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A .m b á r  kiki tudja, milly nagyon függ a’ tes
ti és lelki jóllétei, úgymint minden életöröm
nek forrása a’ helyes emésztéstől: mindazon
által soha sem hallatszott olly gyahor és ala
pos panasz az emésztés’ foglalatossága ellen , 
mint a’ mi napjainkban 5 sőt jussunk van állíta
ni , hogy azon számtalan nyavalyáknak leg
nagyobb része , mellyek az emberi nemzetet 
m eglepik, a’ hasnak rendetlenségeiből szár
maznak.

Hogy ama szüntelen’ panaszoknak oka, 
vagy a’ természet- vagy élésrend elleni élet
módban, vagy magokban az erőtlen emésztő 
eszközökben , vagy pedig még egyszer’smiud 
ezekben vagy amabban is alapodik, nem kí
ván megmutatást. Annál kívánatosabb tehát 
egy olly írás, melly mint részvevő, értelmes, 
’s jó akaró tanácsadó egyáltalján gyakorlati 
rendszabásokat, és hasznos életmódbeli uta
sításokat k ö z ö l , különösen pedig azon sze-
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mellyennek oktatást nyújt , a’ kiknek emésztő 
életeszközei v a g y  természeti szerént, vagy pe
dig életmódjok által el vágynak gyengülve.

Teljes bizonnyal feltelietni, hogy ezen  
közhasznú boldogító c z é l t e ’ jelen könyv által 
elérni.

Az egészséges megtanulja b e lő le ,  miként 
vegye elejét a’ bajoknak, a z  clgyengült, s 
erőtleneden pedig , miként viheti rendbe meg
zavarodott emésztő foglalatosságait.



A’ KÖNYV' TARTALMA.

ELSŐ SZAKASZ,
Lap.

1. Tanítás az élelemszerekről á ltá ljá b a n ..............................1
2. Az élelemszereknek fő létrészei, és a’ velők élés

nek általános formai . ..........................................................4
3. Az ételek’ készítésmódjai áltáljában . . . . .  0
4. Az ételeknek természeti - életrendi közönséges tu

lajdonsága ............................................   10
a)  H ú s e le d e le k ......................................   —
l )  N övényételek .......................................   13

5. Az italoknak természeti- életrendi közönséges tulaj
donsága *..................................* ............................................21

ü. Életrendi élelemrendszabások . . . . . . . .  26
a) Mikor kell enni és i n n i ............................................ —
h) Az élelemszereknek mértéke és megválasztása 27
c) A’ levesekről és i t a l o k r ó l .......................................29

7. Az ebédnek különös r e n d s z a b á s a i .................................31
S. A’ reggeli megfrissülés (F ü löstök öm .)........................... 34
9. A’ V a c s o r a ...............................................................................37

M Á SO D IK  SZAKASZ.

1. A’ jó emésztésnek alaptörvényei és rendszabásai;
a’ t á p l á l t a t á s .........................................................................^0

2. Szerek a’ megterhelt gyom ornál.......................................30
3. A’ természeti Urttlések az emésztésre nézve . . .  52



Lajj.
4. A ’ hasszorulásról; a’ hasmenésről, — Ellenek való 

s z e r e k ........................................................................................ 5G
5. A’ szelekről, gyofyorgörcsről, es égető felböfögés- 

ről. — E l l e n s z e r e k ............................................................ 58

HARMADIK SZAKASZ.

É le le m s z ó t ú r    . 03

/



/

I

A’

H E L Y E S

E M É S Z T É S N E
ÉS

A’ HAS’ BAJJAITÓL
VALÓ

Μ E G M É N E  K E D É S N E K  

MESTERSÉGE.





ELSŐ SZAKASZ.

