két kád a' pin

- czében, egy más a' szomszéd Ген-861152115], ho~

vá csak az éles levegőn keresztül teendő 12

lépés után Занявший. А' kőház' szobáit, kivált

a' keményebb idő' beállásával, nagyon használ

ják, minthogy mind füthelök 's a’ hideg ellen

[legjobb oltalmat adnak. Ezen kívül a' kis faház

nál van még két kád, 's valamint a' csürben is,

több nyári lakszoba. `

Priesznitz' szobáiban elfér valami 100 be

teg. Többieknek a' faluba kell szállani. bol

minden háztulajdonosnak vannak szobái az ide

genek' számára elkészítve, mellyek mintegy*

150 vendéget befogadhatnak; de a' mostaniak

' nak még sem elégségesek, mivel csak tavaly

is minden szeglet leli vólt, úgy, hogy még fő

rangú asszonyságoknak is a' vólt éléskaînarâ

Ьап kellett több éjet eltölteni, míg szoba üre

sedett. Ha a’ Graefenbergbe menök' száma olly

idomban nevekedik, mint eddig, úgy nem tu

dom, hogylehet azoknak helyet szerezni ‚` mi

vel Priesznitz nem akar többet építeni 's több

beteg' gyógyítására nem is érkezhetnek. Azok,

tehát, kik Graefenbergben szállást akarnak kap

nì, legiobban teszik, ha olly idejekorán men

nek oda, millyenkor az ialö csak engedi, 's mi
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elött mâsok a"szobâkaf elfoglalnâk. Szobàk’

elöre megrendelése ’s pénzbeküldés semmit

sem темен, mivel Priesznilz soha sem határoz

hatja meg elöre, mikor és hâny szoba fog ki

üresülnì. Ellenben szinte mindíg szükséges ná

la elöre kérdezöskêîdni` valljon az oda menni

szz'mde'kozó betegsógét meggyógyíthalja-e? De

nem szükse'g nekie hosszason leirni a' beteg

~ség' történetcit, шпаг: ö -rendszerint olvasatlnn

hâgy, hanem csak föismertetö iegyeît kell a'

betegségnek elöadnì, millyen régi 's addig Ногу

gyógyítollàk? Ki ezen kérdezösködóst elmú»

lasztja, meglehet, hijâban teszi útjât, mivel

többet lâttam ide jöni, kiket Priesznitz áemmi

fellétel alatt sem fogadott be.

.A' szobàk' bútorozâsa nagyon egyszerñ,

valamint az egész élelmód Graefenßergben;

csak a' van, a' mi elkerülhetetlen szükse'ges.

` Szalmâs диву, kanapé, мы , néhány заём tü

kör, gyertyalartó, csizmatakám'tó, mosdó ИЗ! ’s

vìzes palaczk pohárral minden bútor еду szo

bàban. Tollúval töhölt âgynemůt, valamínt

îlepedöt, pârnahajat 'sv törölközöt csak кант

pénzért kaphatni. Ezen bútorozâsl. gyakran ós

löbb hclyen „анаши, 's még a' nyilvânos la

pokban is felszólalt НИШ, hogy arra 's nz

egész intézelre homàlyt vethessen; de én am

olly gyógymóddaì élés Цап, теПу alig engel
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fél órai můlatâst a' szobában, 's leginkâbb эга

hadban jârâst чаду âgyban fekvést kíván, elég’

'jónak talâlom, kiváltképen minthogy a' mosás

és feredés, minek gyakran a' szobâban kell

történni, a’ jó ватты, mellyeknek egye'b

ként a' gyógymódra ysemmi befolyâsuk, e' mel~

lett pedig mind a' tulajdonosnak, >mind a’ ven

dégnek költségesek volnának, még elrontanâ.

Azonban sok volna ott más tekintetben még

kivânatos. De hol van intézet, mellyre me'g va

lami ne kivaintatnék? söt a’ kényelmesse'gbcli

fogyatkozâs, míröl Graefenbergben âtaljâban

panaszolnak, nem ёреп annak meg'mutatâsára

szolgâl-e, milly sok mesterkélt szükségeket

teremtünk magunknak az életben, ’s milly sok

ollyan' hijjával ellehetünk, a'nélkül, hogy r0

szabbúl lennénk miattok? Ellenben sehol sem

_ leheLolly egészséges emberekböli- паду târsasà

got talâlni, kik olly уйдёт kedvvel ’s egyenlö

egyetértéssel штатами mint itt a' betegek,
kiknek el’v ‚дуба/мм] elválhatlan mindenféle

nehézségekkel kell küzdeniek. 'S aztân hiszen

a' Graefenbergbeni múlatâs csak rövid és ál
talmenö! i ‘ i 

A’ zuhanyok, mcllyeket, valamint a’ fer

dökct, alâbblirandok le, szinte félórânyi tâ

volságra vannak а' Priesznitz' hàzaitól, 's mini

cgy 250 lâbbal magasabbra azon erdöben, melly



a' Hirschbadkamm’ Гена részét koszorúzza 's

а‘ közel hegyek’ teteje'n nyúlik el. Az oda me

nö út meglchetös meredek, de onnan vissza

tekintvè Graefcnbergre, a' Biela ¿à Siaritz ön~

tözte völgyre, gyönyörü lâtâssal jutalmaz.
v Медок а' zuhanyok _is  mellyek közůl a'

4 alsó a’ férßaké, a' két felsö az asszonyoke'->

nagyon regényes fekvésüek.l 's a' hideg víz’

élése дна! okozott kellemetlenséget .kevésbé

éreztetik, söt az erö’ és 'jóllétel' kedves érzé

sét ébresztik fel a' dagadó kebelben. АМН

Ьап nehezen talâlni mâsutt olly helyre, f_nëlly

nek fekvése a’ hideg На feredésre nagyban

annyira alkalmatos lenne, mint Graefenhergé,

hol a' tiszla hideg viz, egészséges hegyi le~

vegö , szép tàjékok 's él'etmód' egyszerüsége

egyesülve hatnak a' betegek' jóllétére. ’S Еду

Graefenberg mind-ezen, mind azon жмёте:

rben is -mivel nem könnyen МНИМЫЕ máso

dik derék 'Priesznimre,l ki a' hideg vízgyńgyí

tâsban 20 évi гарантиям! ’s szép мышонок

kal bir, kit maga a' természet is orvossá 3511

щёк álkotni~ az тёща alakuìó intézetek kö

zött (mì'g a’ gondviselés ezen derék fériìl 4él
teti) bizonyosan elsö heben fog àllani. V

Az- erdö_beli zuhanyokon kivůl még van

más keu@ a' falúban, hol a' tulajdonosnak ii

>zeteludö két ‘pengö krajczârért mindenkor fe
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redni lehet. Ez! a' kényelmesék mim] két nem

böl ’s a’ nagyon belegek МИН: rosz idöben

közel kapvân , hasznàljâk. De jó idöben még

azok is, kik gyalog az erdöbe nem mehetnek,

jubb szl'vvel vitelik oda ‚падет az e’ végre —

alkalmaztalott egy lovas чаду öklös szekeren,

mellyért négy jó garast Íìzetnek. Priesznitz

több idegeńck' râbeszélésér'é szamarakat pró

bàlt hasznâlni, hanem ismeretes nyakas sze

szélyek mialt ezen' állatokat ánnyira meggyůlöl

пак, hogy többé senki sem akarta beteg Кий:

's МЫ: azoknak hàlân veszélycztetni.

Egyébirânt a' köhà'zban még két этапна

zon hely van, hol víz' megeresztése Юса! kur

и zuhanyt lehet csinàlni.

Ebédelnek nyárban, ha több van 50 ven

dégnél _ legycn az idö meleg vagy hidcg »

a' пазу teremben, hol 250 ember> elfér; tél

'ben a' füthetö kisebb lçremben, hol 50 sze

mély kényelmesen megfév. Tavaly october' vége

felé még 80-nan voltak Graefcnbergbènfs ez ok

ból, bár kemény hideg àllolt чём Ье, а' nag'y

hideg tçremben kellett ennünk, ’s gyönyörü

ség volt Шт; , а' fagy hidçgségü ferde's имён,

miként futkorâzlunk af teremben egymäsra csak и

annyira is felmelegülhemi, hogy hideg téjjel

'öltött Inalámyniikat` reszketés nélkůl vihessük.

szânkhoz; e' тент. keme'nyen так a' jó hi
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deg vizet, ’s mind a' mellettis, hogy kívül

belől fáztunkL ez életmód senkinek legkissebb I

ártalmára sem volt. Annyit. vmozogtunk, men

nyit csak lehetett, 's mindig vígan voltunk, .sőt

mondhatom, bármint ohajtottuk a' fütött tere

met, még is sokaknál kedvetlen érzést szült,

midőn a' tiszta fris levegőről a’ {ütött 's jelen

levök kigőzölgéseivel terhelt terembe léptek.

Emlékezem, hogy, midőn én, aki megerősítés oká

ért meglehetős hidegben mindig a' szabad le

vegőn ”s fütetlen szobában szoktam lenni, egy

kor Freiwaldanban {ütött szobába léptem, va

lami szorongó nehéz érzés fogott el, annyira,

hogy ki kellett mennem a' szabadba, 's min

dig úgy tapasztaltam, hogy a' betegek, míg

nz idő engedi ’s elhatârozottan akarják a’ nap

nak nagyobb részét szabad levegőn tölteni,

sokkal jobban vannak 's “так а' külső beha

tásra érzéketlenebb, mint megfordítva.

Az asztali társaság különféle rangú mind

két nembeli személyekből állván, ez okból sok

féle tárgy van az idő kedves eltöltésére, még

is legtőbbszöa a” gyógymód körül forog, mi

vel ez mindenik vendéget leginkább érdekli.

Rang nem jött itt tekintetbe; az ezredes épen

úgy foglaja el megérkezésekor az utolsó he»

lyet, mint-a’ hadnagy, 's a' minister úgy, mint

az írnok; nagyonis obajtható. hogy az ari
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посты?! îäe, hol mindenki annyíra közeìït e'

termëszethez, sohn be ne férkezzék 's el na

nyomja a' уйдёт társalkoclàst, melly eddig

\minden alkalommal olly jóltevöleg mutatko

zott. Int ott prohâlt ugyan еду egy (a’ сепии!

jâra büszke) külôn târsasâgot alkotni, ¿e soha

pártolâsra nem так, ’s végre чаду kénytelen

volt az ездим: csatlakozni, тазу egycdül

maradni, веника! szâmba nem véve 's minde

пены kinevettetve. _“

Az, hogy a' târsasâg különféle rangů тб

veltl emberekhöl áll, hogy természe'tvizsgâlók

"l orvosok is meglâtogatjâk az intézetet ma

guk gyógyittatâsa чаду а' gyógymód теша—

nulása végett. hogy mindenki egyenlö Ниже.

lettel és szeretettel beszéll Priesznitzröl 's ad

За magât vezérlése alâ: mind ez, valamint

lzâmtalan szerencsés gyógyítâsa az ö метё

lye 'a intézete mellett szóll, 's az a“ néhâny

keveset jelentô felszóllalàs is, melly itt ott

ellene emeltetett, nem hogy neki ’s a' ió ügy

nek банана, söt înk'abb azon megtâmadók' pu

jasńgât пашей elö, és вещий: jelentöleg hang

а“: el mind azoknak dicsérö felkíâltâsai közt,_

вышек alkalmjx volt Graefenberget jobban

megismerni. Valóban Priesznitzröl свай}: 01

lyauok vélekednek тоны, kik тазу elöitélet- .

tel mentek Graefenbergbe, ott egy Её: napot



'-219

múlatlak, mindent elöitéletök ssomíivegéveì

vizsgâitak 's olly okultan hagytâk e' аж, mint

а‘ hogy oda; mentek; шву а' kik Graefenber

get még nem is, Индий, Ьапещ csupân minden

ńiitâs ellcni gyülölségböl, a'nélkül, hogy meg

vizsgâlnâk; jobb ç az тау sem, szegülnek el

lene; vagy a' kik önhasznukról vezéreltetve,

а jót még csirâjâban .elfojtani szeretnék.'

Nem lehetem, hogy az úttal ne emh'tsem

K r e b s úr érkczését Breslauból az Esti

lap’ (Abendzeitung') 13k szâmâban 1836, más

névtelenét ugyan ott a' 283-k szâmban ’s har

madikét a' Berlini egészségi lap' (Gesundheits

zeitung') 45-k tavalyi számâban. Negyedike n'

breslaui hírlapban, midön az obernicki ferdö

intézetét hirdette, aljassâga àltal, mellyel ké

szült, mondvân ki magâra az паст, emlite'ç

sem érdemel. K r e b s úr értekezése'ben, mel

' Пуст. módositva a' breslaui hirlapban és bécsi

Egészségi lapban is kinyomatott, minden 1:5—

gondolhaló módon kivânia Priesznitzet a' рёва

korsâg gyanujz'xba hozni 's a' vilâgot elhitetni

a' felöl, hogy nekie rövid idö alatt ha nem is

Rothschild газу épen Croesusnak, legalâbb mil

“он! birónak kell lenni. E' mellctt a' Graefen

bergben Лёт]: szenvedhetetlennek, a' szobàkat

alig lakhatóknak 's sz életmódot rendkivülikölt

légesnek Реза ’l mindennek вьюг]? venni
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keůvét az oda menetelre ‘s még ваг. Emilia

“беге.` hogy a' curâval élésben Priesznitzre

nincsen is szükség , hanem azt еду elöitélet

töl ment orvos felvig)âzata alan otthòn is vég~

ben lehet vinni.

A' mit Krebs ůrnak a' haszonkereset

len Priesznitz lelkületéröl mondani tetszik, az

6 reâ szép fényt teljességgel nem vet, 's azzal

швей: azok elölt, КН: Priesznitzet közelebh

röl ismerik, nem szép oldalról ajânlja. Mert

таджик. hogy Priesznîlz épen nem pénzkór

sâgos, söt még ott is jóltevö, hol csak hâlât

lansâgra шёпота. Bìzonyìtjâk ezt azon зайт

falan szegények, kiket. naponke'nt maga МЫ:

légén tâplâl, de a' kik hálâs köszönet helyelt

vízcsatornâiban még шт tesznek. Bizonyitjàk

поп szâmtalan levellek, mellyeket hozzâ na»

gyòbb-részint be'rmentetlen küldenek tanâcsa

dés végett 's mellyekre ö olly szivességgel 's

barâtsâggal felel, jóllehet még eddig clé mind

azon jósâgért semmi hálâdalossàgot nem nyert,

még csak a’ levélbér' viszszafordìtâsât sem,

melly nekie évenként 100 pengö {ты többen

âll. Bizonyitjàk a' számtalan вытек, mellyek

ben az афиши; tiszteleldl'jt nem Година el,

mìvel tudta az adónak szük környületeit, vagy

ha ka' gyógyhâsnak ohajtolt foganatja nem то".

Bizonyítjâk шок, kiknek ö, jóllehet élelemért
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’s más egye'bért adósok maŕadtak. még pénzt

adott az útra kölcsön. De ö mind ezen так;

ran megůjuló hâlâtlansàgokra sem vàltoztatja»

meg viseletét, segít, a' hol lelict, nem sokat

gondolvàn vele, meg'hâláljâk-e, тазу nem. Hog:Y

vendégeivel élelmöket, szâllâsokat 's 4màs вишь

ségöket mcgfizcttetifki уезд azt rosa neven?

’S hogy ö nem akar egészen ingyen mun

kàlni, ys azoklól, кинзы gyakran âlmât sza~

kasztja félbe, kiket mindennap Шпора, kik

röl gondoskodott ’s kikkelegyült szcnvedett, М—

lât is vârhat: ki ища helylelennek? Az ö he

lyében mindenki .több hasznot.vonhatna belö

le ’s talân milliòval biró is шьете, mire Priesz»

nitz soha sem mehet` mîvel akkoi' 200 évig kel

iene élnie 's évenként legalàbh 500 tallér'tisz

la nyereséget vonnia intézetéböl. Mi egyéb

iránt az élelem, hàzbér ’s tb. drágasâgat Шей,

azokat leebb pontosan leirandom, 's reméllem ,

занимай sem lesz она drágaságrói panaszol

ni. — Hogy_ Graefenbergben hegyek vannak .

az й: rosz idöbcn sàros ’s csupân вишнёво

sekröl van gondoskodâs, azt részint Priesznita

nek hibâúl tulajdonítani nem lehet, részint ре—

dig ha рею is mindenre, de sokakra nêzve

igen jó , ha egyszer élelökben ollyan esetbn

далек, -hol a' csiqált займёт! а' valódìtóimeg»

különböztetni типаж. De hogy egy balise'
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lettől ment orvos is a’ hideg'víz'mìképenihasa

nálása 's hatása felől szerzett gyakorlati ta

pasztalás nélkül a'vízcurát sükerrel tudná hasz~

шит, felette kétlen ’s velem együtt bizonyo

san kétlik mind azok. kik Grael'enbergben to

vább éltek a' сайта], mint Krebs úr. Sőt azt

hiszem, hogy tapasztalás nélkül vizcuránkhan

az orvos többet ártana mint használna, mivel

mindig és mindig tanulmányait akarja használ

ni, pedig minden csak attól függ, hogy a' ter

mészetnek útat nyisson 's azt egyszerre sok

munkával ne terhelje. Egyes nyavalyáknál erről

tán még többet mondandok, most csak azt e

rösilem, hogy egy orvos is, legyen bár leg

jobb vize, Príesznitzet egészen ki nem pó

tolhatja, ha ennek tapasztalásával nem bír ‘n

e' iekintetben a" legtudósabb is sokat tanul

hat tőle.

1 Á'nevetlcn úr úgylátszik orvos 's csak

olly kicsinnck veszi ez ügyet, mintha nemis

értené, vagy érteni sem akarná. Nem birok

annyi tehetséggel, hogy őt tanult tudatlan

„ságából kiragadjam 's a' Имама téritsem,

de azt tanácslom nekie, hogy csak ollyan

tárgyról írjon, a' mellyhez ért ’s hagyja il»

пище" а' vízcurät, mellyet annyira le nés,

hogy még próbára sem méltatja.
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A' berlini Egészségi lap' ¿iS-dik szâmâbal

orvos Alberti megnyuglatja ugyan ìàrsait ez

okos gyógymód illánt ’e Prieszitzet és шипы

latit kedvezö szempontból itéli, de a' Pricsz

nilz módszerét olly keàkeny hatârba szoritja,

hogy _ennek a’ hypochondriâsokon kivül több

betege nem is теги], лаке: nagy llelküen âltal

enged nekie. Tovâbbâ azon щам le'vö dolgot,

hogy a’ cura következésében kiùtések lesznek

a' börön, csak mese'nek жанр, 's teljességgei

meg nem ismeri, hogy azok kóranyagi részek,

mellyeket a’ természet ezen úton üz kia’test

ьы. ЕЬЬец ferme tévea Alberni úr 's шегёьев

ellenkezik K'röber' és Krutz` állitâsâval , kik

вбиты. több ideig ’s nyomosabban vizsgâllgal~

так Graefenberget ’s épen azon kiüte'seketigen

helyesen a’ cura következésének ismerìk. биза—

ga is meggyözödhetik ennek 'valósâgâróh ha

még egyszer Graefenbergbe Её 's egy pàr nap

nâl többet fog ott tölteni, mivel olly kevés idö

nem elég arra, Mogy ez egészen й} gyógyitàai
módszer't minden hatâraiban megismerîe ’sŕ Ге

löle _helyes ite'letet tehessen. Szâz példa 12520

nyitándja Ье nekie, hogy ezen kiütések a'cu

ra' valódi következései 's сея]: ollyaoknâl, kik

nek megromìott nedveit a’ természet tisztiumi

löl'ßkedik. Mért Карпы: a' köszvényesek remi

ßzerint лаву mértékbeu daganatokat a' végń- 

J
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steken? Mért jelennek meg a' cura' kövctke

zésében újra az az elölti nyavalyâk, pl. „как

(Tripper), мы: ’s t. e' f. mellyeket k-éńesövcl

eltakartak “дум, de ki nem gyógyítotlak?

Kitetszô, поду kik a’ graefenbergi Нисп—

râròl roszúl vélekednek, azok он: csak kevés

ideig múlaltak, тёток pedig, orvosok газу nem-1

orvosok, minél többet voltak ott ’s vizsgàlgauak

annál jobb véleményt nyertek felöle. Ezeknek

több idejek volt oda бы; elöitéletök' Переше

zésére; azok peilig olly kevés idö alatt min- 1

dent csak elöilélelök’ 's theoriájok' szemüvégé

vel тёте]: 's azzal is плешек baza. 'Ne téved

jen el hät senki ollyan orvos beszédére, ki

~Gi‘açfenbei'get чаду épen nem , игу csak két

napig Нита, mivel az illyenek balvéleménynyel

юнца); felöle, hanem bizzék egészen az 53:12

sàg szex'etö Priesznitzben, ki` semmit sem щёк,

a' mit teljesileni nem tudna, ’s ha egyszer .ma

вага, vâllul папани, az ollyan bálran és nyu

войти vesse mngàt a' cura alá, âllhatatossâggal,

's hi'zvâst állja ki, bármi jelenetek is mulatkoz

zimak, mivel шипа]: jótékdny sükerét bizony

nyal tapaszlalandja. ‚ l n

Nein Àles?. érdektelen olvasóimnak meg- ‘

tudni, miként. jÖlL Priesznitz arra, liogy дубу-

imézetet Бинтов 's mikérit szerezte lapasztalá

sait és мешка. Èzen kivânsâgot. elégitem ki
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elöhb, mielött a’ graefenbergi készülmények

röl ’s élelem ârrâról szólanék. Priesznitz helye

zetéhez képest meglehetös nevelést nyert atyjá

tól, minthogy ez egyike volt a’ Graefenbergbe

települt tehetösebbeknek ’s mâr зуек-теткой

Ьап tiszta észbeli tehetségc'nél ’s rendkivül nyu»

godt elméjénél Гоши éles vîzsgâlóra mutata.

A’ hideg víz’ зубу/“6 hatâsât különféle kisehb

sértéseknél tapasztalta ’s ezen felséges gyógy

szerre паду figyelmet Кокпит, midön öt egy

kor valamelly szerencsétlenség érve'n , melly az

tân alapoka lett az ö és töbh ezer embertár-ŕ*

sai’ boldogl'tâsának, öt csak nem erövel vízor

vossâ tette. Szénahordáskor megrugvz'm> ё: âb» «

râzatban еду ló, ke't foga kihull , leesik, a` ter»

helt szekér ker'es'ztülmegy'rajta ’s нёс oldal~

csontia betörìk, ůgy, hogy âiulva vitték baza.

Minthogy az oda hi'vott freiwaldauì sebész ůgy

nyilatkozolt; hogy ö minden esetre bénna ’s пе

héz шпината шйпд13о1еЬесек]еп lesz, Priesz

nitz öt elküldte ’s maga Газон gyógyl'tâsâhoz

úgy, позу elsöbben is Нита! egy faszék’ sze

geletére Гейши, lélekzetét Гейш-попа `s ста]—

езоппай nagy kínnal> helyre nyomta, azutàn еч

zekre hideg vízbe màrtott aszlalkendöt bori'r»

татом, gyakran megújiltatta,`e’ mellett keveset

evett, foly\ást Ша a’ hideg,.vizet„ egye'bkénz

nyugodtan mayadott. Tl'z nap mulva mín` Инте-

5
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hetett ’s csztendö teltével mindenféle шипы,

mint azelŕltt, végbe vihetett. Ekkor mintegy п

évü volt ’s ещё] fogva vcszi kezdetét valóban

vízgyögyitâsi tapaìztalâsa; mivel magân vevén

észre a’ hideg viz’ gyógyító erejét, az elöfor

(lult esetekben azt má'soknak is ajânlotta, há

zz'xnálembem'e ’s àllatra is használla; ez âlŕal an

nyira nött ismerete ’s használhatott'szomàzédi

пак, hogy тёти iclö alatt hirbe ты, minden

felé hivták segitségért ’s hâzâhoz tolakodtak gaz

(lagok, szegényelc, llogy дубы/Ива. A’ külön

' féle betegségek’ (Лез tekintele't ’s vizsgàlö el

méjét aonyira müvelték,hogy a’ szokoltabb nya

valyákban ineglehetösen» isůleretséget Карем:

’s mivel ö csupân a’ “же szo`ritotta figyclmét,

’s feje tiszta volt minden шестым, mellyek

félrevezethették volna; mivel csak a’ termé

szet’ szavâra штатом, melly benne annâl ér`t

heîöbbeń sìólott, minlhogy mesterség ’s elké~

nycsztés eleibe пеш ¿l10n ’s mivel terme'szet

fefetti eröt_ mesterkélt orvossâgokban kercsni

'nem tudott: bz okból llamar felfedezte a’ 111135

kat, mcllyeket sok betégségek’ rendszerinti

hànísában az életmód és szabâlyratnézve el

kövctnck ’s тёща: talâlla, miképen,a’ viznek

különféle használâsa által a’ пушка!) ának ellent

állhasson. Több évi gyakorlâs és szorgaflmas

называющая, mellyekre Semmi дна] meg nem
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végre à’ vl'z’ munkálatában bizonyos theoriárá

vezérelték, melly бы: legbonyolodottabb пуа

valyákban is soha meg nem csalja. Bizonnyal

solía ezen tapasztalásra nem jut,. ’s következe

tei más nemüekké válának, ha szokòtt úton

lett volna orvossá, ’s szülctèlt idomàina'il Ковш

bär mindenkQr nevezetessé, «le mivel akkor a7,

felvett theoriáktól vezéreltetnék, minket soha.

illy hasznos tapasztalásokkal nem boldogl'tott

volna, mint igy. Hogy тешь ö ne legyen tanult, _

eddig a7 jó ügy kivánta, de most Юннатов len- -

пе, nyernie annyi orvosi képezést, hogy fon-

tos tapasztalásait ’s Lalalmiinyait krendszerhe

течёт], а’ világnak átadhassa. Mert akńr mennyit

{пак ’s még irandanak Graefenbcrgröl, kétlem,„

hogy mind аз: felölelve ki'lperilhessék, a’ mit

ö nekììnk mondhatni плана, ha szót adhatna ér

zéseinek, mellyek ё: minden штифта! ’s а"

legnehezebb esetekben is olly bizbnyosan vezéi'-

lik. De félek, hogy Priesznitz maga módidról'

solla sem fogv valamit közre bocsátani. Ninos

hát egyëb ahátra2 ming figyelni он, а` hol szük

ség ’s az el figyelt vizsgiilodlìsokat а` közönség

gel idöröl маге közleni ’s végl-e еа‘ legfonto

sa'bbat azokból egészszé alakilni. Ígaz, legiobb;

lenne, ha valamelly dex'ék orvosA a’ сига! löb'b

id'eig гашиша ’s tapasztalásait a’ közjóra (ШИК?

~ sì*



___33__

ná; mi egyszer’smînd meglehetös nyeresc'getís

hajtbatna, mivel ha hasonló inlézelct ailh't, bi

zonnyal szzìmos vendégeì lesznekQVolt is mail'

tavaly néhány hónapîg Graefenbergben еду ü

gyes ifjú orvqs, Harder, Petersburgból, épen

сна]: azért, hogy a"curát megtanulja, ’s a’ mint

Graefenbergben mondtdk, Pelersburgban viz

gyógyintézetçt állitson. 'S mlvel ez , Priesznitz

saisit itélete szerinl, mind azok között, kik

Graefenberget e’ czélból Нащупав,` legtöbbet

tanult a’ cureìból, várni lehet, Воду hatáskö

rében _sokat hásználand ’s tapaszlalńsai a’ Priesz~`

nîtzéìt öregbítendik.

Priesánitz ennélfogva minůenkit зубе“

tote, ki hozń ment ’s gyó'gyítható volt, és máx'

зонта ment vala (свай egyik» évben mag-¿nail

'sa' környékben 1500 beteget ярые), midönV

тёте, mind а'_ mellettis, поду nagy keresete'sem

volt, mìvel maid mindenkit yingyen gyógyl'tott

’s nem is mutattak nagy МН: iránta, az опо—

sok tanaicsosnak шашек, hogy ежей áml'tásnak

v-éget vessenek. Beváäolték 7es miyel meg nem

tilthattnk, hogy embertársainak a’ hideg vízivást

’s az'zali mosást ne tanácsolja, tehát N. kerüle
ti orvos тугим а’ spnngìait,Y mellyet Priesz

nitz rendszerint mosásra пазами, hogy ha lc

hct,`_ valamit benne felfedezzen, mi a’ kimagya

павиана“ ewa .t маце, de terlpészetesen sem-V`
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mit sem так. Egy freiwaldaui orvos hasonlag

âmitâssal vâdolta volt el,\azt advân fel a' tôb

hi Вбит, hogy egy moln'artìs ö gyógyi'tott vol

na ki köszvényéböl, nem pedigPn-iesznitz, mint

ez âllitja.,Priesznit`z a' molnârral és orvossal

törvényszék elébe âlliuatván, 'a' molnâr azon

kérdésre: „mellyik segitett raita a' keltö kö
zül?“ аз: felelle: mind a' kettö segitett; or- î

'vos D. (igy hivtâk) a’ pénzem, Priesznitz a’

köszvényem' elvételében“ - Több cselszövé

nyek пьёт kivilàgulván, hogy Priesznitz csupân

На, levegö 's mozgâssal дубы“, végrc meg

engedle felvilâgult kormânnya, hogy vx'zgyógy

intézetet álh'thasson ’s oda mindenkit felvehes

sen, ki benne bx'zìk 's kit ö meggyógyithaló

пак hiszen. E'szerint a’ réâ irigykedö оптово]!

tól egészen függetlenné téçelvén, âllitotta fel

tîsztsége’ védelme alatt intézetét, Га nem sokâra

Öröme volt annak virulâsât Мин mind повёл-Еву

le'snek ‚Засади, mellyet vâllalata' sükere szom
szédjaihan ’s magâban 17`reîwal<lnubanis,V molly

az ода csödůlt Мезенский! ez által még hasz

not vehete, támasztolt.

Az шву pórnép öt 's az iŕlegeneket az el~

sö években mennyire шабаш, képzelhetetlen

's csak miután néhânyat kôzj'xle а' felenvolt пазу

rangú személyek' befolyâsa â'ltal kcményen meg

büntettek’s kezdették átlâtni, hogy az Заще

`
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nek pénzt, hagynak ott, csendesedett le. Hány

idcgen volt ott évenként 1829-töl Роет 185643,

mcgtetszik a' következö jégyzetböl:

1829-ben volt 49.

1830 . . . 54.

183i` . . . 64.

1852 . . . 118.

1853  . . goó.

1854 . . . 255.

.1855 . . . 342. .

1856 . . . 470.

mindöszve: 1558. .

Mellyhez lla oda v,eszszük a’ sok szegényt,
i МКМ апоКоп kivül gyógyitott 's kik nincsenek

ха’ fel-dökönyvbe irva; a' sok szenvedöt, kiknek

a' gyógyítâst szóval és iràsban aflta; azon szám

wlan sokat, kiket intézete' felâlln'tása elött зуб

„при; 's`azokat, kik a' Graefenbergböl дуб—

gyulva haza mcnleknek utânozatára 's ràbe

szélésére éltek a' сих-Ат]: képàelni lehet, már

is milly soknak Манна]: Priesznîtz 's milly sok

ezereknek fog használni, ha a' gondviselés meg

larlja élelét ’s ege'szségét, mi egyszerü életmód

ja ’s nyugodt, ridám elméje mellelt biztosan re

mélhctô. ‘
Becsülik is ё: âtaljâban érdeme szerint Y

annâl МЫШЬ, mivel szerény és követeltség né!

' мы. Mçglàtogatta volt Graefenberget tavalyi
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augustusban Maximilián királyi föherczeg is,

‚Ьёг óráig beszélett Priesznitzel ’s` az érdem

teljes férfinak tiszta eszében, nyugodt, szerény

magaviseletében gyönyörködve 's intézete' ál

landó fennállását óhajtva hagyta el azt. Egyéb

iránt érdemét nem csak a’ nagyok' becsülése

hirdeti, hanem bizodalma is azon fő rangnak

nak, kik magokat curája alá adják. Tavaly volt

nála 17 gróf és grófnő nagyrészint családostól,

három annyi báró, 7 generál. és generálnö,

két tábornagy, több ezredes, egy minister,

több udvari tanácsnok, 14 orvos, több papi és

polgári karbeliek. Egyébiránt voltak vendégek

Ángol-, Franczia-, Olasz~,Muszka- Norvég-, Svéd,

Lengyel-, “Magyar- és Németországból, mi на:

mutatja, hogy Graefenberget nem csak Silésiá

Ьап isme ik és becsülik. Jelenleg ott van Né

metorszâg' egyik uralkodó herczegének testvére.v

A’ különféle költségek Graefenbergben ezek:

Egy nevendék vagy értkorú- ezüst pénzb.

személy? étele egy hétig: . 4 fl. -— xr.

Egy“ szoba a’ kö-vagy nagy desz

Камины . . . . . . .

Egy nagyobb szoba mind a' két

háznál . . . . . . . . 2 „ 48 ‚,

._ Egy nagy kamara . . . . . -„ 50 „

Egy kicsiny . .i . . ._ . . — 7, 30 „

259_9'
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Еду szoba a' kis deszkahâznâl

földszint . . . . . . . 1 11.10 xr.

Elsö emeletben т . . . . 1 „ —- „

Fgy kamera . .’ . . . ——‚, 50 „

Еву cseléd' étele . . . . . 1_ „ 38 „

Egy пазу pokrócz’ hasznâlâsâért -„ 28 „

Еду kicsiért . . . . . -„ 21 ,‚

Ferdöhöz tartozókért еду hêtre -„ 14 „

Asztali szolgâlatért . . . . „ 7 „

Egyébaránt egy külön ferdöszol

gának egy hêtre . . . . -—‚‚ 40 ‚5

Egy репринт; mâtrácz, lepedö és

két Pârna еду hêtre . . . - t „  „

Egy lepedö . .Y . . . ,l . -—5‚ 8 п

Ollyannak, ki egyedül lakik еду

szobâban (mi, так nyârban,

nem mindlg lehelö) 's nincs

legénnye, ввёз: héti költse'ge:_

. A Еву szobâért '. . . . .  2 n ""‘ n

.Èîelért . . . . . l . в 4 i, _" п

Ferdöhez tartozókért . . . — „ 14 „

Asztali szolgálatért . . . —- „ 7 „

i Ferdölegénynek . . . . . -- „ 40 „

mindöszve ezüstben 7 il. l IP.

Itt ап‘а машин, hogy a' vendég двупе

müt magâval hozzon, ШУМ: pârnahajat és le

ревёт, mivel ezek itt meglehetös drâgâk, a'mel

lett más betegek âltal изгнанных. Jó új Pok
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róczokat lehet шип: Priesznitznél, надув! 8.

kisebbet 5 pengö forintért. Egyébirânt a' tir~

sasâgba lépésével все: n’ szépi'tö és pénzren'i`

gyelë biztossâgi pénztârba

egyes шваб; '- I о » о i il. 4o xn

egyes asszonysäg '   ‹ l „ ~ м

egy csalâd  '  5 „ ez. p'.

és ezt hat liónapra; ki tovâbb můlat, a’ 7-ik

hónapra újra Бис.

Most kérdem még сдувает: van-e más ol

lyan ferdöhely, hol valaki mißìen szükségeít

hetenként 7pengö forint költaéggel fedezhesse,

’s lehetfe ok e’ szerint dràgasàgra panaszolni?

’S hogy mind e’ mellett »is vnlaki az élelmet

drâgânak ne talâlja, iegyezze-meg, hogy Grae

fenhergben шва nélkn'ilr eszik az ember, ’s renci

szerínt mindenkì töhbeg mint, a’ mennyivelék»

vqégét lecsillapilhatja. Az _élelem n’ теней jó ‘s

пазу mennyiség.ü,.§z, étvâgyîpedig шпаге rend

НИШ, minek ока a' sok лишаёв, gyakori fri

vízìvâs, ferdés 's leginkâbb az erös izzadâs,

melly âltal temérdek nedvesse'g танец-ОМЕ ki

's mellynek újra удела kell Pótoltatni. Hogy

képzete lehessen valakinek ты, milly паду

n, elemésztésßraefenbergben, feljegyzem ide,

шепну? ё1е1ршпвщй lkél «alA egy nyâri nap :M

Marhahůs- mintegyk -' f- 2 mina

Вогнутый - - - - 2 „
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Berbécs(örů)l Ы: —' 1.1 11:68:35!) fon.

Sertéshůs - - ч- l ›„ 50 „V >

vBélzze v ‚- бодать!)

Csirke   160 =„ _ ~

~ назвав. - - Y  1f4 урна. ч

Zserńlekâsa  f  - ' U4 "Ним .

Irosvaj reggelire « ~ Ё [мг ‘La

чаду imsonyíl-ì'a-l  1. .§60 font. в’ (7.

Kenyé;` 6 véka lisztböl \  `

Téj 4ßo~mes~zely. д -‹ .i `

Asszúszilva l щекам : .YM нём ‚ s мг?

`н31 - .Í Г“; 1"; о '1::1: Т ' :d'ń'i 'Us

Тайн 500.- с" y :fe f, шт}.

_Süteménynek 1 véka' Нэп. Ъ: .’. нем ;«„

„ Nem szükség „надаёт; мертв nem `

mind egyszerre tétemek az'àsztalra;'hanem ve~ ‚

gyünk fel csak példâi'd’ egy nyârì ebe'det, '518

vesrç, sóhaföttre, 'inâriâsraà выше, beesinâlt»

ra, u'íteményrev 's .kenyéŕre legal'ább-is @-mâzsa

¿tekîmegyfely "mha ide машинные! изв/ей

Ё: езПёН бит, шеБЩЬеЕ'ТоБпЁ, 111611671! eíz'»

nek Graefenbergben 's~a’ 4 ft.- еду hêtre ~bizo

nyos'anKnem sok. `* f ' ›‚.. ` .. ‘

Мёд}. 4emlŕtenem kan; fhbgyfa* Gräefeńbdŕìg

,be szândékòzó .ne а Iterhe'ìje фашизм 'szë'p

öltözeuel ;: щьаььч они Y'kényelmeusëgére ‹ n'éä

Zen» mivel ott ~a’ kiŕlsö«ezìc'zmmáï-a lienkî Àsem

*SWL nin# is гей ida, inkábß “Басист, hogy
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a’ helyett hozzon magával тазу 6 lepeöôt, he»

ha'my asztalkendöt, több hasznâlqgyolcsdarabm

kat boritéknak, еду csomó kendiit, két pâr pán

tóflit, еду pâr yerös vízbe való csizmz'xt, egy

meleg jâponikát (Schlafrock,) melly kivâlt a’

zuhanyferdés шёл jó szolgâlatot генри 's ogy

köpenyeget. A’ lepedökkel терзал-Щи az em

Ьег testé: a' ferdés utân; a’ pântoflit pedîgfer-\

dés alatt hasznâlja. Lehet ugyan szalmâból font

e’ féle pântoflit ott helyben kapnî egy мы.

felett szolgâló Итог. nevü legénynél, de'nagy

Pél'dânymemigen van. А‘ többi sz'ükségeseket

иву Jânos дна], vagy Freîwaldauból meglehet

szerezni. Könyvek’ behozatàla meg van неуда

tiltva, mêg `is a’ gyam'nalan iromânyokat Шинш

csâtjâk'a’ hatârszélen. Általjában sn'lun-mimszui

di батей, mint Graefenhergben hallottam,min

_dig udvariaèak ’s harâtsâgosak, mennjire hin-I

иди]: engefli. ‘

(Ш Munde azon vendégek’ -intéséregjik

valamit Gràèfenbërgheń теней ’s Prussiâba

ŕinńi szändékbznak, elbeszéli maga történetéc

a’ Patzschkaui ,harmìntzatlnâh hogyan térîtetle'k

’s büntették-meg 8 tallér ’s 8 garasig, ’s unì'

csolja, hogy minden csekélységet pakolatlan

hagyjanak, hogy a’ hatârszélnêl felaâhassâk

’a ez âltal a’ царапины és hosszas шинным

megmexfekedjenek. °‘
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Tovâbbâ Пай]: az útat Dresôâtól Grae

fenbergig.' Hanem mivel ez a’ magyaŕoknak

e'rdektelen, innen kihagyatott).

