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VIÍ.
TERMÉSZET - TAN (PIIYSICA).

Világ' alkotmánya. Elemcntumok. Termeszd ’ károm országai.

1. Á  világ’ alkotmányáról.

l . A z  ogot ,  f ö l de t , ó s  mi n d az on dől  gok a t, a* 
m e l l y c k  c z o k b o n v a n n a k , e g y  s z ó v a l  mi nők  
h í v j u k ?  Világnak.

2. Há t  t e r m é s z e t e n  mi t  é r t ü n k ?  Az is az 
összes világot Jelenti, vagyis néha a’ világi dolgok’ tulaj
donságait.

3. A’ v i l á g b a n  a’ f ö l d ,  m e l l y e n  mi em
b e r e k  l a k o z u n k ,  m i l l y o n  h e l y e t  f o g l a l d ?  
Közép helyet; és a’ többi sok égi testekhez képest csak 
igen kicsiny helyet. A ’ mi földünk csak valami nagyon 
csekély részecskéje ennek a’ roppant világnak.

4. T o h á t  v a n n a k - o  a* f ö l d ö n  k í v ü l  más  
t e s t o k * )  i s ,  az é g e n ?  Vannak igenis, számtala
nok; kisebbek is, mint ez a’ mi földünk, de véghetot- 
leniil nagyobbak is. Égi testeknek, vagy csillagoknak 
hivjuk azokat.

5. M i k o r  l á t h a t j u k  ezeko t  a' n a g y  égi  
t c s t e k o t ?  Leginkább az éjszakai sötétségben látjuk 
azokat felénk ragyogni, kibeszélhotctlen pompával és 
dicsőséggel. Az égen vannak pedig nappal is, csak
hogy akkor a’ napfény mialt nem látszatók.

*) E ’ tudományban a’ test szó nőm az emberi lestot (húst, 
vért, csontot) jelenti: hanem általában mindazon tár
gyat, a’ mi testi érzékenységeinkbe tűnik.

a*
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észro nőm vezsszük, mivol vele együtt fordul az azt 
magasan környező levegő-burok is, és abban, a1 föl
dön találkozó minden tárgy, ’s köztük mi is; — mint 
lám, mikor hajón úszunk, úgy tetszik, mintha a’ par
ton a’ faluk, fák mennének odább, pedig mi haladunk 
cl azok mellett; és pedig (ha bent a’ hajó-szobában va
gyunk ,) észrevehetetlenül.

18. E g y s z e r s m i n d  még minomü mozgása  
is v a n  a’ f ö l d g o l y ó n a k ?  A’ föld a’ maga saját ten
gelye köriil is forog-

19. H át a’ fö l d k ö r ü l  m i o s od a  c s i l l a g  
f o r o g ?  A’ hold, melly hozzánk a’ legközelebb lévő 
csillag; de az is 50 ezer mérlöldnyi távolságra van tő
lünk , kerek számmal.

20. A’ n a p n a k  és p l a n é t á k n a k  f é n y e  ho 
g y a n  k ü l ö n b ö z i k  e g y m á s t ó l ?  A ’ napnak önma 
gában van kifogyhatatlan melegsége és világossága: do 
a’ planéták mindnyájan hidegek, homályosak, és csak 
a’ nap világosítja meg őket, mindig azon felökről, mcly- 
lyel feléje fordulnak,

21. Az ég’ ü r e g é b e n  azt  a’ s z é l e s  k e r e 
kes  u t a t ,  m o l l y o n  mi n d e n  p l a n é t a  a’ nap 
k ö r ü l  f o r o g ,  — k ö v e t k e z ő l e g  a’ mi f ö l d ü n k  
i s:  mi n e k  h í v j á k  a’ c s i l l a g v i z s g á l ó k ?  Nap’ 
utjának, mivel nekünk, földdel együtt keringő teremtvé- 
nyeknek úgy látszik, mintha a’ nap forogna a’ föld 
körül.

22. M it j e l e n t  az,  m i k o r  a’ k a l e n d á r i om-  
ban ez van i r va :  ebben  az esztendőben u r a l 
kodó p l ané t a  oz ‘s ez? Az nem jelent egyebet, mint 
hogy abban az esztendőben a’ nap’ útjában oz vagy 
amaz a’ planéta esik földünkhöz legközelebb. De ennek 
a’ mi földünkre semmi befolyást vagy babonás erőt tu
lajdonítani nem kell, annál kovésbbé rajiunk való ural
kodást, melly egyedül az Isten’ dolga mennyen földön. 
Ezt tudni nem is másoknak való, mint a’ csillagvizsgá
lóknak ; és a’ közönséges kalcndáriomban semmihez sincs 
rá szükség.

23. Ha a’ nap egy középon á l l ó  c s i l l a g ,
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n y u g s z i k ?  Ezt csők úgy szokás mondani; ésnekünk — 
kikkel a’ föld mindig kerong —  úgy is látózik, mintha 
a* nap jönc menne szemeink elölt; holott pedig mi tá- 
rozunk tőle és közeledünk hozzá a’ föld* forgásával.

24 Do a’ szent  Í r á s b a n  úgy van  m e g í r 
v a 0), hogy  a’ nap f ő i k é i  és l o n y u g s z i k ;  te
hát  a’ nap t a l án  még sem l ehet  ál ló csi l l ag*?  
A ’ szent irás is úgy beszél a’ napról, mint az látszik 
az emberek’ szemeinek; és nem úgy, a’ mint a’ dolog 
van valósággal- F.gyébiránt a’ szent Írásban nem kell 
keresni természot-tudományt, sem más \ilági tudományt: 
hanem egyedül csak szent hit- és erkölcs-tudományt.

25. Me n n y i  i de i g  ke r ü l i  be a’ föld a* n a p 
c s i l l a g o t ?  Azon nagy uíjához a' föld - planétának 
365 egész nap és hat óra szükséges. És ex az egy 
fordulója földünknek a’ nap körül, teszi nokünk (föld’ 
lakosainak) a’ mi esztendőnket.

26. Mi okozza  a* t avaszt ,  n y a r a t ,  őszi, és 
t e l e t ?  Ugyanez a’ földünk’ keringése a’ nap körül; 
mclly keringésnek ogyik felén a* napnak sugarai csak 
rézsut és gyengén lövclnek a’ földre, és szerzik a’ hi
deg időszakot (az őszt és telel) ; másik felén pedig fö
lülről egyenesebben lövclnek ránk a* napsugarak, ás 
szerzik a’ melegebb időszakot (a* tavaszt és nyarat)- Az 
pediü igen bölcsen van elrendelve oz Istentől, hogy a’ 
meleg nyárra nem következik hirtelen és egyszerre a’’ 
hideg tói, sem erre a’ hévségcs nyár; hanem lassankinC 
váltja fel ogymást ez a’ két időszak > a' mérséklőit Ioyo- 
göü tavasz és ősz közbe járulván*

27. Hát az t mi e s z köz l i ,  h o g y  a‘ n a p p a 
l ok  és é j j e l e k  majd h o s s z a b b a k ,  majd r ö 
v i d  ebbek ?  Azt is a’ földnek kerengése a' nap kö
rül. Mikor t i. a’ föld olly tájakon Jár a’ nap körül, 
honnét ónnak sugarai egyenesen rá szolgálnak: akkOF 
a’ nappa* sokáig tart, az éjjel kevés órákig. Ellenbcir 
mikor a’ föld olly tájakon jár a’ nap körül, honnét en
nek sugarai csak rézsut szolgálhafnak rá» akkor fénye1 
nem sokáig tart, a’ nappal rövid, az éjjel pedig hosszú.

28. M i i l y e n  s z e r e n c s é s e k  v a gy unk  m i é ’ 
r é s z b e n ,  sok e gy é b  más f ö l d t á j a k  f ö l ö t t ?

• )  Jós. W, 12. Zsolt. 19, 6; 119, 90.
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Nálunk, mikor a’ nappal legrövidebb, mégis tart 8 óráig; 
de vannak országok, hol a’ rövid nappalok csak egy 
pár órányi világosságot adnak. Sőt vannak olly orszá
gok cs népek, hol hónapokig tarló szüntelen éjjel van, 
’s mindezen idő alait az áldott napnak fénye nem lát
ható : mint p. o. az éjszaki föld-sarknál lakó népeknél.

29. M e n n y i  i dő k e l l  a’ f ö l d n e k ,  mig a’ 
maga  t e n g e l y e k  ö rü l  e g y e t  f o r d u l ?  Ahhoz 24 
óra kell neki: melly idő határozza meg nálunk az éjjelt cs 
nappalt, és szerzi ezeknek rendes cgymásra-kövelkezé- 
sét; — nem ugyan hirtelen, hanem naptámadat elölt a’ 
hajnalt, bocsátván elő, napnyugot ulán pedig az esthaj
nalt. És ez megint nagy bölcsen van igy intézve a’ 
természet’ urától, az Istentől.

30. M e n n y i  idő k e r ü l  be l e ,  mig a’ ho l d  
m e g j á r j a  ú t j á t  a’ f ö l d  k ö r ü l ?  Ehhez mintegy 
28 nap kívántatik: melly idő’ leforgása alatt a’ hold’ 
fénye négyféle változásokon mén állal (megújul, nő, 
megtelik és fogy); 's ezt a’ holdnak egy fordulóját a’ 
föld körül, h o l d n a p n a k  liivjuk. Hlyen változó fényt 
látnak földünkön is azok az okos leremlvényck, kik ezt 
más csillagokból nézik.

31. M i az a* n a p - é s  h o l d - f o g y a t k o z á s ?  
Az alatt ezen csillagoknak azon állapolját kell érteni, 
mellyben néha bizonyos ideig elsötélednek, és valami 
előtlök álló más csillag mialt — melly cpen akkor arra 
mén el — egy ideig elvesztik világosságukat. De mind
ez természeti módon mén végbe; nem kell tőle félni 
semmit; és nem is kell csillagokból jövendölni semmit ,
— mert ez vélkes babonaság.

32. De h o g y a n  t u d h a t n i  m i n d e z e k e t  a’ 
c s i l l a g o k r ó l ;  ho l o t t  még s e n k i  sem u t a z o t t  
fel  hozz áj ok,  hogy  l á n c z c z a l  me g mé r h e t t e  
v o l n a  őket ;  t a l á n  mi ndez  c s a k  szép k ö l t e 
m é n y ,  és nem is i g a z ?  A’ csillag-vizsgálóknak és 
földmérőknek mély tudománya hozta mindezeket olly 
világosságra, hogy rajtok semmit sem lehet kételkedni 
többé, ük vizsgálják most is az egeket mesterséges 
néző üveg-csőkkel; és meg tudnak mondani előre sok 
változásokat az égi testekre nézve: — melly változások 
azon szerint bizonyosan be is teljesednek, mint azokat a’
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kalcndáriomokban tudtunkra adják. A’ régiek mindezeket 
nem tudták illy világosan.

33. H o g y a n  t ud j uk  meg,  m i k o r  l e sz  nap 
v a g y  h o l d - f o g y a t k o z á s ?  Ezt is a’ csillag-vizsgá
lók számlálják ki előre, és minden embernek tudtára 
adják a’ kalendáriomban.

34. V a l l j o n  mi r e  v a l ó k  az é g e n  azok a’ 
sok s z á m t a l a n  r a g y o g ó  t e s t e k ?  Azt ember nem 
tudja elgondolni bizonyosan. Minden esetre az Isten
nek hatalmát és dicsőségét hirdetik minekünk, és a’ 
világ’ minden egyéb okos lakosinak. Mert hogy a’ 
többi csillagoknak is vannak lakosaik: az semmi kétsé
get sem szenved.

35. T u d h a t n i - e  a* c s i l l a g o k n a k  s z á m á t ?  
Nem tudhatni; mert annyi csillag van az égen, mint fő- 
vényszem a’ tengerben. A ’ csillagászok, álló csillagok 
közül is csak puszta szemmel tizezeret ismernek; néző 
üvegesükön mintegy 50 ezerig. Vannak pedig készítve a’ 
csillagos ég esmértelésérc is csillag-abroszok , valamint 
föld-abroszok.

36. M i ó t a  á l l  e z a z ég ,  f ö l d ,  és az e g é s z  
v i l á g ’ a I k o l v á n y  a i l l y s z é p  r e n d d e l ?  Tudtunk
ra legalább is hat-ezer esztendő óla. De ezt tökélete
sen kiszámolni nem lehet, valamint azt sem, hogy mi
kor lesz vége a’ világnak. Ezek az Istennek titkai közé 
tartozandók.

II. Az elemekről.
37. M ik  a z o k ,  a’ m i k e t  mi — e’ f ö l d n e k  

l a k o s a i  — k ö r ü l ü n k  m i n d e n  d o l g o k b a n  
é s z r e - v c s z l i n k ?  A’ levegő, világosság, viz ,tiiz , 
és föld. Ezek kisebb nagyobb mértékben minden tár
gyokban a’ földön feltaláltathatok, é s e l e m e k n o k  nc- 
vezlelnek-

38. H á n y  e l em van  t e h á t ?  A ’ régiek csak né
gyet tartottak: a’ l e v e g ő t ,  v i z e t ,  tüzet ,  f ö l det .  
De a’ mai természet-tudósok több dolgokat is tartanak 
elemeknek, jelesen, még a’ v i l á g o s s á g o t .  ( M i i  
tesz k ü s z k ö d n i  az e l e m e k k e l ? )

39. L e g e l ő s z ö r  is t e há t ,  és l e g k ö z e l e b b  
mi a z o n  á t l á t s z ó  fi nőm sze r ,  m c 11 y n é l k ü l  
egy  s z e m p i l l a n t a l i g  sem é l h e t ü n k ,  és a’ mi
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b e n n ü n k e t  m i n d e n ü t t  k ö r ü l v é s z e n ?  A’ le
vegő, más rövidebb szóval: levóg, lég; deákosan pe
dig: áer

40. Van-e o l l y a n  he l y  a’ f ö l d ö n ,  a’ hol  
nem v o l n a  l e vegő?  Nincsen. Mert még bcnl a’ föld
ben és a’ vizben is van levegő

41. M i r e  szo l gá l  aJ l e v e g ő ?  Ez clmulhat- 
lanul szükséges az embereknek és állatoknak éltetésük
re; sőt levegő nélkül még a’ fák és füvek sem nőhet
nének meg, hanem kihalnának. A’ hang is a’ levegő 
által terjed odább, és verődik vissza, — melly utóbbi 
esetet viszhangnak (ekhónak) hívjuk

42. M i r ő l  t ud j uk ,  hogy k ö r ü l ö t t ü n k  m in
de nü t t  l e v e g ő  v a n ?  Ha kezeinkkel arczánk felé 
legyintünk, érezhetjük, hogy arczánkat valami gyöngé
den megüti. Mikor pedig a' levegő nagy mozgásba jő , 
azaz, mikor szél fú: akkor épen érezhetjük a’ levegőt.

43. M i c s o d a  t ehát  az a’ szé l ?  A’ levegőnek 
erős mozgása.

44 Mi az o k a ,  hogy  igy mozgásba  Jő a’ 
l o v e gő ?  Annak okát mindenkor még magok a' ter
mészet-tudósok sem magyarázhatják meg. Az Isten , a* 
természetnek ura, bocsátja és csillapítja is le azokat,
— nála tudva lévő uton-módon. Azért a* szeleket sem 
szidni, sem ördögéinek káromolni nem szabad.

4,). Mi nd i g  és m i n d e n ü t t  e g y f o r má n  jő-c 
m o z g á s b a  a’ l e v e g ő ?  Nem; hanem ennek is lép
csői vannak- A ’ levegő t i. majd csak csöndesen mo- 
zogdogál, és akkor sze l i  fi-nek hívjuk. Majd erőseb
ben mozog, és akkor az szél  Majd pedig ollyan nagy 
erővel mozog, hogy fákat kiteper, tornyokat, házakat 
összedöntöget; és akkor szé l v ész .  Sőt fának más 
ineszszc országokban ollyan veszedelmes szelek, mcly- 
lyck embert, állatot megfojtanak, ha elölök magokat 
meg nem óvják mind emberek mind állatok.

4f>. Móg má s k é p e n  a’ s z e l e k  hogyan osz
t a t nak  f ö l ?  Azon tájékok szerint, honnét fának, p. o- 
éjszaki szél, vagyis föl-szél; déli szél, vagyis al-szél; 
keleti, nyugoti szél.

* )  Híres ekhó van hazánkban a’ tihanyi kolostor előtt. Lásd 
V III. r. 139. sz.
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47. M i t j o g y e z z ü n k  meg a ' f o r g ó  s z é l 
r ő l ?  Az sem egyéb, mint a’ levegőnek keringő, forgó 
mozgása, vagy több ellenkező szeleknek összeütközéso. 
Hogy tehát azt boszorkány vagy garabonczás deák tá
masztaná: az csak kinevetni való mesés babonaság.

48. M i h a s z n o k  van a’ s z e l e k n e k ?  A* le
vegőt az ártalmas gőzöktől megtisztítják; az álló vize
ket, tavakat és tengereket meghánytorgatják, nehogy 
a’ hosszas állásban megposhadjanak; továbbá elhajtják 
a’ felleget mindenfelé; — tavaszszal a’ földet kiszárít
ják; —  hajtanak malmokat, hajókat; és a’ növények’ 
magvait széthordják.

49. A’ l e v e g ő  m i n d e n ü t t  e g y f o r m a - e  az 
egész  föld* s z i n é n ,  v a l a m e r r e  j á r u n k  ke
l ü n k ;  v agy  k ü l ö n b ö z ő ?  Igenis különböző- Sok 
helyen a’ levegő szinte egészségtelen is , mint p. o. a’ 
kőszén-bányákban, mocsárok és ganéj-gödrök körül; a’ 
sokáig zárva állott vermekben, hol új borok forrnak; 
és kriptákban. * ) Legtisztább és legegészségesebb love- 
gö találkozik a* száraz és növénydús szabad mozőn. Az 
igen magas hegyeken a’ levegő már nem jó ; mert an
nyira vékony és ritka, hogy az ember nem is élhetne 
meg benne. — A ’ természet-tudósok pedig mesterséggel 
is tudnak csinálni különbféle levegőket (gáz-okat): foj- 
tót, égőt, éltetőt stb.

50. H a  t e h á t  h a l l a n á t o k  v a l a m i k o r  em- 
bo r r ő l *  a’ ki  f ö l r ö p ü l t  v o l n a  a’ c s i l l a g o k 
ba;  mi t  Í t é l n é t e k  e’ do l og  f e l ő l ?  Annyi igaz, 
hogy levegői hajót már találtak fel az emberek, és 
tudnak is hajózni fönt a’ levegőben: do hogy a* csil
lagokig fölemelkedhetnének, az már csak azért is lehe
tetlen, mivel mennél magasabbra emelkednénk föl-felé, 
annál vékonyabb és fúlasztóbb lenne a’ levegő; — és 
mennél messzebb eltávoznánk a’ föld’ színétől, annál 
sötétebbre is akadnánk.

51. M i az a’ kék b o l t o z a t  a’ f e j ü n k  f ö 
l ö t t ?  Az nem egyéb, mint magasan álló sok levegő- 
réteg.

52. Me n n y i r e  l ehet  még f ö l - f e l é ,  ember 
nek me g é l h e t ő  fö l d i  l e v e g ő ?  Lcgfölebb egy

* )  Lásd: IX. rész. I. szám.
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mérföldnyire; de a’ földet környező gőz-burok fülér leg
alább is 8—10 mérföldnyire-

53. Honné t  s ü r i i d h e t i k  meg a’ l e v e g ő ?  
Onnét, ha nagyon megtelik víz-gőzökkel. Az illycn víz
gőzt aztán k ö d n e k  szoktuk hívni: melly úgy múlik 
d ,  hogy vagy alá-hull a’ föld’ színére, vagy fölemelke
dik a’ levegőbe mindenestül és felhővé lesz-

54. M i c s o d a  t ehá t  a’ f e l h ő ?  Fönt a’ levegő
ben magasan úszkáló sereg köd.

55. M i é r t  o l l y  kü l önb féle s z i n ü e k  a’ f e l 
hők?  Azt a’ napnak rajok sütő sugarai okozzák-

56. Menny i  m a g a s s á g r a  ú s z k á l n a k  fönt  
a* l e v e gőbe n  a’ f e l h ő k ?  Mennél terhesebbek víz
zel és gyúladó szerekkel, annál nehezebbek, és annál. 
alantabb is járnak a’ föld felé; ellenben mennél keve
sebb bennök a’ viz, annál könnyebbek, és annál maga
sabbra is emelkednek, ncmellykor szinte három mér
földnyire.

57. M it nevezünk h a r ma t n a k ?  Azon jó-nc- 
mü gőzöket, mellyek meleg nappal a’ földből és különö
sen a* nüvényekböl kipárolganak, a’ híves éjjeleken ál
tal pedig megsürüdnek, és vizcsepekkó válva ismét a’ 
földre visszaesnek

58 Mi a’ méz - h a r m a t ?  Az  nem egyéb ,  
mint a’ levelész nevű apró bogárkáknak ganéjok.

59- M it h í vunk  d é r n e k ?  A ’ megfagyott har
matot-

60- N c m e l l y k o r  h a l l h a t j á t o k  az ö r egek 
től  azt  i s,  hogy  ma r a g y a  vo l t :  mi c s o d a  az? 
Az is harmat, de ártalmas harmat; a’ mit csak akkor 
esmérni meg leginkább az clfonyasztott zöld levelekről, 
mikor már elmúlt- Az illy árlalmas harmat miatt szor- 
galmatosan meg kell mosni a’ kerti-zöldségeket is, mi
dőn azokból a konyhán ételeket főzni szándékozunk-

61. M it  h í vunk  c s ő n e k ?  A’ felhőkből alá-hulló 
vizcseppeket-

62- Mondd k ü l ö n f é l e  nemei t  az esőnek?  
Szemetelő (permelező)-esö, zápor-eső, rótás-eső, orszá
gos-eső, felhő-szakadás. Még van azután jég-cső, vér
eső, hernyó-eső, kénkő eső, ónas-cső, slb

63. M i a’ dara - c ső é s j é g - cső ? r Az , kisebb 
vagy nagyobb csoportokká megfagyott eső. És így nagy
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esztelen babonaság azt hinni; hogy, ha valamelly ha- 
lotlat a’ határon kérésziül visznek, azt a’ határi azért 
elverné a‘ jég-eső

64. 11át v a l l j o n  mi l e h e t  az a’ v é r - e s ő ?  
Az nem vér, hanem csak inegvörösítetelt eső-lév. Van
nak t i. bizonyos apró pillék, mellyek annyi vörös ned
vességet bocsátanak magoktól, hogy attól még az eső 
is.megvörösödik, mint 1800-ban a’ Balaton körül, 1839. 
Jnn. pedig Korponán történt- Az álló vizeket viszont más 
állalocskák vörösílik meg így, — nevök balha-kandics. 
És igy lehat a’ megvörösödött vizek sem döghalált, sem 
háborút vagy drágaságot nem jelentenek-

65. M it  t a r t a s z  a’ béka-eső f e l ö l ?  Ez nagy, 
hosszú szárazság után szokott megtörténni; midőn a’ sok 
apró szomjus békák az esőre előjőnck lyukaikból, szom- 
juságukat oltani- A ’ békák tehát nem úgy hullnak az 
csövei a’ levegőből, hanem úgy pezsdülnek elő földlyu
kaikból , és a’ föld' színén elegyednek az eső közé.

( l l á t  az mi t  j e l e n t ,  m i k o r  a’ szép cső
ről  azt  m o n d j á k ,  h o g y  mos t  a r a n y - e s ő  
e s e t i ? ) ,

66. M i 11 c v ő l é g y e n  a’ g a z d a - c m b e r , mi 
kor  h e r n y ó - e s ő  es ik,  v a g y  m i k o r  az eső
vel  h e r n y ó k  p e z s d ü l ne k  e l ő,  mint  a’ b é k á k ? 
Az olly helyre, hová sok hernyó hüllőit, tiislint sör
léseket kell hajlani, hogy a’ férgeket fölegyék.

67. M i c s o d a  a’ k é n k ő - e s ö ? Ezt csak fenyves 
erdők körül tapasztalhatni; midőn májusban, a’ virágzó 
vörös-fenyő-fáknak pora az cső közé elegyedik.

68. M i az a' t én t a -c sö ?  Mikor a’ szénbányák’ 
köriiletében a’ szón-portól a’ förgeteggel járó eső meg- 
fckelül, mint a’ lénia.

69. Az e s z t e n d ő n e k  m e l l y i k  r é s z e i b e n  
hu l l  a’ mi o r s z á g u n k b a n  eső a’ l e v e g ő b ő l ?  
Nyáron , őszön és tavaszon leginkább, télen ritkán. *)

70. Mi é r t  nem t é l e n ?  Akkor a’ víz-részecskék 
megfagyottan hullnak le a’ levegőből, szép kis fejér csil
lagformában , a’ mit h ó n a k  hívunk. Ha több illy kis

* )  A ’ szárazságról és esőzésekről, mint csapásokról, élő szó 
val.
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fagyott vizcsillagocskák is összoragadnak, abból lesz
nek aztán a’ hó-pölyhedékek.

71. M i h a s z n a v a g y á r t a l m a v a n  a’ hónak?  
A ’ mi az esőnek. Azonkívül téli időn a* füveknek és 
magvaknak takaróul szolgál, azoknak melegségét elpáro
logni nem engedi, és így végbo viszi, hogy cl no fagy
janak. Ártalmai pedig leginkább a? nagy hegyek körül 
tapasztalhatók; hol sokszor egész házakat és falukat el
borítanak az aláomló hótömegek.

72. M i c s o d a  a’ s z i v á r v á n y ?  Az, mikora’ 
nap’ sugarai a’ neki általellenben hulló esöbo megüt
köznek, és szép színeikkel egy üt visszaverődnek. Szi
várványt pedig csak reggol és cslvo táján láthatni. ( V a l l 
j on mi é r t  c sak  e k k o r ? )

73. V a l l j o n  nem veszede l mmos-e  k u n n á  1- 
l an i  s z i v á r v á n y k o r ?  Teljességgel nem, sőt gyö
nyörűség. Csak igen babonás és tudatlan emberek azok, 
kik a’ szivárványtól félnek; ollyas mit mesélvén róla, 
hogy az szivja fel az égbe a" vizeket és az embereket is.

74. M i az a’ ho l d ’ u d v a r a ?  Az valamelly gőz- 
tömeg a’ holdon alul, melly gőztömegen által mi a’ hold' 
fényét megtörve szemléljük. így a’ gyertya-világ körül is 
lát udvart a’ fájós vagy gyönge szemű ember.

75. N y á r o n  a’ hév napokban ,  mi nemüsze- 
rek is g y ű l n e k  meg a’ l e v e g ő b e n ?  Sok gyúlad- 
ható szerek: mellyoket a’ tudósok akár micsoda néven 
hívnak (villanynak, clektromnak ’s t. c.) az nekünk mindegy.

76. A z o k  a’ g y ú l é k o n y  sze r ek  mi ben r e j 
t eznek  k i v á l t k é p e n ?  A ’ zivatart hozó terhes nagy 
felhőkben.

77. M i ne k  nevozzük  azokat ,  h a mo g g y ü l -  
vén,  l á n g r a  k a p n a k ?  Villámlásnak, mellyro rend
szerint nagy mennydörgés és csattogás is szokott követ
kezni: — (Van-e v i l l á m l á s  r endsze r i n t  t é l e n ?  
M i é r t  n i n c s e n ? )

78. M i k o r  a z i l l y e n  v i l l á m - t ü z  igen bő
ven k i r o h a n  a’ f e l h ő b ő l ,  a k k o r  mi is  tö r 
t é n h e t  i k ?  Lecsap a’ földre szörnyű csaltanással. És 
ez az úgynevezett menykö-ütés, de a’ melly (mint most 
már értitek) tulajdonképen nem kő, hanem villám-tüz,

*)  Lásd alább 104. 103.
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mollyot szintén úgy koll oltani, mint akármelly más tü
zet, — nem pedig téjjel, a’ hogyan a’ tudatlanok hiszik.

79. M i t  mo n d a s z  a h h o z ,  m i k o r  azt  h a l 
l od b e s z é l n i ,  h o g y  l á t t a k  m e n y k ö v e t ,  és 
m u t a t n a k i s  o l l y a t :  h ogy  az h o s s z ú k á s ;  m é- 
l y o n  bol c  van f u r a k o d v a  a’ f ö l d b e ;  — 6s 
h o g y  az hasznos  v o l n a  a’ h á z n á l  s o k f é l é r e ?  
Mindozt babonaságnak tartom, el sem is hiszom: mi
nekutána már tudom, mi az a’ menykö.

80. Mi h a s z n a  v a g y  á r t a l m a  v a n a z i l l y  
v i l l á m l á s n a k  és m e n y d ö r g é s n o k ?  Van annak 
néha ártalma is ugyan, de a’ haszna mégis sokkal na
gyobb.

81. Mi k á r t  tesz a z i l l y e t é n  l e e s e t t  v i l - 
l á m - t ü z ?  Haházat,  vagy élöfát talál, azt szétszag
gatja vagy összeégeti; ha pedig állatot és embort ér, 
azt megsiketíti, elnémítja, vagy hirtelen meg is öli. Azon
ban mindozek csak ritkán történnek, és nem is min
denütt

82. Mi ha s z n a  van a’ v i l l á m l á s n a k  ós 
m e n y d ö r g é s n o k ?  Az égi háborúk meghivosítik a’ 
rekkenő nyári levegőt, és azt a’ bonne találkozható ár
talmas gőzöktől megtisztítják ; az eső pedig, mclly ollyan- 
kor hull, a' földöt termékenyebbé teszi, mint akármelly 
más vizzol való megöntözés- És igy nem okosság azt gon
dolni, hogy égdörgéskor az Isten haragudnék az emberekre.

83- A ’ t e r h e s  f e l h ő t  és égi  h á b o r ú t o l  
l e h e t - e  s z é l l e s z t o n i  á l g y u l ö v ö d ö z é s  v a g y  
h a r a n g o z á s  á l t a l ?  Nem lehet. Sőt veszedelmes is 
lehet a’ harangozás; és már nem egy példa van arra , 
hogy a’ menykö a’ toronyba leütvén, a’ harangozó sze
mélyt agyoncsapta- Az illyenkori harangozást tehát 
lcgtanácsosabb eltörölni; mint ez, az ausztriai tartomá
nyokban tiltva is van királyi rendolés által.

84. Azt mondj ák ,  h o g y m a i  i d ő b e n  mára*  
J é g e s ö s  f e l hőt  is o l t u d j á k  h á r í t a n i  a’ szán
t ó f ö l d e k r ő l ?  Próbákat tettek ugyan, de még semmi 
foganattal. Hanem vannak u. n. (úgy nevezett) j ógká r -  
mentö i n t é z o t o k ,  moilyekbe a" ki beíratja vetését,

* )  Legközelebb Tatán, 19M. Juu. 28. (Lásd Jolcnkor 1041.
51dik szám.)
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és ezt a’ jég elveri, kára azon intézet állal pénzben tüs- 
lint mégtérítetik.

85. De a’ me n y k ő - i i t é s  e l l e n  mé g i s  Ie- 
h o t - e  m a g u n k a t  o l t a l m a z n i ?  Attól igen is lehet. 
Erre valók a’ menykö-fogók, azaz: villám - vezető vas- 
rudak, — mellyeket láthatni jelesebb házak és urasá
gi épületek fölött. A ’ melly házon illyen vasrúd van, 
azt a’ rája eső menykö nem üti meg, hanem az lefut 
a’ vasrúdon a’ földbe. Aztán a’ melly ház mellett sok 
magas élő-fák vannak, abba sem üt le a’ menykö; ha
nem inkább a’ fákba száll, mellyek azt a’ villám-tüzet 
magokhoz szívják. Tehát élöfákat a’ ház körül ültetni, 
már csak azért is igen hasznos és tanácsos.

86. H á t  még h o g y a n  t e h e t j ü k  m a g u n k a t  
b á t o r s á g b a  a’ me n y  k ö ü t é s c l l e n ?  Okos magunk- 
ra-vigyázás által, ama’ mondás szerint: Őr i zd  ma
gadat ,  e m b e r ;  úgy  őr i z  meg az I s t en  is. Az 
okos magunkra-vigyázásnak regulái pedig im e’ követ
kezőkben állnak: «) Mindenek előtt azt kell megtudni, 
mennyi távolságra van tőlünk a’ zivatar. Ha a’ villám
lás után igen hamar csatlanik: jele, hogy közel van a’ 
terhes felhő. Ila ugyanazon pillantatban villámlik és 
csaltanik is: jele, hogy a’ zivatar fejünk fölött van; 
és ¡Ilyenkor méltán szükség félni és a’ beütésre magát ké
szen tartani. Ha villámláskor ujjodat kezednek ütő-erére 
(pulszusára) tévén, ered’ ütését számlálod a’ menydör
gésig : ez megmutatja a’ zivatarnak távol-létét. Ha t. i. 
ezen idő-közben húsz ütést számlálhatsz, bizonyos, hogy 
a* menyköves felhő egy egész mérföldnyi távolságra van 
még tőled- Ha tizet számlálhatsz, fél: ha ötöt, negyed 
mérföldnyire; ha kettőt, hármat, — körülötted van a’ 
veszedelmes felhő, b) Ha a’ mezőn avvagy utón volnál 
égi-háborukor: eszedbe se jusson, hogy fa alá szaladj; 
mert a’ menykö a’ fákba, tornyokba és más magas csú
csos tárgyakba siet. Örökkén megálló regula ez: Ha dö
rög  a’ menny ,  f a a l á n e m e n j !  — Baglya és kepe 
mellé se bújj ¡Ilyenkor. Inkább állj mind az efféléktől 
8 — 9 lépésnyire távol, és ülj le ; vagy (a’ mi még jobb) 
feküdjél le csöndesen a’ földre. Ha lóháton vagy szekéren 
mensz, állítsd meg szekeredet, és valahová kösd meg a’ 
lovadat, —  magad ezektől is távol állván. Ha ásó, kapa, 
sarló, vagy más sok ércz-nemü volna nálod: mindazt
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letedd magadtól jó távolságra. Őrizkedjél pedig, hogy 
illyenkor seregesen együtt ne dolgozzatok, hanem szél- 
ledjetek el, és kiki vonuljon el magán kiilön-külön. Az
tán magadat izzadásba se hozzad; mert az erős izzadás 
és sebes mozgás is uagyon szívja maga felé a’ menykö
vet. Ugyanezt cselekszik a’ vizek és mocsárok is, mel- 
lyektől tehát hasonlóképen távol kell maradni, c) Ha ott
hon vagy, ne állj fal mellé, kémény alá, tűzhelyhez, 
ablakhoz, kályhához, oszlophoz, se az ajtó eleibe. Tar
tózkodjál inkább szobádnak a’ legközepén- Veszedelmes 
égi-háborukor az ajtót vagy egy ablakszárnyat nyitva 
tartani azért tanácsos, hogy — ha a’ menykö házadba 
találna ütni — meg ne fuladj füstje miatt, d) Mázadnál 
meg ne engedd, hogy illyenkor a’ konyhán tűz égjen, 
és a’ kémény füstölögjön; mert ez is igen szívja magá
hoz a’ menykövet. Tehát eloltass illyenkor minden tüzet. 
Végre, ha olly szomorú eset történnék körüled, hogy va
lakit a’ menykö agyonütne: azt ne kárhoztassad; mert 
az szinte ollyan boldog neme a’ halálnak, mint akármelly 
más.

87. A ’ l e v e g ő b e n  t ö r t é n e n d ő  v á l t o z á s o 
ka t :  esőt ,  s z e l e t ,  m e n y d ö r g é s t  stb meg l e 
het-e  e l ő r e  t udn i ?  Mindig és egész bizonyosság
gal soha sem; néhány nappal előre is alig; de hetekkel, 
hónapokkal vagy szinte esztendővel előre semmiképen nem.

88. De lám  a’ k a l e n d á r i o i n b a n  meg v a n- 
n a k j ö v e n d ö l v e m i n d . c n  id ö-v á 11 o z á s o k nap
ról  n a p r a :  mi t  mondasz  e h h e z ?  Az elég nem jól 
van, hogy a’ kalendáriomba még máig is illyen ámítá
sok iratnak bele. Azok minden esetre csak vak eltalálá
sok, mellyek mig egyszer megesnek, tízszer is meg
csalhatnak Okos ember az idő-járást nem kalendáriom- 
ból nézi k i, hanem tudja, hogy vannak arra más bizo- 
nyosb elö-jelek.

89. K e v é s n a p p a l e l ő r e  m i c s o d a j e l e k b ő l  
t u d h a t n i  meg az i d őn e k  v á l t o z á s á t ?  Van erre 
szolgáló bizonyos eszköz, mellynek baromelrum vagy
is légmérő (levegő-mérő) a’ neve. Azonkívül pedig van
nak számtalan idő-próféták, mellyek közül néhányat im
már ide is igtatunk, — de épen nem ám, mint csalha
tatlan, hanem csak mint sokszor beteljesedő jeleket*

KÉZI KÖNYV. IJ.
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«) Hosszú és jó oszt jelentenek: a’ Miliál-nap utáni 

cgdörgés, favirágzás; és ha a’ tyúkok farkukról vcdle- 
nck, nem pedig nyakukról.

Ila fecskék vizen repdesnek,
’S szárnyokkal bele verdesnek:
Akkor te csak bízvást clhidd 7 
Hogy esős idő közelít-

c ) Mikor récze, lúd és búvár 
Lábát mossa; ’s csappattal jár 
Sok vizi madár egy időben:
Ázunk nem sokára esőben.

d) Ha békák korán reggel neszeznek:
Azok is esőt éreznek.

%

e~) Ha télen a’ hideg alább száll,
*S minden ember havat prófétái;
És sok sötét felhő is látszó:
Én azt mondom, eső lesz, — nem hó.

f )  Ha kutyád’ hasa kirreg-korrog,
Sok füvet rág, ásít és morog:
Ritkán hibáz az illyen je l ,
Hogy az eső nem Jőne el.

ff) Ha gyermekek nyugtalanok éjjel.
Házból füst nem oszlik fel ’s szélit!;
Ha rokkán szolgaleány álmosul,
Só magában meglatyakosul;
Lovat bagócsok igen csipkednek ;
Harapnak, bőgnek a’ tehenek;
Közel látszik hegy, erdő, liget,
’S a’ nap szokás ellen éget: —
Mindekkor (apámtól hallottam)
Eső készül; ’s ritkán is csalódtam-

/) Ha piros az ég, alkonyatkor:
Szelet várhatsz bizonyosan akkor.

i) Miilyen az új holdnak harmad ’s negyed napja, 
Ollyan lesz az egész hónap’ folyamatja.
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/i) Téli időn veszek egy hó-golyót, azt égő gyertya 

fölé tartom; ’s ha az igy felolvasztott húviz lefoly, idő
gyengülésre mutat; ha pedig elszivalik, a’ purhás hótö
meg által, növekedő hideget jelent.

