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E 1 o s z Ó.
a német első és második Kiadáshoz.

M i IIy  csudaerővel bírjon a’ hidejr 
v íz , ezt sok regi és líjabb kori írók  
bizonyítják. Az utolsók között fő
helyen áll az igen tisztelt 0  e r t e 1 
Professor Ansbachban, ki sok dol
gozatai által a’ N é m e t e k ’ K  Ö z-  

h í r a d ó j á b a n * ) ,  ön munkája **) , 
és H a b n  J. S. Schweidnitzi Orvos’ 
egykoron híres könyvének***) új 
kiadása által a’ viz-gyógymódot a’

*) 2 l í ígem einer  S ín je tg e r  bé r  © e u t f d j e n .
**) Slííerneuefle  2 8 a f fe rcu ren .  N ü r n b e r g ,  G a m p e .

***) U n te r r ich t  v o n  bé r  Ä r a f t  u n b  S ö i r f u n g  be* 
f r i fd jen  S S a f í e r ö ,  3 í m e u n u , bei SSoigf,
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félédes homályából ismét kiragadá, 
’s ezáltal az emberiségre nézve ma
gának nagy érdemet szerze.

A’ jelen írat’ kiadójának szán
déka valaD r. F l o y e r  J á n o s  mun
káját ά hideg fürdőkről * ) ,  bocsá
tani újra nyomtatás alá ; de a’ benne 
uralkodó rósz sz t íl , az unalmas szó
szaporítás és azonegy dolognak sok
szori ism étlése olly álthághatlan aka
dályt gördíte e le ib e , hogy ő taná- 
tsosbnak v é lé , a' másként böcsös 
könyvnek legjavát czikkelyekre szed

v e , é s , mennyire a’ tárgy engedé,

* ) £ e n * n  S o k a i m  S í o i j e r ,  9?* & ·  9 3 e rfu c$ ,
j u  b e tv e t fe n ,  b a j j  f a í t c é  SSabcn ge funb  unt) 
mtfyíicíj fei). 3 «  e in ig en  B r i e f e n  Í;erau0gegeben .  
9Xué b em  englifcljen i n ’ő £>ocf)t>eiitící)e überfef t t ,  
v o n  % ($. © o m m e r .  © v c S ín u  itnb £e ip$ ig  17 1 9 .
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esinosb írásmód szerint közleni kor- 

társaival. A’ könyvnek, idézett czí- 
mére nézve, csak a’ hideg fürdésről 
kellene szóllania; mindazáltal a’ hi
deg vizzcli belső élésről is sok jó 
fordul-elő benne.

Ezen utolsóról bővebb tudósí
tást adni , ’s így e’ munkácskát köz- 
hasznubbá tenni akarván, a Kiadó egy  
Lcipzigban 1733. kijött kön yvet*), 
ínellv a’ hideg víznek inkább b e l s ő  

alkalmaztatásáról tan ít, használa, 
és ekképpen száz czikkelyt gyujte- 
öszve, mellyek nagy érdemre ugyan 
számot nem tartanak, de mégis ama'

Medicina vero universalia; í>. i. ift unb 
vZBivfung bcő fcbtccí>tcn SBaffcrő κ . , ükufcíU 
von 2). G\ 5 · ©d&roertnern. 4 23anbe,



naponkénti tapasztalást: h o g y  a 
h i d e g  v í z n e k  c s u d a  e r ő j i  
v a n n a k ,  bizonyíthatni fogják. E ’ 
czélt ha az itteni lapok elérik, úgy 

be van telve óhajtása

A* SZLRZÖNKK.



A’ h i d e g ·  V í z n e k .
d e r é k  M u n k á l a t j a i .

1.
A* folyóvizekben való fürdés1 baszna 

igen nagy. M e r c u r i a l i s  Pi sánál  az 
Arno folyóban fürdék és a’ vesekövektől 
megszabadnia ; ő a’ kő *s fövényben sin- 
lődőknek azt tanácsolja; hogy a1 folyó’ 
özönének háttal forduljanak; javalja to
vábbá a1 folyókban! gyakor fürdést, ha 
a’ vér felhcvűlt, ha a1 vesékben égető 
fájás érzik, a' vizeljés nehezen történik, 
ha a1 bőr száraz vagy rajta sömör, rüh 
és pörsenések vannak. De kerülje kiki 
ezen fürdést mindjárt evés vagy erős ita
lokkal élés és nagy testi mozgások után; 
a1 vízben sem kell sokáig maradni.

2.
4

C e l s u s  a’ csuznak elmellőzése ’s a’ 
szemek’ erősítése végett ajánlja a’ fejnek 
hideg vízzel mosását.
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L o c k  a’ nevelésről irt könyvében, 
a' kis gyermekek’ lábait naponként hideg 
vízzel mosni javasolja, hogy a’ nedves 
időjárás’ ártalmai ellen megedződjenek. 
Ezen mosása a* lábaknak szintolly bátran 
történhetik, mint a’ kezek* és arcznak 
naponkénti mosása.

3.'
A’ gyönge testet úgy szoktathatni 

legjobban a’ hideg fürdéshez, ha az em
ber meleg időben, Júniusban, valamelly 
forrás vagy folyóvíz mellett az egész 
testét megmossa, és ezt reggelenként 
hüvesebben gyakorolja, mig a’ jéghideg 
v í z *  hatását el nem törheti. Én sok 
gyönge személyt ismertem, kik a’ leg
hidegebb fürdőt közvetetlenűl is ártalom 
nélkül használták; csakhogy az első ki
sértéskor nem kell sokáig benn mulatni, 
hanem testét bele mártván, belőle gyor
san ismét kijönni.

A’ sebek’ vérzésének elállítására ’s 
az ebből eredő láznak elkerülésére én a* 
következő módot leltem jónak : A’ meg
sértett tagot egy hideg vízzel teli edénybe 
kell dugni, és addig benne hagyni, míg



a* vér cl nem áll és a' sérült rész ter
mészetes színét viszanyeri; ekkor a’ se
bet tojáshártyával befüdni és kilencz na
pig tiszta ruhával kötn i; ha láz mutatná 
magát, ugyanazon rész újra vizbe du- 
gatik.

6.
Többszöri tapasztalás bizonyítja, 

hogy a’ méh-vérfolyásban szenvedő asz- 
szonyok lábaiknak hideg vizbe tétele  
által segítenek magokon. Az alfélnek 
hideg vízzel mosása megóv a’ fájdalmas 
aranyértől.

7.

L o c k  a’ hideg vizzeli lábmosást a’ 
tyúkszemektől ovakodhatás végett di
cséri.

8.
Mivel járvány lázaink a* lég’ vál

tozásától függnek, mink ezen nyavalya 
ellen nem említhetünk jobb védszert, a’ 
hideg fürdőknél, mellyek a’ bőrt úgy 
megedzik, hogy a’ lég nagy változásai 
iránt érzéketlenné lesz. Aa gyomrot^igen 
erősítik ’s így a’ rósz emésztéstől óvnak; 
az izmokat vastagabbá, tömöttebbé és 
minden gyakorlásokra alkalmasabb ’s
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erősebbekké teszik. Mind ezen hasznai
hoz sT hideg fürdőknek még azt adha
tom , hogy a’ víz hidegsége az ideges 
(nervős) kanafokat, rostokat öszvelmzza , 
és ezáltal mozgásukat erősíti. Elősegítik 
a’ vizcllésl, kigőzölgést és havi tisztu
lást is.

9.
A’ következő, nekem áltadott le

vél , szinte bizonyítja a' hideg fürdő 
hasznát:

Nagy érdemű U r!

Itt közlök Kegyeddel egy igen jő 
hírt H. C. Űrről W. Grófságban a' hideg 
fürdőkre nézve. Ezen urat a’ köszvény 
olly iszonyúan gyötré, hogy izhajlásai 
hamar mcgcsomósodván, csak nehezen 
járhata, és alig tűrhető ha valaki lak
szobájába lépett. Szóval, állapotja ollyan 
volt, hogy életét is meguna. Gyógyszerül 
a’ meleg véteték-elő, de foganat nélkül,  
’s ellenben olly nyomorulttá lön,  hogy 
a’’ szabad levegőt sem állhatá-ki tetemes 
baj nélkül. Midőn azért látná, hogy min
den eleibe szabott magatartási rendele- 
tek haszontalanok, el kezdé magát a" 
levegőhöz és hidege ízhez szoktatni, mire
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nem sokára könnyebbíílést érzc. Utóbb 
egy magányos liclycn lévő forráshoz men- 
degélt, mellyhen szorgalmatoson fürdőit 
és így nyeré visza egésségét. Nevetni szo
kott ő azokon, kik az ő gyógymódját igen 
szigorúnak és kiállhatatlannak tárták. 
Ezt követé még akkor is ,  ha fagyott 
vagy havazott, sőt egyszer éppen ka
rácson regvei látám őt a’ forrásban für
deni. 0  azt állíta előttem , hogy a’ testet 
s lelket semmi a ’ h id e g  víznél jobban 

nem erősíti. Vagyok s a' t.

10.

Azoknál, kik hideg vizet isznak, a1 
test’ nedvei nem olly hígultak, mint 
egyebeknél, köv etkezőleg az időváltozás’ 
kártékony befolyásainak sincsenek annyi
ra alávetve. Ez alkalommal említeni 
akarom a’ vizivásnak hasznait. A’ vizi- 
vók mértékletesek cselekvéseikben, oko
sak és találékonyak ; mentiek a’gutaütés, 
bénulások, süketség, köszvény, reszker 
tés és dühöngéstől. A’ vizital elhárítja 
a’ csuklást, és a’ szájnak bűzét; ellent 
áll a’ rothadásnak, oltja az égető hősé
get és szomjat, ’s étel után az emésztést 
előmozdítja.
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Β a t e s aszonyság Leicestershíre- 
ben ötyen évű korában aszkórságosnak 
tartaték mivel igen köhögött; valamint 
már húsz esztendő óta csúzfájdalmakban 
is szenvedett. A’ kinos far’sábán k ivű l, 
térdeiben merevedtség és gyöngeség volt 
jelen; meleg ruhákba burkolódzva min
dég a’ tűz mellett éle, és a’ hideg lég’ 
lenyomásait sehogy ki nem állhatá. Pa- 
naszkodék liát- és mellfájásról is. Vég
tére az igen hideg Willowbridge-i für
dőbe m éné, hol folyvást naponként egy
szer megfiirdék és minden nap néhány 
pohár v iz e t , ivék. Mikor nyakig a’ 
vízben vo lt ,  elejénte a’ fájós mellje 
igen nehezedett, de utóbb nem. Minden 
bajaiból kigyógyúlt, és a’ hideg viz ivást 
osztán is folytató·

12.

W a t s  aszonyságot folyvást hányás, 
méhgörcs, tagokbeli kóborló fájdalmak 
és fejfájás, görcsös vonaglásokkal, erő
szakos nádrabajokkal, gyomor és has- 
puffadozással, szüntelen izzadással, ét
vágylansággal, fölöttébbi érzékenységgel 
és a* testnek sorvadásával egyetemben 
kínozták. Semmi szer nem segíte rajta, 
mig végre Dr. B a y a r d  a’ hideg viz

I
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használtatását ajánlá Londonban. A’ Be
teg minden regvei hat vagy hétszer már- 
tá-be testét a’ vízbe ; ez által a’ hideg lég 
iránti érzékenysége, és meghűlésekre 
való hajlandósága megszűnt; étvágya 
és ereji viszatértek és minden bajai el
inni tak.

13.
/ —

S in i t h aszonyság Westonból, a’ 
kinek szokása volt mindég a’ tűznél ülni 
és igen melegen öltözködni, folyvást az 
izzadásj, fog- és tagfájdalmaktól kinozta- 
tott. A’ meleg fürdőkkel hiában élt. Dr. 
I l a r t o p  a’ hideg fürdést javaslá neki. 
Ezt a’ lábak’ mosásával kezdé-el, utóbb 
lassanként az egész testre kiterjeszté, és 
midőn a’ vízből kiszállott, a’ szabadon 
járkált ruhájiban mind addig, inig meg 
nem melegűlt. Ezen módot egy hónapig 
követvén, teljesen kigyógyult.

14.

A’ hideg fürdők különösen haszno
sak olly nyavalyákban, mellyek a’ vér’ 
sós és csípős voltától függnek, azért is 
elhárítják a’ kőfájdalmakat és a’ kösz- 
vénvt.
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15.

Egy bőrpoklosságban sinlődő aszonyt 
én a’ Willowbridgc-i hideg fürdőbe küld— 
tem ; minekutána itt néhány hétig fíir- 
dött és sok vizett ivott volna, egéssé- 
gessé lett.

16*.

A m e r i c u s  V e s p u c i u s  egy , az 
Amerikaiaknál keletben vol t ,  hideglelés! 
gyógymódot ir-le. Mikor a’ láza’ legfőbb 
lókra ért, a’ hideglelősök hideg vízbe 
buknak ésosztán egy tűz körül ugrálnak , 
inig meg nem izzadnak ’s elalusznak.

17.