Graefenbergböli elútazâsakor örizked

М a’ “Мёд, nehogy valamelly freiwaldaui

izekeressel hosszú útra egyezkedjék , ha

ваш tösténr hatârozza meg a’ teenclö ůtnak

ârât 's шпон felpénzůl nekie néhâny kraj

`(щёк-12, de a’ szekérbérböl semmit se fizessen

ki. Tudok eseteket, midön az idegenektöligell

mérséklett szekérbért kértek, de midön men

ni kellett, аз: ióval felhâgtattâk ’s illyenkor

nincs az embernek idcie й] szekerest keresni.

Én megalkudtam volt Seidel-lel Freibergig,

’s reméllem, поду olcsón éä kényelmesen ha

за mehetek. De ö már mâsnap különféle fo

gissal nem akart tovâbb menni, a’ harmadik

nap pedig, bär többetfis igértem, nem akart

tovâbb mozdulni ’s l'gy kénytelen voltam más

завивке: fogallni, többször változtatnì, minél

Говна, »okkal tôbbel kellett beérn"em,mintsem

Seidellel megalkudtam volt, kinek máx' az al~

kůkor {спец szândéka volt, hogy engem to

'abb ne уйдут, mint érdeke Штата.

«_i-_,
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Ideragasztom kivonatban a; graefenber~

gi intézet' hâzi пандемии.

1. §.

Minden vendég вши adja таза: az 'ora

szág' törvényének. A’ szerencsejàtékok mind

ezen tekìntetböl, mind az egészségre ârtalniu

befolyâsukért meg nem_engedtetnek. '

2. . ‚

Minllenmegérkezöngk úti levele'vel вен

magât' Милейший. l ' _ |

_ 5. §.' ' ._ 'f "n

A’ megéŕkez'ç'înek~ elöre mégrendelt ‘Éizälï

lâsa töaslzéñ'tî kîmutattatik. a) ."U ' l' 'I' ' "

t' . ‘

4- § 4

A’ ferdés’ ideiét, helyét ’s Ванадий: csak

e'n (Priesznitz) hatârozoxń meg. 1j ‘

5': 5. ’ _‘

ЕЁ, személynek плывущий “(завывать

во. vagy szolgälónak) herenként взыщи 4o

xrért lesz megleendö..

 

\

а) Itt mindazàltal a’ már mondottra, a'Prîeszniu.’

tulajdon nyilatkozatára fìgyelmeztetem olvaen'ńmat,r

hogy t. i. nekie nem mìndig'lehct` a' шеек-саде“

szàllâìt üresen tarlanì, ’s поду a' ki Pénzét Ье—

lüldte, en ugyan `mindig, do elôra rendelt nid'

ша: nem mindig kaphatja meg.
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d

6. 5.

A" hozott cselédeknek, ha jut; hely acla

tik és élelem, de csak azon feltétellel, Вову

az urasâg таежнице ’s ед velek szâmolâs

by ne elegyediem. Ь) ‚ВоЬёпуогпй а' cseléúek

nek аза]: a’ пешек ьышщаюп szobâban vagy a’

szabadban lehet; az, épületekbenl пек: kell

gyertyâval jârniok, hogy kâr ne történjék,melly

ha lesz, urok Гоша azt megtériteni. A’ cselédek

szolxott órâban csengettyüszóra бутилен; egy

>be азиатов , onnan вещий: el nem vis'znek,
h'amegm¥ éhségököt ott'rrncsendesitik le. Ètel ’s

egyéb felelti panaszukqt urak âltal juttatiák ho

zâm. “за: аЬЫюп kiönteni ’s мы: vagy bo

ritékot ferdökâdakba'n kimgsni nein szabad с) -

7'

Cselédeknek', kik curával nem élnek, a’

kádakbani ferdés szorosan тишь, valamint a’

mhâknak szóbâkbàmél folyosókoni mosâsa.

 

h) Àltalában tanâcsos magâval слюде: ноша, фйуе1

tartâsa nem kölnséges és a’ graefenbergi legcnyek

részint nem igen vele'lkednek a' kész имама:—

tételben. р к

с) Mind е‘ mellett Бунт-ан megteszìk @it пиво]: a'

(ставший is, mit сна]: azért emlitek, hogg a.’

ñgyelmezletett vendégek ezt индо]: ne enge jék

зверёк-1611311, mìvel Priesznitznek lebetetlen mim

денёк ielen lenni 's наймем szemmel индий.
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Ennek, valamînt más rendeleteknek ismételt

âthâgâsa' esetében az uraságok más szâllâs’ fo

gadâsâra kéretnek.

a. v§.

Istâló és szekérszi'n csak едущей meg

hâlâsra adatik. A’ kik lovas szekeröket haza

nem küldik , a" faluban v'sgy' Freiwaldauban

kell tartaniok. Az egyszeri meghâlâs’ iüeiére

lovak сак-1535261 gondo's'kodás тёще“.

9«`.§r

Kptyâkat >tin'tani,,nani lehet ’s ezeknek
¿tel seguirli'x'feìltéteìlI ¿Maíz-'zeig tuiiiitatvik.y \ ¿„

Ena.- f 1 .10.?5@. -;«'«‘ - -'‘1”l "+2

Urasâgoknak , kik lietegse'gök :'miân 'asz

talhoz nem jöhetnek, ételök a’ szobâba külde

tik. De edényröl ‚вазоны: kell gondoskoëb

niok ’s az ételëg ârâról. идёт: egyezfkedniök,
mivel az étkek’ illy'eb elosztdggtlâsßâbnwìârdm

van. d) Ebéd és vacsorâra сцеживании“ паза

tik jel.
л _al

.‘;»'~.„, ‚51.1 и,” » » И -v

i.

 

‘1)’Mînâ e? Ímelleft'îs ’ńs’5as"ziàil lídényelß,` íòlleheì

nyârban `200«s¢îeriiélyre is' èlegcndô "volt,"két hô
.) пар ‚там vlrlnyiba» qrìgdtll'li .J bogykàlig sv't'ilt elég

-~'^- вбитые то; mìf'x-és'giînt- oiŕń'án ‘cken ,mivel as

. гниёт)! öziîl,l kikételökétbirzobâìukbn Ник“,

ogyìk 1cm видовыми заедут.
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Il.“ ""~'f'",. Г'Г! 'MJJ î' EVIVEÍ I . u' .'

= .î il.r'§.
„
‹'1` - 1.':'

Dohânyozni n’ terembeń ей]: aliitâìi le

let, ha az „мы: elszednék. e)

J, ь. › ' ‘fue i3, ...Ll г _

i j' Í I.’ 12.15; lÍ- .iwi-’W ‘W’ ч

`Tângye'r ’s t. e`» fëlét Szíll'âsârlvìhnî из,

eselédja âltal viLetni зенита]: sem Шт. Ezért

az наган szolgâhoz kell folyamodń.

15.5: ‘ l A Н ‚

Оуптнкб ”евзЁ'ЗябЁкЫ' .íîzkîglh `ni. A’ cselédek fo óràkor fekìîůjènek'le', гё

»zint hogy a’ hetegeket.`ne hâborit'ńk; кбайт

огкб1свйвёв’доййёгъдв 9. х _ я »9. 1€»- ‘

' ,fl.‘‘ÄIÜIIL'BEHJV 14. $. 3 'Tl'.ß'l'

„АМАЪ ñzetés szâllás,'étel, säolgálatérl ’a d».

ь .in

nombaìonhdél сит wm'nik.. Í“ "fi \ › '»"ìf"

' л . »f л ч с f. v МГ: ' '- I

. ` 'x .I L* ' ^ ‘\

 

с) Ezen rendaient is, könnyexîlehet домом; gyaì'»

ran àthágják. l `

f): Мёд isl nem es расдЬёЬогйсоыёж álmunkarflh»

_‚. ma)9k_ glial.“ l;y eggnçk .è_sy подвалу nagymìesz

‚ ‚ kaháznal.¿mmd_çn éjlçly ‘Msz'ò магний; volt, лапу

remlszel'mtl èlfél'àvmegleihetôs Шпиц -és náj kö

1 нач уеёпевеие peguqêtI ,'sregészsègèt 's lnég non

felul maaolmak is alkalmatlanságotßurutl.y»

, ‚
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15.

Elmenetelökkor az uraságok a’ szolgâknak

влёт: jutalompénzt méltóztassanak nekem àlï

taladńi egyenlö kioszthatâs végett.

16. Ё.

Beggeli hatodfél óra elött minden за]

kerülendö, ne hogy a' betegek' nyugzèllnav hâ

borittassék.

Orvossâgokkali élés egyszer mint más

kor Штык.

Julius' 1-e'n, 1855.

Priesznitz V.



MÁSODIK SZAKASZ.

A’ cura'.

lPriesznitz azt товар: minden betegség,

mellyet nem ,idegen test âltali külsö bântâs

okozott, rosz nedvekböl szârmozik, mellyek

miatt vagy az egész test beleg, vagy annak kü

lön részein jelenik meg a' “Наших. Azért in

tézetének egész irz'mya az, hogy а? rosz- ned

vek (a'betegség’ any'agai, kovâszai, Вёл-авуа

gok, Isiramkheitstofïfe)A a' testböl kiüzettessenek

’s jobb nedvek àltal kipótoltassanak. E' végre

olly eszközöket használ, mellyek hatalmában

vannak, úgymint vizet, levegöt, moz

l ' . s

вёл, ё1ергеш1ев (diaetát). Nem пташки,

van-e igaza, hogy minden betegséget, vagy

legalàbb azoknak okait a’ rosz nedvekböl szâr-‘

mozni állitja; de l:'allhatzntosan {Мутант gyógyitâs
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módjának következései Àllítâ§ât igazolni ша:

nak, meri: az épen _most említett négy eszköz

zel ё egy- átaljàban mind azon betegségeket

meggyógyl'tja, mellyeket az orvnsok gyógyszer

rel gyógyl'thatóknak mondanak. Egyébirânl; mât

a' ты: század' néhâny ладу hírü orvosai a’

Priesznitz' módjâ'val nagyon megegyezö Зуб

gyítâsmódot ajánlottak. VilÍaume, de l' homme

nevü könyvben (braunschweigi kiadâs 1792.)
а' 192ik lapon csak nem egészen a’ Priesznitz'r

gyógymódja x'ratik le a’ rheumâs fâjdalmak el

len: hideg feredö, hideg étkek, szabad leve

gön mozgâs, óvakodás szeszcs имамы, füsze

rektöl. Elöbbi lapokon nagyon komoly intések

vannak a’ gyákori orvossággal élés ellen, 's a’

mondatik; ha hiba soha nem akarni orvoshoz

folyamodni, még' nagyobb hiba minden kor

nyadozäsért orvost, patikât гашиша, 1_1010tt

a’. természet minden kůlsö erölködö behatâsok

nélkülis a’ leglöbb esetekben önkényeàen se

в“, csak nyugalom és mérte'kletesség дна] idö

engedtessék nekie. 5 к

Testben a"rosz пейте: különbfélè okok

szârmoztatják; föképen az igén sok ártal

mas tâplâlékok, a’ Ahörnel: megakádá

_lyoztatott gözölgése, mozgâs’ hijá

nÁa, heves ’s a’ тенге егёвг`а1к|са1 11а

tó indulatok, mint harag, bosszanko
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dâs, hú, aggòdâs. Ártalmas tâplâlékok

közé szâmlàl Priesznîtz minden csípös , hevitö,

izgató italokat ’s füszereket , mint р â l ink â t,

bort, sert, kâvét, théât, füszeres сво

kolâdét , eczetsavanyokat , borsot ,

szegfüt, gyömbért, mustârt; àtalâno

son minden indiai füs'zereket, besó

гоп halakat 's más a’ féle húsokat, ne

vezetesen a’ besózott sertéshúsokat,

mellyek a’ gyógyitâs alatt szorosan tiltatnak.

Kevésbe' tilt , -âmbâr bajosan emészthetök

âllati kövérségeket , tésztanemüket , sertés, li

ba- és réczellúsokat ; csak a’ mértékleteaséget

ajânlja ezekre nézve a’ gyenge gy omrúaknak.

Az igen sok táplâlékok амины, kik
könnyen emésztenek, igen sok és vastag ned- i

veket sz'ârmoztatnak , mellyek sokféle bajokat

тощий: magok щёки; ha рейд a’ sok táplálé

kok ege'szen meg nem emésztetnek, nénii üle

podés maradga’ gyomol'ban, melly egészen meg

romlik , ’s a’ testbe csípös , rothadt anyagokat

szór szélyel. Azért gyakrnn az emésztetlenség

halâlt koz.

Антип: általânoson , hogy egy Шарады:

korů emberböl паровkém hârom font ' felesle~ ,

ges anyag gözölg ki. Ellehet hät gundolni ‚‘

ш111у ёпа1таз meghâboritâs történik a’ test

ben , ` ha azon anyagból bär kevés rész is a’
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testben megreked. Sok betegségct meglehet

szüntelni csak az 5118115, lia a’ lest’ {5626136

se elösegittetik és a’ test egyszer kétszer iz

zadâsba hozatik.v A’ bör sokkal fontosabb re'

sze a’ testnek, mint közönségesen (пиши ’s

még is me'g ollyan einberek is, kik jól щам,

milly szükséges ~az egészség’ fenntartâsâra a’

börjt ép eröben tartani, azt mcgb'ocsâihatlan

könnyelmüséggel elmúlatjâk. Miért nem Неуд

meztetnek minket erre Aaz orvosok ? mivel

azoknak nagyobb_része elvan puhulva, és a’

hideg vizet még önegészségére nézve is ké

:nyeskedik hasznàlni, és igy igen паду meg

eröltefésnek tartja аз: betegeinek ajànlani. A’

test' gyakori mosâsât úgy ШИШЕК, mint vala

mi kivihetetlent; azonban készek minden tar

tózkodâs ne'lkiil egész familiâkat megpurgâlni

és hânyatni, mellyek valójában a’ testnek nem

nagy зачёта vâlnak.

A’ testnek illy szükséges gözölgését

nagyon elömozditja a’ hideg viznek кап.

sö hasznâlàsân kivůl annak ivâsa, és a' эга

had levegöbeni mozgâs. Ez âltal a’ test

ben sok видными, rekede'sek megszünnek es

a’ nedvek rendes keringésbe Иней, ehez já

rúlvàn a’ fris _levegö' jóltevösége.

A' testte nézve igen Готов menlöl több

сжёг а’ fris >levegövel érintkezésbe jöni, щек:
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a’ levegöben van az éltetöelv (Lebensprin

'cip). Legföbbképen az abban talâltató savanyí

tó (Sauerstofï) ez, 'melly az éleç’ Vszikrz'ajàl: lo

bogtatja, 's mentöl inkàhbÀhíj'ányozÍk fris le-V

vegönk, annál inkàbb csak pislog e’ szikrá, ’s

ha egészen megfosztatunk attól, ez is egészen

kialszik. A’ savanyító az, a’ mi a’ gyertya' läng

jât tâplélja; [еда oda a’ gyértyzlt, hol a' leve
Её megvan meröbcn rekedve, elalszik. Èpenml

így van életerönkkel. Menlöl kevesebb levegö,

annâl kevesebb savnnyiló e's annâl kevesebb

élet. ‘

А’ lélek' fergeteges indulatainak, szenvedel

meinek milly ártalmas befolyâsa legyen a’ test’

egészségére, tudva levöbb, mintsem arról sokat

kelljen hesze'lnì. На nem lellet is egészen`> ‘a’

lehetöségig kerülni kell azokat; a' haragot le

het zabolàzni, lehet a’ felingerlödés’ okail,

körülményeit kerülni; az okossz'xgra fìgyclmez

ve, lehet talâlni olly szempóntokra», mellyekböl

a’ szenvecléseket nem lâtja az ember olly ko

mor alakhan. Lehet a’ szükségek’ kevesítésével,

egyszcrüsítésével a’ зондом: is kevesíteni. Bi

zonynyâra nincs olly âllapot, Inellyet {ау vala
mennyiré javl'tani ne lehetne. l

Мёд а’ szükséges ivásnak elmú
lasztàsa is sok rosz'at okoz: vastag,

n)fúlós nedveket és csípössé'get a’ vérbeng. ezels;



annâì kemc'nyebben megülepednek, mennél ke

vesebb viz jáliúl felolvasztâsukra. Nagy tévely

gés azt hinni, hogy a’ низа, kàvé, ser kípó

tolhatják a’ vizet; még is ezt sokan hiszik,

kivâlt a' fejérnépek. Ninos johb felolvasztó заев

а’ természetben a' viznél; ’s midön viz âltal

a' csipös, nyúlós anyagokat felolvasztjuk, egy

szersmind általa új életet öntünk a’ testbe,

тем: а’ viznek egyik alkotó része az emli

fett életadö savanyitó. Némellyek azzal mentik

magukat, hogy nem szomjúznak ’s a’ vizct

szomjútlan le nem nyelhetik: _deA e’ csak ké
nyeskedéls. Próbâlják meg csak nvaponként ke

vés vizzel megkez'deni, kivâlrt reggeli evés е

lött, meglâtjâk, hogy könnyen hozzâ~ szoknak,

magukat jól fogják érezni, hal mindjârt egy

elöre a’ gyomorban felolvadozni kezdö `пум—

kâsság egy kis roszúllétet oko’z is. \

“Àmbár az elöre bocsàtott intések cseké`

lyek és rövidek, még is lmegvagyok зубами.

hogy ha j'ó móddal, értelmesen hasznâltatnak,

egy sereg 'nyavalyânak `elejét veszik. A' ki

ezekró'i bövebben akar. olvasnì', útaäitom a’

Fabricius’ és Zoczek’ munkâira. *M

*) Dr. Fabricius. Das Ganze der Heilkunst' mit

kaltem Wasser. Leipzi 1854. bei Geihel. Zo

спек. Triumph der Heilkunst mit kaltem Was

ш. L. Hartleben. 1836.

mTÈsz лезеш

/
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A'mondottakból nyilvz'mos, hogy ha nem

is minden, de legtöbb hetegségek a' Priesz

nitz ilélöszéke (foruma) eleibe Начинай, ’s
hogy az ö miódja szerint minden nemü szen

vedök ha nem is inindcnkor tökéletes gyógyu

Нм, de âllapotjok' jobbulâsát reménylhetik.

Ezen gyógyulâs vagy jobbulâsnem csak atból

függ, ha a' cura állhatatoson és érlelmesen

folytattatik, lianem föke'pen attól, ha valljon

van-e а' testben annyi életerö, mennyi

a’ hetegségen eröt vehessen ’s аи: a’ testböl

kiiizhesse. A’ hol kevés életerö van тез, a’

rosz pedig régi, megrögzöfl: valamint más 0r

vosi bânàstól, úgy ezen c_urâtól sem lehet tö

kéletes helyre állàst vârni; a' terinészet húza

mos küzdésben marafl a’ betegséggel, de ат:

soha meg nem' gyözheti, >söt megtörténhetik,

Воду ezen cura által nagyon felizgattatván a’

testben mintegy szunnyadozó >anyagai a’ beteg

légnek, ’s a’ természet nem biryân öket kiüz

ni: a' betegség fâjdalmasabbà válik, mint p. о.

a’ régi megrögzött köszvényben , kénesötöli

sorvadàsban; de az illyen betegek más Буд

gyitâsmödtól is keveset várhatnak. \

Természettúli Нашёл, foganatot nem kell

kivánni a' vizcurától; de bizvâst többet re

ménylhetni, mint más curâktól. Ат. sem kell r

Mimi, hogy a' viz néhány nap alalt az. eszten- l

|
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аак óta magât megfészkelt ellenségel: kiíìzhes

se. A' vl'zcura" munkàssâga Ы! a’ test erösité

séböl, az életerö' nevele'séböl, a’ kigözôlgés'

elömozditásából ’sjobb nedvek’ készitéséböl.

Темп csak lassanként, de annàl bizonyosabban

megtalâljavés kiüzì a' testben lappangó roszat.

Egyátaljàban nagyon tévelygö vélemény az,

mintha az orvos, beadott orvosságâval, a' be

tegséget, mint egy rosz adóst a' házból, kiló

(lithatná. 'S csak ezen vélemény okozza, Вову

sok ember teljességgel meg nem foghatja,

mikép lehessen a’ свара vl'zzel -—- minden más

orvosi szer nélkül -—— olly паду dolgokat 763—

haz vinnì. É-leteröt egy orvos sem te

remthet 's he van mód ат; nevelni, biza

nyosan nem orvosí szerek, hanem olly szerek

âltal lehet, mellyeket a' tcrmészet nam pe'nz

ért âd, és ezek: a’ levegö, viz, inozgâs

és életrend.

Fö dolga minden cnrz'mak, a' ten

ben a' csípös, vaszag, nyàlkás nedveket fél

olvasztani ’s a' nemesebb részröl elvonva, a

kevésbé nemesekre ’s ezeknél {одни egeszen' ‚

elmommi. Ем semmi a’ víznél jobben, kön-v

nyebben meg nem teszi, тег: ez nem csak

belölröl felolvasztva шипы], hanem az дана!

is, hogy a’ hört Карт, a’ hetegség' anyagát

kifelé vonja és kiválasztja; elüzî a' betegeé

4
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.pt a' nemesebb részekről, nevezetesen az e

mésztés“ útjairól, mellyeken azután annál kön

nyebben készülnek a' jó nedvek; emeli az ét

убыл, és a' test, mivel ennélfogva bővebb

erőt-adó táplálatot fogadhat el, több erővel bi

nnd, a' betegség' anyagait magából kiüzni.

Priesznitz alapelve ez: tartassák a' test min

dig mentől jobb erőben. Tehát az étvágy ki

elégítését soha nem tiltja, hanem a" természet

re bízza kimútatni a’ betegnek étvágyánál fog

п a’ többet vagy kevesebbet; a’ természet pe

dig soha nem tévelyeg, kivéve ha valaki el-~

lényesedve nem ismeri a' természet' igaz mér

tékét és nem tudja, mi a' különbség a' jóllakás

és torkig lakás közt. Épen így természetre biz

и Priesznitz a' gyógyítás” egész folyamatját,

a' nélkül, hogy azt bizonyos hatásában meghá

qoritsa, 's ö a' curâban csak a' többet vagy ke

vesebbet szabja ki olly móddal, hogy a' feliz

gatott vagy a' felizgatandó kóranyag a' beteg e

идёте] mindig helyes irányban legyen, a' mit!“

ö értelmes észrevételei után 's ügyes gyakor-W

lottságánál fogva igen jól tud. Tehát tulajdonq

képen a' természet határozza meg a’ gyógyi-j

,tás' rendjét és módját, ’s minthogy ez soha elw`

nem véti maga útját _ a' mi pedig a' legjobb!

orvosnâl is megtörténik — ’s minthogy а’ víz-W

сигами fö iránnya az, hogy a' betegség' anya

\



вы a börre kihuzza ’s azt a’ belsö gyengébb,

nemesebb, e'rzékenyebb részekröl elhâritsa,

legtöbbnyire a’ törte'nik meg a' cura alatt, hogy

a' test' szélsö részeirc (extremilagaira) von

jâk ki magokat a' betegség' anyagai, melly :ni

alt gyakorta egyszerre ölven, söt lszâz ötven

kelevény is elborìtja a' testet. Akâr mill-y kelle

metlen is ez,^de mivel bizonyos iele a' cura

sükerének, örömest türi mindenki mentöl több

keléseit.

Gyomor-és ingyengeségben .'s âtaliâban

olly szenvedésekben, mellyek nem nedvek rom-"

lâsától szârmoznak; a` hol a' hör’ munkâssz'xga

’s az ízek’ élénksége lankadt és erövesztett:

vagy nem jelennek meg a' kelevények és 1611

tések, vagy kevés забыта]. Söt azoknál is,

kiknek betegségök romlott nedvtöj „этом,

de életerejök gyengébb, mintsem ¿az anyagot

a’ börre kiüzhetné: vagy keve's, vagy semmi

kelevények nem патентный. Ezeknek 11052

szas curâra kell пивом: elszânni; csendes 12

zadással, mérse'kelt ferede'ssel vagy свари mo
sódással, lesulm hideg viz ivâssal e's mindeu

csipös, savanyú, kövër ételek' elkerüle'se âltal

enyhílhetik szenvedéseikel.

Alig szükséges megemlitenem, hogy az

izzadâssal egy sereg ártalmas anyag takarodik

ki a’ testböl, de дынек-Зайца 36 nadv'ekis,

A?.



mellyeket azutân ki kell pótolni. Azért van

olly bàmulandó étvágyuk a’ Graefenbergi ven

dégeknek. mellyet a' hideg viz, töbßnyìre hi

deg élkek, szabad levegöni mozgâs még job

ban kiszlcnek. A’ testbeli nedvek’ gyakorî

kicserélödése bizonyosan segit a’ betegséget ki

üzni 's a’ testnek azon újià születését eszkö

zölni, mellyct maid minden betegek a’ cura'

végével magukban éreznek.

Az izzadâs nevezetesen elösegiti a' hör'

elevenülését is, 's kìvàltképen hasznos annak a'

feredés elötti felizgatâsâra, molly âltal a’ bör

annâl erösebben felingereltetik. Egyéb irânt,

minthogy ezen izzadàs nem erölköilö 11102565
ból, sem belölröl izgató szerekböl vsza'lrmozik,

a' testet nem bânlja, nem gyengiti "s а' meleg»

ségböl a’ hidegbe való sebes Мщение] semmi

bajt nem okozhat, a' mint ezt száz példa` bi

zonyilja naponként még gyenge fejérnépek.

gyermekek, vének,_ söt mellbeli belegségben

sinlödök körül is. `

Azon betegségek, mellyeknek meggyó

gyítâsâhoz kevés reménység Yan 's mellyéket

Priesznîlz sem vâllal soha fel: a' vnyavalya

törés ha olly пазу, hogy öntudatvesztéssel jàr,

tüslösorvadâs ’s régi g u t а ü t é s. Az

illy hetegségben szenvedök addig Graefenberg- -

be ne Задачник, mig Priesznitztöl hefogad»

t
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тайники“ hizonyossâ nem tétetnek,.mert тев—

eshetik, oknélkül tennék útjokat. Másféle több

nyire minden hosszas lefolyâsú (chronicus) be

tegségekben' -gyógyulâst, legnlább enyhülést~

mindenkor lehet vârni, félni pedig semmit sem,

mert a' legrosszahb esetben is annyi haszna

mindíg lesz a’ graefenbergi ferdönek, mint a

kármellyaknek egyebütt.

A' cura alatt tehât figyelmeznünk kell

életrendre (diaetâra) izzadásra, hideg

viz’ külsö ’s belsö hasznàlâsàra. Az

Èlet'ŕendet (diaetât) __

KEBTÈSZ Ют}

illetöleg fennebb mâr megmondottam,

melly tàplâlékòkat tart4 Priesznitz egyâtaljâban

ârtalmasoknak, a' mellyeket meröben tilt a` cura

alatt. ПЕ mínden izgató italok, mint. bor, 1:57

vé, ser, théa annyival án'nalmasabbak , minthogy

mâr maga а‘ сига szünteleni izgatàsban tartja

a’ testet. Azért ezcn italokat Graefenbcrgben

nem is lâmi. Történt ugyan, hogy dâmàknak

вердикты kérésökre, különös innepélyes a1

kalommal,megengedte, hogy узду egyszer ká

véval és théâval kedvecskéjöket tölthessék:

söt megengedte a’ bort is nagyon~ kis mér

tékben, de úgy hogy azokra ellcnhataisúl egy

jócsomò yizet kellett inni. Àmbâr kevés théa
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kávé, bor, kivált nagyon ritkán, nem so

kat árthatnak, de mégis javaslom а' vizcurá

val élőknek. hagyjanak békét azoknak merő

ben, mert aztcn othon, hol а' kísértés gyako

ribb ’s hatalmasabb is, mint Graefenbergben,

ba csak egyszer is megszegik a’ tilalmat, azu

tán apránként számba sem veszik, 's ig; az

egész cura füstbe megy. Nem kell azt hinni,

hogy az artalom elhárimatik, ha a' théa vagy

kávé olly gyengén főzetik is, hogy alig csak

ize maradjon; már csak az által is árt, hogy

meleg, mert melegsége által a' gyomrot gyen

gíti. Ha mégis Okvetetlen kávét akarunk inni,

igyunk tehát nagyon keveset és hideg vízzel

graefenbergileg jó formán nyomtassuk le. Azt'

mit a' kávé és théa gyomorgyengitéséről mon

dék, érteni kell minden meleg italról, leves

röl 's minden forrómelegen lenyelt ételről

Csak hibás képzet, hogy az étel melegen jobb

izü volna, mint egy kevésé hütve. A’ meleg

nem csak a’ gyomornak, hanem a’ fognak is

árt. Gra'cfenbergben senki forrót nem eszik,

kivált azok, kik gyenge emésztés' betegei,

levest nem kapnak 's más мешке: bütve e

szik. A’ meleg étel és ital annál veszedelme

sebben hat a’ fogakra, mivel ott ai asztalnál

mindig hideg vizet kell inni. '

l
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vNe'melyek НИШ: а' hideg vizet az anzul

núl. Valóban ennél alaplalanabb tilalom nin

csen, mert mindenki jól e'rzi magát unina, n’

terme'szet pedig sürgetöleg megkivánja. Ай

hiszik, hogy art a' fogaknak; igen is árt an

nak, ki az ételt forró melegen eszi; de az ‘

telt hütve kell enni, Ним а’ gyermekeknek;

inni вен reń tiszta fris hideg удавы, 's'igy nem

hogy агнца, söt az ember felvidul гей. kön

nyebben emészt ’s нэпа! ulán nem filtyen le

feje álmosan. Зак fris vl'znek ételközbeni 116

sa bor чаду ser helyelt kivúltképen агония!

nagyon ajánlandó, kik föbeli vértódulassal baj

lódnak. Az orvosi theoriák штопать az é

telközbeni 'vl'zivzíst5 a’ tapagztalais [ledig ан Ы—

zonyitja, hogy a’ vizinis nem hogy haiborgnt

ná, söt elösegiti az emésztést. Ki kôvért eszik‘

igyék csak bátran és vilézůl fris hideg vizes

reá, ’s ez bizonyosan jobben felolvasztja és

ártalmatlanń teszi a' kövért, mint a’ bor és

liqueurök. Priesznitz szünetne'lkül ajúnlia a’ vizet

a' sertéssültre ’s a' kövér böjtös eledelekre,

's a' következés mindn'g igazolja ötet. De szer,

felelti vizet scm kell inni, mert az az étket

igen elhígitná. Haîrom négy ió pohárral, mint

egy kupŕinyi, ele'gse'ges. Mindjèirt asztal ими

sem jó sok vizet inni, hanem a’ szomjuságobl

csak kissebb mennyinégbcn kell apránként. Не"?—
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gltenî. Valljon азид] után Загиб, állnì, ülni чаду

alunni iobb? sokféleként vitattatik. Priesznitz

csendes mozg'lst ai.inl, mikor mele@r van, ár

nyékos helyen. Kik ezen tanä-.cs'it követik, jól

e'rzik reá magokat. ‚

Az indiai füszerek, mint hors, fahéj,

левы, gyömbér igen erös ingerlök, gyakran

és böven hasznilva a' legerösebb egészségnek

is a'rtanak. Önkényt értödik мыт, hogy a’
lcunival élöknek lelkìesmeretesen el kell azokat

keriilni; azok az indiaiak’ számzira valók, КН:—

nek a' hév klima olly паду b.i<lja(`lságot okoz,

hogy a’ füszerek erös ingerle'se szükséges, leg

aliibb nem :irtalmas. A’ mi klimënkban, hol

a’ tömötlebb 's annál Торт savanyitós levegö

gyuladós betegségekre való hajlandóságot okoz,

az el'ös ingerek, mint a' bor és füszerektölieli,

csak nevelik azon hajlandósúgot. Priesznitz’ a

lap-elve ez: „Напиши: mi az -itt termö fü

szereket ’s az зыками az ott тех-тыквы“ А

természet gondoskodott rólunk ,'s niinthogy a`

klima egyforma befolyâìssal van a’ Шанхаю-а,

mint az emberekre, az ogy klima alattiak egyf

máshoz legjobban illenek, azéri: a’ honi fü

lzerek' mérséklett haszndlâsát megengedi, mint

a’ köményt, major-.mt ‘s több e’l`éléket, вы a’

топим is a’ sóban {бес mellé. Kivételként meg

eng'ecìi a’ mustárt is azoknali, kik nem bajlód
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nak köszvénynyel, зашёл-369 kiülc'sekxel ’s e

zekhez hasonlókkal. Alíg s.5ükse'g megemh'tcni;
bogy a’ sávanyú ételekel. kerülni kell zuzoknah'-,l

kik csípösségct, зачёт/65550: akarnak lestök

höl kiüzni. Csak ngyan jö Graefenbergben

asztalra mind sós ugorka, mind eczetes sa

lâta, de csak nehânyan esznek ezekhöl. Azou

han azt вспашет, hogy mind ezek , miml a’

sok köûérségek , Котёнок, serléshúsok ‚ ré

czék ’s ezekhez hasonlók elmaradhatnának igen

hasznosan, noha ou kevesebbet àrlanak, meri

a' mindennapi kemény x'zzadások» ferdések,

gondokloli, bajoktoli mennen létel 's gyako

ri vízivâs a’ testet erösítik, a1 emésztést kön?

nyebbitik ’s az àrlalmast âebesen clüzik. De
Graefenbergen НИЛ, hol a’ kcura csak {Некий

¿on foly, dologgal'és ülö életmóddal csak ár«

ишак. немытый étkekl Graefenbgrghen

marhahúsleves (gyakran galuskâvál), sóbafölt

tormával тазу màsféle márlâssal, marha ресее—

nye,júh, bornyú-, serlés, öz , récze- ’s más ma;-`

jorsàgsůllek, “Нута! ‚ krumplival, külömbfe'

le tésztanémük u. m. шпана. fánkok , lepé

nyek, és még rízskàsa, olaszkâposzta 'segyéb
zöldségek, (le ezek rilkábhan. mint а‘ húsne- l

mük, ne'ha madarak és halak. ,Beggelírm уа

csorára sohai sem egyéb, mint [ё], vàj, км.

kenyér. Ki fejér kenyeret @kan vennie kell. A’

g, ‚
/
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téj kövér, jó, kellemes ízů, valamint a’ mj is.

Télben vacsorâra fött- vagy sült krumpli

is adatik, de ezeket nem ajànlom, тег: bajo

зап emészthetök 's álrnot готами. Hogy Grae

fcnbergben зона: шнек emlitcuem; ezt ár

talmasnak talàltam ’s azért figyelmeztelem й}

Ьап olvasóimat, de ezzel nem kivânom elijesz

teni illö magok tâplâlâaoktól: az étvâgyat min

dig ki kell ele'gilenî/, de sokat enni nem kell.

Hypochondriâban levôknek, kik egyszer igen

sokat, mâsszor igen keveset szoktak enni, ki

vâltképen ajânlandó, hogy élel közben sokat

igyanak, hogy gyomruk пазу részben vízzcl

тещей/е, Ьеппе kevesebb hely maradjon az

ételnek. Egyâlaljâban ezeknek nagyon hasznos

a' hö vizivâs. Sózott húsok, halak, heringek

’s más e' félék ârtanak, mert a' test' nedvétcsi

Рвать; а' sajt sem egészséges 's még ártóbb az

elöbbieknél , mert az еду romlott ёж], söt,

mint Hufeland тошна, uem is étel, hanem сза

pa íngerlö eszköz , melly mindíg rosz ned

vet termeszt. A’ cura alatt tegye kiki magának

kötelességévé eröt. adó, de egyszerü éte'lek

kel élni, лову az знак gyomràt lcgjobban el

tartóztathassa az igen sok evéstöl, mert a`

hi искажён, mesterkélt nyaláuksâgok ат in~ .

gerlik. ч
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Emlx'tettçm mar, _hogy a' szabnd levegön

való gyakori mozgâs nevezetesen elösegitia’

curât. Szabja magânak az ember törve'nyül Ы:

szer legalâbb mindeunap egy еду óràig sélâlni

иву valamit a' szabadban dolgozni, fel nen
hagyůa azzal más rosz idöhen is. Graefeniberg

ben rnikor télben rosz idö van, й: vâg чаду

csépél az ember. Mozgâs nélkül a"vlzcura me

rö k'ín, mert a' bö шт! szünteleni hideg ér

zést szül, mellyet csak mozgâà дна] lehet el

nyom'ni. Mesterséges melegltéssel épen nem

kel] elüzni, тег: az a’ cura czéljâval ellenke

zö; тем: а' kemencze' melege't teljesleg ke

růlni kell, hanem inkâbb hüves, vagy csak ke

véssé Шиш hclyen, mozgâs âllal Лиз]! a' testet

felmeleglteni, Különöse'n kerülni Не" a'hideg«

böl melegbe való hirlelcn âtmenetelt a’ fer

dés тазу zuhany utân. Melegen sem kell soha
öltözködni, hanem csak annyrira, llogy a’ hidcg'

nagyon erös behatàsa kerültessék-el. A’ testet

еду csoinó meleg könlössel terhelni épen olly

ârtalmas, mint az erös kemenczemeleg. A'sza.

had mozgâst és реф/еж keringését is akadályoz

`tatja. Ártalmas minden szörruha közvetetlenül

a' testen. A' ki csak nyolcz napig él vlzcurâ-'

val, minden baj nélkůl elvetlleti аи, l1a` egész

életén keresztül hozzz'x vplt is szokva. [smer

tem Graefenbergbèn olllyakat, шипе}; testöket
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addig egy csepp hideg víz sem érte,'s már több

eszt'endö óta ingeik Маш: а' börön Папы: vi

seltek 's ök magok bâmultak поп, hogy octo

herben nehâny ferdés és öt чаду hatszori iz

zadâs utz'm az erdöhen levetkezhezlek 's темб

ket nehâny perczig a’ hideg víz hehatâsânak

kitehették, flaneleiket elvethelték, csupân vá

szon inggel megérvén, a' nélkül, hog); lcgkisebb

roszúllételt éreztek Ie'gyen. Ki teslét hideg viá

zel megmossa, legiobb annak a’ lenvâszonvâl..

‚ 1026,‚ег a’ testet nem ingerli és „спет, mint

а' gyapïú szövetek. A', vâszon vâltozón шут

lehetnek inég ezek is télben csak nem a’ bò

rön.'~ Télben _Priesznitz gyapjú szövet helyctt

inge'n 's lâbravalójân felyůl öz börböl _valót vi

sel. Az igen _peleg âgy is ârtalmas a’ fennebbi

okokból; legiobbak a' Szörmz'xtráczoki és вуа

pottas paplanyok. Ször helyett hinârral (Seegras)

töltve is megjâr a' mâtrâcz. Télben таковую!—

lóderékaly scm ârt.

Ане szükség említcni, Могу a’ lakó- 's М—

lószobâk’ ablakait mindennap egy pârórâig

nyitva Не" tartani a’ fris levggö' bebocsátâsára,

én tlz Н. gnâdusi hidegben is alszom пуа

ю“ ablakkal minden bai nélkül, csak arra й—

gyelek _ hogy levegövonat ne jàrjon keresztül

шпат, Ajánlom az illyen liàlâst mind azoknak. ‘

kik föbeli vérgolódâssal bajlódnak, ha nincs

az más egyébalkalmatlansâgokm, a'mi a'vn'zcu»

ra ala“ bajosan is lehetne.
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Az izzadâs.