90. H a l l o t t á l - e  már v a l a m i t  a’ tüzes em
b e r r ő l ,  l i d é r c z r ö l ,  és tüzes s á r k á n y r ó l ?  
Igenis halottam; és volt az idő, hogy szinte féltem tő
le, — mikor azt beszélték, hogy ezek utána mennek az 
embernek; hogy fénylenek, mint a’ fáklya mozognak, 
ugrálnak; hogy éjjel temetőknél, mocsároknál mutatják 
magokat, kéménybe is beszállanak, szekér’ farkára fel
ülnek: de mióta megtanultam, hogy azoknak csak a’ ne
vük tüzes ember, lidércz, sárkány, — tulajdonképen 
pedig azok nem egyebek, mint a’ levegőben úszkáló és 
meggyűlt szerek, — nem félek tölök semmit is; tudván, 
hogy mindezek természeti dolgok. Erdőkben pedig né
ha a’ pudvás fa-törzsökök (névszerint a’ cser- és bik- 
fáéi) is úgy fénylenek a’ sötétben , mintha olt valami 
tűz volna.

91. H át ha azt ha l l od ,  hogy a’ f ö l d - a l a t t i  
k i n c s  f ö l v e t e t t e  ma g á t ,  és l á t t ák  a’ l á n g 
j á t ;  mi t  Í t é l sz  e r r ő l ?  Olt is illyen gyúlékony szer 
lehetett a* levegőben. Vagy hogy csak képzelték, a’ kik 
azt látták. Vagy költemény és csalás minden efféle be
széd ’s dolog.

92. Mi az a’ c s i l l a g - t i s z t u l á s  v a g y  c s i l 
l a g - f u t á s ?  Az sem egyéb, mint fönt magasan a" csil
lagok felé, meggyúladt levegőnek fénye; melly ollyan- 
kor alá esik a’ föld felé, és a’ szemnek úgy tetszik, 
mintha a’ csillagok közöl esett volna le valamellyik. — 
Hanem hogy néha (de igen ritka helyen) kövek esnek 
le a’ földre a’ levegőből: az valóság és nem mese-be
széd.

93. A’ l e v e g ő i  t ü n e mé n y e k  j e l e n t e n e k - e  
v a l a m i  r o sz a t ?  Azok sem hadat, sem pestist nem 
jelentenek: hanem ártatlan természeti dolgok.

94. Á l t a l á b a n  aká r mi f é l e  t üneményt  látsz 
az égen,  a’ mi t  nem tudnál  is magadnak  meg
ma g y a r á z n i :  a' f e l ő l  mi képen  g o n d o l k o d o l ?  
Nem félek, meg sem ijedek; sem abból valami roszat 
nem jövendölök: hanem azt gondolom és hiszem * hogy
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az Istennek vezérlése alatt nem lehet ártalmára az sem 
embernek, sem állatnak-

95. M it t a r t a sz  a’ h o l d n a k  és egyéb c s i l 
l a g o k n a k  mi r á n k  e m b e r e k r e  és az egész  
f ö l d r e  v a l ó  b e f o l y á s á r ó l ?  A’ dologban van vala
mi igazság, mint azt bizonyítani lállatnak: a’ tenger
nek duzzadása, az időváltozások, a’ holdas betegek, és 
más változó betegségek; de mindez teljességgel nem bi
zonyos ; azért ezen befolyás miatt nem is kell aggódnunk 
semmit.

90. V a l l j o n  azok a’ l e v e g ő i  t ü n e mé n y e k  
i g a z á n  úgy  vannak-e,  v a l ami n t  azokat  eddig 
t a n u l t á t o k ?  Mindezek bizonyósan úgy vannak, a’ 
mini tanultuk. A ’ természet-vizsgáló bölcsek járlak ezek
nek végére, sok cs hosszas próbatételek és vizsgálódá
sok után- Mai napon úgy kitanulták már mindezeket, 
hogy levegői változásokat magok is tudnak mestersé
gesen kicsinálni. Tudnak csinálni esőt, menydörgést, 
villámlást', menykö-ütést; szivárványt p. o. úgy csinál
hat akárki is, ha egy tisztán kimosott gömbölyű üveg- 
palaczkot tiszta vizzel megtölt, és az ablak-táblákat mind 
betevén, a" szobát sötétté teszi; de az egyik ablak-lábián 
(mellyre a’ napfény szolgál) egy lyukat fúr; és a’ víz
zel tölt palaczkot a’ szobában azon lyuk elébe tartja, 
így a’ szobában szép kis szivárványt láthatni.

97. Az ú j a b b  t e r m é s z e t - v i z s g á l ó k  mi t  
s z á m l á l n a k  m i n d j á r t  a’ l e vegő  után az e l e 
mek  k ö z é ?  A ’ világosságot.

98. M i n e k  k ö s z ö n h e t j ü k  I e g f ő k é p e n  a’ 
v i l á g o s s á g o t ?  Napnak, holdnak és az égő lüznek. 
Mert a’ minemü világosságot és fényt a* csillagok és 
némelly állatocskák Cp- o. a’ Szent-János-bogár, és sok 
más bogarak a’ tengereken), aztán a’ levegő-tünemé
nyek és redves fák ’s t- e. adnak: az még csak igen 
gyönge és haszonvehetellen világosság.

99. Tűz és v i l á g o s s á g :  m i n d e g y - e  ez ?  
Nem mindegy, hanem ezek két különböző dolgok.
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100. A* v i l á g o s s á g r a  nézve  a' l e s t e k  
h o g y a n  k ü l ö n b ö z n e k  e g y m á s t ó l ?  Némellyek a* 
világosság - sugarakat nem eresztik által magokon, és 
magok mögött világosság nélküli tért, vagyis árnyékot 
csinálnak: honnét átláthatlanoknak neveztetnek Más tes
tek, p. o. a’ kisimított érez, a1 sötét fenekű viz, az 
egy felöl czín-vegyülékkel megborított üveg (a ’ tükör), 
a’ világosság - sugarakat igen is erősen és mindenfelé 
visszaverik. Mégis más tárgyak ellenben a’ világosság- 
sugarakat magokon áteresztik, és azért átlátszóknak ne
veztetnek; miilyen p. o. a’ tiszta viz és az üveg. A* 
gyújtó üvegek pedig, a’ szemüvegek (pápaszemek, oku
lárok), és a’ néző-csők (perspektívák, távcsők,) a’ vi
lágosság-sugarakat különös módon szedik össze és eresz
tik által.

101. A ’ n a p p a l i  á r n y é k r ó l  mond j  v a l a m i  
t a n u l s á g o s t ?  A ’ testek’ árnyékait a’ nap okozza, melly 
minél rézsútosabban lövel földünkre (mint p. o. estve, 
reggel, télen), annál hosszabbak az árnyékok. Ellenben 
minél függőlegesebben lűződik ránk, annál rövidebb az 
árnyék, p. o. délben, nyáron, kivált Afrikában, hol az 
embereknek alig van egy kis árnyékok, délben pedig 
épen talpok alá esik az egész árnyék. Európában te
hát árnyéktalan ember, a’ fejérmáju és más mesés em
berek közé tartozik. És igy a’ mi országunkban is min
den testnek van árnyéka. Az árnyék pedig mindig fe
kete ; még a’ fehér liliomé is.

102 M i h a s z n a i  v a n n a k  a’ v i l á g o s s á g 
n a k ?  A’ világosságból kimondhatatlan haszon és gyö
nyörűség hárámlik az emberekre. Nélküle örök sötét
ségben tapogatóznánk, és sem a’ földnek különbféle ter
méseiben, sem a’ csillagos égnek pompájában, sem a’ 
levegői tünemények’ szemlélésében nem gyönyörködhet
nénk-

103. N e v e z z  egy  c s o d a s z é p s é g ü  l e v e 
gő i  t ü n e mé n y t ,  me l l y  kü l önösen  M a g y a r o r 
s z á g b a n  i s ,  az A l f ö l d ö n ,  a’ T i s z a - m e l l é -  
k i  p u s z t á k o n  s z e m l é l h e t ő ?  Ez az úgy nevezett

Olly értelemben véve, mint már föntebb a’ 4dik kérdés
nél megmondatott.
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dé l i báb .  Nyári napokban, a’ messze előre néző szem
nek úgy rémlik, mintha az előtte elterülő határt véghe- 
tetlen nagy ló borilaná el, mellynek habjai fákat, asz- 
tagokal, helységeket, városokat, tornyokat tükröznek vissza,
— és ezek a’ sokféle tárgyak úgy látszanak, minlha va- 
lamelly kiáradolt nagy víznek közepében állanának, vagy 
mint egy kis szigetről a’ tenger látszik. Az olly utas, 
ki ezt az alföldi levegői tüneményt még nem ismeri, 
első látására megbolránkozik benne; és ha feléje kell 
mennie, elijed és aggódik, hogy mi módon mehet azo
kon a’ nagy vizeken állal- De közeledvén a’ helyhez, az 
egész jelenés lassan-lassan elenyészik, és nem lát ottan 
semmi vizet, hanem csak a’ puszta száraz földet.

104. N é v s z e r i n l m é g m i n c m ü f o n t o s m u n -  
k á l a t j a  v a n  a’ v i l á g o s s á g n a k ?  Az okozza a’ kü
lönbféle színeket. Ezek pedig legkivált hétfélék (mint 
azokat a’ fénylő nap* sugarainak visszaverődésében, a’ 
szivárványban jól megláthatni), u. m. a’ piros, sötét- és 
világos-sárga, zöld, sötét- és világoskék, és a’ violaszín. 
Mind a’ melly színek* alapszíne pedig im e’ három; vö
rös, sárga, kék.

105. A’ v i l á g o s s á g  m i k é p e n  s z á r m a z t a t 
j a a’ s z í n e k e t ?  A ’ miilyen szi'nü világosság-sugarat 
valamelly tesl visszaver, ollyan színt mulat ez szemeink
nek. P. o. a’ melly tárgy csak a’ piros sugarakat veri 
vissza, azt pirosnak látjuk, slb. A’ melly tesl minden 
sugarat visszaver, azt fehérnek látjuk- A’ melly pedig 
egyet sem ver vissza, hanem mindent elnyel: az fekete.

106. Mi h a s z n o s a t  t a n u l s z  e z e k b ő l ?  Azt 
p. o. hogy a’ fehér színű ruhák nyáron hüvesebbek , a’ 
feketék viszont mindig melegebbek akármelly más szín
nél is.

107. A* s z í n e k ’ e l r e n d e l é s e  k ö r ü l  mi ben  
l á t s z i k  ki  l e g f ő k é p e n  az I s t e n n e k  b ö l c s e -  
sége  és j ó s á g a ?  Abban, hogy a’ földet zöld szín
nel , az egeket pedig kékkel ruházta fe l; úgymint a’ 
melly színek az ember’ szemeinek leginkább Jót lesznek , 
és azokat erősítik.
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108. L e v e g ő n  és v i l á g o s s á g o n  k í v ü l  mi 
c soda  az, a’ mi a' f ö l d e t  k ö r ü l v e s z i ?  A ’ viz: 
melly egyszersmind az elemeknek egyike.

109. Mo n d d  a’ v i z e k n e k  k ü l ö n b f é l e  ne
me i t ?  Tcnger-viz (melly zöld, sós és ihatlan); cr- 
czes-vizek, savanyú-vizek; tavak’ , folyók’ , források1 és 
ásott kutak’ vizei.

110. M i  h a s z n a i  v a n n a k  a’ v i z e k n e k ?  Viz 
nélkül csak kevés napig élhetnénk el, mert mit in
nánk, mivel sütnénk kenyerünket, főznénk étkeinket, 
mivel mosnánk szenyes ruháinkat. Az egészség’ föntar- 
tására és a’ vérnek frisítésére viz a’ leghasznosabb 
eszköz- Viz hajija a’ malmokat, azon járnak a’ sok ha
jók; benne élnek számtalan állatok, mcllyeknek haszno
kat vcszszük. Vízzel oltjuk a’ tűz - gyuladásokat. A ’ ten
ger’ ’s tavak’ vizéből szállanak föl a’ föllegek, mellyek 
mindenfelé szerte-szét elhajtatván a’ szelek által a’ föld
re esőt adnak. Vizben terem a’ szivacs (spongyia), az 
igaz gyöngy, a’ sok jó halak és rákok. Bornak, pálinká
nak is nevezetes alkotó része a’ viz-

111. A’ v i z e k  hol  t a r t ó z k o d n a k l e g i n k á b b  
a’ f ö l d ö n ?  A 1 tengerek’ árkaiban. De azonkívül is min
denfelé elö-elötünnek folyamokban, lókban, patakokban, 
forrásokban. Sőt a’ föld’ gyomrában is találtalik viz min
denütt, mint a’ kutak bizonyítják; és a’ vizet úgy néz
hetni a' földben, mint a’ vért az emberi testben.

112. Va n n a k-e o 1 l y a n h e 1 yek a’ föld* sz í 
nén ,  m e l l y e k e n  v i z b e n  s z ü k s é g e t  l á t n a k  
az e m b e r e k ?  Vannak több helyek isollyanok, és azok 
igen szomorú lakóhelyek. Hlyen falu hazánkban is p. o. 
Csobáncz a’ Balaton tó mellett, mellynek nincsen semmi 
vize, és lakosai a’ szomszéd faluba járnak vízért,

113. M i k á r t  t e h e t n e k  a’ v i z e k ?  Mikor vagy 
felhő-szakadás van, vagy tavaszszal hó-olvadáskor fo
lyók és patakok kiáradnak, vagy a’ jég megindul: ak
kor a’ vizek szántóföldeinket, réteinket, kerteinket el
pusztítják; házainkat elmossák, az élöfákat tövestül ki- 
kiteperik és habjaikkal elsodorják. Illyenkor ember, 
állat, a’ vizbe-fúladásnak veszedelmében forog. Az ily— 
lyen vizi veszedelem pedig rettenetes, és nincs is az
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ellen embernek más ótalma, mint töltések, árkok, gá
tok, csatornák és hajók. Illyenkor szerencsés az is, 
a’ ki az úszást gyermekkorában megtanulta. * ) A ’ to
longó jégre álgyuzni szoktak.

114. Má r  t a n u l t a t o k  a’ l e v e g ő r ő l ,  v i l á 
g o s s á g r ó l  és a’ v i z r ő l ;  m e l l y i k  még a’ ne
g y e d i k  e l em?  A’ tűz;  vagyis inkább a’ tűznek szii- 
löanyja: a’ világosság- és melegség-anyag, úgymint a’ 
melly mindenütt és minden testben laláltalik.

115. M i t  ke l l  tud ni a’ m e l e g s é g - a n y a g r ó l ?  
Azt, hogy annak mivoltát még a’ természet-tudósok sem 
képesek jól érteni és magyarázni; és leginkább csak ha
tásait ismerik.

11& S zá ml á l j  elő a’ m e l e g s é g - a n y a g n a k ’ 
h a t á s a i  közü l  n é m e l l y e k e t ?  Az lángba hozza 
az éghetőt, elpárologtatja gőzökké és felhőkké a’ vizeket, 
megolvaszt sok kemény testet, megszárítja a’ nedvest, 
mozgásban tartja és jéggé merevülni nem engedi a’ ned
veket a’ növényekben, a’ patakokat a’ mezőkben és a’ 
vért ereinkben, ‘s t. eíF

117. Hát  a’ föld a l a t t  re j t ező tűz mi t  e s z 
k ö z ö l ?  Azt, hogy midőn az, hol egy hol más helyen, 
majd egyszer majd másszor, rettenetes erőre kap, a’ föl
det megrendíti, vagy szinte ki is tör a’ földből; innét van
nak aztán a’ földindulások és lüzokádásoh. De tüzoká- 
dó hegy országunkban (hála Istennek!) mostanság nin
csen.

118. H o g y a n  l ehet  a’ l a p p a n g ó  me l egség-  
a n y a g o t  föl é l eszteni ,  l á n g r a  k a p a t n i, v a g y  
egy  szóval ,  s z e me i nk b e  t űnővé  t e n n i ?  Azt leg
inkább négyféleképen lehet végbevinni: 1) Dörgölés és ütés 
által, igy p. o. ha a’ vasat sokáig kalapácsolják, megtiize- 
sül; a’ kocsitengelyek a’ se'bes menésben meggyúladnak; két 
fa, erősen egymáshoz dörzsöltetve megtüzesül, (igy élesz
tenek tüzet a’ vad emberek); aczél és tűzkő összeko- 
czoltatva szikrát adnak, — és mi ezzel a’ móddal élünk 
legközönségesebben tüzélesztés végeit. 2) Gyújtó üveg
gel; melly a' nap’ sugarait fölfogja cs összetűzi. 3)

*) Lásd: IX. rész, VI. szám.
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Idegen szerek’ összekeverése által; p, o, ha mészhez vi
zet töltünk. 4) Egyik égő testnél meg lehet gyujtaui 
sok más egyebeket is. Mai időben vannak már sokféle 
mesterséges tűzgyújtó eszközök, mellyeket akármellyik 
fűszeres boltban olcsón megvásárolhatni. Éleszteni és 
oltani tüzet pedig egyedül csak az emberi állat tud.

119. M i  h a s z n a  van a’ f ö l  é l e s z t e t t  tűz
n e k ?  Azzal világítunk a’ sötétben, télen szobánkat me
legítjük; annál sütik a’ kenyeret, főzik az ételeket; az
tán tűzzel olvasztják az érczeket, — nem felejtvén el ide 
számlálni a’ mesterséges tűzi játékokat is-

120. Mi  ká r  e s h e l i k  a’ t ü z b ö l ?  Midőn há
zak, istálók, pajták, kazalok, vagy egész erdők meg
gyulladnak: ollyankor nemcsak hogy az emberek kárt 
vallanak, hanem még életét is elvesztheti ember, állat.

121. M i k é p e n ó t a l m a z h a t j u k  meg m agun
ka t a’ tűzi  v e s z e d e l e m e l ö l ?  Annak ellávoztatá- 
sára szolgálnak a'következő vigy4zási rendszabályok:

1) Minekelőlle lefekszel vagy házadtól eltávozol, 
szorgalmasan megvizsgáld a’ tűzhelyet; jól betakard a’ 
tüzet, rá födöt tevén; és bezárd a’ konyha - ajtót, hogy 
macska ne férhessen a’ tűzhöz; mert a’ macska szeret 
a’ tűzhöz feküdni, és szőre meggyúladván elfut, és köny- 
nyen kárt tehet. A’ tüzszerszámot tartsd jó karban; 
de mihelyt hasznát vetted, jól kinyomd a’ taplót, és bá- 
torságos helyre tedd el. A ’ sajtárokban mindenkor áll
jon v íz  éjszakára. Kutyát, macskát tűzhöz közel hú
zódni soha ne engedj.

2) Ha éjjel gyertyánál fönmaradsz, a’ gyertyatar
tót tedd cserép - tányérra vagy tálra. Így cselekedjél 
akkor is, midőn mécset égetsz: hogy annak hamva ve
szedelmet ne okozzon- A ’ gyertya’ hamvát se hányd el 
ide ’s tova, hanem vagy koppantóval, (hamvvévővel) 
vedd el, vagy másképen oltsad el jól. Agyban soha ne 
dohányozzál.

3) Be nem takart világgal mindig veszedelmes szmy- 
be, istálóba és más ollyan helyre menni, hol széna, 
szalma, vagy más könnyen gyúladó tárgyak vannak. 
Ollyankor okvetetlenül, jól készült üveg-lámpásokban 
kell a’ gyertyát vinni.

4) Ha az istálót füstölni szükséges , a’ széntartó 
fazekat egy vizzel megtöltött vödörbe kell tenni.
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5) Pipával ne járj padláson (a’ ház’ héjában), vagy 

istálóban; a’ színyben és az utczákon sem: — ez már 
magában is illetlen lévén.

6) A’ konyha-falakról és kéményből a’ kormot gya
korta Iesopresd.

7) Kályha’ szájában, vagy benne, ’s fült kemenczé- 
ben nyers fát soha ne szárogass.

8) Az ollyas tüzelni—valóból, a’ mi hirtelen föllob
ban, keveset tégy egyszerre a’ tiizre. Mikor pedig tii- 
zed pattog, sőt egyébkor is, valahányszor a’ tűzhely 
mellöl hátra mensz a’ szalmás kertbe és udvarra, előbb 
ruhádat mindenkor lerázd, és kezeddel az egész teste
det lesimitsd , — hogy igy, ha talán rád sziporka pat
tant volna, azt magadon az udvarra ki ne vigyed.

9) Mindennemű zsiradékot ép és nem hasadt edény
ben kell megolvasztani; és mikor valamit zsirba akarunk 
tenni, előbb a’ zsirt a’ tűzről le kell venni, és úgy bele 
tenni a’ mit akarunk. Ha a’ zsir meg talált gyúladni, 
távol legyen, hogy vizet önts rá; hanem zárd cl tőle a’ 
levegőt (p. o. rá minél gyorsabban födöt borítván), vagy 
pedig öntsd a’ hamu közé, vagy szórj rá port, hamut, 
lisztet, a’ mit leghamarabb érsz.

10) Sörlés-öléskor jól távol menj minden épülettől 
pörzsölés végett; és a’ megmaradt szalmát hagyd olt; 
házadhoz vissza ne hordasd.

11) A* hamut, mellyel a’ tűzhelyről el akarsz ten
ni, tartsd legalább egy hétig ollyan helyen, hol a’ mcg- 
gyúladástól nem félhetni. De ne tedd fa-, hanem cse
rép-edénybe. A’ kovács-szenet is pinczékben, vagy más 
bátorságos helyeken kell tartani.

12) Oltatlan meszel ollyan helyen, hol az megáz- 
halik, nem tanácsos egy határban hagyni; mert igen 
könnyen meggyúlad.

13) Nedves szénát, szalmát, gabonát ne tömj igen 
nagy rakásra össze egy helyre; mert mindezek, ha meg- 
fiilednek, önmagoktól könnyen meggyúladnak: mint erre 
példát adnak sok helyeken a’ nagy kazalok, mellyekből 
néha önmagoktól kiüt a’ láng. Hogy ez ne történjék, a* 
nagyobb kazalokban jó hagyni belső üregeket, mellyek 
aztán a* szénának szellőzés gyanánt szolgálnak. Vagy 
hintess a’ rétegek közé néhány maroknyi sót széllycl.
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Lángra kaphat még a’ galamb-ganéj is, a’ hol vastagon 
van; úgy szinte a’ fürész-por, kender, len, stb- Az illye- 
seket néha-néha széthányni és szellőztetni kell- A’ ken
dert kemenczében szárítani épen veszedelmes Azért jobb, 
ha a’ későn nyütt kender ázatlanul cllételik tavaszra, és 
akkor munkáltatik el-

14) Értellen gyermekekre, világtalanokra, részeg 
emberekre, eszelősökre, vénekre, soha sem kell tüzet 
bízni, sem lüzszerszámot. A ’ gyermekeket kicsiny ko
ruktól fogva figyelmetesekké kell tenni arra , milly nagy 
szerencsétlenség származhalik abból, ha a’ tűzzel ját
szanak, vagy vigyázatlanul bánnak. Háztetőn álló ma
dárra lőni sem kell soha; mert az illy lövés miatt is 
már számtalan épületek leltek hamuvá-

15) A’ lakodalmakban és vendégségekben egy ér
telmes józan embert kell rendelni, ki a’ tűzre vigyáz
zon. Milly sokszor megtörtént már, hogy a’ pajkos lö- 
dözés miatt egész faluk leégtek! Azért ő r i z d  ma
g a d a t  ó e m b e r !  ú g y  ő r i z  meg az I s t e n  is.

16) A’ kinek tehetsége van, vegye épületeit cserép 
zsindely alá, vagy készítsen úgy nevezett habán - födelet; 
a’ melly agyaggal meglapaszlolt szalma-lapokból á ll, ol
csó könnyű födél; és már-már szokásba is kezd jőni. *) 
Nád és zsupp közölt inkább ez ulóbbikat kell választani.

17) Készakarva hozd elő cselédeiddel való beszél
getéseidben— ollyankor is, mikor nincsen semmi ve
szedelem— e’ kérdezösködést: „H a  hirtelen tűz támad
na, miltévők lennétek, mit kapnátok ki legelőször a’ szo
bából, és azt hová rejtenétek?“  Melly czélra szerfölött 
nagy és nehéz ládákat vagy szekrényeket csináltatni 
soha sem jó; hanem csak akkorákat, hogy egy vagy 
két ember elmozdíthassa. Minden esetre legyenek a’ két 
végeiken vas karikák, hogy azokat meg lehessen fog
ni és odább vinni.

18) A ’ legújabb időkben most már úgy nevezett 
t ű z k á r  - me n t ő  i n t é z e t e k  is állanak főn, mellyek- 
be a’ ki házát és javait (csekély pénzért) beíratja, ha

* )  Lásd a1 könyvet, melly kijött 1835. Nagy - Szombatban , 
illy czím alatt: Szalma-nemű éghetetlen ház-fodelekről; 
irta Úzovics Sándor. Ára 40 kr. e. p.
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aztán tűzi szerencsétlenség éri, kára azon intézet állal 
neki lüstint kifizettetik- Okosan cselekszik tehát minden 
ember, kinek háza és jószága van, ha azokat az ollyan 
intézetnél beiralja. A’ mire pedig szert kellene tenni 
minden helységnek, az volna: v í z i - p u s k a  (főcskendö) 
c s á k l y a ,  l a j t o r j a ,  v ö d r ö k ,  és tűz - o l t ó  pe- 
me t e k :  mellyek aztán hozzá-férhetö helyen és minden
kor készen tartatnának. Nagy városokban használják 
ma már áz á s b e s t  - köbö l  készült öltözeteket is a’ 
tüz-ollás körül, melly öltözetek éghetetlenek.

122. Mi t  k e l l  c s e l e k e d n i  tűzi  gyú  1 a d á s ’ 
e s e t é b e n ?

«3 Ha magad házában gyuladolt ki tűz, akkor min
denekelőtt üss lármát, és kiáltozz teli torokkal az ut- 
czán: , ,Tüz v a n ! “  — hogy segítségedre siessenek. 
Ha pedig házadon kivül történt tűz - gyuladás : akkor 
legelsőben is azt tudd-meg, hol van a’ tüzgynladás; 
hogy ahhoz tudd szabni magadat.

¿0 Tűzoltás végeit jegyezd meg általában és min
denkorra, hogy tűz t ö l mindenekelőtt a’ l e v e g ő t  
ke l l  e l z á r n i  igyekezned: ’s ezt tedd bármiképen, a’ 
hogyan hamarjában végbeviheled. Mert a’ (űznek élesztője 
a' levegő; és akármiféle gyuladás is azonnal elaluszik, 
mihelylt levegő nem férhet hozzá- Így p- o. ha szobában 
támadna a’ tűz, vagy más szoros helyen: mindjárt rakj 
be ajtót, ablakot szorosan, terítsd le a’ tüzet valamelly 
vastag ruhával; verd szét; hányj rá homokot, sárt, ga- 
néjt 's t. e; , és így fojtsd el tőle a’ levegőt. Ha a’ tűz 
kemenezéböl jött ki, dugd be a’ kemencze’ száját egy 
csomó ganéjjal, sárral, vagy vizes zsákkal, a' mit leg- 
hamarább kaphatsz.

c) Ha a* tűz házadon kivül, máshol gyúladolt k i, 
siess oda segítségül, de saját házadat is védelmezd. 
Az ajtókat, ablakokat szedd le; vagy. ha fönhagyod, 
tapaszszad be sárral; ha vastáblák vannak, azokat rakd 
be; a’ ház’ födelét pedig vond be vizes vagy sáros pony
vával. Hord a’ vizet dézsákban, vödrökben, kádok
ban, hordókban; ha pedig mocsár van közel, hordd a’ 
vékony  ̂ sárt, — melly még sokkal oltóbb mint a’ viz. 
Legtanácsosabb pedig a* veszélyben forgó szomszédos



Természettan. 29

háznak egész tetejét csáklyákkal lebontani. De az illyen 
háznak lerontatását aztán, úgymint a’ melly által a’ töb
bi házak is megmentettek, a’ falunak közös költségén 
kellene kárpótolni.

d) A1 nagyobb gyermekeket az istálóba kell futtat
ni, hogy oldozzák el hamar a’ barmokat, hajtsák és ve
zessék ki a' mezőre, a’ szilajoknak bekötvén szemeiket; 
maradjanak a’ mezőn velők, őrizzék azokat. A’ szabad 
ég alá kihordott pogyászok és holmik mellé is kell állíta
ni őrizőt a’ tolvajok ellen; mivel illyenkor az összecső
dülő nép között találkoznak olly roszlelkii emberek is, 
kik azért jöttek oda, hogy a’ zavarban valamit eldug
hassanak és lophassanak.

e) Ha tűzi veszélykor otlben szorulnál a’ füstben, 
a’ szobában: teríts magadra megvizesílelt selyemkcsz- 
kenőt*: az megment az elfúladástól. Vagy akármelly más, 
több-rétiien összehajtott keszkenővel, jól megvizezve, 
kösd be szájadat és orrodat.

f )  Ha valaki a’ füstben szerencsétlenül megfúladott 
volna, az ollyant (mihelylt hozzáférhetni) ki kell hozni a’ 
szabad fris levegőre, testén minden ruhát megoldozni, 
fölpóczolt fejjel a’ földre lefektetni, és egész testét szün
telen öntözni mennél hidegebb és bővebb vizzel. — A ’ 
villám—lüztől megcsapott vagyis menykő-ütötte emberrel 
hasonlóképen kell bánni; leginkább mellét öntözni fris 
hideg vizzel; mellét, karjait, lábait, talpait, vizbe vagy 
olajba mártott kefével kefélgelni; fejére hideg eczetes 
vizbe mártott ruhát kötni; szaglását erős szeszekkel 
(spiritusokkal) izgatni; midőn pedig föltenyészedett; ne
ki vizzel elegyített bort nyújtani- A ’ mit még továbbá 
az illy esetekben tenni kell, az már aztán az orvos’ dol
ga: kiért menni kell haladék nélkül.

123 Az utolsó elem a’ f ö l d ,  mellynek leírása im
már részint alább a’ VlII-dik r é s z b e n ,  részint a’ most 
következő czikkelyben foglaltatik.

III. A' termeszeinek három országairól.

124. Mindaz, valamit a’ föld megterem, háromféle le
het: vagy ásvány, vagy növény, vagy állat. És ezek 
a’ három osztályok a’ tudományok’ oskoláiban a’ t e r mé 
szet ’ h á r o m o r s z á g a i n a k  neveztetnek: mi csak
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ollyanforma szólás-mód, mintha azt mondanám, hogy 
a’ mi iskolánk’ népe elosztatik férfiak’ cs leányok’ or
szágára. A’ róluk szóló tudományt pedig természet- 
h i s t ó r i á n a k * )  szokás hívni.

A) A z ásványokról.
125 Ezek minden érzés nélkül való holt és hideg tes

tek. Találtatnak a’ föld’ gyomrában és a’ vizek alatt. 
Hozzájok tartoznak: a’ földnemek, a’ kövek, sók, ég
hető ásványok és az érczek.

126. A’ f ö 1 d-n e m e k rétegenkint feküsznek a’ föld’ 
gyomrában egymás fölölt: a’ mit megláthatunk akkor, 
midőn mély vermet vagy kutat ásunk- Legfölül van 
elterítve a’ porföld. Benne terem minden növény (plán- 
ta). Beljebb a’ föld’ mélyében találni agyag-földet, melly- 
böl lesznek a’ mindennemű cserép-edények, kondérok, 
fazekak, bögrék, csuporok, poharak, lábosok, meden- 
ezék, tányérok, kályhák, pipák, vályog (muglicz) és tég
lák. Az agyagnak legtisztább neméből csinálják a’ por- 
czellán-edényeket. Magyarországban is p. o. Tatában, 
Pápán. slb. A ’ csapó-föld. A’ gipsz, melly szobrok esi— 
nálására használtaik. A ’ kréta, mellyböl egész hegyek 
vannak Lehet pedig a’ kréta fehér és vörös; ebből ké
szül a’ vörös plájbász.

127. K ő n e m e k :  a’ márvány (fehér, piros, csíkos, 
tarka), mellyböl a’ sok különbféle kép-oszlopok csinál
tatnak ; a’ tűzkő ; a’ mészkő, mellyböl a’ mész égette— 
tik; az alabastrom ; a’ kristál; a’ drága kövek, mellye- 
ket kifényésítve, láthatni gyűrűkön és nagy urak’ ékes
ségeiken. Leghasznosabb kő a’ malomkő; megörülhet 
pedig egy jó malom-kő tiz ezer mérő gabonát, mire ha- 
szonvehetlenné lesz. A ’ tenger alatti kősziklákon (ar grá
nitokon) terem a’ szivacs, vagyis a’ spongyia. Az ás- 
best, mellyböl készülnek a’ tüz-ellenes megéghetetlen 
szövetek, vásznak és papírosok — A1 fövényből, hamu
ból, ólomgelétböl és salilromból csinálják az üveghu
tákban (üvegfabrikákban) a’ mindennemű üvegeket, p. o. 
palaczkot, ivó poharat (glázlit), téhelyt és tükröt. Az

* )  Igen ajánljuk e' tárgyban RaíP természet-históriai könyvét, 
kiszíneit képekkel; nyomt. Kassán, 1835. Bekötve ne
gyedfél fór. e. p.
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üvegesinálást is pedig (melly azonban igen régi ta
lálmány) az újabb időkben vitték az emberek nagy tö
kéletességre, úgy hogy már az ma tudva van, és el- 
terjedett mindenfelé. Ma már a' szegény ember’ kuny
hóján is üveg-ablak lehet. * )  Régenlen az nem volt igy; 
üveg helyeit kárpitok, rostélyok szolgáltak nyáron; télen 
pedig olajba mártott papiros, hártya, vékonyra vakart 
bőr és békateknö használtatlak úri és köz rendnél. Még 
csak ezelőtt 300 esztendővel is üveg-ablakokat látni rit
kaság volt. Az üveg-készítményeknek még különös és 
nevezetes nemét leszik a’ mindennemű néző csők és 
szemüvegek, — nagyítók, kicsinyítök, közelítők, távolitok, 
égetők slb. —■ melly nemű üvegek által a’ természet
tudósok mind több-több csodálatos dolgokat födöznek 
fel az égen és a’ természet’ három országaiban.

128. Még hasznos neme a’ köveknek a’ mész. Vízzel 
megoltva a’ falak’ fehérítésére és málterhoz használta
iig  Oltatlanul is sok haszna van; és a’ nélkül nem kel
lene lenni soha is a’ jó gazdának. De az oltatlan mész
szel igen vigyázva kell bánni; mivel tűz támad belőle, 
mihelyestt nedvesség éri. Egy gyermek a’ kömívesek- 
től ellopott egy darab ollatlau meszet, és zsebjébe dug
ta- Haza menvén, atyja’ lovait elvezette az usztatóba, 
maga rá ülvén az egyikre. A* ló, mihelytt vizbe ért, 
lefeküdt, a’ gyermeket levetette, kinek zsebében a* mész 
azonnal forrani kezdett. Eleget rimánkodolt, hogy öt 
égeti valami, de r a’ parton állók kinevették, hogy víz
ben tűz égetné. És igy a’ mész beégett belső részeibe, 
és szörnyű halállal megölte; holott egyébiránt úszni 
tudott és megmenekedhetett volna. — A’ mészkövek
hez tartozik a’ tajték-kő is-

129. Még a’ kövek’ sorába számlálandók azon testek is, 
mellyek a’ vízben vagy földben való sokáig állástól 
megkövesülnek (p. o. darab fák, állatok ’s t- e.), és köve 
vált testeknek neveztetnek; miílyenek p. o- a’ tihanyi 
Balaton-szélben találkozó kecske-körmök.

130. A’ s ó k közül említendő a’ konyha-só, mellyef 
vagy vizekből főznek, vagy egész kövekben ásnak:

* )  Vak üvegtábla megtisztul, ha fris csalánnal fris folyó 
vízben megmosod, és árnyékon megszárítod.
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mint illyen kö-só-bányák vannak Magyarországban is * )  
Kősóban mindig a’ fehér a’ jobbik- Az egész világon 
minden embernek elkerülhetetlen szükséges fűszer. A ’ 
széksó, vagyis salitrom, puska-por' készítéséhez szük
séges •• mi végett a’ salitrom-fözök a’ falukon a’ szobák’ 
földjét is kivájják; mivel abban sok salitrom találkozik.**) 
Timsó, szalamia és gáliczkő, a’ föstékek’ csinálásához 
kellenek. — A’ széksó terem a’ magyar Alföldön is , a* 
füveken; és azzal készül a’ hires és jó szegedi és deb- 
reczeni szappan- (Láttatok-e már illyen szappant ?)- 
Sőt sóval készül az a’ közönséges szappan is , mellyel 
édes anyám ruháimat mossa, mellyel atyám szakállát 
borotválja, és a’ mellyböl, vizben felolvasztva, én olly 
szép színes buborékokat tudok fuvni. Só kell az edények’ 
készítéséhez, hogy mázuk legyen; só kell a’ tímárok
nak , azonföliil a’ sók fűszerül és orvosságul szolgálnak 
az embereknek. — A ’ keserű sót, melly a’ patikákban 
találtalik, a’ kutforrási savanyu vizekből főzik- — Ide va- 
ló a* hamuzsir is , mellyel hamu-lúgból főznek, és a’ 
mi Ily a’ szappanfőzéshez szükséges. — Só a" czukor is, 
de édes só.

131. M e g é g h e t ő  á s v á u y o k :  a’ kő-olaj,mellyel 
marhám’ sebéből a’ nyiiveket kiveszthetem; a’ gyánta, 
mellyel kell kenegefnem ökröm’ vagy tehenem’ szarvának 
tövét, ha le talált a’ szarva törni; kénkő, mellyböl húzzák 
a’ konyhabeli kéngyertyákat; a’ gyémánt-kő (ez a’ drá
ga kő ), melly az üvegeseknek üveg-motszéshez szüksé
ges; és a’ kőszén, mellyel tüzelnek kályhákban és ke- 
menczékben sok helyen.

132. É r e z e k :  az arany, ezüst (nem üs t ) ,  réz, 
ón (czin), ólom, és vas Az érczek minden természeti 
testek közölt a’ legnehezebbek. Teremnek pedig vagy 
tisztán és egész darabban, vagy pedig vegyítve más
féle ásványokkal. A’ hegyeket, mellyekben teremnek, 
b á n y á k n a k  hívjuk- Azok sötét, hideg, nedves, föld
alatti boltok. A ’ bányász-legények azokban egy kis mécs
nél dolgoznak éjjel-nappal, és sanyarú életet élnek- Száz 
és több ölnyi mélységben dolgoznak a’ föld alatt. A’ bá
nya-üregeket ugyan, hogy be ne omoljanak, gerendák-

* )  Lásd: V III. rész. 162. sz.
* * )  Kell még hozzája: szén és kénkő.
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kai és deszkákkal felgyámolják és kipadlásolják; támasz
tékokkal is megerősítik. így p. o országunkban a’ sel- 
meczi bányának alja sok ezer meg ezer dúczokkal és 
oszlopokkal van megtámogatva, mellyekre huszonnégy 
ácsmesterek vigyáznak ej jel-nappal; és mihely tt vala- 
mellyik romlani kezd, helyette tiislint újat állítanak- 
De mégis sok bányászok olt lelik halálukat. Azért, mi
kor alá ereszkednek, mindenkor előbb imádkoznak a’ 
bánya-kápolnában és meggyónnak, megáldoznak. A ’ bá
nyákból csiga-kerekeken tekerik í'cl az ásványokat, és 
viszik a’ hámorokba , hol megtisztogatják, azaz : kala
pácsokkal apró darabokra szétzúzzák, porrá törik, 
megszitálják, megmossák, majd olvasztó kemenezékben 
megolvasztják: és igy julnak a’ tiszta crczhez.