Dr. A g a t h i n u s  íg y s z ó l l : „Azok, 
a' kik jó egésségben akarnak lenni ’s 
maradni, éljenek gyakran hideg fürdők
kel ,  mert ki nem mondhatom, melly 
igen hasznosak. Az ollyan személyek, 
kik hidegen fijrdenek, még agg koruk
ban is erős és kemény husuak, egésséges 
szintiek, munkások és tehetők, jó ét
vágyunk ’s emésztésűek ; egyszóval, min
den természetes munkalódásaik iól foly
nak.44



18.
Λ é t i  u s  az Kl (aradiaknak hideg 

fürdőket ajánl, és azokra, kik a’ napnak 
igen nagy hőségétől holmi bajokat érez
nek , sok hideg vizet önteni.

19.
Xem csak a' hajlenyirést, hanem a** 

fejnek hideg vízzel mosatását i s , ha 
módjával esik, jó foganattal lehet a’ Dii- 
hösködőknél használni.

20 . ·

C o e l i u s  A u r e l i a n u s  a' hideg 
vízben úszást a1 ncliéznyavajya elkerü
lése végett rendeli.

21 .

P a u l u s  a’ látás’ tompasága ellen 
hideg fürdőket javasol, és azt mondja, 
hogy a’ szemek igen erősödnek, ha hi
deg vizbe fiirösztetnek.

22 .

C e l s u s  dicséri a3 hideg fürdőket 
nyárban a’ sárgaság ellen.

23.
A’ vízben úszást A r i t a e u s  a’ fej

fájás ellen ajánlja ; A e t i us az orrdiígu-
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fás cs szagolhatlanság ellen; C e l s u s  
és An  t i  f t u s  a" vizKÓrság , rüh, bőr- 
poldosság, sorvadás ée. ellen. C o e l i u s  
A u r e l i a n u s  dicséri a’ szélütés, gyo- 
morgyöngeség, sárgaság, lépbajok, du
gulások, fejfájás, ée. ellen.

24.
Én ismertem egy urat, a’ ki bjeim- 

lás és csuzban szenvedett; de lovon 
mégis lassan lovagolhatott. Egyszer sé
talovaglás közben meglepé ötét az é j , 
és lovastul egy nagy vizteli árokba ese tt ; 
sötétben egy közel lévő tárgyat kapott- 
meg és ezt mindaddig tartá, mig szol
gája nagy meszsziről lámpát és embere
ket hozhata segédül. A’ Megszabadult 
ismét lovára ült és még két vagy há
rom mérföldet lovagolt nedves ruhájiban. 
Haza érvén, levetkezék, ágyba ment és 
másnap örömmel tapasztalá hogy régi 
baja egészen elmúlt.

25.

Egy szegény aszony hozzám egy öt 
esztendős gyermeket hozott, a’ kijárni 
sem állni nem tudott. Ez iránt tanácsért 
könyörögvén, én neki meghagytam, már
tana a1 nyomorék gyermeket napjában
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három vagy négyszer a' leghidegebb vizbe. 
Nem sokára a’ gyermeket anyja mellett 
láthatám szaladni.

26.
Dr. Go ü ld ’ veje hideg viz által az 

úgynevezett Sz. Vid-táncztól menekedett- 
meg.

27.
Egy húsz évű fiatal ember, kit so

káig a’ negyednapos hideglelés gyötre, 
minekutána sok gyógyszereket hiába 
használt, a’ hideg vizet próbálá meg 
éppén a’ lázroham1 viszatértékor. Egyet
len egy bemártakozás kigyógyítá őtet;  
de hogy a1 baj többé visza ne térjén, 
mégis egy darabig folytata a1 vízkárát.

28.
H u g h  H a m  m e r s l y  aranymű- 

vésznek leánya idegnyavalyában szenve
d ed  csaknem egészen szótlanná lón. Tiz- 
szeri hideg vizbe mártás után, napon
ként egyszer, kigyógyult.

29.
A’ beteg tagoknak, és a’ gyermekek 

ebagájának hideg viz alkalmaztatás általi 
gyógyulásáról száz példát is hozhatnék-feh

2
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30.

Bizonyos C r ο o c k J a k a b o t ,  ki 
előbb kocsis volt, ötvenhat esztendős 
korában a' vizkórság, bénaság és csúz- 
fájdalmak ’s megrögzött hátfájás fogák- 
elő. A’ hideg víznek háromszori hasz- 
náltatására minden bajai elmúltak.

31.
Egy Skótziai lakos, magáról a’ viz- 

kórságot hideg vízben fürdés által há- 
rítá-el.

32.

R i d e  leányaszony olly süket volt, 
hogy a3 torony beli harangok’ szavat, ha 
közel volt i s ,  nem hallá; de a’ hideg 
fürdők által hallását hamar úgy visza 
nyeré, hogy a’ harangozást jó messziről 
is meghallható.

33.
J e \v e 11 nevű Dán kapitányról a’ 

folyvást tartott gyomorfájást, mélaságot 
és komorkórságos bajokat végtére a’ hi
deg vizbe mártás hárítá-el Londonban, 
miután igen sok más szereket hiába kí
sérte magán,
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34.
K i n g  aszony, ki sokáig olly béna 

Volt, hogy nem is állhatott és a’ hideg 
Vízzel élésről sem akara sok ideig hal
lani; ennek néhány szőri alkalmaztatása 
által úgy megerősúlt, hogy ide ’s tova 
könnyen járhata.

36.
Továbbá a' következő levél is bi

zonyítja a’ hideg viz’ csudaerejét: Én 
C r e w  S á m u e l  két esztendő óta job 
karomban iszonyú fájdalmat szenvedtem, 
melly utóbb a’ másik karomat, két lá- 
bomat, a’ hat gerincz’ alsó és a’ nyak- 
szírt’ fölső részét is elfogá. A’ nyakszirtbe 
jővén, nem csak minden izeimbe hanem 
a’ húsba is elterjede, úgy hogy a’ czom- 
baim mint a’ vas kemények valónak, a* 
mi szinte kiállhatatlan volt. Hasam a*1 
hátommal látszott öszveragadni, és olly an 
v a la ,h o g y , hanyatt fekve, raita a’ viz 
mint egy tálban megállott. Végbelem 
három négy hüvelknyire is behúzódott; 
egészen elsoványödtam és nyornorodtam, 
testem mindenütt kisebesűlt, és húsom 
is alig lévén , tetvek’ tanyája lett; fü
leimben olly fájdalom dúlt, mintha tüzes 
vasat dugnának bele. Fél évig feküdtem

I
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hanyatt se kezeim se lábaimat nem moz
díthatván. Szánakozásra méltó vázzá 
levék , és ha, minden négy öt nap alatt, 
székem volt is , mellyet azonfölyűl csak 
hashajtó nedvek által kelle eszközleni, 
iszonyú fájdalmakat állottam-ki. Sok 
Orvoshoz folyamodók, kiknek rendelt 
szereivel sükeretlenűl éltem egy ideig. 
Majd a’ Bathi (Angliában) meleg für
dőkbe vitetém magamat, mellyekre azon
ban csak öregbűitek pokolbéli kínaim. 
—  Utóbb B a y r a r d  azt tanácslá, men
nék hideg vizbe és öntöztetném vele az 
egész testemet; italul pedig vad Gályá
ból , repkény-, gamandor- és kalinczá- 
ból álló, vadalmalével savanyított, főze
tet rendele, a’ mit én megcselekedvén 
a’ hidegvíznek hatnapigi alkalmaztatása 
és az ital, úgy helyrehozott, hogy föl
deim körűi járhatók; fájdalmaim ele
nyésztek, elromlott’s gyöngült gyomrom 
egésségessó lón, testem erőre kapott, 
ismét jól alvók, húsom nevekedett és 
arczom igen jó szint von magára.

C r e w  S a m u e l  Lachambam“ 

36.
Egy élőkéin skótziai aszony beszéllé 

nekem , hogy többen fijai közzül, kiket
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egésségesen szült a’ világra, erős voltuk 
mellett is utóbb elsorvadtak és rángatód- 
zásokba esvén megholtak* Mióta pedig 
egy Hollandiai nőnek tanácsára gyerme
keit hideg vizzel mossa és füröszti, azok 
erősen vs virgonczan növekednek, ’s 
gyarapulnak.

37..
Egy törv.ények’ Doctora beszédé 

előttem, hogy ő egyszel·, forró lázban 
lévén, ápolónéja tudta nélkül k i, és a’ 
kertben egy lóusztatóba szökött; ebben 
fél óráig maradván, ismét eszére jőve  
és fo rró sá g a ,  meg szomja is ,  nagyon 
enyhűle. Erre az ágyába feküdt-le, jól 
aludt, erősen izzadt és felocsódván jól 
érzé magát. De egy darab ideig osztán 
fejfájásban s in le , mellynek okát a’ feje’ 
meg nem nedvesülésének tulajdonítá.

38
Egy Ca r o  nevű iskolamester em

lítő nekem , hogy egykor bízza miatt 
lialálvcszélvbe esvén, csak a sok hideg 
forrásvíz ital menté-meg attól életet.

39.
Egy török inas, lázba esvén, a' 

tapaszok, ée. által szinte dühödésre ho



zatott. Egy őtet e' szomorú állapotban 
meglátogató földije néhány ember segít-? 
ségével az inast a’ Thames folyó’ part
jához v iv é , és a’ v izbe mártá. A’ Beteg 
észre térve méné haza, ágyba fekvék 
és más nap egésségesen kelefel.

40.
Dr. Y a r b o u r o u g h  beszéllé ne

kem , hogy, egyik barátja’ Rómából irt 
levele szerint, ennek Csatlóssá (dokájja) 
himlőnyavalyába esvén eszelősködött, 
csupán ingben az ágyból egy vízzel teli 
barlangba ugrott, honnan azonban a’ 
v í z  alá bukottat csak hamar kihozták. 
A’ himlők öszveesve és húzódva látszot
tak , de miután ágyba ment, mind jól 
kiütöttek és a’ Csatlós is felgyógyult.

41.
Dr. D o v e r  nekem egy borkeres* 

kedőről Oxfordban azt beszéllé, hogy 
e z ,  himlőbe esvén, egy nagy, vízzel 
teli hordóba ment, itt legalább két óráig 
maradt, és erre megegésségesúlt.

42.
H o  r s 1 e d o \v e-ben egy sörházbcli 

szolga pestisbe esvén; eszelösködése köz?
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ben egy lóusztatoba futott és itt mély 
álomba merült. Más nap regvei igy ta
lálók őtet, fejével a’ tó szélen fekve· 
Mindenek csudálatára fel is épült.

Egy embertől Artre-ben liallám ,.hogy 
egy pestisben lévő ápolóné a’ kútba esett 
és nem sokára kigyógyult.

4 4 .

Egy a* kösz vénytől igen nagy mér
tékben kinzott Ur, a T ideg vízben für
dés által* bajából teljesen kilábolt.

E g y , a’ hideg viz által Mcgygyó- 
gyúltnak levele röviden imígy s z ó ll: 
„Midőn szinte harmincz esztendős valók, 
minden alrészeimet holmi m erendes fogá 
el. Sok Orvostól kerék tanácsot, de 
hajamon nem segíthetének. Semmit sem  
éreztem többé: nem a’ ruháim m elegét, 
és a’ csalán csípést. Miután sokáig teste
m et, elmémet és erszényemet hiába ki- 
noztatám, megvetém az orvosi segélyt, 
minden hónapban eret vagaték és csupa 
hideg szereket alkalmazók; egy, ker
temben lévő hideg kutvizbe szálltam,

43

45·
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legelőször ugyan nyárban, de utóbb akár 
mikor is. E lejénte, a mint a’ kúthoz 
jártam , ném i, naponként szaporodó, 
|)örsenetek ütének-ki rajtam , mellyek 
ismét leszáradtak; e’ miatt a’ bőrSm 
megvörösült, a’ bőrlikacsok megnyíltak 
és természetes melegségem újra viszatért; 
az óta (m ost 40 észt. vagyok) mindég 
a’ magam saját Orvosa valék.44

46.
A’ következő levelet Dr. B e tte n ?  

s ó n  írá Dr. B a y ra r d -h o z : „Egyiket 
inasaim közzül egy fertály évig Igen erős 
köhögés gyötré; e’ miatt maga is , társai 
is csak halálát jövendölék. Egyszer fagyos 
időben valami keskeny biiriin kelle ált- 
mennie, de lába megcsúszván a’ fagyos 
vízbe zuhant-Ie nyakig. Szerencsére csak 
hamar kihúzatott. Haza érvén, magára 
meleg inget ö lte , kevés meleg levest 
ev ék , éjjel jól aludt és regvei felébrül- 
vén csak keveset köhögött; nem sokára 
egészen elmúlt n’ köhögése.44

47.
W a l d o  E d w .  iráhozzám: „T o y -  

l o r  W il  m o s  szolgámnak minden Ízü
leteit elfoglald a’ csúz; az Orvosok ezért
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belőle sok vért kieresztettek, vékony 
diaetát rendeltek és osztán viszaküldék 
sziliéihez. Én Kegyed’ meghagyásából 
ptet hideg fürdőbe küldém és egy hónap 
se telék bele hogy ép egésségben téré 
onnan visza.“

„ G r e n h i l l  S á m u e l n e k  minden 
izeit Májusban a* csúz ült?-meg és lega
lább is hat hónapig szenvede ezen baj
ban. Flanélba kelle őt takarni és mások 
segítsége nélkül nem is mozdúlhata. Ezen 
embernek is Kegyed’ javaslására, hideg 
fürdőt ajánltam, hová őtet magam kocsi
ján vitettem. Midőn itt az utazási alkal
matlanságok után keveset nyugodott vol
na , egy székbe tétetvén a’ fürdőbe eresz
te tek , de három órapercz után ismét 
belőle kivéteték; erre mindjárt a' lép
csőkön felhághatott, két hét mulva to- 
yább is mehete és most minden .daganat· 
jaitól menten van.“

48.
Egy öreg Savory nevű halkereskedő 

Ilammersmith-ben ezt á llítá : kevés al
vás, hüves diaeta és vékony ruházat 
legjobb szerek’ a’ hoszú és egésséges élet
re nézve. Néha magán holmi bajokat 
érezvén és nem alhatván, elment egy 
vizen álló csónakba, hol osztán a’ lég’



Mi vess ege és a' csajka hintálása édes 
álomba szenderíté őtet. Magát gyakran 
hideg .yjzzel is mosá. Csak vékony 
gyapjú mellényt visele ingén és igen vir- 
goncz, beszédes ember volt, jó Játás-és 
hallással b írt, nem reszketett. Megholt 
103 évű korában.