Kezdönek igen kellemellen, de hamar

hozâ szokik. kivâllképen a’ heves vérüeknek

kiâllhatallan a' beburkolt fekvéssel ösvekötte

telt felizgattatás. De ha az {издав megered, тёк

legottan könnyebben érzi magg-ät az embel

's meg nagyobbat lehet könnyebbíteni ablak

nyitâssal, Найдем]. Az a' паба, `mellyel az ’

ember izzadâsba hozatik, egészen Priesznitz'

találmânya, 's több féle hasznaiért megérdem

li hogy аи: kövessék orvosok, nemorvosok. E

zen mód Юга! nem izgattatik fel belsöképen erö

lszakosan az ввёз: ízrendszer, 's következöleg

nem gyengül a’ test, még is a? czél cgészen ele'

retik; nem kinozza a' tüdöl: forróhév levegö’

-beszivâsâvaß mind a' gözferdökbeu, hanem a'

tůclöt egészen csendes âlapotban hagyja, mi

vel ablaknyitással mindíg fris levegöt ad,

e' mellett a' n'evekedö felizgattatâs fertàly és

[Ы óra közbeni hideg vizivással csillapittatik

’s ez la'lltal a' mi ârthatna, a' щёк-пейте" és fö

re tolódâsa., elkerültetik.I Ez az egjetlen.
izzadâsmód, mellyet az e'rmber hónn

pokig, sötlegész esztenclö által {Му—

tathat minden gyengülés nélkůl, te

hât egyetlen mód , щепу által régi

megrögzött k Ó r a n y a g olkI mellyek
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hqeszaa, Мамба Ье h a t á s t kivânnak,

elüzethetnek. Mint igen hasznos mód ki

vâltképen ajlânlllató köszvényeseknek e's kénesö-l

töli sorvaûàslianßìnlöknek. мае foghatom meg,

hogy ajânlhat más izzaeiztó` módot azon,0rvos,

ki ezt ismeri.  „ . - _

Mi Ahaszna van az izzadâsnuk a’ Миски-Ь.

nal, midön részint felolvasztja a’ betegség' а

nyagait , re'szint elüzi, midön a' hört inkább

elkésziti az izzadâstkövetö hideg ferdö' hata

sanak elfogadâsâra, tehát a` hehatást neveli,

midön a’ nedveket rendesebb kepingésbe hozni

веды, mipden dugulásokat elhârint: ezta' mond

halja mcg legjobban, kinek alkalma volt làtni

Graefenbergben sok és különféle betegségek

gyógyulâsânak folyamatjât. Ezen izzasztâs hasz

náltatik minden betegségben, hol a' betegség’
Oka vriosz nedvekbçn van; csak akkor nem, mi

Кот a’ szenvedés a' testnek meghatârozott bi

zonyos részén van, mint a’ térdgüìnö (Glied

schwamm). l

Az izzasztâs’ módja ez: a’ beteg egy vas

[аз gyapjúpok1‘óczba szorosan beburkoltatik

's így lefeküve'még paplany is тет: reá, Ногу

ezeknél fogva a'testböl kisugàrzó melegség a’

test’ köréböl el ne tavozhasson, llanem ott egy

begyüljön. Ezen ill)l móddal a’ test körül баде

gyülö melegség’ bövség'e az, a"mi az >izzuililst
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a' teslböl kicsalia, nem pedig valami belsö евг

köz általi felizgattatàs , melly az izzadàst ki

„наша. А' verejték' kiütése elötti csekélyi`el~

izgatódâ's hamar elszünik. E’ végre a’ szolga

úgy terili ki az aigyba a’ pokróczot, hogy an

nak еду“: szélére az ember гей ГеКЬеэзёКГЫ

mâsik lâgosabb széle âll a’ falfelé. Вед feküve'n

a’ beleg, kinyujtja lâbait és kezeit 's a’ szolga

a` pokrócznak еду": SZélét a’ testre boritja=és

hozzâ illeszti a' lesthez, hogy a' test és pok

rócz köztt üresség ne maradjon sehol, azutân

veszi a’ másik felét a’ pokrócznak ezt 11115011
lóan szorosan a’ Lest; körül illeszti , föképen

vigyâzvän arra, Вову a’ lâbak és nyak körül

jól hozâ simúlva âlljon a’ рою-бедняги е2еп

helyeken шагами: könnyen üresség; azutân a'

beburkolt betegre paplan tétetik 's ez is min

деп felöl a' teslhez`fillesztetik. _Ha szüksc'ges,

' tétetik a' lâh közé liosszukó vizellöedeny, вуа

tég vâszonból csiníxlt dugóval, hogy a’ vizellet

ki ne folyhasson, sem a’ test annak gözölgését

ne szi'vhassa be. Kik föbeli vértolódâssal nem

kinlódnak, fej'ek is beburkoitalîik, свай 511141261

jok hagyatván szabadon. A’ szenvedö részekrc,

a’ hol csont vagy kószvény давание ’s más efe'

lék vannak, a' burkolás clött izgató boritékok

. (Umschläge)_tétctnek, a' mint aiâbb erröl bö

1‘еЬЬ szó lesz, részint azért, 1105)т azokat eròs
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Загадала gerieszszék, részint, hogy a’ БЬЮЩ

mat, melly а" verejték' kiütése elölt mindig

kinzóbb, csilapilsísk. Nchògy a' pokrócz Pa’ be

teg’ `xnozgíum àllal шедшими, а’ levegönek a’

(ватаг úlat adjon, szůksóges'egy ollyan lepe

dö is, mellynck szélein ишак levén, minekutâ

na ezen lepedöbe is belé burkoltalik af beteg,

pokróczostól, paplanyostól, a` kölökkel úgy`ösz

ve köttetik, hogy azulân akàr mikéut. is mo

zOgjon, a’ levegö lmzíá nem fénhet.

Az igy bepólàlt. belegr azután чаду osen

'de'sen mal-ad ’s alszik- ha lehet-ml'g a' ve

rejték kiüt, a’ mikor is remlszerint felébred,

пазу pedig, a’ mennyìben lehel,szük fekvésében

mozog, bogy a’ verejlëk' kiiìtését sietlesse. Е'

végre vagy Женей: addig dörgöli ôszve, mig a

zok forró melegségbe шнек, vagy kezeivel

csontjât súrofja, иву làbait az ágy’ (Ша felé

és víssza lökdösi. Mind ezek Мю! а' test olly.

erös mozgâsba jön, melly mialt rendsze'rint a’

Vel'ejték МЫ, а’ mi meleg idöbén rendesen еду

óra elett «тёти, пёЬа hamal'àbb, néha ké»

löbbeß. Hirlegben több idö kell, kii'âlt hideg

lelés шёл, midön a’ lestnek semmi hajlandósâ

ga sincs izzadni; illyenkor négy ё: óra múlva

is инв kezd a' test verejlékezni.

Mihelyt az ember- jó formân izzad, iig,

позу/‚а? verejték `foly le leslérölh az ablakokat
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ki kell nyitni és a' heteg ihatik. Mcleg idôben

mindjàrt a' behurkoläs után ki lehet nyitni az

ablakot; hidegben, akár milly паду is legyen

a' hideg` azutân, ha az izzadâs jó formân шее

indúlt. Ha igen паду hideg van, az alatt mig

az ablaknyitàssal fris Юге/56 eresztetik be,

egyszersmind lassú fütést kell adni a’ szobâ

пак. Az ivás negyed és Её] óra közben eshetik,

a' mint a’ beleg jól Знай, vagy szomjúzik.

Olly böven inni soha sem kell, hogy a' miatt

az izzadâs félben szakadjon. Ha ezekre jól

 ügyel az ember, a' verejték olly bövséggel fog

lefolyrii , hogy néha. pokróczon, paplanyon,.

mâtrâczon, szalmazsâkon keresztül a' hâz' Её]

(1ére lefoly, söt némellyeknek аи. àgyok alix~ е

dényt kcll tenni, melybe néha еду és ke't ku

pa verejték is meggyül. Nincs más olly mód,

melly az embert jobban megizzaszsza, és mégis

el ne gyengitse, mint ez.

Némellyek megpróbâltâk önmagokat be

burkolni, nem levén cselédök; e’ végre még

estve a' pokróczot âgyokba tették, a' mit min~

denkinek ajànfok is, mert így a’ burkoláskor

mâr melegedve levén a' pokrócz , az izzadást

sietteti, span-gait füzvén a' pokrócz’ két “5501—

be és elöbb a' làbok felöl öszveliúzva a’ pok

róczot spàl'gàinàl Гаага, minckutz'mna jól tes

шк körül illesztették аи, a' felsô végénél Шуб



spárgát is öszvehůzlâk, és a' mint állították,

ollyan jól ment így véghez ez a' burkolás,

hogy гей nem sokára böv izzadás következett.

Mikor izzadás alatt a' fő annyira elkezd

hevülni, hogy a' bő vízital sem segít azon,

ekkor ideje van kibontakozni e's ferdöbe men

ni; ha gondolja az ember, hogy szükséges len

ne még tovább is izzadni, lehet kevés időre a’

föhevülést csilapitni vagy a’ főre teendő hi

deg borítékkal, vagy ha egy asztalkeszkenő

öszve fogva és megáztatva a' fő alá tétetik;

azonba sokkal tanácsosabb, mikor a' fö nagyon

hevülni kezd, az izzadásnak békét hagyni, ki

vált a’ kik nem Graefenbergben, hanem otthon

сивый]: magukat; mert ha valami nagy válto

zäs adná elé magát, nem lesz segedelem. De

minden kis forróságtól vagy más alkalmatlan

ságtól sem kell mindjárt meghökkenni 's az iz

zadást félben szakasztani; egy pohár víz 's bé

ketürés sokszor segítenek. Csak csendesen kell

ollyankor feküve maradni, nem mozogni és

nyugtalankodni, mert ezek által csak nöne a’

baj és forróság. Nem lehet általánosan kiszab

ni az időt, meddig kelljen az izzadásnak foly.

.ni, mert ez a’ beteg' személyétől 's a' betegség”

mivoltától függ. Csakugyan egy óráig mindig

kell izzadni, négy öt _órán túl pedig soha sem.

Némellyek nyárban naponként két versben iz- l
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zasztják magokat. Legjobb ekkor kezdeni reg

gel везу óra tájban , délutân is négy óra [ё]

Ьап, de egyszersmind ponlosan tizenkét óra

Йог kell ebe'delni.

Nem kell hinni, hogy ez a' naponkénti

kemény izzadâs sovânyulâst ’s bádjadtsâgot о—

kozzon, söt ellenkezöleg a' legerösebb 1223

dók Graefenbergben , kiknek âgyokalâ több icze

vereiték foly ki, szemlâtomâst ln'znak és стё—

södnek.

Némellyek próbâlnak olvasni az izzadins

alatt, a' könyvet âgyok' eleibe úgy alkalmaz

tatvân, hogy тазу cseléd', vagy szâjokba fo

gott tollú’ segedelmével a' levelet fordithassâk,

de ezt nem jovaslom, kivàlt azoknak, kik fö

beli vértòlulással bajlódnak.

Ha az {гашиш megâll, azonnal ki kell bou~

takozni 's vagy a' pokróczot felvéve, чаду köpe~

nyegben,schlafrockban sietKve a'kevéssé tâvolacska

lévö ferdöbe menni. A levegöt a' mennyiben csak

elkerülni lehet, az izzadt testh'ez közelíteni en

gerlni nem kell; a' ferdöhez érkezvén, a' för

és mellet elöbb meglocsolva ottan, azonnal be

kell ugrani a' ferdöbe.

Graefenbergben senki sem kételkedik mâr

azon, hogy ezen hirlelen vâlloztatâs semmit

sem ârt, ’s ezen lapasztalâs, mellyet игуан

çsek Priesznitznek köszönünk, megczâfolja азов
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eddig általánosan elfogadott theoriát, mintha

izzadtan, vagy csak melegen is hideg {erdőbe

menni nem lehetne. Megkell azonban kü~

lönböztelni az illy móddal szârmoztatott izza

dást a' sebes mozgás vagy belső izgatás által

lzârmozoltól, mert ezen utolsó esetben a' tü

dő és az egész ízrendszer kisebb vagy nagyobb

mozgásba van, 's a' hidegnek hirtelen hatása,

kivált a’ tüdőre, veszedelmet okozhatna. Még

Príesznitz is tiltja a' zuhanyferdésnél, hogy mi

helyt megérkezik az ember a' zuhanyhoz ,

azonnal levetkezzék 's a’ zuhany alá álljon, a’

mi ott annál ártóbb lenne, mivel a' zuhanynál

nem kapja a' vizet egyszerre az egész test,

hanem csak részenként; azonban ajánlja, hogy

a' testet egészen kihülni engedni nem kell,

mert ez által a' visszahatás nagyon elkésnék

és nem lenne tökéletes. Egyébiránt a' hideg

'víz' hatása az izzadt testre egészen különbö

zik a' hideg levegö' hatásától, a’ mit Graefen

bergben nagy gonddal elkerülnek. A hideg vl'z’

alkotó részei olly ingert gerjesztenek a’ börön,

smellyet a’ levegő, mellyben szüntelen vagyunk,

semmiként nem gerjeszthet; ezen ingertől van

nz, hogy а" belső melegnek a' bőr felé kitola

kodása sokkal sebesebben esik, mint a' száraz

hideg levegőben. Ezt bizonyítja azon pirosság,

melly a' feredés után mind azoknak bőrén mu



_.79.__

напоит, kiknek höre nincs egészen ellankad

va és elegendö élelerej-Sk van crös 755522!

hatàst gerjeszteni; ezen pirosság bizonyosan

elö nem âll, ha a’ test kitélelik épen annyi

ideig hascnló mérséklelü (5—7 В. foků) le~

vegöre.

Ezen pirossâg valarhint a' ferdöben, ůgy

a' zuhanynäl igen jó jele a' reméllhetö gyógyu

Назван, melly gyorsabb és bizonyosabb ott,

hol bô az életerö ’s a' hör ép, mint a' hol

ezek fogyatkoznak.

A’ fen-dés e`lötti megizzaůásnak, azon Ге

lůl , hogy a’ börre eröse'n hat, és ez által a’

hetegség' anyagât kiüzi , még az a' haszna is

van, hogy~ a' testben a’ melegot nagyobb fokra

eníëli, a' mit sem mozgâs, sem fülött szoba är

talom nélkül nem tehelnek. Ezen mel'egség a’

ferdésben паду fontosságú , merl ez neveli a’

visszahatást, és képessé teszi a' testet, hosz

szasabban kìâllani a’ vl'z’ hidegségének behalâ

sixt, mintsem lehetö volna a' nélkůl. A' vl'zben

hosszasabban maradhatâs pedig Iéteképen hoa

zâ итог“: а' gyógyulàs’ sieltetése'hez, тег: ‘a’

felìzgalolt kóranyagok annz'nl húzamosabban пуо

múlnak kìfelé a' börre, mennél húzamosabb a’

hidegh'znek behalása ’s ezzel szemben a’ bel

nö melegnek visszahalâsa.
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Ezen visszahatâs onnan szârmozik, mi

vel minden meleg test, ha hidegebbel öszve

tarâlkozik, törekedik ezzel a' maga melegét

mind addig közölni, mig a’ két test között a’

mérsékleli kiìlönbség megszünik. A' vizzel é

rintésbe jövö’ részekböl legottan a’ melegség

szakadananúl sal-¿21 ыш a’ hiaegbe, de а' Ье1

'nö részekx'öl, ugyan azon törvény szerint, me

gint pótlâst kap min-tl addig, mig a' teslböl

egészen kifogy a’ melegség. Hogy milly ártal

mas a' севшей, ha abból az élet' melege egé

шеи kimerül, látjuk a' megfagyottaknâl ‘s meg

dermedteknél. Тем: az igen hosszas múlatâe

a’ ferdöben, ha igen gyakran törlénik, csak

kàrára ты": а’ testnek. Hibázik prof. Oertel,

ki a’ hideg ferdöben órákig ůlést ajánlja.

A’ kihonlakozàskor ferdés elött egy ро

hâr hideg vizet inni csak akko!` szükséges, ha

az izzadàs az embert erösen felizgalta. Föt

és mellet elöbb megmosni, mintsem a’ ferdöbe

indúlni azért jó, тег: tâvolacska levén a’

(стад, a’ megnyilt bör' lyukain a’ hideg levegö’

behatâsa gyuladâst és orbânczot okozhatna.

Az éjjeli önkényes izzaclâsok (mellyek

Graefenbergben bádjasztó izzadásnak nevez

мелен) àrlalmasok, az alvást hàboritjixk 's erö

telenitik. Ezeket аду lehet elkerülni, ha az

amber könnyeden takaródzik, ’s ha még is iz

i
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падай kezd, tôste'nt fèlkél, hideg vl'zzel meg

mosdík, a’ mire rendszerint csendcsen elalszik.

Néha ismélleni kell. Elösegiteni soha sem kell,

csak azért, hogy ezzel a’ burkolódástól mene~

Недуг]: az ember, mert az âlom' meghâborí

tâsa mindl'g gyengl't.

Ollykor ollykor szükséges, ha a’ hör па

gyon lankadt, a’ beteget egyszer kétszer vi~

zes lepedökbe takarni, mi elött izzasztâs vé

gett burkoltalik. A’ hol e’ nem займёте, el

kell hagyni, mert a’ vizes lepedöben késöbben

й: ki a’ verejték, mint а‘ pokróczban magâra.

Többszöri izzadás és feredés utân mindjârt

munkàsabb kezd lenni a’ hör, ha еду egy elö«

re tunyz'm тишайшим. is. Hogy kelljen meg

esnì a’ lepedöbe takarásnak, melly egyébirànt

a’ hidegleléseknél és паду izgalódâsoknâl ne

vezeles hasznú, bövebb szó lesz róla a’ born'.

tékok soràban.

A’ hideg víz’ külsö használása ё"
egész fevrdöböl , fél ferdöböl, ülö

ferdöböl, láb- e's föferdöböl, más в.

gyes részek` feresztéséböl , zuhany

ferdöböl, mosódàsoklíól, borítékok

ból.
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Egész {ед-(16.

Graefenbergben rendkivůl пазу kâdak

vannak e'végre, mellyeknek kerülete 2050

lâh; mélységök дыши, hogy еду jó пазу em

bernek leülve ajkâig ér a' На. А’ fris Ни sza

kadatlanúl foly eíe'n Цапфа, a’felsö széleken

‘ âlló csatornân-ki ресПЁ,Р sziìntelen, úgy hogy

ha a' ferdö' testéröl valami szenny mosódik is

le, az kôvér természelénél Годик könnyebb' le

vén` a' víznél, felül úszva, mindíg lefoly, ’s

{еду а’ víz mindenkoŕ tisztân marad. Egyéb

irânt ezen kâdak naponként kétszer ege'szen

каш-{пешек és seprüvel kitakarittatnak a' né

таит fenekökre ülepedett tisztâtalansâgoktòl.

Ezekben a' На mindíg fris, a’ millyennek kelle«

ne lenni mindenkor akâr fetdésre, akâr'ivâsŕa

видит víznek; Шеи vizet soha sem kellene
használni, ha hidegis; тег: legyik печеные;

alkoló része, afszénsavanyos légszesz, a’mit а'ро

'hârba löhéskori gyöngyellésröl lehet Нин}, 'a

a' mi ими b-löl hasznos hatâsú, az âllott viz

ben hîjânyzik.

Mind ivásra, mind ferdésre lggiobb a' бзи

1a idegen részektöl щепы, forrâs viz, melly a’

nap' hevének ki nem т: csatornàkon foly-be

kútba vagy kâdakba. Hol illyen víz nem lehe.

lô, legalàbb igen tiszta és lágy vízre kell szert

um“, mellybcn keve's salétrom legyen, a' mi
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аЬЪ61 ismerszik , ha a' benne fözött bůst ve

resre festi. >A' folyó viz elmelegedve nem 56

nyàrban ezen curâra. azért sem, тег: nincs ben

ne szénsavany. Ha kútviz ninos. akkor még is

folyó vizre звон-Шпик, cle használjuk addig,

mig a' nap fel nem melegiti. Egyébirânt 98652

ségesnek igen 56 а' 1`о1у6 viz , esak nem .kell

hosszason ülni benne's el'ne'm kell múlalni

ferdés után a' mozgàst.

Mondottam már, hog)1 izzaclt testtel hi

ôeg vizben feredni nem z'n-talmas. csak a' lüdö

ne legyen felizgatva. De nem helyes, a' fel-:lö

hez megérkezve, a' mint kôzönségesen 520165

han van, elöbb 561 killůlni ’s úgy menni a’ viz

be. Künn 'a' levegön hamarz'xbb kap hülést az

ember, mint a’ vizben , е' felelt a’ hideg levegö

kiszivja a' teslböl ezt a' 56 melegez, mellynek`
a' ferdés Маш visszahalâsára olly nagyy szük

ség van ’s 4e' miatt a' ferdés' jólékonysàgn na

Бус: csökken. Ha a' ferdöig sokacskât kell дуа—

log menni., megérkezve pihenjen az ember öl

tözetben, mig a' tüdö lökéletes nyugalomba jö,
akkor egyszerre minden könlösî, vessen le, 's

elöbb föl; mellet meglocsolvà , föwl clöljen ‘a’

vizbe. Её és те]! azért {детей-1:1 elöre a’
hideg Нашедший és viz' nyomâsânak, heigy ez

âltal akadàlyoztassék meg a' vérnek ezen ne

nes részek fele' tolódâsa; es МЫ! a’ гад-девизы

ß
‘

\
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föfâjâs és más alkalmatlansâg elkerültetik. Fer

dés Мам jò versenként fövel a’ viz alá buk

kanni. ‚

А' ferdöben erös mozgâst не]! tennÍ. Leg

jobb az úszâs; hol az vnem lehet, a' tesmek

‚ minden részeit ke't kézzèl sůrolni Кг" , neve-`

zetesen a' beleg részt; az âltal a' hör feliz

gatòdik ’s az ember kçvéshê érzi a' hideget;

gyenge mellü embereknek nem tanâcsos a’vn'z

. ben igen sokat és erösen mozogni, ezeknek

‘jobb izzadás utân csak ke'söbbecskén mennì

a' ferdöbè', és ott sokáig nem ~'múlmnL Illy

ügyelet mellett .semmît sem lehet félni a' hi

deg ferdötöl a’ mellfàjóknak sem. Mennyi Мец;

lehessèn a' ferdöben maradnì, atlól Шве, mil

lyen hideg a’ На. mennyi életmelegsége van

à’ feredezönek, és egy âlaljâbnn annak testi.

âllapotjâtól; âtalànoson meghatározni teljes le

hetetlen. Graefenbergben, hol. a' На 5—8 В.

mérséklelů, rendesen senki hat vagy nyólcz

Perczen Ш! nem й! a’ kâdban, legtöbben csak

egy чаду hârom perczig. Prie'sznitz'mindennek

azt aíânlja, hogy senki a' tulajdonképen való

horzadâst (mâsodik borzadâst, kis hideglele's for

mât) ne värja el, hanem az elött kelljen-ki a’

ferñöböl. Jobb kevesehbet штанг а' ferdöben,

min't sokâig тал-дата, а' lest' melegét nagyon

megfogyaszlani 's azzal igen nagy izgalâqt о—

. !
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kozni a' testben, kiváltképen ügyelni kell erre

azután; ha már, a' cura' foganatossága látszik

a' test' kiütéseiböl e's hideglelésböl, mert il

lyenkor gyakran megtörténik , hogy- mind a" ká

liii, mind a' zuhanyi ferdésnek igen erős folyta

tása olly nagy izgatásba hozza a’ beteget,

hogy hetekig ágyba fekvésre экий], ’s ez által

a’ gyógyulás csak késik. Az a' beszéd, hegy

órákig lehetne a' nagy kádakban maradni», esz

telen; mert nincs ember, ki csak egy óráig is

kiállhassa a’ graefenbergi nagy kádakban ma

radás” штш Józsa!“

Ki otthon él a’ vizcnrával, még jobban

őrizkedjék a’ túlságoktól a” ferdésben, mert ott

nem lesz senki segítője, ha baj támad; az or

vosok" segedelme, a’ mint tapasztalásból tudOm,

inkább árt, mint segít. Csak egy nem árt

ezen curánál nagy mértékben is, a” hideg viz

ivás. Csakugyan a’ túlság itt sem használ. Ám

bár Graefenbergben mind ollyan helyt állnak a’

kádak, hol nem lehet füteni, de azért nem ár

tana télben mérsékelve Шьём szobában [стадий

kivált ha a' kád nem ollyan, hogy azt u egész

testet ellepő vízzel teli tölteni lehessen. A’ hi

deg levegőt, melly a” testet érintheti, és gyak

ran tíz, tizenkét fokú hidegségü, a’ víznek pe

dig valami kevés "melegsége van, jobb eltávoz

tatni; mert haszna semmi sincs. De a’ {erdő

5a
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szobânak még sem kell nagyobb fütést adni,

csak annyit, hogy akâr mi kevéssel benne a’ le

vegö a' viznél melcgcbb legyen.

A’ ferdöböl kilépve , egy'készen âlló 1e

pedöt. kell felvenni és ап‘а a' köpenyeget, ’s igy

visszamenni a' lakószobâba, melly nyârban s0

ha, télben csak\kevéssé van fütve. Ilt kiszârad

va 's meglörölközve, fel kel'l öltözni , és men

ni sélâlni, mig megmelegszik az ember'. Na

gyon ârtana kemenczénél vagy ágyban akarni

megmelegedni; ez meröben ellenkeznëk a’ cu

râval. Nem szükse'ges, a’ mint sokan cselekesz

nek, a’ fel-dés ulàn legouan, тез felöltözés

elött, Нее: inni, hanem maid sélàlás közben

igen is 56 cura alalt, kivalt ha erös làzzadás âll

elö; néha ïélben kell szakasztani a' feredezést,

mertrsak nevelné a' Панамы; és hideglelést,

hànem csak mosflani és Гены-(161 venni. Illyen

eselben az izzarlâsl is szü'ntetni kell, és inkâbb

vizes lepedöbe burkolózni a’ hideglelés’ gât

lâsa végelt. A' borilkozâs és ülve ferdés, ha a’

I_âzzaclâs nem vólt igen пазу, rendszerint pàxf

nap aiuti, a’ betegnek nyugodalmat szerez.

Félferdö

akkor liasznàltatik, ha az egész ferdö

»gen erös izgatàsú lenne, vagy ha a’ beteg’
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életmüszere, munkâllansâga, lankadtsága misti'

hosszasabban kell a’ vízben múlatnì a’ végett,

Вову а’ `belegség’ anyaga felizgallaásék. A’ fél

ferdô nem olly izgatólugyan, mint a`z ввёз: fer

dö, de nem is könnyen okozhat valami vesze

двинет. Graefenbergben rendszerint- a’ végre

használtatik, hogy ez állal a` curakezdök a’

nagy kâdbeli ferdésre clkésziltessenek, a’ mire

háromtól hatig való ferdés ele'gse'ges. 1`éha szük

ségesnek talâlja- Priesz/mìtz egész hélen {Щуки

tatni a’ félfex-dést, mit-lött a’ паду кааакьа ál
tal menni engedné;r E’ vëgre a’ На egy kevés

sé meglanyhiuatik, zzz-ai?4 annyi forró На быть

a' hideg vl'zbe, ml'g a’ ferdö 19-12 В. mér

sékletü lesz. il; foknàl fennebb soha sem ше

пуеп Priesznîtz.

Félferdés közönséges nagysâgú kâdakban

esik, megtöltve hat hüvelyknyi Иже]. На iz

zadâsra egész Ген-ад hclyett hasznàlja az em

ber a’ félferdést, akker a’ mint belé ült a’ hat

hüvelyknyi vizbe , reâ öntelik me'g egy veder

lnyi vl'z, melly гей önlést ismételni kell еду

pohârral több versben, a’ vizct csak magàból

a’ кадры vevén.

Ha ezen félferfléssel a’ test’ felizgattatâ

sa cze'loztatik, a' beleg a’ vizen kìvül esö tes

tére valami pokróczot veszen, ¿s a’ Над úgy ье

fedelik, hogy csak feje álljon~ki szabadou; Еву
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тата a' beteg egy két дине. Söt гопак pél

dâk, позу az illy mócldali ferdést, több nap

Цап, öt órâraîs kînyuilani szükségesnek МЫ!—

ta Priesznîtz , hogy {кварты és hideglelést диаг

moztalhasson. Nevezelescn egy clgyengült kösz

vényes orvossal kellett'így bànni, ki egésisé

везен ment el Graefenbergböl.

Többeket Вылетит, ~kiknek órâkîg kellett

.3’ félferdöben "umanik mind aadig, 'mfg ы.

dcglelés ällvnn elé, ez a' тер-6326“ kóra'nya

got felizgatta, melly чёрте nagy kelevényekben

.kiütöltg làtmm ollyan kelçvényeket, mellyek

böl kifokadàsok utln ńéhány pohínr genyetség

`takarodotbkì. Ollyankor azlân természetesen

megszüník a’ fßrdés, mig a’ felizgatott anyag

kitakarndik ’s a7 test kipiheni magât.

Ki olthon él ezen сайта], e`féle módo

kat baiosan merëszelhet, ha nìncs körülte ollyan

orvos, ki a' Priesznîtz' módjút пища. mert köna

_nyen túlsigra mehetne, ’s meglehet, hogy az

elöidézett gonosz lelket nem lenne könnyü elö

`l'ìzni; hideglelés, kelések /âllargak elö, de vc».

szedelmet is okozhatnânak. Csakugf'an otlhoni

culmban izzadás utâni ferdésre leghiftorságo

sabban a' félferdés használtathalìk, az emh'tett

önlözödéssel. Izzad s ulàn az izzaszló pokrócz

han чаду egy köpenyegben jól felöltözve, siet

ve не" a’ ferdökàdhoz menni, ott. sebesex;
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levetkezve lépni a' kâdba, ‘s minekelötte le

lülne, föty mellet megmosni, 's mihelyt leült,

egy veder` vizet öntetnl a' fejére` azonban fejét,

абы-апачей: jó formân súrolja. azulân dörgölje

rendre a' testnek minden részeit, ‘valamint a' hâ

151155 dörgöltesse valakivel , azutâu ujban önlözzé

a' vizböl kiâlló teslét vagy egy pohàrba vagy a' te

nyerébe гей; vizzel, de az önlözés ulân a’dörgö

lést шефы folylatni kell, kivâltképen a’ szen

veclö részeken, azutàn meg kell törölközni, fel

öltözni ’s mozogni, a' ferdöben tovâbb nem mú

latván, mint öllöl legfennebb tiz perczig.

Priesznitz mind a` félferedöt, mind az ü

lö feredöt némellykor arra hasznâlja, Вову n

erös köszvényes fàjdalmat csilapitsa 's mintegy

lecsapolia, так ha a’ ielsö részeket миланца

meg. Öntapaszlalàsom шёл mondom. hogy n’

_föbeli köszvény ellen igen jóllevöleg hasznâl

tathatik. Illyenkor. ваша marad az einher a’ fer

döben, mig a’ vér’ lömege egészen meghülepe

dik , 's a’ föbeli чаду .más szen_vedö részbeli

gyulaclás , mellyre akkor egyszersmind hideg

horitékokat kell Юлий, megszünt. Eztlö mind

agy-, mind mellgyuladàsban jó foganattal hasa

nálta. Az elsöröl alâbb egy példiit emlitek.
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` Ülö fer-dä.

`

Ollyan kâdban Уеду cseberben esik, mellyy

nek tàgassâga a’ testhez këpest 22 vagy 2-1 hü~

velyknyi. Ezen csebernek hzírom lába van ,

egyik elöl, nehogy a' be- чаду kilépéskor Fel

forduljon, más Капа hâtul két oldalról; 11:51:11!

só része a’ csebernék magasabb, mint az eleje,

hogy a’ hâtńl. hozzâ tâmaszthassa, a' ki ferdik.

Egy középszerü 'emberhez mérve, következö

mérléke lehet: ~

Làbai’ mqgassâga . .‚ . З— 4 hüvelyk;

mélységének belsö vilâgaìï. 9— 10 hüvelyk;

hâtulsó része, mellylïez

a’ bât tâmaszkodik , az

elsö részénél magasabb

a' fenekén levö deszka is

> egy hüvelyket felvéve,

az egész magassàg . . 18—21 hüvelyli.

Ezen cseberhe annyi И: tönerik, hogy а’ mikor

belé ül a' beleg, köldökén alól mintegy két hü

n

. 5—6 hüvelykel.

,r

velykre éx-Íen. A’ test' felsö része vetkezetlen

marad, az ing felhúàatik, hogy a' vízbe ne ér

jen, 'fsy a’ làb is, щепу а' csebren kivůl esik,

pokròczba takarva àll. A' ferdés alatt дайте

len, a’ mint csak lehet, a’ vízben âlló részeket

-dörgölni kell, НИЗ]: а' hasat., melly Юга! ré

azint az a' czél'éretik el, hogy a' bör ingerel~
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tetik, részînt a' hasbeli szelek, puñ'adâsok el

takarodnak és a’ hasbeli dugulâsok clmulnak.

Graefenbergben az illyen fcrdés таи КёгЬеп

közben egy pohâr hideg vizet так az ember.

A' ferdés' czéljâtól függ az, hogy те‹1‹1334|‹е1

jen ezen ‘ferdöb'en ülni. Ha az a’ czél, hogy

a' vizben álló részek erösödjenek, mint a'nem

Izö részek. gyongesëgében vagy tehetellense'gë

ben, polulioban, fejér folyâs 's löbb e'félében,

csak rövid Мец; ‘1‹е1| feredni, Ни perczíg vagy

egy пешей óráig, ’s gyakran ismélelnì a' fer

désl. На pedig az q' czél, hogy lcvonja a' fel

sö részekŕöl a' vértódulâst, a' me_l| és fögyu

ladàst, hide lelést, va erös bchatàsú le en
a' has-berëgîégben, mgâî- és lépdugulàsoksbyan,

sznrulfïsban газу erös hasmcnésbcn, m'anyér

ben 's mindcn whasbelì baiakban, illyenkorhosz

szasabban Не" maradni a' ferdöben, fél härom

uegyed, söt идём óraíg is. А' màr megrögzölt

föbeli vértódulàsban még két óráig- is kellnn- f

ponként a' ferdöben ülni; a' scbes fólyamatú

betegségekbefl, agy- e's mellygyuladàsbnn, inbe~

li .hídeglelésben atlól függ a’ fcrdés' ideje;

hogy a' bc'çgség millyen sches fulyamatů, ak

Lor a' ferdést_lepe<löbe borilással kell felv «Ita

ni; 'a‘ mint ezt ott, hol ezen betegségek eáyén

нём elöfordulnak, böven leirom.
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_ Az ülö ferdés' foganatja, ha huzamnsan

hasznâltaiik, так а' hasra nézve igen neveze

тез. Egy pe'ldàt fogok elöhozni, mikel` a' cho

lerân-ól шпик, а' ìhol egyellen egy ülöferdés

еду 'belegnek, ki hat hét (Эта egy éjjel semtu

dott alunni, legotlan nyngalmas alvâst szer

иен. Nagyon Наша а: szelet, az elrekedt

aranyeret meginditjn, a’ kezdödöt egészen el

szünteti, hozá jârúlvân segédůl az izzasztás

is. A' hideglelésben is nagyon csillapiló hatása

van, csak Моё)! szüntelen vizes lepexliíboriték

kal mnu-a kell hasznâlni. Alább еду еще:

mondok, hol a’ hagymâz és inbeli hideglelés

csupa ülö fercléssel és vizes lepedövel kétnap

alan meggyógyitlalolt. А: cholera .ellen Ю or

'voslás. Graefenbergben rendszerint estve va

esoranlàn két óx'a mulva szokoft az ülöferdés

esni. Gondolom, Вову jobb volna vacsora elg'itt,

(le on az egész nap úgy el van foglalva izzasz

tàssal, kafli és zuhanyi ferdéssel, hogy más i

'dö nem igen van. Egye'bìránt коза idöben zu

hanyi {Тех-(1:53 póllâsul, ebéd elött esik az ülö

ferdés. Némelly eselben, ha a' beteger az iz

zaszLâs nagyon felizgatta,` ülö feŕilöt veszen.

¿le elébb jó formânmegmossa тазы; a" mi na

gyon csilapitó, Mind ezeknél, mind mâsféle fer

déseknél föképen kell ügyelni, hogy soha teli

gyomorral nem kell f'erednià hanem vagy evés
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elött, чаду eve's után két härom тафты",

fer-dés шёл mindenkor addig Не" mozogni,

mig a’ hidegség' érzése megszünik, 's addig en

pì Vsem kell semmii. Ez is mindenféle {стёс—

ne'l megtartandó szalaàly.

Ülö ferdést épen lefekvés elölt nem таг

tok jónak, meri vagy a' hidegség’ érzése elüzi

az álmot, vagy a’ visszahatàs àllal a' nemzö

rëszre vonudó/ ingernek unalm`as következése

van, ezt tehât kerüljék el ИМИ azok, kik pol

lutiora hajlandók. Ki ülö ferdövel; mint Юта!

lansâg elleni orvoslâssal él, (Щеп azzal _termó

szctesen kevéssél lefekve's elöu; de завяз még

se feküdjék le, mig a’ hült részek mozgâs àl

tal meg nem melegedlek. Némellyek вы mon

dâk, hogy a lefekvés elölli Май Тех-(165 legjobb

âlmot szerezjie: de én, 's mégr többek is, épen

az ellenkezöt tapaszlaltuk; a' hideg mosódás

sokkal többet hasznàlt.

Nem mind вы, ha azon eůény, melly

hen az ülö fel'dés esik, kicsi-e vagy nagy. Ak

korânak kell lenni. hogy igen sok viz ne men

jen belé, теге, Ьа_пет csak az a'czél, Вову

а' fcrdés erösílsen, az az ha liz percznél lovâhb

kell folyni a' fudésixck: akkor rendesen ад

dig kell az embernek a’ vízben ülni, mig a'

viz fel Кем] melegedni. Azon песней, mellyek

n’ fordés kezdelekor a' hídegsv'g дна! vissza
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nyomattak, a' ferdés’ vége felé, a' vissza 11:11:35

nâl Годна visszalérnek a’ vízben ülö részek

tè.; тег: menttöl keveseblf hidegsége lesz q'

Мишек, annâl kevésbé àll» ellent a' vér edé

nyei kitàgulâsânak. На az ülöferdés' czélja z,

hogy a' felsö részekröl a' betegség lefelé hú

zódiék, a' vl'zben addig kell ůlnì, mig a' viz

meglagymatagúl, mert a' czél csak l'gy érö

dik el bizon)oson. Egyébiránt jele az is a' fer

döböl kikelhetésnek, ha a' {идиот szünt 's

~a' betegség symptomâi eitüntek.

Czélirànyos az ülöferdés elött, ha az еш

Ьег nem izzasztotta тазы, legalàhb теизма]

tal felmelegíleni a' чём, de felhevülve nem

kell a’ ferdöbe ülni. А' ferdés utâni mozgàs es

se'k mindig vagy a" szabad levegöñ узду fü

tellen helyen, 's a` Íxi föbeli vértolulásban szen

ved, fedetlen fövel. Ezenk esetben az ülöferdés

Мам; jö a’ före hivesirtö boritékot termi. Az

ülöferdéänek sein kell scha erösen befütött

szohàban történni, ment Еду а’ çzéllal ellenke

zö következés jöne ki.

ygyan ezen ügyelet szükséges a'

Lâbferdönél,

minthogy ez csaknem mindenkor a' végre hasz

пацаны, hogy a' felsöbb részekrôl a' щами.

\
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levonauassék. Priesznitz ezt mindig azon ese

îekben ajânlja, mellyekben az orvosok тет;

lâbvizet ajánlanak. Föfâjâsban, fogfàjâsban,akár

honnan szármozzanak is azok, kivâlt az úgy ne

vezett fönyilallâsban, szemfàjâs- és gynladâs

han csak nem mindig bátorsàgosan hasznàllal

batik. Egyszers'mind мыт-агаты belyesen le

liet ös'zve kötni a' föräe való hideg borilékot.

'Lehet a' làbfereszte'snek akár millyen edény

ben esni, csak sok viz nem kell belé; egytölhâ

`rom hüvelykni magassâgig ele'g,a'hoz képest, a'

mint behalásât nevemi vagy gyengiteni akarjuk.

Fogfájàsben rendszerint nagyon kevés “не:

kell venni. Еду betegnek, калек шгЫы fájr

a' Рейс, csak еду lxüvelyknyi vizet ajânlottam

I 's egy fél órzir alatt elmnln fàjdalma. Féllfelé

рёв miatti làbràndùlâsban a' viznek bokàu kfe

lül kell érni és naponként két, hârom versben

kell fereszleni a"lábot.

Okveletlen szükséges a' feresztés alan

egyik làbat a` másikkal szüntelen dörgölni,

hogy annâl sùkeresebb legyen à' visszahatàs.

