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XXV. L E V E L.
Költ

Komáromban,
Karátson
• 30. Napján.

Havának

ín ugyan az Urak kegyelmetek köz Leveleit rend fzérint nem olvaíom ; mivel minden új Magyar könyv' ölvaíasról és írásról
le-mondottam; inióltá yégeré jártam, hogy
azok j a' kik a' Magyar Hazának's Nemzetnek nálamnál ézérnyi-ézerte több javaival
élnek j azt nem kédvellik, főt ellenbe; ha
fzinte lélki-ésméret fzérint nem is, leg-alább
éggy "inás. ~
— hízélkedésböl, akadályoztatják.
Melly miatt ugyan annak
élő-mentét többé nerii is reménylhetjük.
Történet fzérint még is a' napokban azon
Leveleknek ketteje kezembe akada, mellyben olly dolgokat találék, mellyek eránt
tulajdon tap&íztaláfomból tett jegyzéfeimet,
mivel az embernek életét és égéfzfégét illetik , nem lehet, hogy Kegyelmetekkél vagy
Kegyelmetek által a' Magyar Közönféggel
ne közöljem.
;
.
Igen értetlen Orvosnak kellett annak
lenni, a' ki a' Papokat azért, hogy hideg
vízzel kerefztelnek, kisfebbíteni méréfzlette.
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Nem titkolhatom , hogy a' íhelly felelet arra adódott, azt teljeíséggd. helyénn nem
hagyhatom; Méilyért áz értelmes írók, re- .
menyiem, hogy nem fognak neheztelni.
Hanc veniam petimusque
damusqué vjciffm.
Tudni váló dolog, hogy a' térméfzet
minden élő 's értő állatnak fejét olly erős
fedéllel fedezte-bé, hogy annak, hanem ha
hofzfzas ízoktatás által téijefséggél el-kényeztettetett, femminémű hideg nem árthat , és
az ereknek ázonn való eggybé gyüléfe miatt inkább hévfég, hogy fém hideg ellen való oltalmat kíván. Tudják a' Magyar Hírmondónak elejétől fogva való olvaíoi, (1780.
éfztendőben kőit a f . Leveléből) hogy-ama*
ftiáfca nélkül való Orvos, Boerkaue, ezt
tartotta az egéfz Orvoli tudománynak velejének: „ Tartsd fejedet hidegen ; lábodat
„ melegen, gyomrodat hígail: ne gondol)
az Orvofsal. „ Tsak ezen okra
3 , ofztán
nézve is tehát könnyű hozzá vetni, hogy
a' kisdednek fohá nem árthat az, ha feje
hideg vízzel meg-öntöztettetik.
Ellenbe igeri is tarthatni tőle , hogy
annak meleg vízzel való meg-öntöztetéfe
nagy ártalmára, avagy tsak fájdalmára lehet néki. A' Bábák azon kívül is mindjárt
fzületéfétől fogva úgy bé-kötözgetik fedezhetik fejeket és öfeve ízorítják nyakokát a®
ki*'
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kisdedeknek, hogy én femmin'n inkább nem
tsudálkozom mint azon, hogy mindnyájofeat azontúl á' gűta meg nem üti. Mert mi
a' guta-ütés egyéb, haném a' vérnek az
agy velőre váló ízökelléfé, és ennek attól
való meg-nyömatiátáfa? Ki ném tudja pétiig ; hogy a' rúéleg áz .ereket tágítja, következendők éppen a' fönn benn" való ereknek meg-Riélfegíttetéfék; a' vért aí ólról azokba fzokíeti gyűjti. Á' kik á? kisdedeknek
Kercizteléfekkor fel-fedezett fejekre kezeket
íéfzik; tapafztalhátták, melly fzÖrriyű hévíeg gozöl-kí belőtök;
Eri foha nem tapafztaltam, hogy á'
íeg-nagyóbb. hidegben is azért fítt* volná,
hogy fejét fel-fedézték, haíiem ha azért ,
hogy azon közben fojtogatták; ellenbe eggp:hehányfzór vetíeriv éfzré, hogy nemelly
mikor á' vizet á' fejéré öntöttem; meg vígadott. Áztitán vizsgálván á' vizet, lát,
tam, hogy meleg vaía. Azóltá újabban keményen még-hagytám á' nékem ízolgálo
Éggyházfinak, hogy íbhá, ínikör én kerefztelek, a' tsikorgó hidegbén is , meleg vizet