133. Az a r any  és e z ü s t, mint a’ legnemesebb érczek, 
fordítatnak pengö-pénz-verésre, gyűrűkre, drága esz
közökre, ékességekre. Aranyat emberi mesterséggel 
csinálni nem lehet; azért az aranycsinálók szinte olly 
balgalag és olly ámitó emberek, mint a’ kincs-ásók. A ’ 
tiszta arany soha sem rozsdásul és fékéiül meg. Számlál- 
latik pedig nem font, hanem márka szerint. Egy márka 
tiszta aranyban vagyon 24 karát- De az aranymivek so
ha sincsenek egészen tiszta aranyból, hanem mindig 
van bennök valami kevés ezüst is. A’ szerint aztán, a’ 
mint vagy több vagy kevesebb ezüst van elegyítve az 
arany-mű közé, neveztetik (a ’ 24-en alul): 23, 22, 21s 
slb. karátos aranynak. — Ezt kell megtudni az ezüst
ről is; csakhogy az ezüstnél egy márka tiszta ezüstben 
16 lat számláltatik; és igy az ezüslmivek ezen alul van
nak: 15, 14, 13, 12 slb, latosak vagy próbásak. Azaz: 
a’ 15 próbás ezüstnek fél fontjában, a’ 15 lat tiszta 
ezüstön kívül van réz H a l;  a’ 14 próbásnak fél fontjá
ban a’ 14 lat tiszta ezüstön kivül van réz 2 lat, ’s igy t. 
Van a’ nemes éreznek egy újdon feltalált neme is, melly 
fehér színű, és azért fehér-aranynak (p l a t i nán  ak) ne
veztetik. Illyen Magyarországban nem terem.

134. A’ rézből lészen apró vagy kongó-pénz, kánná ? 
bogrács, kazán, üst (vas-fazéknak roszul mondatik), 
serpenyő , fazék, szelencze (piksis), és különbféle ma
sinák (gépelyek).

KÉZI KÖNYV. II. c
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135. C z i n b ő 1 készül a’ harang- és álgyu-szer, a’ 
tükrök’ boritéka ( s t a n n i o l  név alatt), ’s más sokféle 
eszköz és szerszám.

136. Ólomból készülnek: a’ mindenféle puska- és 
gyúgolyók, az apró golyók (sörét), ablak-foglaló, és 
az öntött belük, — millyenekkel nyomtatták ezt az én 
kézi-könyvemet is. Az ólom minden érczek közölt a’ leg
puhább.

137. V a s b ó l  készülnek a’ sarlók, kaszák, kardok, 
puskák, kések, lánczok, lük, hajókhoz a’ horgonyok 
vagyis az u. n. (úgy nevezett) vas - macskák; aztán a’ 
fűrész, kalapács, — hál még? — hát még? Vasból dol
goznak a’ kovácsok, lakatosok, stb. Vasból lészen 
az aczél is; a’ fekele pléh, a’ fehér pléh (bádog), és a’ 
lemezek vagyis lapított vastáblák. —  Vasnak neme a’ mág
nes is, melly vas kö; és az a* különös tulajdonsága 
van, hogy a’ vasat magához szívja. Aczélból készíttet
nek a’ mágnestűk vagy éjszaklük (kompasz) is; mellyek 
szabadon fordulhatván, mindég éjszak felé fordulnak-

138. Végezetre, az ásványoknak ennyiféle sok hasznaik 
mellé szükség megemlíteni azoknak á r t a l m a s  v o l t o 
ka t  is. Vannak azok között is ollyanok, a’ mellyekkel 
való vigyázatlan élés életünkre és egészségünkre néz
ve veszedelmes lehetne. Vannak m é r g e s  á s v á 
n y o k ,  p. o. az ólom, az eleven kénesö stb. Azért csúzt 
vagy sebes fejet ólomos vagy eleven-kénesös orvosság
gal kenni soha sem kell. Különösen az eleven-kéneső- 
vel (melly fél-ércznemü ásvány) igen vigyázva kell bán
ni Tűzben az elpárolog, és gőze szörnyű veszedelmes. 
De legerősebb a’ mérges ásványok között az egér-kő , 
vagyis az árzenik. — Mivel pedig a’ föstékek is jobbára 
ásvány-nemükkel vannak elegyítve: tehát ez úttal jól 
megtanuljátok még azt is, hogy semminemű föstékct, 
vagy föstött ruhát nyalogatni, nyálozni, szájatokba ven
ni vagy rágicskálni nem kell; mivel az mérges jószág.

139. A’ mérgekről általában illő tudni, hogy tökéletes 
méreg kevés van a’ természetben ; hanem méreggé vál— 
hátik a' legártatlanabb termék is , bizonyos körülmények 
között. így p. o. a’ dohányt szívjuk, rágjuk, füstöljük, 
de olaja rettenetes méreg; a’ fige kedves izü, de fá
jában veszedelmes téj rejtezik ; — a’ foghagymát meg- 
eszszük, de ha a’ test’ bőrére leszszük, hólyagot szív; —
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az ökörvér méreg, de a‘ czukor-főzéshez és könyv-kö- 
tésliez igen hasznos; a’ sáfránynyal fűszerezünk, de so
ka megöl ’st. e.

B )  A 3 növényekről,

140. A* növények (vagy plánták) már nem holt hanem 
élő teremlvények; de még ezek is ollyanok, hogy sem 
éreznek, sem mozognak. Magvból kelnek a’ földben, de 
a’ melly- magvat nagyobb részint nem emberi kezek 
hintenek el, hanem az Isten hinti azt, önmagok a’ nö
vények és a’ szelek által. A ’ magvból csira lesz cs 
gyökér; ebből hajtás és levelek vagyis lombok; aztán 
gályák (zöld ágacskák), nagyobb ágak; aztán bimbók, 
virágok, gyümölcsök; és ismét magvak. A ’ növényeket 
az emberi mesterség ültetés és oltás által is tudja szapo
rítani. Értetnek pedig a’ növények alatt: fák, csemeték 
(bokrok), füvek, virágok, gombák, mohok, — sőt ide 
tartozik még a’ penész is, és a’ szivacs (spongyia). Kö
zülök némellyek rövid életűek. Ugyanazon egy nyár’ foly
tában kikelnek, felnőnek, virágoznak, magvat teremnek 
és elszárodnak. Mások kitelelnek és több nyarat is él
nek, Leghosszabb életűek a’ fák- így p. o. a’ fenyő elél 
300, a’ tölgy 500 esztendeig. Sőt a’ rengeteg ős-erdők
ben találkoznak olly bámulandó nagyságú és vénségü 
élőfák, incllyek tán a’ teremtés’ ideje óta élnek és fonállá— 
nak. De vannak sokféle nyavalyáik is a’ növények
nek : derekuk megcsomósodik vagy elpudvásul, és a’ táp
láló nedvesség bennük megdugúl; leveleik összezsu
gorodnak; virágjokba üszög esik. A ’ növények közölt 
a’ legnagyobbak és legfelségesebbek nem a’ mi orszá
gunkban teremnek, hanem messze idegen országokban. 
M iránk nézve tehát elég, az isméretesebb plántákról 
tanulni; — mint azok már itlen következnek. * )

141. Az é l ő - f á k  között nevezetesek és ismerete
sek is elöltünk: a’ tölgyfa, melly épületekhez legtartósabb 
fát szolgáltat. A ’ cserfa bő hamujáért és azon becses

* )  Az egyes növények’ bővebb leírásában a’ tanító e’ kérdé
seket tartsa szeme előtt: mi a’ neve és faja? hol terem? 
millyen részei vannak? mikor virágzik és érik? hogyan 
szaporítatik e l?  mire hasznos és káros?

C*
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makkjáért emlékezetes, mellytől a’ sertések híznak- A ’ 
tímárok és magyar vargák a’ cserfa-gubiosot és héjjat 
használják a’ bőrnek kcszitésére- A ’ fenyőiéből, melly 
a’ hideg és hegyes tartományokban terem leginkább, 
válnak a’ sok deszkák és az épületeinkre való sok szá
las fák- Ezen nemű élőfáknak tövis-leveleik vannak- Fe
nyőből forr ki a’ lerpelin. Fenyőből készülnek a’ skálu- 
lák belőle főzetik a’ szurok, kulimáz (kalamász), és a’ 
festő-korom. Rajta terem az a’ jó füstölő és rágni-való 
bogyó: a’ fenyő-magv. A ’ vörös-fenyő különös tartós 
épület-fát szolgáltat, mivel abba szu nem esik. A’ bük- 
fa és körösfa asztalosoknál kelendők; azonkívül adnak jó 
tüzelő fát is, és hamut a’ szapuláshoz. Jól égő fa a’ 
gyertyánfa; és belőle lesz a’ legjobb szenök a’ kovácsok
nak. Szénből, kevés vassal elegy, készül az iróón, (a* 
plájbász, ceruza) is. A’ vad-gesztenye fának gyümölcsé
ből, mozsárban lisztté törve, válik igen jó és olcsó szap
pan. A ’ nyírfa’ vesszőjéből söprűk lesznek; leveleiből 
sárga fösték, koromjából könyvnyomtaló ténta készül. 
A’ nyir-viz, melly a’ fából tavaszszal lecsapoltatik, bor- 
nemű ital, és nagyon egészséges. Az eperfának, vagyis 
szederj-fának leveleivel él a’ selyembogár. A’ bodza is 
egy áldott hasznos jó fa. Levelei a’ kecskék’ számára jó 
takarmányul szolgálnak. Virágja jó herbathét, bogyója 
orvosságot ád; fájából pedig mi, gyermekek, puskát, 
föcskcndöt és sípokat csinálunk. A ’ rekettyéből és fűz-fá
ból készülnek a’ fonolt kocsi- és méh-kasok. cs a’ kü- 
lönbféle szép kosarak- A ’ fiizfa’ virágjaiból (barkáiból) 
fejlenek ki és szállongnak földre junius’ elején valami 
finom pöhölykék, mellyek a’ pamuthoz hasonlók, és meg 
is fonathatnak, szövethetnek. — A ’ kerti gyümölcs-fákat 
mindnyájan jól isméritek: nevezzelek közülök némcllyc- 
ket ?

142. A* k ü l f ö l d ö n  t e rmő fák közö l  híresek 
ezek: a’ kávé-fa; a’ kéreg-fa, mellyböl lesznek az üveg
dugaszok, úszáshoz való öltözetek, és tengeri veszélyhez 
a’ mentő csónakok, — mivel ez a’ fa igen könnyű, és 
vizben nem ül alá; czítrom-fa; kánfor-fa, mellyböl forr 
ki, mint mézga (csippa, macska-méz), vagy főzetik az 
az erős szagu orvosi szer? melly mindnyájunk elölt isme-
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rclcs: a’ kánfor0). A ’ szcrecsen-dió-fa. Az a’ becses fa, 
melly az u n. fahéjat adja. Továbbá: a’ figcfa, olajfa. 
Mindezeket nálunk is nagy uraságok’ kertjeikben, fült 
üveges meleg* házakban ti is megláthatjátok még valaha. 
Mégis : a’ szágó pálma-fa, mellynck lisztes beléből az 
az apró kása formájú jószág készül, mellyel nálunk is 
árulnak a fűszeres boltokban, cs a’ mellyböl nagyon 
tápláló és jó ízű eledeleket lehet készíteni, —  kivált 
gyönge gyomruak’ és betegek’ számára.

143. A’ b o k r o k  és c semet ék  közöl nevezetesek: 
a’ szölö-lö , mogyoró, csipke, kökény. Külföldön pedig: 
az édes-gyökér csemele, melly Német- Olasz- és Spa
nyol-országban bőven termesztelik; leve nagyon egész
séges; leszűrt levéből pedig készül a’ jóféle fekete ezu- 
kor (medvo-ezukor). A ’ pamutfa Cnem pamuk), melly 
apró tokokban termi azt a’ szép fehér gyapotlat, melly
böl készül a’ karion, czicz, patyolat, muselin, parkcl 
és más többféle finom pamut-szövetek.

144. A’ f ü v e k  között legelső helyet foglalnak a’ ga-
bona-nemiiek. A ’ rozs adja a’ legláplálóbb és Iegerösí- 
löb kenyeret; egyszersmind legszaporább is. Belőle főz
nek pálinkát, melly a’ legjobb pálinka. — A ’ búza ád 
finom süteményeknek való lisztet, darát, apró-kását, 
keményítőt. ¡Szalmájából fonják az úri asszonyoknak 
szalmakalapjokat, Olaszországban. A* többi gabona-ne
mek: a’ lönköly, árpa, zab, pohánka, hajdina, köles 
és kukoricza. Árpából főzik azt a’ jó italt, a’ sert. 
(Hogyan? mikép?). A ’ káka hasznos a’ hordókhoz és 
gyékényeknek. A ’ nád jó tüzelni és ház-födélre. A ’ 
ezukor-nádnak kifőzött nedvét (melly egyébiránt tőlünk 
messze, túl a’ tengereken terem) széthordják mindenfele; 
és leginkább abból készül a’ nádméz, vagy a’ fehér ezu-
kor, melly minden füszerárus bollban árullatik. A ' ezu-
kornak leszivárgolt alja a’ szirup. Az u. n. spanyol-nádat 
is, pálezáknak, a’ czukor-nádból csinálják ki. — A ’ do
hányt felpipázzák az emberek, nálunk csak a’ férfiak, de

* )  A ’ kánfor, födetlemil hagyva, lassankint úgy elszáll a’ 
levegőbe, hogy végre semmivé lesz. De jól betakarva 
megmarad. Az tehát, hogy hozzája mindenkor bors-sze-
met kellene tenni, és ez megőrizné: babonaság. ✓
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keleten a’ nöszemélyek is; — a’ belőle készült port pe
dig, a’ tobákot (burnólol), felszipákolják. — A ’ len és 
kender adja nekünk a’ mi fehérnemű ruházatunkat. 
Azokból szövetik: a* vászon, a’ gyolcs, a’ csipke; azok
ból fonják a’ hajókra, harangokra való és másféle kö
teleket, a’ hálókat, a’ ló-islrángokat, csigán-huzó kötelet 
stb* A’ vászon-nemii hulladékokból és rongyokból pedig, 
a’ papiros-malmokban, a’ temérdek sok és különbféle 
papirost készilik* Azonban mai időben papirost már nem
csak rongyból tudnak készíteni, hanem más szerekből 
is: p. o. selyemből, szalmából stb.; a’ tűz ellen szolgáló 
éghetetlen papirost pedig (mint már föntebb tanultuk) az 
ásbest-köböl.

145. A’ v i r á g o k  közöl mindnyájatok elölt ismére- 
tesek: a’ rózsa, tulipán, liliom, szegfű, viola., jáczint, 
nárczisz stb. De a’ tulipánnak gyökerei és magvai mér
gesek; és a’ ki eszik belölök, meghal bele. A ’ liliomnak 
viszont a’ szaga nagyon veszedelmes és kábiló *). Virá
gokat általában soha sem kell orrunkhoz érlelni, mikor 
azokat szagoljuk, nehogy valamelly parányi bogarakat 
felszívjunk, miilyenek mindig találkoznak leveleik közölt.

146. Az o r vos i  f üvek  és g y ö k e r e k  hasonló
képen számtalanok. Hozzájok-érlö személyek által eszten- 
dönkint annak idejében meggyiijtétnek, és a’ patikákban 
vagy orvosoknál éltévé tartalnak haszonvételre. Hlyé
nek a’ bodza-virág, pipitér (vagyis székfü), fehér- 
málva, eziezfark, ezerjófíi, ökörfark, üröm slb. Az 
illyen füvekkel megismérkedni igen jó és használatos. Ma
gunk is élhetünk velők házainknál, betegségben. Ha 
pedig orvosi füveket a’ patikákba szolgáltatni tudunk; 
abból szép pénzt nyerhetünk- Efféle balzsamos-illatú 
füveket tehát, legalább házaitokhoz beszerezni annak 
idejekor el ne mulaszszátok; hogy ne kelljen értlök fá
radni és költségeskedni patikába. Kivált a’ leforrázott 
pipitérnek leve, kevés czukorral, nagyon áldott egy ilal 
gyomor-fájásokban, rágásokban stb.

147. Ol a j t  üthetni a’ len- és kender-magvból; úgy 
nem különben a’ lök- és napraforgó-magvakból Az olajütő 
malomnak kölyü a’ neve máskint.

* )  Lásd: IX. rész. I. szám.



Természettan. 39

148. Ke r t i  zö l ds égek :  a’ káposztának sok nemei, 
saláta, páré, pctrezselem , sárga-répa (murok), ugor- 
ka, paradicsom-alma, répa, torma, retek, bab (zölden 
paszuly), tök, borsó stb. Kivált a’ sárgarépa nagyon 
tápláló étket nyújt; és ha gilisztás gyermekek éh gyo
morra nyersen eszik, tőlök az elhajtja a’ gilisztákat.

149. F ű s z e r t  adnak ételeinkbe: a’ sátrán, gyömbér, 
bors (magyar-bors , paprika vagy török-bors , fehér- , 
fekete-, szegfü-bors); majoránna, kömény, kapor, hagy
mák. De a’ sáfrányról tanuljátok meg, hogy annak so
ka ollyan méreg, mellytöl az ember mindig nevet, az
tán álomba merül és meghal. iMég a’ szaga is szédiló, 
és szélütést okozhat.

150. F ö s t é k - a d ó  füvek is vannak a’ növények kö
zött- A’ vad sáfrány-virágból szép rózsa szinü piros fes
ték készül. Legjelesebb ama’ külföldi indigó-íü, melly- 
böl a’ finom kék fösték készül. A’ berzsen-fa (brazíliai 
vagy kámpes-fa) piros szint ád ; az orleán sárgát.

151- A ’ g o mb á k n a k ,  mint a’ növények’ sorában 
a’ legalábbvalóknak, sok nemei vannak, p o- szömörcsök, 
vargánya, csiperke, szarvas-gomba; aztán a’ fa-gomba, 
mellyből — miután hamuzsir-luggal megitatott, és puhá
ra gyuralott — lesz a’ tapló. Ez a’ neme a’ növényeknek 
nagy hirtelenséggel nö, kivált esőzéskor; de hirtelen is
mét el is vesz.

152. A ’ mohok  fákon, köveken, kősziklákon és 
csontokon teremnek- Hanas helyeken pedig a’ vizeket 
vastagon benövik; és belölök lesz a’ tőzeg*), melly tü
zelő fa gyanánt szolgál a’ han-melléki lakosoknak.

153. Értettétek az eddig olvasottakból, mennyi sok 
haszua van az embernek a’ növényekből. Mellyekhez még 
jegyezzétek meg a’ következendöket. A’ növényeknek 
minden részecskéik haszonvehetők: a3 gyökér. törzsök, 
szár, rost, levelek, virágok, nedvek, a’ héj, bél, gyü
mölcs és a’ magvak- A’ legtáplálóbb és legegészsége
sebb eledelek növényekből fíiszereztetnek is meg. Ugyan 
belölök lesznek sokféle italok is: a’ bor, sör, pálinka 
stb. Magvaik olajt szolgáltatnak. A ’ hol erdőségek és 
sok élő-fák találkoznak, ottan tisztább még a’ levegő

* )  Mi ez, lásd: V III. rész, 9 i. sz.
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is. Azok az eső-felhőket magokhoz szívják, és a’ föl
det végső szárazságra julni nem engedik. A ’ növények
nek még betegségeik is haszonvehetök; igy p. o. a’ fák’ 
tövén termő tapló tüz-élesztésro használtalik. A’ gubacs 
vagy gálles (m e l ly  egy bizonyos bogárnak a’ cseri'a-le- 
velekbe lelt befurása és bele-tojása mialt terem * ) ,  tin
tának jó, és fösléknek. Végre, minekutána a’ növények 
kihallak és elrohadlak: a’ földnek tárgyául szolgálnak, 
és azt lermékenynyé leszik. Azt a’ gyönyörűséget ide 
nem is számlálván, mellyet zöldelő mezők, rétek, virá
gokkal ékeskedő és gyümölcs-fákkal rakolt köriek és 
szőlő-hegyek szereznek a’ mi szemeinknek és sziveinknek.

154. De vannak a’ növények közölt is á r t a l ma 
sok és mérgesek, mellyek magokból nem jó gőzöket pá- 
rolganak k i; és ha azokat meg találtuk enni, halált okoz
nak minekünk. Illyenek p. o. a’ bőién, hunyor, ebszölő, 
bürök (kivált a’ vizi bürök), farkas-alma, rozsnok vagy
is anya-rozs , a’ maszlagos nadragulya , telü-fa , a’ 
kikirics (őszike), a’ sárfü-magv, a’ gombák többnyire 
mindnyájan slb- Ezeket ismerni kell, hogy tülök óvakod
hassunk. A’ bürök úgy különbözik a’ petrezselyemtől, 
hogy alatt annak levelei simák, és szárai viola-sziuü pöt- 
lögetésckkel fényiének. — A’ dohány is mérges fii, meri 
kábítja fejünket, és a’ soka ártalmas a’ pipázóknak is. 
Kivált gyermekeknek soha sem kell enni ollyan fűből, 
magvbóí vagy gyümölcsből, mellyet- még soha sem et
tek , és nem is ismernek; hanem valahányszor ollyant 
látnak, igy kell gondolkodtok:

Ezt a’ bogyót; — bár szép; mivel nem ismerem,
En a’ szárán hagyom, ’s megenni nem merem.

155. Bakony-Bélben történt, hogy egy gyermek ha
za jővén az erdőről, mindjárt dicsekedve elbeszélte, hogy 
ő vad-cseresnyél talált, és evett is abból. Még a’ va
csorát otthon is jó izüen elköltötte , és nem mondolla 
semmi baját. Hanem lefeküvén, éjfél tájban nagy égető 
szomjúságot érzett; de a’ vizet, mellyel neki nyújtottak, 
csak alig tudta lenyelni nagy nehezen. Utóbb elkez
dett félre-beszélni (fanlazirozni), gyomor-görcsöket ka-

* )  Lásd: II. rósz, 63. V II. szám.
*•*) Az Alföldön: bába-fog.
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polt, feje szédült és a’ hányás erötclte. Végre mély 
álomba merült- ¡Szüléi megörüllek, hogy elmúlt baja 
egyetlen egy jó íijoknak. De melly igen megijedtek, 
midőn reggelre kelvén és felébredvén, úgy találták, 
hogy az ö kedves Fcrkó fijok mindkét szemére megva
kult. Siettek most értelmes orvos-doktorért menni, ki 
ugyancsak még jókor jött; és a’ szülék’ elbeszélései
ből megértvén, hogy a’ fiú valami mérges bogyókat e- 
vett az erdőben, — hánytalót adott be neki. A’ midőn 
aztán a’ gyermek* gyomrából kijött a* sok gonosz magv 
és bogyó: meglátszott ekkor, mit evett a’ fiú, t. i. nad
ragulyát. A ’ fiú szerencsésen meggyógyult, és szemei
nek világát is visszanyerte.

150. H o g y a n  l e h e t  a’ m é r g e s  f ü v e k r e  rá- 
j ó k  e s m é r n i ?  A’ melly fűnek kellemetlen nehéz sza
ga van; a* mellyet nem eszik m eg sem disznó, sem szar
vas-marha; a’ melly nedves rejtek-helyeken, mocsá
rokban, tavakban, és vizekben terem; mellynek virága 
mocskos szinü; levele homályos szinü és szőrös; az bi
zonyosan mérges plánta, és annak békét kell hagyni.

157. Az Isten még a’ mérges füveket sem teremtet
te hiában; inért az orvosok azokból hathatós gyógyító 
szereket tudnak készíteni; — más növények viszont, 
mellyeknek hasznokat nem tudjuk, ha egyébre nem va
lók, egészséges levegőt párolganak ki, a’ roszat pedig
I) esz i v j íí k»

158- Fél-plánták, fél-állatok: a’ korállok, polüpu- 
sok és a’ habarniczák, mindnyájan a’ leugerckbcn.

C) A z (illatokról

159. Az állatok élő, mozgó és érező leremtvényei az 
Istennek, Minden állatokkal közös tulajdonság az, hogy 
velük szülelelt ö s z t ö n t ő l  vonalnak mind arra, a’ mit 
nekik tenni szükséges. Ez pótolja ki nálok az észt, 
mellyel megajándékozva nincsenek. Annál fogva nemü
ket föntarlják, bizonyos időben párosodnak*), fiakat

* )  A ’ Jiim azaz l a n ,  és a’ nő (más szóval nőstény , nőcn- 
A<?), a’ párosodás, és a’ maga nemének szaporítása: meg- 
\an még a’ növények’ országában is. Itt is minden plán- 
tában és virágban van kim és nőcskc. Némellyeknél alig
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hoznak világra, azokról gondot viselnek ; mikor éhez
nek, cinkéül vesznek magokhoz eledelt; — és pedig ki 
tudják keresni épen a’ nekik-valót. Sőt nómellyek a’ 
jövendő időkről is tudnak gondoskodni, mint a’ méhek, 
hangyák, hörcsögük- Tudnak magoknak való lakhelyet, 
fészkeket és lyukakat készíteni- Tudják aztán mago
kat ellenségeik ellen is védelmezni. Tudnak végre kü
lönbféle mesterségeket megtanulni az emberektől; mily- 
lyenekro tanítatnak név szerint a’ majom, kutya, ló stb.

160. É r z é k e n y s é g e i k  ollyanok vannak az ál
latoknak, hogy azokkal némellyek még az embert is fö
lülhaladják; p. o. látással a’ sas, szaglással a’ kutya, 
hallással a’ vad disznó, kóstolással a’ majom stb.

161.̂  E l l e n s é g e i t ő l  oltalmazni magát minden 
állat az ő módja szerint tudja. A’ tyúkoknak p. o- az 
ölyv az ellenségük és üldözőjök- Ez a’ gonosz madár 
c Ily magasan lebeg a’ tyuk fölött a’ levegőben, hogy az 
ember’ szeme alig veheti észre; de a3 tyúkoknak olly 
éles szemet adott az Isten, hogy azt az ő ellenségüket 
azonnal meglátják; és vagy futnak vagy buvnak előtte- 
A’ csirkék még nem tudják , mi legyen a’ veszedelem; 
mégis megértik anyjok’ intését, ’s azonnal annak szár
nyai alá rejteznek, vagy a’ legközelebbi dudva közé. A’ 
majmok és más állatok a’ magok bátorságára strázsákat 
állítanak ki, a’ mellyek aztán lármát ülnek, mikor vesze
delem van. A ’ léntás hal valami fekete nedvet tart ma
gában ; és, ha kergetik, kibocsátja azt magából a’ vízbe, 
mellyel a’ víz megzavartatik, és ő elfut. A’ szagos pety— 
meg és a’ görény olly utálatos bűzt és büdös nedves
séget bocsát ki hátul, mikor hozzája ellensége közelit; 
hogy miatla mind embernek mind állatnak el kell fűlni 
tőle. A ’ lovak, a’ megtámadó farkas ellen, fejjel üsz- 
szebuvnak, és magokat hálulsó lábaikkal védelmezik. 
Ellenben az ükrük farral fordulnak össze ¡Ilyenkor, és

észrevehetők szemeinkkel; némellyeknél pedig, mint kü
lön növények, nyilván vannak. Ez utóbbiak—féle p. o. a’ 
liliom és a’ kender, mellyben az u. n. virágos kender, a’ 
him-fél: a’ magos ( a z a z : magvat, gyümölcsöt termő és 
nemét szaporító) kender, a’ nőstény - fél. — Van him és 
nőstény: kapocs, óra ’stb.
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szarvaikkal állanak kifelé, az ellenség ellen. — A’ disz
nó az agyaraival; a’ kutyák, farkasok és rókák hara
pással ótalmazzák magokat. A' vizi madarak —  mint 
p. o. a’ sárosa, vizi-tyuk — a’ veszedelem’ idején hir
telen lebuknak a’ viz a lá: és onnét nagy távúiról jönek 
ismét fel a’ y í z ’ színére. A ’ tekenösbékák, a’ katylók 
és a’ csigák, az ö házaikba; a’ tiiskés-borzok az ö tüs
kés bőrökbe buvnak be. A’ madarak orraikkal és kör
meikkel vágnak, vagy elröpülnek. A’ méhek és dará- 
zsolí csípnek- A’ férgek, kivált bogarak, összehúz
zák magokat, leesnek a’ földre, és holtaknak tettetik 
magokat. Más állatok, mellyek az ellenállásra erőtle
nek, sebes futás által mentik meg életüket; mint p- o. 
a’ nynlak, szarvasok és az özek.

162 Hogy az állatoknak némi-nemü o k o s s á g o k is 
van, erre sokféle elbeszélések szolgálnak, mellyek kö
zöl néhány ime itten következik«

1) Egy e l e f á n t  egykor valamelly utczán végig 
menvén, egy szabónak ablakja elöli kellett elmennie. 
Az ablak földszint volt ’s épen akkor nyitva állott. 
Az elefánt, azon elmenet, ormányát (azaz: hosszú or
rát) az ablakon szaglászás végeit benyújtotta- Az egyik 
szabó-legény olly pajkos volt, hogy tűjével az elefánt’ 
ormányát megszurdalla- i^rre az elefánt szép csönde
sen csak ment ám egy zavart tócsához, melly onnét nem 
messze volt; egész ormányát (valamennyi csak bele fért) 
abból a’ zavaros vizböl tele szívta: visszament a’ nyilt 
ablakhoz, és mindazt a’ sok csúnya mocsár-vizet a’ 
szabó-műhelybe beföcskendetle.

2) Egv kalmárnak volt valamelly igen hiv és vi
gyázó k u t y á j a .  Egykor a’ kalmár, haza felé utazni 
szándékozván egy vásárról, mellyen sok pénzt árult, 
lóra ü lt, és pénzét háta mögé egy katona-zsákban pa
ripájára felcsatolta. A ’ kutya mindenütt mellette futott. 
Utazás közben a’ csat-szíjak, mellyekkel a’ katona-zsák 
álszorítva volt, megtágultak; úgy hogy a’ zsák leesett, 
a’ nélkül, hogy azt a’ kalmár észrevette volna. A ’ ku
tya pedig látta, és mindjárt is nyihogni kezdett- A ’ kal
már erre nem ügyelt semmit. Midőn a’ kutya még erő
sebben ugatna, a’ kalmár az ostorral néhányszor jól rá 
vágott. De a’ jó kutya még most sem hallgatott- Fel
ugrándozott a’ lóra, annak lábait] harapdálta, hogy ne
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menjen odább; és még az orra is habzott. Most a’ kal
már azt hitte, hogy az ö kutyája megdüliödölt; azért 
kirántván pisztolyát bele lőtt a' kutyába? melly lüstint 
Osszerogyott. Ö pedig odább nyargalt- Már jó darab 
földet elhaladóit» midőn hála mögött tapogatott, és (nem 
kevés megijedésére) észrevette, hogy nincsen a‘ kato
na-zsák. Most visszalovagolt: kutyájának vérét látta 
minden nyomon; végre eljutott oda, hol a’ zsákja leesett 
volt. Olt feküdt a’ hűséges kutya a’ zsák mellett, csó
válta a’ farkát, urának kezét megnyalta, és— kiment 
belőle a’ pára-

3) Régenlen olly bárdolallan s z Q k á s  uralkodott Ró
ma városában, hogy az ollyan embereket, kik valami 
ezégéres bűnért halálra Ítéltetlek, vad állatoknak vetet
lek eleikbe, mellycket már előre bezárva tartottak és 
koplaltattak,—  hogy a’ szerencsétlen'emberre annál dü
hösebben rohanjanak. Egykor valamelly elszökött kato
nát (dezertori) fogtak el, és illyen kegyellen módon 
akarták kivégezni. Egy kiéhezett szörnyű o r o s z l á n t  
eresztettek ki rája. Dühösen rohant ki a’ fenevad ; de 
hah! melly csoda!— az oroszlán, a’ szökött katonát 
megpillantván, hízelkedve lábaihoz simult, azokat meg- 
nyalogalla, és örömét mindenképen kimutatta Az ité- 
lő-biró maga eleibe hivalá a’ katonát, és (udakozá tő
le, miképen legyen az, hogy az oroszlán őt nem bántja. 
Akkor a’ szökött katona e’ következendő históriát beszó
ló e l: ,-Mikor én elszöktem, féllemben az erdőbe rej
teztem , hogy senki rám ne találhasson. Ottan egykor 
igen fáradt lévén, valamelly barlangba bújtam, maga
mat kipihenni- De alig hogy benne voltam, csak jölt 
ám utánam egy nagy oroszlán, mellynek ez volt 
a’ tanyája- Majd szörnyűt haltam volna ijedtemben; de 
uz oroszlán lassankint közeliiéit felém; nagy esennen 
nézett rám, és a* jobbik lábát Ölembe telte. Akkor lát
tam , hosy a’ láb egészen megdagadva és már eves is 
volt. Megvizsgáltam tehát, és úgy tapasztalván, hogy 
az állatnak egy nagy szálka ment a’ lábába, azt mind
járt kihúztam, a’ sebes lábát egy silány keszkenővel be
kötöttem : mire aztán az hamar meg is gyógyult. Az 
oroszlán ezen nagyon megörült, engem nyalogatott, far
kát csóválta, és megludalta velem óhajtását: miszerint 
csak bátran maradnék meg nála; — mivel sejdítette, hogy
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igen félek tőle. Most már mindennap hozott számomra fris 
hus - darabokat, azon állatokból, mellyeket prédájává 
telt. így folyt a’ dolog sok ideig. Végre az oroszlán nem 
jött többé vissza; és én nagy szomorúságomra azt gya
nítottam, hogy kclepczébe esett és elfogták* Most immár 
én sem maradhattam tovább a’ barlangban; odahagytam 
tehát mind a’ barlangot mind az erdőt, és nem sokára 
én is olly szerencsétlenül jártam, hogy üldözőimnek ke
zekbe kerültem. Befogva lettem, halálra Ítéltettem, és 
irtózással vártam valamelly fenevad állal leendő üsszc- 
szaggatlatásomat. Meg is nyílt a’ vas kalitka, előrohant 
belőle egy nagy oroszlán; de az történt, a’ mit láttatok 
mindnyájan. Az oroszlán békét hagyott; mivel épen az 
volt, mcllynek sebes lábát én meggyógyítottam, és a’ 
mclly viszont engem táplált.“  Az itélö-biró c’ dolgon 
megillelödvén, a’ halálos rabnak megkegyelmezed, és 
életén ’s szabadságán kívül neki ajándékozta az orosz
lánt is, melly most már az embertől soha el nem ma
radt, hanem mindenütt melette forgott, mint a’ kutya; 
és holtig kisérgetle nagy szelíden-

4) Egy nótáriusnak volt s e r e g é l y  madara, oly- 
lyan okos, hogy tudott nemcsak többféle dalokat és éne
keket elfülyölni, hanem szókat is kimondani. Volt neki 
egy kis kényes leánykája is, ki minduntalan sirt, jaj
gatott, nyefegell és makranczoskodolt. A ’ seregély ad
dig vigyázta és próbálgatta a’ kis leánynak rivó hang
jait, hogy végre szinte úgy tudott sirni és jajgatni, mint 
az a* gyermek. Valahányszor aztán a’ leányka sirva 
fakadt, a* seregély is rákezdett; és illyenkor mindig cl- 
szégycnlelle magát a’ kis leány, azt vélvén, hogy öt a’ 
madár kicsufolja: — a’ minthogy aztán illyen módon el 
is szokott a' rivástól.

5) K- városkában viszont bizonyos sütőnél (péknél) 
egy p a p a g á l y  madarat tartottak a’ szobában. Kz ad
dig vigyázta a’ szókat, hogy már egészen csacskává 
lelt* Egykor rulul felcsufolta a’ sülőgazdát. Ez az em
ber t. i. hamis mértékű apró zsömléket is sütkérezett, 
de a’ mellyeket külön szobában elrejtve tartott. Elfogy
ván pedig az igaz mértékű zsömlék, cselédeinek gyak
ran szokta kiáltani: Né z z e t e k  a’ másik sz obában !  
’S e’ szókat is (többek közölt) megtanulta a’ papagály.
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Midőn aztán a’ vármegye’ esküdfje jött a’ zsömlék’ és 
kenyerek’ mértékét vizilálui, és a’ külső szobában (melly- 
ben volt a’ papagály is) mindeneket igaz mérték szerint 
talált, és mármár odább menni készült: akkor a’ papa
gály clkiáltotta magát kalitkájából: Nézze t ek  a’ má
sik s z o b á b a n !  A’ vizitáló úr a’ dolgot nem vélvén 
tréfának, tüstint vizsgálódott a’ benyiló szobában is; és 
hát ime! itt rá akadt a’ hamis mértékű sok apró zsöm
lére, és az álnoklelkü mesterembert érdeme szerint meg
büntette.*)

163. Midőn az állatok elfáradnak , pihenésre és 
a l u v á s r a  van szükségük, hogy erejök visszajőjön. Alu- . 
vasok’ ideje némellyeknek az é j; de az éjjeli madarak
nak és ragadozó állatoknak a’ nappal. A’ melly állatok 
pedig télen által nem találnának élelmet, és nem is gyűj
tenek télrevalót: azok, a‘ hideg bekövetkezvén, félre 
elfeküsznek, és az egész telet átaluszszák megmereved- 
ten. Csak tavaszszal ébrednek fel viszont, lllyenek p. o. 
az ürge, borz, medve, békák, bogarak; és a’ kígyók: 
mellyekröl innét az a’ mese is van, hogy egy utas, 
megsajnálván a’ hidegen megfagyott kígyót, felvette ke
belébe, hogy fölmelegítse; de fölelevenedvén, jóltévöjé- 
nek azzal fizetett, hogy agyonmarta.

164. E l e d e l ö k  az állatoknak különbféle: némel- 
lyeké hús, némellyeké növény. I t a l u k :  némellyeké vér, 
némellycké virágok' és füvek’ nedvei. Szert tesznek pe
dig ezen eledeleikre vagy erejök által, mint a’ farkas 
és oroszlán; vagy ravaszsággal, mint a’ róka és a’ 
macska; vagy hálóba-kerítéssel, mint a’ pókok. A’ baglyok 
a’ kicsiny madarakra, altokban ülnek rájok. — Meg
szerzett prédáikat sem egyformán emésztik meg az ál
latok- Némellyck az ételeket fogaikkal megörülvén, 
vagy egyenesen a’ gyomorba viszik, vagy előbb a’ bögy- 
be, onnét a’ gyomorba- Sok állatnak pedig (mint a’

• Több efféle érdekletes anekdotákat láss ezen czimű könyv
ben: í'sodálatos állatok’ kabinetje , készítette Kovásznai 
Kovács István. Pesten. Trattnernál, 1326. 8ad-rét, 170 
lap. Nyolcz képpel.
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mi szarvas-marháinknak is) kellős gyomruk van. ° )  Az 
egyik csak bizonyos nagy zacskó, mcllybe az eleséget be- 
tcperik. Ebből azt felökrendezvén megrágják (köröznek), 
és úgy bocsátják le a’ másik gyomorba, melly az igazi 
emésztő gyomor. Némclly állatok pedig (mint a’ kigyók, 
halak és madarak) elevenen nyelik el prédájokat; és mi
után annak húsát és vérét megemésztették, a’ csontokat 
és tollakat szépen kiokádják: mint illyen okádott izéket 
láthat az erdőn akárki i s , ha vigyáz erre.