Bendesen addig kell a' làbferesztésnek foly

tattatni, mig a' viz lagyma'tagúlni kezd, a’ mi

három negyed, vagy egy óra alaltt` megesik,

ha az edény nem igen рагу. А' lábferesztés

elölt` szükséges a' làbat mnzgâs általmelegség

be hozni, fen-dés utân Pedig addig menni, jar
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ni, mig a' lâh hevés meleg lesz’. A' hideg fer

dö legjobb gyógyitóia a' fàzékony lâbnak. Me

leg viz még jobban gyengili a' làbòt', 's okoz

за, hogy még könnyebben megfàzik. Ellen

ben a’ hideg lâbferdö eröt М ’s ollalmaz a'

hüle'stöl. A` ki gyakran él hidcg Iàb ferdövel,

legnagyobb hidegben scm félhet a' meghülés

töl. Jovaslom különösen, hogy làbpokroczozâs

nak,meleg тумак 's több e' félének Вазу

junk békét, 's kivállképen megfázoll lâbot Ша

körül soha ne melegilsürik. Az illyen melen

getések a' lábot clkényeszlik 'simindig` hai

landóbbâ пенёк a' megfàzz'lsra. A’ hideg fe

reszte's által okozandó visszahalâ's jobban отл!

maz, mint akín'mi is a' megfàzâs ellen. Pro

bàlja meg akàl'ki ’s lâtni Гоша, hogy a' hideg

fereszlés шёл néhâny óra типа nem csak

meleg lesz a’ làb, hanem égelö heves. кти

képen h_asznâlna a' hideg feresztés egy рёв

órával elöre szánkáziis, és csicsonkàzâs elött.

Priesznilz illycn alkalmakkal a’ lâbfagyâs el

kerülése're аи: ajinnlja, hogy ollyan gyapjú

strimflit kell felhúzni` melly elébb xnáu-lassékW

hideg vizbe, de a’ viz facsarlassék ki jńl be'

löle, erre ‘lxúzassék száraz strimfli és jó böv

csizma. Azt állitja, поду igy szinle leheletlen

la' Китай megfàzni, ha fél napig marad is az

ешЪег künn а’ hidegbeu.
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Föreraö .

használtatl'k a' föbeli rögzött rheumâs Наша!

таКЪап, ‚гЬептёз szemgyuladâsban, süketü

lésbcn, ízlés- és szaglz'xsveszte'sben; felizgatta

tik ez âltal a' föben levö kóranyag, lmelly az

utz'xn a' fülben tàmadandó kelevény âltal Южа

karodikl Hasznâllatik néha föbeli vértódulâselä

lan is, de csak kevés perczig kell аи folymt

ni, nehogy nagy visszahatàs szârmozzék. Kö

vesse ezt szabad levegöni’ mozgâs, de непар

fény. Megeshelik еду nagy mély tàlban. Ezen

tâl egy азам! vógére tétetik; elébb belé teszi

az ember a' fejének egyik felét, kevés perez

mulva a’ llàtnlsó részét, azulân a’ nlâsik fc~

lét és végre megint a' hàtulsó részt. Minthogy

a’ hâtulsó тезы; löbb perczig а’ vízben tartani

fennâlva igen alkalmatlan, sokkal jobb és kön

n_vebb letenni a'lföldre еду matráczot, szal

mazsâkot vagy pokróczot ’s a' vl'zes tálat a’

fö felöl téve hanyat fekünni; így könnyen шед—

eshetik a' {ё llátuljaffereszlése is.

Bögzött szemgyuladásban 'tartott minden

Кок ezen feresztés, mindcn részén a' fönek,

15 perczig, úgy hogy az egész feresztés зайц

te еду órában кыш, melly idö alalt a' Нас:

egyszer lçótßzel"v meg kell vâltoz1ami fris Ни

zel. Így a' süketülésbcn, ízlés-veszteségbeu.
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Ha húzamosan folytattatik ezen fereszlés,

~bizon)0san foganalos. Foganatosságát jelenìi

föbeli пазу 151111а1от` támadàs, melly mimi ad

dig nevekedik, mig a’ rosz еду kelevényben

üLi ki magát, Ъ. kifokad, a' mi Graefenberghen

léa-em alan röbbekkel lörxént. Egyéb irán: lud

ni való, hogy- a’ föferdö a' vizcurâval öszve

költetve hasznàllalik. Ugyan egyszer'smind

szemfájàs ellen vélelik

q

Szemferdö."

"E' vagy ollyan iâlban esik, mint a'föferesxlés,

vagy kis ro'solisos poliàrban, melly vizzel te

li töltétvén, a’ szemen tarlalik, alkalmasint nem

tovâbb vagy keveseb/lié, mint ё: perczig` Azon

ban a' szem nyilve marad a’ vizben.

Lâbszârferdö.

Ez csak arra való, ha a' lâborl ollyanhelyt van

fâjdaloln; liová a' rendus láhviz nem er fel.

Làttam hasznz'xllalni Íisztulábau, térdriaganatban,

sömörögben. Lehelne hasznàlni шву-632611; rheu

mâban is. Е' v'égre еду mages cseber 05111111

latik, csak akkora tingossàggal. hogy a' lâb meg

allhasson ienne; meglöltvén hideg vizzel, a'

lábszâr hele' télelik, Еву hogy a’ Szenvedö

r
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részt a’ viz lepje el; сем: a' cseber magas

sâga altól függ, melly helyt van a' fâidalom.

Minthogy ezen ferdönek izgatólag kell mun

kâlni` еду ól'àig 's meg tovàbb is kell tartania.

Utána a' fájos helyen rendsz'erint magy kele»

vények tâ_maflnak, ha még nem ütöttek ki, mi

jele a’ hatâsnak. Èpen igy ahoz képest, a'mint

a'testnek valamelly részében van különös he~

lyen a’ fâjdalo'm, “тетей, kéz- kar- 's töbl) е

féle ferdök is.

j

Zuhanyferůö.

Ez a’ leghathatósabb arra, Вову a’ sok idö бы

megrögzölt kóranyagot felizgassa 's elüzze,

тем: többnyire minden hosszú lefolyâsú тазу

tartós betegségekben hasznâltalik , és so

‘ha` nem tagadja meg foganatossâgât. Egy

szer'smind nevezetes eszköz nz izzadâs âltal

gyengült bört erösileni és a' testet keményi

teni; bizonyâra jobb keményilö mód nincs en

nél, meri a' viz ‘jéghidegsége мы a' hört a'

mérséklet viiltozásainakv béfolyâsa ellen meg

eözi: sebes zuhanâsânâl Гоша теПу az {генез

ellentz'illz'xsra kényszerili, ezeket ex‘ö§ili. Egy e

.gészséges тенге semmi ennél erösilöhbennem

наши. Zuhanyfercdéssel еду különban is e

rös test óriási eröre tehet заем, csak hógy
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egyszerre sokáig nem kell, hanem keveset gyn'

liortz âllni a' zuhany alâ.

A’ mint fennebb is mondottaux, van a’

graefcnbergi erdöben hat гимну. Az alsó веду,

melly féríìak szâmára való, петлей]: legal

ló zuhany-, gyermek, чаду kis zu

hany-, zöld zuhany, 's felsö'zuhany»

пай. Az elsöA I5 lâb esésů, a’ клёвой": 10, a’

harmadik 20 és a' negyedik 18. A’ На hösé-`

ge mindeniknél egyenlö. Ereiök` magasabb,

ищу а|атаЬЬ esésöktöl függ. Concentrâlt tö

möttségök 5-4 hüvelyknyi; kive've a' zöld zu

hanyét, melly vizét gyakran széljel szórja, ki

vàlt szeles idöben. Priesznitz, midön erre {i

gyelmeztették, 's azt jovasoltâk, hogy a' vl'zet

атм csatornâba мотива öszve, hogy a' szél

ne hâborgassa, ат; felelte „hiszen nincs min

655 szel.“ Meglehet, me'g is elfogadia ezen ja

vallatot, ha bâr is nem örömcst épit és vàl

тат. Az asszonyok zuhanya egyik 10, a` mâ

sik 12 lâb esésü. Vízök épen olly böv, mint a'

férjíìak zuhanyáé. Egyik mint mâsik igen szép

regényes helyen van. Mindenik zuhanynâl van

egy kunyhó гармони; hol levetkczni 's fél

öltözni lehet, a' mi szép idöben rendesen a’

kunyhó\clölti padokon napfényen esik meg.

A' zuhanyhoz néhány falépsöken megyen fel
az ember; be плеву а' zuhany töveV körüli
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deszkából készült rekeszbe egy ajtón, ’a beáll

a' vízomlâs alá, hol a’ földről visszaprecz

kelödö víztől azonnal megázik. A' föld hol job

ban , hol roszabbúl ki van padolva, 's úgy al..

Кантата, hogy az ember ne sikamodjék el.

E' végre körül a’ deszka kerítés mellett kar.

ГАК vannak; mellyekhez fogózni lehet. Arra

nagyon kell vigyázni, hogy az ember el nees

sek a' zuhanyferdöben, mert illyenkor a' test

egészen nagy felizgatlatásban lévén, a' bol leg

kevésbbé is megsértetik, oda tódulnak a’ fel

izgatott rosz nedvek 's ott megtelepedvén, a'

megsértődöltnek hetekig való bajt okoznak, el

zárják a’ zuhanyferdéstől. Hogy a' kóranya

gok miként vonulnak a’ bőr felé, nevezetesen

a’ körmökre, abból lehet látni, hogy ezek a'

cura alatt egészen 'me'gporonyúlnak, 's kön

nyen törnek. .

Levelkezve'n az cmbera' kunyhóban vagy

a’ kunyhóv elölt (a' mit addig nem kellene ten

ni, míg aztán a” velkezés után nem léphet

egyenesen a’ zuhany alá, nem pedig. a'mintso

kan cselekesznek, jóval az elölt, hogy jól ki

hűlepedjenek, mellyel csak elhülik magokat. 's a'

zuhany hasznát csak gyengítik), belép a' zuhany

hoz az ember, egy lepedőt vetvéu magára,

nem kis borzadással. Ha jó e az elölt egypo

hár vizet inni, mint többnyire szoktak, attól
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függ, ha ihatnék-e az ember, табу melege vain`

Nem Кадет, ennek mi haszna lehetne, 's nem

is emlékezem, hogy ezt Priesznitz okvetetlen

rendelné, jobbnak gondolom a’ zuhany uta'mv

egy két pohâr vizet lenyelni, minthogy azu

tân rendszerint szomjúsâg âll clé, ’s különben

is a’ szâllâsra vissza щепы: ezen viz mege

mésztödik. Mi elött a' zuhany alá be lép az

ember, a’ lepedör. leteszi egy a' végre ott ál

16 fâra, és leveti lâbbelijét. `

A’ vizomlâshoz közeledvén, Её: tenyerét

kis ujjánâl fogva öszvefogja, igy a’ tenyerével

felfogja a’ vizsngàrt, ’s lasanként,felemeli

аз: feje felébe, úgy hogy a’ tenyerébe ömlött

viz elárad egész testén. Агония] egyszerre me

részen a' vizsugár alii~ lépik , ’s azt néhâny

mâsoâperczig a’ fö' hâluljàra vagy a’ nyak

szirtre esni паша, az alatt рейд fejél,mellét,

hâtât, hasât, кацап, czombjait keme'nyen (16:

göli. Azulàn lassanként mozog a' zuhany alatt¿

olly móddal , hogy a’ vizsugâr rendre a’ тез-1

tet minden részen érje és a’ bört a' гей csapâs`

âltal felmelegixse, melly a' hidegnek egy elöre

kellemetlen érze'sc't Vvelüzí. Menlöl magasabb a’

viz”l esése, annàl sebesebben melegiti azon ré

пены, mellyekre esik. Innen van, hog.)r Esi

egyszer a' паду zuhanynàl ferdett, kisebbre
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nem tér vissza, шеи kisebbnél a’ hideg in

käbb érzik. ` `

Mi ulân a' test mindenütt egyformân meg

zuhanyoltatott, kezdödik a' szenvedö részek'
zuhanylàsa, lmindenikre annyi idöt forditva,

mennyi Штат: az egész zuhanyi ferdésre szânt.

idöböl. Vâltoztatâs végett igen jó közben köz

ben' az egész testre bocsâtani a' vizsugârf,

a' bör' felmelegitésére. Ha a'belegség nem a’ fö

ben van és nincsen épen a’fö'zuhanyoláaaren
aelve, mint lehcme a' megrògzöltv szemgyu

ladâsban, akkor »nem kell a' vizsugârt egye

nesen a' före és тенге ЬосзМапй, hanem шву

csak mellre, чаду (‚Щ „пацанам. А' gyen

ge mellü soha egyenesen тенге ne bocsâssa.

A' gyenge gyomorra sem kell bocsàlani, тег: ez

teljességgel nem szenvcdheli a' zuhanyt. Tehât

iigyâzni kell, hogy a’ mellesonr alatti részt

soha ne érje a' vízsugz'xr A' hasat jó formân

meg lehet zuhanyolni minden baj nélkül, a’

mennyiben én tudom; kiknek hasok erösen е!—

gyengülr, hypochodriâsok "s hasonlók, igen 561

cselekszik, ha hasokat húzamosan zu'hany аи:

tartjâk.

ч , А‘ megrögzött ljheumâs és köszvényes

fâjdalmakban a’ zuhany’ haszna csak nem сви

datevö. Nekem múllak el б: percznyi zuhany»

lásra olly fàjdalmaim a’ csipömböl és könyö~
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kömböl. mcllyek sok hónapok бы kinoztak.

Visszatértek ugyan még ìsme't, de végre те

röben elmullak. Csak arra kell vigyàzni, пе—

hogy az ember megîjedjen azon, ha a' На csa'B

kodásâra égelö fáidalom tâmad a' fájos helyen,

`hanem csak zuhanyolja патент, ml'g a"`fáj

dalom ариями, elébb nem menvén át más

részre. ’

A’ zuhanyi ferdés еду negyed órân tůl

nem igen megyen. Kezdök :lig àllhatják ki né

Шипу рея-021315. A’ perczek szâmât lassanként

А -minden nap szaporitni kell, mig észre vehet

ni hoáy mâr визе. Atalânosan nem kell elvár

ni, a' hideglelös didergést, mellyet csak nem

mindenki 12-15 percz mulval érez. Annâl in

kább nem kell hideglelösen menni a’ zuhany

alá, mint én több Verben, тег: igen nagyon

fellàzzad az emher 's azutân hosszag idökig
félbe агавы]: a' zuhanyferdö. mint v\elem ’s

yxn'ass ollyanokkal történt, kik igen sok jot akar

так. А' kiszabolt rendet meg kel капам; a~

zonban zünödm' `s rebegnì sem kell еду kia

hideg víz'iölfìïxini sokan ценней.

Valólmn furcsán jö Litni némelly viléze

ker, miként {Этап-одна!“ ugràlnak 's búkâlnak,

Кению iszonj'atosan a’ viz' пчёл-Ат, és mint
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kérdezik szünetlen тазу târsaiktól vagy a' zu

hanyi inastól: ideje-e már kimenni? Az Шуе

nek csak гуаши magukat és megfoszljâk azon

kellemeles érze'slöl, mellyet a' zuhany, ha hâr

еду elöre a' leghàlrabbal is meghökkenti, de
azoknak bizonyosan szerez, kik Arebegés nél

kül kiálljâk. Csak félni, rémeskedni ’s ад fon

tolgatnL nem kell, hogy Щ 1а16п valami ve

szedelem érhet` hanem elszântan neki menni.

Ha az elsö benyomâs ki van állva, azutân

nyerve a’ jâték ’s a' bâtor nagyon kellemesen

fogja magât érezni ott, hol a' félénk reszket

és töprenkedik. А‘ vizcuránàl megszokja az

ember a’ kellemetlen e'rzésen erök venni ’a

legerösebb benyomâsoknak kilenni тазы.

Mind ezek a lelki eröre jóleiöleg hatnak e'a

viszont a' lé!ek által a' tesine. Scmmi más cn

ra iily haeznokat a' belegség’ elůze'sével nem

köt öszve, mint ez.

Ha a’ zuhanylás' ideje kitölt mâr, тазу az

ember érzi, hogy mâr ki kell jöni: a’ készen
i álló lepedövel jó formán, és sebesen meglö»

` lölközik, felöltözik, és szomjúsńgât megeny

hitve, baza indúl. A' hazaérkezés rendsze

rint hamar esik, тег: egyfelöl a` hidegnel:

és zuhany utâni eŕönek érzele, miîsfelöl f

_ hegy’ lejtössége siettetik a' haladâst.
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Zullanyhoz menés' ideje Graefenbergben
reggelizés utàn еду óra , vagy ebéd utàn ké;

három' óra. Néxnellyek ugyan r'eggelizés ulán

mindjârt zuhanyolnak, де ez nem tanäcsos,

` тег: а' hideg meghúboritja az eme'szlést, melly

nek behalàsa annàl kàrosabb, mentöl bövebb

vólt a' reggeli. y ` _

Mihlllogy a’ zuhanyferâés {Шкет агга та

ló, Воду а' megrögzött kóranyagok fellâzzasz

iassanak, önkényt tudni valÓ, hOgy mihelyt magy

izgatàs hidegleléssel àll elö, тазу nagyon ke

vés mén-tékben kell zuhanyolni, vagy egy ideig

egészen félbe szakasztanî, mig a test újbaw

lecsendesedik. Néha egész hélig meg kell äl

lani, elvârni mig,r a' crisis ege'szen elhalad. A

kelevények’ meggyógyulâsa é's az egész élet

müszer' ' csendes állapobja jeleli-ki az idöt,

mellyben újra lehet zuhanyolni. Ha kicsi à' Ьа5. ’

akker csak еду ké; nap szakad félbe.d

Az idönek kevés bei'olfy..sa van a' zuhany

lâsra. Esöben, szélben épen úgy âlloltunk zu

hany alâ, mint hóban, fagyban. Némellyek а‘

zcruson alól` hat (окну; hidegben is lo - 15 per

czig zuhanyoltak, elöbb fejszével vàgvaìn el `a’

jegel, úgy csinàltak Шах magoknak a’ zuhany

hoz. Még dâmàk is menlek llóban a’ zuhany

alâ. Hogy „нам hülést Кары: volna, nem hal

Фонит sohn. Csakugyan a'. legnagyobhréss,

` I
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mihelyt beall ab hideg idő, ’s а‘ hó leesik1

ott hagyja a’ kedves zuhanyt, nem annyira a

zért, mintha a’ zuhanylńs igen kellemetlen

volna akkor, mint azért, mert a’ felöllözéskor

a' hideg sziote kiállhatlan ’s még a' legerőseb

bet is úgy megrázza._hogy a' reszketés miatt

alig tudja testére'aggalni gúnyaijátv Csinulnak u

gyan néha tüzet az erdőben, hogy mellette fel

öltözzenek, de azt tartom, hogy a' tüz mele

gének hirtelenibehalása à' legnagyobb/bmeg

gel küszködő testre bizonyosan ártalmas. Ha

csakugyan valaki a' nagy hidegben is zuhanyol

ni akar, legalább nagyon rövid ideig zullanyol

jon ’s a’ tüzmelegitésnek békét hagyván, sebes

mozgással melegítse fel magát. '

Ki otthon él vizcurával, de zuhanyja nincs,

kipótollhalja némiképen xolly módon , hogy

vagy cselédjével önteni magára a’ Vizet, vagy

pedig szobájában egy magas helyre ügy állít

egy vízzel teli edényt, hogy egy spárgainálfog

va abból tetszése szerint a' vizet magára csor

Затаив, ez alatt fejét és egész testét jó mód

'dal dörgölje, hogy a" vl'z’ behatását nevelje.

Lehetne az illyen edény fenekébe egy csőt

tenni belé, azon csőnek az edénybe eső végé

re egy fedelet vagy csaptatót 's eŕ`rc egy si

nort kötve; ezen sinornál fogva fclemçlvélîtet

szc's szerint a’ csö' fedelét vagy ócsaplatójàt,
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a’ víz szépen folyna.Különősenlehetne ezt hasz

nálni, mikor valamelly egyes részt aka ' az em

ber zuhanyolni. Lehetne ezen csőnek ollyan

nak is lenni, mint ez öntöző kanna” csöje, több

vagy kevesebb, nagyobb vagy kisebb rostalyu

kakkal, a` szerint, a’ mint`az edény kisebb

vagy nagyobb, mellyben a' víz áll. Ez az ön

tözödégmód czélirányos és kényelmeselehetv,

haértelmesen készittetik. A' csaptatókat felhu

zó sinort nem kell kézzel tartani, hanem egy

szeghez kötni. Azonban, hogy az illy öntöző-

dés közel sem ér fel a’ valóságos zuhanynyal,

azt alig kell említenem.

Egyéb iránt zuhanyferdésre szert lehet

tenni minden felyül csapó malomnál, minden

hegy” vagy domb” aljában, ha a' hegyen vagy

dombon kifolyó forrás van. Lehet folyó vizek

nél„is meritö kereket csinálni ’s azzal a' vizet

felemelni, de legiobb a’ forrás víz, mert leg

tisztább 's leghidegebb. Van Freiwaldauban egy

pótló intézetLhol egy egészen egyszerü meri

tő kerék két zubanynak éd elég bő vizet, de

a' víz nem lehet ollyan hideg, ’s következőleg

olly hathatós sem, mint a'Priesznilz' zuhanyja.

Az egyiknél nem is egyenlő a' щи” omlása mint

hogy a’ merítés nem mindig egyenlő.

Az említett intézetben elférhetnek mint

egy harminczan, ha kik Graefenbergben nem
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kapnak helyet. Az intézet’ tulajdonosa, Weisz

nevü, igen 561 utâna lât vendégeinek. Nem»

tudom,`vane elegendö tapasztulása a’ vizcurâ

ban, minlhogy azzal nem régóla foglalatosko- ‚
dik.À Eáyéb irânt marhaorvps leven, az! is foly

tatja. `

Van még ezen íntézetben Freiwaldauban

еду viztartó, mellybe tö'bb kisebh ’s nagyobb

csök járnak, ’a kiki a’ millyen nagysâgút a

kar, belé srófol ’s àhoz képest. töhb vagy ke

vesebb vizet bocsât magdra. Hogy a’ vizet ne

fecskendezze nagyon sze'ljel, körül van keriwe

лыжами formâlag vâszonnal. Többed magam- _

ша1 megpróbàltuk, hivesitönek 's csendestönek,

vde nem izgatónak talâluk; azt gondolomjö vol~

na nyúrban csilapitani a' felgerjedl ìzrendszert.

Egyszer tösiént megszüniefie köszvényes fäjdab`

lommal jâró föbeli vértódulâsomat, mclly свай;

ugyan mâskor két, háromszori leöntéesel is el

жокеи mulni.

A' mosódâs

_ az erös hideglelös fellázzndásban és igen

паду gyengeségben kádi ’s zuhunyi ferdö helyelt v

hasznâltathatik. Vagy az épen legközelebbröl

leirl: módon eshetik-meg a` mosódim, иду

xigy, hogy a’ fejére vizet бы. az ember 's a'

o*
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hajâŕól leí'olyó Нив! mossa a’ teste't, az Цап

а' markâba еду edényböl vétt vl'zzel is dörgöli

rendre minden lagiait, arra vigyaizván, hogy

a' {сыпей mindenìk része а’ dörgölés ziltal egy

szerre melegségben ‘tartasséki és a’ mennyi

ben lehet mindcn felöl egyszerre nedvesedjék.

Azon részeknek hideg Игле“ dörgölése, mel

‹ lyek dugulâsokkal, köszy'ényes fâjdalmakkal ’s

több e'félékkel hajlódnak, igen hasznos. Egye'b

irânt az illyen dörgölés mindenkor 56, egész

ferdésben, ülö ferdésben ’s lâbferdésben, söt a’

pokróczbeli izzadásban is (de itt viz nélkül).

[gen 56 erösl'tö mosódâs esîk az cgész

[вешек is egyszerre való nedvesítésével úgy, hogy

еду lepedöt hideg vl'zbe márt az ember 's еду
pillanatig lefolyni hagyvân arról a'rvizet, ввё

szen magâra boritia, azutân еду pâr решат,

а' hol éri, maga выдан, hol nem e'ri, mâssal

.dörgölteti Ezen mosódiis kiváltképen 56 a' зуек—
mekeknek izzasztâs utân,rha félni lehet, hogy

a' ferdö nekik igen erös ienne.

Az illyen mosódás lefekvés elött egy Шил]

jába igen K jó, nevezetesen kik отдан élnek a’

сайта]. /Csekélyebb betegségekben, kezdödö

köszvényben, ha a' hör nagyon ingerlödö,vagy

languit, bádjadl: ha ezenvmosódâs mellett’még
‘naponként 56 csomó Нив: is megiszik az em

ber, csak ezen mosódás és Найдены is elejét
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vehetni a’ bajnak. Èlet’ fenntartásáraezeknél

jobbat nem lehet ajánlani. Ha curaúl használ

tatik, még" jobb reggeli felkeléskor legottan,

míg a’ test ki nem hül, élnì czen mosódàssal,

de el nem kell mulatni azunin a’ щаьаа leve

göni mozgást. A’ fennebbiekböl eléggélálható,

hogy meghüle'stől félnix nem lehet legkeveseb

bet is.

Spongiát ¿slposzlóìlarabokat >többé nem

baszna] Priesznitz a" mosódásoknál, miulán az

orvosok spougíáját analysálluk, hanem csak kéz

zel dörgölteli a’ testet. Azt szokta mondani:

„élőre élőt.“ Сдай ugyan is a’ két legjobb esz

köz, mellykszint' olly jól ingerli a’ bört,mint

a' posztó és spongia, sőt még jobban, csak a’

vizet nem kell kímélni, bőségesen bocsàtván

a’ testre. Hogy ez által a’ ház ne locsolodjék

be, egy nagyon törpe, de négy lábnyi szélességü

csebrelkell csináltalni's abban mosódní; így a'le

folyó víz abba megyen 's a’ ház tisztán marad.

Ki felteszi magában vízcurával élni, jól

(вешний, ha mosóûás által magát arra előre

rá készíti, így könyebben ’s hamarább esik ál

tal a’ curan.
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A' bioritékok (Umschläge)

узду hivesìtök чад; melegi'tök (izgatók,

làgyitók). 1
A"hivesi1tö bo'ritékok helyenkénti

fâidalmak ellen hàsznállalnak, mint a’ gynla

dâsok, vértolódâsok (а` föfájz'rsoknâl lâbvizzel

együtt) 's töfbb e` félékben. Е` végre egy löbb

rétüleg öszvefogolt vâszon darab hideg vizbe

пытать а’ viz kevésé kii'acsartatvân helöle,

ezen vászon a' sz`envedö részre тётей): 's azon

шагад, mig melegedni kezd; ekkor újban' 111—

deg vizbe шёл-[шт ’s újbań имам-панк 's

ez igy foly, mig a’ f.1jdalom узду szünik,vagy

elenyészik. Az ülö ferdöben ajànlom mind а

zoknak, kik föbeli vérlolódrásban szenvednek,

тег: ez âltal a’ ferclés' elején a’ föben ncieke

dö Forrósúgnak elejét veszik. Csonttörésben, mar

julz'xsban ’s más külsö sérelmekben a’ sértett

rësz' gyulaclâsa és dagadâsa ellenigen jótevö

leghasznállathatnak, mig seborvos c'rkezik, söt

a’bekötés után is gyuladz'xs ellen ninos enne'l jobb.

A’ vizcurâml nevezeles szerepök van a’

melegitö boritékoknak. A’ liivesitöktöl

аЪЬап különböznek, hog-y a’ vâszonból a' vizet

erösen 561 ki kell facsarni, nyomni; azulín a’

hol‘ilékot\az illetö hclyre úgy kell alkalmazni,
lhogy feszesen lmzâ lapúljon, erre sziaraz ru

hât kell tenni, és ůgy ода kötni, позу a1 lc
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vegô és 'hidegaläja ne férkezhessék. Ezenbo

riték alatt sokkal nagyobb meleg szán-mozik,

mintha akár mi féle gyapjúszövettel kötte

tett volna be. Ezen nyirkos melegség felolvasz

tó es felizgató hatású, és nevelvén a' kigőzôl;

gést is, az által egy sereg ártalmas anyagot

elüz, a’ mit jól lehet meglátni, mikor kimosa

tik a' boriték, mert al vizet egészen megszen

nyezi és zavarja. Ezen borítékot rendszerint

csak akkor kell megújítani, ha száradni kezd.

Egyébiránt akkor is jó úiitani ottan ottan, ha

az a’ czél, hogy bőr gyakran újból ingerel?

tessék. Illyenkor minden órában,legalább min

den két órában változtatni kell. Fö dolog az,

hogy feszeaen jól a” testhez lapittassék, mert

különben, ha levegő al.;ja férhet, nem csak

hatását veszti, sőt épen hülést okozhat ott,

hol a’ czél az, hogy melegség támasztassék.

Graefenbergben szinte minden beteg szó

les 'őv-formában melegitö boritékot visel, úgy,

hogy gyomrát és hasát egészen fedi ez. E’ vég

re veszen az ember egy kendőt, “annak egyik

végét megnyirkosítia és úgy teszi magára, hogy

a’ száraz része fedje be a’ nyirkost; ezen ken:

dőre tétetik még egy más száraz ruha, hogy

~a’ mäsìk annál feszeseben szorittassék a' test

hez 's hatul jól lekötsetik. Ezen, boríték annál

fogva, hogy a’ melegséçgetr az elborított részek
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Ьеп nevelì, nagyon elösegitì az eméàzte'st ’Q

ez àllal- a' mi Её (1‘0105. könnyl'lí a’ jobb ned

vek’ készílését, е10521`акйа `а` bulekben ганди
lâsokat, ellenty 5" а' belekhcli taknyosodàsnak,

szorulâsnak. dugulàsnak, hasmenésnek; 05“;
pitja’a' ykólikz'lt, belekbeli nyílallrfmf, тет azok

nak kivànképen jó, kiknek е' we. немые;

sök van. - f ’ Y

‘ Bögzött köszvényes és rheumâs fàjdalm'ak

bag, csonulaganatokban , mellyuk ”а" kénesös

cura ’_s bujascnyv ими szârmaznak. köszvény
kdaganatban, fekélyckben, gyuladàsnkban, Бип

lâkbàn, térddaganatban, mindenfélc nyilt se

bekben ’s töbnyire mindèn hosszú lefolyâsú

(chronisch) fâjdajmakban, hol húzamosrésze1P~

tes hehatâs szükségcs,ezen melegx'lö boritâsok

igen hathalósok.\Minden külsö sértödések, a’

cura` kövegkezéseben катет kelések èsupàn il

]yen Lbm'ítékokkal gyógyiitamak; söt a' fenére,

>rákra, bujasenyves sebekre is csak сие]: h'asz

nâltatnak. Ezek csendesítik a’ fàjdalmat, és a’

folytalolt cura mellelt a’ beteg rész'ek’ дуд

gyulâsât jobban elömozditjàk, mint a' kéne

sökës flastromok тег: nem csak а` levegöt

zàrjrâk el, hanem a’ csipös és ártnlmas ned

vek' kigözölgését is elösegl'tik. De minthogy

felizgatoiag is Магний, szükség, hogy azok, kik

nél egyébl'rânt is hajlandósâg van arra, Вову
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az ¿rlalmas neävek n' börre kiüssenck,a’nyir

Los borilék helyett csupa szsìraz borilékot te

gycnek néha ’s a' пуп: ré§zeket naponke'nt több

‘ersben fereszszék meg, ne hogy egy helyreI

igen sok rosz nedv húzodjék.A Mióta Graefen

bergben voltam, nem lehet nevets'égesnek nem"

néznem a' legkisebb flastromokat és kenöcsöJ

Бес is, тег! tökélelesen meggyözödtem arról,

hogy mind'ezeknél egyxcsupa nyixkos boriték

sokkal jobb. A’ тёще; kelevényekben, 1550

gokban, mellyek belölröl okòztatnak, semmit

ér kenöcs és flaslrom, hanem az"egész testet

kell tisztitani, a’ mi semmi àltal ioblìan meg.l

nem итал, mint a' graei'enbergi сип-1317111,

és nevezetesen az izzasztással, 's tiszuin holy

heli bajban a’ viz löbbel er a' vilòg’ minden

flàsn'ominâl, kenöcseinél. Bar ezen igazsâgot

tudnâk minden szegény falusiak és követnék;

sok bajtlóLmenttek lennének és pénzecsk'éiket

is megmenlene'k egészségòkkel együtt.

Sok eselben igen jóltevö az egész test

körůli horitók, vagy a' mi'nt Grae-fenbergben

nevezik,a’ vizes lep_edö,mint p.o. a’hiiieglelésben

's lò'bb féle börbetegségekben; nevezetesen a’

himlökben , cura alaiti nagy feìlliizzadásban,

gyermekek’ Ы atlansílgàban ezen vizes lepe

döze's rendkivüli nyugtató. Elösegili a' kiütése

Вес, а’ h_ideglelésben jóltevö izzadàst szerez,v

— эк
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az e1gyengült`s elkényesedett személycketelö«

re идиш а’ curâra. A' legkìsebb зуек-теней

nél is, mikor feletle nyuglalanok ’s Lilmallanoki

rendszerìnt mindcn larlózkdâs nélkül hasznâl

ni пены, mert a’ mint saiâl gyermekeimen (а

pasztaltam, legottan megcsend'esiti öket. Igaz,

{Юзу alkalmàtlannak tetszìk az elsö pillanatban

’s a’ ferdésnél kellemetlenebbnek, de az вы;

pillanaton мы vége minden rosszúl esésnek,

щепа“ a' könnyebmés’ érzésegaz ешьы bc

nyomàst meröben megszünteti.

A’ vizes lepedöbe szint‘~úgy csik a’. be,

burkolás, mint a’ Pokroczba. 'A' vn'zbe mín-ton,

:le azntân jól kifacsart lepedö гей télclìk az

âßyban kiteritett ‘pokróczra ж -а' beteg reâ {ек

szik ezen lepedöre,akkor A’lepedö az cgész tes,

tére szorosan пазу reâ burkoltatik, Вову csak

az arcza, szeme опа, llaja maradjanak szaba

don, azutân reà polâltatik a' рою-692 `s vég

re еду paplan egészen olly шаман, mint az

izzasztâsnâl van leirva, a’ hideglelésekben szük

séges fél óránként a“ lepcdöt újban megnyîrki

tańig, söt ha a' hideglelés erös, még тайга!)—

ban. Miulän а’ hideglelés „шик egy keveset,

akkor hagynì не“ izzadni a' Leleget'. Az Епа

dâs utàn катают“; ahoz Нравы a' mint a'

heteg érzendi niagât ,' шозбаёвдд eg_ész {стад

vagy ülö~fer<1ö¢
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Az erös köszvényes nyilallâsokban nagyon

jóte'.öleg onyhit _a’ nyirkîtott lepedöbe burk0~

làs, csak gyakrań újitanì kell. Hogy millyen

ha znos af чета, hóiyágos himlökben, реген

ben, alâbb, 1101 egyenként beszélek ezen Ье

tegségekröl, megmondom. Csak annyit említek

itt: hogy mind azon betegségekben veszedelem

nélkůl hasznâltalhatik és félni töle semmit

sem kell.

A’ hídeg vízzel belsöképeni élés

âll ivâsból , fecskendésböl ’s öblin~

t( s b öl.

Vízivâst

Priesznitz nem rendel ¿pen olly túlon túl,

mint Oèrlel, Graefenbergben annyit iszik

az ешЬег, mennyit alkalmatlansâg nélkül el»

gyözhet. És minthogy vagynak olly kényesek,

kik két >három 'pqhàr vizet is mir alkalmat

lansâgnak nereznak, мы: legkisebb ngérte'kül

szabta Priesznitz napjâban 12 meszelyes, рот?!

ral inni, melly mint egy hàrom Варяг, hat

iczét teszen. Ennél többer. is lehet jóval {вы

egész haumincz pohârig. Elébb kevés pohál'

ral kell kezdeni, de azutân gyorsan haladnì

a’ ki szabott mennyiségig. Nem igen sokat in.

dok, kik harmincz pohàran из! mentek убью.
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.De még is láttam egy kettőt, kik naponként

negyven pohárral ’s még többel is kiittak. Ha

igen sokal; iszik az-ember, a’ 'fö elnehezedik,

szint ollyan formán, mint a' részegnél. Meg

próbáltam magamon két versben; egyszerittam

ötven, másszor negyvenöt pohárral, nagyobb

réäzét mindenkor dél előtt, 's mindenkor égy

formán tapasztaltam a’ részegségi kábulást. Ha

Anérnenyeknek egy elején nehezen esik is sok

vizet inni, későbben úgy hozzá szoknak,'hogy v

szintaúgy ohaítiák, a’ mi attól is van, mert

a“ sok izzadás“ által `а’ test’ nedve nagyon ki

szívódik. Innen van, hogy meleg időben 's mi

ада va’ test gözölgése erősebb, причалы) az

ember, mint híves, esős időben. Az a’ fâzódaîs,

а’ mit a' sok hideg 'va'z"ivâsa okoz némellyek

nek, a” cura' tovább .folytafása alatt elmarad,

csalk nem kell elmulatni a’ mozgást. Priesznitz

azon fázórläst a' testben lappangó kóranyag.
nak tulaidonílja, ’s azt állítja: hogy a’ mint ez l

apránként takarodik ki a' testből, a' szerint 5211—

nik a' fázódäs is. Annyi igaz, hogy végre agé.

szen elszünik. Nem tudom, a'kóranyag’ итог.

táért-e, vagy a' testben nevekedö természetes

melegért, vagy a’ megszokásért; talán leghihe

több, hogy mind a' hnrom körůlmény’ öszve

индюшат. lll is tehát nem kell megfélem.

leni az első hatásoktól hanem állhatatosan Еп

s

\



ni kell, akâr mi következzék is еду elöre a`

szokatlan ivàsra. Ném'ellyeket annyira felhàbo

rit, hogy hânynak, hasmenést kapnak. A’ 1:1—

Ret tehát> felhâborit, azok legjobban teszik, ha

mind амид félbe nem szakasztiâk a’ тать

egymâsutân, mig чаду hânyâs vagy hasmenés

elé nem ё"; ha ezt több napokig {иду folytat

.jàk, bizonyosok lehetnek` hogy azon túl löb

bé а` vl'z alkalmatlansâgot nem okoz; тег: a’

kornyadozés abból szàrmozik, Вову а’ viz a’

gyomorbeli taknyossâgot kezdi olvasztani; de

ha felolvasztotta, ki is takarl'tja, 's azutz'm a’

gyomor tìszta állapotba jö. Az utána követ

kezö étvâgy’ nevekedése ’s egész jobban ér-`

zés bövön megfìzcti аи, hogy az ember ma

gân eröt ген.

Ugyan ezen módot ajánlja Priesznitz a’

jmegromlott gyomornâl; ваше itatiá a’ vi_zet,

mig чаду hányàs vagy hasmenés következik.>

’s az ivást mind addig folylaini не", mn'g шток

megszünn'ek. Ez a’ mód minden esetre johb

a'- koplalâsnál, a' mit némellyek a’ végre щёт-`

lanak, hogy а' megterhelt gyomrot jó âHapot

Ьа vissza tegyék. Az ivás ‘hamar kitisztilja a’

gyomorból a’ megromlott étkeket, 's nem еп—

gedì, hogy azok felemészte'tvén, a' vérbe àl

tal-menjenek, mi a’ más bâhásmódoknâl meg

törlénik. Egyébirànt is >a’ На általi hänyâs kö
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nel sem olly rongâló és kellemeîlen; mint az

orvosi hânytatókkal okoztatott hànyâs; a’ вус

тог sokkal kevesébbé gyengl'tetik àltala, 's ám

bâr az ember min'djârt enni is \udna ulâna,

de sokkal tanâcsosabh, egy p51' órâig p'ihenni

`s замёт is csak keveset ’s könnyů élelt enni;

más nap tökéletesen jól érzi тазы: az ember.