V

14 Tanítás az élelemszerekről áltáljában.

A lz ember azon állatok közé látszik ta r to zn i , mel- 
lyek mind növényi, mind pedig állati élelemmel 
tápláltatnak. Bél csatornyája hoszszára és alkatjára 
nézve középszert ta r t  a1 füevő és lmsfaló állatoké 
k ö z ö t t5 majd olly hegyes fogai vágynak, m int a* 
husfaló álla toknak, és még olly őrlő fogai mint a’ 
fűevőknek} olly szagló csontjai, m int csak nem a’ 
fiievőkéi. Továbbá az embernek mind a’ kétféle ele
delekbe^ appetitusa vagyon , a ’ mit azon gyerme
keknél lá tunk , a’ kik még semminemű eledelhez sin
csenek szokva. A’ fiatal gyermeknek első és legkö
zönségesebb élelme, az anyatéj, is növényi és állati 
szerekből á l l ,  és e’ kétféle eledel között mint egy 
közép szert t a r t ; és végre az ember az egész föld* 
kerekségen el van széllyedve, mellynek melegebb táj
jal a’ legjobb gyümölcsüket nyújtják néki eledelül 5 
Ixidegebb vidékei pedig szűk növénytermésük által 
arra kényszerítik ő te t ,  hogy ragadozó állattá  legyen. 
Innét vagyon, hógy a’ délszaki népek inkább a’ plán- 
tá k a t ,  az éjszakiak pedig inkább az állatokat szere
tik eledelül.
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Ezen kívül a* tapasztalás is azt tanítja , hogy 
az embernek, legalább a’ m i . égövünk a la t t ,  nem 
esik jól a’ csupa állati eledellel való elés. Az egy 
ideig folytatott csupa állati eledellej. való élés után 
csak hamar csömört érez az ember , és természeti 
vágyódása származik a’ növénynyél élés eránt. Ez 
annál inkább megesik, minél melegebb az év
szak. ‘Ezen kívül az állati eledelekkel növényi táp- 
láltatás nélkül való folyvást élés hajlandóvá te^zi 
testünket az ellugosodásra , melly büdös lélekzet, 
tulajdon ro thadt kigőzölgés, és a’ nedveknek vér- 
senyvedési feloszlása *s t. e. által nyilatkozik ki* 

/• Sokkal kevesebbé ártalmasnak látszik lenni az ein- 
^Jberre nézve a’ csupa növényi tápláltatás. Ezek kö

zött sokkal nagyobb a’ létrészek’ külümbsége, mint
sem az állatországban, és a’ savanykds csekély táp- 
lálatuak között ollyanok is foglaltatnak, mellyek az 
állati vegyülethez szítanak, ’s ennél fogva ro tha
dásba is mennek. Altaljában véve azoinban sokkal 
csekélyebb táplála tta l és erővel bírnak a’ növények, 
mintsem az allati eledelek.

A’ tápláló szereknek tápláló tehetsége azon táp
láló alakoknak- nagyobb vagy csekélyebb mennyisé
gén alapodik, mellyek az élelemben foglaltatnak, 
és azon nagyobb vagy csekélyebb rokonságon, mel
lyel természetünkhöz vonzódnak. Innét vagyon, 
hogy az állati táplálószerek áltáljában táplálóbbak 
a* növényieknél, és az elsőbbek között a’ tojást és 
kocsonyát, az utóbbiak között pedig a’ lisztes mag
v ak a t ,  olly gyökereket, gyümölcsüket és plántákat 