be adjon. Mert igen is fzokás , hogy téli
időben meleg vagy langyos vízzel kerefzteljenek. Hozzá tehetém azt is ? hogy kezein
alatt azért nem fírt eggy gyermek is, Hogy
hideg, főt fzinté fagyos vízzel kerefzteltéteu. 'S el-hifzém, hogy ez fzint úgy jól
B b 2
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eíik a' fzoros fő-kötő és nyak-fzorííó miatt
hévféget fzenvedö gyermeknek.
A ' kik a' ferdökkel való élésről írnak:
azt fzokták a' feredoknek javallani, hogy
rtiikor melegen ferednek, lábbal, ellenbe
mikor hidegen ferdenek fővel menjenek a'
ferdőbö, vagy azt elébb azon féle vízzel öntöztefsék-meg. Ez is avagy nem azt bizonyítja é , hogy a' főnek inkább árt a' meleg,
hogy í'em a'hideg., és hogy nem bátorfágos a' fejet magán a' testnek egyéb réízei
nélkül meg-melegíteni. Szóilök a' termeiket rendit tartó testről, a' minemű a' kis
• gyermeké.: Meft a' ki fok efztendőkig pamuttal , fzőrös bőrrel éjjel nappal bé-pólálva tartotta fejét, nem tsuda, ha fő-fájást,
náthát kap, mihelyt azt meg-hüti. Azonban a' terméfzet az ollyanoknak, többire azon mértékben el-fzckta hajókat venni, a'
mennyiben ennek melegítő erejét egyébbel,
p. o. vendég-hajjal pótolgatják. '
De ha a' Görögökként a' kisdedeknek
egéfz testeket meg-ferefztenék is meg-kerefzteltetéfekkor; még fem vólna fzükféges
a' leg-keményebb hidegben is ,• azt meleg
vagy langyos vízzel véghez vinni. Nem
erőtlenebbek, fót annyival erőfebbek az
Orofzok, (kiket helytelenül Mufzkáknak
hívnak) hogy fziiletéíek után hideg vízben,
hóban ferefztetnek, 's ugyan hideg vízbe
mártatva kerefztelteinek.
Mind
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Mind ezen -s több fel-forgathatatlan
okokra nézve, azqt} fégulát fem hagyhatom
helyben, melly ugyan azon levélben adódott , hogy a' kisdedek l'afsanként izoktattaísanak a' hideg feredöhöz. Régen megtzáfolták 's megrbamifították ezt az Olaí'z
és Ánglus Orvqfok. Tsak anr.vi az tudniillik , mintha valaki mondaná , hogy elébb
gyengítsék , erötéjenítsék a' gyermeket, az r
• után laí'san lafsan erőfítgeísék. A' melegvíz az inakat, nervufokat gyengíti, a' hideg ellenbe éröfíti. Hozzá fzokött a' gyermek a' hideghez, piikor anyja méhéből kijött. 'S azontúl e' mellett kell azt megtartani , mind inkább hozzá fz ok látni, a'
mint AotlffeaU; bóltsen tanátslotta. Úgyreinénylhetni, hogy tok ölek is kevefebbert
léfznek.
'
, Gyön-ol , R, M.
Ezen Levelet közlöttiik a' Közönféggel nem tsak azért, mivel hogy arra kéretXettünk, hanem leg-inkább azért, inert eb'ben azon jegyzéfeinkkel, melly eket a1 M.
Gyűjteménynek XI. és XIL Leveleiben lehet látni, ellenkezők vágynák. Mi is tudjuk mit tartsanak nem tsak• az Angina és Olafz, hanem a' Frantz Orvófok is a' hideg
víz feredőröl. De hogy azt el-hallgattuk,
azért tselekedtük, mert a' régi bal-vélékedést követő köz-nép•,azf fem hifzi-el C noha a' terméízettel és fok f'ö Orvoföknak ér-,. .
telmekkel ízépeii láttatik meg-eggyezni) a'
B b j
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mit jegyzéfeinkben fel-tettünk, fokkal inkább hihetetlennek látfzana előtte az Áng!uss
Olafz, és Frantz Orvofoknak vélekedéfek. '
Á' Találó; Mefe yólt Tengerből Mfiivárgazó
és ismét oda yifzfza-wwö
fo.iyó visek; a' Rejtett Sz& Lajtorja, melly,
bői ki-telik lajt« tó , tor, lator, olaj \
ajtú, raj, óra.
Találós