Неву a’ hideg vn'z ivàs' hathatóssjga igen

fontos és orvosló, abhól is терний; mert

a' vl'z a' gyomrot tisztilja és erösiti, követke

Zöleg nagy részben a7 vl'z eszközli аи, hogy

az emészxés jól menjen véghez 's jobb ned

\ek készüljenek. De azI emésztés’ úljainak szi

vó erein heszîvalvân, megjârja az egész tes

tet, tisztítjaV és vékonyitja` a’ vért, felolvaszt

ja a' csípös, taknyos nedveket, a' dugulâsokat

szétoszlatja ’s re'szint n’ nevekedett gözölgés->

sel, részint vizellet’ útjân is еду sereg 1152151

talansâgot takarl't-ki a’ testböl. Az Oertel’ leg

újahb vx'zcurai> sok példàt пищащий, hogy a’

свара vízivással ’s hideg mosódàssal sok sze:

*rencs'és gyógyulâsok'történtek. Еву ismerösöm`

S.Itanäcsos úr P.bö| 15 hónap alatt olly fö

beli köszvényböl gyógyítotla-ki тазы, hogy

máx' szinte таракан. Csupân hideg vizet

ivotl:v a` professor Oertel’ rendelése szerint na

рванёт tl'z kupát,_ és naponként megmosta

egfêßz testét. A’ cura' tartńsal egy kevéssé 11952
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lsàasnak тешит, de az elött több esztendö

(Пап több m'vos' curájât âllotla~ki. Néhàny ше

leg feredöket is próbâlt, a’ nélkül, hogy й]

‹1а1та сзак legkiscbbet is s`zünt volna. A’ vízcura

kitürésc utìin`egész élet'můszere mintegy úiiâ te

rcmlödölt, a' mit еду pail' líéttöl kívânni sem

lehet. Mgrggyógyulïsa ulân :'pnek és cgészséges

nek talàltam, allg hìhetve, hogy valaha hete

gcs lehetett. Mint képzelnì lehet, azutân is a’

Нине]: nagy hnrâtja шагайте, mindennap több

‚трёп megivott, 's gyakran megmosta egész

teslér. E’ mellelt megilta kàve'jńt, serét, borât

is, de mindenikel nagyon mértékletesen, 's

azéri: ârtalmâl. nem is tapasztalta, ámbâr a'

cura alan ezek ârtalmasok. Швы köszönöm

az elsö tudósitâst a' vl'zcura’ hasznáról ’s еду

âtaljában azon jótétcményeket, mellyek ezen

cutàból reâm hàrornlottak és hâromlandók. Lé

gycn szabad МЮ: Qzíves köszönelemet nekie

itt kijelentenem! ,

Apró kornyadozâsok, rosz emésztés, gyomor

мину—030655 ellen, egy szóval mindenütt, hol

rendszerint c'rczes vizek' {таза ajànltalik, a’ lli

deg На ivást eléggé ajânlani és magasztalni nem

llehet. Ha az cmber olly módon él vale, mint
Y gz érczes тешил, t. i. sokat iszik, мёде!

szabad Штаба mozog, elöre megmosvân tes

ай, épen oll)l hathmòs, és az az ârtalma niucs,
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a’ mi rendszerint катеты“: az érczes \izek`

re, Ilm. az emészlö edények’ meggycngülésç.’

Kivállképcn következik `ez a’ keserü u'zivás
ra. Igyék csakA az ember jö bövön еду forrás

vagy kúlhól, csinailjon minden ió pohâr beivâ

sa utz'm mozgást ahoz közel, vagy sélâlâs vagy

más testi foglulatossíng Юта! , és addifbr ne egye'k;

mig a’ megivott vizet meg nem emésztette:

любима, hogy a’ mi jó. az érczes víztöl jö

het, azt mind шедшим, ’s à’ mi àr'talom és

kìöllség azzal Мг, azt elkerůhe. Azonban még

Не teszem: a' ki otlhon él a' vízcurzival,A hol

az izzadàs és ferdés nem könnyen mehet olly

n'agyban, mint Priesznitz’ felügyelete alatt, an

nàl nagyóbb szorgalonfmál ’s bövében folytassa

az ivâst, тег: semmì veszedelemtöl nem ТЫ

het. és ezzel _a' más tekinlelhen fogyatkozó

curát Pótolja. Kivâlt nyàrban igçn bâlran ajáxw

lom sok mozgás давнем а' sok бугая, тёз mér

têk felettis, тем erösen neveli a’ kîgözölgést ‘.

és a' kóranyagot egyŕnâsra üzì: dc épen ezen
nevekedö kigözölgésért 's a' börneky abbôl szár

mozó gyengüléséért illyenkor igen szükséges

gyakran feredezni és legalàbb kétázer пароп

ként jól megmosódni, hpgy a’ hör eŕösüljön.

Millyen idötàìbpn kel'ljen kezäeni a' умны,

erröl tudtomra semmi render nem szab Priesz

nitz; ö ajànlja az iyást mindenkor, ha `csak
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nincs egyenesen_ terhére az embernek. Azt

gondolom: leghasznosabb reggel üres gyomor

ral kezdeni, mert akkor egy kis mozgás mel

lett igen szemlátomást olvasztja fel a’ gyomor

beli tisztátalanságot és üzi-ki orron, szájan és

egyebütt is. Azt is tapasztaltam, hogy erős íz

zadás lután jobban olvad fel és takarodik-ki

a’ taknyosság, mint izzadás nélkül; reggelizés

után megint lehet egész bőviben folytatni az

ivást, de ebéd, ideje előtt valamivel félben kell

szakasztani._Ebéd alatt is inni lehet a’ men

nyit a’ szomiúzâs kíván, de ne igen sokat.

Mindjárt asztal után sem kell sokat inni, ha»

nem inkább több versben keveset. Az emész

tés’ bevégzése után egész erővel megint hoz

zá lehet fogni ’s folytatni vacsora tájig; azu

tán lefekvésig keveset kell inni , nehogy a'

víz az alvást háborgassa. Újban említem, hogy

ivás közben a' mozgás ha nem Okvetetlen szük

séges is, de bizonyára igen hasznols ’s a' viz

ivás' czélját nagyon elősegíti. Még egyszer

azt is megemlítem, bogy a' víz mindig fris,

az - az állott ne legyen. Még télben sem

elég, hogy hideg, hanem télben, nyárban

mindig frisnek, újból merl'tettnek` kell lenni

a’ curára szánt víznek. Hogy a’ szénsnvany

szesz megmaradjon a’ vízben, nem kell azt пут

edényben tartani, hanem az edényt bedugni.
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A' Введён)! jobb az üve'gnél, тег: vaslagabb

levén, a’ meleget nem könnyen bocsâtja-ńltal.

A’ fecskendök

között rendszerlntiek a’ kristélyok. A' fee»

kendés csupa hìdcg vízzel esik olly kristélylyal ,

melly hajlott orrú , és a’ beteg önnmagât kris

télyozza. A` kinek nìncs illyen kristélya , a` ren

дев kristélylyal is czélt érñet ищу, hogy a' kris

te'ly' végét a' végbélbe щита", a’ mâsik végét

egy azékre teszi, 's вы“: kezével a’ székhez fo

gózva mâsikkal nyomja a’ kristélytlefelé. Igy kiki

igen egyszerüleg megkristélyozhatja тазы. Ki

ninos hideg krîstélyhoz szokva, abban az el

sö alig marad benne севу Pàr рента, de az

ürülés utân a’ mâsodik mât iobban megmarad,

её: a’ helek egészen felszivjâk, Шип: ha az

ember oldalfélt lefekszik `s lâbait egy kevéssé

magasabban helyezi. `_

Igen jó haszna van ezen kristélynak a' du

gulâsban, hasmenésben, a’ belek’ lomhulâsakor,

n' nagyon rendetlen székjáràëban , söt bizo

nyos feltételek mellelt a` choleràban is. Haszna

annâl jelesebb, тег: nem csak oszlatólag, ha

нет erösilöleg is munkál, 's legtöbbpyire min

деп 74е52е6е1те2ё5 nélkül lehet vele élni. Аз:

gondólhamâ valaki: ellen тощим van abban,
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'hogy ЮЗ: eilenkezö [юге-55643, min! u' hasl'ekef `

dés ’s hasmenés, ugyan azon еду módon 55.6—

gyittassanak. De az ellenmondâs egészen cl

enyészik, ha meggondolja azI ember, hogy a”

hiìeg viz az illelö részeket vissza tcszi rendes
(normalis) állapoljokba, következöleg a’A иву

igen felingerlödött, паду `igen ellomhult beleket

alkaimasokká teszi/ kötelességeik’ foiytatâsâra.

A’ hideg vl'zhez folyamodńsnak többnyirè csak

az a' czélja , hogy a’ beteges szenvedö rész

tétessék vissza rendes âllapotjába, ’s innen le

het megfejteni , hogy különbféle betegségek

ben egyforma~ hatása. van.

Fecskendések

a’ test' más üregeiben., mint Епифан,

nemzö részekbcn hasznâltatnak, mikor сие):
szenvcilésben vagynak. E’Ivégre különös ki

sebb fecskendezök пинай, mellyekkel sokkal

nagyobb “гумми! kell bânni, mint a' kris

télylyal. Graefenbergben a' Канат, valamint a’ fe

jérfolyäs is 'hidegvx'z fecskenâéssel gyógyittalik.

Kiöbutésß

a’~szàjnak, {ишемии ha czek gyuladâsban

vannak, hidcg Нив] liasznosan cslxctik, iig]
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a' nyálfolyásban, змию“ rosz звав ellen 's to

rok daganalban. A' fogaknak naponkéntì mosá

за: és битами egy kis Иду fogkefével cau

pa tiszta hideg Ниве! minden por va’gy tinktu

ra nélkül , мёде! ‚ estve és Ют]: étel ниш

ůgy ajánlja Priesznitz, mint legjobb módot n’

fogaknak épségben tartására. Estve kìvállképen

azért szükséges, mert a' {свай köztt maradozó

¿tel darabocskák éjielre_rothaö:-isba indúlnak.

Skrofulák ’s „так ellen az orrba vízfelszivást

ajánl Priesznitz. Ez könnyebbůlést szerez, тег:

erösìtì az on" Мирт ’s a' taknyot felolvasztja.

Ezt sokan ferdéskor, a’ nélkül , hogy e'pen szük

ségök lenne гей, csupa tisztaság' kedvéért is

Шедший.

Miután tölem kitelhetö pontossäggal le

irtam a’ hideg Нине]: különbféle hasznńlása’

módját, megvizsgálom al vl'zcurának általános

hatását; felvilágosítom az elöttem ismeretes

criticus jeleneteket, mi elött a’ betcgségek'

egyenkénti gyógyítúsa’ módjaira által-mennék.

Hogy szembelünöbb képét adhassam a’

gra'efenbergi életmódnak 's egyszersmind Ша:

тщаввак, miként leheme vízcurával ollhon is
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élni: leírom egy graefenbergi nap’ lefolyási".

Reggel négy órakor a’ legény 's bebur

kol. Nyárhan rendszerint egy óra шипа kezd

kiütni a’ verejték. Két három óra alatt folyó.

izzadásban maradva, nyólcz óra tájban lehet

feredni. Ferdés után sétálás és vízivás foly

reggelizésig, e’ csak fél óráig tart, azután

megint folytattalik a' sétálás és vízivás, ’s ké

szül az ember a’ zuhanyhoz, az-az lepedőt,

pántoílit vevén magához, úgy intézi, hogy ti

zenegy órára oda érkezzék. Ott negyed vagy

fél óráig, sőt néha towább is, ahoz képest, в'

mint többen vagy kevesebben vagynak a’ zu

hauy alá menemlök, Várakozik, míg a* sor üti;

akkor beáll a’ zuhany alú: rendszerint tizen

két órára haza tér, felöltözik 's asztalhoz me

gyen, mihelyt a’ végre csengenyüvel jel ada

tik. A' ki elkésik, annak aztán nagyon sietni

kell az"evéssel, nehogy valamellyik élek nél

kül maradjon ’s akkor természetesen megkell

érni azzal, ‘a’ mit kap. Csakugyan. ha ki elö

re úgy rendeli, tétetik félre számára. Nyárban

a' vendégek” sokasága miatt rendszerint. két

óráig tart az ebédlés, télben, hrom negyed

alatt vége van. Ebéd után elszóleclnck apró túr

saságokban sétálni, beszélgelni. Négy óra táj

ban esik egy izzasztó sétálás, az-az egy dara

big a' hegyen lefelé megyen az ember 's me
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gint> sebesen vissza, hogy kezâjen izzadásba Зё

ni, теПу мы а. nyerödik meg, Неву ezen sé

'tâlás umn Ье' пг1к011апи2п ‚ nem kell ollyan hosz

szason, unalmason vaírakozni a' poki-Óczban az_

izzadxisra, de még is négytöl hélig,r izzadni ken',

akkor megint ferdik, azután sétál, nyólcz óra

körül a’ vacs'ora ideje; vacsora нит vagy

sétál az ember, vagy a' teŕem'ben marad, пш—

ивйЫв, OivaSiSt hallgatni, паду tànczot nézni.

Анны“ lehct ülö fcrdöt venni 's a' kinek ”зашк

ségcs, borítékiit megúji'iani 's végre lei'ekünni.

Télben rendszerint csak egy versben csik 1222152

his tizenegy 's ne'ha еду óriìig is 's' ekkor ugyban

maradván az ember, há nincs igen nagy hideg,

délutßn zuhany вы megyen, vagy рейд; lâhvi

zel,. akàr ülö ferdöt veszen, a' mit nyârban is

тёк idóbcn lehet zuhany helyett használni.

Fennebb emh't'enem, hogy a' сига: elein

teácsak cs_endesen kell kezdeni. Az elsö napok-

han reggelis, дыши is csak еду-её)! órâig

kell folytatni az izzad st. Zuhanyolni teljes

séggel nem kell; мы! legallbb csak rövìd

idöíg, ат is 6--8 nap mulva Graefenbergbe ér

kezésel min. Inni is csak me'rtéklelesen kell.

Lassankénl a’ cura' folytziban lehet többre és

többre mennì, mig 9--10 nap mulva egészen

ůtban van az ember. Ki nem 'próbilta, nem is

képzvlhetì, millyen könnyü hozzâ szokni az e~
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gész élelmódhoz ’s azon bânâsmódhoz, mellyek»

töl sokan úgy irlóznak. Férjíì, fejc'rnép, ifjú

és öreg egyforma vidámsâggal 's~lelkiismerc«

tességgel e'lnek a' cîurêval. Bebeaést, félénksr'v

get még kényes dâmâk is l'élre tesznek.l 's a` kik

kevesen mégis rebegnek, csak nevetést 01:02

паК'з a' többieknek mulatsîgára vannak. Ке—

vesek azok, kik a’ közvidámsâgból nem ré

szesülnének, тег! legtöbbon máx' mingyàrt ее

leinte jobban kezclenek lenni,` a’ gyógyulâs köz

reménye eröt, éleâet âcl. Azon kevesekis nem

sokára iobban érzik magukat, mint oda érkez

tekkor, ’s lega'lâbb étvàgyuk аи bizonyilja, Вову

nincsenek Graefenbergben minden öröm nélkül.

A’ cura’ eleje többnyire winden Beleg

xiél igen jó, тещ az cgészséges levegölöl , t. р,

lâió ételektöl ’s a' vizivástól kiki erösödni éxi

zi magńt, annâl inkább, mivel itt testi, lelkì

erölköslésektöl ment. Hârom, négy, ё! hét mul~

va mâr következìk a’ crisis, ’s egészbe тёте

rosszabbúl kezdi érezni magát nz ember. Né

mellyeknél mindj.irt az elsö napokban mutat

koznak- criticus jelenések, МУЗ": а’ kik igen

mohon Квит: а` curát. Èpemén Graefenberg

be érkezésem után hármad nap типа erös hi-_

deglelésbe гнет, 'de ettöl Priesznitz kilencz

óra mulva megszabaditott. Bizonyos kedvellen

gég, nyugtalan alvâs, nagy ingerlösség állanak
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elô `s a' cura' végéig шпана]: nagyobbàra. Egy

szej'smind következnek kiülések, kelevények,

пата, hasmenés, néha szorúlás 's több e'fé

lék, mellyek àllal 'a` gyógyl'ló eröt kapolt ter

mészet a' belegség’ anyagait kiůzni tôreke

dik. A’ kiütések szinte mind végig, а’ többìek

папуа nîegmaradnak a’ cura' végéig.

A’ kiütések тазу csupa kâsa hîmlök,

mellyek igen gyakran mail' az elsö napokban

mutmkoznak; ШУМ: а’ kemény testalkatúaknâl,

чаду pedig kisebb nagyobb kelevények, ибо

gok, mellyek némclly betegségben, mint a’ ré

gi köszvény, kénesötöli sorvadás, bujasenyv

’s más e’félékben más még nagyobb ’s néha

igen fájdalmas daganalokkal váltódnak fel. Né

mellyeknél hámúlandó sokasággal âllanak'elé

a' kelevények. Többen erösítették,l hogy nekik

száz és szâz ötvenig való kelevényôk vólt egy

szerre. Nekem is vólt egyszerre negyvenöt.

Sokan azokból genetséggel lelvék, màs'ok ve

res púpozaL-formábau mutatkoznak; ezek rend

re >elmúlnak ’s 'helyökbe mâsçk âllannk ele'.

Ha egyszerre igen sok van,-mìmhogy ipkâbb

a’ czombokra telepednek-akadâlyozzàk a' jár

hatâst ’s kényszerl'lik аи embert âgyban ma

radni. Láttam, kinek czombja úgy Ье vólt rak

та kelésekkel, hogy valóban mind kele'sekbôl

Шок. A’ bujasenyveseknél rendszerinl az al
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felen olly nagy tâjogok канава]: elö, mellyek

böl több Pohàrnyi genetség kifoly. A’ föben

azoknâl támadnak kelések, Птахе}: szemeik,

тазу àtalânosan Гейш fâj. Tàmad az ujjakon

is az úgy nevezett körömméreg; ez igen `

fájdalmas, és hosszason elkinozza hirtokosát.

Nekem a’ cura писан: hetében a’ balkezem’

mutato ujjân támadott egy 's olly sok fájâalmat

оного“. hogy На éjen nem allhañam miatta ’s

ôrâkig kellett kezemet hideg vi'zben {этапы

hogy kiâllhass'am a' fájdalmat; azonban kezem

ben és `Abzilkaiŕomban mind. szélyel` bolygott

a' köszvény ’s annyira gyötrött, ho'gy'a'líg hir

tam magammal'. Csak miután kifokadt a’ kö

römméreg , ‚замёт leltem enyhülést és albat

tam megint. A’ kifokadt ujjamból több lynka

kon.kifolyó genetséget poszton keresztül'szür

ve, megszâritottam; ez ollyarn mésznemü üle

Pedés volt, a’ millyent csak nemy mindig lel

hetni a' köszvényesek." vifze'llö edényeiben.

Domi Krüber bibàson анща, „mimha а' vi

zelletböl semmit sem lehctne ite'lni», ’s még a’

forrósâggal jâró rheumâs és köszlvényes esetek

ben is, a’ huzamosan {Шутом vízcura alattl,

sem .szl'ney 4sem, ülepedése nem- lenne _a' vi'zel

letnek.“ Én magam lâttam több betegnél, ne

vezetesen azoknâl, kik rheuma, köszvény és

kénesötöli sorvadás’ betegségeiben sinlödtek,.

‘Z
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hogy gyakorta hetekig пазу ülepeclése volt vx'

zelletöknek, melly mindenkor nevekedett, ha

a' betegséghez forrósâg Баш“, Söt némellyek

nél olly вазу m'értékü volt az ülepedés, Вову

egy sereg' szâlak lâtszattak úszkàln'i a' vizel

leihen.

Mind ezen kele'sek, akâr mi névvel nevez~

fessenek ’s akármi formâiúak legyenek, csupa

hideg vizes boritékkal „вытащи; а' borité
- kot mind annyiszor újitani Ákell, valahànyszor

megszárad, чаду а' hányszor a' fájdalom аи! ki

vánatossâ teszi. A' kelés soha ki nem fokasz

шик, hanem megváratik, hogy' érjék meg ’s a'

kifokasztâs a’ természelre цинк. Néha sokâig
nem hfokadnank. Az én körömmérgem né'gy 116

napi kinlódás utân gyógyúlt meg épen a' grip

ре‘ alkalmâval, melly az addig kezemre 's и].

jamra vonúlt kóranyagot más „felé vonta el. `

Nevezetes volt еду próbatételem: kiütések vol

tak kezcmen, 's mivel по]: nagyon terhemre

voltak, szüntelen boritottam a' kezemet és a'

grippehe estemkor ezen huzamos boriték után

ё: hüvelykkel feljebb vonúltak a’ karomra. Ezen

módotjòl lehet hasznâlni, ha a’kiütéseketegy

nemesebb részröl más kevésbé nemes részrc

akarjuk топай.

Akár mi nemü kiůtések állianak elö, a'cu

rán folytatni kell, de ha a' kiütések még is i
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genl megszaporodnak, kevés ideîg szüntetni kell.

Kiváltképen az igen felizgató módok, mint a’

zuhany és ferdések, illyenkor иву kîsebb mér

tékben hasznâltatnak, vagy egészen félben эга

kasztatnak. Illyenkor sokat könnyebbl't az iz

zasztâs, mert еду része't az anyagoknak elüzi,

mellyeknek különben kelevények útján kelle

ne kitakarodniok.

` Vagy a’ kiütésekkel верните, vagy ke

véssel azok elött áll clé индиец-{т а' hi

deglelés. Ha ez forró és veszélylyel Генуе

get, ez ellen hideg borl'ték használtatik а'

szerint, mint fennebh leirtam. De az alatt a'

ferdéa és zuhany félhen hagyatnak. Izzadnî csak '

keve's ideîgv kell, ’s a’ beteg csak mnsódik,

ülöferdöt és lábvizet veszen. Néha a’ hidegle

léa-inbeli, ’s mïgden jelenségeivel bir a’ hagy

mâznak. Erröl emh'tek hàtrâbb еду per példát,

mellyek Graefenbergben lélem alatt fordúllak

elö. Azt aja'mlom mindennek, ki vízcura köz

ben hideglelést kap 's távolléte шит: Priesznitz

hez nem folyamodhatik, hogy csak hideg Ьо

rìtékokkal éljen olly móddnl, mint hâtrább le

îrandom , ’s akârki mit heszéljen ellenkezö~

leg, tanâcsomtól el ne álljon. Шуе" esetben

csudât tesznek a’boritékok, és hatâsuk bizonyos.

Illyenkor ollyan orvosnak belé elegyedése. kif

71»
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a' vízcurával nem ismeretes, a’ mint tapasz'ta

lásomból шавки, bizonyosan свай kârt okoz.

Hideglelésen НИЦ még rende-sen megje

„lennek a' pura folytâban a' nńtha, hasmenés

’s szorulâs. A' két elsöt a' kiülésekkel egyeîem

benr arra hasznâlja. a' természet, hogy a’ kór

anyagokat azok âltal üzi kifelé. Tehât ezeket

mentökrel kell hagyni ’s nem kell útjokat meg

hâbori'tani, kivévén, ha igen hosszason tarta

паник. Íllyenkor ülöferdö, haskörüli boriték,

kristély és sok vl'zivâs âltal lehet ’segiteni a'

`hasmenésen és vszomlailson , a' nâthân izzadás

дна]. Némellyek hänynak isí ez ellen is segit

а' böv vízivâs, bornék és ülöferaö.

Nagyo'n nevezetes az, ihogy szinte mind

мойвы, kik valaha bujasenyvben voitak. a’

betegség épen azon formâban újban megjele

nik, mellyben régen voit. Többeket шаек, kik

nek az el'ött régen kankójok, sânkirok volt,

mellyet kénesövel meggyógyitottak volt ’s

kiknél régi 56 ismei'öseik Graefenbergberi 135

>ra megielentek. Ebböl làthatják, kiknek e' féle

hetegségöket kénesövel gyógyitpttâk, `hogy ma

Бычка: nem nézhelik meggyógyulttaknak, тег:

a’ méreg шк megvàltoztatott formában; ’s a’

kénesövel mint еду leköuewe, bennök lappang.

‘ Позу; illy mód'on minö szerencsétlense'gekhha

гаубицей e1 egész familiàkban, azt bizonyitják
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ollynn elbetegesedett feleségek, kiknek a’ hâ-~

zasság elött semmi hajok nem volt, beteges sin

devészö gyermekek 's más ezer nyomorúsâ

gok, mellyek részint a’ lappangó bilja scnyves

méregtöl, részint a’ kénesötöl szârmoznak.

Priesznitz mind ezeket свара hideg vizzel és

izzasztâssal gyógyítja,v ’s kit ö meggyógyl't,

а' csendeë, шершавой: lélekkel hiheli, hogy

a' rosz egészen kitakarodott belöle és többé

vissza nem tér, ha csak újban nem fertözteti

magâL Fàjdalom, Мыши olly lu'g cszüeket Grae

fenbergbeu, kiknek már a’ cura alatt az járt

eszökben, hogy ha meggyógyulnak, újabb erö

vel csak visszatérnek a’ régi útra.>

Buiasenyves betegségeken kivül még más

féle betegse'gekkel is történl:` а: Graefenberg

hen, hogy a' cura alaLt újböl е1ёёж11оиш1:а ’s

rendszerint азов részeken, mellyek régeb~

ben valami betegségben szenvedtek, a’ cura

alatt újban megjelenik a' fájdalom, sôt néha a'

' rég meggógyultnak hitt betegség генез ere

jében âll elö. Priesznitz beszélte, hogy egy

dâma, ki régebbe'n voll:` mâjgyulaciásban, a'

mit kénesövel gyógyitòttak volt, az egész пич- _

gyuladást meröben visszakapta, 's még a’ fe

lett a' kénesö is nevelle fájůalmâl:Graefenberg

Ьеп tökélefesen kigyógyult. A' régi nyavalya'

ůjra elöâllàsa 4rendszex-im: a' cura' kezdetén
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eaik, «le llamar el'szünik; azonban a' cura

nyugoltan tovâbh Шумный, ügyelve акта,

hogy illyenkor az erös felizgatâs kerültessék el,

és követni Вен azon rendszabâsokat, mellyeket

alâbb egyenkënt külön kůlön betegségeknéllât

hatni. манию,” legtöbbnyire nem lehet elöre

шёл], mifélé kritikus jelenèsek fognak a’ cura

Цап mumkozni, мы: legjobb minden esetre

Ми“: annak, ki {ах-Ша: :tuttòlT hogy erös Ызза

(lâs tâmad a’ cura' наймёте] benne, a' curâl

Graefenbergben megkezdeni és bizonyos idöig

Мумий, mert Priesznitz minden fenyegetö

veszélyt könnyen elhârit és soha kétes тиб

dc'sbe nem jö az irânt, hogy mit kelljen tenui.

Ha a' {ё krìsisen keresztül balad az ember,

folytathatja a’ curât onhon is, tudni fag kön

nyebben ügyelni сайт erra is, ne hogy igen

паду fulizgatásba jöjjön. [Шиш meg újban szük

se'g emln'tenem, hogy a’ kik otthon akarjâkma

gukat útasìtàsom szerint curâlnî, ne hogy igen

sok jót akarva, tulságra menjenek, hanem уйг—

ják el inkâbb az idötöl ат, a’ mit veszedel~

mezés nélkül rövìd idö alatt el nem érhetnek,

' А' 1101 megrögzött makacs betegség okvetellen

kemény hánás móclot kivân: akkor legiobb e»

gyenesen Graefenbergbe mennl'. Minden esetre

föképen ajànlom, hogy a' ki curâhoz kezd, be

le ne unatkozzék, шел-с ha hosszason is tart,
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de annál bizonyosabban megmenekszik a' baj

tól, csak csüggedni nem kell, még akkor sem,

ha látja az ember a' cura alatt, hogy az izga

tások miatt roszabbul van, mint az alatt, míg

a' betegséget magára hagyta gyógyítás nélkül.

Ki azt kívánná, hogy a' betegségnek, curának

négy hét alatt vége legyen, az, kivált ha beteg

sége régi, hosszú lefolyású, jobb hogy hozzâ se

kezdjen a’ curához, mert általa csak szaporod

ni fog a' zúgolódók' száma, kik azt mondják:

„nem ér semmit a' vízcura mert ők három

nap alatt nem Будущий meg.“

Figyelemre méltó, hogy a' vizcura alatti

izzadásnak és тем.“ kigőzölgésének bizonyos

saját kemény szaga van. A' kőszvényeseknek

mindig savanyú szagú a’ kigözölgésök. A' ki

kénköves ferdövel vagy orvossággal élt, min

dig érzik rajta, míg vagy ki nem takarítja a’

cura, vagy a' cura meg nem szünik, Priesz.

тайме]: olly finom szaglása van, hogy letöbb

nyire a' kigőzölgésböl már reá ismer a'betegség

re. 'S valóban igen észrevehető, ha az ember

egymásután több betegek' szobáiba lép, milly

különbözök a’ szagok a’ betegségekhez képest.

A' savanyú szag legkitünőbb.

' Hogy az orvosság' részei a' testben esz

tendőkig ellappanganak, 's azt sokfélekéntmeg

rongálják, ezt bizonyítja a' kénesőtöli surva
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'ââsban a1 nyâlfolyâs, a' kénköszag ’s más ie

lek; és hogy ai illy okból szàrmazó betegsé

денет: legjobbnn ’s legbiztosabban a’ vízcurä

val lehet mcggyógyitani, bizonyítja a’ Сараи

talás, és az, hogy a' vízcurz'xval ismeretes 0r

í'osok is ат: illy esetben mindig javasolják.

Dr. Krüber emlitelt munkâjânak 'IQ-ik lapjân

аи: mondja, „hogy ö еду gyógyl'tâs módot sem

ismer, melly az illy nemü kivâlasztâst olly biz

vâét és olly bântatlansíxggal végbe vigye, mint

a’ Наста.“ Azt reméllem, ez elegendö tanú

megczâfolni azon orvosokat, kik узду tudatlan

sàgból, чаду rosz indulatból ezen foganatos

sâgât a' vizcilrânak elperelni akarnâk.

Kik a' сига: megkezdették,> újban is ja

vaslom, lingy lla kritikâs jelenéßek,l élénkebb

fâjdalmak és âltalimoson ŕoszabbúllélel âll is

elö, ne ugordjanak más gyógyl'lâsmódra, mert

épien a' kritikus állapot nyilvainos jele a' Буб

gyulásnak, csak állandósàg és türés kell. Töb

Ьеп megbântâk azon hibàba csésöket, hogy a'

természelet megindult úpjában megakadâlyoz

имён. Be'kévcl ki kell lürni a' legnagyobb fâj- л

claimat is, és meg kell gondolni, hogy épen ez

âltal nyilik ища а' gyükercs gyógyulz'isnak, és

hogy a' gonosz ellenség a' kiüzetésnek minden

módon спет; akar âlláni. Свай „a' vég koszo

rúzza a’ шипит.“

"о;



HARMADIK SZAKASZ.

 

Egyes betegségek’ gyógyítalsa.

_ 4’

A' hug’ hetegsegei

akârhogy neveztessenek, ’s hârmì messer

ségesen gyógyittassanak, legjobban свай а’ Priesz

nitz' curáia szerint gyógyíthatók, mivel ez re'

vszint erösitve, részint felolvasztólag hat a' Ье

teg részekre , 's a’ cura különfe'le munkâlatát

levegö és mozgâs веди“: elö, Ezt orvos Alber

ti úr is említett értekezése'ben a’ 27-ik lapon

megismeri, 's bizonyossâ teszi a’ legvastagabb

hypochondriâstis a’ felöl, hogy gyógyl'lását Grae

feubergben nem hijâban Гоша keresni. Több

hetegre` ekadtam ou, kiknek töhb évig (es,`

ángolnak 25 évig) sem volt kiürite'le meaty»

1:51: :zer nélkül , 'a 14 mp mulva плащи

. ‚д .

в
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tek vele. Erre ‘hizonynyal sokat tett az élet

гена is,"s ennél Гора komolyantanâcslom min~

den e’ féle betegnek, {орда el a’ graefem

bergi életmódot, az az: тазе! és este hideget

's ha lehet tejet egyék, *s délben is eńgedje ki

мы ételét, e’ mellett 'minden meleg italt, le

vest, füszeràzâmot ’s több e`félét szorosan ke

rüljen, 's rendes életmódhoz szokjék, ha а’ hi

deg vl'z' csullaerejét tapasztalnì akarja.

A' következö egyes hasbetegségeknek vagy

magam lâttam példâit, тазу сирЫЁхзпЬаЕ Priesz

nitz velem közölni szives volt. l")

Gyenge emésztés, Gyomorgyengeség.

Ennék okai rendszerìnt rńértéklellenség

étel 's italban, névszerint serivâsbañ, molly Ш:

kép Németorszâgban .sok ifjat megront egész

_ életre (а' vx'zivâs soha meg nem гонца а’ gyom

rot); rendetlcn iclöben evés; forró étel és me

leg ital; mesterkéltf ’s erös füszeres ételek; ke

m_ény dohânyozâs, fökép étel utân; sok seri

 

*) Fla orvosi bizonyìtást kîvân valaki акты, hogy a'

hideg Убив! élés gyógyitìa meg a' hasbetcgsége

het, 's ho y o' mellett orvossâggal élés többet

дн, mint званы, ’s hogy végre is сваи а' bidt

Нив]! hosszas éléstöl мы: váŕni a' iobbulàst:

olvassa meg отче: Fa bricîus' munkáiát а' 226-1:

lapon.
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tal az ásztalnâl; sokféle orvossâggal, névsze

rint kénesövel élés; голы curált börbéteg

ség, mint sömörög, rüh ’s т. e'f. ‚

Hogy elromlott gyomrât valaki újra meg

erösitse, kerülje mind ezen okokat , mellyek

azt gyengitik , éljen mértékletesen ’s egysze

rüen, ne egyék зона: egyszerre (de ne is е

gyék olly keveset, Ногу abból elgyengülés kö

vetkezzék) ’s mindig meghatározott órâban; ne

egyék meleg, hanem inkább hideg ételeket,

kerüljen meleg italokat, mint kávét, theát; ,

egyék reggel e's estve rejet, délben 'ínkâbb' ve.

teményes mintlhúsos yebédet, kerülje a’ hara

доп, boszankodâst, észbeli пазу feszültséget,

szük köntöst, melly a' gyomrot nyomjn ’s tb.

Нон-(1022011 mindíg boritékot hasán és

gyomrân; {гимнов keveset )'ó reggel ’s vegyen

reâ hide ferdöt, estve ülöferclòt, 's ekkor ha

85: és ggmrât szüntelen dörgölje a' hideg viz

zel; ha zuhanyferdöt генез, jól teszi, de a’

“паша“ gyomrâra ne bocsássa; ha nincs zu

hanya, öntse le hátât hideg vizzel, úgy, hogy

Onnan hassâra folyjon. 'A' vizet ne igya mérték

Мец, ’s egygzerre és asztalnâl ne sokat51eg

többet reggel éhomra, 's mozogjon gyakran,

de mindjárt étel után csak gyengén, és sohn

lem пазу ше1е31эеп. `

Szépfestö S. P-höl a' kénesöveli e'le's

/ .
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miz'm több évig sinlett gyomorgyengeségben,

mellyet -gyakran elöiövö 's 12 órânâl tovâbh

tan-tó szenvedhetetlen föfâjás követett; ezen Её]

dalmân több orvos sem tudott segl'teni. Grae

fenbergben egész сайта] élt, hat hét alatt

nem csak annyira erösödött, Вову keményele

деп is meglehetös mennyiìégben nehézség nélkůl

megemésztett, hanem az erös izzadâs âltal 1:60

esöiétöl is xnegszabadult , melly tartós oka volt

.betegségéneln Ö p'xgy élt a' curâval, mint lei

ваш, naponként еду. két ñlöferdöt vet; ’à meg

ivott 5—6 kupa vizet, 's паду megépülve ment

baza, millyen soha sem volt életêben.

N y à 1 1: â s s à g (Verschleîmung) -

szârmozik a’ gyomor' megterhelésétöl,

köv-ér eledeltöl, szeszes italoktól, meghüléstöl,
uedvcs szobä't'ól ’s tb, l

`Ennek 4gyógy'íta'zsât'zr nincs johb szer az e

-rös ivâsnál (kivâlt éh дустом-а), izzasztâs és

тощим. А’ mozgâs alattî vízivâsnak izza

'dûs utân itt különös Nagy haszna van, mivel a'

megbolygatott пушка: tökéletesen felolvasztia’s

kiüzi. Свай hogy щёк az ember sok удалю—

rülie a' kövér ételeket ’s mindl'g melegìtö Ьо

ritékot hordozzon hasân , vegyen egyszer

рангов йШГегдЫ, ferediék vagy mossa testét

mindemlßp, huzzon fel vîzet orrâba 's mossa
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kî печёт. Ezt tegye gyakran, kivâlt lefekves

elött.

Gyomorégésvés savanyúsâg

а' gyomorban.

` Oka ezen nehéz betegse'gnek a' sok éfel,

>igen kövér 's nehéz emészthetö eledel ’a nem

mozgâs.

Segn't ezen, ha nem régi a’ nyavalya, az

erös ivás kivàlt éhomra olly нет-Реши, hogy

hânyâs vagy hasmenés kövelkezzék utâna. Ha

idössé vâlt, akkor a' mindennapi izzasztâs, fer

dés узду mosâs és sok vl'zivâs szükséges за:

dig, mig elmúlik.

A’ gyomore'gés Шайтан fordul elö Grae

fenbergben ’s hajlandó Падуе]: ezt a' sok kö

vér e'telnek мамонта. теПуЪеп ott nincs fo

gyatkozâs, jóllehet néha abbólìs következik,

ha krisis alatt а' kóranyag az emésztö részek

re vonúl. Föképen terhes a’ délutâni zuhany

ferdés utân, 's illyenkor a’ hiäeg vx'z' белем

zó ereje âltal felhajtott savanyůsâg türhetetlen

felböfögést 's gyakran hânyâst is okoz. ì

Én lôbb napig érzett gyomorégésemet

egésèen elüztem azzal, Бобу jókor étel elött

:rendkivül sok fris vîzet ittam két парт, mig

jó hasmenésem lett, ’s azzal vége lett az

égésnek.



'-144-'

Hasmenés'

megszüntetésére, ha nem так-163, elég a’ fris

vizivâs, boritékhordozâs a’ hason, 's csak kön

nyen emészthetö eledellel élés. Gyakran ez a'

cnrânak иву egyébnek tisztx'tó következése,

’e illyenkor a’ ternfëszet’ ezen munkâla'tât a’

kóranyag' eltâvoztatâsâra nem kell akadâlyoz

ni. Csak ha tartós és gyengitö lesz, szükség

megâlll'tani, mit a’ Priesznitz' ситца legbizo

nyosabban visz’ végbe. ‘

E’ végre leginkâbb ůlöferdöt szükség ven

ni, sok vizet inni, a' has' boritékjât gyakran

vàltoztatni, ’s szüksc'g' esetében hideg viz kris

télyt venni. Ülöferdöt lehet napiâban négyet is

venni Её! fél óráig. E' melletl: keveset kell en»

ni 's mozogni; legjobb ágyban иву pamlagon

fekünni. Неву meleg ételt, italt, füszerszâ

mot, orvossâgot ’s `ingerlö szereket kerülni

kell: e’ mondottak utân emliteni sem szükség.

Bâró Ch. néhz'my nappal ezelött irá nekem

Graefenhergböl, hogy еду ismerös porosz разе

tantyús hadnag'y S. C-böl б: héti hasmenése

miân egészen elsovânyodva тамада, ’s Priesz

nitz néhâny nap а1аи;‚ tökéletesen meggyó

gyította. ‚ `

A’ Graefenbergben létem alatt elöjött ha»

menések a’ cura' következései levén, néhâny
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ч

пар alatt el is multak. Csak еду cholerâban

esetten tapasztaltam mâsfélét, mellyet alább

ezen nyavalyánâl fogok elébeszélni. ` ‘n

\ Harfelette régi а'_ hasmenés, ’s e’ mellett
több nyâlkâssâg takarodik, ’s néha szorůlâsra

vâltozik, úgy, hogy a' belek’ közelgyengůlése'

re szâmolhatni: ekkor a’ rendes curân kivül

még estve, reggel hideg víz kristélyt kell hasz~

nálni. Ш: llosszas curâra van szükség, mivel a’

meggyengült részeket csak a’ надев víz' szaka

datlan hasznâlâsa és szoros életrend által lehet

megerösíteni.

Veszélyesebb ennél a'

Vérhas,

melly hûlésböl ’s éretlen gyümölcsök' втё

séböl szârmozik, 's ennek Шайтан elöjövö, rö

vid, nyâlkâs, gyakran véres hasmenés követke

zése, erös hascsikorâssal, fâjdalommal ’s eröl
köcléssel. ` l

Elüzése ollyan, nxint a’ hasmenésé. Kris

télyok, ülöferdök, hasborongatások és sok 712

пав.

Cholera.