Azt találom , hogy más emberek kö
zött a’ mosók és a’ hideg vízben pocso^ 
lók élnek legtovább és legegésségesebben. 
Én sok illyeneket ism erek, a’ kik száz 
és több esztendősek is. Azt hallottam, 
hogy Witney-ben Oxfordshire-ben, a' 
kallókban dolgozók, kik télen nyáron 
nedves ruhát hordanak karjaikon és mell- 
jöken , soha se hűtik-meg magokat és 
nagy kort érnek,

50.
Égy halkereskedő a’ fiját egy írnok 

hoz adá tanulni, ujjainak és izeinek 
gyöngesége miatt azonban nem sokára a’ 
tollat sem tarthatá ’s igy urának sem 
segíthető. Az ajpja őtet ismét haza vivé 
438 a maga mesterségére fogá; miután 
cß y  ideig derekasan a’ vízben dolgozott 
rs altázott j teljes erőre és egésségre 
kapott.
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51.

A" hideg víznek egyik edényből a’ 
másba való öntögetése igen frisítő a’ hi
deglelésben (lázban) szenvedőknek. Né- 
inellyeket így a’ viz* hüvessége és zuho- 
gása édes álomba varászla. W i c k s  
gyógyszeráros Londonban beszélle nekem 
egy barátjáról, kin az Orvosok nem se
gíthettek. Ez - ágya előtt folyvást hideg 
vizet öntete egyik edényből a’ másikba, 
mig el nem aludt,

52.
Egy urtól hallám, hogy e z , gyér- 

kőcze korában, pajtásaival együtt gyakran 
egy pár földbe dugott villa fölött ugrála 
ált. Mindég magosabban ugorhatott pe
dig , ha előbb hideg vízben volt,

53.
E l d u r e d  J á n o s  irá Londonból: 

„Engcmet néini k is , vékony férgek, 
mellyek többször az emésztettél együtt 
mentek-el, igen bántottak, A’ mint egy
szer egy igen hideg tóban fürdöttem, 
kijővén, cg y nagy gombolyag férgek ürűl- 
tek-ki belőlem, és az óta szabad is vagyok 
tőlök.“
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51.

Az itt következő levél is bizonyítja 
aa hideg viz hasznos voltát:

, , K ü lö n ö s e n  t i s z t e l t  D o l i t o r  U r !

Ámbár Kegyed a’ hideg víznek jó 
foganatjait eléggé ismeri sok nyavalyák
ban ; nem fogja még is a** következő pél
dáktól figyelmét megtagadni. Bizonyos 
C y p r i a n  egy pár esztendő előtt olly 
erőtlen volt és hajlandó a* Jázakr^ hogy 
testét télen nyáron folyvást flanelba kelle 
takarnia és a' legcsekélyebb hideg vagy 
időviszonlagság^ miatt is erős láz vagy 
czúz foga elő. Sok szereket használt’ 
hiába. Utóbb a’ hideg vizet j^róbála-meg. 
Már a’ második vagy harmadik efféle 
próba után (tél közepén) nagy könnyeb
bülést tapasztalt, és a’ vízkárának foly
tatása által annyira megjavult, hogy a’ 
flanelt, bundát félre tehetvén, most már 
egésséges.“

„Ezen C y p r i a n  egy előkelő olasz 
Kereskedőt, ki hasonló bajban szenve
dett, rábcszéllc, hogy példáját követné , 
a* mit ez megcselekedvén, a' vizzclor- 
voslásijak hasonló siikerél tapasztalá.“
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„Az én ipám A m g o 11 a' köhögés 
és csúz által annyira kinoztatott, hogy 
a’ haja’ nyirését is neki megtiltották. I)e 
én és C y p r i a n  rávettük ö tét, hogy 
fejét nyirné meg és hideg vízzel mosná. 
Ennek olly jó foganatját érzé, hogy egész 
testével a’ hideg fürdőbe m ent, és erre 
már tiz év óta előbbi bajaitól ment.“

„ S u t t ó n  őrnagyot olly erőszakos 
csúz fogá elő,  hogy tagjait nem használ- 
hata és iszonyú fájdalmakat álla-ki. Kü- 
lőnbféfe szerek ezen baj ellen hiába vé- 
tettek-elő. Hideg fürdőbe vitető tehát 
magát; háromszori ezzel élés után jár
hatott, és egésségesen tért haza a’ tize
dik hideg fürdés után.“

55.
Egy Sebész beszédé előttem , hogy 

lábán lévő golyvás vérér-daganatját az
által gyógyítá-meg, hogy azt regvelen- 
ként egy forrás víznek esése alá tartá.

*56.

B e 1 s u s szerint, a5 hideg vízzel élés 
igen hasznos azokra nézve, kiknek feje 
gyönge^ ésczúzra, folyószeműségre, nát
hára nyakmirigy-bajokra ée* hajlandók*
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57,
A* hideg víznek haszna igen nagy 

a’ köszvényben és tagszaggatásokban« 
M a r t i a n  azt mondja, hogy B e r n e r  
Cardinális csupán a’ fris viz ital által 
szabadula-meg a' köszvénytől.

58.
A’ hónapszám’ rendetlen folyását az 

aszonyoknál és az aranyeret a’ férj fiák
nál nem szabályozhatja jobban sem m i, 
a* hideg víznél.

59.

Dr. D u n c a n  azt mondja; a’ fel- 
hevűlt vérnek frisitésére legjobb, korán 
regvei egy jó pohár vizet i nn i , melly 
minden epés és sós részeket a3 vizellet 
által kiürít. Ebéd után a’ hideg viz  

'ita l, a’ gyomrot megfrisiti és a’ szelek
től megóvja.

60. .
A l l e r  szerint, a’ hideg vízzel élés 

a’ köszvényben és lépnyavalyában igen 
hasznos, mert csak a’ hevítő italokkal 
álők esnek koszvénybe, és nem a’ viz- 
ivókt
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Dr. B r o w n  mondja, hogy Wallis 
herczegségben az aszonyok gyermekeiket 
kilencz hónapig regvei és estve hideg 
vízben mossák , erősítés végett.

62.

Azok, a’ kik tiszta és jó féle vizet 
isznak, sokkal egésségesebbek és tovább 
é l nek, mint a’ bor- és sörivók. A’ hi
deg v í z  jó étvágyat szerez. Semmi job
ban az ételeket fel nem oldozza, belőlök 
a’ tápláló részeket ki nem húzza, és a’ 
tápnedvet kellő helyére úgy el nem 
v isz i, mint a" viz.

63.
A1 vizivóknak sokkal erősb és fehé

rebb fogaik vannak, mint másoknak. 
Mert a1 száj rothadása és a’ fogaké csak 
a’ tisztátalan vértől függ, mellynek a’ 
hideg viz ellent áll.

64.

Dr. C h e y n e  bizonyítja, hogy, ha 
az ember korán regvei és asztalnál hideg 
vizet isz ik , ez a4 megcsökkent étvágyat
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és nagyon elgyöngúlt emésztést mindég 
ismét helyre állítja. Tanácsolja továbbá 
a’ köszvényben sinlőknek, hogy, ha 
többet találtak enni vagy inn i, lefekvés 
előtt estve igyanak annyi hideg v ize t, a“ 
mennyit gyomrok eltűr.

65.
Az i g e n  e r ő s z a k o s  h á n y á s  e l l e n  a ’ 

h i d e g  v í z  n a g y o n  h a s z n o s .  A’ k i  m á r  
g y a k r a n  h á n y t ,  é s  o s z t á n  b ő v e n  h i d e g  
v i z e t  i s z i k  : a ’ f ö l ö t t é b b i  o k á d á s n a k  e l e 
j é t  v e s z i ,  a ’ m e l l y  m á s k é n t  i g e n  v e s z e 
d e l m e s  l e h e t n e .

66 .
Ekképpen gyógyítá S y d e n h a m  a’ 

Cholerát vagya* hasmenéssel járó hányást.

67.
A’ hideg v í z  ivása a’ Sorvadásban is 

hasznos, ha a’ tüdők nincsenek meg
romolva. Dr. C o u c h  azt mondja, hogy 
egy embert ismért, ki abból csupán viz- 
ital által gyógyult-ki rövid idő alatt.

68.
Azon személyeknek, kik az arczo- 

kon és hátokon nagy alkalmatlan hő
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séget tapasztalnak, hem ajánlhatni job
bat, hüvés életmód m ellett, a’ hideg 
Víz ivásnáh Azoknak is igen j ó , kiknek  
ábrázatján holmi porsenetek és pattaná
sok ütnek-ki, minek a’ felkevült vér az 
oka«

69«
R i v i n i u s  mondja, hogy a’ hő hi

deg víz ital a’ kólikában igen jeles szer, 
és Dr. F o r t i s  állítja, hogy ő Velenczé- 
ben a’ kólikában szenvedőknek a’ hideg 
vizet jó sükerrel rendelte.

70.
Dr. W a i f t w r i g h t  erősíti, hogy a7 

forró lázakban egésséges és annak előtte 
annyit adtak abból a’ Betegnek in n i, ar 
mennyit bírt.

7Í.
Dr. H a r r i s  mondja, hogy mérték

letes diaeta és a’ hideg víznek szorgal
mas ivása által leghamarébb meg lehet 
a’ köszvénytől szabadulni. M a y  er  n e  
is azt mondja, hogy ezen nyavalyában 
minden erős italokat kerülni és hideg 
víznél egyebet nem kell inni* Van d e r  
H e y d e n  szintúgy a’ vizitalt mondja 
legjobb szernek a1 köszvény ellen, mind 
a’ fiatal mind Öreg személyekre nézve.

3



72.
Ugyan ő aJ vizitalt a' farsábában is 

ajánlja, melly bajat így már több ízben 
meggyógyíta. Magam is , így ír , annak 
jó foganatját tapasztaltam a’ vállfájdal- 
makbau, mellyek már három hónapig 
tartottak. Mikor ezekhez magát még láz 
is kapcsolá, naponként négy kupa (Quart) 
vizet ittam-meg. Ámbár nem izzadtam 
i s ,  mikor az ágyba feküdtem; bajom 
mégis elenyészett és többé soha visza  
nem tért. Más részek fájdalmai ellen 
is hasonló jó sükerrel használtam aT 
vizet.

73.
Dr. W a i n w r i g h t is mondja, hogy 

a’ hideg viz alkalmaztatása hasznos a’ fej
fájás , rekedtség, szédülés, szemek tom
pasága, mélaság, fuladozás, szájrotha
dás és gyomorpuffadozás ellen. Midőn én 
fiatal koromban rendetlenül és erős ita
lokkal éltem volna, mindég szelek bán
ták gyomromat és gyakran asztal után 
nagy émelygéseim voltak; végre ezen 
bajtól is meg szabadultam, miután az 
asztalnál víznél mást nem ittam , úgy 
hogy több negyven esztendejénél már 
effélét alig veszek magamon észre, és



ha egyszer ismét rám jön., a· fYis víz ital 
léi óra múlva mindent elhárít.

74.
Minden féle égetéseknél, igen jó a* 

hideg v íz , ha másként a*1 sérelem nem 
fölötte nagy. Az égett részt azonnal 
jéghideg vízbe kell dugni és a’ fájdalom 
enyhülni fog.

75. ,
Egy embernek nagy fekélye volt az 

egyik lábán, mellyre olvasztott rezet ta
lált dönteni, a1 seborv.os kilencz hétig 
orvoslá őtet látható síikor nélkül. E’ 
személy szenvedelmesen kedvellé a’ ho
roggal halászást ’s egyszer ezen czélból 
másokkal együtt a’ folyóhoz m éné, h o l, 
lábbelijit megnedvesítni nem akarván, 
mezítláb sántikált a’ vízbe és mintegy 
két óráig marada benne. Ki jő v én , 
észrevevé, hogy lábán az előbb egészen 
vörös és gyuladt fekély halvánnyá le tt , 
m ellyet bekötözvén haza ballagott és két 
hét múlva a’ seb szépen begyógyult.

76.
A’ hideg viz legjobb és legbátorságo- 

sabb szer a’ zuzódás és hezamodásokra 
nézve. Az igy megsértett részeknek igen 
hideg vízzel való fiirösztése és mosása

3 *
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a’ daganat- és fájdalomnak elejét vesz i, 
a’ nedveket viszaűzi, mellyek másként 
a* sérült részbe rohannának.