165. H a n g o t  minden állat ád magából; kivált mi
kor haragszik, éhes vagy jókedvű- De minden állat más 
hangot ád; mint p. o. a’ farkas ordít, a’ kutya ugat és vo
nít, a’ kigyó sziszeg; hát a’ bagoly? a’ tücsökV a’ béka? 
a’ juh? a’ tehén? a’ Ind, a’ récze? — De hát a* halak ?

16G. Huh á z a t j a  minden állatnak, épen neki-való 
van; némellyeknek tollas, és pedig zsiros is (védelemül 
az eső ellen); másoknak viszont pikkely vagy vastag bőr, 
vagy szőrös bőr.

167. Az állatok’ é l e t  - i d e j é n e k  tartóssága is vég- 
hetetlenül különböző. A ’ pillék csak kevés napig élnek 
úgy, mint pillék; sőt van egy pille-faj, mellynek élete 
csak egy napig tart. Ellenben más állatok 100 — 200 esz
tendeig is elélnek, mint az elefánt, tekenös-békák, csu
ka, sas, holló, hattyú slb. A* szarvasmarhák 20 esz
tendeig élnek; a’ lovak 30-ig, a* kutya mintegy 12-ig; 
a’ juh, róka, kecske, és nyúl 8 — 10-ig. A’ békákban, 
kigyókban és sok bogarakban az élet rendkívül s z í v ó s ; 
azaz: ezek az állatok sok sérelmeket el bírnak szenved
ni, és sok ideig eledel nélkül ellehetnek, és mégsem 
vesznek el. — (Egy vadász-inas nem hitte, hogy a’ hol
ló 200 esztendeig is elélne; azért fogott egyet, és meg 
akarta próbálni rajta, ha.igaz-e. Mit mondasz ehhez?)

168. Mi emberek immár, kiknek az Isten az oktalan 
állatokon uralkodást engedett, azoknak sok h a s z n a i k a t  
veszszük. Húsok eledelünkre szolgál. Azonkívül zsirjo- 
kat, tejöket, véröket, tojásaikat, velejüket, sőt némelly 
állatoknak belső részeiket is megeszszük. A’ nagyobb

v)  A’ mészárosok négyet számlálnak, mellyek: a’ bázsing, 
darázs-fészek, százrétü , oltős gyomor.
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állatok’ kövérségéből és faggyújából *3 gyertyát és szap
pant készítenek. A ’ nagy halak’ zsírját mécs-égetésre és 
bőrök’ ’s szíjak’ kenésére használják. Az ökör-vér szük
séges a’ czukor-készítéshez, könyv-kötéshez, és a’ sö
tét-kék föstékhez, Az állatok’ tejéből készül a’ vaj, 
túró cs sajt. (Sajtok közül híresek: a’ svájczer és Ma
gyarországban a' breznyói (a ’ brindza)-luró). Az állatok 
beleiből készül a’ húr. A’ lovak, ökrök vonják az eké
ket , kocsikat és szekereket. A ’ lovak’ hátain nyarga- 
lóznak az emberek. ¡Szamarak, tevék, öszvérek nagy 
terheket hordoznak egyik helyről a’ másikra. Csontjaik
ból az állatoknak, szarvaikból, és fogaikból készítet
nek a’ kés-nyelek, fésűk, pipa-szárok, piksisek, hal-hé
jak. Elvetendő csontjaikat, mcllyeket a’ mi országunk
ban nem tudnak használni többé semmire, más országok
ban meggyüjtik, összetörik apróra, és trágyául használ
ják. Inaikból, porczogóikból, körmeikből főzik az cny- 
vet. Bőreikből, tímárok és cserző-vargák által kikészít
ve, lesznek a’ talpak, és lábbeliknek, kocsiknak, lószer
számoknak való bőrök. Kecskék’ bőréből készül a’ szaty- 
tyán ; szamarakéból a’ pergamen; bak - kecskékéből a’ 
kordován. Az irha és bagaria is az állatok’ bőréből ke
rül. Más állatok’ szőrös bőrei (mint a’ rókáé, medvéé, 
nyesté, menyété, hörcsögé stb.) szőrösen meghagyat
nak, és téli ruhákra, prémeknek, bundáknak használtat
nak. (Ki az a’ mesterember, a’ ki a’ bundákat készíti? 
Hát a’ kik kikészített bőrből dolgoznak, azok minemü 
mesteremberek?) — Az állatok’ szőreivel székeket, ko
csi-vánkosokat, laptákat és derekaljakat (matráczokat) 
lömnek ki; a’ juhok’ gyapjújából lesz a’ posztó, flanel, 
mollon, szűr és pakrócz. A ’ nyulak’, kecskék' és kutyák’ 
szőreiből készítetnek a’ kalapok és harisnyák. A ’ sör- 
lékből lesznek a’ különbféle kefék, meszelők, borosták 
és ecsetek (főslő pemszli). A ’ hajakból és kecskeszőrök- 
ből lesznek a’ parókák és álhajak. A’ madarak’ tollai 
ágyi-ruhákra, iró-szerszámra és fej-ékességekre használ
tatnak. A' selyem-bogarak’ szövetéből számos selyem
ruháknak -való matériák készülnek, p. o. szalagok (pánt

* )  A* kemény kövérségnek neve szarvas-marhában és Juliban 
faggyú, sörtésben háj. Mi a’ különbség tehát a’ zsir és 
faggyú közölt?
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likák), tafota, atlasz, bársony, sinór, czérna. A ’ mé
hek’ szorgalma után nyerünk mézet, márczot és viaszt 
(mellyböl véghetetlen sok szép miveket tudnak ma már 
készíteni, mint p. o. viaszos vásznat, gyertyát, viasz
gyöngyöket, viasz-figurákat, képeket stb). A’ mada
rak emésztik és fogyasztják a’ férgeket és dögöket. Az 
apró tengeri csigákkal a’ vad emberek pénz gyanánt 
élnek. Végre az állatoknak trágyájok is nagyon hasz
nálatos a’ földekre; sőt ha megszárad, tüzelnek is azzal 
sok helyen. —  Még némelly állatokat megtanítanak kü
lönbféle mesterségekre , mellyekkel aztán azokat ország
ról országra, városról városra hordozzák és pénzért 
mutogatják. Cselekszik ezt névszerint az olaszok, és 
pedig elég kegyetlenül; a’ medvét, kakast p. o. tánezol- 
ni úgy tanítják, hogy sip-szó mellett azokat olly vas- 
pléhre állítják, melly alatt tüzelnek- Majmokat taníta
nak meg legtöbbre.

169. Sok állatnak hasznát pedig ember nem is tudhatja, 
valamint azt a’ czélt sem, mellyböl azokat az Isten te
remtette. De az Isten tudja, mire valók. És nem kell 
gondolnunk, hogy minden állatnak épen ember’ haszná
ra vagy szinte kedvéért kellene teremtve lenni. Né
melly állatok pedig mintegy dicséretes és követendő szép 
tulajdonságokkal is birnak ; úgy hogy tolok méltán ta
nulhatnak még az emberek is. Minden esetre az állatok 
a’ teremtés után arra is szolgállak, hogy az ember azo
kat utánozta, és lölök sokat tanult. Ugyanis az ember
nek legszükségesebb mesterségei és szerszámai (mellyek- 
re mindjárt a’ legelső embereknek szert tenniök kellett) 
ollyanok, hogy azok az állatoknál is feltaláltatok, p. o- 
a’ szövés a’ póknál, házcsinálás a’ méheknél és hódak- 
nál, olló a’ ráknál, takarítás a’ göziinél, hörcsögnél; ha
józás a’ tengeri csigáknál; fűrész a’ i'ürészhalnál; éneklés 
és sípolás a’ madaraknál. A’ darázsfészek is figyelmü
ket az embereknek korán magára vonhatta. Azért én 
sem szégyenlek tanulni az Istennek ezen csodálatos le- 
remtvényeitöl, az állatoktól. Tanulok: munkásságot, 
békeséges együttlakást és iparkodást a’ méhektöl és 
hangyáktól; engedelmeskedést és hűséget a’ kutyától; 
csinosságot a’ macskától; korán-kelést és korán-fekvést 
a* tyúkoktól és éneklő madaraktól; szelídséget a’ galamb
tól : béketürést és állhatatosságot a’ lótól és szamártól;

KÉZI- KÖNYV". II. d
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takarékosságot cs előre - gondoskodást a’ hörcsögtől és 
gözütöl; vigyázást a’ kakastól és fias-tyúktól slb. 
Innét a’ régi és újabb bölcsek sok szép tanulságos me
sék’ Írására is vetlek alkalmatosságot az állatokról:
mincmüek ama’ mesék a’ rókáról és hollóról; a’ juh- 
börbe öltözött farkasról; a’ farkasról és a’ folyamnál 
ivó báránykáról. Illyenek e’ Kézi-könyvben is, a* II. és 
IV* részben.

170. De az állatok, ennyi sokféle hasznaik mellett, sok 
ká r t  is tesznek az embereknek. Néha megemésztik 
mindazt, a’ mit az ember maga számára akart ter
meszteni. A ’ vakond felturkálja a’ földet, és az által a’ 
növény-termesztést akadályozza Az egerek és a’ csere
bogarak’ hernyói megeszik a’ növények’ gyökereit; azok
nak gyönge leveleit viszont a’ csigák és kukaczok kere
sik fel. A ’ hernyók és bogarak, némelly esztendőben el
szaporodván, megemésztik a’ fák’ leveleit; és ez lesz
oka annak a’ nagy kárnak, hogy az olly esztendőben 
semmi gyümölcs nem terem. A’ sáskák és tücskök fel
eszik réteken a’ füveket, szántó-földeken a’ gyönge
gabonát, és gyakran nagy károkat tesznek. A ’ darázsok 
kiszívják az édes gyümölcsök’ levét- A ’ verebek is se
gítenek nekik; ’s e’ miatt az emberek sok cseresnyét 
cs szőlő - gerezdet elvesztenek. Továbbá megemésztik: 
az egér cs zsizsik padláson és hombárban a’ gabonát 
és a'száraz főzeléket; a’ denevér (szárnyas-egér) a’ sza
lonnát ; a’ hangya a’ ezukrot és mézet; a’ moly a’ sző
rös bőrt és a’ gyapjút; a’ nyüvek a’ husi; az atkák a’ 
sajtot. A’ szú az épületek’ fáinak, a’ tengeri férgek a' 
a’ hajóknak veszedelmesek. A’ telük, bolhák, csimazok 
és más illy apró állatok az emberek’ és állatok’ testén 
alkalmatlankodnak. Az emberek’ belső részeiben pedig 
különféle giliszták és férgek tartózkodnak, és nekik 
veszedelmes nyavalyákat okozhatnak. A’ rókák, me
nyetek és a’ karvalyok a' gyönge állatok után leselked
nek. A’ nagyobb ragadozó állatok ellenben néha az em
bert is megtámadják. Sok kigyó, és más egyéb csu- 
szó-mászó állatok szinte meg is dühösznek: melly nya- 
valyájokban harapásuk mérges és halálos. Mindezen ál
latoknak kártételei ellen azáltal védelmezzük magun
kat, hogy azokat pusztítjuk, öljük: és mind önmagunk
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ra, mind jószágunkra lehetőségig gondot viselünk. Vall
jon tehát miért nem biin megölni az állatokat?

171. Hogy immár az állatokról szóló egész tudományt 
annál könnyebben elménkbe vehessiik: a’ tudósok az ál
latok’ összes seregét h a t  fö o s z t á l y r a  osztották 
el, mellyek imigyen következnek: szoptató állatok, ma
darak, két-lakuak (vagy uszó-mászók), halak, bogarak 
és férgek. Mindenik féléből meg fogunk ismerkedni kö
zelebb is némellyekkel. Hanem megjegyezzük azt itt 
mostan mindjárt, és az állatok’ országának mind a’ hat 
osztályára nézve: hogy a’ legnevezetesebb, legnagyobb 
és legszömyücbb állatok nem a’ mi országunkban terem
nek, hanem lölünk igen messze tartományokban. Mi azo
kat nem láthatjuk, ha csak leföslve nem; vagy ha ele
venen is nem mutogatják pénzért az állat-hordozók: a’ 
mikor az olly ritka állatokat megnézni el sem is fogjuk 
mulasztani. Tehát mi csak azokról az oktalan vad * )  ál
latokról fogunk tanulni valamit, a’ mellyek itt ez ország
ban mi köriílünk is találtatnak.

a )  A ' szoptató állatok.
172. Meleg piros vérüek, és eleven íiakat hoznak a’ 

világra- Közölök nevezetesek: a’ czet (hal) és az elefánt, 
mint a’ legnagyobb élő állatok vizen, földön- A’ czet’ 
nyelvéből (melly akkora, hogy liz mázsánál is többet 
nyom) lészen a’ halzsir; állkapczájából a’ halhéj. Az 
elefántnak két nagy agyarából vannak az u. n. elefánt- 
csontból készült müvek- Az oroszlán a’ legerősebb ál
lat a’ föld’ kerekségén \ a’ tigris a’ legdühösebb és leg- 
vérengezőbb. A ’ szelíd szarvas (más névvel: az irám, 
taránd, nyargalócz) az éjszaki tartományok’ lakosainak 
becses házi állatja, legfőbb világi kincse és egy minde
ne. A’ teve viszont a’ napkeletieknél megböcsülhetetlen 
hasznos állat, melly nekik háznál paripa, kocsi, sze
kér gyanánt szolgál, a’ sivatag homok-pusztákon való 
utazásban pedig egész hajó gyanánt. A ’ majom legha
sonlóbb állat az emberhez; névszerint ennek az a’ fa
ja, mellyet orángutángnak hínak. — Még e’ rendbeli 
állatok: a’ medve, szarvas, őz, tengeri borjú, tengeri

* )  A ’ szelid és házunkhoz fogadott állatokról lásd a’ X-dik 
résznek III. E )  számait.

d *
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kutya stb. — A ’ hazánkban is feltaláltató, és elöltünk is
meretes szoptató állatok közöl valók im e’ következők:

1) A’ f a rkas .  Kutya-faju állat. Szine ordas, vagy
is sötét szürke; morcz, vad, egyedül-bujdokló állat; de 
télen és nagy erdőségekben csapatonként is jár. Gyön
ge állatok’ húsával él, p o. ? — Félteni kell tőle a’ lova
kat, csikókat és az aklokat. Az embert csak nagy szo
rultságban támadja meg. Ellene úgy kell magunkat vé
delmezni, hogy tűzkövet kell szikráztatni, tüzet rakni, 
vagy lánczot zörgetni; vagy magunk után egy kölön- 
czöt, darab ruhát és más effélét kell huzni. A’ duda-szó 
is elfutamítja. De ha több farkas is van együtt: ak
kor ellenök nincs védelem, ha csak fára fel nem fut
hatsz. Mert az utasra, ha magát védelmezi, havat 
szórnak elöl-hálul, betemetik és megfojtják. Németor
szágban a’ farkas olly ritkaság, hogy pénzért mutogat
ják. Azt tartják, hogy életében csak egyszer kölyke- 
zik. Elél 15—20 esztendeig. Úgy lövik agyon; vagy 
vermet ásnak neki, ’s abban fogják. Bőréből ollyan 
bundák lesznek, mellyekbe soha sem esik moly. Nevét 
emberek is viselik, mind vezeték- mind kereszt-né
vül. Küldött farkas nincsen, és az csak mese. Vala
mint mese az is, hogy: ha mezőn a’ farkas az embert 
meglátja, az ember elrekedne. Farkas-alma, farkas-há
lyog. farkas-gúzs, farkas-barátság: mind rósz dolgok.

2) A ’ róka.  Közönségesen vörös; farka lompos. 
Föld alatti lyukakban lakik, mellyekből többfelé is van 
kijárás, hogy a1 kutyákat megcsalhassa. H ogy pedig 
lyuk-ásással ne vesződjék, bemen a’ borz’ lyukába: 
abba büdösséget és csúnyaságot csinál, rmllycl a’ bor
zot elűzi és lyukát magának elfoglalja. Elfogja és meg
eszi a’ bárányt, az özfiat, nyulat, madarakat és a’ há
zi baromfiakat, kivált a’ tyúkokat. Ma megszorul, meg
eszi a’ halat, rákot, gyikot és békát. A* gyümölcsöt és 
szőlőt kiváltképen szereti, valamint a’ mézet is- Hires 
állat sokféle r a v aszsága i r ó l .  Mikor p. o nagyon 
éhes, leereszti lompos farkát a’ vizbe; és mikor érzi, 
hogy már néhány rák bele-csipeszkedett, hirtelen ki
rántja a’ szárazra, és felhapsolja azokat. Máskor vi
szont, ha bolhák nagyon hárborgatják, egy gyiiret szal
mát vagy mohot szájába vevén, farral lassankint a’ víz
be ereszkedik, és mikor már a’ bolhák — futván a' viz
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elöl — mindnyájan a’ szalma-csulakon keresnek menedé
ket , azokat ar csutakkal együtt hirtelen a’ vizbe ejti és 
ott hagyja. — Az efféléket a’ rókával az ész cseleked- 
leti-c, vagy micsoda ?

3) A’ nyú l  félénk mezei állal; honnét a’ félénk 
embert és gyermeket is nyul-szivünck szokás mondani. 
Futni nagyon sebesen tud; honnét van az a’ magyar 
példabeszéd: f e l k ö t n i  a’ n y u l a k ’ bo c s k o r á t ?  ¡sze
meit aludlában sem hunyja be, mert szempillái rövidek. 
Olly szapora fajú, miilyen a’ négylábú állatok között több 
egy sem. De nem szaporodhatik el fölöttébb; mert em
berek és állatok üldözik. ¡Sőt varjuk is birnak vele; és 
ha két varjú összeáll, addig zaklatja, mignem végre 
a' nyúl kifárad és prédájok lesz. Fiait maga is föl
eszi néha- Húsát a’ zsidók nem eszik meg; de nekünk 
keresztyéneknek az kedves falat, melly kapós az urak’ 
asztalán is. Közembernek azokat vadászni tilalmas; és 
ezt mulatságul az uraságok szokták magoknak föntar- 
lani. Megkeresi a’ káposztás kerteket, mellyekben sok 
kárt tesz. Télen lerágja a’ gyönge fáknak héjait is. 
Legkedvesebb falat neki a’ pelrezselem , mellyel is csa
logatják a’ vadászok. Kóla az a’ beszéd: hogy, ha az 
ember előtt utón keresztül fut, roszat jelent, — hiábava
ló babonaság. Ha eleven nyulat akarsz agyonütni, csak 
a* tenyered’ élével üsd meg a’ füle’ tövét, és odavan. 
Szőre a’ nyúlnak Cmint minden más szőrös állatnak 
is) nyarat-szaka ritkább és elhull; télre megnövekedik 
és sürií. Nyulszőrbiil mik készülnek: ki tudja megmon
dani a’ fönlebblanultakból? — A’ házi nyulat tartani nem 
gazuaság; mert kaparásaival sok kárt tesz, és húsa 
is émelygős ízű.

4) Az ü r g e  sehol a’ földön olly nagy számmal 
nem terem, mint Magyarországban. A' földbe vájt lyu
kakban lakik, mellyekből vizzel önthetni ki. Húsát nc- 
mellyek megeszik.

5) A’ h ö r c s ö g  mérgességéről nevezetes állatocs- 
ka- Szembe merészel szállani ebbel, lóval, emberrel; 
földlyukakban lakik, mellyckbe nyáron sok gabona-sze
met eltakar; de a’ mit nem télen eszik meg (mivel 
akkor megmerevedten aluszik) hanem tavaszra kelve. 
Csaptató vassal lehet fogni. — Mijét lehet használni a’ 
hörcsögnek, ha megfoghattuk?
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6) A ’ g ö r é n y  veszedelmes állat a’ baromfiakra 

nézve. F a- , nád-, és kő-rakások alatt vonja meg ma
gát. Midőn tyuk—ülőbe lopózik, éktelen büdösséget 
ereszt, mellytöl a’ tyúkok az ülő-fákon megszédülnek 
és leesnek. Épen úgy cselekszik, midőn ingerük és bo- 
szantják. Feldúlja a’ méhkasokat is. Görény - ládával 
szokás fogni. Azt tartják, hogy a’ kövön való köszörü
lésnek hangját épen nem szívelheti. Azért ha a* görényt 
elé akarod ugratni, csak fészkéhez közel kést köszörülj; 
ki fog rohanni a’ köszörülöre nagy mérgesen, és ak
kor agyonverheted. Ha a’ tyuk-iilö az istálló fölött vagy 
hozzája közel esik: jó a’ marhákra kis harangokat köt
ni , mellyeknek csöngése elűzi a’ görényeket. Eltávozik 
a’ görény a’ tyuk-ólaktól akkor is, ha ezekbe fölt fris 
disznóhusnak csonfjai hányatnak széllel.

7) A’ menyé t  is baromfi-ellenség. A’ köznép me- 
nyét-asszonynak nevezi, és különbféle meséket tud be
szélni róla- Hogy a’ (ellenek tölgyeit megcsipkedi, ab
ban van igazság.

8) Az egé r  nagyon szapora állat. Csaknem min
den hónapban fiadzik, és mindenkor ötöt hatot. Fiait 
két hét múlva már ételre kaparja. Csak 13 hétig él. 
Ha igen elszaporodik a’ mezőn, valóságos csapás, mely- 
lyet csak nagy esőzés vagy hideg fordíthat cl a’ határ
ról. Az életes kamarákban is sok kárt tesz; mi
ért hát az egeret kiirtani kell. Erre szolgál az egér
fogó, melly nem egyféle. Csinálhatni azt p. o. imigyen 
is : végy egy bögrét, egy tányérra vagy deszkára bo
rítsd le , egyik oldal-szélénél fogva egy fél dión (melly- 
be egy kis szalonnát is tehetsz) olly formán felgyámol- 
va , hogy a’ dió’ bele befelé legyen fordítva. Midőn az
tán az egér abból eszeget, lecsappan a’ fazék, és ő 
alája szorul. Vagy igy: végy egy tejes fazékot, kösd 
be száját feszesen erős papirossal, mellynck közepén 
illyen X  vágást tettél. A’ vágott csúcsokra tégy egy 
kevés szalonnát, ’s igy állítsd oda a’ fazékot. E ’ szerint 
megfogatik a‘ fazékkal egymás után több egér is , — 
ha kivált a’ szalonna újítatik. A’ bepotyogoltakat hagy
ni kell együtt egész végső éhségükig, midőn aztán az 
erősebbek a’ gyöngébbeket feleszik, és igy tovább. Vég
re az egér-evéshez szokott egereket bocsásd el az egeres 
helyre, cs összeeszik minden állat-társokat lyukaikban.
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Még az is elűzi háztól az egereket, ha veszcsz az aszta
los-műhelyből forgácsot, azt fekete kő olajba megrnár- 
lod és széthinted. Jó cgér-fogdosó a’ tüskés-borz is, 
és a’ bagoly. De legjobb egér-fogó mégis a’ macska.

9) Egér’ neme a’ s z á r n y a s - e g é r  (vagy: a’ de
nevér) és ennek egy nagy faja a’ vámpir, mellyet a’ 
köznép lidércznek vagy ludvércznek nevez.

10) AJ gözü a’ gabonát pusztítja, a’ midőn lyuká
ba tclre sokat félre takar. A ’ babonás emberek róla 
azt beszélik, hogy ha hét garmadát nem tudott össze
hordani , tehát felakasztja magát. Ez hiábavaló költe
mény. Annyi azonban igaz, hogy néha a’ gözü — az 
éhhelhalás’ elkerülése végeit — magát valami tövisre 
vagy kóróra felakasztja, midőn olly sovány termésű esz
tendő van, hogy nem szerezhet télre elegendőt.

11) A’ p a l k á n y  fölöttébb kártékony állat. Össze
rág mindent, valamit ér. Állyuggalja a* falakat is. 
Ólak, istállók, padlások, malmok körül tartózkodik. Pal
kány -üzésscl a’ szétjáró ámítok sok csalást visznek 
végbe, kiknek tehát vigyázva kell hinni. Eltávozik a’ 
patkány, ha az ember olt, hol járnak, fölt fris disznó- 
hus-csonlokat hány széllel. Vagy: süss mpg sós vajban 
spongyiát, lapílsd el szépen és metéld apróra, rs hintsd 
széllel a’ patkányok' és egerek’ lyukaihoz. De melléje 
tányéron vizet is tégy. Ellől megdöglenek. Mogdöglc- 
nek az eleikbe lett ollallan mész-portól is , ha közéje 
sok ezukor van keverve, és melléje viz edényekben, — 
hogy ihassanak rá. Patkányokat is lehet az egymást 
megevésro szoklalni, mint az egerekről tanultuk föntebb. 
Palkány-király, azaz, sok patkány, farkánál fogva 
egybe nőve, nem mesés állat, hanem létezik bizonyosan; 
csakhogy ritka.

12) A ’ s á r k á n y  mesés állat. Azért ha hélfejii sár
kányról vagy más illyesről hallok vagy olvasok: azt 
nem hiszem és csak költeménynek tartom.

b) A ' madarak.
174. Ezeknek is piros, meleg vérök van; de legfőbb, 

sőt egyedüli tulajdonságuk nekik a’ lollak. Ezek rajiok 
eszlcndönkint öszszel megújulnak, és a’ télre sűrűbben 
nőnek: a’ mit vedlésnek hívunk* Illyenkor a’ mada-
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rak betegesek. Aztán a’ madár-állatokban különös neve
zetesség a’ vándorlás és költözködés, mellynél fogva so
kan közölök a’ téli hideg idő elöl elmennek meleg or
szágokba, névszerint Afrikába, hol a’ telet kitöltvén, la- 
vaszszal ismét visszatérnek fészkeikre. Illyenek: a’ gólya, 
fecske, fürj, daru, fülemile (más szóval: csalogány), vad 
galamb, barázda-billegető, rigó, ama’ ronda madár a’ 
büdüs-babula stb- De soha sem jönek meg előbb, mint
mikor már eledelük is készen van. így a’ fecske nem
jő meg előbb, mint mikor már a’ szúnyogok fölelevened
tek ; a’ gólya nem előbb, mint mikor már a’ békák szó
lallak. Mikor ősz felé meg akarnak indulni, bizonyos
helyen összegyűlnek, vezért választanak> és seregesen 
indulnak útra. A’ gyöngéket Vagy elkésetteket itt hagy
ják , mellyek aztán itt elvesznek Tőlünk kövéren indul
nak meg, de soványan térnek vissza. Kisebb számmal 
is érkeznek meg, mint elmentek volt. Mert hosszú ut- 
jokban elmaradván, vagy a’ tengerekbe vesznek , vagy
— midőn nyugvás végett a’ hajókra leszállanak — a’ 
hajósoktól elfogdostatnak. Azon az idegen földön a’ 
szép szavu fülemile és rigó elvesztik szózafjokat, és csak 
krákognak. —  A’ fecske felől babonás vélekedés az, 
hogy: ha az ember fészkét elrontja, ártalmukra lesz a’ 
szarvas-marháknak. — Fiaikat a’ madarak nem eleve
nen, hanem tojásban hozzák a’ világra, mclly tojásból 
aztán a’ rajtok-ülés vagy más melengetés által kelnek 
ki az eleven fiák. Némellyeket szavak’ kimondására is 
meg lehet tanítani, p. o. a’ papagályt, a’ szajkót, ri
gót, seregélyt stb.

175. Madarak közt legnagyobb a’ strucz, legkisebb 
a’ kolibri; de egyik sem terem hazánkban. Madarak kö
zöl legelsőben nevezcndök a‘ sasok' nemei; hazánkban 
pedig az ölyv, varjú, bagoly stb, mint ragadozó mada
rak. Martalékukat lenyeldesvén, azoknak tollait külön 
begyben meggyüjtve viszont kivetik. A ’ varjú emészti 
a’ mezei egereket, mellyek ha nagyon elszaporodnának, 
valljon mi lenne annak szomorú következése? A ’ veréb, 
czinege, fecske az ártalmas bogarakat és hernyókat 
fogdozzák és emésztik- Őrizkedjetek, nehogy a’ szegény 
madarak’ fészkeit elrontsátok és fiaikat elszedjétek- A ’ 
czinegét szobában szabadon repdezni hagyni nem taná
csos; mert orrával kivágja a’ csecsemő gyermekek’ sze
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meit. Ha a* fecske ollyan helyen kezdene rakni fész
ket » hol nem akarnád: csak kend be a’ kiválasztott fé
szek’ helyét olajjal, hogy a’ sár meg ne ragadja, a » gó
lyák, gémek, túzokok, fogyasztják a’ gyíkokat, béká
kat. Hogy a’ gólyák áldást hoznának arra a’ házra , 
mellynek kéménye fölé fészkelnek: az nevetséges babo
na. Sőt az olly áldáshozásnak semmit kell örülni; 
mert sokszor megesett már, hogy a’ kigyó, mellyel 
a’ gólya az ö frjainak a’ fészekbe vitt, lemászolt a’ ké
ményen alá a’ házba. Mindaz is megvetendő balgatag
ság, a’ mit beszélnek a’ kakukról, hogy megjövendöli, 
meddig élünk; a’ szarkáról, hogy vendéget csörög; és 
a’ bagolyról, hogy a’ beteg emberek’ halála’ óráját jö
vendölné meg huhogásával, —  holott a’ maga halála’ órá
ját sem tudja, hogy mikor lövi le a’ vadász a’ fáról. 
A’ bölönbika is nem vízi bika, hanem egy kis vizi ma
dár; de nagy bögést tud tenni, mint a’ bika. — A’ fé- 
niksz, harpia és méropsz megannyi mesés madarak. 
A ’ hallyu, gyönyörű fehér tollairól nevezetes vizi ma
dár, mellyröl az a’ mesebeszéd van: hogy halálát meg
érezné, és előre elénekelné a’ maga halotti énekét.

c ) A z iiszo-mászo'A.

176. Az uszó-mászóknak vagy két-laku állatoknak hi
deg piros vérök van, mellyért egész teslök szüntelen hideg. 
Szörnyű s z í v ó s  életűek- Lélekzés és eledel nélkül is 
megélnek esztendeig, sőt tovább is. Némelly gyíkok 
és a’ levelibéka, bőrök’ szinét el tudják változtatni: a’ 
mi tehát nem boszorkányság, hanem természeti dolog. 
Hlyen tulajdonságu a’ baziliskus is. Legnevezetesebb 
az uszó-mászók között: a’ krokodilus Egyiptomban, — 
egy irtózlató nagy gyík, melly az embert is elnyeli egy
szerre. Tekenös-békák eledelül is szolgálnak az embe
reknek. A’ békák' kummogása felől némelly gyerme
kek azt beszélik, hogy fogaikat kiolvassa; de te azo
kat nevesd ki, mint balgatagokat. A’ mit béka-nyálnak 
hivnak közönségesen, az nem a’ békák’ nyála; hanem 
valamelly vízi-növény. Illyen a’ béka-lencse is; ebbe rak
ja le a’ béka az ő több ezernyi tojásait, és az apró bé
kák eleintén (mis: lábatlanok) ezzel élnek. A* béka hasz
nos állat. Kertekben nem él ö egy plántával sem, hanem
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emészti a’ bogarakat és férgeket. Jó kert-csősz tehát, 
és kár agyonverni. — A’ tüzes béka, hasának tüz-szine, az
az , piros szine miatt neveztetik igy. — A ’ kigyók levet
kőzik bőreiket, és elhagyogalják; mint ¡Ilyeneket talál
hatni is sokszor utón útfélen. A’ kígyóknak más orszá
gokban olly nagy fajaik vannak, hogy egy ökröt el
nyelhetnek; azon felül mérgesek is. De a’ mi orszá
gunkban a’ minernü kigyók teremnek, azok közöl kevés 
mérges; p. o. aJ pallagi kígyóról (Tiszán-lul, Érmelléken) 
állítják, hogy mérges volna; mellynek porával azért az 
oda-való vén asszonyok sok ámítást és kereskedést 
is űznek. Az a’ beszéd a’ kígyókról: hogy összegyűl
nek néha, és ollyankor követ fiinak , — mese-beszéd ; va
lamint az is: hogy minden házban kellene lappangani 
egy házi-kigyónak, mellyel elpusztítani nem volna ta
nácsos a’ házban lakókra nézve- — Ila  kertedben vagy 
házadban kigyó jár: szórj cl útjaira ruta-füvet, vagy 
pipa-hamut és mocskot, oltatlan mész-port, körösfa- 
levelet, körös-bogarat: és eltávozik. Az állatok közölt 
nagy üldöző cs emésztő ellensége a’ kígyóknak a’ só
lyommadár és a’ gólya.

d) A' halak
177. Hideg piros vérück; pikkelyesek; tüdő helyeit ko- 

pollyujok van, és azzal szívják ki a’ vízből a’ levegőt. 
Véghelellcn szaporák. Egy csukában van sok ezer meg 
ezer tojás ; a’ nagy halban találkozik millió is. A ’ ha
lak t. i. tojásban jőnek világra, mellyel (mig az anya
halnak hasában vannak) ikrának hívunk- Élnek a’ na
gyobb halak a’ kisebbekkel, ’s tehát a’ magok nemök- 
beli állatokkal; — aztán békákkal ’s más vízi állatokkal 
és dögökkel. Nevezetesebbek: a’ czápa , harcsa, ángol- 
na; a’ hering nagy kereskedési czikkely, és mindenek 
előtt ismeretes böjti ételt ád; a’ csík, mellyel lékekben, 
azaz: téli időn a’ jégbe csinált lyukakban fognak. (T a 
láljátok cl, mit hiv a’ magyar ember vak-csiknak ? * ) .  A ’ 
tőkehal (németül: Stockfisch) tengeri hal, az ostoba
ságnak példaképe (szimbóluma). A ’ fogas egyedül a’ Ba
latonban termő jóízű hal, mellyct az urak szerelnek fog

* )  A’ kolbászt a’ savanyú káposztában.
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ni fogaik köze. A* viza tengeri hal; de fcele-jő a’ Du
nába is , és sokizor találtatok a’ magyar Dunában. Hó
lyagéból készül amaz erős cnyv, a’ vizahólyag. — A’ 
halakat hálóval és horoggal fogják; a’ nagyokat pedig 
lövik álgyuval, és szigonynyal szurdalják agyon. A’ hal- 
zsirral készített bőrt halbörnek szokás hivni.

e) A 3 bogarak, vagy rovarok.
178. Ezeket az Isten a’ levegőnek és a’ földnek tisztí

tására teremtette. Vér helyeit fehér hideg nedvesség foly 
testeikben Tüdejök nem lévén, bőreiken való parányi 
lyukak által szívnak magokba levegőt- Ezen állat-osztály
ban nevezetes a’ bogarak’ sokféle elváltozása életükben. 
Többnyire tojásban jönek világra; abból kibúván, kuka- 
ezok (lárvák) lesznek, bőreiket levetkőzik, és ezen ál
lapotból változnak el szárnyas bogarakká (pillékké). De 
ekkor aztán nem sokáig élnek többé; hanem nemök’ sza
porítása végeit tojásaikat lerakják és meghalnak. —  Nc- 
mellyek más állatok testein laknak, mint a’ telvek, bol
hák. A* tetvek’ tojásait sörkéknek szokás hivni. — Né- 
mellyck rendes társaságban élnek együtt, mint a’ méhek 
(a’ vadak odvas fákban, a’ szelídek házak körül kasok
ban) ; a’ darázsok, mellyek azért hasznosak, mivel a’ 
pilléket üldözik; ’s a’ hangyák. — A ’ hangyák báb
ja it , azaz, újonan kikölt fijaikat, mellyek mint kuka- 
ezok mászkálnak , — hangya - tojásoknak szokás hivni. 
Más bogarak ellenben egyediil-valóságban élnek, mint 
a’ pókok. A’ pók hasznos állat, és kár tőle undorodni. 
Hálóival a’ legyeket pusztítja, a’ szőlő - gerezdeket is a’ 
bogaraktól hiven őrizi, maga egy szemét sem eszi 
meg. Hogy a* póknak ránk szállása szerencsét jelen
tene , az babonaság. — Nevezetesebb bogarak: a’ se
lyem-bogár, melly ama’ becses szálakat ereszti; a’ 
kermes-bogár, mellyből készül aJ legszebb vörös festék 
a’ világon, a’ bibor és karmazsin; a’ rák, melly visz- 
szás menéséről ismeretes, és megehető. A ’ kőrös-bo
gár, melly méreg, és porrá törve belőle készül a’ hó
lyag-szívó flastrom- Némelly bogarak (a’ mezei pókok) 
őszszel bizonyos fehér szövetet eresztenek magokból, 
melly a’ mezőn szétszállong, és ökör-nyálnak nevez
tetik. — A ’ vacsora - vesztő nevezetű kis bogártól, ha 
ételembe csapódik, nem kell undorodnom*
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179. A’ bogarak közöl sok ártalmas a’ gazdaságra 

nézve, p. o a’ cserebogár. Ez nemcsak hogy a’ fákuak 
minden leveleit és gyümölcseit egészen megemészti, és 
a’ fának növekedését akadályozza ; hanem mint hernyó 
négy esztendeig rágdalja a’ növények' gyökereit, és a- 
zokat elsinleszti. A ’ magtörö holló cserebogarakkal 
él, és egy-egy megeszik naponkint 15 — 20 csereboga
rat. Azt a' madarat tehát pusztítani nem kell. Henyé
lő apró gyermekekkel is lehelne csekély jutalomért 
pusztítatni ezt a’ kártékony bogárnemet, midőn nagyon 
elszaporodott. Az olaszok még okosabban cselekesznek; 
mert — hogy a’ cserebogár az ö gyümölcseiket meg ne 
ehesse — ök magok eszik meg a’ cserebogarakat.