Ennek gyógymôdja függ résziut a' beteg'

штифты, részint a' betegség’ гонцы. A’



gyenge юна betegnél lâgyabb Нивы 's Буев.

gébb {надёжны keu élni. "S ha a'betegse'g té

'holyodâs’ fokâra Мёдом, úgy kezdetben mind

iârt hideg vízkristélyhoz kell fogni.

A' Шло; hânyàsba és hasmenésbe jött cho

lerást ъ; kell ültetni legfel'ebb 12 В. foknyi

melegségü ülöferdöbe, 's ha f.ijdalma is van,

hideg bon'tékot Lenni fejére; vizes kezével clôt
göljel gyomràt és hasât, mialatt más, hideg viz

zel, lábât, ища: és hâtât dörgölie; e’ végre a’

dörgölö csak néha тёща kezét hiäeg ты;

а' dörgölés addig tart, míg a’ test természeti

melegségét visszanyerte. Ezend dörgölés alatt

a' beteggel egymâsra займем}: kell itatni a’

hideg vizet mind addíg, ml'á a’ hascsikorâs, a’

hör' hideglâzos égése, hânyâs és hasmenés meg

|zünik; чаду ha még nincs hânyâs, beâll az

rendszerint az ivás’ következe'sében, de. mind

addig kell Ртутный, ml'g ůjra megszünik. A’

vizivás inA olly mértékfeletti, hogy еду chole

Ms, kit Priesznitz hârom nap alatt meggyôgyí

соц, egy óra alatt io Кары is megivott. A

Valahányszor a' borl'ték a’ fön megmeleg»

azìk, .mind annyiszor meg kell azt újl'tani.

Ha ezen bánás Шин! а' choleralàz leehb ha

„он, vagy épen megszünt (a' hânyâs és has

menésnekátaljában el kell швы), akkor a' Ье

”В“ ágyba fektetik., hasára hideg bon'tékot
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1ез2пе1‹‚ kezét, lâbât 's âtalâban egész testét

dörgölik, mig 561 megmelegszik; bebonyolit

jàk egy paplanba тазу pókróczba, еду mâsik

kal vagy valamelly 'meleg takaróval jól beta

karják, hogy ha leliet crös izzadâsba jöjjen,

’s elaludjék (mi nem mindig törtenik).

Ha beàll az izzadás, akkor a’ beteget

megszabadúltnak lehet tekinteni. (Különben ha

a' choleralâz ůjra mutatkozik , ismételni bell

a’ megirt bânâsmódot). Izzadâskor kikell nyit

.ni ablakot, тазу ajtót, hogy fri; levegö jöjjen

be, de légvonat ne legyen a' betegen; ’ki igy

maradjon, mig kivânja, vagy-szükségesnek ta

láltalik; ezutân kivételik az âgyból, 's еду käd

Ьа àllittatvân, izzedâsât liideg vizzel le kell

mosni , szokott köntösébe felöltöztemi, 's ha

van ereje, 56 idôben szabad levegöre vinní,

hogy ott, ha теней, mozogjon. A' hideg viz

ivâssal azután is, ha a' beleg felkölt, megmos

tâk, felöltöztették, nem kell felhagyni, hanem

szünlelen folytatni, mig meggyógyul. A' bori

tékot is hasân vâltoztatni kell, fökép ha sejdi

ti a’ betegség’ újx'a beállásât.

Fö dolog ebben ügyelni a' beleg' 115103111

mára, nehogy testét valami erös mozgâssal vagy

egyébbel elfáraszsza, 's hogy legyen ideje ere

jét visszanyerni.
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Hidegebb vagy egészen hideg víz (de
jég maga Isoha sem). erősebb vagy legerősebb

izzasztús, úgy, hogy a' szalmazsákon folyjon

keresztülr'csak az erősebb természetüekne'l 's

a' betegség” felső fokánál használtatik.

Gyakran , kivált lla a' segítség jó elején

érkezik, egyszeri illyen bánás egyszerre hely

reállítja a’ beteget; de ha a' jelenet megújul,

’s nagy a’ roszszúllétel (mi ba makacs a’ nya

valya, néha megtörténik, de nem kell rajta meg

ijedni), akkor a’ fennebbì módot már egészen

hideg vízzel kell megújítani.

Jegyzés'ek: A’ vizet inni, fex-edni, vagy

mosni mindig frisen kell hozni a’ forrásról;

hogy megmelegüljen, meleg vizet kell belé

tölteni. --Mivel a’ cholera' egész gyógyítása

attól függ , hogy az elnyomott kigözölgés hely

reálljon, ’s a’ bőr' munkásságba jöjjen. mi által a’

természeti melegség visszaáll: ez okból az in

.ger' elöhozására okvetetlenül szükség a’ víz,

frissesége. - A' víz' langy0ssága egyenlő meg

tartására szükség a’ kádat megújítani, mihelyt

a' víz melegedni kezd, 's e' végre két kádat le

het használni.--Kádban a’ víz a’ beteg' ködö

kén alól két ujjnyira érjem-Jó ekkor lábát is

a' vízbe tenni. Ezen bánásra lehet egy ferdő

kádat használni, mellynek alsó végére egy da

rab fa tétetik úgy, hogy felső részén a' víz,

\
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mellyben n' beteg ül, mélyebb legyen, ’s {ау

egyszerre làbât is nedvesithetî. — Veszedelmes

a' beteget egészen hideg ferdöbe ültetni, mi»

vel a' vísszahatâs' kimaraflâsâval bizonyosan ha

Ша катают. - Ezen bânàsnâl, mint emli

tém, a’ melegitö boritékot kell Милым.—

A' mosâs ваша tart, mig minden meleg hely

meghült (ezt kell megtarlani minden izzadâs

utâni mosâskor), tehât mintegy két решит.—

Ha görcs Ы! a' làbba, minden esetre vizbe kell

tenui, ’s mind addig dörgölni, mig a’ görcs meg

szünik. Ha пазу а’ fàjdalom, hascsikorâs, be'l

görcs, ’s erös a' hasmenés, vàltoztatàs' okâért

az ülöferclö mellett' hideg vizkristélyt is kell

használni. A' lcholerás minél kevesebbet e's hi

ůeget egyëk; teje! ne, hanem valami könnyů

fejér kenyeret irós vajjal, 's igyék reà sok vizet.

A' gyógyulń egésx helyreâllásáig ’s tovâbb is

gyenge vizcurìval éljen, hogy még a’ testben

шаманами kóranyagot Наше, а’ testet pedig

erösítse.

Priesznitz rövid idö alatt egymâsutân 25

cholerâssal bajlódott, kik mindnyâjan llamar

kapvân segitségre, három nap alan; lâbra àl

lottak. Еву könnyů eset, mint emlitém, ott

létem «lati történt, mellyet a’ beleg 'körülmé

nyesen beszélett el денет. Udvari kincstâri ta

nácsnok D. C.~höl Magyarorszâgról vólt az,
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kinek felvigyâzala alall levö kamarai falúkban

a’ cholera pusztiloll. A’ még egészséges parasz

tok nem akarlâk beleg` târsaikalápolni, fél\e'n

az elragadáslól, de még mezci munkàra seml

wemelt, a’ szükséges nralâst abban hagytâk,

teljesen hivén, hogy nekiek a’ cholerâban csak

megken мы, ’s így hijábag maiden fâraasaguk.

Az emberszeretö udvari tanácsnok mindenl vég

bevilt, bogy ökel ezen veszedelmes tévelygé

sökböl kigyógyilsa, ’s maguk és embertârsaik

iránli kölelességökre vezérelje; maga Плеват

ta meg a’ belegekel, ápolla, kezével illetle,

’s ez âllal fel is bálorilolla ökel a’ munkâs se

gilségre. De maga is hirlelen elkapla a' cho
llera'il, hânyâs nélkiil. “Еву orvoshoz sietett, ki

doveri porokal 's melegilö szereket rendelt,

’fie mivel e’ sem hasznâlt," Bécsbe úlazolt, a’

legjobb orvesokhoz folyamodolt, Akik nyavalyix-

jât cholerânak nyilvànilák 's csakwerös terme

sze'lének 's mérsékell életmódjânak lulaidoni

тёк, hogy rajta még eröt nem velt; hasonló

lag gyógyilotlâk, mint a'Amagyar orvosok, de

süker nélkiil. Ekkor felletle, liogy Graefenberg

be menjen, liova b_elegségélöl kezöge 6 hét

mulva érkezett, щепу idö alall 111655Г csak еду

e'jszakán sem tudotl alunni szüntelen tarló {515

dalmai miân. Priesznilz mindenek elöll kevés

tejel e's vajas kenyeret ételell vele, mit a’ Ье
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teg nem keyéssé bâmulva, de bízva az {я} Aes~

kulap' gyógymódjàban, meg is telt; ezulân el~'‘

пшене rendelt szobâjâba, ’s ott 10 foknyi В.

langymelegségü ülöferdöbe tette. Néhâny Perez

mulva 8 егёё durranâs következett, mi által a’

beteg hasâban könnyebbůlést nyert. Az ülöfer

dö után melegl'tö borl'tékot lett hasàraä ágyba`

feklette, hol a' beteg 42 âlmatlan фланца

utân `legehßöben aludt tcsendesen cgész reg

gelig. Ezutân rendeseri éll: a’ curâval valami 4

hétig, 's egészségesen ment el Graefcnbergböl,

hatáskörében tovàbb is jóllevöleg munkálhami.

Más példát látni a' dermesztö görcsnél.

Szorůlás.

Okai: mozgâs' hiánya. kevés ivâs, ЁМ

bén ülés, májkeményedés, bélcsö’ gyengesége.

Ennek eltâvoztatâsâra sokat kell inni ésr_

mozogni. la' hason nedvcs borítékot ho'rdozni,

naponként két hârom hideg kristélyt, ’s ha szük

ség, `égymàsután venni, hideg eledcllel ëlni,

sok leves gyümölcsöt enni , kövér , nehéz

emészthctö eledelt мышца, ha, makacs a’ szorů~

lâs, ülö- és vliabferdf'ìt тихий, ’s ha zuhanyferdöt

Карт“, а' hasàl: jól megüttetni.

Ezzeli szerencsés gyógyításnak egy példâ

ját тёк emh'tettem; тазика: lâthatnî a’ Hypo

chondriânàl. (l. 154 )~ ’
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А r a n y é r (Haemorrhois ).

Ezt a’ végbélbeni vértolulâs teszi, melly

böl тазу а’ vérerek’ kicsucsorodäsa vagy vér’

тазу nyâlkâssàg’ kiömlése kövelkezik. Az elsö

esetben vak, mâsodikban folyó, harmadikban

nyâlkâs aranyérnek neveztetik. Mivel az aranyér

szinte mindig az egész test.' heteges hajlandó

sâgâra шиш, melly a’ hasedények' {спев vérü

ségét húzza.maga вып; ennélfogva a’ beteg«

nek legszorosabb életrendet kell tartani, ne

vezetesen óvja тазы; а' füszerszâmok, hevi

tö italok-, 's más e`féle ârtalmas eledelektöl,

’s igyekezzék vértömegét ввёл cura âltal, mint

a' graefenbergiek, дышат, тёКопуйапйк’в ha

sât erösiteni; kiknél az aranyér niég egészen

nem fejlödött-ki, azok ат könnyen eltávoztat

hatjâk a' rendes életmód, csupún fris vizivâs,

mindennapi hideg mosogatâs, hasborongatás, rö

vicl ülöferclés ’s gyenge izzadâs âltal. Kiknél

mâr folyóvà lett, azoknak erösehb curâval kell

élní, 's думкой ülözuhanyt és hidegferdöt hasz

nâlni.~ Fö dolog ezeknél az izzasztâs , mivel

csak a’ tiszlâtalan anyag' elhârintâsa és a’ vér’

ve'konyítâsa âltal lehet azt gyökeresen kiirtani.

’s сев]: а’ csupa hideg viz’ hasznâlâsa Ми!

könnyen Карпатах másféle betegséget.
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Graefenbergben sokaknál a' vak aranyér

folyóvá lell, 's azulân lassanként elvcszell, a’

mint az egész test szemlâlomâst jobbúlásl nyerl.

Orvosi szerek ezen betegségben csak 511

hallrak, bârha rövid idöre hasznàlni lâllalnak

is. Ebben megegyeznek a' legjobb orvosok.

Ajânlja a' vizelY orvos Bichler is. l'5) De nem

mellözhelem el ezen egye'birânt dicséreles mun

kâjâhan emliteni azon tévedését,~ miszerint a'

hideg vizzeli mosâsl ajánlja ugyan, hanem пазу

hidegben meleg vizel tanácsol. Melly cselek

ve'smód' helylelensége kilelszik onnan , ha meg

gondoljuk. hogy épen паду hidegben 826115630

sebb a' testet hideg mosogatâs âltal a' kůlsö

hideg levegö' behatâsa ellen megerösileni, 110

loll a' meleg viz ап‘а még fogékonyabbá leszi,

a' mi bizonyosan ârlalmas, ezl pedig az Orvos

sella sem akarja. Egyébirânt állal sem létha

tom, mikép hasznâlhalna inkäbb a' meleg,

mint a’ hideg viz. Azon vélekedésében sen

egyezhetem, hogy a' hasal valami szeszes иег

rel kelljen megdörgölni.

Hypochondria, Hysteria

az idegrendszer' миномета, ’s annak ваш-Гё

lelli érzékenysége, egybekölve a’ has' belré

 

’) Tanácsadò azolmall, kik aranyérben nzenvednell.

Quedlinburg 's Lipcse 1832.
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szeìnek rest munkâlatával, mellynél fogva a’

beleg feszüllten csügg âllapotjàn, ’s hiszi, hogy

mindíg,r van oka elégületlense'gre. l

A’ graefenbcrgi egész curáva) élés, e’ mel

lelt ülöferdök, sok vl'zivâs és zuhany, legjobb

és legbizonyosabb szer orvoslâsára ezen

betegségnekr, melly magât а' szenvedötis k1'

nozz_a 's másnak is terhére van. -Jó, ha a’ Ье

teg Graefenbergben_ élhet a' curâval, mivel ott

’ a’ tel'mésàet, társasâg ’s egészen más életmód

nem keveset gyógyít a’ beleg' lelkén. Mivel a’

hypochondriások egyszer' örömest igen sokat,

mâsszor épen semmit sem esznek, ez okbóì

tanâcsolja nekíek Priesznitz a’ gyakori vl'zivást

азиата], hogy vn'zzel tölt gyomruk sok ke

mény eledelt be ne vehessen.

A’ hypochondriások rendszerint ele'gült

ten hagyjâk oda Graefenberget, ha szerencsét

len le}kí rendetlenségök szerfeletti Байта nem

` ‘. hâgott, mi~vel оп, kivált az elökelöbbçk, sokkal

türhetöbbeknek mutatkozni kénylelenek, mint

szokott. körůlményeikben, mivel ott szeszélyök~

nek вены sem hódol, 's gyakran van nekiek

is alkalmuk bolóndsâgukat kinevetni.

Festész H...nak P....böl 14 hónapig nem

vólt természetes kiüì'ülése, 's vastag hypochon

driában sinlett'î Graçfanbergben 8, hét alan

tökéletesen helyre àllott..
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НИМИ: 's hânyâs,

mint krisisbeli jelenet gyakran jön elö Grac
fenbergben rendszerint szédüléssel. lErre mind

addìg kell sürün a' vizet inni, mig а' hányâs

megszünik. Ha a' beleg ezutân sem e'rzi még

jól тазы, 's a’ hânyâs és szédülés újra beâll,

akkor a’ szoßbâban marad csendesen, 's megú

jitja mind alnnyiszor a’ hideg vizivâst. Hogy

illyenkor a'_ mennyire lehet vonja таза: az é

teltöl, csak könnyü eledellel, p. iros vajas

kenye'rrel is eífélével éljen, nem is kell em»

litenem.

Hav nem kri'sisbeli jelenet a' hányâs, úgy

a' rosz gyomorlól van, 's ekkor húzamos viz~

cura kell, izzadàssal. Ülöferdök is _hasznâlnak

Gyomorgörcs.

Okai, mint a'. gyomorbetegségeknél еш

li'tettem, roszúl gyógyl'tott börbetegség, vagy

kelés a'kgyomorban. Ежи} utńsó esetben, mint

позу az aH`é|e kclés fenés szokott lenni, ke

vés remény van gyógyilâsâra; de ha nem ment

недуга a’ nyavalya akkor a’ neki feküdt viz»

cura kemény izzasztâssal egyedůl az a' szer,

melly még reménységet igér.

Priesznitz, mint gyógyilhatatlant, útasitolt

8
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vissza еду illyen beleget, kinél a' betegség olly

nagyra hâgoll voll, hogy nem csak gyomra és

когда, hanem szája és teste' több része is te

le voll kelésekkel, mi rendkivüli fájdalommal

kinozta szegényt, milìelyl szâradni kezclellek,

mi az i'krás hůsok’ munkâllansága mián думк

' ran meglôrtént. Ezen szâraz keléseknek torka

és gyomrâban megnedvesilésére kabâlja' börzse

bében mindig hordozotl tejes zsemlekâsâból

készitett peper, mellyel ujjával rakogalolt 5251

iâba, 's e’ voll egyedüli lâplâléka.

A’ gyomorfâjdalommal e's görcsel kinló

dó belegek csak hideg\élelt egyenek, hideg bó

rilékot hordozzanak, mindennap izzadjanak,

s Выдают ülöferdöl тетенек. E' пленен

igyanak зонтами, kiváll mikor a' görcs rájok

iön, mérlék Тети. А' melcg ilalokat âtaljában

kerüljék, valamint a' haragol ’s bosszúsâgot.

Törvénylanâcsnokné P...böl 14 évig

sìnlödötl kinos gyomorgôrcsben. Иву élt a’

сайта], mint épen leiràm, 's mikor rá jölt a’

görcs, hânyâsig Ша ‘а' vizet , mire a' görcs

még nagyobb lett, de azutàn többé soha sem

Пиона.

A' kólika
Y’.

mindig elmúlik az iilöferdö’ hasznâlâsn клёш,

теПу‘аПам sok vizel kell inni. На rheuma'

\
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természetü, свай vizet kell inni mérték шеи,

ml'g elmulik. Az ülöferdö utân borìtékot kell

tenni a' hasra.

KEBTESZ Jozsl
Hasgyůl'açlas.

Az'ebben lévö beteg legelöbb nemígen

mély, langymeleg ülöferdöt veszen ваше,

ml'g a' gyúladâs szünni Вега; azután vizes

lepedöbe borittatik, hàlâra külön- bon'ték tétet

vén; a' lepedöt minden fél óràban vâltoztatni

kell, ’s ha szükség ülöferdöt is. frisset venni.

Ha enged ä' gyúladâs, a' vi'zes lepedöt valami

vel tovâbb. ott lehet hagyni, ищу, hogy napjá

han £0-, чаду 12-32ег változtassék. генами

kell a’ beteget kitakarâskor hideg vizzel meg

mosni, ’s újra beszoritni. Ez alatt gyakran kell

Vize! inni, de keveset egyszerre. "

A' gyenge testüeknél , asszońyok ’s gycr»

mekeknél legalább elöszer mindíg' langyos ví,

zet kell hasznâlniï.

Többet lâthatni erröl a’ méllgyuladâsnâl.

\

YA’ e ,r z

иву sértés’ kövètkezése, ’s ekkor hideg vizen

“gy Зевс: kell a' sebzett részre tenui, mía s'

a#

n

е l
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sebész bekötheti; vagy egyes edények’ Буев

gülése'böl ‘s a' vérnek oda tolulàsâból szârmo

zik. A’ lńdeg boriték mindenkor legjobb szer

a’ vér’ megâllitâsâra. \

Az orrvérfolyâs ‘‚'

megszüuik az âbräzat’, nyak’ és nyakszirt' mo

sásâra, a' has' hideg borongatására ’s hideg lâh

ferdöre. Szükség’ esetében lehet ülöferdötis

venni, 's ekkor az egész testet fris vizzel dör

gölnì; jó, boritëkot tenni a’ szeméremtest’ Её

lzeire is.

Vérhânyás, ve'ŕpökés

jöhet elö az aranyérnél,_ melly esetben a' be-_

teg, ha curâval él, ne'hâny nap hid'eg ferdöbe

nem mehet, a’ zuhany, erös izzadàs ’s t. ef. _

âltali izgatâsokat kerülni kell. Ellenben 52111:

ség a' mellre és hasŕa boritékot гений, ülöfer

абс venni, sok vizet inni és nyugodtan lenni.

Ha a' vérpökés szâi'azbetegség' következése,

akker a’ hidegviz semmit sem segit.

“Неву а' mellett теще italoktól 's kemény

eledelektöl óvni kell magât а" Ьеюзпекъ ön

kenyt érlhetö.
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A’ vérvizellés.

ha vese’ sérléséböl ered, löbbnyire hnlâlos. Né

ha lehet valamil segileni a' hideg borilékkal.

Ha aranyér’ következése, akkor melegilö Ьо
rílék a’ hason, ülöferdö ’s gyenge {падая jó Y

взывайте: tesznek.

A’ vizell'elrekedésf

nedves borilékkal иву ülöferdövel ellâvozlab

ható. Hogy az ülöferdö vizellelrekedésl okoz

па, mint némelly Graefenbergröl irók álliljâk,

Priesznitz nem làrlja igaznak; legalàbb egy

példâból sem lapasztalla.

A’ méhvérfolyâs

a’ hason hütö Ьогйёкок1 szüksêg esetében feca

kendés és sok vizivâs Юга! теёышьаъд. A'

fecskendezést addig nem kell llasznâlni, mig a'

borilékok nem segilellek.

A' rendellen ho'folyâs v. elakadás,

gyenge izzadâs , hideg _mosogalâs vagy ferdö,

_lâh- és (“Мех-(16, hasborongalàsok, sok vizivás

és mozgàs ällal legbizonyosabban hozalhalik
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rerîdbe. Szâmtalanoknak hasznâlt ebben a’ grae

fenbergi cura.

Èpen így a'

Fejérkórsâgban.

_ Т е г h e s e k >

jól teszik, ha szülés elött néhâny héttel hideg

mosogatás e's szabadbani mozgâssal erösitik

'>magokat, egyszerü ételek és vízivâs mellett.

Priesznitz' felesége szülés elött négy héttel

mindennap hideg ferdöt veszen, 's azt éri el

vele, hogy könnyen és hamar szül, 's nehány

nap mulva teljes eröben van. EgyébirântPrÍesz

nìtz tanâcsolja,` hoßy terhességök' egész ídeje

`alatt az illyenek hideg vx'zzel éljenek.

Ha méhlermés nem akar jöni, illyenkor a’

szülö ne meleg, hanem hideg boríte'kot tétes

sen hasára, ’s еду darabocska ideig ott tartsa;

ez rîtkân hibâzza el cze'ljât, de soha sem árt.

A’ fejérrfolyás

Lbizonyosan meggyógyúl a' graefenbergi cura

âltal. Ülöferdök ebben a’ leghasznosabbak. Mint

Вову ez gyakran a’ kényesztett nevelésnek és

sokÍ ülésnek következése, ennélfogva az efféle

betegek húzamo'san éljenek hideg ferdövel vagy

помешана], 's mérsékelt mozgâst tegyenek.

„ ä
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Pollutio ‘s magfolyâs. '

Okai: onania; mértékfeletti közösülés; iz

galo szerekkeli élés; gyenge tcstůeknél szer

felelti tanulâs 's a’ t.

Ennek gyógyitâsâra ha nem is egyedül,de

legjobb a' vizcura. Ha gyanitható, hogy a' vér'

csipösse'ge szůlné e' nemzö részek' ingerét, ak

Бог izzasztás is kell; különben elc'g hasznosok

a’ ferdök, gyakori mosogatâsok, zuhany 's ki

Vâlt ülöferdök. Ha nem тай] zuhanyra, öntesse

le az ember testél: napjàban többször hideg

vizzel. vagy âlljon mesterséggel készitett viz

ömle's alá tiz perczig, ’s napjàban kétszer, hâ

romszor. Èpen {ау kell élni az штаммы,

mellyet lefekvés elött két, hârom órâval vehet,

ellenhen lefekvéskor hasznos egész testét le

önteni.- A’ zuhany’ sugárával üttesse meg fö

képen hátgerinczét,'s dörgölje kezével a’ hideg

vizben szeméremteste' részeit. Lefekvéskor jó

ne'ha horite'kot tenui a’ fö’ hâtuljâra, ha lehet,

Шивы". ‘

Az eledel legyen egyszerü ’s пена tâplâ#

latú, tchát téj, könnyů kenyér, gyümölcs 's t.

ef. kerülje az erösen tâplálń, kivâlt az inger

lö, savanyú és kövér eledelt, estve.keveset

шву semmit se egyék; lefekvés elött se igyék

sokat, hogy a’ megivott viz' nyomása feszülést
АA“knus
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le szülj'ön; kerülje a' vâgyingert, a~ buia asz

szonyokkali tàrsalkodâsl, buja könyvek' olva

sásàl ‘s a’ t.

Kettöl Шиит illyet Graefenbergben;egyik

meggyógyult, de a` тёти—еду szeretetre méltó

ifjlï, kit a’ sok tanulàs gyengitelt el —- legkisebb

iobbulàs nélkül hagyla el az intézetel. Mindent

végbevitt, a' mit lehetett, llogy ezen Гонги",

melly öl' szerencsétlenné tette, `melgsmibadul

jon; éjelenként minden 2-k v. 5-k'ói'ában fel

köllelte тазы, rövid ülöferdöl velt, zuha

пуста testet, izzasztotta mind hijâban. Vala

nrínt. Priesznitz, úgy a' több jelen volt опо

sok is a' hàzassâgot tanàcsoltâk nekie, mint

legbizonyosnbb eszközt meggyógyulâsâra. De

llogy ezen tanâcscsal ill ott némelly olvasóim

vissza ne e'ljenek, azon megjegyzést teszem

ille, hogy e' sze'p 26 évü Нага! ember addig

az ideig еду fejériiépet sem illetett, ’s hogy

nyavnlyája nem a' nemzö részek' gyengeségé

löl szârmozolt.

А' magfolyâssal is- igy kell bânni. -

De mind a' kél esetben úgy мнет, hogynem

свай egy részl kell gyógyitani, hanem az egész

testet gyakori fcrdés és zuhanyolâs дна] erösi

teni. « `
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Ingyengese'g

bär honnan szârmozzék, ‘leggyorsabban 's bizo

nyosabban gyógyúl a’ hideg és zukanyferdés

âltal. `Izzaszta'as itt. nem szükséges, legalâbb

пазу méŕle'kben nem kell. Gyakori ferdés, mo

sogatâs а' szabadban, könnyů блат, inkâbb

hideg, mint meleg виде] mérsékelve legjobb

жег е11епе. _

Hadn'a'gy C . . . G . . . böl ingyengeségben

szenvedett, ’s еду hirtelen zörrenésre, kutya

.ugatâsra, lövésre ’s t. ef. megijedt; észbelî 12

âstól самба föfâjdalmat карме/5 csak meleg

lagferdövel enyhl'thette. Úgy tetszik, sürü чёт

és rosz emésztés okoztäk ezen inlàzt. Наивы—

ta a' .graefenbergi cnrât, keveset izzadott, 1:6:

szer ferdett napiàban, egyszer izzadt Шипы,

mâsszor nem , fö- és ülöferdöt is vett. Csak

hârom hetel. фанаты: Graefenbergben, szem

látomâst erösödött, ’s úgy útazott el, hogy ott

hon folytassa a’ curát, mire nézve Priesznîlz sok

mozgâst a'_szabadban, hegyre hágást, lovaglâst

’s t. ef. javasolt, hogy ez âltal egysze'rsmìnd

à’ munkátlan hasra is hasson. l

N . . . irnoknak N. . . böl, a’ hevitö italok

kal gyakori élés miân több»kìàllott hetegsé

gein kivül keze megreszketösödött annyira,

hogy vele> semmit sem dolgozhatott. -— Izza

dott, Бегает: Graefenbergben, ’s Ещё-41:16

ч:
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alatt-meggyógyult. A’ шершней inger’ egy

szeri elhagyâsa egyébirânt legkisebbet 'sem

ârtott egészségének.

Az âlmossâg,

ha tôbbször elö ё" ‚ gyakran a’ rosz emész

tés- és gyomorterheléstöl van. Ètel- és ital

heli mërtékletesség mellett midön elöjön, te

gyen az ember fris boritéket hasâra, vegyen

napjâban egy, két kristélyï, 's igyék sok fris

vizet, nevezetesen rcggel éhomra. Mosâs vagy

ferdés utân vegyen еду föferdöt is, fejét дёг

gölje meg iól és száraszsza Ее]; ezt tegye le

fekvés elött is. Ebéd utân mozogjan овевае
sen a’ szabadban, ha nincs nagy meleg. I

Az Almatlansâg

elůzhetö hideg mosogatâs, szabadbani mozgàs

’s ételbeni _mértékletesség âltal. Alvàs elölti

mosogatâs падут segit, ege'sz megferedés ke

vesebbet. Kicsiny gyermekeknél legjobb a’ vi

zes lepedöbe szoritás.~

Nyavalyatörés,

lllyes beteget Priesznitz nem “Ша! fel,

mivel nemì igen reme'nyli, hogy ebben ситца
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loganalos legyen. Ha a' betegség nem nagy, hi

deg ferdö és vizivás szerezhel némi könnyebb

séget. 

Dermesz lö görcs (Dermenel, Starr

krampf.)

Graefenbergben egy 'ifjú lheologusnâl jöll

elö, ki cholerâba esetl vóll. Minthogy ÑPriesz

nitz ezen nyavalya' hânâsmódjál nem ludta,

egy freìwaldaui orvost hivalott, ki a’ beleg tes

tének különbôzö részeire mustâros kenöcsöt

telt, de semmit sem húzotl. A' beleg mindig

nehezebb lett, végre màr alig lélegzelt, 's a’

görcs annyira megszoritolte `älkapczáját, hogy

szâjân semmit sein lehelett beadni. Az ото:

öt elveszellnek nyilvànitá, ’s minden birlokai

han fogadni akart, Вову meghal, Priesznitz el

len, ki még reménységét титана. Priesznitz

azt felelé igen nemesen: „ö egy ember' életé

re solia sem Горд,“ ’s ара próbât telt, mi

vel az orvos felhagyott vele. Hideg ülöferdö

be ültette ’s ott dörgölte б: kél óráig, azulân

ennyi ideig âgyba telle, ekkor isinét dörgölte

hideg vizzel, 's igy felvâltva egész éjszaka,

mig a' beleg пазу nehezeu lélegzelni негде“;

mire hosszasabban engedte nyugodni. Mâsnap

kinyitotta метёт, ’s a' kádban, hovâ vilték, né
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hâny' perczig fel is шасть âllani, de eszmélete

még nem volt, senkit sem ismert,. A' kád

han egyenesen, âllva tartoltâk, еду vizi разка

val lödözték, azutân âgyba tetlék, hol néhâny

óra mulva ůjra eszére jött, hârom nap mulva

mâŕ járhatott, 's a’ negyediken meggyógyult

пак érzé тазы, шяаап édes anyja megérke

zett fija’ portékâînak kézhez vételéré, kit: az

спящем: orvos már tudósitott vala fija' halâ

láról. '

Könnyü görcsöt egyes részeken, fejen,

làbon 's a' t. hirtelen ellehet múlasztani a' vég

részeknek hideg vi'zzelî kemény dörgölés`e ál

tal, mit többszer láttam Graefenhergben. _

W . . . P . .-böl 'sokâ ‚ mulatvân a’ ferdöben,

a’ 'zuhanysugâ‘rtí sokâig bocsátolta fejére, a<

vértoïulàs elüzc'sére, midön egyszeri-e feje'hâ.

Iuljähan görcsöt кары: ’s egész testéhen meg

meredt, mozdulni sem видом. Sietve Priesznitz

utân наивен, 'ki ege'sz csendességgel egy ki

ség megdörgöltette, mire a’ beteg fél óra mul

vafasztalhoz mehetett.

’ {Vértolulás

kivâlt a’ före gyakran iön elö,'rendszerint е

béd utân, meleg.A és hevl'tö italok, induiatba

jövés 's t. ef. utân.
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Az ebben szenvedők jól teszik, ha minden

hevítő és ingerlő e'tel ’s italtól óvják magokat,

csak mértékkel esznek, asztalnál sok vizet isz

nak, азам! előtt és után gyenge sétálást tesz

nek nem nagy melegben ‚ a’ húzamos észbeli

eröltetést, testi és lelki izgást kerülik, kivált

asztal után a’ lelket nyugodni engedik, e’ mel

lett hideg kristályt, őntözgetést ’s ülöferdőt

gyakran használnak ,'s keveset izzadnak is, hogy

vastag, tisztátalan vérök vékonyodjék. Az ülö

ferdőnek itt hossvzasnak, legalább is egy óráig

tartónak kell lénni, ’s ekkor a' főre hütő bo

rítékot is kell tenni. A' hideg На” helyenkénti

használása legyen erős, de ne tartós, ’s gyak

ran újittassék meg, hogy a' kitágult edényeket l

öszveh'úzza, ’s a' gyenge részeket erősítse.

Gyakran egy hideg lábvíz is elegendő a' főnek

megkönnyebbitésére, hová! egyszersmind bori

tékot is kell tenni. .

Némellykor a"tolulás olly erős, hogy

görcs és ájulás követi. Ebbe esett Graefen

bergben egy Щи erös porosz tiszt, két órányi

ülöferdöt vett, zuhanyolt, izzadott, feredett 's

egy időre valósággal jobban is vólt, ’s rend

szerint egy napig tartó görcaétől is Rriesznitz

fél óra alatt megszabadította. De nyavalyája

még hevesebben jött újra elő, annyira, hegy

maga Priesznitz is elvesztette bátorságát, s’
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tartott tőle,“ hogy egy szélütés a’ mindeni

künktől szeretett beteget életétől megfosztja.

mamon; a' nélkü], hogy a’ Clarának legki

sebb hasznát, tapasztalta volna. De Priesznitz

úgy vélekedett, hogy a’ hideg víznek húzamos

használása által végre mégis csak jobban le

het. Én az illy betegeknek nem engedném, hogy

sokat izzadjanak, mivel az az által következő

felizgás а' vértolulást neveli, mint ezt saját

tapasztalásomhól tudom.

F ő f â â s,

legyen ínbeli, legyen" rheumás, rendszerint el

múlik egy lábferdő után, melly alatt a’ fejét

borongatni kell, 7s,utáua hüves helyt mozogni.

Ha gyakran előjön, akkor gyenge izzasztás és

hideg mosogatás szükséges. A'z izzadás ned

ves lepedő alatt, minthogy a' fájdalmat enyhí

ti, jobb, mint száraz takaróval. x

Több példáját láttam Graefenbergen ki

'vül is annak, hogy egész napi kemény főfájás

lábferdőre egy óra alatt elmúlt. Az alatt min

dig jó sok vizet inni.

Arczfâjâs,

ismeretes a' Fothergi'll és Tie doulou

reux név alatt, ’s egy azon fájdalmak közül,

vmellyek a' szenvedőt csaknem kétségbe ejthe

.ÓJ
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tik. Némelly orvosok ezt az idegek’ rendkivü

li rendetlenségének 's ingerlékenységének, ша

sok a'nedvek’ csípösségének tulaidon'i'tjâk, melly

ha az Шедшие nyomúl, szüli azon dühös 111]

àalmat. En azt hiszem, Вову kezdetben min

di'g az elsö van meg, ’s az Навек а2 :îltal olly

ingerlékenyekke' lesznek, hogy a’ legkisebb be

nyomást, mint p. a' llevegö’ vâltozásât sem

szenvedhetik. Ha a'nyavaiya átaljâban inkâbb

a’ nedvekben van, akkor à’ vízcura minden bi

zonynyal helyreâlh'tja, de ha tisztán az idegek

Ьеп van. akkor a' vizcura éperi olly kevéssé

képes azt gyökerestöl kigyógyítani, mint akár

melly más szer a’ világon, jóllehet amaz âltnl

még is lehet könnyebbülést szerezni.

Mìvel engem ezen retrentö fájdalom. hâ

rom évig kinzott,’s 8 hónapi vizcurâval élé

sem alatt csak egyszer jelent meg, a' mint

ezt mâsokon is tapasztalfam, ennelfogva igen

— iól шедшим, használhat-e itt orvosì szer,

Газу sem? Minden olly szerencsétlennek, ki

ebben sinlik, csak a’vízcuràt tanáeslom, melly

nek mó-djât, a' mint tapasztaltam, a' követke

zö pont alatt a’ köszvénynél Шипы-116185 1е

i'rom.

Köszvény és Rheuma.

А’ там a’ köszvény ipkńbb al az im.

' hen, Её, kéz, vagy lâbban, a’ szerint неуспе
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fik x'zkôszve'ny, fököszvény, kêzköszvény (chi

гнёта) és laìbköszvénynek (родием). Ez ё" va

lami futó csípösségböl, némellyelx szerìnt phos

phor, mâsok szerint húgysavanyos me'szböl,

mellyet a' vér a’ test’ minden részeìbe elhor

doz, ’s midön az idegeket érdeklí, iszonyú Ы]

dalmat szerez. Idövel öszvegyül a' nedv’ ke

mény részeivel, ’s az l'zekbe уеду izmokba ra

Код": le, ’s itt okoz izgâskor szaggaló fâjdal

таим. E' mellett úgy шмяк, különôs hajlan:

dósâga van a’ testnek, a’ köszvényanyagnak,

valamint a' nedveknek töstént roszszâ ké

szítésére. Azon lerakodások mésztermészetüek,

mit részint a’ graefenhergi erös izzadás után

a’ kéz’ vonalaìban 's t. ef. Не!” talâlható mész

re'szböl, részint a' fekélyek’folyâsából -mellyek

a’ cura’ következésében âllanak elö, ’s a’ mel

lyeken a' természet kivinni törekedik a’ 1:63:

ve'nyanyagot _ lehet megismernì.

Köszvény szârmozik a’ lelki és testi

erök’ szerfeletti megfeszítéséböl, hülésböl, ha

мед gond-, `bz'matból, kénesöveli élésböl, rosz

eledelekböl, mértéketlen étel, italbólß, ’s leg

többszer az erös bor’ és ser’ думкой ivâsâból.

A"két. utolsót átaljâban mindenki tudhatja, mi

vel a’ lâbköszvényben szenvedökl rendszerint

erös bor- és serivók,"s minden szenvedésök

птенец is a’ „из isznak. Mi csakugyan ne
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kiek annâl kevésbbé feltudható, mîvel elég or

vos van, kik a' köszvényeseknek azon eszet

len tanâcsot adjâk, hogy eröàl'tésök (?') végett

naponként egy jó palaczk hort vagy sert i

gyanak.

A’ köszvényben orvossâggal élést, mióta

a’ vl'zcurât ismerem, épen esztelense'gnek tar

сот, mivel bu'rha valami múlékony könnyebb

séget látlatik is szerezni, `semmit sem hasznâl,

sör. gyakran дм, rńivel többnyire hánytató ’s

hajtó szerekböl àllvàn, az emésztö útakat gyen

gíti, ’s l'gy újabb okot за а` rosz nedvek' ké

szitésére. Egyetlen szer ennek gyógyításâra a’

sok izzadàs és hideg vl'z. Az izzaszlâst lehet

ugyan meleg- és gözferdök, ůgy bel-szerek äl

tal is_ vég'bevìnni, de rendkivül gyengítnek,

’s kevés testallmtúak âHjàk-kì végig. Söt ше—

leg vízcura is van, Cadet de Yeaux-tól, mi

szerint a’ megivott meleg víz és gyakori {нач

dâs âltal az egész test mintegy felolvasztatìk,

’s minden folyó rész kitakarodik, de ez is erö
szakos halâsa мы még a’ legerößebb testet is

elpusztl'tja, ’s gyakran szomorúbb következe'se

lesz a’ köszvénynél. Ellenben a’ Priesznitz' mód

ja minden hasznost egyesít ezen betegse'g' gyö

kerestöli kiirtâsâra, miflön a` n-dveket анаба—

Ьап tisztl'tja, egyszersmind` az ввёз: testet erö

вы, ’s annál bÍzonyosabban шпаны, mivel egy
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szersmind ß’ betegség’ okât is, a’ testbcn levö

orvosì szer’ maradé'kát, a' rosz emésztést 's a't.

elüzí. Igaz, hogy miné] régibb a’ nyavalya, an

1151 tartósabb és erösebb curâval kell élni. Ki

soha sem élt azelött orvossâggal, rendszerint ha

marább megszabadúl köszvényétöl, akârmillyen

vad legyen is. Priesznitz azt âlli'tâ, hogy illyen

esetbexí 8—10 hét alan a’ köszvényt дубы

reslöl kigyógyílja. Keressük bär ennek okát a

kár eigyengült eme'sztö eröben, akâr az orvo

si anyag' nem létében: annyi bizonyos , hogy az

cmésztö erö' kinxélése 's fentartâsa ezen beteg

ségben, (’s Майами mindenkinél) sokkal fon

tosabb, mint közönségesen hiszik, ’s bizonynyal

az orvosok sem lennének olly pazarlók, hány

tafó, hajtó szereikkel, kénesöìk, keserů ’s más

érczes vizeik\kel, ha-elöre lâthatnâk xnind azon

roszat, mellyeket azok által készl'tnek; hanem

részint a’ nagy tanultsâg ’s rendszerökhez ra

gaszkodâs, részint az agg szokás' паду meste

reik' utânozâsâban akadàlyozzâk öket a' komoly

és elöitélettöl mentt vizsgàlóůâsokban, ’s még

inkább abban, hogy valamì új módot próbâl

janak, melly nem gráduált fötöl szârmozott,

’s'bezárják fülöket az igazsâg’ ellenére, a’ viz

сипи esak módinak nevezik, 's nyugodtan lép

delnek szokolt sima útjokan,_ nem tünödve a

гон, mankón járjanak-e betegcik, vagy [611111
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jenek. Bendszerök ůgy akarja, ez pedig ké«

nyelmes, és jobban jutalmaz, mint ha értelmel;

prédikálnânak embereiknek, 's Ша: mutatnz'mak,

hogyan élhetnének palika nélkül boldogúl 's

halhatnânak meg köszvény és rheuma nélkül.