77.
V a n  d e r  H e y d e n  egy férjfiuról 

tesz em lítést, ki húsz év óta egyoldali 
fejfájásban és agybeli czúzban sinlődött; 
melly bajaitól nem sokára mégis kigyó
gyult, miután naponként egy óranegyed
ig fris vizbe mártott vászondarabott 
rakott a’ maga fejére. Magam is sokat 
szenvedtem ezen bajban, úgyhogy min
dég va lam i  v i ze s  nedvesség folyt az or
vomból ; azonkívül hasonló vékouy ned
vességet köptem is. De a’ mint fejemet 
egy kútcsöalatt regvelenként hidegvízzel 
mosni kezdtem, mintegy hat hét múlva 
minden bajom elmúlt.

78.
A' lázaknál gyakorta jelenlévő ál·̂  

motlanságot is elűzhetni a’ hideg viz fel
rakása által. Egy rokonom lázba esék ; 
és midőn három nap és éjjel semmit nem 
alhatnék, egy Öszvehajtogatott asztalken
dőt, hideg vizbe mártva és egy kévéssé 
kinyom va, a’ feje körré tenni, és ha 
megmelegűlt, újra fris vizbe áztatni ja
vasoltam. Két óra múlva az egész feje
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meghüvesedvén, aludni kezde cs üt órát 
szunnyad»; ugyan ezt rendeltem estve 
is cselekedni, hasonló jó  foganattal.

79.
Az orr-vérfolyást elállíthatni, ha a' 

Szenvedővel sok fris vizet itatnak , orr
lyukaiba is azt fecsölnek, és nyaka körré 
hideg vízbe mártott asztalkendőt vagy 
más vászonbel i t  raknak, és ezt ,  ha meg- 
melegűl, újra bemártják,

80.
Jó szer a’ hideg viz az ujjak' vagy 

más testrészek csekélyebb sebeinél is. 
A’ ki magát megvágta, szorítsa-üszve a' 
sebét hűvel kével egy darab ideig, mire 
a’ vér el fogállani. Most egy öszvehaj- 
togatott rongyocska hideg vizbe mártatva 
a’ sebre köttetik, melly így hamar be* 
heged.

81.
Dr. B r o w n  szerint a’ golyviijc elű

zésére nincs jobb szer a’ hideg vízben 
fürdésnél. Ő egy York tartományi ne
mes emberről tesz em lítést, kinek nyak
mirigyeiben nagy és igen gyűl ad t fe
kélyei voltak, de a’ hideg vízben fürdés 
által egy hónap alatt begyógyultak.



82.
„Skótzia szigeteinek leírásúban14 a' 

következő szer ajánltatik a’ sárgakórság 
ellen. A’ Beteget levetkőztetve a’ földre 
kell hason fektetni és hamar egy teli 
edény hideg vizet a’ hátán végig önteni.

83.
Egy szemgyuladásban szenvedőnek 

fris vizbe mártott ruhát öszvehajtogatva 
tanácsoltak a’ szemére rakosgatni , ottan 
ottan ismételve. Kevés idő múlva az 
egész baja elenyészett, és viszá sem téré 
többé*

84.
Bizonyos ifjú ember nagy szűkmellű- 

ségbenszenvedett, és igen kiszáradt; ez el
len sok orvosságot vett, de haszontala
nul. Végre egy orvos tanácsára csupán 
vizett ivott és zabkását só és czukor nél
kül evett; ezen életmódot három hóna
pig követvén jobban kezde lenni, *s utol
jára egészen is helyreállott.

85.
Ha valakinek teste lovaglás közben 

feldörsölődött; az mossa magát lefekvés 
előtt jó hideg vízzel.
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86.
Egy Máltai Capucinus B e r n h a r d t  

Ma r i a  de  C a s t r o g i a n e  csudaorvos
lásokat vitt véghez Palermoban. Midőn 
ő 1 7 2 1 -ben Máltába jö tt, hogy Velenczébe 
menjen, sok beteg gavalerok kerek otet 
a’ szigeten letelepedésre. Orvoslásai, 
mellyeket jég és jéghideg viz altal esz- 
kÖzle, rendkívüliek voltak. Az 1723 és 
1724-ki franczia  Merkúrban külömbféle 
leveleket olvashatni, meíly ckben azok 
hoszasan imígy iratnak-le : „Egy Siciliai 
Capucinus áldozópap, hja egy gyogy- 
szerárosnak, itt híres orvost és Chemi- 
kust játszik; négy hete hogy már itt 
van (a’ levél 1724. Julius 12-ki). Em
beri szeretetbőlé vagy hiúságból vagy 
orvosi Karunk’ daczára, orvoslásra adá 
m agát, miilyen a’ többi orvosok előtt 
egészen ismeretlen. Fontolja-meg Kegyed 
a’ következő történt dolgot:^ Gróf B e- 
v e r e n s , németországi fi, három hónap 
óta szívdobogásban szenvede, rángatód- 
zási mozgásokkal együtt. Melljén némi ; 
hidegséget érze, e’ mellett az ebnapoki 
legnagyobb hőségkor sem tuda megme
legedni ; szüntelen bundába és teli kön
tösbe burkolkozék és igen melegen kelle 
magát tartania. Ha csak az ujját dugta
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is ki meleg ruháji alul, a/, megmerevólt 
es őt rángatódzások fogák-eló. A’ Capu- 
cinus el mén látogatására, minden sziik^ 
ségtelen ruhát levétet róla,  és a3 Beteget 
fris levegőre vezettető ; a’ közönséges és 
szinte jéggé fagyott víznek segiiségével 
24 óra alatt a1 grófot annyira vivé,  hogy 
minden mejl-gyöngeség és a’ szokott kínzó 
hideg belőle eltűnt, a' rángatások meg· 
szűntek, és magát mindenek csudálására 
fris és cgésségesnek érző , sőt szívdobo
gása is engede. Az egész orvoslás csak 
öt hétig tartott. C o m m en deur  G u  a r é n a ,  
piemonti születésű, az orrában habar- 
uiczát (polypus) kapott, az orvosi Kar 
őt sorsára hagyá, attól függesztvén fel 
a' dolgot, ha kókem származott e vagy 
nem, A’ máj’ tájéka felé egy helyen 
kcményedés vo lt, melly az ujj’ nyomá
sának ellenállt. Kívülről rajta a’ hasbeli 
dugulásnak minden jele it, testének szá
razságát, bőre’ feszességét, sáppadt arczr 
szint ée, lehete észrevenni. A’ viz3 se-, 
gedelmével a’ kőkcm (scirrhus) megpu
hult, a’ Beteg öt nap holmi fájdalmakat 
érze, mint jeleit az eloszlásnak. Minden 
keménység eltűnt, úgy hogy a’ hugyban 
némi krétához hasonló anyag és ollyat\ 
pyálka látszott, mellyel késsel lehete
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vágni. Guarena gyengeségéből felépült, 
jó szint kapott és egészen hclyreállott. —  
Egy pap gonosz-indulatú lázba esék. Há
rom nap múlva a’ víz által ismét feliáb*  ̂
badt. A’ láz nála mindjárt elejénte meg- 
fojtatott, midőn már gonoszféleségét mu
tatná, Egy Spanyol, a' Nagymester' 
apródja, kit már az orvosok elveszett
nek tartottak, és a’ haldoklók’ szent
ségeivel is elláttak, a’ Capucinus segít
sége által lázából felgyógyult. Az orvos 
felnyittatá az ablakokat és jégvizet itatott 
vele. A’ Capucinus azt állítá, hogy ezen 
gyógymóddal még a' vizkórságot is ha-r 
mar megorvosolja. Egy más Beteg, Baiili 
Ruffo nevű, erős lázban szenvedett, has
menéssel és rettenetes fájdalmakkal. Min
den szereket hiába vett. Magához hivatja 
a’ Capucinust; ez a’ vizorvoslást vészi
éin. Az első 24 óra alatt már elmúlt a’ 
láz és minden fájdalom. Más nap azután 
nagyobb hasmenés áll-elő, melly által 
iszonyú sok zöldes anyag iirűlt-ki. Har*» 
mad napon már a" Nagymesternél lát d i n  
őt legnagyobb bámulásomra, minthogy 
még rcgvel az ágyban leltem. Még egy 
szót az általa használni szokott gyógy
módról. A’ vizet ő (a3 Capucinus) né
hány darab jéggel vagy hóval úgy mcg-
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iiidegíti a’ mint csak lehet; ebből a’ Be
teg regvei három nagy pohárnyit iszik , 
és így folyvást egész nap, mintegy 36 
pohárig. Az első napokon semmitsem 
szabad enni; ha így a’ Beteg igen el- 
gyöngűl, minden étel helyett estve két 
vagy három pohár vizet kap két vagy 
három tojássárgájával. Utóbb valamivel 
többet kap, egy fél csirkét, egy galam
bot, két vagy három unczia olasz ma· 
caronit.

A’ Capucinus, Betegének állapotá
hoz képest, több vagy kevesebb vizet 
vagy eledelt adat. Mindég a’Beteg’ ágyá
nál van , és szüntelen az érverésre vigyáz. 
A’ vízzel élésre vagy fejfájás, vagy igen 
nagy héség, hascsikarás hasmenés követ
kezik; minden régibb bajok megújulnak. 
AJ hasmenés, és a’ hftscsikarás ellen 
im így cselekszik : jéges vízből klisztére- 
ket adat, hideg vizet itat és a’ hasat 
jéggel dörsölteti. A’ bekövetkezett héség 
ellen is jéggel dörsölteti a’ fejet és a’ 
gyomortájat. A’ szenvedő résznek jeges 
vízzel dörsöltetését a’ viszatérő farsába 
és czúz ellen is használja, ’s a’ t.

87.
A*' mélaság „ellen is igen jó a' hideg 

víz. En mag an is melaság- és komor-
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kórságra hajlok, iigy hogy ha boszonko- 
dom elfogódik lélegzetem; de csak egy 
it/e  fris vizet kell innom, ’s két három 
órapercz múlva jobban vagyok.

88.
L u c a s  hoszas tapasztalása után azt 

állítja, hogy a’ náthát hideg viz által 
elháríthatni, úgy, ha az ember egy jó  
pohár v ize t  lefekvéskor, egyet éjjel és 
egyet regvei felhajt.

Legújabban O e r t e l  Prof. Ansbach- 
bán ezen orvoslásmódot ajanlja a’ mostani 
Influenza (náthahurut; la gripp; febris 
catarrhalis epidemica benigna) ellen :

A’ Beteg váljon-meg eddigi szokott 
ételei ’s italaitól.

Kezdjen azonnal, kicsinyenként 3 
és több pint (jMasz) fris kútvizet inni.

Éljen legfőlyebb is csak kevés vé
kony húslevessel bele Zsemlyét adván, 
és egyék fris, nyers, leves gyümölcsöt.

Mossa az egész testét fölyűlről lefelé 
fris vízzel, és nyugodjék osztán a’ pam- 
lagon, vagy járjon d szabad levegőn 
gyorsan mig nem izzad.

Szintúgy estve is mossa magát le
fekvés előtt, utána bújjék tüstént az 
ágyba ’s ott igyék-meg égy vagy két

l
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mcszely (Schoppen) fris v izet, hogy egész 
éjtszaka a’ teste gőzölhessen és izzadjon.

A’ ki ezt egész bizodalommal, és 
állhatatos elszántsággal cselekszi, ináraz 
első órák alatt nagy könnyebbtilést fog 
érezni és hamar felgyógyulni. (2ílígcm. 
Sín̂ cigcr bér £)eutfcfjen.) A’ magy. Ford.

89.
Őt azt is állítja, hogy néki 8 — 10 

angol mérföldnyi sétálásakor, a’ hideg 
v í z  még egyszer annyi erőt adott mint 
a1 bor és sör, és hogy ha valaki a' sok 
evéstől származott bajokat eltávoztatni 
akarja, nincs jobb a’ fris viz italnál.

90.
Dr. C h e y n e  ezeket beszéili: Egy 

Do ktort már sokáig kinzott a’ nehéz·» 
nyavalya, utóbb észrevette, hogy minél 
kevesebbet e s z i k , annál kisebb ezen 
baja, Azért minden más italokról le
mondván csak vízzel és tejjel kezde é l ni , 
mellyet folytatván még 14 évig élt.

91.
Én a’ fris viz hasznát a' kanyaróban, 

is megbizonyúitnak tapasztalám. Egyik 
leányom abba esvén, különbféle szereket



45

veit már siker nélkül. Egyszer éjjel 
észrevettem, hogy a’ Beteg haldoklik és 
láttam, hogy a’ kanyaró viszaméne és 
csak barna foltok maradtak még hátra. 
Az orvosságoknak többé nem hittem és 
mivel leányom úgyis oda lenni látszott, 
kétségbe esve im erre fakadtam. Egy 
itze hideg vizet hoztam és belőle tüstént 
egy kis pohárral neki adtam; két óra- 
percz múlva ismét egygyel, és nem so
kára a’ harmad és negyedik pohárral i s ; 
a’ harmadik pohár’ elköltése után melljét 
megnézvén , a’ kanyarót újra a bőrön 
találtam szokott színében. A’ vizital 
előtt igen nehezen lehelhetett és csak
nem elhunyt, de még a’ neki szánt vizet 
sem itta-m eg, midőn már lehellése meg
könnyebbült, és a’ negyedik pohár után 
szelíd álomba m erült, mintegy négy 
óráig aluván; felébredvén magát jól és 
veszedelmen kivül érzé, és rövid időn 
egészen is felépült.