180. Más bogaraknak csípése mérges : sőt az a’ 
gyümölcs is mérges, mellyel megmásztak- Azért a’ gyü
mölcsöt , minekelőtte megenném, előbb mindenkor meg 
fogom törülni, vagy hámozni. A ’ bagócsok (bögöly) a’ marhát 
kinozzák nyári időn. Ellenük a’ lovakat és szarvas- 
marhákat jó megdörzsölni tökszárral vagy löklevél- 
lel. — Akármi állati mérges csípés ellen, a’ sértett helyet 
vizelettel vagy sós vizzel mosom mes; a' pók-mászta he
lyet pedig édes tejjel. Méh-csipte tagra tüstint megned- 
vesített sót, vagy hagymalevet teszek- — A’ szúnyog is 
nagy alkalmatlanságára van az embernek, állatnak; vi
zes tájékokon kivált. Ellensége a’ fecske és a’ szita kö- 
tő-bogár: mellyek azt üldözik és föleszik. De egyébiránt 
nincs ellene semmi elűző szer. A ’ czilromlével meg- 
mosdást és kakukfíível füstölést tartják némellyek oly— 
lyannak. Csak olly embereket nem csip, kiknek kigő
zölgéseit nem szereti. Csípésének (mint más bogárénak 
is) gyógyítása végeit, mosd a‘ csípett helyet hideg viz
zel, vagy tégy rá nyirkos agyagot. — Ha a’ büdös-fé- 
regtől (más néven poloska, csimaz) akarsz menekedni: 
meszeld és kend be helyöket c’ férgeknek halzsirral 
megoltott fris mészszel, azon melegében; és elvesznek 
még tojásaik is. — Ha a’ bogár füledbe mászott, feküd
jél le a’ másik oldaladra, töltsd tele a’ fájós fulet fa-olaj
ja l,  vagy borral, eczellel: és dugd be pamuttal vagy 
ruha-tépéssel: de a’ mellyet előbb czérnával keresztül 
köss, hogy kihúzhasd. Egykét óra múlva aztán nyisd 
meg a’ fület, és próbáld a’ férget füledből kalánkával ki
keresni—  Moly ellen a’ bunda-nemü ruhákat úgy óvha-
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tód meg, ha azokba kánfort vagy lavendulát leszesz, 
vagy eczet-güzt bocsátasz, melly a’ molyt elöli. A ’ bol
hák az ürmöt cs csombor-füvet nem szenvedhetik. — 
A ’ légy’ pusztítására mérget szobában elrakni nem taná
csos hanem elrakhalni üveg-poharakban szappanos 
vizet, vagy pálinkát, — kenyérhéj-födelet tevén a’ pohár
ra , ’s átlyukasztván ezt közepén. Még jobb pedig tányé
rokon tejet rakni széllel, mellybe magyar-bors porrá 
törve kevertetett. — Ha tücsöktől akarsz menckedni: csi
nálj körűié füstöt parázson, fris bodza-ágakkal; vagy szórj 
el borsószár-csutakokat ( m e l l y e k b e n  a* tücsök igen sze
ret lakni), és ha bele bűvölt, vesd a’ tüzbe. — Az úgy
nevezett halál-óra is , melly a’ szobák’ zugolyaiban sok
szor olly hallatszó neszszel szól, nem egyéb, mint egy 
kis parányi bogár.

f) A ' férgek közül

181. Említendők: a’ bélférgek (giliszták), a’ métely, 
a’ piócza az újabb időkben igen használtatik ér-vágásra. 
De ollyankor vigyázz, hogy a’ piócza szájadba vagy 
máshová beléd ne bújjék. A ’ melly vidéken sok piócza 
terem, olt a’ lakosok szép hasznot vehetnek belőle, ha 
azt szedni nem restellik. A’ kerti-csigát némellyek meg
eszik, de fölötte kemény étel. Erről az állatocskáról van 
a’ példabeszéd az igen szegény emberre: Há tán  há 
z a ,  k e b e l é b e n  k e n y e r e .  A ’ tengerek’ fenekén ta
lálkozó csigákban lerem az igazgyöngy00); azért az oly— 
lyan drága csigákat a’ tenger’ mélyéből élet-halál ve
szélye közölt hozzák fel a’ búvárok. Éles csigaházok- 
kal ( k a g y l ó k k a l )  élnek metszésre a’ vadak olly tengerparti 
vidékeken , hol még a’ kés nem ismeretes. A’ spongyia 
is bizonyos férgeknek lakhelye, a’ tenger’ fenekén ta
lálkozó kősziklákon. — A’ pondró ínyüv) ellen hathatós 
szer külsőképen a’ kőolaj; és a’ fehér nyárfáuak leve
le , a’ marhának kenyérben vagy másban beadatva.

* )  Lásd: IX. rész. III. sz. Juliskáról.
* * )  Babonás emberek ennek olly erőt tulajdonítanak, hogy meg

futott kemenezében tíizbe dobva, kirúgja a’ nem tudatható 
házi tolvajnak szemét. És néha jó foganattal teszik ehhez 
a’ készületeket.
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182. A’ férgeknél, úgy tetszik szemeinknek, mint

ha az állatok’ országa megszűnnék. De csak a’ látható 
állatok’ országa szűnik itt meg. A ’ természet-vizsgálók, 
nagyító - üvegeken nézvén, fölfedezték mint bizonyost, 
hogy vízben, levegőben, borban, eczetben és minden 
folyadékban (ha még olly tiszta is az), megszámlálha
tatlan apró állatocskák eviczkélnek: mellyeket azonban 
puszta szemeinkkel nem láthatunk.

183. De hát maga az ember valljon a’ termeszeinek 
mellyik országához leszen számítandó? Kétség kívül a’ 
szoptató állatokéhoz. Mert testére nézve ö is állat; de lel
kére nézve ö egy szellemi (lelki) világgal rokon: az an
gyalokkal, sőt magával az Istennel. Az ö lelkének ere
je , azaz, okossága által uralkodik pedig ö a’ természet
nek mind a’ három országán.

184. Ama’ sokféle látható állatok közöl azokat, mellyek 
haszonvehetübbek, az emberek az ö házaikhoz befogad
ták , és vad állapotokból kiszelidítették. Illyenek a’ mi 
országunkban: a’ ló, szamár, öszvér, tehén, kecske, 
disznó, kutya, macska, lúd, kacsa, galamb stb. Ezek 
h á z i - á l l a t o k n a k  neveztetnek, és rólok a’ gazda
ság-tudományban tanulunk különösen.

185. Nem gondolom pedig, hogy az állatoknak ezen 
előszámlált rendéi mind külön-külön valahol fellelhetők 
volnának egyült, úgy, a’ mint e’ könyvemben együtt 
elöszámlállattak. Mert igy csak a’ természet-tudósok 
osztották fel és rakták együvé azokat. Valósággal azok 
a’ természetben szétszórva és egymással összekeverve 
találtainak. Kgyütt láthatni mégis azokat kilömve a’ nem
zeti muzeumban Pesten; elevenen pedig az állatos ker
tekben: minemüeket tartanak a’ királyok, p o. a’ bécsi 
állatos kertben, ’s több hasonlókban.

18G. Most már mondja meg valaki közöletek: az ál
latoknak mellyik seregéhez tartozik a’ vakond? Hát a’ 
csuka? A’ pacsirta? A’ tüzes-béka? A ’ vacsora-vesztő?
— Most próbáljatok magatok mondani egykét állatot min- 
denik osztályból; p- o. emlős-állatot? madarat? stb. — 
Most tekintsetek körül ebben az iskola - szobában; és 
mondjatok itten tárgyakat a’ földi terméseknek mind a’
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három országaiból? Most önmagatokon nevezzetek tár
gyakat ugyanazon háromféle természet-országokból kü
lön—külön V — Micsoda fán (erem a’ lök? Hát a’ szép 
fényes arany és ezüst? Ilát az az arany-menyegzö vall
jon mi lehet ?

•

J e gy zés .  Az itt elöszámlált mezei állatokon k í
vül, még sok találtatik hazánkban is, mellyeket élő szó
val beszélhet elő a’ tanító, és leírásukat aztán otthoni 
szorgalom-munkául adhatja fel E ’ kérdéseket tartsa pe
dig szeme elölt az állatról: ,,mi a’ neve és faja? hol tar
tózkodik? miilyen lulajdonságu? mellyek testének részei? 
mivel el? mi kárt vagy hasznot szerezhet?u — Például 
szolgálhatnak: az ebi-borz, vidra, sül (tüskés-disznó), 
vakond, mókus, öz, szarvas, túzok, gém, Yad-lud 5 
stb.

j



VIII.

E G É S Z S É G - T A N .

BEVEZETÉS.
A z emberi test* alkolványáncik leírása.

1. Az Istennek csodálandó hatalmát, bölcseségét 
és jóságát minden teremtvénye hirdeti ugyan; de 
semmi sem úgy, mint maga az ember. Az ember  a’ 
teremtésnek remek-mive itt e’ földön- Ez van hozzám 
mindenütt legközelebb. Az önmagámnak ismerete tehát, 
illő , hogy egyik legfontosabb és legelső tanulságom 
legyen. Névszerint az én lestem — ez a’ mesterséges 
masinája az én halhatatlan lelkemnek — igen méltó, 
hogy annak minden részecskéivel megismerkedjem; va
lamint meg szoktam ismerkedni minden zegével-zugával 
az olly hajléknak, mellyben lakom, vagy a’ mellybe köl
tözködni akarok. Ha testemnek minden részével és al
kotásával megismerkedem, azáltal azt nyerem, hogy 
akármi bajom esik, meg tudom azt panaszolni édes 
szüléimnek és orvosomnak, és meg tudom nevezni a’ baj
nak helyét, —  aztán, hogy számtalan hibát eltávoz- 
lathatok, mellyel életemnek és egészségemnek árt
hatnék; ellenben számtalan jót tehetek testemmel, meg
tanulván , mi szolgál neki javára, mi nem. Sőt a’ ki az 
emberi testnek és csontoknak mesterséges összeszerkez- 
tetését jól fel tudja fogni elméjével, és azt mind saját 
testén, mind az állatokén tapogatás által is kitanulgat
j a : az ollyan emberből ügyes falusi orvos is válhalik, 
ki (szükség’ idején) a’ kiíiczamult vagy kitörött emberi 
’s állati tagokat helyökre tudja tenni; — mint illyen ma
goktól tanult tudákos embereket láthatni is néhutt fa
lukon, kik (a* nélkül, hogy épen kuruzslók volnának) 
gyakran jó szolgálatot tesznek embernek, baromnak; 
magoknak is azzal pénzt keresnek; azonfelül szép be
csület a’ világ elölt.
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II. Én ember testemre nézve sokban h a s o n l í 
tok az oktalan á l l a t o k h o z .  Én is születés* utján jöt
tem e’ világra, és tehetetlen csecsemő-koromban nekem 
is mások* segítségére volt szükségem. Nekem is kell a’ 
megéléshez: táplálék, nyugalom, aluvás és mozgás. Én 
is alája vagyok vetve nyavalyáknak, sértéseknek, fáj
dalmaknak, halálnak és elrothadásnak. — De k ü l ö n b ö 
zöm az állatoktól testemnek egyenes fölfelé állása, ke
zeimnek használása és arczulatom által, mellyen a’ kü
lönféle mozdulatok, a’ nézés, könyhullatás, a’ sirás 
és nevelés, mint megannyi kifejezései belső indulatom
nak és érzésimnek ’s ollyan jelek, miilyeneket állato
kon nem vehetni észre- Különbözöm az állatoktól testem
nek és tagaimnak ügyessége által is. Mert akármire meg
tanítsuk is bár a’ medvét, pudlit, vagyis uszkárt, és 
más tanítékony állatokat: de micsoda az ö mesterségük 
ahhoz képest, a’ mire az ember’ teste alkalmatos, p. o. 
az irás, föstés, kötélen-lánczolás stb? Aztán az állatok 
csak bizonyos földtájakon tenyésznek, p. o. a’ teve, 
oroszlán, tigris, elefánt csak a’ meleg országokban; az 
iráin, jegesmedve, nyuszi csak a’ hideg ég alalt: de 
az ember megél az ég alatt mindenütt és találtatik is 
a’ földnek minden részében. Hanem mégis legnemesebb 
elsőségem minden teremtvény fölölt: a’ szólásnak te
hetsége, melly részint szám’ és nyelvem’ alkotásának 
tulajdonítandó, részint pedig és kiváltképen munkálata 
a’ bennem lakozó okos léleknek; mellynél fogva aztán 
fölülhaladom az egész földi teremtést, és közel rokon 
vagyok az angyalokhoz, és az istenséghez.

III. Ha már az embernek egész t es tét veszszük fel 
átalában úgy, a’ mint az szemünk előli á ll: tehát három fő 
részre oszthatjuk el, mellyek a’ fej, test-törzsök és a’ tagok*

A’ f e j n e k  külső részei: a’ koponya és azon a* 
haj; a’ fej’ telője, fej’ lágya, hálulsó fele az agy és a’ 
kupa. Hajallan részek: a’ halántékok (vak szemek) és 
a’ fülek. A ’ halántékok leggyöngyébb része a’ fejnek, 
mellyek’ megiitése vagy sértése hamar halálos lehet. A’ 
fejnek elórésze teszi az ábrázatot, vagyis arezot, mely- 
lyen láthatók: a’ homlok, a’ szemek, a’ szemöldökökkel 
és szemhéjakkal; a’ száj az ő alsó és felső ajakival; a’ kél 
arcza; az áll, szakállal férfiaknál, és a’ két állkapcza. A’ 
hajak takaróul adattak a’ fejnek. Megannyi kis vékony c s ő 

k é z i  k ö n y v ,  i i .  e
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vek ezek- Ha lemelszetnek, megnőnek viszont. Ha meg
vénülünk, megőszülnek vagy kihullanak; mivel tápláló 
nedvességük kiszáradott, — szinte úgy, miut öszszel a1 
falevelekkel történik. A ’ haj miudennap ad nekünk is 
egy kis dolgot: valljon mi lehet az? —

A’ fej és a1 test-törzsök között áll a’ n y a k ,  melly 
azt a’ két részt összetartja. A’ nyakban vannak: a’ gé
ge, torok, nyakszirt, nyak-csigolya, vagy tarkó, sok in, 
erek és mirigyek- Beh jó pedig, hogy a’ nyak nem áll 
valami merő csont-darabból! Akkor nem tudnám forgat
ni , sem meghajtani magamat. Nyakat melegen tartani 
nem egészséges.

A’ t e s t - t ö r z s ö k ’ részei ezek. Fölül a’ vállak 
az ö lapoczkáikkal; a’ hát az ő gerinczévcl (gerébbel), 
melly egy 24 forgóból alkotott oszlop; és a’ mell a' 
nyakpereczekkel és oldalcsontokkal (bordákkal). A lu l: 
a’ gyomor és has- A’ has’ részei: a’ köldök-táj, kis 
has és a’ vékonyok. Még ide való részek: a’ csípők 7 
a’ keresztetem, alfél, ágyék és a’ szemérem-tagok.

A’ testnek t a g j a i :  a’ két kéz és láb, mint a’ tör
zsökből kinőtt megannyi részek- Az ügyes emberi kéz 
bámulásra-méltó müveket tud előhozni. Csak vegyünk 
egy óra-müvet, képet, szekrényt, kastélyt vagy más 
szép épületet. Mindenik kézen van három rész: a’ kar, 
a’ kézszár és a’ kézfej. A ’ kézszárat és kart összetartó 
forgócsont a’ könyök. A’ kézfej’ részei viszont az öt 
ujj, úgymint: a’ hüvelyk-, mutató-, közép-, gyűrűs (ne
veletlen) és a’ kis-Ujj- — A ’ lábon is három a* fő 
rész: a’ czomb, lábszár és lábfej. A ’ czombnak töve, 
mellynél fogva az a’ törzsökben forog, teszi a’ tomport. 
A’ czomb és lábszár’ forgója teszi a’ térdet, mellynek 
kapcsát térd-kalácsnak hívjuk. A ’ lábszár’ részei: a’ 
lábszár-csont és a’ láb-ikra (inak’ kásáin) , mellyen pró
bálják meg fogaikat a’ kutyák, mikor a’ pajkos fiú ve
lük ellenkezik. A ’ lábszár és lábfej között áll ki a* boka. 
A ’ lábfej’ részei pedig: a’ sark, a’ talp és az öt ujj. 
Lábnak, kéznek mindenik ujján van három iz, a’ végső 
íz pedig körömmel van borítva.

Egész ember-csontvázot mesterségesen összealkotva 
láthatni néhutt seborvosoknál, kiknek inasaik azon ta
nulgatnak. Ha ollyan csontvázat Iátok valaha, tehát (re
ményiem) már most nem ijedek meg tőle.
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IV. Már á’ h e l y ,  melly az emberi testben minden
egyegy résznek kijelölve van, a’ legfőbb bölcseséget 
bizonyítja. Itt minden pontosan ki van mérve és ösz- 
szeillesztve; úgy hogy a’ legkisebb változtatás, mellyet a’ 
test’ alkotásában javalnánk, oktalanságunkat árulná el. 
így p. o. ha a’ kezek a’ háton volnának, a’ szemek a’ 
térdeken, vagy ha a’ fej állana a* törzsök’ helyén: mily- 
lyen csúfos alakja volna így az embernek, és milly ii- 
gyellenné tétetnék azáltal! Látás nélkül kezeinek nem 
vehetné hasznát: térdein a’ szemek könnyen megsértet
hetnének, és a’ fej középen lévén, hamar elveszthelnök 
a’ sulyegyent-

V De még inkább kinyilvánodik a’ Teremtönek böl- 
csesége az emberi test’ alkotványának b e l s ő  szer 
k e s z t é sé b en .  Itt nincsen fölösleg és csekély tag egy 
is , —  bármilly haszontalannak latszik is valamellyik 
nekünk első tekintetre. És akármellyikkel is közelebb
ről megismerkednünk lehetetlen a’ nélkül, hogy bámu
lásra és az Istennek imádására el ne ragadtatnánk. Ki- 
vállképen pedig fölgerjed bennünk ez a’ csudálkozás, ha 
vizsgálóra veszsziik az emberi testben annak bőrét, 
csontjait, a’ hus-izmoknak és idegeknek (nervusoknak) 
szövetét; a’ testnek mozdulatait, tápláltalását, nevelke
dését, a’ beleket, a’ vérkeringést, a’ lélekzést és az 
érzékek’ alkotását. Mindezekről immár, a’ mik nemcsak 
tanult orvosdoktoroknak, hanem akárkinek másnak is 
tudásra méltók és szükségesek: im e’ küvetkezendökböl 
állnak: ,

1) Az egész emberi testet valami finom bőr fede
zi, Rajta számtalan kis nyilasok és Iyukacskák (póru
sok) vannak; olly kicsinyek, hogy puszta szemmel nem 
is láthatók. Ezeken át az ember-testből mindenütt és 
mindenkor valami finom gőz párolog k i; — mint ezt 
megláthatod, ha téli időn vagy hüssel kezedet egy hi
deg ablak-üveghez közel tartod. Mikor ez a’ testnek 
örök gőzölgése, vagy erős mozgás vagy orvosi szerek 
által annyira nagyílatik, hogy a’ bőrön csöppekbc ösz- 
szeverödik: akkor azt veriteknek, izzadásnak hijuk. 
Felnőtt emberből naponként több gőz kipárolog két fonl- 
nyinál. És ezt maga. a’ bölcs Teremtő rendelte igy. Ez 
nem jó gőz; mellynek tehát a’ testből ki kell takaritat- 
n i; máskülönben az egészség főn nem tartathatnék-
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Ellenben ugyan a’ börlyukakon hat be a’ (estbe jó gőz 
is a’ levegőből, és (mikor fördünk) a’ vízből. Menyek
ből világosan látom, hogy igen ártalmasnak kell lenui, 
ha testemet rondán tartom, ha szennyeskedés állal bő
römnek gőzölő lyukait bedugítom, ha hirtelen meghű
lés által testemnek ezen gőzölgését akadályoztatom vagy 
visszaverem. Innét származnak: a’ nátha, hurut, fog
fájás, csuz, fejfájás, bör-kiverés és mindenféle lázak; 
szóval, a* legtöbb nyavalya a’ világon. A’ bőrből nő 
ki a' fejen a’ haj, a’ testnek más részein pedig a’ szőr, 
mellyeknek gyökere a’ bőrben van, és ha kilépetnek is, 
viszont kiujitanak, — hacsak gyökerük egészen el 
nem szárad.

2. A’ c s o n t o k  a* testben azok, a' mik házon a’ 
gerendák és épület-fák. Mint mondani szokás, fája a’ 
testnek a' csontok Azok tartják össze és merően fön- 
állva az egész masinát; a’ nemesebb belső részeket pedig 
(minemüek az agyvelő, sziv, tüdő, belek stb) azok fedezik 
be és ótalmazzák. Ila a’ test csak egy nagy hus-darab 
volna, összerogyna, és merően fel ncmegyenesülhelne For- 
májokra nézve az emberi csontok különfélék: mellyik 
egyenes, mellyik hajtolt, mellyik széles, mellyik völ
gyeit. A ’ csontokat darabszámra, egyegy kinőtt ember
ben 260-ra teszik a’ test-bonczoló tudósok kerék szám
mal. Gyermekeknél néhánynyal kevesebb van, és náluk 
csont helyett puha porczogó lapaszlallatik, melly csak 
idővel keményedik csonttá lassan-Iassan, és megállapo
dik 25-dik esztendő' táján. Azért nem szabad gyerme
keknek sok ollyas dolgot tenni, mit a’ felnőttek bátran 
tehetnek, p. o. vállaikon terhet emelni, — mivel őnálok 
a’ csontok még nem keményedlek meg kelleteképcn 
(p. o. a’ fej’ lágyéka)^ máskülönben ferdére nőhetnének. 
Ugyan aíFélo porczogókkal van ellátva végein min
den csont; mellynél fogva puhák, simák, és a’ for
gókban mozgatásuk megkönnyebbítetik. A ’ porezogók- 
hoz varnak forrasztva az in-szálak, mellyek állal a’ cson
tok egymással összeköttetnek. A’ forgókban valami nyál
kás nedvesség találtatik, a’ mi azokat sikosan tartja, és 
az összedörzsöltetést ’s az ebből következhető fájdalmat 
eltávoztatja. Minden csontban belül velő van, hogy H 
ne aszszék. Mellyik csonlaid látszanak ki?
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3 A’ csontokra van felrakva a* hús. Áll ez szám
talan és nedvességgel tele rost-csomókból, mellyek kö
zöl mindenik valami kövér böröcskébe van belakar- 
galva, nehogy összenőjenek» vagy mozgásközben ösz- 
szedörzsölődjenek és fájjanak- Megláthatom ezt a’ főtt mar
hahúson is , mikor azt édes anyám az asztalra hozza és 
elmetéljük. Ezeket a’ hus-csomókat izmoknak (musculu- 
soknak) szokás hívni; keményebb végeiket pedig inak
nak. Az inak által vannak az izmok részint magokkal 
egymáshoz, részint pedig a’ csontokhoz is köttetve. A’ 
csontokat az izmok hozzák mozgásba. Az izmokba t. i. 
számtalan vér-erek és idegek (nervusok) vannak szőve; 
ezek kifeszítik az izmokat, a’ kifeszült izmok viszont 
magokhoz vonják a’ csontokat, és igy a’ tagokat moz
gásba hozzák-

4 A ’ most említett idegek (más szóval n e r v u s o k )  
nem egyebek, mint finom fejér velő - szálak, mellyek 
ugyancsak az agyból vagyis agyvelöböl és a’ gerincz
agyból vagyis hátgerincz-velőböl származnak k i, és vé
geden számú ’s mindenütt egyenlő közzel futó fonalkák- 
ban széllel terjednek az egész testben, nagyon inger
lékenyek, és okozzák testben az érzést. Valamint pedig 
minden érző ideg az agyvelöböl ered k i, úgy viszont 
oda is szolgál vissza; és ennél fogva a’ legkisebb ujjom’ 
végének történjék is valami baja, már az tüstént tudtára 
esik az agyvelőnek is Hlyen finom idegekkel ellátott bö- 
röcske takarja a’ láb- és kéz - csontokban levő velőt is ; 
máskülönben a’ csontokban nem volna érzés. A* bőrben 
viszont nincsenek idegek, azért abban nincs is érzés; — 
a’ mi ismét nagyon bölcsen van elrendelve. De mihelyt a’ 
bőr lehordatik, ott van a’ hús; abban már van ideg és 
érzés is, mert fájlaljuk. Mivel tehát minden ideg az 
agy- és gerinczagyból veszi eredetét, innét az érzésnek 
és életnek fő lakhelye az agy ’s gerinczagy; következő
leg az agyban van az esz’ lakhelye is. Csakhogy észre 
magamnak kell szert tenni ügyekeznem, és iparkodnom, 
hogy agyam üres no legyen, hanem hasznos ismeretek
kel megtöltessék- Az agy és gerinczagynak pedig min
den csekély sérülése halálos; azért ólalmazza őket a’ 
Teremtő boltos erős csontok által. Mindaz, valami az 
agynak és idegeknek árt, ártalmára van az életnek és az 
észnek is. Az agy embernél nagyobb, nehezebb és fino
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mabb mint az állatoknál. Valami fehérszinü pép ez, 
hasonló a’ borjú’ velőjéhez. A ’ kisdedeknél egészen 
lágy, a’ felnőtteknél lassan-lassan keményebb lesz; a’ 
lébolyodoltaknál egészen meg van keményülve. Az in
dulatos pálinka ivó embereknél úgy találták, hogy az 
agy tele van gőzökkel, és ezen ártalmas italtól büdös. 
Innét megmagyarázhatni, miért a’ boriszákok sokszor 
meg is tébolyodnak végre.

5) A ’ szájon vétetik be éteb ital és levegő; de a’ 
belső részekbe ezek nem ugyanazon egy úton jutnak 
alá, hanem két út nyílik számukra a’ száj’ fenekén. A’ 
levegő-szívásra, vagyis lélekzésre a’ gége szolgál, — 
valamint a‘ szólásra is. Az embergége ollyanforma, 
mint a’ lúdgége, és áll karikás porczogókból, követke
zőleg mindig kifeszitve, hogy a’ levegőnek ki— ’s bejárása 
mindenkor szabadon legyen.

6) A ’ gégének vége a’ tüdőbe szolgál, melly 
nem egyéb, mint két darab lapos hab-czafat; olly gyön
ge, mint a’ harmat, és lyukacsos, mint a’ szivacs (spon- 
gyia), — sőt merőn hólyagocskákból és véredényekből 
van összeszerkeztetve. Betöltik pedig a’ tüdők az egész 
mell-üreget- Azokba a’ kis hólyagokba a’ beszivott 
levegő tolul, a’ véredényekbe és erecskékbe viszont a’ 
körülhajtott vér tolul. Ezen okból a’ levegő mindig me
legen jő ki vissza a’ tüdőkből, bármilly hidegen szí
vatott is be* A ’ belélekzés által a’ tüdőkhez mindany- 
nyiszor fris levegő vitetik, hogy a’ vér azon meghü- 
tözzék: ellenben a’ kilélekzés által a’ megromlott leve
gő a’ testből kitakarílatik. Tehát másnak kilehelt lé- 
lekzetét beszíni nem egészséges- l)e tehát nem lehet
nek a’ tüdőre nézve egészségesek az ártalmas gőzök is, 
nem a’ tisztátalan levegő, bűz- — annál inkább veszedel
mesek az erős (szeszes) italok, nagy meglievülés, mell1 
nyomása és görbedve-ülés; mivel mindezek miatt a’ tü
dőnek gyöngéd szövete hamar megsértethetik és az 
embernek nagy baja érkezhetik- Pedig a’ tüdőnek nya
valyáiban (miilyen p. o a' tüdőgyuladás, hectika stb) 
többnyire meg kell halni az embernek.

7) A’ gége mögött fekszik a’ torok  vagy a’ nyel- 
deklő, melly az ételt, italt leteperi a’ gyomorba. Követ
kezésképen minden ételnek és italnak a’ gége fölött kell 
elcsúszni. Hogy már illyerAor a’ gégébe ne eshessek
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semmi: a’ végre ez el van látva födéllel, mclly — vala
mikor nyelünk, — lenyomódik, a’ gége’ száját elzárja, 
és az ételnek, italnak Indul szolgál. Ez igy lévén, evés- 
ivás közben sem nevelni sem beszélni nem tanácsos} 
mert azáltal valami eshetnék a’ gégébe. Mikor néha ez 
megtörténik, ollyankor azt szoktuk mondani: „a ’ czigány- 
utszába ment valami.“  De a’ gégébe esett morzsát vagy 
csöppet okvelellen vissza ki kell vetni: másként vesze
delmes következése lehetne. Midőn a’ toroknak belső 
részei megszáradtak, akkor származik a’ szomjúság, 
melly veszedelmesebb, és hamarább megöl, mint az 
éhség.

8) A’ toroknak alsó végén bent a’ has-üregben 
már lóg egy hárombörü, csúcsos -háromszeglelü, 
hosszúkás zacskó, mell? a’ gyomor .  Felső részét gyo
mor-fejnek szokás híni; de a* melly nem áll nyitva 
egészséges embernél, hanem csak akkor nyílik meg, 
midőn a’ torok valamit bele alá teper. A’ gyomor ré
zsűit fekszik, a’ jobbik oldalcsontok felé nyulódva alá. 
Azért kell jobbik oldalra feküdni és hajolni, mikor a’ 
gyomor tele van, nem pedig balra. A ’ gyomor szaka
datlan mozgásban lenni tapasztaltatolt; 's ezáltal és a’ 
benne levő erős nedvesség által dörzsöli össze az ele
deleket finom péppé- Ha nincs a’ gyomorban semmi fel
dolgozni való, akkor önmagát dörzsöl; ’s ebből szárma
zik az ehesség, a’ mi nem jó dolog. De nem jó ám az 
is, ha a’ gyomrot szerfölött megterheljük. Az összc- 
cmésztelt eledelek a’ gyomorból a’ vele összefüggő vé
kony belekbe nyomulnak által: a’ mi néhány óra alatt 
történik meg. Az ital illendően mcgnedvesíli az étele
ket , feloldozza, hígítja és sikamlóvá teszi azokat. A’ 
belek igen mesterségesen vannak egymással összegön- 
györgetve, örökkén mozognak hernyói mozgással, be
löl síkosak, és végződnek a’ véghurkán az alfélén. Min
den belet összesen egy külön burok vesz körül. Erős 
ugrás, zuhanás, nevetés, hurutolás, hányás, bukfen- 
ezezés és nagyot-emelés át a’ bélburok megszakad
hat, és a’ bél-tarló vagy szinte magok a’ belek is le
ereszkedhetnek az ágyékba, a’ mit sérülésnek szokás 
hívni. Sőt ugyan azon okokból a’ belek is kijöhetnek 
helyükből: a’ mi igen veszedelmes állapot. Mindaz oly- 
lyastól tehát szorgalmatosan kell őrizkednem-
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9) A ’ vé r forgás .  A ’ vérnek a’ testben nem sza

bad megállapodni vagy tespedni; mert úgy hamar meg- 
sürüdnék, rothadásba és büzhüdésbe menne át. Ha
nem mozogni és keringeni kell annak a* testben fel és 
alá szünet nélkül. Fö eszköze immár a’ vérforgásnak a’ 
sziv- A’ s z í v  egy körteforma erős mócsing vagy 
hús-izom; belül üres- Fekszik a’ mellüregben bal felöl 
a’ két tüdő alatt középen, rézsutt bal felé nyulódva. A’ 
mellnek azt a’ völgyelését, melly tájon a’ szív’ gyökere 
esik, szivgödörnek hívjuk. Ez a’ mesterséges nyomó- 
mü arra van teremtve, hogy a’ vért a’ testben körös- 
körülhajtsa, rs azáltal aJ testet táplálja és melenges
se. De verését csak ott érezzük, hol csúcsa a’ bal ol
dal-csontokhoz koezódik. Van neki két külön válasz
tott ürege (kamarája), mellyek szünet nélkül majd ki
tárulnak majd összehuzódnak. A* bal kamara kitárul
ván, elfogja a’ tüdőkből az ott meghütözölt vért, és 
széllelfföcskendi az ütő-erekbe; mellyek az egész test
ben mindenütt mélyen fekiisznek a’ hús között; csak 
néhutt feküsznek közel a’ bőr alatt, a’ hol aztán vérem’ 
mozgását magam is érezhetem és tapinthatom. ’S ez 
az úgynevezett pulsus vsgy é r lük t e t és .  Azért 
ver pedig minden ütő-ér, valahányszor a’ vér bcle-lö- 
velik; mivel ar vér betolulván, az ütő-ér kifesziil, a’ 
vér kifolyván, viszont az ér meglapul. Az ütő-eiek, 
mellyek a’ szívhez közel esnek, nagyon bővek és vér
teljesek: de minél messzebb távoznak a’ szívtől, an
nál inkább széllelágoznak, ’s egyszersmind szükebbekké 
lesznek. — Egészen másként >an a’ dolog az u. n. vér
erekkel- Ezek a’ testben mindenfelé kiáradott vért min
denünnen magokba szedik, és a’ szívbe vissza viszik,
— névszerint a’ szívnek jobbik kamarájába, melly azt 
ismét a’ tüdőkbe föcskendezi- A ’ tüdőkből a’ vér ismét 
újra a’ szívnek bal kamarájába ömlik , innét viszont az 
iitő-erekbe, és igy megy a’ vérnek forgása szakadat
lanul , valameddig az ember él. Ha az ember vissza- 
fartóztatja lélekzését, akkor a’ vér a’ szivben megló
dul; és ha az illy vértódulás sokáig tart, tehát a’ sziv
ben valamclly ér megrepedhet és hirtelen halált okoz
hat. Az olly játék tehát, mellyben a’ gyermekek ver
senyt tartóztatják vissza lélekzetüket, ki minél tovább 
tudja; oktalan és veszedelmes játék. Olly sebesen megy
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pedig a’ vérkeringés, hogy néhány perez alatt keresz
tül áradoz a’ szivén az egész yértömeg, mellynek mér
tékét egy felnőtt emberben 20 fontra tehetni, a’ kerin
gésnek útját pedig 70 rőfnyire. Egy perczben a’ sziv- 
többet ver hetvennél, hevülésben száznál is többet. A’ 
mérsékleti vérforgás kútfeje az egészségnek és hosz- 
szu éleinek.

10) Az emberi testnek l á p l á l t a t á s a - m ó d j a  
nem kevésbbé csudálkozásra méltó. Az összerágolt és 
nyállal megáztatolt eledelek a’ gyomorba mennek, és 
onnét a’ belekbe- Ezek hossznak, és ha kinyittatnának, 
hat-hétszer akkorára vetnének, mint az ember’ magas
sága. Illy hosszú utón kell végig vándorolni az elede
leknek , hogy belőlük minden tápláló nedv kiszivalhas- 
sék, a’ jó a’ rosztól külön elválasztassék, és semmi 
el ne Yeszelödjék, —  mind a’ mi nem történhetnék meg, 
ha a’ belek csak rövidek volnának. E ’ czélokra nézve 
ül a’ beleken mindenült a’ fodor, — egy sok csövei 
teljes bőr, mellyek a’ belekbe nyílnak, azokból a’ 
legfinomabb nedveket magokba szopják, és egy közön
séges edénybe viszik, mellynek tejzacskó a’ neve- Eb
től a’ lej-nedv billentyűkön át csöppenként felszáll, 
és a’ nyaknak bal felén egy nagy éren át a’ vérbe 
elegyedik; a’ tüdőkben veres szint nyer a’ levegőtől és 
igy mindenképen vérré lészen.

Moslmár a’ test’ minden részének táplállatása- 
módját a’ vérforgás világosítja meg. Tudniillik az erek
re egy seregnyi szopó gépek vannak szabva, mely- 
lyek a’ vérre az ö utazásában mintegy éhesen leske- 
lödnek, és a’ hol mi haszonvehető, azt kiszívják belő
le. Számtalan csövek szívják abból a’ kövérséget, és 
valami kocsonyanemü nedvet , melly aztán a’ testnek 
minden részére lerakodik, és neki nevelkedést ’s táplá
lási nyújt. Hlyen módon tápláltatnak még az idegek 
is. Végre csak a’ haszonvehetetlen részek maradnak 
meg a’ belekben, mellyek aztán mint salak a’ testből ki- 
takaríttalnak a’ véghurkán. (De még más utakon mi
képen takarul ki testedből mindaz, a’ mi neki ártal
mas vagy haszontalan ?)

11) Testem’ belső részeihez tartozandók még im 
ezek a’ fontosabb részek; a’ máj, lép, vesék cs miri
gyek.
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A’ mellemet beleimtől egy keresztben feszülő hus

izom választja e l, a’ mit ágyckhártyának vagy rekesz
nek hívnak a’ tudósok. ’S ez alatt jobbról fekszik a’ máj. 
Ez arra való, hogy a’ gyomrot melegíti, és a’ vérből ki
választja az epét, melly az emésztéshez, a’ sárnak kü- 
lön-vevéséhcz és a' belek’ hernyóforma mozgásához szük
séges. Maga az epe valami szappannemü nedv, és az az 
ereje van, hogy az eledeleket feloldozza. Mindazt tehát, 
valami a’ májnak ártalmára lehetne, szorgalmalosan cl kell 
távoztalni. így p. o. a’ megemészthetetlen ételnemek, 
a’ hevülésben vett hideg ital, a’ jobb oldalba tett erős 
lökés, mérgeskedés, harag, félés, ijedés és indulatos
ság — mindezek a’ májban dugulásokat sőt köveket 
okoznak és azt munkálják, hogy a’ máj vagy vissza- 
lartóztatja vagy fölösleg önti az epét, és sárgaságot 
nemz. A’ harag és mérgelödés épen legkivált a’ máj
ra hat és pedig ártalmasan. A ’ nagy borivó embe
reknek js  májuk idővel megkeményedik, melly miatt ők 
vizkórságba és más gyógyíthatatlan nyavalyákba esnek.

A’ lép bal oldalunkon fekszik a’ hát felé, és azt 
a’ szolgálatot teszi, hogy a’ vért ritkítja, és az epének 
kiválasztását ő is (mint a’ máj) elősegíti- Szoros atya- 
fisága van tehát a’ májjal; és a’ mi ennek árt, az árt 
többnyire a’ lépnek is.

A’ vesék  a’ lép és máj alatt feküsznek, és arra 
vannak teremtve, hogy a’ vérből külön választják a’ vi
zelet et. Az egészséges ember’ vizelete szalmaszinü. 
A’ vizeletnek a’ has-üregben külön tartója vagyis hólyaga 
van. Sokáig tartóztatni a’ vizeletet nem jó , mert ab
ból veszedelmes ülepedések sőt kövek is alakulhatnak 
a* hólyagban, vagy a’ hólyag elbénulván vagy végre el
pattanván , hirtelen halált okozhat.