Ki erröl többet akar hallani, menjen

Graefenbèrgbe.

A' köszvény’ gyógyx'tâsára szükséges a’

Нины: egész `kiterjedésében hasznâlni, ’s elöbb

az egész testre hatni', ’s свай azutân à’ szen

vedö részeket külön gyógyítani. Legelöszer is

a' hör' magy ingerlékenységét, mi âltal könnyen

fájdalmas szenveâések szârmoznak , kell {гаа

¿ás és ferdés által eltâvQztatni, egybekötve a’

szabadbani mozgáesal. À’ vastag szöröltözetek,

mellyeket a' köszvényesek hordoznì ломай,

lassanként elhagyatnak , Ymi, azoknak csudâjâra,

nyârban a' cura’ kezdetével li--5 nap ищи, 161-"

Ьеп valamivel késöhbre, minden ártalom nél

megtörténik; lehet ugyan az {цвел feljůl,

de soha sem ai ing Мать, valami szöröltöze

tet viselnì. Ha nem felette gyenge a' beteg,

ezutân zuhany аи: megyen, 's elöszer ввёл tes

tét ’s csak néhâny perczíg ütteti meg, azutân

töhb ideig, каш: а’ fàjós részeket, hogy az

ott megfészkelt anyagot танцам. Erös izzasz

tâs fö д1о1оьг а’ köszvéuyeseknél , kivâlt ha опо

si szeranyag van testökben. Izzadásvalatt hordoz
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Чипа]: melegítö hon'tékot a’ beteg бешеных.

úgy éjjeleqke'nr, ’s ha lehetmappal is. Négy, б:

héti ef szerint Шутом сига ниш sokaknâl ещ

jön a' krisis, azaz kiütéseket, kelé~eket kapnak.

Illyenkor szükse'ges az óvâs. Ha nem érzi elég

ereje't erösebb krisis' МЬПёзёп-а, máx' ne üttes

se testét a’ zuhanynyal olly keményen, ne mú

lasson sokat a’I kâdban, 's ha egyszersmind vér

tolulást тазу köszvényt érez fejében, ne iz

zadion egyszerre „наяд, hanem éljen ülö- és

lábferdövel, ’s ha felelte erös {избе âll be, vi

zes lepedöt is Ihasznàljòn néha, ’s illyenkor fer

dés Helyett csak mosogatás „Шведы. De a’

сига: minfïíg'folytassa, 's csak ha veszedelmes

kezdene lenni az izgâs, hagyion alàbb vele. A'

legterhesebb esetben is vàhoztatott vizes lepe

давке], mellyekben töltse az éjszakát ’s a'nap

nak nagyo'bb részét, 's ülöferdökkel mindent

ismét helyrehozhat.

_ Gyakori Yízivâs kôszvényeseknél föke'pen

megkîvântatîk, hogy a’ nedvességeket véko

pyl'tsa ’s a' kigözölgést elösegélje; mozgâst is

kel] tenni, de ha nem mehet, nem szekerez«

helik, vagy nem lovagolhat, mi külônösen )'ó

lenne, azért` csak ne tartóztassa el magât a’ sok

hideg vízivástól. Feńnebb emh'tettem vólt, Вову

egynek makacs föbeli köszvénye csupân gyn

kori vízivással ’s hideg Lnosâssal шт: el, Pedig

юза]: keveset mozoghatott.
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A’ köszve'ny ritkán ül egyes részekben a’

nélkül , hogy az egész testet is ne érdekelje.
Ha kivált a' felsö részekeb foglalta el ,n mint a’

föt, keresztcsontot., csipöt: akkor azt gyakori

làbferdövel kell levonnì, mialatt a’ szenvedö

részre szühtelen borílék tétetik a’ 116527611):

anyag' felolvasztâsáro; a' lâhferdö naponke'nt 5/4

óràìg tarthat. Ha Iàbhari ül a’ köszvény, illyen

kor a' lhideg lâbferdök hamar gyógyi'tnak. Egyik

barâtom' leânyteslvére H.-ban Töplitz mellett

több ideig kemény köszvényfájdalmat szenve

dett lâln'zeiben; gyakran feredett Töplitzben,

orvossâggal éit, ’s mindent megpróhált, miket

ezen hetegse'gï eltávoztatâsàra hasznàlni szok

tak; mind hijában; а’пуа7а1уа nevekedett,`s vég

re segítség nélkůl làbâra sem àllhatott. Kinja’

egyik órájában azon gondolatra jölt, _hogy a’

hideg vizet megpróbâlja , ’s csak egyszeri lâbf

ferdö 111511, ше11у a' bokacsonton felül érl,

már jârhatott. Ezen szerencsés próba isméte

lésre bâtorította , 's rövid` idö alatt tôkéletesen

megszabadúli; köszvényétöl. Két eszlendö múl

va beszéltem vele, ’s mint топай, semmi пуо

ma sem vólt elöbbì fâjdalmaänak.

A' csipöbeli köszvényt_úgy tetszik , mint~

ha az ülöferdök nevelnék ’s még több 116527611)

anyagot; vonnânak a' szenvedö részekre. Èn úgy

gondolom, hogy az ülöferdök` folytatott hasa
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nálása végre mégis jó _következe'st {насыпь

mivel meglehet , hogy a’ ferdök által “felizga

tott anyag okozza a’ fijdalmat. Lábferdök után

a' csípőkbeli fájdalom is érezhetőleg gyengül.

Nagyon hasznos, melegítő borítékok hor

dozäsa _mellett, a` szenvedö részeket jól meg
üttetni a'xZuhannyal, 's feredéskor hideg vízzel

keményen megdörgölni, sőt szárazon is a’ ta

karó alatt ízzadáskor. .

‚На а' köszvény leginkább a' föben ül, ak

kor nem kell a’ zuhanysugárt a’ `före bocsá

tani, mivel igen sok anyag izgattatik fel egy

szerre, 's a’ rendkívüli fájdaIOm áz egész test

re rongailólag hat, hanem a’ test’ több részeit

kell csak üttetni; éjjel 's ha lehet nappal is a’

főn, kivált a' vakszemen borítékot hordozni,

mindennap lábés ülöferdöt venni levonólag,

’s -nem izzadni sokáig.

Midőn a' főbeli köszvény vagy агентам

valósággal beáll, gyakran segít azon a’ fönek

hidegvízzeli jól leöntése, vagy 1/4 órányi le

eset-gatása. Ha nagyxa' fájdalom ’s erre nem a

kar megszünni, akkor szükséges egy két óráig

tartó ferdöt venni, e’ mellett sok vizet inni,

’s minden esetre réá még Нищеты is venni.

Ha a' fájdalom szünt ugyan ,f de még sem enged

- nyugalmat, ekkor jó egy hideg szobában jár

kálni, fején borítékot hordozni, mellyet az
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ülőferdő alatt tett fel , 's hideg vizet mérték

felett innl, mire a’ fájdalom 2, 5 óra alatt meg

szünik, Ha minden elfárasztás mellett is a’ be

teg nem tudna alunni, ekkor mintegy 55 vagy

36-0 B. meleg lábferdő a' fájdalmat 'végre meg

szüntetheti, 's álmot szerez. Ez ugyan Priesz

nitz' rendelete ellen van , ki meleg vizet soha

sem használ. De ennek hasznát magamon ta

pasztaltam, ”s nem hiszem, hogy egyetlen me

leg lábferdő maradandólag'ártana, kivált ha

más nap reá hideg ferdö használtatik.

Ha a' fájdalom. lecsendesült, szükség né

hány nap nyugodtan maradni, nem izzadni, ha

nem nagyobbára ágyban 'maradni , csendes át

gözölgésben lenni, 's ülő- és lúbferdőt felváltva

venni; minden ferdés után hüvesben mozogni,

e’ mellett a’ főt fedetlen, ’s csak egy boríték

kal takarva tartani, egyébként a’ test’ több ré

szeìre meleg köntöst véve. Ha veszély nélkül

tehetné, megpróbálhatja a’ gyenge izzadást, de

ne feredjók reá mindjárt hideg kádban , ha

nem csak mossa-meg testét hideg vízzel, mire

töstént ülöferdöt, 's ezután rövid lábferdöt ve

gyen. Ez az egyetlen előttem ismeretes mód,

melly a’ kízzó arczfájást, mellyben szenvedtem,

elmulasztja. Igaz, erős akarat kell hozzá, hogy

ezt a’ hideglázos izgás alatt folytatva végbevi- »

gye, de a’ fájdalom üzi a’ beteget, ’s minél ha
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marâbb jö az öntözésre és ülöferdöre, annál

hamarább vége iesz a' fàidalomnak, söt né

mellykor kezdetében megfoitatik. Е’ mellett az

a' Назара van, hogy vagy mindjárt unina, иву

mâsnap kiteheti magât a' szabad levegönek -a'

nélkül, hogy a’ nyavalya` megújulâsàtól féljen,

mit a’ meleg móddal eszközölni nem lehet.

'I'anâcsos a' föbelì köszvényeseknek, a’

_fâjdalom' esetein kivůl is, 'föferdöt казавший,

а' föben megfészkelt anyag' felizgatàsára ’s ki

üzésére, mi rendszerint fülbeli kelés utz'm ta»

karodik-ki. Ezen esetben ne hagyja félbe a’

föferdöt, hanem erösl'tse azt a' kelés' fiìidalma

mellett is, 's hordozzon fülében тише,» vizes

rongyot 's borítékor, e' fö' fäjós részén. Mihelyt

a' kelés kifokadt; tüstént jobhúiás'jö reá. Né

ha nem Бойца—Н, hanem ki-kell ifzzasztani. De

én a' föferdöt mindjárt a' cura’ elején nem

jovasolnám, hanem свай. akkor, ha az egész

testte hatás utân az megtisz'túlt, ’s mât' nem

lehet tartani részekbeni erös izgâslól. Egjéb

il'ânt a' föferdöktöl szzirmozott kelések' щам

ma egészen más пегий, mint a' rendes arczfâ

jâsé; nem e'rdekli annyira a" fogakat ’s vaksze-l

met, inkàbb szur, mint szaggat, inkâbb nyo

mul a' {Ш felé, nem isolßy érzékenyitö, jóllehet

több éjjel 4`hábox-ítja az âlmot. Az arczfâjâsnâl '

alfogakban érezlietörcsikorgâs itt egészen a’ fül

ben hangzik, ’s nem új kinok' elöjele, mint ott.
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l-Iogy minden föbeli köszvényes а,

cura alatt szorgalmasön tartöztassa el magât

a' lclki - feszültségtöl, harag , bor, kâvé,

szóval mind вид], mi izgâst okozhat, minden

ki tudja, 's még is sok beteg maga kârâra nem

tanja-meg. Szabâlyúl lchet имам, hogy men

nél erösebben izzad valaki,' annâl kevesebbet

Ее" dolgoznia, mìvel az erös izzadâs külön

ben is лаву ízgâst okoz, 's ezért jó a’ cura a

Лап vagy еду nap az izzadâssal fel is hagyní.

Egyébirânt azon köszvénycst, kinek a’ cura' i

deje ho'sszůnak tetszik, vigasztalja azon meg

gyözödés, hogy az más топ még hosszabb

lenne, 's Вову âtaljâhan a' köszve'nyt gyógyìt

hatatlannak tarljàk. .

A’ köszvénynél nem kevésbé nyakas a’

rheuma, mellynek természete annyíra atya

` fias azzal, hogy a’ kettöt шайтан felcserélik.

Ennck gyógyx'tâsa ollyan, mint n’ köszvényé,

erös izzadâs, zuhanyolâs és boron дешёвой.

Graefenhergben lc'tem alatt törte'nt sze

rencsés gyógyitâsok közül nélxânyat megemlítek:

О. P-böl, 65 esztendös, 6 évig szenvedqtt

kôszvényben, melly utoljâra lâbâba szâllon,

'l ez veresre задам. Egy штоф tanâcsâra fü

vekböl fözött meleg lâbvizet vett, de fájdaîinn
n ‚. 5 .

mëg nagyobb lett, melly addlg Ыпоаич др:

a' bòtcg k1'11}‘a':|1>a\11_V a’ hideg Напев folyàláòdéw

9
all?,
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"s сит/4 òra Лап megszüntette. Graefenbcrg

Ье ment. Priesznitz 6: 14 napig nedves lepe

dökben izzasztolta, megmusalta ’s lábain ned

тез borilékoknt bordoztnlott, хите: a’ bebur

kolâskor mcgńjîton; azután rendes сайта! él

teltc, keveset zuhanyollatta, 8 hét mulva e-`

gészségesen ment haza. _

S. N. B-böl köszvénynyel ment Graefen

bergbe, ůgy, Воду kezeit 's làbaìt nem hasz

nâlhatta. Mär két héti cura ulz'm kelései lettek -

jele, hogy a’ cura hamar тапка]: -körülmé

nyei a' hatodik hétben, épen a’ crisis alatt ha

za .szóln'touäk, 's kelésekkel ment haza, hol

még hét hélìg folytana a’ curát. 'S ezen idö

mulva nemç`sak tökéletcsen-megszabadult Кби

vényélöl, de Кипа lélekzelc'sét is, mellyben

l' cura elött szcnvedett, clvesztette.

M-nek B-böl 7 évü> leánykâja eszten

âeîg szenvcdett mellfâiásban, 's az оптовой ш

dö betegség ellen curàllàk, de hijâban. Szülei

Graefcnbergbe vitték. Priesznit.' a' mellfàjdal

ma'. rheumâsnak nyilvânita , ’s a' leânykât gycn

sekorâhoz mért curâ_val élletle, ’s mellén iz

Ial/.tó borîlékot hordatott. A' gyermek nemso

как-а fàjdalmas hideglelést Корон, Priesznitz

hedves takarókar rendelt, napjàban tôbbszer

vâhoztatu, ’s ylangyos vízzeli mosâst. A' hideg

„1:53 Jo шубе turion, 's édel auyja már n

I



»181

nâl nyughatatlanabb volt, mivel az orvos, ki

nek engedelméböl Ноты: a' leânykât Graefen

bergbe, azt tanàcsolla volt, bogy ha legkisebb

roszabbulâsa lesz, töste'nt шалман-Ре! а’ сп—

râval; ezen tünödésében sokat`màsképen is tett,

mint Priesznitz тандеме, те||_)е1 lalàn csak`

hosszabitotta a’ beleg' erisisét. Tl'zedik napon

a' сайта“ felhagyàst. meghatàrozván a’ szülék,

луба Freiwaldauba ment szekerest fogadni; ez

паи: a' crisis elmult, a' kicsiny feredni kivânt,

's midön туза han jött, a' füben» jâtszodva ta

lâlla Ы; fàjdalma egékzen megszünt. Néhány
nap még ё]: a' curâval gyengén, ’s azulàn épA

egészséggel hagyta el Graefcnberget.

yN. G-böl pap, keresztelöböl iövö rövicl

ůtjâban, tele hassal, meghütölle тазы; ezu

tán rheumás fâjdalmat érzelt kai-jaiban ’s МЕЗ—

han, mellyet ввёз: e'vig gyógyiltalott еду ov

vossal; de midön nem hogy sikerét травма!—

ná, söt fàjdaigna kinzóbbá lett, a' hideg уй

hez Годен. ’s hârom h'e'li ivâs és ferd'és ша"

erös kiüle'sekiet kaputt testen, mellyekkel vég

re Graefenbergbe ment„hol 8 hét alatt keie

seilöl ’s rheumájâlól tökéletesen megszabadult,

s egészséggel lc'rt haza.

Z. huszârörnagy 26 évi köszvénye miatt
kênytelen vvolt a' “отыщет, elhagyni.v|'zcurâ

val ё"; részint ouhon, részint Graefenberghen

9*
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я 5 hónapîg, 's annyira gyógyulva Наши е1 Grae

fenberget, hogy újra szolgâlatba kivânt âllani

Valami kedvetlen viszketegség maradt fogaì

ban , mi olly idös nyavalyânâl nem csuda, 's ed

dig таит az is eìmult.

A. В. K. L-böl öt évîg bajlòdott kösz

vényével baltorhporâjâban, melly feldagndt

’s egészen {еще színü volt. Graefenbergben

3 hónapîg élt~ vízcurâvalf ’s mâr 4 hét щи!"

annyi kelést Кары: szenvedö részeìn, Воду a

lig jârhatott. Miutàn` kclései meggyógyultak,

szìnte semmi fâjdalmat ¿em érzett, 's azon czél

lal hagyta el Graefenberget, hogy még néhâny

hétig otthon is éljen сайта].

с. м. В-ъы шёкзгапьы iövén han,

meghült, szaglâsât és ízlését elvesztette. A'

gracfenbergi cura négy hét alatt mindeniket

helyre âlìtotta, mîutân fejében kelést kapott,

melly fůlében aztân _kîfokadb ’

Hasonló nyakas eset volt Graefenbergbölì

eljöttem elött süketséggel egybekötve,'s kilencl

hónapi cura шёл az is mcggyógyult. Az ebhöl

helyreâllott, szerzöje еду _közelebbröl kijött

munkâcskânak a’ graefcnbergi curâról. “)

") A' graefenbergî vizcura, чаду mîképen мы Ы

. deg „ты melcgséget elöhonni. Еву теша vel

дед um. Lìssa ias?.
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Szemgyuladâsok,

вшиты летит

нуди ha rheumâs terme'szetüek, mînthogy

többnyire azok is, és minden rheumâtóli kö

vetkezések Graefenbergben talâlnak gyógyi

tàsra. Hirtelen elmúlókra nem пищат, de i

gen makacsokra.

Gyógyilâsuk az, a'_mî minden fëbeli rheu

mânak, különösen hosszas föferdö."s szemfer

dö is. Priesznitz megzuhanyoltatja némellykor

a' föt, 's a’ szemet is, hanem ez utolsóm> néz

Ve a' zuhany’ sugârât kézbe kell felfognî, ’saz

erröl visszaütödö csèppekkel precskelni. aj

szemet.

Ezeri betegség' tökéletes meggyógyulásât

magam ugyan nem lâttam, de Priesznitz ат:

âllitotta, Воду minden Graef'enbcrgben volt
szembetegek a’ húzamos cura által kigyógyul

tak, mit ö több ввёз példâból tapaszlalt.,~-

Jobbulâst többeknél találtam.

Kapìtány W. 3/4 órânyi {Мех-дёгтя élés

utân szúrós fájdalmat Варен feiébenymitöl fü

lei egészen feldagadtak. Azt hitték,` kelése fog

lenni füle'bcn 's kìfokadni: de fâjdalma e' 1161

kül пи“: el, 's kelés hellyett пазу tâlyogja leu:

alpofâjr'm. - Annyira rebegett volt висте, hog!

'mindern тёк-5; tânczolt elötte. A' cura' {Шуй

han ezen rehegést впадет: néha' 1/4 óráig,
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hanem Юга visszaiött. Az сит pedig sohn sem

szünt-meg, körülniényei kénytették elútazni a'

cura’bevégze'se elött.

Еду más beleg' G. S-böl a' szemszarú

hârtya’ felpufïhdâsâban (Auflockerung der Horn

haut) szenvedett. A' szemferdöben nyitva kel

'lett tartani személ, ’s minden perczben 'kiven

's úgy felnézni а‘ vilâgossâgra, 's újra bsmâr
tani. Zuhanlyolla is szemét. Télfelé elútazott,

's шаг annyira iobbult volt, Воду szemüveggel

olvashalott.

Harmadik nevezeles szembete'get Шиш:

egy püspöki vndâszt, ki 9 hónapig egészen vak
volt. Hülc'sböi Карга ka' vadâszaton, 's azóta sok

orvos’ kezvén ment'kereszlůl. Graefenbergben

mindennap kétszer rendkivül izzadott, ’s két

föferdöt vett. Mindenik ferrlêse és izzadâsa u

tân нэпа; véres genetség шума szemeibôl

annyi, hogy hârom hét alatt mâsfél kupàt is е—

resztelt. ~Eliôtlem elölt kevéssel mâr ismerte

köntösöm' színét, 3s több târgyat is Икон bizo

nyos tàvolsâgról.

A’ szemfâjás, szemgyengesfég',

‘ha s’ fö' Мина feresztetik 's nedves len

darab Кбит“: a' szemre НИМ: éjszakân, el

múlik. Néha izzadâs is szükséges. A' nedves

endarab a' szemgyuladâsnál is hasznos. д
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Fülfâjâsban

nedves rongyot kell a' fülben hordoznî,

' 's a' fön boritékot папам. На makacs a' [Ман

vlom, kétszer napjàban izzasztàs és ferdés is

szükséges.

Fogfâjâskor

Vlangyos vizet Не" venni a’ шатия, kezc't

hideg vízbe mârtva, uiiaival arczâjàt, àllkap

' czâjàt, vakszemeit ‘s füle’lövét keményen дёг

I Foghusat_37g_glöggn('ì_l`hlell, mig megverzxk.l

‚дыня, mig azok égelö forróáâgba jönek. Mi

helyt ‚юго szàrad, újra mârtsa hideg vl'zbe.

Ha

. mm ez _sem segntv/ggyçpÄpflvgulnlgfçnrfot aY

hokacsonton ajól, ’s mozogion reâ. Az ситец;

megfordult. eselekben ez mindn'g segilett. Egy

szer K. kocsisz'mak L-böl két órai dörgölél

utân mult-el fogfàjz'xsa, 'slohadt-le базы]: al'

czâja. Kůlönben fél бы alan; локон lecsen<

desednì.

' t or'okfâjâselszokott můlni {паннам-а, hideg bori

[акта a' nyak körůl, 's gargarizâlásn, lokiíg

шт ладами a' hideg vizet.
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Torokgyuladâs

Graefenbergben létem alatt többszöt jött

ею, ’s gyakori hideg vizes boritékkal, garga

rizâlâssal, lâbferdövel 's nedves lepedökbeni

kemény izzasztâssal gyôgyittatott. -- Egyik be

teg, kinek az elötti torokfâj'âsât kénesövel 376

gyítoltâk volt, nyâlfolyâst kapott. -_- A’ На )'ó

hideg legyen, души-ан vâltoztassék, 's uedves

lepedökkel az ege'sz test’ izgâsa szelidittessék.

Ha пазу fokra hâgott a' gyuladâs, épeu olly

kevéssé'lehet vârni gyôgyitâsât a’ hideg Нага],

mint más egyéb orvosi иены.

Т о r о kg yx' k о t

Priesznitz többször jó sikerrel gyôgyx'tott

hasanló módon, mint a’ torokgyuladâst.

M e 11 Её i á s,

ha rheumâs, úgy удушат: , mint a'

-i'öszvény és rheuma.

Mellgyuladás

a’ vérnek tüdöbenì megtolulâsâból 5351-—

шлак. melly âltal a.' vér’ Богдан et: és am e
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вёл testben ‚камушками. A’ mell., „хаты:

más gyulaliâsban is, a' ve'r' tömegét kell Мне";

’s megakadâsz'it a' szenvedö részekiien озимый;

mit nem lehet az által elérni, ha a' hideg Н:

egyenesen а20`=га vitetik, mivel’Y az edények,

nek шефы; öszvehuzâsa Шва! а' megakadâs

meg neveltetne'k, 's az erre következö 755521:

hatâs Нм] а' gyuladás még nagvobbra hâgna.

Egész Ген-66 а' vért még >inkáhb a’ tödörl

nyomŕná, mivel a’ hifleg öszvehůzza a' kisebb

edényeket. Az üiöferdök itt is, mint sok más

helyt, legiobb sikel'rel hasznâltathatnak; hiven

sitik a' ve'rtömeger, „меня: а' visszahatâst a'

mélyebben fekvö ’s kevésbé nemes részekben,

's iehúzzâk felülröl a' roszat. A’ vizet illyen~

kor nem Не" egészen hidegen venni, de gyak

ran, maid minden félńrâban vâltoztatni, hogy

a’ mérséklet megmarafiion, ’s вам; üliön ben»

ne s’ beteg, mig a’ мае: viztöl szârmozott

hideglâz, meliyet. a' reszketésröl 's fogak' бзи

veíìtödéséröl Iehet megismerni, elmůlik. A' vér

tömeg’ hütését ’s oszlatâsât a' meilre teendi'»

boritékok is elösegilik, mellyekeß idöröl idöre

ńjítani keil. A' test' többi részët Гааге kell tar

tsni, hbgy a'vérforgâs ne háborittassêk. E'vég

re a'végrészeket, ferdés alatt,hi¢ieg “же! szor

gaimasonkell «lörgôlni meziteien kézzel mellyet

minâig ůjra Не" mártani, mihelyt szâradni Reni.

о
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Mihelyt a’ kéz és lâh megmelegszìk, jele,

hogyra' tüdöben megtolúlva volt тёк rende»

folyàsâba induìt, mi ezen cselekvésmód ¿hal

annâl könnyebben történik, mivel a' meghůlt

vértömeg войны kevesebb helyet {азид—е], ’s

bnnéìfogva könnyebben mozoghat. Ekkor a’ Ье

teget âgybà teszìk pìhennì. Legiobb пейте:

lepedöbe burkolnî. hogy a' hör mindenütt iz

Igzïsba iöijen s' a’ vér' folyâsa elösegìttessék, ’s

a’ tüdö’ erösìtése végett még kůlôn borîtékot

termi a’ тенге. A' nedves lepedöket a' beteg’

âllapotjâhoz képest ke“ vâltQztaLni, 's szükség'

cietében az ülöferdöket is újitzmî. A’ nedvesI

lepeöök' vâltoztatâsakor l'angyos Нага] kell

` megmosni a' beteget, ki az egész gyógyitâs а

latt kevés mért'e'kben többször igyék nem ege'

szen hideg vìzer.

Ezen bânâsmòd' helyessége Нит való

Prícsznitzl is тёти; ió kövelkezéssel> hasznâl

la; 's` az efféle betcgct kcvés nap Май meg

gyógytíotta.

и ‚

Az ¿mam-immun

is hasonló módon Не“ bânnî. Па nem

imgy. "elég a' lâbferdö és boritik az oldalon.
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Az agyvelögyůladâ'ß

akâr belsö okból, akârkülsö sértésböl 5251-

mozzék, úgy gyógyítatik, m`int a' mellgyula

dás, azon különbséggel, Неву а' boritékokat

Юге kell tennî, ’s a' nedves lepçdöket sokkal

többször vâltoztatnî, mihek r-xéhaì5, б perez a

lalt is meg Нед történni; az ülöferdöket is vi

zes boritékokkal gyakran fèlv'àltáni, ha nelle’
zebb lesz a’ nyavalya. l д

Ezen gyógyúlàsnak nevezetçs példâjât айва

egy freiwaldaui fazakas, Канск kaponyâia kö

sziklârólileesésébcn behasadt, agyvelö gyuladâst

kaputt, ’s az oda hìvou; orv'os felhagyott vele,
midön Priesznìtz, pete'rsbńrgi oryos Harder

rel a' halâoklóhoz ment, ’s mi так а’ szegény

fazakasért тёк húztâk a’ halàlcsengettyůt, 's az

orvos következö napon teendöv felbohtâsâra еп

közeît keresné: hozzâ _mepg két védangyala,

шедшими a' beteg agyvelögyuladâsâval, még

pedig olly сыпет-ед hogy mâr mâsnap eszén

vólt n' beteg, 's Priesznìtz rövid idö alatt ege'

lzen meg is gyógyította.

Azorbànez

иду kůlsö behatás'kövelkezése a' bôn'e.

югу belaö betegség' kihatâsa, miszerìnt а“ или
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mëstet a' börre vetni törekefiik a' köranyagot.

Ezêrt veszellelmes azt, a' мае: vl'znek egyesv

helyeni hasznâlâsa ältal. eltâvoztatni akarni; mi

vel akkor a' köranyag vissza, es nemesebb rész*

re verödîk. Ez okból eildig ezen betegségnél

gondosan elkerüllek minden hiileget és nedve

шёл, ’s капищ; szârazon bântak vele, de гуан

van ez sem akadâlyozhatta-meg, ' hogy' a' гуп

ladâs ne terjedjen, veszedelmesebb és tartósabls

ne legyen. ——- Még sincs a’ hideg vl'znél, illö

vigyíizat mellett, hamàrâlib és bizonyosabban

gyögyitô szer az orbânczra nézve, de soha sem

kel! Свай а' beteg részre, hanem az egész test

те liasznâlni. Legìobb a' vizes lepedöbeni iz

-zasztâs, 's erre langyos «мы: mosás. E' mel

lett a' beteg re'szt mindíg гей lapl'xló Бойкая

alatt kell tartani. Ez n’ тёк] legbîzonyosabb,

'snem kell félni tôle, hogy a' nyavalyàt ША:

heiyre âtvigye, mint a' hidcg öntözés, mellyct

Иже! megbarálkozott orwsok tanâcsoltak.

зыгшжегев маца, hólyagos мшп

legbizonyosabban gyógyittatik nerlves le

pedôkkel, mellyeket hasznz'xlni kell, mihelyt a'

hideg На mutatkozik, 's a' mellyekbcn burkol

va kell à' be'tegnek s' nap' nagyobb részét 's

as éjszaka'it tölteni, 's ha nog] a’ hideglâz, uo».
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kat gyakrabban vâltoztatnî, a’ betoget рощ;

minden izzadâs шёл langyos vl'zben (iO-o R)

megmosni. Ezen módon a’ hideg láz és Гоп-6

sâg nem vehet eröt sem a’ felnöttek, sem a’

gyermekeknél; mit a’ szâraz ‚падок nem свай

el nem tâvoztatnak, söt szomorú ‘következéso

kel: szülnek.

I Beusz és több más orvosok, kik a' Ы—

deg`vízgyógyilâssal e'rdemet szereztek, hideg

öngözést tanâcsolnak. De én, kîvâltha ушиб};

c_öl Iehet РИМ, azt vakmeröbbnek [Шёпот a’

vîzes lepeöökne'l, mellyek alntt meghüléstöl

тау a’ vísszahatás’ kimaraclâsâtr'al félni nem le

het, minthçgy a' beburkolâs uta'm, гнёт: a' leg

gyeqgébb testalkntúakîs csak hamar Избит

gésbe ‘s erös izzndâsba jönek. Egyébîrânt is en

nél iobb szer nincs, melly a' hideg Нина}: olly

hìrtclen és erövel álljon úliâba, 's rongâló ha

Пизе“ оПу bizonyosan akadz'xlyozza. Ez 0kböl

szívök ës lelkökrc kötöm ezen bânâsmódœ

minden szülöknek, kîknek gyermekeik сны.

betegségbeesnek.'s mind azon orvosoknak, _kik

annyira ellenségei a'vl'zcurânak, 's Юга! sem l

k`arjâk' lâtni, milly szomoŕú kövelkezéseket о

kozńak a' himlö-éa skârlátban orvosì nyakar

_aàgokkaL

Magam is Graefenbergböli baza тёмен—

nel еду meghimlözött felnött нашёл, ’l u*
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akârlâtba esett gyermekemet gyógyítottam~meg

otthon ezen móddal szerencsésen.

Szolgâlóm, mintegy 20 évů, meghimlö`

zik. Hinthogy nem tudtam betegsége' ока, 's

ö nem akart orvossâgot venni, râbeszéltem,

engedné шага: vizes lepedöbe burkoltatní, leg

alâbb, hogy a' hideglâzt elüzhessem. Mi alatt

nem sokâra'izzadnì kezdett. A' boritékot nem

viltoztattam, hanem abban izzzadni hagytam

7 чаш 8 órâìg. Azutân langyos vízzcl тевто

„пат. Mär ezen elsö` izzadâsa utân tele volt

teste vere: kiülö ütésekkel. Más пар ůira be
burkoltattam, ’s erre a’ himlô mâr szintelmeg

volt érve. Ekkor a’ szolgâló’ szüléi beiövén,

megijedtek, hogy leânyuk a’ vìzesboriték alan

meghal, 's haza vitték; honnan 12 пар mulva

egészen meggyógyulva iött vîssza; otlhon nem

и" ефеЬег, csak melegben шпона magât ’s hi

ůeg vìzet ivott. Himlöiének helye sem lâtszolt.

Két fiam, еду": 8, mâsik 5 “пеший,

_skârlâtba esik; elöbb a' nagyobbik, a’ kit 169

tént hideg vìzes lepedöbe burkpltattam , 's hogy

а' «öbbiek el ne нарды: а' nyavalyât, öket nap

iâban kétszer leôntettem hideg vízzel. Hanem
Va'zz 5 esztendös hihetö mâr elkapta volt, mìvel

a’ harmadik nap hânyni kezdett, ’s 101016555:

1-61 panaszkodott. De mivel e’ mellett ió ked

" vů volt, nem burkoltattam; be, “ak 6111613"
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tem. Hidege egyiknek sem volt паду, 's âliapo

tuk nem sok tünödést okozott. Hanem valaki

gondba спеце feleségem’, 's ez okból 24 egész

(Эк-513 elmúlasztotla idösebbik fiam' beburkolâ

sixt, mire ennek hidege nevekeäett, 's a' fâjda

lom egész testét annyira elfogta , hogy nem moz

důlhatott, nevezetesen feje' hâluljâbani (дна!

ma 's azen érze'se miatt, mintha viz ienne ben

ne, attól множит, hogy a' gyermek agyvelö

gyuladâst kaphat. Ekkor langyos ülöferdöbe й]

tettem а' beteget, ezutân nedves lepedöbe bur'

koltattam, mellyet fél óra типа megújl'tottam.l

mire a' gyermek elaludt, ’s elhngytam , mig fel

ébi-edt. Mind ez két óra alatt történt. Az al

vâst gyögyulâs jelének tarlottam, ’s felbâtori

mit arra, hogy a' szegény gyermeket fâjdalms'

és panasza' daczâra újra ülôferdöbe tegyen

's neöves lepedöbe burkoltássam. Minilíg esen

¿csebb lett, 's mâr meŕtem ё: reggelfelé né

-liâny óràig ágyâban szârazon hagyni, mire osen

-àcsen elaludt. Más nap`eleven volt, 's правде!

men kivůl. De mivel feje' hät-uliât ůjra Щи:

ta , ismételtem az ülöferdöt és beburkolàst nap

iâban kétszer, 's ezt tettem 5 чаду 4 napig

's _ekkor az ůlôferdöt elixagytam. Tizeâik nay

betegségétöl kezdve lehâmlott a' höre ege'sz tes

te'röl, ’s csa-k gyengeséget érzett; штаны“!

¿t msggyógyúltnak tsrtettsm.
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A’ kisebbìk csak két qapïgpanaszoltffo

je' ё: tor-ka' {айвы-Ы, egyébkém ушат és ele

`ve“ volt` még ió étvâgya sem hagvta el, mel»

)yet az idösebb több napîg`elvesztett volt. A'

nedves lepeflökbeni izzasztást napìâban egyszer

ввёз folylattam néhâny парит, az îdösebbnél,

'l a’ kîsebbiket is el`övigyâzatból târsůl tettem

hozzâ. Hârom hét mulva 'a' betegsëgtöl Вега

ve mind kettöt kîmerlem vinnî egy de'li szép,

de mêg hideg idöben (mart 26), hanem a' Ve';

kony hör miatt azon elövigyäzattal, hogy az»

lôtt két nappal reggel és estve hidegben meg

feresztettem. A' korz'm kîvìtelnek semmi мы.

mas kövvetkezése sem lett. 'S mind kettö жён.

kiezen meggyögyult, megeri'södött.

ВЫ: ‚ Sômörög (Flechten).

Ezen börbelegségek „еще: lepedôkbenì

kndàssal legiobban gvógyhhatók. Az elsô kön

nyebben, de a' тазом]; hoçszas kemény ещё:

livin; hevezetesen hasznos cbben a’ zuhanyo

lis, hogy a' mélyebben fekvö гона anyagot fel'

дивана ’s a' börre vigye; hosszas a' cura kîvâll

смяты, kîk sömörgôket begyógyîtìâk 's az a’

lelre'szekre, gyomorra, hâtgerinczre 's t. e3.

vette тазы. Er. ìllyenkor épen olly тайма,

lli“ а‘ kôslvény, ’l пак töhb hónap айда lo
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het znhanyolâs, izzasztâs és ferdés âltala’bör

rc vísszavinni. De a' cura' húzamos folytatâsa

mellett bizonyosan meg is gyógyul. Ha a' sö~

mörög megint kiütött, ekkOr rendszerint fe

lette rosz természetü, ’s mindjg csak boriték

kal kell fedve tartani. Неву az efféle betegek

mint a' köszvényesek, minden fůszerszâmos,

lavanyů ,ételt kerüljenek, 111 is különösen meg.

emlitem, jóllehet mâr az életrendnél 511115110

san kijelentettem a' tiltoitakat..

Graefenbergben létemkor sömörgös hârom

Volt: bâro ЕЛ... bâro С... és bâro Ch...Az

elsö так 11 különféle ferdötis rendre meg

jârt volt, de minâen sìker nélkül. 111 8 héti

cura utân, 11111101- télfelé elútazott, sokkal 501)

ban volt, mint valaha, 's azt tette fel, hogy

télex folytatja kisebben а' curât, ’s tavaszszal

visszamegyen Grae'fenbergbe. A’ más kettô,

kiket szerencsés vagyok ban-âtìrn közé 925111151

hatni, ott telelt, 's rile'g most is, midön cit 1'

rom, ott van. Еду“: в, mâsîk 6 hónap óta él

a’ curâval. Mindenik sömörög nélkül ment volt

oda, egyik csak attóli félelmében, hátha még

elöjön, mâsik azon 'okból, mivel begyógyitâsa

ntân gyakran savanyů. felböfögései voltak, ’s 11

lyenkor fejér mesz'es részt hânyt ki, ’s nyelve’

egyik oldala mindíg hâmlott. Néhâny hét múl

п mindeniken kiütött sömörge erösebben mint
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valahs, 's olly kele'seket kaptak, Вову gyakràn

nem jârhattak. Priesznitz bâró C...nek térd

hajlâsàt, bol az elölt sömörge volt, keme'nyen

megzuhanyoltatta, mire az olly пазу mórték

ben ütött ki úira, Воду mâsfél làb hosszů és

6 й] széles teriede'si'x lett; mellyböl szüntelen

ragadós nedvesség folyt ki, ’s rendkivül й]:

Bàró Ch... köre esvén, téräét megsértette,

s ezen olly sok himlö forma keléseket Карем,

hogy ö, mint a’ vizcura’és derek Priesznitzünk’

szenvedélycs tisztelöje, festöt hivatott, ’s tér

dét levétetle azon aláirással: Tel était mon ge

nou le ...Novembre 1856. (Illyen volt térdem no

vemb.... 1836.) Ez elött печёт] azt irá ne

kem, hogy n_yelve tiszta, felböfögése' szünt,

's hogy mind ketten еду hónap mulva elfognak

bocsâtt'atni. l"‘)

S... urasâgtól tudom, hogy’ sömörge mi

att 13 liónapig ё": a',curâval, 's свай ekkor

szabadult meg töle tökéletesen.