92.

Minden féle italokat próbáltam én 
meg a’ végből, hogy kitudhatnám , mellyik 
ad legtöbb erőt az utazás , masírozás köz
ben. Ittam bort, sört, v izet, de leg- 
megújítóbbnak a’ vizet találtam, melly
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a lélegzést igen segíti. Mondhatni, hogy 
a' v í z  leglfasznosb ital a" szükmellűség- 
hen süllőknek, ha azt ottan ottan poharan
ként issza; kivált estve a' lefekvés előtt 
vagy ha valami dologhoz akar fogni.

93.
Ha a" hideg miatt szinte megfagyott 

k ezek et ’s lábokat hideg vízbe tartják, 
megjavulnak. Csaknem kiki tudja, hogy 
a’ hidegvette tagokat jobb hóval dürsülni 
vagy hideg vízzel m osni, mint melegre 
tenni a7 mi igen ártalmas.

94.
V a n  d e r  I l e y d e n  szerint, a’ 

bénult tagok, ha gyakorta fris vízzel 
mosatnak, ismét helyre állíttathatnak.

95.
Egy hollandiai kalmár igen nagy 

gyomorfájásban szenvede, mellyet min
dég féle gyomorcseppek, ée. .által igye- 
kezék elhárítani; és asztalhoz sem ül t , 
mielőtt azokból valamit emésztés végett 
be nem vett. A* híres L o c k e  egyszer 
a’ kalmárt meglátogatván, megpillantó 
a’ sok orvosszereket, és megtudván mire 
va lók , azokat félretétetni és helyettük
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csupán a hideg italt javasiá. A’ kalmár 
követé L o c k e ’ tanácsát és nem sokára 
gyomorbajaitól megmenekvék.

9 ( i .
A’ hideg v í z  a’ görcsök és sziv szo

rongások, az ú. n. gyomorgörcs, gyomo
régés , gyomorrágás ellen igen segítékeny. 
— C e l s u s  mondja: A’ ki lassan emészt 
’s kinek tehát gyomra könnyen felfúvó
dik , az igyék , előbb mint ágyba m én, 
egy két pohár fris vizet.

97.
Egy tizenkét évű zsidógyerkőczét az 

ijedés és hideg miatt nagy szivszoronga- 
tás köhögéssel, erőtlenség, tagreszketés 
borzongás és belső héség fogá-elő. Há
rom nap múlva kezeit ’s lábait görcsök 
rángaták,mellyek fél óráig tartván annyira 
növekedtek, hogy a’ háta és nyaka egé
szen özvehuzódva és meggörbűlve vol
tak. A’ támadáskor a* lábak hidegek, 
rnellje felemelkedve és lélekzése erősza
kos volt, az érverés gyors és kemény. 
A’’ támadás után az egész test elbágyadt, 
de az étvágy és álom semmit se csökkent. 
Sok orvos’ tanácsa foganatlan maradt, 
és a’ nyavalya nőttön nőtt. Végtére a’ 
Betegnek fris kutviz rendelteték italul,
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naponként fél vagy egész pint,  mellyre 
két hét múlva a’ haj egészen megszűnt.

08.
H o f f m a n n  Fr. szerint, aa viz 

legegésségesebb ital. A’ hevítő italokkal 
élők sok nyavalyáknak alávettetnek, 
millyek : a5 gutaütés , bénulás, fojtó ná
tha vagy czúz,  aszkórság, vizibetegség, 
köszvény, aranyér, ée. Azok pedig, 
kik hideg vizet isznak , az efféle bajokra 
csak ritkán hajlandók, testük egésséges, 
kedvök vidám, étvágyuk j ó ,  fogaik szé
pek és épek.

99.
Már I l i p p o k r a t e s  mondja: Az 

epelázh&n, meily az embert naponként 
megtámodja , hol a’ száj keserű, émely
gés,  és az ágyékokban, lábakban nehéz
ség van je len ; ollyankor a' Beteg a’ Iá// 
támadása napján, igyék annyi fris vizet, 
a’ mennyit csak megbír.

100.
A u r e l i a n  a’ sárgakórság,, ellen 

hideg vizet inni,  és igliczbőli labdacso
kat tanácsol bevenni. T r a l l i a n  ezen 
nyavalyában tiltja a’ hideg szerekkel 
k í v ü l r ő l  élést, de a1 h i d e g  v i z  
i V  á s t igen ajánlja.



Az E c z e t  és T e j n e k  
G y ó g y e r e j i .

Ϊ. Az eczetnek orvosi haszna.

1 .
Következendők a’ jó eczetnek ismer

tető je le i ,  és a’ szerek, mellyek által 
azt megpróbálhatni. A’ jó eczet tiszta, 
derült és könnyenfolyó (folyékony), nem 
nyúlós, és erős savanyú ízű és szagú. 
Ha belőle egy keveset az ujjak kozott 
dörsölnek, sem égetbor’ se sörszagú ne 
legyen. Sokáig elállhasson, és fogytáig 
a’ hordóban meg ne zavarodjék, virágo- 
sodjon, vagy penészedjék. Színe akár
minő lehet, mellyet .gyakran a’ hordó 
ad neki ; a“ kévéssé sárgulót még is többre 
becsülik. Félig befőzetvén a’ meghűlés 
mán még savanyúbb legyen, mint az 
előtt. Ila egy cczettel töltött nyakas- 
pohárkába fél lat, mészszel készült sza- 
lamiaszcsz öntetik ; az eczet ne változzék

4
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kékes vagy kék színűvé, másként réz  
van benne; a’ mi fajdalom ! nem ritka 
eset. Úgy, ba egy kis pohárnyi eczet 
közzé egy kalán Halmemann probaned- 
vét vegyítnek, az ne váltson barna vagy 
fekete szint, másként az eczet ben ólom 
van, melly azt a’ legirtóztatóbb méreggé 
leszi. Könnyen mególmosodhatik pedig 
az eczet, ba azt rósz czin vagy megczi- 
Jiezett üstben főzik. Iía az eczetbe né
hány csöp ól om- méz,  lepárolt vízben 
felolvasztva, eresztetik, semmi fehéres 
por ne essék az üveg’ fenekére, vagy 
ha ez szembe tűnne is ,  azonnal ismét 
elenyésszen, ha közzibe egészen tiszta 
fojtósavat csepegtetnek, mire a’ folyó
ságnak ismét meg is kell derülni, hig
gadni; a’ hol ez nem történik, kénsav 
Van az eczetben. Váltó vízzel vagy fojtó
savval ritkábban hamisíttatik az eczet; 
de ha megtörténnék, úgy lehetne kitudni, 
ha fél font eczethez addig öntetik ha
muzsír, mig minden pezsgés elmúlik;  
azután a’ folyóságot egy vas serpenyőben 
gyönge tűznél egészen kigőzölgtetvén, 
a* maradék száraz só izzó szénre vette
t ik;  ha már az eczetben fojtósav vol t ,  
akkor a’ só sistergve és élénk lobokat 
vetve ég-eh Gyakran az eczetbe paprika,
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boroszlán, tárkony éc. vettetik , mellyek- 
től az csípős égető izű lesz, mit a’ köz
nép savanyúnak tart. Az ilJycn eczet az 
cgésségnek fölöttébb árthat*).

2.

Ekképpen lehet balzamos és rotha^ 
dásgátló cczetet készítni: Egy maroknyi 
levendulalevél és zsályavirág, izsóp, dé- 
mutka,  mclissza, borsfű, egy marok 
sóval és két foghagy ma-fejjel vegyítve 
egy edénybe tétetnek, reájok legjobb 
fehérborból.vált eczetet töltvén , azután 
a’ keverék.két vagy három hétig (minél 
tovább annál jobb) áll,  és így a* leg
derekabb s e b g y ó g y í t ó  szer válik 
belőle **).

3.
A’ s . z é p n ő n y e  mérge ellen is igeit 

jót mível az eczet. A’ Betegnek minél 
előbb hánytatót kell adni, azután egy 
meszely eczetet, ugyan annyi vízzel 
vegyítve, napjában vele magitatni, és 
hogy ne alugyék, aJ mi itt igen árthatna* 
ide ’s tova sokat jártatni***)i

*) 3. 6 . ©ptcf}; 

kk* ) So. 9?obbt;
i *
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4.

Az é g e t é s e k n é l  is igen ajánlatos 
az eczétV mert ά rothadásnak ellentálló, 
és a"1 részek’ elhalásának elejét vevő,  
erővel hír, a’ mi az efféle roszul orvo
solt vagy elhagyott sérelmeknél könnyen 
előkerülhet* A’ hol a’ fölsőbőr el nincs 
romolva, ott arra minden órában vagy 
két órában lehet az eczetet alkalmazni; 
jha pedig a’ bőr meg van sértve, azi l lyen-  
kori fájdalmasság miatt ritkábban ’s víz
zel vegyítve kell használni. Altalyában 
legjobb a’ fele vízzel feleresztett eczet 
három vagy négy óránként langyosan 
alkazmaztatva*}.

5.
Ila egy, eczettel teli edényt a’ be

futott szobakályha mellé vagy nyáron a' 
napra tesznek födetlenűl, ez által a’ 
szoba m e g r o m l o t t  levegője tökéle
tesen megjavul

G.

Az cczetnck az a jó tulajdona v a n , 
hogy h ű s í t  és a1 s z o m j a t o l t j a -

*) So, 9 ? o H ú  
**) 05* WiiUcr.
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Négy vagy, a* niillyen erős, hat vagy* 
nyolcz annyi tiszta vízzel vegyítve, az 
igen nagy nyári hőségkor igen egésséges 
és szomjoltó ital. Hasonlóul minden 
forró e p e -  é s p o s l á z a k b a n ,  ha a’ 
Betegnek a’ melljében semmi baja és 
se köhögése se fuladozása nincs, kelle- 
mesb íz végett egy kevés mézzel is ve
gyítve , igen böcses italul szolgál. Szom- 
jat olt, husit, izzaszt, ’s a’ t. és szükség
ben limonádé gyanánt használtathatik*),

7 .

Kiilönesen hasznos a’ r a g á l y o s  
n y a y  a I y á k n á 1 , még a’ pestisben is. 
Ezen esetben tanácsos, az ételeket bor- 
eczcttel megsavanyítni, regvei éhomra 
egy kanálnyit belőle bevenni, és a’ ki 
még többet akar tenni, az arezot és ke
zeket vele mosni. Ezzel az egyetlen 
egyszerű háziszerrel való szorgalmatos 
élés által többnyire meg lehet az elra- 
gadástól menekedni. Sőt a’ ruha-darabo
kat , ée. is , hogy a’ nyavalyát el ne ra
gasszák, eczetbe lehet áztatni, vagy vele 
meghinteni és egészen is kimosni **).

*) ©emetnnu^tőcő 1792.
*’) 2. W. Äafrn.
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8.
Gőzképpen is igen nagy haszna van 

az eczetnek. E’ vegre az eczetet forró 
vasra vagy téglára kell önteni: igy nem 
csak a’ szobában kellemes szag terjeded, 
hanem a’ levegő is igen tisztul és javul 
benne. Ezt a’ szert minden Betegnél 
kellene legalább egyszer napjában hasz
nálni. A’ himlő uralkodásakor az eczet- 
gőzt és az eczetilalt ezen nyavalya' go
noszféleségének elmcllőztetése végett al
kalmazták. A’ fülbe eresztett eczetgőz 
a’ fülzugást elhárítja*).

9.
Az eczcttel való külső élést is ajánl

hatni az itt következő esetekben. Ha 
szülés után az aszonyi tisztulás igen bő; 
az eczetbe mártott és ágyékokra tett ru
hák igen hasznosak. — A’ meleg eczet a’ 
szájba vétetvén , gyakran elállítja a"1 fog
fájást. Az ájulásban vagy könnyebb gu
taütésben lévőknek orra alá tartatván , 
az életerőt ébreszti és a’ Beteget hamar 
fel éleszti. —  Az eczetct rendkívüli si
kerrel alkalmaztatni a’ széngőzben meg- 
fuladt személyeknél i s ,  ha vele megV



hintetnek, és abba mártott ruhadarabok 
tetetnek a1 mellre és homlokra. A1 sebek
nél pedig borongatús és párgolás gyanánt 
szolgál. A* torokgyékben vagy torok
fájásban, vízzel és mézzel vegyítve, 
jeles t o r o k ö b l i t ő  szer. Sőt a’ szemőcsö- 
ket is elűzhetni vele , ha bizonyos mennyi
ségű eczetben annyi sót olvasztanak-fel, 
a’ mennyit csak leh et, és ezen vegyíté- 
ket a’ szemőcsökre szorgalmasan rákos- 
gatják *)·

10.

Klisztér gyanánt, fele vízzel, adatva, 
az eczet gyakran a’ legmakacsabb dugu
lást is elhárítja. — Néha a’ fehérfolyást 
is meggyógyítja, ha, szintúgy fele vízzel 
vegyítve, a’ méhhűvelybe fecskendez- 
tetik **),

11,
Dr. J. D . M o n e t a  egy, a’ düh ös  

kutyaharapás’’ rettentő következetei ellen 
való szerről tesz jelentést, mellyel ő 
maga hatvan, és más őhozzá(Warsóhoz) 
közel lakó orvosok sok  száz megharapott

*) ő .  SDlrtfiuttf.
**) 9?. 93auev.