A’ m i r i g y ek  különféle ezélra szolgáló kis edé
nyek a’ szerint, a’ mint vagy a’ száj és orr, vagy a’ 
szem és fül körül vannak. A’ nyálka-mirigyek a’ nyálat 
választják ki a’ vérből- A ’ mondola - mirigyek nyulós 
nedvességet ömlesztenek ki magokból a’ szájba, mcly- 
lyel az eledeleket rágván, síkossá teszszük és annál kön
nyebben lenyeljük. Köretkezésképen a’ nyál hasznos 
és szükséges dolog a’ testben- Ugyan afféle ragadós 
nyálka választatik el az orrban is, hogy az orrnak bel
ső részeit bevonja, nedvesen tartja ’s a’ rajta átjáró
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levegőnek kiszárításától ótalmazza. A’ köny - mirigyek 
a’ szemben találkoznak. Belőlük vesz a’ szem minden
kor nedvességet és tisztulást. A’ fülmirigykékből szivárog 
a’ fülzsir. Ennek lenni kell a’ fülben mindig, hogy ál
tala a’ fültől ártalmas állalocskák eltávolítassanak, mel- 
lyeknek a’ fülzsir’ szaga és sikamlósága szenvedhetetlen-

Mindezek a’ belső részeknek munkálkodásai, ne
künk alig észrevehetőig, folynak éjjel nappal, ébren 
és alva, valamig élünk; a’ nélkül, hogy mi azokat kész
akarva vagy akadályozhatnók vagy megállíthatnék- Mert 
igen bölcsen van Istentől rendelve a'z is, hogy a’ lélek
nek csak a’ tagok’ mozgatásain van hatalma, de a' bel
ső részeken nincsen- — Mikor a’ testnek minden moz
gása és munkálata akadály nélkül folyik, akkor 
egészséges az ember: de mihelyt valami c’ munkálatok
ban elakad vagy hiányzik, a’ test azonnal beteg- Ha 
pedig mindezek a’ belső munkálatok valahol elakadván, 
megszűnnek: akkor megszűnik az élet, és bekövetke
zik a’ halál.

Az ember’ (esti belső részeinek fekvését, a’ ki a- 
karja, megláthatja a’ sertések’ testén, midőn azok fel- 
bonczoltatnak; úgymint a’ melly állatokéhoz az emberé 
nagyon hasonlítani tapasztaltatok.

VI- Hátra vannak még az é r z é s ,  és annak fő 
eszközei, az úgynevezett öt é r zék ;  mint a’ mellyek 
még nagy csudadolgokat mutatnak ez emberi testen- Az 
érzés az idegeknél fogva az egész testen végig és át és 
ki el van terjesztve. Azoknál fogva érezzük az éhezést *), 
szomjuzást, az erőt és erőtlenséget, a’ jólétet, nyava
lyát és a’ fájdalmakat. Azonban szoknunk kell még a’ 
fájásokat is békével viselni tudni. Illetlen dolog az, mi
dőn a’ gyermekek minden csekély baj miatt el kezdenek 
sirni és jajgatni, vagy mikor a’ csekély hidegben is fáz
nak és dideregnek. Falusi gyermeknek korán kell magát 
szoktatni, hogy hideget meleget, esőt, szelet fel se vegyen, 
és hogy leste megkeményítessek. Ugyanis továbbá az 
érző idegeknél fogva tudjuk érezni a’ hideget meleget, nc-

Az éhezés lehát nem valami külön érzék-
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hezct könnjüt, keményet puhát, simát görcsöst, he
gyest tompát, nedvest szárazai. Melly dolgokat testünk
nek akármclly része is megérzi ugyan, ha hozzájok 
érintkezik: mindazállal az érintkezés vagy tapogalás vé
gett leginkább kézujjaink’ hegyeit szoktuk használni, — 
mivel ezekben tűzik össze legtöbb nervus, és következő
leg ezekben van a’ legfinomabb tapintó tehetség. A ’ 
minket körülvevő tárgyaknak reánk hatását és képeit 
pedig, még ezen az átalános érzési tehetségen kiviil, 
különösen négy ideg mutatja, úgymint: a’ látás* idege, 
hallásé, szaglásé és. izlelés’ idege; mcllyek közöl az 
első a’ szembe szolgál, másik a’ fülbe, harmadik az 
orrba, negyedik a’ nyelvbe. Mindenik érző-eszköz na
gyon méltó, hogy szerkeztr’scvel bővebben is ismer
kedjünk. De mind az érzékekről, mind a’ fogakról alább 
fogunk tanulni, magában az egészség-tanban, a’ VIII. 
IX. XI. XII. XIII. számok alatt.

Maga az egészségtan.
Életünket az Isten adta 1) és pedig úgy adta, mint 

drága jót és igen becses ajándékot 2 ) ; — mellyel te
hát megőrizni kötelességünk. 3) Nagy bűnt követ el az 
ollyan ember, a’ ki életét készakarva rövidíti, vagy 
szinte magát erőszakkal meg is öli. 4) Elélhet pedig az 
ember (ha egyébként ép testtel és ép tagokkal bir) 
mértékletes élésmód, és maga-óvás mellett 70 — 80 esz
tendeig. 5) Vannak ugyan hosszabb életű emberek is ; 
de azok már ritka példák.

6) Hogy az ember örülhessen életének, szükséges, 
hogy testében, lelkében egészséges legyen. 7) Az egész
ség az élet után legfőbb kincsünk. Ezt a’ kincset te
hát megőrizni és, ha eltaláltuk veszteni, ismét vissza
nyerni ; tudni kell minden okos embernek. 8) Mivel pe
dig számtalan okok miatt eshetünk nyavalyába, és meg- 
romolhatik egészségünk: azért szükséges megismerked
ni mindazokkal a’ dolgokkal, mellyek egészségünknek 
árthatnak avagy jót tehetnek- Ezek nevszerint 9 ): a’ 
levegő, lakás, ruházat, étel, ital, mozgás, aluvás, tisz
taság és az indulatok.

Kérdenek: i )  Ki adta nekünk életünket? 2) Csekély vagy be
cses ajándéka-c Istennek ez az élet? 3) Mivel tartozunk



Egészségtan.
I. A' levegőről és lakásról.

Nem mindegy az egészségre nézve, akármiilyen 
levegőt szivünk magunkba. A’ tiszta szabad levegő 
éleszti az egész embernek testét, lelkét; a’ mit abból is 
észrevehettek, hogy — mikor a’ gőzös levegőü szobá
ban vagy iskolában sokáig bezárva voltatok, és aztán 
abból kibocsátóitok, — melly igen jól esik az tinektek! 
Mintha újjá születnétek, úgy érzitek ollyankor maga
tokat. Ellenben a’ megromlott, nedves, rósz levegő na
gyon árt az egészségnek. A’ miatt járja sok embert 
a’ főfájás , csuz , köhögés és hosszas hideglelés.
— Ugyan a’ rósz levegő miatt van az is , hogy sok 
gyermek pöfíedt , potrohos, sebes szájú, viricskés 
stb. — Az tehát itt a’ fő szabály, hogy a’ levegő, 
mellyet beszivunk, legyen mindenkor tiszta, fris és 
száraz.

A’ legegészségesebb levegő a’ szabad ég alatt 
van télen nyáron, és többnyire minden helyen. Tiszta 
a’ levegő kivált ottan, hol sok zöldség, növény, élőfák 
és erdők vannak. Az élőfák a’ levegőt különösen tisz
títják; és vagy csak ezen okból is jobb lakni falun, mint 
városon. Csak a’ hol mocsárok állnak, aztán az elhányl 
dögök, a’ temetők, szemétgödrök, ganéjdombok kö
rül nem tiszta a’ szabad ég alatti levegő is. Az állat- 
dögöket tehát szorgalmatosan el kell ásni a’ földbe, és 
nem hagyni a’ földön fölül. Sir-ásáskor sem kell ko
porsókat és ombercsontokat felhányni és temetetlenül 
hagyni.

A’ s z ob á k b a n  akkor romlik meg a’ levegő, ha 
p. o. kicsiny szobában sok ember összegyűl egy ra-

tehát az Istennek ezen o ajándékára nézve? 4) Mit mon
dasz az olly emberekről , kik önmagoknak gyilkosaivá 
lesznek? 5) Az éptcslü ember hány esztendeig élhet e l? 
De csak minemü föltétel alatt mégis ? 6) Ennél idősebb 
emberek nem volnának a’ világon ? 7) Hogy pedig éle
tünknek örülhessünk, mire van szükségünk leginkább ? 8J 
Mi a’ küíclessége minden embernek az egészségre nézve ? 
9) Számláld el azokat a’ dolgokat, mellyek egészségünk
nek állhatnak vagy jót teheínek? stb.
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kasra, cs azt lehelletökkel tele fúják, vagy pipa-füst
tel tele eresztik; kivált ha még a’ befütött kályha’ gőze 
és a’ füstölgő olajmécs is hozzájárul. Az is ronda-
ság, midőn a’ szemetet az ágy vagy láda alá össze-
söprik, — a’ helyett, hogy kitakarítanák a’ szobából. 
Tiszta asszony és szolgáló ezt nem fogja tenni* Na
gyon ártalmas gőz származik abból is, ha a’ meleg
kályhára valami zsírosat teszünk (olajat, faggyút). A’ faszén- 
és kőszén-gőz is már sokakat megfojtott alvásukban *3 Va
lamint az sem szerez jót az egészségnek, ha a’ szobában 
nehézszagu jószágokat tartunk: virágokat, sáfrányt,
birsalmát, baromfiakat, vagy ollyasokat, a’ miknek a’ 
kamarában és istállóban volna helyök, p. o. káposztás 
hordót, kendert, hagymát, lisztet st eff. Névszerint 
birsalmát nem kell tartogatni sem ládáinkban sem szo
báinkban, mert erős szaga kábít, és szélütést is okoz
hat.

Mindezeket tehát, ha egészségünket szereljük, szo
bánktól el kell távoztatni. Ha pedig ebben nem volna 
módunk, tehát legalább azt kell lenni, hogy naponként 
több izben is, de kivált reggel a’ söprés után, szobánk’ 
ajtaját és ablakait kinyissuk, és az ablakok’ szárnyait 
egy ideig nyitva tartsuk- Egyszersmind ki is kell füs
tölni a’ szobát fenyőmaggal, vagy meggyujtott és a’ 
szobáb n meghordozott veres - fenyő - hasogatványokkal ; 
vagy eczettel, mellyet tüzes vasra föcskendeziink. Még 
okosabban cselekszik az, a’ ki szobájában (midőn vagy 
rósz levegő van benne, vagy betege van) eczetet 
gőzölögtet. Ez úgy történik, ha egy csészének feneké
re eczetet öntünk, és azt a’ csészét egy kis bögrére 
teszszük, melly tele van töltve forró vízzel- Ez a’ gőzöl
gés nagyon tisztítja és frisíli a’ szobabeli levegőt. De 
jól megjegyezzük, hogy ez az edény, mellyben füstölni 
parázst viszünk a’ szobába, zsíros ne legyen; mert ak
kor fojtó levegőt gőzölög k i, nem hogy a’ rósz leve
gőt tisztítaná. Annak kipróbálására, hogy jó-e a’ leve
gő , vagy megromlott és veszedelmes; legcsalhatat
lanabb eszköz az égő gyertya, mécs, vagy fák-

* )  Ez iránt a’ tanító különösen figyelmeztesse a’ gyermekeket, 
gyászos példákat is beszélvén el nekik, hogy óvatosak le
gyenek és mások’ kárán tanuljanak.
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lya. A' melly levegőben a’ gyertya megég, abban meg
élhet még az ember is. De a’ mellyben már a’ gyertya 
nehezen ég, és elaludni készül: abból siessetek kitaka- 
rodni, ha megfuladni nem akartok. Ezért a’ régen zárva 
tartott vermekbe, kriptákba, pinezékbe és kutakba igen 
vigyázva kell beléjek menni, mivel azokban is gonosz 
fojtó levegő lehet. Azért minekelötle azokba be men
nél, tarts előbb bele égő gyertyát, és azzal próbáld 
meg a’ levegőnek minemiiségét.

Megromlott levegő van az újonnan füstéit, siká- 
rolt és meszelt szobákban is, mellyekben a’ ki lakik 
vagy szinte hál is, veszedelmes nyavalyákat kaphat. 
De nincsen roszabb levegő, mint az olly fűtött szobá
ban , mellybeu nedves ruhák vannak felaggatva szára
dás végeit. Etlöl az omberre főfájás és szédülés jöhet.

Hogy pedig a’ szabad levegő egészségünknek meg 
ne ártson: szükség, hogy annak mindennemű változásai
hoz testünket korán hozzá-szoktassuk. (Emlékeztek-e, 
mellyek a’ levegői változások?) Ha mind a’ mellett tör
ténnék, hogy nagyon álfáztunk volna, vagy az őszi 
erős hidegekben vagy téli idő»: tehát haza érkezvén, 
kis vártatva vetkőzzünk le, öltözzünk szárazba, és igy 
menjünk meleg ágyba jól betakarózván , ’s igyunk bod- 
za-herbathét vagy csak eczetes meleg vizet egykét csé
szével, kis fél-órányi időközre egymásután, hogy tes
tünk izzadásba jöjön. — Névszerint őrizkedni kell a’ meg
hűléstől a’ nyári hives éjszakákban; mert attól származik 
a’ vérhas.

Ha a’ hideg levegőben kezeid, lábaid megmereved
tek volna: no vidd azokat a’ meleg kályhához; hanem 
attól távol maradva, dörgülgesd kezeidet meleg poszló- 
vagy flanel-darabbal. Ha pedig tagjaidat a’ fagy is meg
csípte volna: ügyekezzél azokból a’ jeget kivenni hóval- 
dürzsülgetés vagy eczet gőznek fölé-tartása által. Jó 
bekütni és borogatni a’ fagyvclle tagot (vizes-tetiit) te- 
hénganéjjal, vagy főtt köles-kásával is azon melegében, 
vagy kenegesi gyakran sáfrán-szeszszel. — A ’ kifakadt 
fagyos tagot borogathatni terpetin-olajjal és tojás’ széké
vel, mellyeket egy darab jéggel ragaszszá kevergettél.



80 Nyolczadik rész.
Télen utazó ember minekelölte házától kiindulna, 

dörgölje be lábait, kezeit, orrát, ajakait és füleit olaj
jal, vagy faggyúval. Kapczának illyen esetre igen jó 
cs olcsó is az itató-papiros Úton az ember ne igyék 
é^clt-bort nagy hidegben, mert az elálmosítja ’s akkor 
hamar megfagyhat. Sőt ha az embert álmosság ke
rülgetné is , az ellen teljes erejéből viaskodjék , mozog
jon, fusson, ugráljon és veszteg ne üljön *3. Megfagyás 
ellen az védi a’ lábujjakat legbiztosabban, ha azok nin
csenek szorosan a’ csizmában cs szüntelen mozgásban 
tartatnak. — A’ megfagyott embert nem szabad meleg 
szobába vinni; hanem csak más árnyékos helyre, olt 
hóba kell eltakarni, mignem megérkezik az orvos/ 
kiért azonnal menni kell. Hó nem lévén, jeges vizbe 
kell tenni a* fagyott embert, vagy jégvizes pokróczokkal 
borogatni

A’ megromlott levegő miatt ártalmas az olly lakás 
is , melly sötét és a’ mellynek nedves falai vannak. Mi
vel azonban a’ lakhelyben minden ember nem válogat
hat: tehát segítsünk a’ bajon azzal, hogy szobáinkba 
tiszta levegőt ereszszünk, és azt esztendőnként legalább 
egyszer mindennemű szeméttől kitisztítsuk és kime
szeljük.

Teli időn a’ szobák’ fűtése különösen nagy fontos
ságú környülállás az egészség’ föntartására nézve. Fű
teni tehát mindig csak mértékletesen kell és akkor épen 
nem soha, mikor már lefeküdni akarunk. Általában az 
erős kályha - hévség az embert ostobává és kábulttá 
teszi, és nagyon meleg kályha mellé állani, ülni vagy 
feküdni sohasem tanácsos.

Berényben, Toldinénak, egy özvegynek, kinek két 
felserdült lyánya volt, egykor ki kellett éjjelre a’ 
háztól maradnia, hogy beteg nénjénél virraszlhasson. A’ 
két lyány igy gondolkodott: hogy most ez egyszer ma
goknak valami jót fognak tenni, és kedvökre befüte- 
nek: a’ mit cselekedtek is, a’ kályhát szerfölölte befüt- 
vén, mivel hideg volt nagyon. Azután tüstént ágyba 
mentek nagy örömmel, minekutána a’ kemeneze’ szá-

* )  L. II. rész. 6S. szám.
•*) Lásd II. rész. 14. szám.
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ját előbb jól becsinálták. A* szerencsétlenek! sohasem 
keltek fel többé; mert a’ kályha a’ nagy hévségtöl meg
hasadt: egy darab fa, melly csak félig volt elégve, meg- 
gyuladván, az egész szobát belülié füsttel. Mind a' két 
lyánynak minden segítség nélkül meg kellelt fuladni. Az 
egyik ugyan fülébredt alvásából; de haszontalan ügye- 
kezett az ajtóhoz jutni. Iszonyú alakban elterülve ta
láltatott a’ füldün, halálos gyülrödésében egész ábrázal- 
ját összekürümzsélte és haját kitépte. Minő pillantat 
volt az a’ szerencsétlen édes anyának, midőn reggel 
mind a’ két kedves gyermekét, öregségének gyámolát 
és reménységét már nem találta életben! — Oh! tanul
játok meg, kedves gyermekek! hogy valamint élteteket 
szerelitek, olly vigyázva bánjatok a’ tűzzel, és a’ téli 
kályha-fűtéssel, hogy velelek is valamikor efféle szeren
csétlenség ne történjék. — Azon esetre pedig, ha re
pedezett kályhátok volna, tanuljátok meg, hogyan kell
jen olcsó és erős kályha-ragasztékot készíteni. Csinálj 
keveréket agyagból, hamuból, lisztből olly formán, 
hogy agyag és liszt egyenlő mértékben vétessenek; ha
mu pedig annyi, mennyit a’ másik kétféle mindössze 
tesz. Ezzel tapaszd be a’ repedéseket, és a’ legerősebb 
fűtésben is zárva lesznek. Vagy: végy sót és hamut 
egyenlő mértékben, és elegyítsd össze kevés agyaggal 
’s vízzel, és kend be a’ repedést, — akár hideg akár 
meleg legyen a’ kályha akkor.

II. A' ruházatról.
A’ ruházatban a’ doctoroknak arany szabályuk im 

ez: t a r t sd  f e j edet  h idegen;  hasadat , ,  lábo- 
dat me legen;  ny ak ada t ,  me l l ede t  hi tvesen ’s 
í g y  l észesz  sok b a j t ó l  mentesen.  Tehát a’ ru
házat rajiunk inkább könnyű légyen, mint nehéz és 
igen meleget tarló. Általában őrizkedni kell minden
nemű szoros és szűk ruházattól; mert a’ ki illyen ruhá
kat visel, az télen fázik, nyáron izzad. A’ férfiak nad- 
rágjokat fölöttébb szorosan ne viseljék; mert azzal csí
pőiken csúnya törést okoznak, beleiket szorongatják, 
hamar sérültekké és vérpökökké lehetnek- A ’ fejérsze- 
mélyek hasonlóképen megóvják magokat az összeszoron- 
gatolt öltözetektől és mell-füzöktöl, mellyeket azon hit-

KKZI-KÖNIV. II. f
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vány oknál fogva viselnek, hogy szépnüvésü testök le
gyen. Mert a’ szoros ruha akadályoztatja a’ vérnek for
gását a’ testben, és főfájást, elalélást, szélütést von ma
ga ulán; kivált ha még az ollyan szűk ruhákban tánczol- 
nak vagy futkosnak is. Névszerint veszedelmes rajok 
nézve megszorongatni a’ harisnyákat. A’ szoros és ma- 
gassarku lábbeliek mind férfiaknál mind asszony-sze
mélyeknél tyúkszemekre és görcsökre adnak alkalmatos
ságot, mellyekkel aztán sokan holtig kínoskodnak. Hogy 
a’ lábbeliek egyaránt szakadjanak, és félre se nyomas
sanak, a’ végre felváltva kell azokat viselni a’ jobb és 
bal lábon- — A’ gyermeket szoktatni kell, hogy nya
kukat és fejőket mezíllenen es hüvesen viseljék. Nekik a’ 
meleg sipka kimondhatatlan sokféle bajokat szerezhet. Ha 
még sebes is a’ fejők; akkor azt épen szükséges födcllenül 
tartani mindenkoron. Kisdedeknek sem tesz jót, őket 
szorosan bepólyálni.

Fejér-ruháidat felváltsd tisztákkal gyakorta; leg
alább is minden héten egyszer. Mikor pedig vagy na
gyon átáztál, vagy izzadásig kihevültél: akkor levesd 
a’ nedves ruhát, végy magadra szárazát és a’ vizeset 
testeden megszáradni ne hagyd ; — mert abból csúzt, 
hideglelést, vérhast, cholerát és sok más egyéb nya
valyákat kaphatsz.

Még azt is jól megjegyezd a’ ruházatra nézve, 
hogy ismeretlen embernek ruháját soha magadra ne 
vedd; annál inkább a’ ragadós nyavalyában meghalt 
atyádfiainak ruháiktól őrizkedjél, mint pestistől; — ne
hogy a’ meghalínak nyavalyája rád ragadjon, és téged 
is utána sirba vigyen.

III. A z evesről j ivdsról.

Enni azért kell, hogy testünket, mig kicsiny még 
és növendék, növeszszük, — utóbb pedig tápláljuk és 
erőben fentartsuk. A’ sok koplalás ártalmas az egész
ségnek, valamint ártalmas a’ sok evés is. De kellet
lenül , és mikor nem vagyunk éhesek, sohasem kell 
ennünk. Hogy pedig az emberek többnyire mindnyájan 
többet esznek, mint a’ mennyire a’ testnek szüksége va
gyon : abból származnak az ö legtöbb nyavalyáik. Mert 
ha kelleténél többet eszünk, azt a’ gyomor meg nem
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emésztheti: epe-sárrá válik a’ gyomorban, —  a’ mi az
tán csak a’ sokféle betegséget szerzi.

Hogy egészséges légy ’s érhess jó vénséget,
Evésben tarts fűkép mértékletességet.

Az evésre nézve tehát a’ következendő szabályokat 
kell megtartani, hogy az egészségünknek meg ne ár
tson :

1. Tarls rendet evésedben, és egyél bizonyos órák
ban : reggel, délben, ozsonára és eslve. Gyermekek 
többször is ehetnek, de egyszerre csak keveset egye
nek- Azonban rájok nézve sem jó , ha egész nap zabái
nak: mi rósz emésztést, hiányos fejlődést, görvélykórt 
s t. eff- von maga után.

2- Igen sokfélét össze ne egyél, és gyomrodat éte
lekkel meg ne terheld. Finnyás és ételben válogató ne 
légy, hanem szokjál hozzá minden eledelhez.

3. Mindig egyféle étellel se c lj ; hanem változtasd 
azokat. Mert ha mindig csak egyfélét ennél, p- o- min
dig csak kenyeret, mindig húst, burgonyát vagy főzelé
keket , végre ártalmára lenne egészségednek. A’ ki sok 
tésztás ételt eszik, annak gyomra utóbb elnyálasodik- 
A’ sok hús a* vért megrothasztja- A" sok zsíros étel epét 
csinál, és abból származik a’ giliszta-hugyozás. Az étel 
minél zsírosabb, annál nehezebben emészti meg a* 
gyomor. Különösen a’ sok disznó-hust és annak kö
vérségét kerülje az ember; mert abból származik a’ ma
gyar nyavalya, a’ csömör, aztán a’ patécs, a’ forró hi
deglelés. Legjobb azért az eledeleket változtatni, vagy 
egymással elegyítve élni azokkal.

De valljon változtathatja-e eledelét a* szegény gaz
da-ember? Nem szegény, hanem rósz és rest gazda az, 
a’ kinek Magyarországban egész esztendőt át nincsen 
jó kenyéren kívül bőven káposztája, lencséje, babja, 
borsója, hajdinája, kölese, kerék-, sárga- és karó-ré
pája, burgonyája; nyárban pedig salátája, kel-káposztá
ja. Mindezeket a’ falusi gazda-ember bőven termeszt
heti magának, csak akarja. Bősége van országunk
ban a’ tojásnak és tejnek is. Mind a’ mellyekböl jó
ízű és tápláló eledeleket lehet készíteni. Miért nem

f«
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változtathatná tehát eledeleit a’ szegény ember is? Va
lóban, önreslsége vagy egyiigyiisége többnyire annak 
oka, ha az ö mindennapi elégséges eledeleben is szű
kölködik a’ magyar köznép. Nem szerelni pedig a’ 
zöldség-nemii ételeket, igen nagy gorombaság és értet
lenség; holott azok egészséges és csendes vért szolgál
tatnak , ellenben a’ sok hús gyulasztó betegségekre ké
szíti elő az embert.

Őrizkedjetek a’ nyalánkságoktól is. Milly roszul 
üthet ki sokszor a’ nyalakodás, arra linektek itten egy 
szomorú történetet beszélek el.

Juliskának azon rósz szokása volt, hngy nyalánk
ságból mindent megkóstolt, a’ mit csak enni és inni 
valót látott. végre gyakran megbüntették öt szülői; 
mert a’ nyalakodás nemcsak igen illetlen, hanem annak 
is okává lesz, hogy az ember általában nem tanulja meg 
kíváncsiságát mérsékelni és zabolában tartani. Semmi 
büntetés sem tartóztathatta fel Juliskát, ha kedve jött a’ 
nyalakodásra. ü miatta mindig zárva kellett a’ kert- 
ajtót tartani, mig gyümölcs volt a’ kertben; mert még 
éretlenen is mindent leszaggatott, a’ mit csak elért; az 
almákba és körtvélyekbe beleharapott, ’s ha még ke
mények voltak, elhajgálta azokat. így ö ha egyszer a’ 
kertbe férkezhetett, csaknem annyi gyümölcsöt elron
tott, mint a’ bogarak és férgek- Igen szeretett a’ tejes 
kamarába belopózni, hol a’ tejes edényekből ujjaival 
leszcdegettc a’ tejfölt. Eleinte azt gondolták, hogy a’ 
macska követi cl ezen torkosságot, ’s kiirtották azt: de 
nemsokára kisült, hogy Juliska igen jól fel tudta a’ te
jes kamarának kulcsát találni. Nem lehetett tehát cso
dálni, hogy szülői semmi bizodalmat sem helyezlek ben
ne , ’s mindent elzártak előle, mint a’ tolvaj elöl. Né
hányszor a’ borhoz is férkezeti, mellyel az atyja a’ 
pohárszekben tarlóit jó barátjainak számára, ’s attól 
megrészegedett és majd halálos betegségbe esett. Egy
kor maga volt a3 szobában, ’s az illyen időt szokta ő 
nyalakodására használni- Körülnézett, valljon nincs-e 
valamellyik almáriom nyitva, vagy nincsenek-e ott tá
lak; végre megpillantott az almáriom’ tetején egy kis 
tálat. Azonnal elkészült annak megtekintésére, valln 
jón nincsen-e abban valami nyalakodni való. Egy szé
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két tett az 8lmáriom mellé, ’s mivel még ez sem volt 
elegendő magas, leh.it az asztalt is oda húzta, ’s igy 
a’ székről az asztalra lépett és levette a’ kis tálat- 
Czukorforma fejér por volt benne, bemártotta abba 
ujja’ hegyét és megkóstolta; édes ize volt ’s ugyana
zért ő azt kíváncsian nyalogatta. Hirtelen belépett az 
anyja. Juliska úgy megijedt, hogy majdnem leesett az 
asztalról; do még nagyobb volt az anyjának ijedtsége, 
midőn látta, hogy Juliska mérget evett, rnelly a’ legyek’ 
számára volt a" kis tálba téve. ,,¡Szerencsétlen gyermek!
— igy kiálta fel — mit cselekszel ?“  Azonnal levette öt 
az asztalról, elküldött az orvosért, tejet adott be neki, 
hogy hányjon, és minden módot elkövetett, hogy őt 
az irtóztaló haláltól megmenthesse. De nemsokára a’ 
legkeservesebb kínokat érzette belső részeiben, ’s úgy 
kiáltozott, hogy kiáltása egynéhány ház’ távolságára is 
elhallalszotf. Eljött az orvos és azt rendelte, hogy foly
vást még több tejet igyék, ’s más orvosságokat adott be: 
de sokat kellett már neki a’ méregből felnyalogatni- 
Élete ugyan megmaradt; de egyszersmind elméje min
dig igen gyönge, és tagjai örökre reszketök maradtak.

Hogy ne szenvedj betegséget,
Megbecsüld az egészséget.
Közönséges étkekkel é lj,
Czifra nyalánkságoktól félj.
Kinek nyalunk 's torkos szája,
Könnyen támad nyavalyája.

AT tintát toliból kiszopni, a’ linta-csöppct felnyalni, 
vagy tollat rágicsálni is ártalmas és veszedelmes nya- 
lakodás, mellyet tehát szorgalmatosan cl kell távoztatni.

Ebédezés és vacsorázás közben im ezekre vigyázz:
1) Forrón az ételt ne edd- A’ forró ételtől a’ fogak 

elromlanak, a’ száj és nyelv megégettetik, a’ nyeldeklő- 
gége és gyomor pedig fenés sebet kaphat, a’ mi aztán 
meggyógyíthatatlau. Ha mégis vigyázatlanságból bel
ső részeidet forró étel-nyeléssel megégetted volna: tehát 
nyelegess utána hideg tejfölt, melly enyhít és gyógyít is,

2) Jól összerágd az ételt, minekelőtte lenyeled. 
Minél jobban összerágod, annál könnyebben emészti 
a’ gyomor; ellenben minél rágatlanabban falod le, an
nál erősebben fekszik a’ gyomrodban és nem is válik
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egészségedre. E ’ végre tehát szokjál lassan enni, és 
hagyj időt magadnak az evéshez.

3) A’ húst, zöldséget mindenkor kenyérrel összerág
va edd, és ne magán külön egyiket is.

4) Jó kedvvel légy és nyugodtan, mikor eszel. 
Haragban, ijcdésben és más heves indulatban, vagy 
erős test-mozgás után hamar, és kivált mohón enni; ár
talmára van az egészségnek.

53 A’ kövér falatokat megsózva edd meg. — Az 
erős sózáshoz azonban ne szokjál, kivált ha sovány 
ember vagy. Mert a’ sok só-evésből származnak a’ vér- 
feloldódzása, süly, elhcrvadás.

6) Tejes étel után valami fanyart gyomrodba ne 
végy.

7) Ebédezés közben sok vizet ne vedelj. Jobb 
több izben inni, és mindenkor csak keveset. Lehet bő
vebben inni inkább ebéd után egy pár órával, a’ mi
kor aztán egészséges.

Hogyha ebedet eszel, vele sok vizet innia nem kell;
Mert véred hidegül ’s gyomrod erőtelenűl.

Végezetre, szükség megismerkednetek az élelek' 
azon nemeivel, mellyek az egészségre nézve ártalma
sok és veszedelmesek. Ezek közé tartozandók: az éretlen 
gyümölcs * ) ,  az igen csípős és elérett sajt, az igen kö
vér ételek, a* zsírtól csepegő sütemények, a’ szaladós, 
penészes kenyér, a’ be'teg állatnak leje, húsa, vére és 
fajzafja, a’ büdös vizekben vagy kender-áztatókban fo
gott halak, a’ mérges növények és névszerint sok 
gombanem. Mindezektől az okos ember magát szor- 
galmatosan megtartóztatja, és készebb száraz kenyerei 
enni, mintsem azok miatt egészségében kárt valljon. 
A ’ gyümölcs-magvak pedig épen megcmésztheletleneh 
is. ’S gondoljátok e l! mégis találkoznak vakmerő gyerme
kek és emberek, kik vagy pajkosságból vagy felfoga

dó Miről ismerhetni meg az érett gyümölcsöt? Éretlen a’ 
szilva fekete-kék, puha és megválói könnyen elválik ; 
a’ cseresznye tökéletesen piros és puha; az almának és 
körlvélynek mag\ai feketék síb. — Hát a’ cselédes 
cseresznye micsoda ? — A’ dió’ érettségének ideje Egyed- 
napja; mikor van az?
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dúsból elnyeldesnek magvakat, pénzt, kövecset s t. eíT. 
Vagy másként gyomrukat megterhelik, és igy önmago
kat agyoneszik. Milly vétek igy cselekedni!

Minden étel közölt legegészségesebb a’ jól el
készített rozs-kenyér, mellyre pedig szeri tehet minden 
jó magyar gazda-ember. Olly szerencse, mellyben nem 
minden országbeli polgár részesülhet. P. o. é/szaki Né
metországban, Németalföldön és a’ hires Franczia- és 
Angolországban a* lakosok máig sem tudnak sütni jóizü 
kenyeret. Azért mikor a’ francziák itt voltak (1809), 
nem győzték dicsérni a’ magyar embernek kenyerét. 
Svédországban, éjszaki Európában szinte a’ fák’ hé
jainak őrlőit porából sütnek nyomorúságos kenyeret. 
Hazánkban is a’ hegyes kárpáti vidékeken zabkcnyérrel 
élnek az emberek.

De a’ jóizü rozs-kenyér is ártalmassá lészen, ha 
dohos lisztből van készülve; ha vagy jól meg nem kelt, 
vagy át nem sült, vagy ha szalonnás és zálkás. Árt 
a’ kenyér akkor is , ha azt melegében eszszük.

Élj szép mértékkel, lyukacsos kelt púha kenyérrel.
Ám ne vegyed melegen, ne vegyed , ha bélé sületlcn ,
És ne egyed héját, vérednek növeli sárját.

Kiváltképen beteg állatnak húsát soha meg ne e- 
gyed, ha még olly szépnek látszanék is az, hamég 
olly igen olcsó áron mérnék is azt a’ faluban, ha a’ 
magadé volna is , vagy ha mások még ollyau igen biz
tatnának is, vagy szinte ennék előtted azt a’ dög-hust, 
a’ nélkül hogy nekik megártana. Mert addig-addig vak- 
merőködnek, hogy keserűen lakóinak meg oktalansá
gukért. Ellenben midőn a’ másként egészséges marha 
hirtelen lábát töri k i, vagy felfúvódik, és minden ké
sedelem nélkül levágalik: akkor húsát bátran megehetni.

A’ levágandó marhában mire kell vigyázni, an
nak kilanulása végett, ha valljon cgcszséges-e ? Im a’ 
következendőkre: ha bír-e járni, és szemei tiszták, 
frisek-eV ha még kérődzik-e? nem hideg-e szarva, fü
le , szája, orra, farka? Bem foly-e nyál vagy más rút
ság szájából, orr-lyukaiból, füleiből? bőrén nem lálsza- 
nak-e valami pörsenések? nem látszanak-e fekélyek 
nyakán, fülei’ tövénél? tölgyei nem forrók vagy dagad
tak-e? nincs-e az állaton nagy has-menés, vagy fölöt
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tébb nem sovány-e? Mindezek a’ jelek beteges állapot
ra mutatnak. Felbontatván pedig a’ vágott marha, a’ nya
valyának jelei benne ezek: húsában a’ veres, kék, zöl
des és más csodálatos szinü pattanások, kemény máj; tü
dejében a’ hólyagok, mellyeket ha felmetszünk, belölök 
büdös v íz  szivárog.

Az igen vén és elérett sajttól a’ vizelet-hólyagban 
kövecsek teremnek, a’ mi a’ legkínosabb nyavalyák’ 
egyike.

A ’ mi illeti a’ mérges növényeket, nem jó szokás 
az a’ gyermekek között, midőn a’ maszlagnak tüskés gyü
mölcsével játszanak, azt tüskés disznónak mondván, le
ölik, és belőle a' magvat megeszik; — vagy ha bürök’ 
szárából sipot csinálnak, azt szájokba veszik, fúják és 
nyálukat lenyelik. Ezek veszedelmes játékok, mellyeken 
egyszer csak keserűen rajta veszthetnek-

A’ gombákról meg kell tudni, hogy azok a’ leghit
ványabb eledelt adják minden eledel között a’ világon. 
Állat nem is eszi meg azt egy is. A’ gomba a’ testet 
sem táplálja, sem erősíli; sőt könnyen egész háznépnek 
halált okozhat, mint ezt számtalan példák bizonyítják. 
A’ gombák t. i. annyifélék, hogy a’ mérgest a’ jótól 
csalhatatlanul megkülönböztetni alig lehet- Azért leg
jobb ezt az étel-nemet a’ háztól egyáltalán fogva eltil
tani, és inkább mások’ kárán tanulni, minta’ magunkén. 
Ha pedig ezt a’ hitvány eledelt mégis áhítanók, tehát 
minekelötte azt megennénk, így kell megpróbálni, vall
jon jó-e az, vagy mérges? Abba a’ fazékba, mellyben 
a’ gombát főzöd, mikor immár forr, vess bele egy fej 
fehérbélü veres-hagymát. Kis várlatva vedd ki. Ha 
fejéren marad, megeheted a’ gombát; ha pedig az meg- 
feketült. jele, hogy a’ gomba mérges, és akkor el kell 
önteni félre egy gödörbe és eltemetni. A’ konyhára 
viendő zöldségek között is nagyon kell vigyázni, hogy 
petrezselyem helyett bürköt ne vegyünk , vagy más 
efféle mérges füvet Általában ez legyen a’ szabá
lyunk :

Nem eszem meg semmit, a’ mit nem ismerek,
Édes gyökérben is rejtezhclik méreg;

* ) Lásd: VII. r. 118. 1.
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Jó l megnézem, a’ mit készítek konyhában,
Gonosz fii teremhet sokszor virágágyban.

I v ás  nélkül szinte úgy nem élhetünk cl, mint evés 
nélkül. De inni is csak akkor kell, a’ mikor szomjú- 
hozunk; és kelletlenül vagy versenyt inni sohasem jő.

Az italoknak pedig sokféle nemeik vannak- Leg- 
természetiebb cs legegészségesebb itala embernek a’ 
v í z ; * )  pedig a’ forrás- vagy folyó-viz; az nem lévén, 
a’ jó fris kut-viz. A 1 jó víznek jele az, hogy szappan
nal könnyen habot ver, és hogy nincsen neki sem íze, 
sem színe, sem szaga. A’ k u t a k a t  esztendőnként leg
alább egyszer ki kell merni és feneköket kitisztítani. Kút
ba nem szabad bele dobálni semmit- Még az sem jó, ha 
eső és hó száll bele. Ha pedig véletlenül kutya, macska 
vagy akármi állat és rútság esett volna bele: akkor tüs
tént ki kell merni az ollyan kutat, és addig vizéből nem 
kell inni. Kútra ne szolgáljon se ganéjlév-csatorna, se 
házfödélnek hullató-csatornája.

A’ melly gyermek egészségét szereti, az nem fog 
magához venni Jeget, havat és eső-levct; mert mind
ezek nem embernek való italok-

Munkásoknak nyári hévségben a’ viz közé néhány 
csöpp eczetet vagy pálinkát lehet elegyíteni; úgy nem árt 
meg nekik, sőt hivesíleni fogja őket- A’ hal-ételre és 
sült vagy fölt kukoriczára nem kell vizet inni, mert nya
valyát szerezhet.

A’ se r is egészséges ital, ha jó l, azaz: ha komló
val készült. Hivesít és táplál. De soka nagyon ártalmas.