Sůly (Scrofula), An'golnyava'lya.

Mind Копа a' hideg viz' sokszori hasznâ

lása Юга! gyógyitható. На gyermekkoron “И

 

(‚мездры leysle'ben azt iria, hog az ô sömörge is I

“так шаг, 's áprllis' eleién {на indulhat.

\
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van a’ Бесед. akkor ez utolsónak következései:

görbülések ‘s t. ef. ege'szen bär megr nem gyó

gyithatók, de a' vx'zcura mégis Бока: hasznâl

hat. Fö dolog ezen betegségek" gyógyitâsâbàn

a’ zuhanyolás, és erös izzadâs. Gyermekeket

naponként nedves lep'edökben kell izzasztani,
's тазу kétszerv hidegben megfereszteni; e' ша!—

lett a hailâsokat, 's mirl'gyes daganatokat jól

megdörgölni, ’s {изгиб Ьотёккап kötni. Ha az

orrban чаду nyakon vannak a'mirígyek шефа

gadva, ezenkivül hideg vizet Не" az orrba kl

szivni, ’s azzal gnrgarizâlni. Csontsenyvesek jól

teszik, ha гущи-ан folyóvl'zben fereclnek, ma

войн: a’ sebes folyâsnak, газу valamelly ma

lomnâl a’ vígosésnekkiteszik, шиш zuhanyot

nem kapnak.-.Szoros élelrendlartás a’ ещё.

nâl můlhatatlan szükséges.

Mirígyes 'daganatok

hasonlókép gyógyithatók.

Szamârhurut 's más gyermeki

betegségek

vizes требы: alatti izzadâssal gyógyigha

tók. A' felette kicsiny gyermekeknél is a' hideg?
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lázos izgâst és nyugtalansâgot semmivel sem

lehet jóbban elůzni, mint a' неф/ее lepedök

beni burkolâssal. De a' szamârhurutot nem 1е

het vârni, hogy az mindjârt az elsö nap meg

' szünjék. Gyakran több hélig eltart. A’ gyerme

kek e’ mellett sok lâgyult vizet igyanak, 's kön

nyů eledellel éljenek. A’ vizet, hogy lâgyuljon,

hedugott üveg palaczkban félórâig kell a' szo

bâban tartani.

Grirŕé, nâtha, erös Prüszkölés]

nedves lepedökbeni izzaclâssal, langyos

vízmosással, ’s âgyban иву pamlagon az át

gözölgés' elömozdîtâsâval könnyen elůzbetö.

` E' mellett sok vizet kell inni, keveset enni ’s

kerülni az igen hideg levegöt. Nagy meleg 1110-—

jén, ha a' fejet nyomja a' grippé, langyos vl'z

(ilöferdöt kell venni, 's a’ fön boritékot horda

nî. Így el lehet kerülni az ebbéli паду fàjdal

mat. Nedves boriték a' nyakon, ha ez érdekel

tetik, tapasztalâsom szerint nem igen jó; hasz

nosabb a' nyakon szörboritékot viselni, egy

szer’s1nind az egész testet nedves lepedöbe bur

kolni. Valjon meleg idöben jó-e nedves borité

kot ltenni a’ nyakra? e'.felöl még nem 7011 ta

выпадают.
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Elég példât tudnék felhozni a-rról. Вову

a’ kik grippében, tanâcsomat követve, hasznâl~

шк a' hideg vizet, semmi orvossâgot sem vet

tek, ’s theât nem ittak, mindnyâjan meggyo'

ершик, 's egyiknek sem ártott.

\

‚ Forró hideg, inhéli hides,

akâr нашёл: neveztessék, bizonyosan meg..

gyógyul az ülöferdök és nedves lepedök’ hasz

выдана], mellyeket a’ szerint, a' hogy a' hi

deg nevekcdik, kell gyakran vâltoztatni. Né

melly orvosok lehetetlennek пата“: à’ hagymä

los inlâznak vizzeli gyógyitâsât. Ezeknek csak

Currie, Beusz, Пунш és Wright orvosokat

hozom fel orvosi bizonysâgúl, kik több szâz

efféle hagymâzbetegeket gyógyitottak meg esu

pa vizzel.

A' hânâsmód’ leirâsa helyett két- betegsé

get hozok fel, mellyeket Priesznitz Graefen

hergben létem alatt gyógyitott.

Èn magam forróhideget kaptam kevés

nappal megérkezésem utân. 'S mivel a’ lâb -,

azutân еду órânyi ülöferdö fejem’ fâjdalmât

’s höségét nem csendesitctte, söt hideglâzom _’

nöttön nött, ekkor сдуй: ismerösem Мигай

somra jövén,megijedett égö arczámon, ’ePriusf
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nitzhez “Нади, hogy vhozz'am hívja., Estve 9

óra felé jövén hozzâm Pliesznitz, löstént ned

ves lepedöbe burkoltalolt, fél óra múlva meg

vâltoztalta, ’s еду jó órát feküve maradlam,

lz alatt keveset aludtam, mit Priesznitz elöre

megmondott voll. Ezulân Гак-(16 kádba ültetett,

megmosalott, ’s újra beburkolt. Nem sokâra iz

папа kezdettem 's megkönnyebbülve éreztem

magamat. Minlegy reggel hârom óráig aIudtam,

ekkor ismét megmostak ’s beburkoltak, hat ó»

râig ìzzadtam, ekkor izzadtan hideg kâdba й!

tem, hol csak néhány perczig múlanam. Ezu

tán se'tâlni mentem, 's mín' 8 `órakor egészen

vidâmon 's a' hideglâznak legkisebb nyoma nél

Ей! vettem részt a' reggelize'sben.

Ez бы gyermekeknél többszer és mindig

sůkerrel hasznâltam ezen bânâsmódot. Igaz, ne'

lla tovâbb tarta' hideg, de mindannyiszor kell

e'bânásmódot. újitani, ml'g a' hideglâz' ok'a ki

izzasztatik. Nevezetes volt nálam me'g az, hqgy

midön délfelé föfâjâsom miatt szememet а“;

tudtam kinyilni 's czorńbomban a' közelgö Маев—

lůzt sejzliteltem, mind e' mellett is délben a'

húsból és süteményböl gyomromat a’ terhelé`

sig megtöltöttem, annak megpróbâlâsâra, lás

sam mennyire terjed a' Priesznitz’ hatalma. AI

ellense'g’ illy hirtelen legyözése râm és több

гадюки anni] kedvezöbb benyomált lett, ШЁ
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vel az elött néhâny hónappal otthon ё“, vízen

râtól kapolt hasonló hideglelésben, orvosi szo

kott kéz alatl, hét hónapig feküdtem.

A' llagymâzos inlâz' hosszas tartz'xsât ’s

veszedelmes` hatâsnit mindenki ludhatja, 's ezérl

annâl meglepöbb annak vízcurâval еду két

nap alalli gyógyítàsa, minthogy semmi дна!

mas következést sein hâgy maga ниш, csak

hogy töstént vl'zhez kell fogni, ’s nem kell en

gedni, mint Priesznilz szokta mondani, „hogy

lz ellenség a’ Bajnân állallépjen.“

Kereskedö St. . . B . . böl lnagymůzos in

]âzba esett sept.' 8-ân. - Vacsora utân râgâst

és fâjdalmat e'rzett gyomra' tâjékân. Ülöferdôt

тем; de mivel nem`segitett, её: nagy ИШЬ“

kapott ’s roszůl lett, éjjeli п órákor néhâny

pohâr vizel egymâsulân (старом, mire hânyâs

következett, 's valamenyire könnyebbůltis. на

nem еду órâval „таи feiét olly keményen el

fogta a' fájdalom,hogy eszét is elveszletle; душ`
tyàval keze'ben futkosolt (Наивна hâzról Мщ

ŕagegy egy perczig e'szre tért игуан, ’s illyen

kor csudálkozott, hogyan jöhetett ide 's oda;

de mindíg eszét veszlé,> ha szobâjàba akart

menni. A’ ferdölegények' restse'ge miàn (melly

Graefenbergbcn gyakran megesik) Priesznitz

свай reggeli 9 órafelé tuâta meg a’ beleg' ál

lapotjit 's töstént hozzâ sietett; [вплетем szen
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mel 's пунш заЬНаЪтаЫИа, szederies keine

nyetiett nyelvvel, ’s magân kivůl. Töstént ülö~

ferdöbetétette, mire néhâny perez múlva ma

gâhoz jött; félórâig hidegvizzel dörgölték tes

te' végrészeit, azutân nedves lepedöbe bur-kol

тёк. mellyet еду óra alatt minden io'percz- \

ben vâltoztattak, mig a' bör munkâssâgba jött,

’s gyengén этапа kezdett. Ekkorizzadtsiigàt>

>lemostâk, újra beburkoltâk, ’s igy Вата]; vele,

mig estve 8 óra felé egészen magához jött

’smegkönnyebbůln Ekkor lepedöjében {ската

maraëlt, ’s egész'éjszaka iólvaludt. Beggelfele'

lepedöjét megvâltoztattâk, újra Загадок, lan

gyos vizben megmostâk ’s felöltözött. Везде! l

8 órakor zsemlét és гейш, délfelé húslevest

ett, ’s ввёз; napon meglehetösen volt. Est

ve újra nedves lepedöbe burkoltâk, az egész

éjszakät abban töltötte; reggel langyos viz-fél

ferclöt vett;`néhâny бра múlva újra beburkol

и“: ’s Загадок; igy bântak vele 5 napig. Har

madik nap niegpróbâlta a’ hideg ferdöt a' nag]

kâdban, hanem nyilalâst érezvén fejében, né

kàny nap még csak langyos vizben feredett.

Septemb. 15-ân, tehât 5 napra,cge'szen helyra

âllott egészsége, mindenböl evett, mit asztalra

hoztak, feredett, ’s néhâny nap múlva таи

elhagyta Graefenberget. ‚

Ода‘ érkez'ésem elött kcvc's натра! ¿pen

¿A

_4M
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illy szerencsésen gyógyult meg egy ínlâzol;

a’ régebben ott mulató vendégek még löbbe

Ее: emlitettek.

Atlól függ minden, Ногу а’ nyavalyâtnem

.kell паду fokra hâgni engedni. De még ek»

kor is завит: а' hidegvi'z, ha nem is olly hi

zouyosan, a’ mint ezt Currie, Вещи és a'töb

Ы tanitjâk. 

'A' vâltó (паров) hideg,

melly nem messze Graefenbergtöl Neisse ’s

Сове! erösségekben Шайтан uralkodik,Priesz

nitz âltnl rendszerint hama:`~ gyógyítatik. a' he

Буй levegö’ segedelmével, melly оп a’ hideget

magâra is думы-ан meggyógyilja. A’ beteg órai~

nyi ülö-vagy félferedöt veszen lâza’ (paroxis

musa) ideiekoŕ, mialalt. таза: hideg Нив! ke
ménye'n d(“n“¢g,öli,'sl olly sok vizet iszik, mig hâny,

vagy hasmenést kap; boritékot hordoz altes

ién 's rendesen izzad. .

A’vízkorsâg

ha nagyra hâgott, nem gyôgyitható. Harlem l'

nedves lepedök alaui izzadâs, ’s a' megdagadt

ingok' beburkolâsa még is sokat sagit.

' xo
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A' bujasenyv (syphilis)

Priesznitz' vl'zcurâi'a szerint erös izzadâs

Юта], minden kénesö nélkül` a' legbizonyosab

han kigyógyítathalik. Graefenbergben több kü

lönféle illyes beteg gyógyult meg,eii">/lr)b газу

késöbb , а szerint, a' mint betegse'ge й], egyI

szerü, чаду régi és bonyoll'tott vala, melly cset

ben az orvosok’ vétkeit kell elsöbb kipuszti

tani. Nevezetes itl az, Ногу szinle mindvazok

kik az elött buiasenyvben voltak, a' cura’ kö

vetkezésében az! újra megkapiàk; szép bizony

liga annak, milly _keveset épithetni a' buja

девушек ,kénesöveli gyógyilàsàra. Тёщ eg)

betegse'g’ зуб yitàsâban sem vétnek annyit ag

orvossággal, mint ebb'en, minthogy itt шваб.

sen olly sokìtudatlan félorvostól és àmitótól

kérnek tanâcsot., kik a' kénesövel csak ú'g;

bânnak, mintha az pego-‘jg ârthalna. Névszc

rint érdekli e' szemrehànyàs a' katonaorvo ,

soket, ktk веду szegény kozlegeny egeszsége' ‘l

Vel 's életével olly keveset` gondolnak, 's hi.'

тёк/ё: hasznuk e’ melleltA a' rosi cura Мю

nem igen szenved, mivel a' szegény betegnel

Vlkkanni sem szabad, ha mindjâït halâlra i 

.kell ennie a' kénesöt. Ki ezt nem Май, men

ien Graefenbeljgbe, 's оп nem közlegényeket

lfìvel ezeknek nincs Pénzök а' cut-iwal élhc’

` ..»

v.

к - . .
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tésre, 's ba egyszer МЫШЦЫ: \a' gyógyítást,

életök' végéig kell annak következéseit hor-'

dozniok,- hanem liszteket fognak találni, kik

egészségôk' vesztését nem annyira magok hi

bás lépésőknek, mint a' lelkismei'ellen orvo

soknak, tulajdoníthatják. Hanyan nem beszél

ték nekem, miként kellett пешек hideg ösz

не], katonai gyakorlatoknál 's nedves öltözet
ben, naponként l’s óránként bevenni a kéne~

sös nagy dozsisokat, hogy egy triplet-tői vagy

sänkirtól megszabaduljanak! 's hányan nem rom

lottak meg' a' kénesölö'l, a' nélkül, hogy bu

jasenyvben lettek volna, talán csak azért. mi

vel,'mint a' szeretetre méltó, derek A...-had

nagyon ott. tapasztaltam,'a' tudós urak a be

tegséget elvétették! ’

Milly örvendetesnek kell hát lenni a'ké

nesö'„ visszaélésével megismerktdteknek ol

lyan kórintézet' találhatásának,hol a' bujaseny

vet nem kénesöveLgyógyitják, s hol az illyes

betegek, alaposan és azon veszély'nélkül,hogy

Scyllából Charybdisbe essenek, megszabadul

hatnak borzasztó nyavalyájoktól! Ez van Frei

ben-gben, hol csaknem átalánosan megismer

ték már azon tévedést, mintha a' bulasenyiet

csak kénesövel lehetne gyógyítani. Ha lassabb is

a' gyógyítás, de bizonyos és veszélykiwli;

mivel ez itt, mint a’ graefenhergi cura, kiszi

‘ >10" l
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a' mérget a' testböl, -nem csak elfedi, a' nél

kül , Воду új mérget szülne benne. - Vannak,

kik ezen nyavalyànak vízcurâvali kigyógyítâsât

lehetetlennek tartják. Ill}eneknek ezer szeren

csés gyógyitâsok' példàit lehet szemök eleibe

àllitni, 's ha még is azzal àllnak elö, hogy

a' xneggyógyultakV az clött mind kénesö

vel éllek, e' pedig segl'tett rajtok, akkor azt

felelem: hogy nyavalyàjokriak minden kéncsö

veli élés’ daczâ1‘a is` újra kiütése bizonysâgot

tehet arról nekìek. hogy a' kénesö semmit sem

пепси, hanem a’ me'rget a’ testben csak meg

szegezle, ’s mihelyt ez felholygattatott, akkor

szabadon újra kiüt’ 's csakigy szabadithalja

meg a' vizcura altól a’ testet.

Illyenkor a' betegség akárminö tripper.

sânki'r, dob 's t. ef. glakban jelenjék пледы/6

gyilàsa ugyan az: ex'ös izzaszlás, ferdés, zu

hanyolàs 's borongalás a' kelésçkre. A'lripper
ne'l bol-ilékot kell a' {ау-а tenni, ’s hideg ví- l

zet beléje fecskendeni, fökc'p ha régi. A' kör

anyag' felizgalâsârà ülöfevdöt kell venni еду

'l màsfél ,ón-Mg; az erösebb természelüeknek

órâig tarxó {шагам is. Az élelrend itt legszpro

nnbh: semmi köve'rség, sertéshús, füszer,inkâhb

uhicleg étel. Ezen belegségnél nevezeles пав]

kele'sek szoktak elöjöni az altcsten.- На min

дели; kelés meggyógyult, ’s а‘ folytatolt curâ
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га is többé ú} nem lesz, akkor a' beteg gyó

gyultnak hiheti magát. т

Olt létem alatt elég példáját láttam ezen

s'zerencse's gyógyításnak, de mivel alkalmasint

hasonlók voltak, ’s nemis akarok senkit meg

nevezni, elhallgatom megemlítésöket.

Kénesökorság.

Erről már annyit szólottam, hogynem is

szükséges itt külön megemlítenem azt, hogy

ezt egyedül csak a' graefenbcrgi vízcura gyó

gyítja ki bizonyosan és gyökeresen. Ebben

minden a' curával megbarátkozott orvosok meg

egyeznek. Erös izzadás és zuhanyolás vezet

itt is a' czélraaGraefenbergben ez gyakran elő

jö 's nagyobbára együtt a' buíasenyvvel. Mind

azok, kik előbb kénesövel éltek, nyâlfolyâst

és keléseket kapnak, mi jele annak, hogy a'

_cura munkál 's a’ megerősült természet a' fel

bolygatott mérget kiüzi. A' kénesö' kiütése u

tán a' fájdalom is, mellyet okozott, megszünik,

legyen az köszvény vagy csontpufl'adás, vagy

mind a' kettő." De csak lassan halad előre, ’s

békét és állhatatosságot kivan tökéleles~helyre

âllâsig. Mindenféle `

K e l é s e k

csak izzasztó borítékkal gyógyítntnak.
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Az izzadás annâl szükse'gesebb, miné! ré~

gibb 's roszabb természetü a' kelés, 's csàk

akkor зубы“! meg, ha az egész nedvtömeg

meglîsztul. Ha a'boriték Шва! roszabbul, mivel

a’ rosz anyagot nda hlïzza, ekkor a' boritékot

néha szâraz lendarabbal kell felcserélnì ’s a'

пазы langyos i'l'zben feresztebî.

\

‘ A'râk és csontsenyv

a' vl'zcur-a Юга! bizonyosabban gyógyitható,

mint más szerrel. Bânâsa' módja ollyan, mint

a' keléâé; kemény izzasztäs naponlìént 4--6

órâig clmulhatatlan. A’ legszorosabb Неисп

der nem is kell emll'tenem.

Csonlsenyve volt Graefenbergben K..nák.

`ЕШЬ!) sankírja voli, mellyet begyógyl'tottak.

Esztcndö типа ballâbân еду кевёи kapott,

melly minden gyr'rgyl'tâs mellett is ì-oszabb lett,

’t “почёта csontsenyvvé Рази"; kilencz hónapi

gyógyl'tâs щёк végre ezt tanâcsollâk, vàgassa`

le lâbàt. Azt nem akárta, ’s Graefenbergbe

Единого". Az оптовой nem tudom mi okból

ellenzették, 's csak ezredese' tekintete eszkö

zölhete neki arra engedelmet. A’ kórhâzban

9 hónapi gyógyn'xatâsa alan egészen vàzkép lett,

’s làbâra nem állhatott. Graefenbergben hàrom

hét шипа kabât nélkül sétâlt,'s olly ex'ö'»` lett,
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millyen az elött зона sem volt. Priesznitz'sej

ditése, hogy kelése a' benne maradl. buiaseny

:es anyagból szàrmozik, 'à hogy |a'1b.e\"levz'sgaV

tatâsâval sem lett volna egészse'ges, bebizo

nyult, mivel hein sokâra hasonló keléseleltmâsik

lâbân is, melly egyébirànt apró kiülésekkel

annyira tele volt, hogy hat. hétig ki> sem 151

hatott. Ez alatt, jóllehet napjz'iban 8 órât iz

zadott, [Еву meghízott, hogy nniformisg Нагай

nyivai szükebb volt, midön legelöszer Ищет.

Ekkor szemlâtomâst iobbult àl'lapotja, ’s 561

lehet még most is Graefenbergben van, mind

azâltal reménylem`, hogy l; hét alatt tökélete

sen helyŕe ¿dL-Minden eseire az itt шиш

9 hónapi curájânak egészen más kövelkeze'se

lett, mint a' kórházbaninak volt.

G . . . asszonyságnak ŕâk volt mellében.

Midön az orvosok ennek harapozâsât швейн

dàlyozni nem макак, azt hatârozlâk, Вову 1еч

vágjàk, 's a'betgg is пазу nehezen гей àliott.

De midön a' издаю szereket »kibontolt'àh el

âjulva rogyott öszve, 's az orvosok ott hagy»

так. Valakì Graefenberget tanâcsoila nekie, ’s

oda ment. Négy héli cura шёл kökeménysé

gů melle mâr meglágyult, s. azutân 14 пар

ра1 elhagyta Graefenbcrge't, hogy helyreállâsŕ»

ra onhon folylassa a' curàt., mit. a' mint Prien»

nitz mondâ, veszély nélkül végben утек.
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Í z t a Pl ó (tér'dgümö, Gliedschwamm).

Ill-yen íztapìót Graefenbergben létem alatt

hârmat lâttam: egyet cgy 17 évü ifjú embe

ren, melly meggyógyult; másikat egy 25 évů

nél; harmadiliat ‚еду 28‘ёчй katonatisztnél.

Mind a’ hàrom térdére eséséböl kapta. A’ mâ

sodik gyermekkor'alól Роет szenvedett vele,

's midön Graefenberget elhagyta, annyìra hely~

re ус]: âllva, hogy pâlcza néikül затаить,

mit az elött нет tehetelt; mâr нёс nyâron élt

a' сигам], 's úgy reméllte, Воду` а' jövöben

tökéletesen helyre âll. A' harmadik csak octo

berben jött, ’s 9 hónap elött nehezen fog el

útazhatni, jóllehet baja nem régi, 's Рыси

nélkí'il is jârhat.

Ennek gyógyitz'xsa fökép веду ’s két órâ

nyi lâbferdö, 's a’ szenvedö résznek napjàban

kétszeri zuhanyolâsa. Ha nagyoin régi, elöbb

csak намекам kell venni, 's ha sok kìütés lesz

a' betegälâbon, némellykor izzadni is ‚Кон, mi

egyébirânt nem szükséges. A’ ferdés На"; egy

szcr сдувает ki kell ìennì a' lábot, 's kemé

nyen шедший-561111, mig megmelegszik. На al

ízbeli gyuladàs elmult, akkor a' 'ferdöt zuhany

vâltja fel, 's naponként ke'tszer 'kell vele ür

:emi 15--50 perczig; a' tesriöbbi részéreser»

пуд vagy deszka мы védhetni a' ушах,
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A’ szagos lâbizzadâst

el lehet ůzni lâhfexdökkel ’s éjclenként a’ lâh

ra teendö borilékkal; gyengén Задаёт: is a’

beteg.

Fagyos libot \

épen Еду. Hosszns lâbferdö itt nagyon hau

nos, ’s gyakran mozgást Не" tenui a’ szabadban.

llegfagyott ив, Уамеш.

Priesznitz ezeket izzaszló bortékol'kkal Буе

gyl'tja. Ha régiek, izzaöni is kell. - Èn alt

hiszem, a’ beleg rész’ köppölyöze'se jó ienne.

A' frissen megfagyott tagoknak hó âltali meg~

dörgölése, mig a’ természeles melegség visi

Aszajön, mindenki elölt ismeretes. Lehet az

utân me'g еду ideig borilékot is hordozni.

A' тет-511361! lâh vagy kéz

nem sókára meggyógyůî а' паропкёпс’ъётзиет

' félóräg veendö làbicrdövel, mellyhen a’ viz

hokàn felül érjen, ’s ehben a’ beleg részt jól

meg не" dörgölni. ' ’

l
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Ezt kell tenui az

\

Ízgyengeaéßben.

Törött lâbot

hideg és gyakranvâltoztatandó borite'kkal kell

падений, mig seborvoa érkezik. A' bekötés u

tán is lcgjobb a’ hideg viles boriték.

_A’ -könniyü/sértéseket

hideg vizben kellitartani 's jól kimosni; ища.

bori'tékkal bekötni ůgy, hogy a’ megse'rtett e'r

keményen öszvenyomassék 's a’ vérze's швея

' nünjék.
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~ В‘егёКевтб jegyAzése a’
fordítóQnak. Y

'1 ».1

Mind ezekböl lâtni там а’ hideg vi'zcnr'á

пак majdnem csndaereie ё]: az , Вову a" hi

дед; vr'zzel élés mindenkinek hasznos, mivel

beteget „был, gyenge't erösit,ege'szs¿

gest fennlart (consci-viii), 's hogy a’ curâhoi

akârki, akármelly idöben, ntélben паду nyâr
Ьап bátran kczdhet ’5.` élhet vele minden im

talom nélkül. Hasznos és eléggé nem aiz'mlha

'tó a' hidug Нив] élés ifjakna'k, föké]

az onánbünhen (önfente'ztetésbçn) szenvedei

teknek Ищете“ erejök 's egészségök' helyI

reâllítàsâra, mivel ennél becsesebb szerrenen

találhatnak. Мёд gyermekkorban kellenqA

a' hideg Ниле] élést mcgkez L ni, úgy éreltebl
korban `znmyiféle nyavalyz'mak, gycngesëgnek

mim пыш— minden bizonyuyai nem lennénj
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kitéve. Szerencsés lehete' tekintetben a' mos

tani és jövő ivadék, hogy a' vn'zcurâval kicsin

korától kezdve élhet, 's ez által minden egész

ségrontó szereket kikerülhet, mivel a’ vízzel

élö nem egy könnyen lesz beteg, ’s ha leszis,

könnyebben gyógyítható, mint más.

Jegyzés. Gy a pj ú p o k r ó c z helyett használ

ni lehet izzasztűsra vastag, kétszeres , fl á.

n eltakaró: is.



TOLDALÉK.

 

a’ lovak’ némelly betegségcì’

gyógyításáról.

Graefenberg' vidéke'n csak kevés és in

kâbb igâs lovak tartatvân, a' Маге 1122е115у6

gyítâs csak` kevés betegségben hasznâltathatott.

A'curânak szintolly módrial és renddel kell

гамма, mint az embereknél, ugyan cgyek le

vén mindenkor az alapelvek. Kivânni lehet,

поду az alàbb említendö betegségeken kívül

másokban is tennének -próbâkat n' bnromor

vosok a' Priesznitz' elvci iszerint,`- és lehnt

reméilni, Ногу a' próba nem таи-айва iatal

mazó foganat nélkůl.
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А’ hideg viz’ külsö ha_sznâlása

âll kivâllképen egész,iäb,2uhanyfer

dökböl és borílé ko k ból.Dugu\àsok', rekedé

sek' èloszlatńsàra, szélülésben , bénnulásban, fi

czamodâs 's rândulàsban igen hasznQs (16:56!

ni ’egy megvizesl'lelt.. szalmatekercscsel több

órâig szakadatlanúl , cgymàsl felvàltvàn a’ dörgö

lök, 's ottan ottan `a’- lekercset fris vizbe inârt

Yân. Zubanyt lehel klpótolni УМЕ puskával, ol

lyankor a’ lovat' valahovà jó keményen megköt

vën. -- A"ferdö, mint a' натяну, bö'r! és ina

на: erösítö behalàssal Ы}. _ A' bornékok ы

vesítök, иву melegl'tök, felizgatók. Ollyan e

letben mindenko`r hasznâltathatnak, mint. al

cmberekne'l,`

A'vl'znek belölröli hasznàlása

\

âll itatâsból', hideg kristélyozâsból, тенд

izeri nti módon és okoknàl Говна.

.` I . _ -

I z z а s z t â l

"Нашёл: embereknél, ищу a' Индий] is

qupán magàra gyakran megszünteti a' betegsé

get. :nivel ez: igen`sokszor a’ szerfeleui megeröl
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tetós utàn következö kîgözölgések' megakadá

lyoztatása okózza. Bendszerint веди az izzasztas

a’ lónak minden nemü roszulléleiben, ha mind~

jârt a' dörgölés és betakaràs {сданы nélkül

használtaltak is.'Ízzaszlâs ulân a’ bör’ crösilésc

végett szükségcs a` hideg ferdö, melly meg

eshetík folyó vízhen,_ha pedig e' közel nem

lenne, a' lovat az lstâlóbòl kivezetvén, fejé

löl kezdve yegész testét le kgll önteńi надев

vl'zzel, azulân körül yezetni vagy lovagolni

rajta еду ídöcskéíg.

Az izzaszlàs l'gy esîk meg: `a' ló gyakran

fris vx'zben mártott Szalmatekercscsel egy daral»

ideig jó k eményen dörgölletik, azulán pokt'ócz

czal belakartatik annyira, hogy csak feje ma«

rad szabadon. - A' börnek nagyon szâraz for

rósâgában', hideglelös` állapolban, 's ha az >elsö

próbatétel идёт nem akar megindulnì az {ша

dés, a' dörgölés utz'm egy паду felizgaló bo

ri-tékkal egészcn heburkollatik a' ló, és шпон

felyůl pokróczokkal is betakartatik. Ezen bori

ték mind addig ismételtelik, "На az izzadàs elö

511. -—А’ dörgölés ulán jól betakarva meg is

lehet Муза/отд. Bendszerint illy móddal kön

nyen izzadni Кем] а' IÓ, söt nem sokâra 836

azen habba borúl. Izzadâs alan:> gyakran meg

kinâltalik vízzel, de hògy az izzadz'xs meg ne

l akadályoglassék, csak keveset kell engedni, hogy
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igyék. Ha szünni kezd az izzadâs, a' lovat ki

kell takarni '.s hideg »vx'zzel egészen leönleni,

és ha âl-lapotia veszedelmes, újbólidörgölni,

'a izzasziàs végelt beburkolni. Egyébirànl a' fen

nebb mondouák szerint kell bànni vele.

A’ Graefenbergben elöfordult lóbeiegsëgek

alkalmasint ezekböl àllanak: <

Külsö думай“ seb nélkůl

A) Nyeregnyomâstól. Illyen esetben

a" csupa Шагай: nem~él` semmit, шеи az által

a’ véredények csak öszvevonòdnak 's a'gyu

iadt részeken csak nevekedik a' dugulás. Leg

jobb, a’ mit tehet az ember, mihelyt észre ve

szi, hogy a'nyereg felsérletge a' lovat, a' követ
kezuö: töstént lenyergeli, ’s ha a' ló felmele

gedve van , akkor szâraz szalmatekercs
csel dörgöli keményien; ha nincs felmeleged

Ve, vizessel; azutân a’ sértett helyre megnyir

kitott vâszonból izgató horitékot ’s erre a’ pok

róczot ůgy, a' miként a' nyereg alattvolt, a’

meleg felével a' lóra Шуе, a' iekötövel reâ szo

rx'tja. Ha mintegy tiz perez millva`érzii<, hogy

a' horiték nagyon meghevült, azt le kell venni,

gyakran.vízbe màrrott szalmatekercscsel megint

üörgölni kell az eredendö daganatot, a' men

nyiben a' 16 érzékenységéhéz képest kiállhatja;



249~

nevezetesen асы-дама kell a` sértett hely körůl"

eéö részeket, hogy ha dugulâs kezdödnék, u

széljel oszoljon; a' dörgölés utân шефы Ьоч

mék télelik, meìly mihelyt hevülni kezd, fel

vàltatik. Mintegy óra типа mâr а’ pokrócz el

mal'adhat, 's helyébe csak szaîma téletik, 's ha

a' fòrrósâg annyira megszünik, hogy a' boriték

mín' nem hevül meg, azulân csak ritkân 65“!!—

tik meg, csak arra kell ügyelni, hogy egészcn

ne szâradjon ki, és valahânyszor a'boríték meg

újx'latìk, jó formàn meg is dörgöltetik a' sél'tetl

hely és köre. Ez âltal az öszvenyomult e'l

roncsolt véredények me'gint munkássâgba jönek

e's alkalmasokkà tételnek a’ nedveket és твё

zölgést útba inditani,'s> épen azon irányban ineg

szüxjmek a' daganatot okozó dugulâsok is.

B) Ütéstöl, rugâstól. Ha új a’ gyn

ladâs, hüvesítö boriték kell és nedves szal

matekercscseli dörgölés. Miutân megszünik a' da

ganar, következnek az izgató borilékok. -

`Hogy kövesedés ne maradjon hâtra, minden

bom'tékújítàs közben dörgölni kell. _Ha рейде

régi a' gyuladás, egymâst váltva szakadallanúl

izgató boriléknk kellenek, közben közben ke

ményen dörgölvén. E' szerint kell bânni a'

рама! és könyökkelis. Az illyen cura a

latti lovat minden hasznâläs вши, kivâll. hideg

idöben, jól megdörgölni és hivesíteni kell (Пе
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öntvén- hideg Ниш). mert különllen, minthogy

a’ ~hol'l'te'k Дат hely egészen hévségben van ,

könnyen meghülés jöhetne közbe.

Külsö gyuladäs sebbel.

Ezt csak tisztân kell tartani és melegítö

boritékkal borongatni, 's ezt, ha паду а' forró

aâg és gyuladâs, igen gyakran vàltogatni.

Jó a' lovat hideg vízbe is âlll'lanì a’ vértömeg'

hüvesl'tése végett, de csak аду, hogy a' vl'z ne
érjen a' sebìg. Ennek az a’ foganatjallesz, mi

az embereknél а' lâb-és ülöferdönek. Ha hi

deglelésfâllana erre elö, nedves lepedöben kell

a' lovat izzasztani. ~ `

Bénnasâg, szélütés, ficzamodâs.

Mind ezek `Graefenbergben szerencsésen

meggyógyítattak az дна] ‚ hogy a' forrósâg заа—
kadatlanúl egymâst felvâltolt dörgölések és me- у

legítö borl'lékok àltal elszüntelett. — Kiváltke'

pen rokkanâst az éjjel e's nappal {Шутом dör

gölés mçröben meggyògyitott. A' zuhany is

kìvâltképen {обвалом

K'abultság, bódultsâg (Dummkoller).

Az érvàgâs csak kevésideìg taftó könnyeb

Вы“: дашь, de a’ betegség' ока: ki nem Еп
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'vân, аи meg sem gyógyithatja. A’ börnek meg

gyengült mùnkâssága miatt a’ test' kigözölgése

elakadozvìân, a’ vér nem 561 elegyeâik, melly

mialt megsiirüdvén, nyomja az депеша На
minden takarl'tâs utz'm, úgy minden befo

gâs чаду lovaglâs elött e's utz'm mindenkor сви

ра vizes szalmatekercscsel 56 formân megdörgöl

tetik a' 16, mâr csak ezzel is a' kisebb нега

bòdultsâg' tâmadozâsa megszünik. Mer: az ál

tal a' bör erösödik, a' gözölgés nevekedik, ’s

következöleg mind a’ betegség опа, mind ma

ga a' helegség elenyészik. Ha a' bódultsâg пазу

mértékben van, napjâbanlegyszer ke'tszer iz

zasztani is kell, 's mind annyiszor az izzasztâs

шёл leöntenì és azutân megdörgölni, hogy a'

vére mentôl inkâbb hígítassék; abrakot тазу

semmit, паду igen keveset kapjon a’ ló, hanem

inkàbb Шип, krumplit, ’s a' fejét minden órâ.

han meg kell nedvesi'teni. Igen jó tôbb versben

még zuhanyolni is.

Zahâllâsban (Verschlag)

sokàig e's keményenkell dörgölni,gyaln~an iz

zaszlani és az izzasztâs elött zuhanyoini. Iz_

zasztâs alatt kevéssé dôfgölni lehet a' lábszâra

kat. Ezeken kivül mind folyvâst izgató boriték

alan kell lenni a' lóuak, 's ерш-ан desrgölni.l
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Folyó kehe._

Graefenbergben csak könnyüszerů kehék

fordultak elé, inem-ek izzasztâssal 's gyakori

mozgâssal mindl'g meggyógyullak. A' gyakori

erös izzadâssal a' vér és nedvek’ elegyedése

olly szerencsés vâltozàsba iö, hogìf az egész

életmüszer jçbb [Ига indulvân, a’ kóranyagok

a’ belsö nemesebb re'ezekröl könnyen a’bör fe

lé vpuulnak ki. Bàtran lehet remélni, Воду az

iziasztâssali próliânak sokkal szerencsésebb ki

menetele és foganalosabb hatâsa leend,.mintha

a' tüdöre esett beleg kóranyag az oŕrlyukakon

ůzelik ki, melly Шаг ugyan választja magànak

önkényt is a' természet, de talân csak лён,

mivel a’ hörön âltali út el van akasztva. Innen

van, hogy a’ nâthâban, meHyet mindig a' hör"

kigözölgésének megakadâlyoztatâsa okoz, a

kórańyag az orron foly И, de ezen kifolyâs

töstén't megszünik, :nihelyt a' test' renöes gö

zölgése hclyre àll. `

Hideglelél.

Ezt dörgölés, betakarâs és mozgas által,

"в ha nagyobb mél-lékben volt, vizes lepedö

beni izzasztńs Мин! meggyógyl'tottàk Graefen

bergben. Sebess lefolyâsú (acute) gyuladâsok

bnn, meglehet, sziíkséges az érvágâs, merk a'
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lovaknâl nem könnyen lehetne a' тёк-ь meghä

vesíteni egyes részek' fereszlése Юса]. Lehelne

тайн próbât tenni erös dörgöléssel, úgy, hogy

azután jó mély ferdöbe vilessék a’ ló, ’s mind

addîg on; tartassék, mig fàzni kezd; azutân me

gint dörgölni kellene, és {изгиб boritékkal 's

pokróczczal belakarni' az egész lovat, 's vârni,
mig izAzadni kézd; de ez nem könnyenfesìk.

Ем а' munkät ismétleni kellene. Ha izzadni

Вега `a' ló, jele, hogy a' cura hasznàlt.

Ètvâ gy' hiànya.

Ezen segit rendszerint a' dörgölés; ha

nem шейте, izzasztani kell.

Szâjkulcsolódâs.

Ем dörgölés, zuhanyolâs és iuaszlâs` âl~

tal lehetne orvosolni, és mind addig folytatni

ezeket, egyiket a' mâsikkal fehàltvân, mig а'

hör erösen felingerellelhetìk.A Nyugvás közben_

melegn'tö borílék lélelik a' Юга; mibelyt meg
indúl, gyakran Íjárlatni kell.

Milly Готов а' lovak börével való hâuâs

ióllétökre, abból is megitélhetni, hogy a' ló

takan'lâst közönségesen félaln-aknak neyezik.

Minthogy pedig a' vizes szalmatekercscseli дёг

gölés юшка! jobban felizgalja a' hört, mint
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a’ szâraz liefe, e' helyett jobb ienne amazt hasn

nâlni; mei-t a’ hideg vizf hozzâ jârúlása a' hört

erösili és nem engedi, hogy igen érzékeny

legyen. A' vizesA szalmatekercset Lehát, mint é

let hosszabbitó eszközt,‘méltán ajânlom. Ennél

Гоша a’ 16 nem lesz könnyen betegvö, ’s a'

kóst rajta jobban fog, 's könnyebben éliül.

A’ kábultsâg' curâlásâval magokat elöadó

szerencsés foganalok hihetövé teszik, hogy sok

más a' ncdvek' megromlásâból eredöïbetegség

(mint p.' a' szem fájás, melly abból szârmozik,

hogy a' ros'z nedvesség a' szemen akar kitaka

ŕodni), olly szerüleg mint a’ kâbultság, meg

gyógyitathaiik. Látni való, hog) ez milly hasz

nos lenne, jó idején utâna látva, mihelyt mú- '

tatja magát a' szemfâjàs; melly miatt sok, ků‘"‘

lönben ép, egészséges,fiatal lovak elvakúlva ha

szonvehelellenek. Mindenesetre megérdemli a'

hideg vízcura a' Шиит-115, hogy a' dologhoz

értök ezt igazân 561 figyelmökrc vegyék. -—

A' mit én Graefenbergben erröl kitanúlhuitam , >

nem múlattam e'l 'közölni Szives ohnjtâ'som,

hogy közléseimnek haszna e's foganatja legyen.

Azonban megvallom, Вову én a' lovak’ beteg

ségei köriil `nem vagyok nagyon jârtos.

‚ l
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