50

személyeket, kiknél már részint a’ dü- 
hösség és víziszony’ jelei mutatkoztak, 
szerecsésen kigyógyúltaknak állítanak. 
Ezen szer itt következik:

Mihelyt valakit dühös vagy haragos 
állat talált megharapni, azonnal tegyen 
a’ martt sebre földet, homokot, sárt, 
ganéjt vagy burnótot, hogy a’ nyál’ mér
gét magokba szívják, mielőtt ez az em
beri nedvek közzé vegyülne; azután 
vízzel moshatni-ki a’ sebet. Mindjárt 
söreczetet is kell melegítni, a’hoz vajat is 
adván elegendőt (egy i  iczéhez ((Sdjoppen), 
fél fontot), és osztán ezen eczettel foly
vást a’ sebet födozni.

Belsőleg igyék a’ Beteg három lat 
söreczetet egy kevés irósvajjal napjában 
három vagy négy ízben, köz italul vá
lasszon limonádét, vékony sört vagy 
vizet kevés borral, és igy folytassa leg
alább két hétig. Diaetája egy darab ideig 
igen mértékletes Jegyen, csupa gyümöl
csei és zöldségekkel éljen , minden hús- 
neműt és hevítő italt kerüljön.

12.
A’ fölöttébb izzadó lábak* büdössége 

gyakran olly kiállhatatlan, hogy ezen 
állati bűznek elterjedését a legsűrűbb 
lábbelik sem gátolhatják. A* lábujjak*



57

kipállásán, melJyet az izzadás szokott 
okozni, a1 harisnyákban hordozott buza- 
korpa segít; de a’ büdösséget csak va- 
lamelly savany korlátolhatja. Az állati 
szagok ugyanis valamelly hugyagos alapú 
sónak elszállása által szármoznak ; a'rósz 
húz pedig azonnal kellemessé változik, 
ha az alap megkevesíttetik. így p. o. a’ 
vizelletnek a’ spárgaételtől okozott ked
vetlen szagát az eczet kedves violaszaggá 
változtatja. A’ mint tehát a’ lábak’ kigő
zölésénél az alap’ arányos mennyisége a* 
savanyhoz naponként változhatik, úgy 
a’ szerint a’ szag’ hatóssága is külömböző. 
A’ nagy hőség- és szapora mozgáskor 
midőn a’ vérforgás gyorsabbodik, a’ 
hugyagos kipárolgás fejlődése is nagyobb, 
és az alap’ szerfölöttisége miatt a’ szag 
kiállhatatlanná lehet. Az illy esetekben 
csak a" feleresztett eczcttel mosás, és a' 
lábaknak, erős eczetbe áztatott ’s osztán 
megszárított vászon neműkbe takartatása 
segít. Ezen javasolt szerek alkalmazta
tása által legkissebbet sem kell félni , 
hogy a* lábizzadtság, melly gyakran igen 
hasznos és szükséges kiválmány, elnyo- 
mattassék, és ennél fogva veszedelmes 
következeteket szüljön*}.

*) EB teucr ® cfunfc í;e it< K 3«Íúm 3 1 8 31 .
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13.
A’ boreczet egy nagy és sokhasznú 

szer. A3 hódító máknedv, bürök , na
dragulya, beléndek által történt masz- 
Jagösításók vagy mérgezések ellen, leg- 
hathatósb segédszer a’ sok eczet ivás és 
a’ fejnek ’s gyomortájnak vele boronga- 
tása. — Az ájulásoknál jobb az orr alá 
eczetet tartani és vele az arczot, halán
tékokat, kezeket és lábakat mosni, mint 
más szagos sókat és vizeket alkalmazni. 
—  Minden rothasztó nyavalyáknál vagy 
a’ szobának bármelly rósz párázali ellen , 
nincs jobb a’ szerte hintett eczetnéi.—  
A’ nagy hőséggel járó lázakban, a’ vér- 
csurgásoknál, a’ v í z , kevés eczettcl 
vegyítve, igen jó ital

14.

^ Az eczetbe mártott friss kenyérhéj 
a’ homlokra vagy halántékokra tétetve, 
a’ fejfájást gyakran elállítja**).

15.

Az eczet mirtuságacskákkal főzve, 
vagy a’ csalán szinte eczettcl főzve, és

*) 2B. 250fld.
v) φ at. sint*.
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szájöblitő gyanánt használtatva, fogfá
jást hárít-el*).

16.
Az arczdaganattal járó féloldali fej

fájás ellen a’ melegített eczet, szappar> 
nal vegyítve, mosószerül ajánltatik**).

17.
A’ boreczet, egy kendő’ csomójára 

öntve ’s így az orr alá tartva, hurutüző 
szernek tartatik ***).

18.
Egy, a’ Bodámi tó’ (Q3obcnfee) fene

kén már egész óranegyedig feküdt ka
tona, életjel nélkül a’ vízből kihozatván, 
tüstént fejétől fogva melljéig eczettel 
mosatott, sőt a' mellje kefével is dör- 
söltetett, és azáltal csak hamar felé
ledt ****),

19.
Mintegy öt esztendős, másként igen 

egéssrges leánykának a1 bal térdhajlásá-

*) 2 0 . 9J?. 9?td jtet‘’/ © efd j. b. 9)?cb. itt Sh tjtím tb«
**) Linné Iter W . Gothic.

***) %  S .  O j la n b e r .
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bán igen nagy fájdalom, osztán daganat, 
végre széles, feketebarna foltok tá- 

modtak alig egy óra múlva. Ezen kínos 
baj utóbb hasonló tünemények között 
az egész test’ színén elterjedt, végtére 
a’ száj- és torok’ üregébe 0 és hihetőleg 
a’ tüdőkbe ’s belekbe is. Semmi sem 
használt ezen gyötrelmes nyavalyában 
úgy, és a’ beteg gyermek sem óhajtott 
valamit annyira, mint a’ hideg eczettel 
való gyakor mosatást, miáltal végre a’ 
leányka teljesen felgyógyult

20.

Az eczet eleitől fogva a’ legegéssé,- 
gesebb izgató.- és fűszerek közzé szám- 
láltaték, kivált a’ melcgnedves időjárás
kor,  és a’ poshadásra hajlandó eledelek
kel éléskor. Az eczet vagy magánosaTi 
vízzel vegyítve használtatik, gyakran 
mézzel vagy ezukorra!, vagy fűszerpót
lékokkal. Szorgosan kell ügyelni, hogy 
az eczet csupán fa vagy üveg edények
ben tartassék, holmi érczekkel érintésbe 
ne jőjön, és mázos edényekben ne föl
jön vagy álljon.

Az eczet izgat, öszvehuz, hűsítΛ 
oszlat, azért minden elválasztásokat sza-

* )  met*. 3 « U u tt$  1S26.
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porit és egy legjobb szer sok nyavalj ák- 
ban, miilyenek: a’ forró lázak, epés 
bajok, mélaság (ha az sűrű nedvektől 
e re d ) , a’ nyálkásság (itt keserű szerek
kel és sókkal egybekötve), az elnyomott 
kigőzölgés, a’ forró vagy éles mellnya- 
valyák (itt cziiKorral, m ézze l, mályva
szörppel ée). Oszlató tulajdonsága miatt, 
ha vele mértékletlenűl élnek , az emész
tést gyöngíti, sápadt szint és sovány
ságot okoz. Azért is némelly kövér fe
hérszemélyek , hogy karcsúbbak lehes
senek, gyakran eczetet szoktak inni,  
de többnyire önnön károkra.

Izzasztó és hűsítő ereje miatt vízzel 
vegyitvé, igen jó szomjoltó ital az erős 
gyaloglás után nagy hőségkor, a’ visza- 
verődött kigőzölgésnél, a’ h im lőnél to- 
rokgyéknál, ée. Hideg időben a’ vele 
mértékletes élés izgató szerül szolgálhat. 
A*1 rothadást jn ég a’ fűszereknél is jobban 
gátolja, mivel nem hevít és könnyebben 
vegyül a' test’ nedvei közzé.

A’ bőven elköltött húsételekhez, 
mellyek’ emésztődését, ha vele mérték
letesen élnek, segíti, különösen pedig a* 
h a l , disznóhus és más rothádásra haj
landó eledelek mellé igen czélirányos 
lószerszám. A’ poslázakban , sűíyben és
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egyéb rothasztó nyavalyákban gyógysze
rül szolgál, a’ ragályosaknál védszer 
gyanánt* Szájüblitőnek hasznos a’ fog- 
hús’ siilyössége, a’torokgyék, szájtaplós- 
sága, ée. ellen.

Ellenszer képpen munkál minden 
hódító mérgeknél, a dögleletcs levegő
ben történt fuladásnál ’s a’ t. Kividről 
oszveliuzó, izgató, Íiiisítő és viszaüző- 
szer gyanánt szolgál, p* o. mint szag
vagy illatszer a’ szédülés és ájulásnál; 
borogatás képpen az ájulás j látszalos 
halál ellen halántékokra rakatva}, 
a’ fejfájás , gyuladások , bogárcsipések i 
vérzések, és (^kámforral és borszesszel} a’ 
zuzMájSiok ellen; mint klisztér a’ makacs 
dugulásoknál. A’ rósz yíz^ eczet veg)it~ 
tetvén hozzá, ihatóvá leszen*

  - gta*

21.

A1 makacs torlódások, ha minden 
négy órában egyszer négy vagy öt óra- 
perczig langyos eczettel börogattatnak, 
meggyógyulnak ; illyenkor az izhajlást 
gyakrabban kell mozgatni vagy meleg * 
száraz kézzel dörsölni*).

*) &. $?iiííer*
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22.

A' nagyérdemű Dr, II e r b e r g e r , 
B. kir. Orvosi-tanácsos a1 Rajnai kerü
letben, a’ Minchen-i Flórában ime’ tör
ténetet beszélli:

Egy 40 esztendős, már kösz vény es 
csomókkal és ujjdaganatokkal ellátott 
Férj fiú 1 8 1 2  Kepten-ben , akkori lakhe
lyemen , liagymázos lázba (hideglelésbe) 
esek, meliy éppen két fiatal Beteget, 
kik Kámfort és Iloffmann cscppjeit vet
tek , ragadott vala el.

A’ Betegnek már szinte hippokratesi 
ábrázatja volt,  szemei meredtek, érve
rése igen kicsin és kihagyó, bőre egészen 
száraz; félrebeszélt, semmit sem evett 
sem ivott, és így orvosságot sem vehe
tett, se házi körűlállásai miatt nem fii- 
rösztethetett. A’ szeszes bed örsöl esek és 
mosásoktól^ a1 mondott két Betegről 
í télve,  féltem. Tanácsoltam tehát, mos- 
nák-meg az egész testéjt (szemeit kivéve) 
hideg eczettel minden két órában éjjel 
’s nappal. A’ mosás szorgalmatosait tel- 
jesítteték, és én más napra Betegemet 
bámulásomra vidámabbnak leltem , arczát 
és szemeit élénkebbnek , érverését rend- 
irányosnak és emeltebbnek, a' bőrt ned-
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vésnék; azért őt tovább is mosattam, 
belliiről kappanőr és gyökeinké theát 
adtam, mitől a7 Beteg nem sokára felé
pült,  csakhogy az emlékezete tetemesen 
meggyöngült, a’ miért is kevés idő múlva 
irnoki hivatalát elveszte.

23.

Ha a7 vánkost borszesszel meghin
tik , vagy a7 gyermek" szája eleibe , forró 
bodzatheába és eczetbe mártott sziva
csot (spongyiát) tartanak, a3 kiköhögés 
megkönnyebbül a' k á r t y á s  t o r o k -  
g y  é k  b á n .

24.

A’ fiatal leánykák ’s gyermekek" .fe
hérfolyása el len,  melly már a" 8  — 1 0  
esztendőben makaccsá válhatik, és a" 
vele járó csiklandás által önszeplősítésre 
is vezethet, az eczet "s vízből álló befecs- 
kendéseknél nincsen jobb; kivált mikor 
a1 végbél kukaczok" elmentéből, ezen fér
geknek a" méhhüvelyben létét gyanít
hatni *).

*) 3 ,  S .  O ftan b er.
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25.

Az elnyelt égetett meszet* maró 
lugott és a’ maró piskolczot az eczet, 
vízzel vegyítve j neutralisálja > tompítja.

' 26«

A’ reggel, délben és estve egy fontig 
ivotteczetet, g r ó f L o n e i s s a  Páduában 
az eb düh* gyógyszere gyanánt magasztala«

27.

Az ángol matrózok hidegcsipte ré
szeiket (a’ vaktetűt) meleg eczetbe már
tott rongyokkal borogatván orvosolják.

I $
z \ _______

É



II.
A’ Tej gyógyereji az emberek 

külombféle nyavalyáéiban.

1 .