A’ hol sok gyümölcs terem< olt almából is tudnak 
jó italokat készíteni. De nekünk becses italunk a’ szőlő
nek kisajtolt leve, azaz: a’ bor. Ez minél inkább 
ó , annál egészségesebb. Ha az ember vele mértékle
tesen él, és vízzel is keveri: akkor erősít, vidámít, 
sőt ritkán véve, kész orvosság is. De a’ ki mérték- 
letleniil cl vele, az avval gyomrát elrontja; mert az ösz- 
szezsugorodik és az ételt nem kívánja; végre pedig az 
olly ember vizi-betegségbe esik, és abban kell meg-

* )  Elmés verseket a’ viz’ becséről olvashatni a’ H é b e  czlmii 
zsebkönyvnek 1824-diki darabjában. Ugyanazokat gróf Te- 
leky Ferencz1 terseiben.
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fuladnia, a’ mit életében olly igen gyűlölt, azaz: vizben. 
A’ részegség pedig különben is igen utálatos , veszedel
mes és gyógyíthatatlan vétek. Mert a’ miatt az ember 
elszegénykedik és mindenét elkölti. A’ részeg ember 
nincsen eszén, másokkal veszekedik, agyonesheiik, té
li utón kirabolhatják, összeverhcíik, sőt elfeküvén, meg 
is fagyhat. Gyermekeknek épen nem Yaló a’ bor, sem 
más szeszes (erős) ital, —  kivevén , ha sápadtak és gi- 
lisztások, a’ midőn kevés jó ó bor nekik orvosságul szol
gál- Véneknek tejük ifjaknak méreg.

A ’ bornak ártalmas következéseit szépen előadja 
im ez a’ példabeszéd. Mikor Noé a’ legelső szőlő-he
gyet plántálta ’s olt hagyta, oda ment a’ sátán a’ szőlő
tökéhez, ’s igy szólott: „Meglrágyázlak én téged, szép 
plánta!“ Hirtelen oda vilt három állatot: egy bárányt, 
egy oroszlánt és egy disznót, ’s mind a’ hármat megöl
te egymásután a’ szőlői önéi, Az ő véröknek ereje át
járta a’ szőlő-tőkéket, ’s még most is kimutatja magát 
annak termésében. Tudniillik, ha az ember egy pohár 
bort iszik, akkor jókedvű, szelid és nyájas, mint a’ 
bárány’ természete. Ha kettővel iszik, akkor oroszlán
ná lesz, ’s azt mondja: „K i ér föl énvelem V ‘ — ’s igen 
nagy dolgokról beszél. Ha még több pohárral is iszik : 
akkor elveszti az eszét, és végre a’ sárban fetreng, 
mint a’ disznó- Azért mondják a’ bölcsek: , M i k o r  a’ 
b o r  bemegy ,  a k k o r  az esz k i j 8 “  —

Még egészséges ital kora tavaszon a’ nyir-viz is, 
mellyel a’ nyírfák* megfúrása és lecsapolása által nyer
hetni- Nyáron a’ savó és az író.

Á r t a l m a s  i t a l o k :  a* márcz, a’ must, a’ korcs
mákban áruitatni szokott, megédesített és megfüslelt bo
rok, mint a’ mellyekben t. i- méreg van- Továbbá 
mindennemű pálinka és a’ tisztátalan vizek- A’ sok pá- 
linkaivás még ártalmasabb a’ borivásnál, és nehezeb
ben is lehet elszokni tőle. Legkevésbbé árt a’ sokféle 
pálinkanemek * ) között a’ tiszta rozspálinka- — 
Oktalanul cselekesznek azok a’ szülök, a’ kik gyer
mekeiknek korán nyújtanak bort, pálinkát olly czél-

#) P. o. szilvapálinka (slivovicza, szilvorium), lorkölpálinka 
(égett-bor) , burgonyapalinka stb*
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ból, hogy átlói derékek és erősek legyenek: holott 
attól inkább csak hitványak lesznek. Mert lám a’ kutya- 
kölykeknek is, inellyeket törpékké akarunk nevelni, pá
linkát adunk.

Részegítő italokkal, mint neked ártalmasokkal,
Épenne, vagy csak ritkán é lj: erőd’ ’s eszed’ fogytától félj.

Ártalmas italt szolgáltatnak még az álló-vizek, á’ 
tavak, mocsárok és kenderáztató helyek, mellyekbül 
ne csak emberek, de még barmok se igyanak. A’ melly 
ember nyári hévségben utón útfélen megszomjuzván, 
csak iszik abból, a’ mit elötalál, könnyen beihatik vala- 
melly mérges kis állatot, vizi-borjut, pióczát, vagy to
jásaikat, mellyek a’ testben sokféle alkalmatlanságot, sőt 
veszedelmet is okozhatnak-

Az is nagy hibája sok tudatlan embernek, hogy 
mindenféle nyavalyát mindjárt szeszes (erős) italokkal 
akarnak orvosolni, holott azokkal csak még roszabbá 
teszik a’ nyavalyát. Vérhasban p. o. épen veszedelmes 5 
pálinkát és bort adni a’ betegnek.

A’ cholera ellen is a’ legjobb ólalmazó szer: az 
evés - ivásban való magára vigyázás és mértékletes
ség.

Az az ital sokat ér, mellyet a’ jó Isten mér.

IV. A? mozgásról ( vagy kuinmóczióról).

A ’ testnek mozgása, kivált a’ szabad levegőn, c- 
gyik fő megkivántatás az egészségnek állandóságához. 
Sokáig legalább a’ nélkül egészségesek nem maradha
tunk , mint ezt láthatni azokon, kik henye és ülő éle
tet folytatnak, tömlöczben zárva vannak, cs a’ miatt 
idején-korán halálos nyavalyába esnek. A’ testi moz
gásnak nemei immár a’ következendök. Gyermekeknél 
a’ játékok , lapdázás , mankókon-járdalás, korcsolyán és 
talpon-csuszkálás, gyalogolás, futás; nagyobbaknál a’ 
tánczolás, lovon vagy szekére î-menés és mindennemű 
kélkézi munkák.

A’ gyermeki játékokban arra kell vigyázni, hogy 
olly sokáig és olly erősen sohase fussatok, hogy a’ 
lélekzetet elveszítsétek, vagy szívdobogást érezzetek,
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vagy kihevüljctek. Fulás közben pedig Iélekzefet nem 
látóit szájjal, hanem csak orrotokon venni szokjatok *).

A ’ táncz már sokakat sírba vitt idő elölt. Azért 
abban mértéket tarls, és ha élni szeretsz, sokáig egy 
huzamban erősen ne tánczolj senkinek a’ kedvéért is. 
Ha pedig azt vennéd észre, hogy tánczolás közben nem 
tudsz lélekzelet venni tökéletesen: tehát tudd meg, hogy 
a’ tánczolás épen nem is neked való, és hagyj töl vele.

Mindennemű testmozgás körül vigyázzatok a’ kö
vetkezendő szabályokra:

1) Soha erőtöknek fitoglalásából fölötte nagy ter
heket ne emeljelek, vagy versenyt dolgozván másokkal, 
vagy fölfogadásból magatokat meg ne erötessélek, mel
leteket ne verjétek, pejkosan ne birkózzatok. Mert az 
effélék miall az ifjú ember hamar megszakadhat, hecli- 
kába eshetik, derekát elronthatja, és teljes életére nyo
morék lesz.

2) Ha történnék, hogy a’ munka és mozgás közben 
nagyon fölhevültünk volna; ollyankor egyszerre le ne 
üljünk, hirtelen le ne vetkőzzünk, léghuzamra (levegő- 
folyásra) ne álljunk, hideg vizet, vagy szinte bort, pá
linkát ne igyunk, hanem lassan menjünk át a’ meg
hűlésnek és nyugovásnak állapoljára. A’ hévségre ma
gunkba vett hideg ital megrontja a’ tüdőt, cs hectikát 
okoz- Lám még a’ lónak is, midőn erősen meghajtot
tuk, nem hagyunk mindjárt innia; hanem előbb meg
várjuk, hogy kifúvja magát; annál inkább kell ezt cse
lekedni minmagunkkal.

De hát ha az ember nagyon eped és nem tűrheti 
tovább a’ szomjúságot: valljon akkor sem ihatik-e? Iha- 
lik igenis, de csak keveset egyszerre, és az ivás után 
ne vesztegeljen, hanem mozogjon. Még jobb, ha az 
ivás előtt keze’ fejét és arczát fris vízzel megmossa , 
egy falat kenyeret lenyel és arra iszik. Legjobb pedig, 
ha égető szomjúságát illyenkor vízbe vagy serbe már
tott darabka kenyérrel oltja el.

3) Megizzadtak lévén, ha lehet, nedves fejér ru
háinkat magunkról tüstént levessük és szárazai vegyünk.

* )  A’ sebesfutó komédiásokról és kengyelfutókról valamit 
élő szóval mondjon maga a’ tanitó.
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Az izzadtságos ruhát testünkön nem kell hagyni meg
száradni.

4) Fölhevültek lévén, ne üljünk le hideg földre, 
sem hideg fal mellé. Ne feküdjünk gyepre a’ lü közé; 
annál inkább akkor az illyetén hüs helyeken ne alud
junk. Máskülönben csúzt, náthát, hideglelést és más 
gonosz nyavalyákat kaphatunk.

V. Aluvás ° ) ,

Aluvás nélkül sem élhetnénk meg sokáig, sem 
egészségünket fon nem tarthatnék. Az aluvásnak ter
mészeti ideje pedig az é j, mellynek éjfélelötti órái a’ 
leghasznosabbak az egészségre. A ' ki az éjt ébren töl
ti , az azt a’ nappali aluvással soha ki nem pótolhatja. 
Azért tarts rendet aluvásodban is, és az Istentől arra ren
delt időt másra ne fordítsad; mert másként annak ká
rát látod. Az ebéd-utáni aluvás nem tesz jót az egész
ségnek. Csak öreg, sovány és gyönge embereknek, és 
kis gyermekeknek engedhető meg; de azoknak is csak 
fél óráig, mint a' versben van:

Szükség azt tudnod : keveset kell délre nyugodnod;
Mert hármas romlás: mint restség, nátha, főfájás
Származik (el sem múl), a’ déli restes álomból.

A’ ki jól akar aludni, a’ következendő szabályokra 
vigyázzon:

1) Ágyhelye ne légyen se úgy, hogy a’ nap a' 
szemébe süssön, se épen a’ kályha’ tövében. Télen a’ 
kályha’ melege az aluvónak nem egészséges. Mikor 
már lefeküdni készülsz, akkor a’ szobát be ne fütsd. 
Jobb hideg szobában aludni, mint befütötlben; jobb ma
gas helyen, mint földszint.

2) Ágyadat reggel vesd meg, miután az kihűlt és 
kipárolgo.tt; nem pedig estve a’ lefekvéskor.

3) Ágyi-ruháid tiszták legyenek- Mi végett gya
korta ki kell azokat rakni a’ napfényre, megveregelni 
és rajok fris héjakat húzni-

* ) Más az aluvás, más az ólom. Mi különbség van e’ kettü 
között ?
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4) Ha mód van benne, minden egy embernek külön 

ágya legyen, és többen együtt ne háljanak. Kivált be
teggel egészséges ember vagy gyermek ne háljon.

5) Tele gyomorral sem egészséges lefekünni; azért 
meg kell tartani ama’ verset:

A’ hosszas vacsora tested’ veti nagy nyavalyára:
Hát hogy könnyű lehess, légy vacsorától üres.

6) Nem kell alunni veröfényen, mert az nagy fő
fájást okoz.

7) Ne szokjál alunni tátott szájjal, kivált a* szabad 
ég alatt, mert bele buvhatik az ember’ szájába béka, 
gyík vagy valami féreg. Szopós gyermeket is fűre le
tenni nagyon veszedelmes, mert vannak példák, hogy 
a’ fűben lappangó kigyófi a’ gyermek’ tejes szájába be
le buvoU és annak halált okozott.

8) Őrizkedni kell, ismeretlen emberrel vagy beteg
gel együtthálni. Mikor pedig utón vagyunk, vendég- 
fogadóban legjobb csak vetközetlen feküdni le, vagy szal
mával megelégedni, mint ismeretlen ágyi-ruhákból va
lami nyavalyát kapni. (Különösen itt jól megjegyezzétek 
azt, hogy avult ágyi-ruhát ismeretlentől sohase ve
gyetek; mert ki tudja, milly veszedelmes nyavalyáju 
ember fekhetett abban; mint p. o. a’ ki a’ sorvadásban 
meghalt emberek’ ágyukban egy ideig fekszik, megkapja 
azt a’ betegséget, és nemsokára meghal bele). — Le
feküdvén pedig, úgy szokjatok, hogy eleinte a’ jobbik ol
daltokra feküdjetek, és azon is aludjatok el, lábaitokat 
összehúzván. Utóbb alhattok más helyezetben is. De sem 
hanyatt, sem hason feküdni nem egészséges. A’ hason- 
fekvés ostobává tesz: a’ hanyatt fekvés pedig rósz, ne
héz álmokat okoz (oktalanul mondva; boszorkánynyo
mást), mert akkor igen sok vér nyomul a’ szívre. A’ fej’ 
alja csak keveset legyen felpóczolva, de alá ne löttyen- 
jen. Kezeteket fejelek alá ne tegyétek altotokban. Alto
tokban a’ rajiatok levő ruha is tágan legyen, megoldva 
és ne szorosan. Előre magatokat kiürítsétek. Fejeteket 
be ne takarjátok. Ruháitokat bizonyos helyre rakjátok le.

Gyermekek! mihelyt fölébredlek reggel, tüstént ki
keljetek ágyatokból, és abban sokáig ne heverészszetek, 
mert ez sem lesz jót-

Az álompor méreg és veszedelmes.
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VI. A ’ tisztaságról.

Egyik fünlarlója az egészségnek a’ tisztaság. A’ 
tisztátalan háznál sohasem íogy el a’ beteg. Ki kell 
terjedni a’ tisztaságnak lakásunkra, ruházatunkra és tes
tünkre. A’ lakást a’ tiszta gazdasszony naponként meg
söpöri, kiszellözleti, lepókhálózza; — kivált asztal fö
lött lógni pókhálót meg nem szenved, hogy az ételbe 
ne essék pókháló vagy maga a’ pók. Kutya, macs
ka, béka, szabadon ropdesö madár, vagy akármi állat 
egy szobában emberrel ne lakjék. A’ tisztaságot szere
tő házigazda pedig azon van, hogy házán kémény le
gyen , ha még nem volna; mert a’ hol kéménytelen kony
ha van, ott szó sem lehet a’ tisztaságról.

Tisztasághoz való továbbá, hogy öltöző és ágyi- 
ruháink tisztán tartassanak; úgy nem különben a’ szo
babeli bútorok és a’ konyhaedények, mellyekben az 
ételek készítetnek. Sok ronda asszony avval akarja 
menteni rondaságát, hogy ö szegény, de ez kopasz ment
ség; mert a’ tisztaság nem kerül semmibe, és szegény
től, gazdagtól egyaránt kitelhetik, csak akarni kell és 
örömest lenni.

De értetik a1 tisztaság alatt mégis legkivált a’ mi 
testünknek tisztán-tartása, a’ mi viszont mosdás és für
dés által történhetik meg. Tanuljátok meg tehát, hogyan 
kell okosan  mosdanotok  reggelenként, ha fölkel
tek. A’ ki valamint a’ tollas ágyban fölébred, habár 
fél-izzadásban volna is, fölugrik, neki megyen a’ leghide
gebb viznek, két markát tele veszi, egyenesen a’ sze
meit mosván ki vele legelőször is, hogy az álom men
jen ki belölök; az oktalanul cselekszik, és készíti sze
meit az iiiőelötti megvakulásra. Az sem mosdik oko
san, a’ ki szájába vett, vagy másképen vett csekély 
vízzel bekeni ábrázalját; pedig talán még ollyannal, 
melly éjszakán át a’ korsóban állott. Hanem mikor 
fölkelsz, Úgy cselekedjél, hogy ne mosdjál meg mindjárt 
abban a’ szempillantásban; vagy ha kénytelen volnál ve
le , tehát a’ hideg vizzel előbb a’ homlokodat mosogasd 
meg, azután halántékaidat, szájad’ körületit; azután 
húzd végig csak a’ vizes kezedet néhányszor szemei
den, és úgy mosd lassan-lassan mind több-több vizzel, 
végre sok yizzel és huzamosan. Csak az illyen mosdás
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az igazán hasznos mosdás. Érlsd hozzá azonban, hogy 
mosdó vized fris legyen, azaz: nem állott, hanem a* 
kútból vagy folyóból, forrásból éppen akkor merített. 
Arczodat ha lúgba mosod, hogy szép legyen: megbánod,

A’ r e g g e l i  mo sd ásko r  el ne feledd kiöblíteni 
szádat is, felszívni vizet az orrodba, és füleidből a’ 
mocskot kimosni. A fülekben meggyűlt mocsok fülfá
jóssá és siketté teszi az embert- Szádat kimosni min
denkori ebéded után se mulaszd el. A’ testnek tiszta
ságára és erősítésére nézve nagyon jó a’ hideg vizben 
való f ü r d és  is. De mivel az könnyen veszedelmes 
lehet, tehát tartsd magadat az itt következő szabályok
hoz :

1) Ollyan helyet válaszsz a’ fürdésre, hol nincsen 
semmi veszedelem.

2) Ha lehet, végy magad mellé fürdő-pajtást, és 
magad egyedül ne menj a’ folyó-vizre fürödni-

3) Soha se fürödjél tele gyomorral, se felhevülten. 
Egyébként pedig egészségesnek és Jól kell magadat für
dés előtt érezni mindenképen.

4) Ne lassanként, hanem egyszerre és hamar buk
jál a’ vízbe egész testeddel; — legfölebb is ha fejedet 
előbb megmosod.

5) A’ fürdőben ne ülj veszteg, hanem vagy uszszál, 
vagy mozogj, ’s ha egyszer könnyűden megborzadtál, 
kijöj a’ hideg fürdőből.

6) Fürdés után is (hacsak ágyba le nem fekszel) 
ne nyugodjál, hanem járkálj. — Hogy pedig bátrak le
hessünk a’ vizekben, jó, ha megtanulunk ladikázni, evez
ni és úszni. Ez utóbbinak a’ mestersége könnyű is , és 
föképen ezekből áll: hogy szádat befogd, fejedet hát- 
ra-szegd, melledet kifeszítsd, lélekzetedet visszatartóz
tasd , aztán a’ viz alatt kezeiddel, lábaiddal evezz, de 
kezeidet soha föl ne told a’ viz fölé. Olly ember, kinek 
lábait görcs járja, folyóban ne fürödjék, nehogy a’ görcs 
fürdés közben jőjön rája, és ö vizbe fúljon.— Úszást 
segítő készületek is vannak kéregfából, sőt egész uszó- 
ruhák. Jó szolgálatot tesz e’ végre két felfújt erős mar
hahólyag, derekadra kötve kétfelöl. De vakmerő ne 
légy, és az effélékben fölöttébb ne bizakodjál.

Midőn meleg fürdőt veszünk,  azt inkább lan* 
gyosan vegyük, mint sütősen, és befütött szobában (t. i.
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téli időn). Sok cselben, p. o. főfájásokban, nagyon 
jót tesz a' lábfürdö is, estvc lefekvéskor véve. Mely- 
lyet, hogy ne ártson, hanem használjon, imigyen kell 
végbevinni: forralj két pint vizet, vess bele előre egy 
marok sót és két összes marok korpát. Mikor forr, 
tégy fiizfa-zöldágakat bele; vagy porcsint, vagy répa’ 
héját, vagy retek’ hóját, hadd forrjon benne néhány per- 
czig. Akkor vedd el a’ vizet a’ lüzlöl, és befödözve té
tesd oda melléd, a’ hol lábvizet akarsz venni. A’ láb— 
víznek való sajtárba töltess hideg vizet két ujjnyi ma
gasságra; vesd abba bele a’ füzfaleveleket és locscsants 
a’ forró vízből is annyit bele, mennyi azt a’ hideg vizet 
ollyan meleggé tegye, mint a’ miilyen lehet lábaidnak 
melegsége. Ekkor tedd bele lábaidat. Alig lesznek lábaid 
benne ezen igen langyos (hanyag) vízben, hogy azt hide- 
gelik- Tölts tehát abba a’ melletted álló forró lábvizből 
csak igen keveset, és melegítsd fel ugy, hogy az lábaid
nak jól essék Ezt a’ fölmelegítést folytasd így legfölebb 
egy negyed óráig; vigyázván arra, hogy a’ viznek fölme
legítése a’ lábaknak terhokre ne legyen és azokat föl ne 
hevítse, hanem csak fölmelegítse. Fölül a’ lábaidat tér
deidnél terítsd be. Negyed óra mnlva aztán lábaidat a’ 
fiirdőből kivevén, töriilgesd meg jó l; vigyázz, hogy meg 
ne hüljenek; így menj az ágyba, és ott is tartsd azokat 
melegen.

A’ gyermekeket szenes-vizzel megmosdatni, mikor 
forróságban vannak, ártalmas Hogy pedig a’ íorróság 
az igézéstől volna, és az igézés ellen a’ szenes-viz hasz
nálna , az nevetséges babonaság.

VII. A z elmeindulatokról.

A’ felgerjedő indulatok, minemück a’ harag, gyii- 
lölség, megijedés, irigység, szégyenvallás, szerelem, 
öröm, szomorúság és aggódás, szinte olly ártalmasok 
az egészségnek, mint a’ mérges levegő és eledelek. Az 
indulatok önmagokban semmi rósz sem, és azért terem
tettek Istentől, hogy cselekedeteinknek legyenek ösztö
nei ; de mérsékelni kell azokat. Egy régi példabeszéd 
szerint az emberi élet hasonlít a’ szekérhez, mellyben 
kocsis legyen az ész, a’ lovak pedig az indulatok. Azon 
kell tehát lenni, hogy ezek rajiunk erőt ne vegyenek.

KÉZI-KÖN yv. j i . g
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Ifjak cs szüzek! őrizkedjetek a’ tilalmas és illetlen ösz- 
szebarátkozástól, szerelmeskedéstöl. A ’ búbánatot, melly 
meg is hódíthatja elménket, igyekezzünk mérsékelni, 
eloszlatni és szivünket felvidámílani. Haraggal ne együnk 
semmit. Hogy semmitől fölöttébb meg ne rettenjünk, 
szoktassuk magunkat korán a’ bátorszivüségliez. Nincs 
pedig gyászosabb nyavalya, mint az elmének bódultsága. 
Ha valamelly család olly szerencsétlen volna, hogy egy 
tagja elméjében megháborodnék; azzal következendőképen 
kell bánni. Eszelőst és bolondot mindenkor vigyázattal, 
sőt zárva szükséges tartani. Ne bizzál benne, ha csön
des is, mert hirtelen neki jö egy megindulás és ollyan 
kárt tehet, melly kipótolhatatlan; olly gyászba dönthet, 
mellyet holtig siratsz. — Elmebódullak’ számára van kü
lön intézet Bécsben: van ollyan készülőben hazánk
ban is.

VIII- A ’ szemekről.
A’ szemek a’ látásnak eszközei. A ’ testben a’ leg

magasabb helyen állnak, csontos üregben megóva. A ’ 
szemöldökök, szemszőrök és héjak pedig védik őket ve
ríték, por és más ártalmak ellen. Könnyen mozoghatok. 
A’ szemben van a’ látó-ideg. Arra esnek a’ tárgyak ké
pei a’ szemnek átlátszó bőrein és vizein át.

Szemeim’ világára úgy kell vigyáznom, mint egyik 
legfőbb kincsemre. A ’ szeme-világál vesztett ember a’ 
legnyomorubb teremlvény, és mindig szánakozásra mél
tó. Gyermekeknek tehát vigyázni kell, hogy valami éles 
és hegyes eszközökkel ne játszszanak, se efféléket kezeik
ben ne tartsanak, — kivált mikor ugornak, vagy fel
másznak valahová. Egymásnak szemeihez közel késsel, 
villával ne hadarászszanak; annál inkább kést, villát 
egymásnak szemei közé ne hajítsanak. A’ nyil-röczkölés 
is veszedelmes neme a’ játéknak.

A’ szemeknek leginkább árt az igen fényes, egyen
lőtlen és hirtelen változó világosság. Ugyanazért, 
mikor olvastok, varrtok, vagy valami más finom mun
kát tesztek; soha se üljetek úgy, hogy arczczal vala
melly ujonan bemeszelt fal felé legyetek fordulva; vagy, 
hogy a’ nap papirostokra süssön: hanem legjobb, ha 
asztaltok úgy állíttatik, hogy a’ világosság oldalról, (ha 
irtok, balról) érjen. Szintén olly veszedelmes az is, ha
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az ágyak úgy vannak helyeztetve, hogy a’ napvilág egye
nesen szemeinkre sugározzák. Vigyázzatok továbbá, 
hogy ne nézzetek igen közelről, vagy rézsűit vagy oldal
ról. Megromlott levegőben, porral füsttel és nedves gő
zökkel megtölt szobában sokáig ne tartózkodjatok. Ollyas 
munkákat, mellyeknél szemeiteket meg kell erötctni, so
ha se vegyelek elő alkonyodáskor, se a’ téli estveken a’ 
rósz olaj-gőzöknél vagy erős kályha-melegségnél. A’ nap
ba nézni épen veszedelmes pajkoskodás. Ha szemeite
ket törölni kell: ahhoz nem jó a’ kék vagy más festett 
ruha, nem is a’ pamut-kezkenö: hanem legjobb a’ végre 
a’ fehér gyolcs-kezkenő- Midőn pedig szemeiteknek vala
mi baja érkezik, ollyankor azokat hideg vizzel mosni 
megszűnjetek. Egyébiránt őrizkedjetek mindennemű füstö
léstől, gáliczköves vizektől és akármiféle kenőcsektől, 
és szemeteket egyedül csak ollyan orvosi szerekkel gyó
gyítsátok, mellyeket értelmes szemorvos rendelt. Kü
lönben erősíti a’ szemeket a’ szabad levegőn és zöld 
mezőben, erdőben való járás-kelés, és a’ reggeli mosó- 
dás fris vizzel. — Hibái a’ szemeknek: a’ kancsalság, 
rövid-látás, meszsze-lálás, véresség, hályog slb. Gyer
mekek tehát ne szoktassák magokat pillongatásra, se kan- 
csal-nézésre.

Szemekben igéző és megverni tudó erő nincsen: azért 
efféléket hinni okos emberhez nem illik.

IX- A "1 fogakról.

Még igen megfontolásra méltó részecskéi az embe
ri testnek a’ fogak, ngymint a' niellyek a’ beszédhez és 
kivállképen az eledelek’ öszverágásához, következőleg 
testünk’ táplálásához szükséges eszközök. Szép sorban 
állnak, fél-karéjban, mint a’ fehér disz-öltözetű katonák. 
Mázzal vannak beborítva, hogy a’ sós és csipős elede
lek ellen óva legyenek. Felosztatnak négyféle fogakra, 
mellyek: a’ metsző fogak, szemfogak, zápfogak és né
melyeknél a’ vén korban nőtt és úgynevezett bölcseség- 
fogak. Felnőtt embernél van metsző fog 8, szemfog 4, zápfog 
16, összesen 28. Ezekhez nőnek néluitt még 4 bölcseség- 
fogak. A’ metsző és szemfogakat, valamint az első zápfo- 
gakat is az ember 7, 8 esztendős korában kihullatja és má
sokkal felváltja: de a’ többi fogak igy nem váltakoznak.
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Mindenegy fognak belül ürege van, mellyben egy erecs- 
ke ’s egy finom kis ideg ül. Ez ideghez nem szabad hoz- 
zá-érni semminek, különben szörnyű fájást okoz. Szor- 
galmatosan kell tehát óvnom fogaimat a’ megrepedéstől. 
Melly végett soha sem fogok sütős ételt, italt számba venni, 
sem melegre hirtelen hideget és megfordítva; nem fogok 
kemény jószágokat: diót, mogyorót, vagy fonalat harap
ni. Őrizkedem édességektől, valamint a’ fanyar ételektől 
’s italoktól is. Nem szokom korán és mérséktelen dohány
záshoz; tudván, hogy a’ meleg füst is nagyon ártalmas 
a’ fogaknak. Nem piszkálom fogaimat késsel, villával, 
tűvel; hanem a’ végre hegyes fácskát vagy tollat haszná
lok. Egyaránt szokom rágni mind a’ két felemen. Számat 
estve, reggel és evés után kiöblítem, és fogaimat fris 
vizzel megdörzsölöm ’s tisztán tartom. Mert a’ fogakkal 
nem-gondolás nemcsak fogfájást von maga után, hanem 
száj-büdösséget is. A’ borkő a’ rósz nyáltól veszi ere
detét. Ártatlan fogtisztító por az égetett és liszt-finom
ságra tört kenyérhéj-por. Erösilö a’ zsállyának főtt 
leve. Minden más mesterséges fogportól óvakodjatok. — 
A’ fogak’ kihullása az alsó és felső ajakak’ összeesését 
hozza magával, mint ezt véneknél láthatni. Hibái a’ fo
gaknak: félre-növés, lyukasság, redvesség, csorbaság stb.

Mi illeti a’ fogaknak kihúzását: vannak ugyan ese
tek, mellyekben az ember a’ rettenetes fog-fájásokat nem 
tűrhetvén, elszánja magát, hogy fogát kihúzassa. De 
erre fakadni nem egykönnyen kell, és előbb meg kell 
próbálni mindennemű jó enyhítő szereket. Azonban i(t 
is viszont őrizkedni kell minden embernek tanácsát csak 
bevenni és követni: hanem egyedül azt használjuk, a’ 
mit értelmes orvosok javasolnak. Árlatlan szer patikák
ban p. o. ar mirha-eszenczia, mellyből egy fél-gyüszü- 
nyi egy csésze lágy meleg vizbe téve és szájba véve, 
nagyon enyhíti a’ fájdalmakat. — A ’ kinek fogai elvá- 
sotlak, rágjon kemény sajtot.

A’ katonaság’ elkerülése végeit némelly otromba- 
eszü legények úgy cselekesznek, hogy fogaikat kész
akarva kitördelik. De ők ezzel czéljokat el nem érik. 
Mert egy különös királyi parancsolatnál fogva az ollya- 
nok épen elmulhalatlanul befogatnak és katonai szolgá
latokra állitlalnak. Azonfölül holtig csúfok és csorbák 
is maradnak.
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X. Abrázat* f  estesé,

Ábrázatját fejér vagy piros festékkel bemázolni, 
igen nevetséges szokás. Az illyen czifraság nagy hiú
ságot jelent, és nemcsak liszteletet nem szerez, hanem 
inkább az értelmes embereknek felölünk való jó véleke
désétől is megfoszt. A ’ tisztességes viselet minden fes
tésnél ezerszer többet ér, és a’ mesterséges föstékek 
soha sem pótolhatják ki azt, a’ mit a’ természet megta
gadott- Azonkivül a’ tapasztalás bizonyítja, hogy min
den pirosító szerek — még azok is , mellyek legártat
lanabbak— némi méreggel készüllek, az arczbör’ lyu- 
kacskáit betapasztják, a’ kigőzölést gátolják, a’ bőrt idő
nek előtte elcserepesítik, ránczosílják, nehéz szagot is 
terjesztenek, és sok súlyos nyavalyára készítik el az em
bert.

Sohasem bájol testednek csábitó szépsége,
Ha nem ékesít lelkednek belső nemessége ;
A’ termet ’s szin akármilly szép,
Magában csak holt bálvány-kcp.

A’ szépség’ gyönge rózsája múló fényt ruház rád,
Ha csak az érdem hozzája olly virágot nem ád ,
Mellyet akkor is becsülnek ,
Ha arczádon ránczok ülnek.

XI. Az orról.
Az orr a’ szagolás’ eszköze. Azért rendelte a’ Te

remtő a’ szájhoz közel, mivel a’ szájon beveendő ételt, 
italt szaglásunkkal is kell megítélnünk és megkülön
böztetnünk. Még más haszna az orrnak az, hogy tű
zi gyuladást is sokszor előbb észrevétel velünk, mint 
szemeink. Elaléláskor az orrhoz tartott crösszagu sze
rek hoznak bennünket életre. A’ gazdaembernek orrá
val kell szagolni tudni, jó-e gabonája, takarmánya. Áll 
pedig egy elődomboruló üreges porczogóból, mellynek 
részei: az orrhegy , orrlyukak, orr’ czimpája és az orr’ 
töve. Belül nedvesnek kell neki lenni mindig, hogy por 
és más ártalmas dolgok belüle kitakarhassanak. Az orr
üregben fönt lóg az agyvelőből alá a’ szagló-ideg, 's 
ez az a’ rész lulajdonképen, mellyel a* különféle jó és
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rósz szagokat megérezziik. Részeges ember ha volnék, 
orrom rézszinü és bibircsós volna, és emberi szép ábrá- 
zatomat egészen csuíía, éktelenné tenné. Idősebb korom
ban szőrök teremnek orromban is, mellyeket tépdesni 
nem kell, mivel könnyen támadhat belüle hus-kinövés 
vagy szintén rósz seb. Általában az orr igen kényes tag 
lévén, azt békével kell hagynom. Ha sebes is, nem csip
kedem , egyébkor is benne nem vájkálok- Erősen orro
mat nem luvom, nehogy benne valamelly ér megszakad
jon és vérfolyást szerezzen Orromba nem is dugok 
semmit , hogy úgy ne járjak, mint 1831. a’ gutái gyer
mek IS’ógrád vármegyében. Kz f* i. orrába szalmaszálat 
dugván, és azt a’ száján is ki tudván venni! midőn ezt 
egy más gyermek látta, utána majmolta, és ö viszont 
egy babszemet dugott az orrába, hogy majd a’ száján 
kivegye. De azt többé ki nem húzhatta, mert felszívódott; 
miatta feje, mint egy szakaszló kosár, megdagadt; a‘ bab 
feje’ tetején kihajtóit; a’ hajtást elvágták, de ismét ki
nőtt. Végre is a’ szegény gyermek elméjében megbódult 
és nagy kínosan meghalt bele. Hat eves volt csak.

Mivel pedig az orr Iélekzésre is szolgál, már tehát 
gyermekkorunkban kell szoktalni magunkat: nem a' szá
jon , hanem orrlyukakon venni lélekzelet ébren ’s alva 
és orrunkat mindig tisztán tartani- E ’ végre reggel, estve 
fris vizet szivok fel orromba, azt viszont kieresztrén 
Tobákoláshoz soha nem szokom ; melly náthában sem jó, 
hanem árt inkább. Orrlöröléshez hordozok magamnál 
mindig valami kis kezkenöt- Ronda gyermek az, ki 
orrát vagy nem töröli, vagy taknyát ruhája’ ujjúval si
kálja le.

Orr’ hibái: nyifaság, dugullság, nátha. Orrvisz
ketés gyermekeknél a’ belekben" levő gilisztákat jelent-

XII. A ' fülekről.

A ’ fülek a’ hallásnak eszközei. Külső szélök (ka- 
rimájok) valamennyire előre á ll, porezogós, és kagyló 
formára hajlott: de nem arra való, hogy annál fogva 
egymást húzkodjuk, Jianem arra, hogy a’ hangot annál 
jobban felfoghassa. A r fül’ lyukában mindig valami kö
vér nedvesség van (fiilmocsok, fiilzsir), melly mire 
való és hogyan terem, azt már fölebb a’ mirigyek’ ma
gyarázatában megértettük. De a’ fül-zsirnak sokát (ha » , ^
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tiszta ember akarok lenni) szorgalmatosan ki kell váj
nom; csakhogy nem hegyes szerszámmal, hanem p. o. 
kis-ujjommal. Alsó puha része a’ fülnek a’ lebenye vagy 
a’ fülgomba. Belül, a’ kaponyában már. van egy meg
feszített hártya, az u. n. dobbör, mellyhez ülödik a’ 
hang, és az ide szolgáló idegnél fogva közöltetik a’ 
lélek’ eszközével: az agyvelövel

Ez az érzék sohasem záródik be, hanem mindig 
nyitva áll; mivel alvásunk közben is van reá szükségünk, 
hogy felébresztessünk. Ez figyelmeztet minket sok olly 
veszélyre, a’ miket szemeinkkel észre nem vehetünk. Ez
zel halljuk a’ hátunk mögött felénk közeledő kocsizör
gést és lódobogást, és előle jókor kitérhetünk. Hallás 
nélkül nem tudnánk megtanulni beszélni is, mint lám a’ 
születeti siketek mindenkor némák is.

Őrizkedem tehát mindattól, a’ mi mialt fülem’ dob- 
bőre megsérülhetne; mi mialt megsiketülhetnék. Nem 
hagyok füleimbe rikoltani, nem állok közel álgyuhoz, 
taraczkhoz, mikor az elsütletik; meleg sipkát nem vi
selek, nem verekedem, nehogy pofon üssenek: a’ mit 
én sem fogok cselekedni senkivel is. Árlalmas férget a’ 
fülemből, ha bele talált mászni, abba töltött olajban ha- 
lásztatnék k i, oldalvást lefeküve. A ’ folyó fület elfojta
nom nem tanácsos. Füleket erősíti és gyakorolja az ének
lés, muzsika; és gyermekeknél az úgy nevezett mokogós 
játék- Fülcsöngést valami hir—hallásra magyarázni ba- 
bonaság. Ellenben a’ fülviszketés sokaknál bizonyos elő
jele a’ közelgető időváltozásnak, p- o. esőnek, hónak.

XIII. A9 fűről es nyelvről.
A’ főre nczve (mellynek leírását már fölebb tanul

tuk) nagyon egészséges, ha szoktatjuk magunkat, azt 
füdellen viselni, télen nyáron egyaránt tisztán tartani, 
megfősülni, kefélni és meg is mosni. Gyermekeknek a’ 
meleg sipkától és bebugyoláláslól lesz sebes fejők; 
utóbbik nem is áll jól lyánykáknak. Azonkívül a’ fej
nek melegen-tartása miatt kapnak a’ gyermekek náthát, 
szem- és fülfolyást, fog-fájást, és buták lesznek. Kis
dedeknek agyvelejöket az rontja meg, ha őket a’ bölcső
ben igen erőszakosan ringatják; melly miatt ostobák 
cs együgyüek lesznek- A ’ hajnak zsirozásában nem kell
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keresni semmi szépséget: mert az nem szépség, hanem 
tisztátalanság, melly magatokon a’ ruhát mocskílja, má
soknak pedig undorodást szerez. Jó a’ hajat néha meg 
is nyirni. Névszerint fejér népek a’ hosszu hajnak he
gyeit nyirbálhatják gyakorta. Babonás emberek azok, 
kik azt tartják, hogy a’ gyermek’ haját nem kell meg- 
nyirni, minekelőtte hét esztendős, mivel azzal elmenne 
a’ gyermek’ esze. El ám az, a’ mi a’ hajban volt. Ifjak 
a’ pölyhesedő szakállt ne kezdjék borotválni korán. — Ke- 
ringelui és bukfenczet hányni sem jó a’ fejre nézve. 
Tetvek ellen ártatlan szer a’ veres- és foghagyma’ leve, 
a’ petrezselyem-mag, mellyel a’ fejet be kell hinteni- 
Az eczet a’ sörkéket (az az: tetü-tojásokaQ öli el. Az
u. n. tetükenöcséket kerülni kell, mivel eleven-kénesö 
van bennök, azaz: méreg. Minden szert fiilülhalad pedig 
a’ szorgalmatos fösülködés és tisztálkodás. (Hát azt ki 
mondía meg, mik a’ fejér-molnárok? *)

Még megemlítendök a’ n y e l v  és a’ s zá j p a d l á s ,  
mint eszközei az Í z l ésnek .  Ezek t- i- egyikre arra- 
valók, hogy az ételek’ és italok’ különbségeit észre ve
gyük- Boros gazdáknak, főző személyeknek az izelés el
kerülhetetlenül szükséges Elronthatni pedig ezt az ér
zéket sok dohányozás, szeszes italok, erősen sózott és 
borsozott ételek által. Ezen érzékek ajkakkal és áll- 
kapezákkal, — mint valami erős bástyákkal, — jól kö
rül vannak kerítve és megótalmazva. Látni a’ nyelven 
számtalan bibircsókat: azokkal történik az izlelés (kós
tolás). Ha e’ bibircsók nyalkával vagy enyekkel behú
zódtak, akkor ízt nem erezünk; és az mindenkor nyava
lyának, névszerint a‘ gyomor’ romlottságának jele. E- 
gyébiránt a’ nyelv arra is való, hogy segítségül van a’ 
szájnak a’ szólásban, éneklésben, sípolásban, fülyölés- 
ben. — Nyelv’ hibái: a’ hebegés, pöszeség (selypeség), 
stb. Gyakorlás által belőlük kiváshatni.