Mese,

• Meg-eméfzthet mindeneket ; •
Élefzthet fok lételeket;,
Vólt fok dolgok' kezdete
Lefz'fok dolgok' végzete*
'
' Szathm árról,
Rejtett

Szó.

.

Találd-ki mitgoda? hét tagokból állok.
Bátrabb az a? vitéz kire én rá fzállok.
Vedd magán a1 három elfí$ tetemetrtet.
Az Istenek közzé fzánoláltál engemet.
Derekam 's lábaim nélkül ki pályát fut.
Bolond az,'s jutalmul nem nyerhet kofzorút
Fejem, három közép tagommal ha yefzed
A* betég keréknek orvosává téfzed.
pogyha lejénd kardod kétlábom hijjával,
Annak nem fok Török vért nyalatfz vaJ
,;' ' "
. fávai. " ;
. "
Pápán. Kováts Ingenieur.
"

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

-

'

'

p

«

'

Jelzet' 728 196

%

( O.) #

"

591

Fejten jött-ki leg-közelebb két Poétái
Miiríka; eggyik Deákul, a' máfik Magyar
rúl: a' Deáknak Tzímje ez': Triambeutica
'Pannoniqe Fi&ricis.
YnDIqVe CVM feLIX refonat VICtorla pVgnans, a F. R, e
P. A. Á' Magyarnak pedig ez: A vitézlő gyözö delmes Magyaroknak örök Öfzlof áml való verfek, mellyekkel édes Hazáját meg-tifztelte eggy Pesti nevendék Pap.
Mint

lehet az építeni való fát keményebbé '1 tártófabbá tenni.
A' jó gazdálkocíásnak mivolt^. kívánja
azt, hogy az ember vizsgálódjon a' felől ,
azon eggy dologgal, melly nálunk fzokásban vagyon, mint bánnak más Orfzágokban..
Nem mindenkor a' főidnek vagy Orfzágnak
Jiülömbbfégétöl függ a-' gazdálkodásban való .
ídüömbbfég, haném az előttünk még esméi,őtien próbáktól és tapafztaíáí'okíól. Melíy
fpkan utaznak idegen Otízágokon vagy magok' vágy Uraiknak kőltfegeken, még is
jrielly kevés gazdafágra tartozó esméretet
izereznek magoknak. Éz az eggy tapafztalás, me]!yett itt említünk, és a' melly maga
meg-érdemlené, hogy érett# valaki azegéfz
világot öfzve járja, mincl eddig kitsinyebbrísk
í;etfzett az eipberek előtt, mint fem reá figyelmeztek yólna.
Áiigíiának • StafFprd nevű Tartományában ? mikor a' nagy élö-íákban tavai'z felé
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a' nedvefség meg kezd indulni, kiilfö hejjokat
fe fzokták hántani, 's úgy hagyják helyekben ál-étíá, 's a1 következő télen vágjáfc-le.
A1 régtől fogva való tapafztalás tanítja,hogy az
iüyeri fák , keméiayebbek, tömörebbek, nehezebbek és proí'cbbek, 's akár melly épületre nézve iartqfabbak. Az egéfz munkára
nem kívántatik egyéb/, hanem hogy a'falc
piídon meg-kezdensk indulni hántattaísanak-'
meg, 's elofzör magokban fzárádjanak-ki, minekelőtte le-vágattatlak. A' yciek való bajlódást a' hafzqn ki-pótölja. fíogyaz ijlyen fák
keményebbek, tömöttebbek, erofebbek és tartófabbak legyenek, annak oka az, mert az
oliyan fákban, a' melly eket á' közönié.ges fzoícás fzérint- nyerfen vágnak, benn 'fojtödik a'
jiedveík'g; és akár.mint íáitafsanak ki-ízáfadpi, mindazáltal marad bennek valanielly nyer-:
felég, a' mellyekből ízármaznak a' férgek.
Ellenben midőn a' nverfefégnek nem létele
- jniatt fzárad-el valamelly fá; rpidön tudniillik az,- meg-hán.tattalott lévén, a' maga nedyefscgét Jaisanként minden felöl ki-adja; be?
1 ölről kezd az ízárad ni, a' pórufok vagy ki- .
gőzölgő lyukak minden nyerfeíégtől meg-fofz.taltatnak, egéfzen öfzve nyomulnak, a* mellvért a' fának bel 18 réízéto! fogva a' küllőjéig
erőfebb , nehezebb , tömöitebb és tartófabb
tulajdonfága léízeti. A' fa-vágásnak ezen módját említi ugyan VUr<í\-iiis—- de íénki az Angii;! okon kívül még eddig nem g y a k o r o l t á éi
pedig talán nem is hallotta,.
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