A’ tej mint táplálószer egy leghasz- 
nosb ajándéka az anyáiküdó természet
nek. Benne szerencsésen van egyesülve 
az állati- és növény eledel, mellytől a’ 
test növekedik és erősödik, a’ nélkül 
hogy nedvei a’ rothadásra nagyon haj
lanának ; ezen okból kiváltképpen a 
gyermekeknek való. De felnőtt emberek 
is éltek téjjel sok évekig, minden más 
étel és ital nélkül, és mellette igen jól 
érzék magokat. Dr. O d i e r  Edinburg- 
ban egy francziánét látott, ki hét év 
előtt mellnyavalyában szenvede, és azért 
sok szereket vett-be, de foganatlanul, 
és nyavalyája már az utolsó szakaszban 
látszott lenni. Végre Dr. F r o u c h i n -  
hoz folyamodók és ennek tanácsára nem
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evők rs ivók egyebet. tejnél. Ez neki 
igen jól esett; azonnal kunnycbbulést 
érze és néhány hónap múlva tökéletesen 
helyreálla; a’ tejet azonban ngy meg
kedvelté , hogy még azután is mindég 
azzal élt. Elejéntc naponként mintegy 
4 8  unczia tejet koltc-el víz,  kenyér vagy 
más valami pótlék és elkészítés nélkül. 
Midőn őtetDr. O d i e r  látta, fris, kővér 
és jó egésségű volt. Mindazáltal csak 
kevés ember élhet folyvást csupán tejjel, 
azért időnként abba kell azt hagyni.

Gyermekekre nézve legjobb az anya- 
téj és a’ tehéntejjel legtöbbnyire a’ Fel
nőttek élnek. A’ szamártéj gyógyszerül 
használatik, és leginkább azoknak való, 
kiket gyomrok’ gyöngeségg mellett nagy 
hőség és szomjúság bánt; de a’ szamara
kat,  hogy lejük hasznosb lehessen, a’ 
szabadon kell legeltetni, mert száraz ele
del mellet nern adnak olly könnyű és 
egésséges tejet. E 3 helyett a’ kecsketéj 
i s ,  ámbár ez sűrűbb és több téjföllcl és 
túrós részekkel bir, orvosságul szol
gálhat.

A’ t éj föl legtáplálóbb rcsze a' téjnek 
és jó gyomrot kíván,  mert a’ gyönge 
gyomorban hamar megavasul és osztán 
a3 belekben nagy'rendetlenségeket okoz,

5 *
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kivált ha utána valaki gyümölcsöt eszik 
vagy bort és más hevítő italt iszik. 
Könnyebben megemésztődik és egéssége- 
sebb a’ téj, ha gyönge tűzhöz tétetik, 
mig meg nem sürúdik és a’ tejföl elvá
lik» Az írót sokan igen hasznos, enyhítő 
és gyógyító italnak tartják a’ hurutos 
betegségekben. Azonkívül az író igen 
kellemes és megújító. A’ Savó is né- 
mellyekben tápláló és élnek vele mint 
megújító szerrel, melly minden elvá
lasztásokat a’ testben előmozdít. Ezen 
ital különösen egésséges és k e l l e m e t e s , 
ha borkővel tisztaltatván áltsziiretik.

A' téj' jósága függ nem csupán az 
állat’ fajától, hanem annak egésségétől, 
eledelétől, az évszaktól, edényektől, 
mellyekben a’ tejet tartják, és több más 
körülményektől, mellyck a’ marhatartót 
illetik. A’ gyönge gyomruakra nézve 
lehet a’ tejet valami kevés vízzel fele
reszteni. Főképpen tápláló és gyógyító 
a* fejés után közvetlenül ivott téj. Igen 
foganatos szer a’ téj a* kezdődő sorva
dás' eltávoztatására, kivált ha a’ tejor
voslás mellett elég testmozgás is gyako- 
roltatik. Inni szokták rcgvel kis mér
tékben, utóbb 12, 14 és 24 uncziáig; 
bele czukrot is tévén , és fehér kenyeret
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evén. Elejétől fogva a’ tejet minden lap* 
pangó nyavalyákban is ,  és a’ lábkösz- 
vényben igen hathatós szerképpen aján
lották *).

2 .

A1 szamártéj az aszkórságban egy 
leghatalmasabb mentőszer gyanánt ajánl- 
tatik **).

3.
Az iró vagy aludttéj nagy hőségkor 

különösen jó ital és kivált a’ mezei 's 
egyébb munkásoknak ajánlható***).

4.
Minden erős maró, kivált ásvány

féle m érgek  e ln y e lé se  e l len  a’ téj egy 
főszer. Illyenkor mindég annyi tejett 
kell in n i , a’ mennyit csak lehet; sőt a' 
hasat is vele burogatni ****).

5.
A’ tiznapig ivott kanczatéj ( 2 , 3 és 

4  ivópohárral naponként) a’ gyakorolt

·) 3. 6 . 6pieji.
* ·) £ .  ® aur·

***) £. SDirtfitite.
*"*) 28. SSogcí.
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rendes mozgás után, egy fölötte makacs 
fioszuizü- Qalandférget hajtott-ki *),

6.

A’ táj Általában egy legtermészet- 
irányosb, legegyszerűbb és legemésztő- 
dékenyebb tápszer, betakaró és enyhítő 
tulajdonokkal bíró és az ejnésztő-életmi- 
veket kevéssé izgató. Ugyanazért a’ 
fiatalabb izgékony személyek és az in
gerlőbb ’s izgatóbb szerekhez még nem 
szokott gyomrú Betegek vagy kiknek 
beleik még nincsenek fölöttébb élpety
hüdve és restülvc ’s a’ savanytermésre 
sem hajlandók, a’ tejet igen jól eltűrik. 
Némiuemüleg a’ téj mintegy középen áll 
a’ növényi és állati tápszerek között. 
Különösen böcses már csak azért is ,  mi
vel a’ különbféle téjhőli készítmények 
(a’ savó, iró, a’ téjszin vagy téj fö l, 
maga a’ téj) különbféle kór-állapotokra 
illenek , ügy hogy a’ savót egy fölötte 
enyhítő , mérséklő ’s csaknem gyöngítő, 
az irót hűsítő ’s valamivel táplálóbb , a’ 
tiszta tejet még táplálóbb ’s enyhítő és 
a’ tejfölt igen tápláló , csípősségeket tom
pít· szernek tekinthetni,
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7.
Az édes savóban, valami kevés só

kon k ívü l, egyéb nincs, a’ tiszta vízben 
felolvadható téjczukornál. Minden illy  
savó tehát csak kevéssé táplál, az edény
rendszerre csendesítőleg h at, a’ bőr-ki- 
gózölést valamennyire nagyobbítja, úgy 
a" hugynak nyálkás hártyáknak elválasz
tásait és a" székürülest is. L·* tulajdon
ságainál fogva a’ savó fölötte hasznos a 
fogzáskori lázakban, ha az edényrendszer 
gyuladásos állapotra hajlik, a’ fiatal, 
izgékony személyek’ aszkórságában, a’ 
vér köb ögé s n é l , vagy midőn a’ tüdőkben, 
májban és bél fodorban idült gyuladás 
jelei mutatkoznak, az ingeres (erctiscli) 
vóriwayáabaao sőt az illyen féle nedv
bomlások , bőrnyavalyák, és kivált a 
sömörfaju kiiteteg vagy kiütések ellen is.

8. /
A’ té j , diaetetikai szerül használ

tatva, hathatós a’ taplálódás megcsök- 
kenésével járó aszkórban £S sorvadás
ban , ha semmi fontosb gyuladási izgatás 
nincs je len , ha a nyálkaíolyások, eve- 
sedések, éc. igen elgyengítik a’ testet ; 
továbbá jó foganata a’ nedvek’ kifejlő
dése és sürüvérűségben is , kivált az
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ollyan embereknél, kiknek nedveik bi
zonyos izgékonysággal ;s csípősséggel bír
nak , miáltal az idegrendszer, aJ nyál
kahártyák, a’ mirigyrendszer izgatódnak 
és igy idegnyavalyákra és nyálkafolyá- 
sokra, aszkórság- és sorvadásra adódik 
alkalom. De a’ gyönge, fölöttébbi in
gerlésekhez szokott emésztő-életmivek, 
az öregebb szem élyek, hypochondristák 
a’ tejet jól meg nem bírják.

9 .

Igen sok betegségben a’ téj legjobb 
eled el, kivált minden féle sorvadások
ban , fekélyekben, rákfenében , hurut
ban , súlybei^, a’ nagyihatók gyomorba
jaiban, óé. A’ kecsketéj táplál és dugít; 
a’ juhtéj nehezen emésztődik', zsíros és 
undorító; ά szamártéj a’ sorvadozóknak 
legjobb; a’ savó nedvritkító, hasnyító 
és tespesztő *).

10.
A1 hideg kútviz keyés meleg te jje l, 

igen jó ital a* Betegekneir; csak hogy 
itt azok ízlését tekintetbe kell venni, 
mivel sok ember a” téjpotlékot nem áll-

·) S. ff. Jranf.
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liatja. A’ gyermekek és fehérszemélyek 
így örömest iszszák és a’ hurutos lázak
ban, kanyarónál (© φαιίαφ)’s mindenütt, 
hol enyhítő, gőzöltető italra van szük
ség, ez egy igen alkalmatos ital. A’ téj 
és v íz , bőven és melegen iv a , igen bi- 
zonyosJízzasztónak látszik lenni *).

1 1 .
A’ figelevelek téjnedve, pamuttal a’ 

fájós fogra tétetvén, lecsendesíti a* fog
fájást*^).

12.
Egy legbecsesebb ital a’ hurutos és 

aszkóros köhögésnél : a’ forró tejjel ke
vert Szeltersi viz***).

1 3 .

A' csupa tejjel élés, az olajos dör- 
sölésck m ellett, igen súlyos gyomornya
valyát hárita-el, mellyen sok nagyte- 
kintetü Londoni orvosok ópium ’s más 
gyógyszerekkel segíteni nem tudtak. A' 
Beteg, egy 0 évű gyerkőcze, igen erős

*) 3· 5· £>fianbei\
**) B. Linné Amoenit. Acad. Holm.

3· Dftnubn·.
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gyomorfájás ̂ .gyakran beálló okádás- és 
sorvadásban szenvede, Valaki’javaslására, 
hogy tenne félre m indent, és ellenben 
igyék naponként gyakrabban egy kalán 
tejet, és meleg kézzel dörsöljön a1 gyo
mortájba olajat, ·— tökéletesen meggyó
gyult*).

14.

A’ cholerát (hányást hasmenéssel) 
Francziaországban árpafőzettel, mando- 
laléjjel vagy téjjel és vízzel orvosolják**)

15 . >

A’ téj, fahéjjal főzve, egy sokáig- 
tartó hasmenést hárított-el ·**).

16.

A* biískomolyság’ .gyógyítására Ae- 
t í u s  a’ savót javalja. A’ savókúra, 
miként azt Schweicznak több vidékein, 
az e’ végre különösen szánt álpesi tája
kon , sokan használják, egy leghathatósb 
szer a’ hypochondria ellen.

cfytr. 1823. II. 278, lap.
**) T is s a t , A vis au peuple.

***) %  ©flantor.
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17.
A’ mézzel főtt kecsketéj gyönge has

hajtó gyanánt ajánltatik, Hippokratesnek 
"áz aszonybctegségekről írtt első köny
vében.

18.
A’ sör-seprővel kevert édes té j , egy 

már a’ halálhoz közelvolt Beteget, k i 
dugulásban és hugyrekedésben szenvede, 
megszabadított *).

19.
A* lábköszvénybe^ sinylódőknek ré- 

gentcn kecsketejet javasoltak a’ lábuj
jaikra fejelni.

20.
Az elnyomott bórkigözolgésnéj a' 

sok czukorral édesített, forrótehén-vagy 
kecsketéj' párája ajánltatik**).

21.
B e i l  a’ hektikái izzadások .ellen, 

naponként kétszer egy kalánnyi rumot 
egy pohár szamártéjjel tanácsol inni.

Dict. des se. med, T . 16. lap. 558. 
♦*) 3. $· Dftanber.
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22.
Más Orvosok között A r e t a e u s  a5 

tejet minden idős mellbajok és régi kö
högés ellen ajánlja.

23.
B o e r h a v e  aszkórságos Betegeinek 

illy életrendet szabott: Naponként éh 
gyomorral Jovagolniok kelle és pedig 
mindég messzebbre, regvei és estve az 
egész testeket, sokáig és erősen, meleg 
száraz posztóval dörgölniek, valamelly 
fölső szobában alunniok, korán lefekünni 
és korán kelniök, mézesvizet ugyan annyi 
téjjel inn iok , és többször napjában en- 
niök, kivált tejet és tésztaétkeket, könnyű 
főzeléket, ée.

24.
A’ tiidőgumő^ és tartós rekedtség 

ellen alsó Szászországban gyakran tur- 
bulya-Ievet isznak téjjel *).

25.
Egy aszkórságos tiszt, végtére csu

pán mézes kaláccsal és téjjel élt,  és így 
öt hónap múlva tökéletesen felépült **).

*) J. II. L an ge, Tentamen de remed. cte.
D ict. des sc. med. Ü . 39. p. 89.
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26.
Elsoványult Betegeknek, lábbado- 

zóknak és aszkórságosaknak, érettebb 
korban is , igen hathatós eledel gyanánt 
szolgál az egésségesdajkatéj. Egy aszony- 
sággal, ki a’ sok eczetivás által vérkö
pésbe és sorvadásba esék , F r a n k  L. F. 
dajkatejet szopatott, ’s egyszer’smind 
vén tyúkok, teknősbékák-, folyóvízi rá·* 
kok- és tojássárgából készült levest ita
tott minden két órában fél findsával, és 
illyen klisztért is naponként négyet ada
tott mi által az tökéletesen helyreállott*),

27.