XIV. Szabályok a' belegsécjben.

Ka az ember magát roszul érzi, azonnal szűnjék 
meg erőset dolgozni; keveset és könnyű ételt egyék, vagy 
épen semmit se. Ha szomjas, ihatik vizet5 kivált oly—

* )  A ’ rulialetvcket szokás igy hívni tréfásan.
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lyant, mellybe néhány darab eleven szenet vetett. így 
vesztegelvén néhány napig, ha önként nem tágul a’ 
nyavalya: siessünk értelmes orvosért, kinek rendeléseit 
aztán kövessük pontosan-

Sok emberek, midőn nyavalyába esnek, magokat 
épen nem orvosoltalják; részint fösvénységből, részint 
azért, mivel azt tartják, hogy a’ mit felölök Isten elvé
gezett, az meglészen, akár élnek orvossággal, akár 
nem. így gondolkodnak ők: „Ha Isten akarja, hogy 
„meggyógyuljak, meg tud gyógyítani orvosság nélkül is : 
„ha pedig akarja, íiogy meghaljak, minden orvosság 
„mellett is meg kell halnom.“ De az ollyan emberek nem 
okosan gondolkodnak. Az ő Istenbe vetett, bizodalmuk 
nem okos, hanem oktalan, vak bizodalom. És igy hinni 
nem is keresztyén hit, hanem török hit az. Mert való 
ugyan, hogy Isten az, a’ ki meggyógyíthat és halál’ fiá
vá tehet: de az Isten csodát ma már nem tesz, hanem 
mindeneket csak eszközök által cselekszik. A’ nyavalyá
kat is csak eszközök által fordítja el rólunk, mellyek 
az orvosok és orvosságok- Minek is oltott volna füvek
be, fákba gyógyító erőt? minek volnának rendelve min
denfelé az emberek között a’ tanult orvosok, mint azért, 
hogy éljünk velők, midőn nyavalyába esünk? Ha pedig 
ezekkel az eszközökkel nem élünk, és mégis meggyó- 
gyítatást várunk Istentől: ezzel csak kisértjük Iste
nünket, bűnnel terheljük lelkünket, rövidítjük életünket, 
idő előtt meghalhatunk, és mindezekért számot adunk 
az Ítélet' napján. Ti tehát kedves gyermekek igy ne 
legyetek. E m b e r !  o r v o s o l d  m a g a d a t ,  úgy  or
v o so l  meg az I s t e n  is

De még attól is őrizkedjék minden beteg, hogy 
nyavalyájában no folyamodjék úgynevezett tudósokhoz, 
kuruzsló vén asszonyokhoz vagy hóhérhoz Csintérhez), 
és ezeknek orvosi szereit be ne vegye. Nem kell vásá
rolni orvosságot házaló puttonos kalmároktól is; mert 
az nem egyéb pénzcsalásnál és benne méreg lehet cl
rejtezve. Azt sem kell elhinni , hogy volna ollyan or
vosi szer. melly minden nyavalyáról használhatna. Va
lamint az is esztelen balvélekedés, midőn valaki azt hi
szi: hogy boszorkányság, megverés, rontás, vagy ön- 
tésbe-hágás miatt is eshelik az ember nyavalyába: ho-
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lőtt minden betegség természeti okból származik* De 
egyedül csak természeti szerek által is gyógyíthatók a’ 
nyavalyák- Megvetendő hitvány babonaság tehát, midőn 
valaki a’ nyavalyát kikiáltja, a’ beteg’ ingét kiakasztja, 
a’ betegre ráolvastat, st- eíT- bolondságok. Hányás végeit 
nem kell inni, az úgynevezett méreg-pohárból is, sem 
sárfü-alkermes-gyökereket vagy magvakat elnyelni; mert 
mindezek könnyen halálosak lehetnek.

Peti olly könnyen hivő volt, hogy mindent igaz
nak tartott, a’ mit hallott a’ nélkül, hogy megvizsgálta 
volna, valljon igaz lehet-e? Ezen könnyen-hivöség vitte 
öt a’ babonaságra is. Mert ha valaki azt mondotta neki, 
hogy ebben vagy amabban a’ házban kísérlet jár, azon
nal elhitte, és úgy beszélte el azt másoknak, miut bizo
nyos igazságot. Vagy ha elámították, hogy az ollyan 
házban, a’ melly elölt bagoly huhog, vagy kutya dudól, 
valakinek meg kell halni; ő arról legkevesebbet sem ké
telkedett. Egyszer a’ lába’ szárán egy nagy pörsenés 
támadott. A’ helyett, hogy orvostól kért volna tanácsol, 
egy vén aszszony által eí hagyta magát ámíttatni, hogy 
ha a’ sebet az úgynevezett szelencze- (vagy orgona-) 
fácskával, — melly szent János’ napján metszetett le a’ 
fáról, — naponként háromszor megérinti, egyedül az ál
tal minden mis szer nélkül meg íog gyógyulni. Mivel 
a’ vén aszszony azt állította, hogy az már sokaknak 
használt, a’ kiket névszerint meg is említett: tehát Pe
ti olly annyira bízott benne, hogy a’ rendes orvoslásról 
nem is gondoskodott. Azonban a’ seb mindig veszedel
mesebb lett, ’s végre csont-fene járult hozzá. Ekkor 
már kénytelen volt az orvost hivatni, a' ki (mivel már 
másként segíteni nem lehetett) az egész lába’ szárát elfü- 
részelte, és még örülni kellett neki, hogy életét el nem 
vesztette.

Az ámítok pénzért merő hazugságot 
Adnak, ’s nem valami hasznos orvosságot.
Es igy, mint a’ szegény halak a’ hálóban,
Úgy szedetnek rá a' betegek valóban.

Ha tehát nehéz nyavalyába találtok valaha esni: 
értelmes orvoshoz folyamodjatok- A’ betegségeket is
merni cs orvosolni; ehhez töménytelen sok tudomány és
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hoszszas tapasztalás kívántatik. Az orvoshoz pedig tel
jes bizodalommal viseltessetek, és a’ mit rendel, azt épen 
úgy, a’ mint rendelte, teljesítsétek. Ha aztán minden esz
közzel éltetek, a’ miket Isten a’ betegek’ gyógyítására 
rendelt: jó reménységlek lehet a’ felgyógyulásra, ha Is
tennek úgy fog tetszeni. A’ mindnyájunkkal közös sors 
ellen pedig, melly a’ halál, nem őrizhet meg semmi orvos.

Minden orvosi szernél többet tesz a’ betegek kö
rül a’ szép és okos velök-bánás és hűséges ápolgatás, 
melly a’ következendőket foglalja magában. Abban a’ szo
bában , mellyben a’ beteg fekszik, tiszta levegő legyen 
mindenkor, és a’ beteg körül csendesség uralkodjék. Le
gyen a’ szoba legyektől mentes és inkább sötétes, mint 
nagyon világos; de körös-köröl az ágyat lepedővel Csu- 
perlállal) bekeríteni, nem okosság. A' beteg külön ágy
ban feküdjék, de a’ melly ne legyen közel sem ajtóhoz, 
sem meleg kályhához. Az ágyi ruháit naponként fel kell 
rázni, és tiszta fejér ruhát gyakorta vegyen. Természeti 
szükségének végbevilelére a’ nehéz beteg ne járjon ki a’ 
szobából; mert egyébként könnyen meghűlhet, a’ mi pe
dig halálos. De a’ rútságot tüstént ki kell vinni a’ szo
bából , vagy befödni, — mint az éjjeli edényekhez más
kor is mindig födelet szükség tartani. Beteghez sok em
bert jőni-menni ne engedjünk. Ártatlan eledelek betegek
nek : árpa-kása, ris-kása, hus-leves, főtt és sült gyü
mölcs. Ellenben nem betegnek való eledelek : a’ hús, 
vaj, tojás, tésztás étel, pálinka, savanyú kenyér sbt. 
Ártatlan italok: az oltott viz, czitromos, ezukros viz sbt

Az embernek önmagát orvosolni nem tanácsos. É r
vágást, köppölyt, hashajtót és hánytatót épen nem kell 
venni soha értelmes orvosnak hire ’s tanácsa nélkül; 
kivált öregeknek cs soványoknak irtózni kell az érvá
gástól, mivel ők a’ hány eret vágatnak, annyi szeget 
csináltatnak koporsójokhoz.

Betegeket látogatni szép keresztyén virtus: de 
hogy virtus legyen, okkal-móddal kell cselekedni. Mcg- 
válaszsznk hozzá az időt, mikor megyünk, hogy nekik 
terhökre ne essünk. Nálok lévén, ne folytassunk beszédet 
tánczról, vagy mulatságról, de ne is szörnyű nyavalyák
ról, irtóztató kínokról, vagy meghalásról; szemébe ne mon- 
dogáljuk, melly igen odáig van- Annál inkább magunk közölt
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ne suttogjunk, a’ beteg megmarad-e, nem marad-e. Beteg
nél sokáig ne is késsünk. Papot, jegyzőt (hacsak maga 
a’ beteg önként nem kívánja) ne hivassunk. Általába^ 
a’ beteget nem szabad sem boszantani, sem szomorítani; 
hanem minden módon biztatni kell és vigasztalni.

Kiváltképen mikor észre veszszük, hogy bete
günk nagyon megnehezedik és közel van a‘ meghalás- 
hoz: megtartóztassuk magunkat a’ fölötte való sírástól és 
jajgatástól. Mert azt a’ haldokló hallja; a’ fülnek hal
lása legutolsó lévén a’ haldoklásban, és csak kínosabban 
hal meg a’ beteg. Azért illyenkor különösen vigyázzunk 
arra, hogy a’ haldokló beteg körül csöndesség legyen 
Égő gyertyát kezébe ne tegyünk, mert annál inkább el
rémül a’ haláltól- Kedveseit ollyankor eleibe ne vezes
sük A’ vánkost feje alól el ne rántsuk, mert az emberö
lés lenne.

A’ lábadozó betegnek pedig nagyon mértékletesnek 
kell lenni mind cvésében-ivásában, mind dolgainak tevé
sében. Magát nagy hidegre vagy szélre is mindjárt ki 
ne tegye- Mert hamar visszaeshetik előbbi nyavalyájá
ba ; pedig a’ visszaesés többnyire halálos szokott lenni.

A ’ halál (vagy inkább a’ meghalás) szinte ollyan ter
mészeti dolog, mint a’ születés Valamint ezt nem érez
tük . úgy nem fogjuk érezni halálunkat is. Az tehát sem 
valami irtózlató kaszás ember, sem valami rém vagy an
gyal, hanem nyavalyás testünknek legvégső változása- 
Azért a’ haláltól félni ’s rettegni nem kell-

XV* A' halottakról.

Alidon házunknál valakinek halála történik, igen lé
lekben-járó dolog megtudni bizonyosan, ha valljon meg- 
halt-e az valósággal. A ’ valóságos halálnak jelenségei 
im ezek:

1) Ha a’ szem beesett, megtörött és elfordult.
2) A’ száj és szempillák nyitva maradnak. Szóval 

ha az egész ábrázat kijött az ő szokott formájából.
3) Ha a’ test meghidegült, az ütő-ér nem lüktet, 

és a’ lehellet eláll.
4) Ha a’ tenyere, talpa sárgák, és a’ keze’ ujja’ 

közei gyertya-világ felé tartva, nem világítanak át. De 
a’ halál egészen bizonyos akkor, midőn már rothad a’
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test, az az: ha büdös, pufTadt, rajta kék vagy fekete 
foltok látszanak, nevszerint a’ hason; továbbá ha a’ bőr 
megreped, a’ nyiladékokból nedv foly, és ha nem adja 
jelenségét az életnek akkor is, ha talpai tüzes vassal meg- 
sütögettetnek- Mindezeket azért kell a* halott körül szor- 
galmatosan megvizsgálni , nehogy félholtat (szinholtat) 
temessünk el; mint erre sok példák vannak kiváltképen 
a’ cholerás világból. Midőn pedig az ember félhollan elle- 
mettelik, utóbb olt a’ sírban magához jő, és úgy kell 
neki meghalni nagy kínok között: euuél irtóziatóbb állapotot 
gondolni sem lehet.

A’ többek közölt Gyarmaton történt illyen szomorú 
eset üjfalusi kapitány úrnak házas-társával, a’ ki gyer
mek szüléshez közelgetvén, nehéz nyavalyába esett, és 
egyszer sokáig elájulva lévén, mint holt a’ kriptába elte- 
melletelt. Nemsokára utána meghalálozott maga a’ ka
pitány úr is, és már ennek eltemetéséhez is készületeket 
tettek. Elment először az egyházfi a’ sírásókkal a’ család’ 
kriptájába, hogy a’ testnek helyet készítsenek. De 
mihelyt az ajtó kibontva lett, csak lerogyott ijedtében 
az egyházfi, megrettenvén áltól az irlózlaló képtől, melly 
olt neki szemébe tűnt. A’ sírásók pedig az egyházfinak 
lerogyásán ijedlek meg, nem tudván, hogy mi lelhette. 
De mihelyt azután szemeiket fölvetették, és meglátták, a’ 
mit az egyházfi látott, ők is azonnal elholtak, hajok’ szá
lai fölborzadlak, és minden tagjaik úgy reszkettek mint 
a’ nyárfa-levél. Tudniillik a’ meghalt kapitányné ott ült 
egy koporsó fölölt a’ maga fehér selyemből készült ha
lotti ingében, hátát aJ kripta’ falának támasztotta, és az 
ölében valami ollyanforma feküdt mint egy kis gyermek ; 
hosszú selyem ruhája sok helyen vérrel volt bemázolva, 
és az ábrázatja valami szörnyűség volt. A ’ sírásók az 
egyházfit azon helyen hagyták, hol lerogyolt és elájult; 
magok a’ templomból kivánszoroglak , hírt adni a’ falu
ban. Azalatt oda futott az egyházfinak a’ kutyája is, 
gazdája fölött ordítod, mire az egyházfi föleszmélt, 
és sietett Ca’ mint tudott) a’ kastély felé, a’ dolgot meg
jelenteni. De a’ nagy ijedtség miatt elfúladván, nem 
szólhatott többet, csak ezen szókat kiáltozta töredezett 
hangon: ,,Jaj! a’ megboldogult tekintetes asszony — 
a’ kriptában! — J a j ! az Isten’ szerelméért!“ — A’ tiszt
tartó, ki a’ kisértetet sohasem hitte, maga mellé vett
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mindjárt néhány, embert; elment, hogy meglássa, miben 
van a’ dolog. És ime! nagy rémülésükre, szívok’ fáj
dalmára meglátták / hogy az a’ kép valósággal a’ fél esz
tendővel azelőtt meghalt ifjú asszonynak holt teste. Mi- 
nekokáért a’ tiszttartó és a’ vele levők illyen jaj-szókra 
fakadtak: ,,Ja j! jaj! az Istenért! — mi lelte a’ mi meg
boldogult kedves kapitányné aszszonyunkat 1“ E ’ mellett 
sirlak és zokogtak nagyon, észrevevén, miképen eshetett 
meg az a’ gyászos történet, hogy az iíju asszony a’ ma
ga koporsójából kijött ’s a’ szegletbe egyenesen felült lé
gyen úgy tudniillik, hogy még akkor nem volt meghal
va igazán, mikor eltemették; hanem csak valamelly igen 
erős elájulásba esett: — a’ minthogy vannak ájulások , 
mellyek az emberen több napig is eltartanak- A’ krip
tában tehát ismét föléledt az ifjú asszony, és ijedté
ben, kínjában mind ábrázatjáról mind kezeiről a’ húst 
leszaggatta; ’s mivel végre a’ koporsó’ födelét feltörje, 
és belőle kijött, nagy rettegései miatt szülte el kétség 
kiviil a’ maga gyermekét idétlenül Miután még inkább 
elerőllenedvén, mivel segítségére sem ment senki, utó
jára meghalt. — Ezen siralmas eseluek éjjel kellett tör
ténni, mert az egész faluban senki sem emlékezett rá, 
hogy valamikor zörgést vagy lármát hallott volna a’ 
templom kőről: ámbár az is igaz, hogy a’ templom tá
vol van egy kevéssé a’ házaktól. Mivel pedig a’ ko
porsó, mellyre az ifjú asszonyság ült vala, épen egy 
szegletében volt a’ kriptának: ez volt az oka, hogy az ő 
leste holla után sem dűlt el, hanem csak föntülve ma
radt, és annál irtóztatóbb volt rá nézni. E ’ szörnyű 
esetnek híre elterjedt mindjárt az egész faluban, és min
denek sirtak és jajgattak, hogy annak a’ kedves ifjú 
aszszonyságnak illy szerencsétlenül kellett kimúlni a’ 
világból. Még az öreg tisztelendő úr is úgy sírt, mint 
a’ kis gyermek *)-

Szinholtak’ példáit lásd az 1836. Társalkodónak 3-d. szá
mában. Egy elevenen eltemettetettnek kinos sorsát pedig 
leírva olvashatni: Társalkodó 1S3G. 8d. szám, és Szép lite— 
rat., ajándék 1S24. 177. lap., melly rajzokat a' tanító illő 
hanglejtéssel egyszer maga olvasson fel növendékei előtt 
nyilvánosan.
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Hogy tehát senkit félholían cl ne temessünk, várjuk 
bo a’ királyi parancsolat által kiszabott 48 órát, és ha
lottunkat eltemetni ne siessünk. A’ megholttal ne is bán
junk mindjárt úgy, mint megholttal. Hagyjuk öt egy 
ideig még veszteg fekünni az ágyban melegen; mignem 
egészen meghidegült és állai lelöttyedtek. Akkor öl
töztessük fel, legyük nyoszolyára vagy nyilt koporsó
ba; vigyük külön szobába , vagy kamarába, és ott őriz
tessük valakivel. —  Egyébiránt halott fölött énekelni 
nemcsak illő, hanem a’ kérdéses czélra nézve szükséges 
is. Hogy pedig a’ holttest hamar meg ne fakadjon, el 
kell zárni tőle a1 szabad levegőt, ablakot, ajtót jól betéve 
tartani.

XVI. Különféle hasznos szabályok.

1) Akármi bajod vagy nyavalyád vagyon, azt so
káig el ne titkold, hanem födözd fel édes szüléidnek 
vagy gondviselődnek. A ’ nyavalyának litkolása halálos 
veszedelembe ejthet.

2) Szájba ne végy lüt, szalmát, vagy sást. Tol
lat ne rágicskálj. Mert mindez könnyen lefuthat torkod
ba, és megfuladhatsz.

3) Körmeidet ne rágd, ne is szaggasd; hanem ha 
megnőttek, metéld cl éles kis késsel vagy ollóval; de 
ne igen tőben. Kezeidet hideg vizből sütős melegbe 
dugdosni veszedelmes, mert köröm-mérget okozhat, melly 
nagy kínokkal járó seb, és könnyen lehet halálos is.

4) Testeden keletkezett sebet, bibircsót, vart, sző- 
csint ne csipkedj; kivált a’ mi orrodon és ábrázalodon 
támad, azt hagyd békével, és ne tépj szőrt is a’ tes
tedből. Mert ollyan módon keletkeznek a’ holt tetemek, 
kinövések és fenés sebek («szögök, rák), mellyck gyó
gyíthatatlanok és rettenetesek- Hogy szöcsint kereset
len fával el lehetne veszteni: azt, és más afféle babo
nát el ne hidd; és ne is kövesd.

5) Természeti szükségeidet se igen ne erölesd, se 
vissza ne tartóztasd. Ha erőteted, béled’ vége kifordul
hat. Ha pedig visszatartóztatod, még több baj érhet. — 
Szeméremtestedet hagyd békével, mert máskülönben ez 
is árt az egészségnek.
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Négy nyavalyád lészen, szeledet ha szorítod erősen:
Görcs, kolikás inség, szédelgés, vízi-betegség.

6) Nyáladat ne vesztegesd. A» nyál elmulhatallannl 
szükséges az eledelek’ rágásához és megemésztéséhez. 
Azért el kell távoztalni mindazt, a’ mi állal tőletek sok 
nyál elveszne, p. o. dohányozást. dohányrágást, fonás
kor a’ kendernek nyálozását, gyakori pökdözést. Korán 
épen nem kell szokni a’ dohányzásra. Mert a’ dohány 
kiváltképen ifjaknak és gyerkőczéknek igen ártalmas; jó 
nedveiket kiszárítja, és arczáikat elsáppasztja.

7) A» himlő be legyen oltva mindenitekben. A’ mi 
ha nem volna, és mindeddig nem is himlözlelek volna: 
magatok is rajta legyetek, hogy a’ himlő belétek oltás— 
sék. Gyöngyösön egykor a’ ragadó himlő nagyon kéz- - 
delt uralkodni. Elvitt sok gyermeket; mások miatta 
csúfokká lettek, megvakultak, megsiketültek, fekelye- 
sekké leltek, vagy ábrázaljok ollyan maradt, mint a’ 
rongyos ruha. A’ szüléknek ez a’ dolog nem kicsiny 
keserűséget okozott. Az igaz, hogy mindezt elkerülhet
ték , ha jó papjoknak sokszori intéseire figyelmezlek vol
na, a’ ki őket számtalanszor serkentene, hogy gyerme
keikbe a’ mentő himlőt mindjárt kisded-korukban oltas- 
sák be. De azok úgy el voltak foglalva a’ balvélekedés
től, hogy minden okos eleikbe—adást siket füllel vettek; 
és még a’ jó példa sem nyitotta fel szemeiket, mellyet 
nekik a’ szomszéd falubeli okosabb emberek adtak, kik 
tndniillik gyermekeiket a’ beoltás által minden afféle ve
szedelmektől megmentették. — Samu már két testvéreit 
elvesztvén a’ himlő miatt, és magát is veszedelemben 
látván: gondolkodni kezdett arról az oktatásról, mellyet
a’ mentő himlőről az iskolában hallott; és szüléinek 
tudla nélkül csak elfutott az olló orvoshoz, és önmagá
ba beollatolf. Példáját több gyermekek is követték; és 
igy megmenekedtek nagy örömökre szüléiknek, kik most 
már minden balvélekedést leleltek, és Istennek hálát ad
tak, hogy a’ pestises himlő ellen illyen áldott eszközt 
adóit az embereknek. Nemcsak gyermekekre jő pedig 
a’ himlő-ragadvány, hanem cmbernyi emberekre is. így 
Mária Terézia, néhai dicső emlékezetű magyar király
né, többek közt arról is nevezetes, hogy asszonykorá
ban himlőzött meg.
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8) Igen megóvd magadat a’ nagyot-cmeléslöl. Te
hát se pajkosságból, se tréfából, se fogadásból vagy 
pökhendiségből, betyárkodásból erődön fölül no emelj. 
Mert ez által lesznek sok szép ifjak sérültekké, szakad
takká, nyomorékokká; sót sokat ez visz koporsóba 
hosszas clsinlődés után.

9) Mivel sokféle titkos nyavalya van az emberek
ben, melly ragadós, tehát vigyázz magadra, mikor is
meretlenekkel van közöd, hogy senkivel szorosan össze 
ne ülj vagy fekügyél, sőt meleg helyére se ülj senkinek is.

- — m

XVII. N e melly hirtelen esetekről.
1) Ha valaki mérge t ,  vagy mérges ételt, italt 

n y e l t  le, és utána magát nem jól érzi: azon legyen, 
hogy azt kihányhassa minélelőbb E ’ végre dugja ujja’ 
hegyét torkába, és igyék langymeleg vizet, tejet, irót 
vagy savót, vagy olajt, de ne avasat.

2) Ha valaki ü v e g d a r a b o t ,  csontot, szálkát, 
tüt, gombot vagy pénzt nyelt le: egyék bőven kását, va
jat, kenyeret, vagdaltat, és igyék rá olajt.

3) A’ ki b o g a r a t ,  pióczát, ’s más efféle állatot 
nyelt le: igyék bőven eczetet, faolajt, vagy sós vizet.

4) Hát ha a’ 1 eh ö lő-gégébe  (a’ czigány-ulczá- 
ba) ment va l ami ,  mitévők tegyünk akkor ? Ha az va
lami híg szer, tehát egyék az ember rá kenyeret; az
után szívjon magába meleg viz- vagy tejpárát. Jó , ha 
hálát veregetik, tobákkal vagy borssal tüszköltetik, vagy 
hányatják is. — Ha pedig kenyér-morzsa ’s más valami 
keménység ment rósz felé: akkor nincs más mód a’ fel
köhögésnél és hurákolásnál. Oka pedig az illy esetnek 
nem az, hogy valaki az ételt megpanaszolta volna (ez 
babonaság!); hanem az, hogy mohón ettél, a’ mit tehát 
el kell távozlatni.

5) A’ m e g é g e t e t t  és leforrázott test’ helyét 
vagy hamarjában sárral, vagy sürü tejföllel kell vas
tagon bemázolni, vagy rozsliszttel behinteni, vagy fa- 
olajból és tojás’ sárgájából készült habarékkal kenni. 
De mindeneknek elölte a’ hólyagokból (ha volnának) föl
metszéssel a’ csípős vizet ki kell ereszteni;

Ha testeden nagy ütés vagy rázás történt; azt 
fris vizbe mártott ruhával kell burogatni, gyakorta megú-

KKZI-KÖNYV. U. h
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jítva; vagy eczeltel, borral, vagy tojás’ fejérével össze- 
liabart égett-borral kell megkenni, melly megszivja a" 
daganatját- Nagy és mély metszést boríts be hamarjá
ban egy vagy több leütött tojásnak fejér hártyájával, bel
ső nedves felét fordítván a’ sebre. Mig be nem gyógyul 
a’ seb, nem válik le róla.

7) K e l é s  t á m a d v á n  testeden, hogy azt minél 
hamarább megérelhesd; arra való a’ tüzes hamuban meg
sült veres-hagyma, vagy kovászszal összeelegyített 
méz. — Ha pedig testeden üszögös fekete pattanást, 
vagyis p o k ó l - v a r t  vennél észre támadni: siess 
azt burogatni nyers marhahus-szeletecskékkel, hatot-hetet 
kéznél tartván; és mihelyt a’ felkötött szelet melegülni 
kezd, másik friset vevén, és igy folyvást. Ez eloszlatja 
a’ gonosz pattanást! melly egyébiránt 24 óra múlva az 
embert meg szokta ölni.

8) Ha valaki e l á j u l t :  annak testén a’ ruhákat ol- 
dozzuk meg, legyezzünk rá fris levegőt, arczára és ha
lántékaira föcskendezzünk hideg vizet, vagy mossuk azo
kat vele, kezeit pedig borral vagy eczeltel. Tartsunk 
orra alá erős bor-eczelet, dörgöljük ugyan eczeltel hát— 
gerinczét és szivgödrét, talpait pedig és tenyerét kefél
jük. Elájult asszonyoknak a’ nyakcsigolán levő rövid ha
jaikat kell húzkodni.

9) Ha valakit k i tör  a’ n y a v a l y a :  annak fogai 
közé összesodrott fejér ruhát szorítsunk, hogy nyelvét 
össze ne rágja; aztán vigyázzunk rá, hogy magát kö
be vagy fába ne csapkodja. Keze’ ujjait erőszakkal szét 
ne huzzuk, mert ezzel a’ görcsöt csak neveljük, ’s a’ 
betegség megrohanását egyátalában el nem távoztatjuk.

10) Ha l ába id  f e l t ö r t e k :  dörgöld be egy kis da
rab fejér szappannal, mellyet előbb megnedvesítellél égett- 
borral. Ezt ismételhetni többször is. — A’ kipálotl láb
ujjak’ közét meleg faggyúval kenegesd.

11) Ha szemedbe v a l am i  eset t :  menj sötéles 
helyre, pillogass és a’ felső szemhéjad’ húzd rá az al
sóra, igy sokszor kivehetni belőle a’ beesettet. Ne dör
zsöld azt illvenkor.

12) A’ c s u k l á s ’ szüntetésére valami melegítő italt 
kell inni, cs a’ gyomorfejet melegen dörzsöltetni. Meg
hűlés’ következése lévén többnyire: gyermekeknél leg
jobb, hasukra ruhát melegíteni.
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13) O r r - v é r f o l y á s t  elállító módok ezek: a’ nya
valyáson a’ ruhákat meg kell ereszteni, és öt hüs szo
bába vinni. Aztán mosni kell fejét, nyakcsigáját hideg 
vízzel; ha az nem használna, szívjon orrába eczetes vi
zet és azzal mosassék is egész ábrázatja. Az is használ, 
ha a’ kupádra kulcsot, aczélt vagy akármi darab vasat 
tartasz. Végső esetben burogass a’ szeméremtestre hi
deg vizes (jeges) ruhákat.

14) N a g y  i j e d ő s b e n :  ereszsze ki az ember vi
zeletét, eszét figyelmeztesse valami más meglepő (de kel
lemes) tárgyra, hogy amazt vele elfelejtesse. Ne egyék 
az ember ijedten; ellenben az ivás tanácslandó, névsze- 
rint czukros vizet igyál akkor.

15) Ha valakit dühös ku t ya  talált m e g h a r a p 
ni: az ollyan ember tüstént vesse le magáról azt a* ru
hát, mellyet az eb benyálazott. Addig is, mig orvos ér- 
kezhelik, sebét mossa ki vizeletével minél jobban; te
gyen rá földet, vagy port, vagy tobákot, a’ mi magába 
szívhassa a’ mérget Vagy még jobb, ha mosogathatja 
a’ sebet mindjárt erősen lúggal; vagy dörgölje sóval, 
mossa sós lágymeleg vízzel, és ezt folyvást, hogy jól kivé- 
rezze magát a’ seb. Hogy pedig megtudhasd bizonyosan, 
valljon a’ seb valóságos dühös ebnek harapása-e vagy 
nem ? azt igy próbálhatod k i: megtört dióbelet vagy ke
nyeret köss a’ sebre ílastrom-formán; hadd álljon rajta; 
aztán vesd a’ lyuknak: ha megdöglik tőle, akkor az eb 
dühös volt valójában, és nagy a’ veszedelem.

16) Ha valamelly bor- és pálinkaiszák embernek 
t es te  b e l ü l r ő l  m e g g y u l a d t ,  és száján, orrán lán
gok jőnek k i: annak szájába tölts tejet. Más szer itten 
nem használ-

17) Ha u j j ad1 hegyének  f á j d a l m á t  érzed, és 
gyanítod, hogy körömméreg akar belőle lenni: vedd

♦ elejét azzal, hogy üsd forró vizbe, és burogasd folyvást 
meleggel-

18) Ha valamikor éjjeli időn a’ házak’ tetején jár
káló embert találnál látni, meg ne ijedi; hanem tudd meg, 
hogy az h o l d k ó r s á g o s ,  azaz: álmában járkáló beteg 
ember. Őrizkedjél az ollyan szerencsétlenre rá kiálta
n i, vagy öt akármiképen álmából fölébreszteni, mert 
akkor leesnék és szörnyű halált halna. Inkább siess 
nagy csöndesen az illy dolgot bejelenteni az elöljáróknak,
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hogy megmentése iránt hamar rendelést tehessenek- Az 
olly nagy betegnek orvoslása végeit pedig a’ lcgértelmc- 
sebb doctoroklioz kell folyamodni.

19) Ha valaki v i z b e - f u l a d t ,  és hamar rajta ér
ted; húzd ki a’ vizböl okos vigyázattal, hogy meg ne 
sértődjék, és feje az emelés közben alá necsüggjön. Va
laki tüstént orvosért fusson. Te pedig addig is a’ sze
rencsétlent fektesd le száraz helyre hanyalt, kevéssé 
felpóczolt fejjel, és arczát jobbra fordítva. Nem is kell 
hentergelni földön, hordón; hanem néha egy kis rázin- 
tása a’ teslnek nem árt. Száját a’ sártól, fövénytől ki kell 
tisztítani. Ruháját le kell fosztani róla, vagy inkább kés
sel lehasogatni. ’S ekkor a’ testet melengetni kell mér- 
séklelcsen; belakarni megmelegílett szűrbe, pokróczba; 
dörzsölgetni meleg flanellal; különösen a’ gyomort buro- 
gatni meleg égell-borba mártod flanellal. Használhatni 
a* melegített téglákat és melegítő serpenyőt is. És czl 
folytatni kell 3 — 4 óráig, mig aztán az orvos mcgér- 
kczhclik-

20) Alidon valaki elméjének bódullságában, vagy 
más szerencsétlen történetből fel találta magát  a k a s z 
t a n i :  az ollyanl (ha a’ dolog nem régen történi és még 
a’ test meleg) tüstént mesd le ; de vigyázva, hogy na
gyol ne essék, és azáltal teste meg ne sértessék. Azu
tán ereszd meg testén minden ruháját, fektesd le felpó
czolt fejjel: födözd be könnyű takaróval, és forgasd hol 
jobb, hol bal oldalára. Addig is, mig az orvos elérkezel)dik, 
melengessed; hátát veregesd, talpait dörzsöld kefével. Ha 
az életnek jelenségét adná, fuvalj rá hives szellőt, és 
locsold arczát hideg vízzel. Adj neki kanalanként meleg 
italt, herbaiéi bodzából, pipilérből.

21) A* m e g f a g y o t t a k k a l  bánás-módról lásd 
ezen résznek első számát.

22) A ’ megégettek- és menykö-ülöllekröl lásd 
a’ VII. rész’ II, 86., f) számait.

XVIII. A ' cholerárol.

Vannak ollvan nemeik is a’ nyavalyáknak, mellyek 
ragadósak, és egyszerre egész háznépeken, falukon, 
városokon, sőt egész országokon és nemzeteken uralkod
nak, és nagy hirtelenséggel számtalan sok emberi
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halál’ prédájává tesznek. Az illyen pusztító gonosz nya
valyákat pestisnek (mirigynek, döghalálnak) szokás hív
ni ö).

Sokfele lehet pedig a’ pestis; sőt támadhatnak olly 
nemei is, mellyek hallallanok, és mellyeket még magok 
a’ tanult orvosok sem ismernek. Hlyen újnemii pestis 
p. o. a’ himlő, de a’ mellyel már most (Istennek légyen há
la!) árihatatlanná tehetni beoltás által. De illyen legkö
zelebb mai napon a’ eh ol é ra  (más szókkal epe-mirigy, 
epe-kórság, görcs-mirigy), melly ellen még nincs felta
lálva bizonyos orvosi szer. Ez abból á ll, hogy az em
bert hirtelen elöfogja a’ föszédülés, gyomorémelygés, 
hányás, hasmenés, görcs, és az egész testnek elhi- 
degülése: — úgy hogy, ha segítség hamarjában nem 
nyujtalik, az embert megöli egy-két nap, sőt néha 
kevés óra múlva.

A ’ cholera napkelet felöl származott el mihozzánk, 
cs minden országra a’ föld’ színén. Jött Ázsiából, hol 
egyébként is gyakran döghalál uralkodik. Onnét már 
rególa hallatszott hiro; de Európába csak nem rég ára
dott cl- Útját Oroszországon keresztül vette, és be
ütött Magyarországba is 1831-ben nyár’ folytában. Melly 
esztenböben eljárta minden részét az országnak, és (bár 
nem mindenütt, de mégis számtalan sok helységben 
és városban) rémílö pusztítást lelt az emberek közölt. 
Eleget akadályozta volna a’ gondos felsöség mindenne
mű elzárással; de mind hiába. Mert majd itt, majd
amott ülött ki; úgy hogy ulóbb minden elzárások -
mint haszontalanok és zendülésekre alkalmat szolgál
tatók — félretétetlek és megnyíltának. Volt akkor nagy 
rémülés, félelem és sirás-rivás a’ hazában mindenfelé. 
De történtek irlóztaló kicsapongások is. Mert a’ tudatlan 
köznép (melly soha nem látott pestist, és róla valami oko
sat nem is tanult) nem hitte, hogy az hozzánk természe
ti uton-módon áradott volna; hanem azt ütötte bele , 
hogy az országban szerte-széllel valakik alattomosan a’ 
kutakba mérget hánynak, és attól hull rakásra a’ sok
ember. Innét ha valamelly idegen , vagy utazó úr, vagy
orvos valahol gyanúba esett: ott kegyetlenül bántak ve
le. Ulóbb, nagy későre, ez iránt is felvilágosodlak a’

* )  Buda mellett mindig yan P e s t i s : mint érted ezt ?
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tudatlanok, és ma már azt nem hiszi senki. Maga a’ 
cholera is az ő pusztító erejéből immár sokat vesztett; 
sőt úgy nézethetik, mint már megszűnt. Azonban még 
mindegyre tartani lehet, hogy visszatér, és maradós 
nyavalya leend az emberek közölt.

Nincsen pedig ellene más óvó-szer, mint a’ rendes 
élet-mód, és a’ testnek egészségére való vigyázás altal
jában; aztán különösen a’ tisztaság, szorgalmatos mosó- 
dás, névszerint langyos eczeles vízzel; végre az Isten
ben bizó , bátor, nyugott elme, ’s minden indulalosko- 
dásnak eltávoztatása.

A’ cholerába esetieknek (addig is, mig orvos érkez- 
helik) kell adni bodza-virágból, pipit érből (széhfüböl), 
méhfüböl öntött meleg herbatékat, azaz: olly italt, mely- 
lyet e’ füveknek forró vízzel leöntésökkel nyertünk- Kell 
lestöket burogalni jó melegen, dörgölni száraz meleg 
ílanélokkal; — a’ beteget szorgalmalosan befödve tart
ván A’ görcsös tagokat kámforos eczetiel vagy pálin
kával kell dörgölni. Ételök tyukhus-lé, és riskása le
het; italuk főtt árpa’ leve.

A’ cholcrás betegek’ ápolgatói azt tartsák meg, hogy 
legyenek bátrak és ne féljenek; éh gyomorral beteghez 
nejáruljanak; szájokban fenyő-magvat, vagy borsot ’s 
más effélét rágcsáljanak; kezeiket, arczaikat erős eczel- 
tel mosogassák , mellyet azért magokkal mindenkor hor
dozzanak.
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