Meleg kecsketéj, mellybe mézeska
lácsvan feloszlatva, kalánonkéntvétetve, 
igen jó az evesedésbe áltment torokdaga
nat* felfakasztására. Erről O s i a n d e r  a’ 
következendőt közli: Ezen egyszerű or
vosság’ hasznát megismertem egy négy 
esztendős gyermeken, ki biborlázba es
vén igen veszedelmes torokfájásban szen
vedett. A’ szüléji orvosi segédélem mel
lett már két fijokat veszték-el a’ biborka

Lásd annak m unkáját: S5oífé^2lrjneimitteL 
ϊ .  1829.
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miatt. Leánykájok is majd ezen nya
valyába esvén és hasonló fúladási jeleket 
mutatván, egy szomszédné’ tanácsosára, 
a1 fenemlitett háziszert alkalmazók, melly 
is a’ torok’ tályogát kifakasztá és sok 
evet üríte-ki, ’s ekképpen ezen gyerme
ket megmenté.

28.
A’ íéj úgyszólván a’ vérnek legkö

zelebbi rokona; mintegy folyó, hig hús, 
melly is azért igen erősen tápláló, a* 
testet nem hevíti nem izgatja, és az ép 
gyomorban könnyen emésztődik , hacsak 
a* sokáig főzés vagy más potolék által el 
nincs rontva. Az igen elfőtt és nagyon 
zsíros téj a’ gyomrot terheli, savanyat 
és sűrű nyalkát csinál. A' savanyu és 
kiforrott italok a’ téjjel nem férnek-öszve. 
Az ollyan embereknek sem esik jó l, a’ 
kik gyomrukat fűszeres ételek és szeszes 
italokra szoktatván, az cmésztőerőket 
már meggyöngítették.

Sok nyavalyák a’ téjorvoslásra meg
gyógyulnak, az aszkórságban és bő eve- 
scdésben sínylődök’ életét nyújtja. Igen 
egésséges ital az író is nyárban; egyesz 
a’ zsendiczével (ÜÖacfe), de táplálóbb. 
Nem egyéb ez a’ túrótól és zsírosságtól
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elválasztott téjnél; áll vizbŐl, nyalkából 
és czukorból. Ereje feloldozó, miqt a’ 
v ize , és yizelietiizo*).

29.
A' hidegcsipte részek' gyógyítása vé. 

gétt, mákfejekből tejjel kását kell készL 
ten í, és ezt napjában többször felrakni **).

30.
A’ téj és víz ivás ajánltatik a’ kan- 

kógyuladás ellen. — Egész langyos für
dők, vagy helybeli téjfürdők is enyhítik 
az ingerlettséget (crethismus).

31.
Jó foganatu szer a" bélgiliszták ellen 

a’ többek köztt a’ foghagymával főzött téj.
32.

A u r e l i a n u s  K á r o l y  a* nyava
lyatörés ellen a' nőstény szamár' tejét 
ajánlja.

33.
A' száraz mákfejekkel főtt és ron

gyokkal felrakott fris tehéntéj, egy igen 
ajánlásra méltó szer a' meggyűlj,** fájós 
és öszvetapadó szemhéjakra ***)·

* )  9 ) íü ííe r .
**) ©. «üíutter

5· Oítanöer.
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34.

Gyakran az egész terhesség* idején 
által is naponként megújuló és elgyöngító 
hányást, a* kicsinyenként de gyakran 
ivott meleg tehéntéj, enyhíteni mon
datik*).

35.
H o f f m a n n  F r. bizonyítja, hogy 

ő a’ felforralt kecsketejet, fele vízzel 
feleresztve és mézzel édesítve, napon
ként bőven itatván, vele a’ legerőszako
sabb vérpökést állíta-el.A -♦ , - Ml ' ·■

36.
A* vérhányásban, S t a r k  szerint* 

az író legjobb ita l; hűvesitő és gyöngén 
hashajtó.

37. ‘
A’ t e j n e k ,  m i n t  a’ li a s v i z* 

k ó r s á g b a n  g y ó g y í t ó  é s  t á p l á l ó  
s z e r n e k ,  h a s z n á r ó l .

tárgy felől Dr. C h r e s t i e n  J. 
H. Montpellierlen , az A r c h i  v é s  g e 
n e r a l e s 3 két utolsó számában, egy ér
tekezést közle.

* ) jp o m : 5trcí;vo ic, 1818. 9 íro 9 lap . 1G6/
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Állítása szerint, lmszszóinál több
ször győződék-meg ő arról, hogy a’ téj- 
diaeta, csaknem egyedül, táplálószer 
gyanánt használtatva, minden más szer 
nélkül a’ hasvizkórt meggyógyítá. Nem 
theoriai tekintet, hanem csupán a’ ta
pasztalás indítá őt ezen gyógymód’ al
kalmaztatására. Valamelly forró nya
valya után egy aszony hasvizkórba esek , 
melly folyvást növekedett. A’ Beteg 
igen izgékony volt, és neki szamártéj 
rendeltetett, édesítő élésmód mellett. 
Erre a3 hugyclválasztódás ismét helyre
állott , és négy hónap múlva tökéletes 
cgéssége is.

Éhez más hasonló esetek járultak; 
L a i z e r g u e s  oktató egy 70 évű öregnél 
a’ hasvizkórságot nem sokára elm úlni, 
és egy leánynál is ugyanazt, bőrvízkór- 
sággal szövetkezve valamelly rendetlen 
hideglelés után, meggyógyulni látá —  
négy hónapig tartott téjdiaeta által. B o n 
n e  t is látta, hogy egy igen nagy has- 
vizkórság némelly Elephantiasisban sin- 
lődő Betegnél ezen velebánás által elmúlt.

Az értekezés még más megvigyáza- 
tokát is említ környűlállásosan.

6
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1) Az első megvigyázat egy hatvan 
évii / igen izgékony és haragra könnyen 
gerjedő férjfiunak hasvizkórságáról va
gyon , mellyet ingerlő okok (italok) tá
masztottak ; huszonöt napi orvoslás után 
igen megjavult; az elteste puhábbá lön, 
a’ hugya nem volt többé ham uit, bő 
székürüiés álla*be, és 4 hónap múlva a" 
Beteg felépült.

2) A’ második megvigyázatban egy 
béisz esztendős, görvélyes alkotáséi An
golnál, a’ hasszurás után történt visza- 
esésről van szó. Azt vé l t ék, hogy az 
édes higannyali viszaéléstől a’ májnak 
tetemes daganatjánál, melly azután is 
megmaradt, aszkorságot kapott. Azért 
is a’ mell1 bajait kezdek orvosiam , mire 
hasvizkór álla-be, iigyhogy a’ hasszurást 
vevék-elő, mellyet Gr a s l i e . n  szerint 
mindég teljesíteni k e ll, ha a’ has’ feszes
sége a’ hároméin tűnek alkalmaztatását 
megengedi. De minden nyitó szerek el
lenére is a’ nyavalya viszatért. Most 
táplál ától neki csupán tejet rendeltek 
másfél pintet napjában. Három nap 
múlva egy pinttel többet; azután 24 órára 
három pintet; erre a1 vizellet,bővebben 
ürűlt-ki és már a1 tizedik nap felé a'
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has igen lelapadt. De más napon a’ 
Beteg ismét merőbb eledeleket kívánván, 
e’ miatt nyavalyájába újra viszaesett. 
E’ történt harmadszor i s , midőn hasonló 
ételeket és a’ bort magától megtagadni 
nem akará. A* három hétig folytatott 
téjdiaeta utóbb majd minden vizes folyó- 
ságot Jkiüríte. A’ máj' pöííedtsége eltűnt, 
és az Angol hasában még csak igen ke
vés folyóság maradván, elutazott. A1 
víznek újra viszatértét a’ merő eledelek
nek kelle tulajdonítani, ámbár mennyi
ségre nem szaporodott is.

3) Egy heves, izgékony, 50 évű 
e m bér has v i zjkó J, súg bán sinlődék , melly. 
elejénte nem igen nagy vo lt, de utóbb 
növekedett. Tiz esztendő alatt több 
izben apadt-le a1 hasa az előszöri nagy
ságig a’ téjdiaeta által. A” Beteg végre 
dermetcgben (tetanus) halt-meg,

4 ) A’ negyedik megvigyázat1 tárgya 
egy has- és borvizkórsággal szövetkezett 
lép-túiténgés vagy pöffedtség (hyperto- 
pliia) volt egy C8 észt. férjfinál, ki már 
olly roszul vala , hogy C h r e s t i é n  a 
hasszurást megengedni nem akarná; η»ás 
nao azonban mégis m egtétetett, es 30

0"
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pinten föiyúl lévő sárgás víz csapoltatott- 
le. Elejénte maga a’ téjdiaeta jó hasznot 
tőn , de később azt merő ételek és bor 
által kelle gyámolítni, és a’ víz újra 
megszaporodék, kimaradván a’ vizel- 
let’ kellő elválasztódása. Azért ismét 
a’ hasszurás véteték-elő, melly minden 
két hétben ’s öszvösen 27 szer ismételte
tek , ’s mindég kevesebb viz folyt-ki. 
Ezen idő alatt a’ Beteg meghalt gutaütés
ben, mellyet az ángolna étele okozott, 
azt a gyomor meg nem emészthetvén.

5) Mcllvizkórság egy GO esztendős 
embernél, igen nagy fokra hágott has- 
vizkórsággal és a’ job karnak ’s job láb- 

* nak tökéletes bénaságával. Először a’ 
mellvizkórság orvosol taték, ’s osztánkez- 
dődék a’ téjdiaeta. A3 téjból 21 órára 
4 font, azután G font és végre 8 font 
rendelteték. Huszonötödik napra az 
altest puffadása és vizgyülevény elenyé
szett, miután a' lábakon minden hasítás 
és metszés nélkül sok viz kiürült ’s ez 
hat napig igy tartott volna. Most a' Be
tegnek némelly merő eledeleket megen
gedni jónak vélték; de erre a1 vizellet 
megkevesedvén , a1 viz ismét meggyűlt, 
és csak tizennégy napi téjdiaeta hárít-
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hatá-el a5 tüneményeket Ekkor a' Be
teg az orvoslást abba hagyván, haza ment, 
hol néhány hónap múlva meghalt, a’ nél
kül hogy C h r e s t i e n  megtudhatná, 
minő nyavalyában.

6) A’ te j , megújító diaétával öszve- 
kapcsolva, egy katonát tökéletesen ki- 
gyógyíta, kin a’ hasszurás egy a’ haskér- 
nek fölötébbi ingerlésével járó hasvizkor- 
ság miatt teljesítetett.

7 ) Egy 46 évű epés férjfi, ki szük- 
mellúségben szenvede, has-szélkórságba 
esék , melly csak F u l l e r ’ szerének 
(potus adversus tympanitidem) engcde; 
azután hasvizkórság álla-be a’ lábaknak 
vizenyős daganatjával, a mi sok ideig 
tartott. Az első utak nem jó állapotban 
voltak , azért csak \  litre (m eszelnyi) 
téj rendclteték n ek i; aJ gyomor ezt sem 
türheté. Előbb tehát ezt kel le mcgerő- 
sítni. Mig ez történék, két hónapig, a‘ 
vizibetegség egyenlően marada, Most a1 
Betegnek téj rendclteték élcjénte 1 litre , 
utóbb 2J litre. Erre jobbulás követke- 
zék. Azután naponként egyszer, utóbb 
kétszer, téjben főtt rist kapott, végre 
liust i s , mire a’ vizedet megadott. Ezen
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okból a’ húsételeket félretévén , az is- 
métlett téjdiaeta és a' tejben főtt ris az 
egésséget újra meghozó. Hébekorba osz
tón a’ Beteg napjában egyszer húst vagy 
halat evett, de a' risevéshez fogott, mi
helyt valami hugysavas sót vett-észre a’ 
vizelletében leülepedni.

Utoljára még két megvigyázat kö- 
zöltetik , tudnillik egy hasvizkórságról, 
inclly a' haskérnck idült gyuladásos álla- 
potjától szármozván, két Ízben a téj- 
diaeta által gyógyult-mcg, ’s λ ég re  a' 
pörköletlen kávé-főzettől ; továbbá egy 
bőrvizkorságról és egy Iiasvizkórrói, 
mellyck görvélyes baj' befolyása alatt tá
madván, aranytartalmú készítmények ál
tal gyógyú Itak-meg. Eddig C h r e s t i é n  
Ur értekezése.

Azon egyetlenegy következtetés, 
mellyet C h r e s í i e n  a1 maga megvi- 
gyázataiból akar liuzn i, ez , bog) min
den hasvizkórságban,, akár van bőrvizj 
kórsággal akár nincs, előbb a’ téjdiactát 
lehetne sőt kellene megkísérteni, mint
sem más szereket használni. Kiveszi 
innét mégis általyában a’ bőr viz kórságot; 
mert annak okául vaíamelh giirv ály cs
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hajlandóságot ism ér, és az észszerinti 
theoria is a’ tapasztalással kezet fogva 
különösen tanítja, hogy a’ tej az efféle 
hajlandóságnak legyőzésére nem alkal
matos« Mivel pedig lehetséges, hogy a’ 
hasvizkór valamelly güiyélyes személy
nél más okból szármozik, mellynek a’ 
görvélyességgel semmi k ö ze : megpró
bálhatni illyenkor a’ téjdiaetát is ,  de 
tüstént félbcszakasztani, ha nyolcz vagy 
tiz napig semmit a’ vizelletre munkálni 
nem látszik, vagy némi tetemesb bajo
kat találna előhozni.
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