/  i llet az elsőség, mellyek czukorra l, nyálkával, to
jásfejérrel és sikerrel (növény enyvvel) bővelkednek.
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Azomban az élelemszeréknél még külombféle 
más tulajdonságokat is meg kell kü lönbözte tnünk, 
mellyeknek mind az emésztlifetésré, mind pedig a’ 
taplulhatasra nézve befolyások vagyon. Ide ta r to 
zik : 1) Azoknak jó l ta r tó  tehetsege. Vágynak b i
zonyos élelmek, mellyek az éhséget könnyebben, 
és még mások, mellyek azt nehezen csillapítják le 5 
és jóllakás eszközöltethetik táp lá ló t , és viszont táp- 
lálat jóllakás nélkül. A* jóltartő tulajdonság az élel
mek' lömötlségében és síkosságában , ' cínészthetet- 
lensegeben, ngy nem kiilömben kövér, ingergyen* 
gitő és tompító mivoltában gyökeredzik. 2) Azok
nak ingerlő tulajdonsága . A’ táplálószerek liely- 
bélileg vagy egyedül csak a* gyomrot és bélcsator- 
n a t ,  vagy pedig közönségesen az egész testet inge
relhetik. Ingerlő erejek áltálján fogva tápláló sze
reik’ mennyiségén és azon ingerlő vegyítékeken ala- 
podik , mellyek vagy már magában a* tápláló szer
ben foglaltattak, vagy pedig az elkészítés’ alkalmá
val tétettek hozzája. Savak, fűszerek, m e leg ,  ’s 
így tovább. 3 ) Azon tehetségük , melhjnéi' fo g v a  
a bélcsatornyaban olly levegőt fejthetnek ki, melly 
főképpen szénsavany és vízszesz szokott lenni. A’ 
tápláló szereknek cheiniai tulajdonságán épül azon 
hathatóssága, mellynél fogva ezen páranemeket szü
l i ,  és ezek’ ingerlő erejének hiányán, inelly miatt 
igen sokáig maradnak a’ bélcsatornyában. 4) H eví
tő  és hüsilő tulajdonságok. Ez a’ tápláló szerekben 
lévő liévszer’ mennyiségén , és azoknak ingerlő ere
jén álapoclik. Innét jobban hevítenek a’ húsételek, 
mintsem a’ növényéle lm ek , 's a’ növényiek közü l , 
azok leginkább, inellyekben re p ü lő , lugnem ű, le-

1 *



4

le s ,  éghető ,  kozmaolajos szerek foglaltatnak. 'Vég
re ide tartozik a’ tápláló szereknek azon chemiai 
tulajdonsága i s , melly az éló' testtel közösülhet, 
p. o. a’ savanyodás és lugosodás. A’ növények haj
landók a’ sayanyodásra 5 valamint az állatszerek a ’ 
lugosodásra.

2. Az élelemszereknek fő létrészei, és a' 
velők élésnek általános formái.

Minden élelemszereknek azon fő létrészei áltál
jában ,  mellyeknek nagyobb vagy csekélyebb mérték
beli jelenlététől függ azoknak tápláló ere je , e1 kö- 
vetkezendők :

1.) A’ nyálka. Ez savany-, y í z - ,  és szén-szer
ből áll. Hajlandó a’ sayanyodásra, ’s nem igen na
gyon tápláló.

2.) A’ keményítő, bizonyos növényi termény. 
Létrészei azok , mellyek a’ nyálkáé, de ennél job
ban táplál.

3.) Czukorszer, bizonyos inkább növényi mint
sem állati termény. Létrészei és tápláló ereje ha
sonlók az előbbeniéhez.

4Í) Növénykocsonya *). Létrésze i: savany-, 
v íz - ,  szén-, és fojtószer, gyulvány (az uj Magya
rok villának nevezik), és mészföld. Hajlandó a’ 
lugosodásra, és erősebben táplál.

5.) Állati kocsonya. Létrészeire és tulajdonsá
gaira nézve hasonlít az előbbihez, de még erőseb
ben táplál.

*) Mi nöre'nyenyvnek, sikernek, csiriznek szoktuk ne
vezni , ’s kollának és nyúlánknak is.

(
É
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6.) Tojásfejéralak. (Az uj Magyarok szerént 
fejériéiig). Állati termény * ) ,  melly lé trésze ire , 
és erejére nézve az előbbihez szít.

7 .) Az olaj és zsír. Az első növényi, a* máso
dik pedig állati termény. Létrészeik: szén-, sa- 
Vany-, és vízszer. Hajlandók az avas ro m lásra , és 
gyengén táplálnak.

I t t  egy áltálján meg kell jegyezni, liogy a' sa- 
van y - ,  szén-, és vízszer egyenest minden alaknak 
tápláló tehetségéhez ta r to z n a k , melly azomban a* 
fojtoszernek , gyulványnak és mészfüldnek hozzáté
tele által rendkívül nagyobbftatik.

A’ tápláló szereknek egy másik esetbeli kii- 
lömbsége azon formát i l le t i ,  mellyben velük élünk.

Ezen tek in te tb ő l :
1 .)  Vagy nyersek, vagy pedig el vágynak ké

szítve. A* nyers alkat ingerlőbb, de nehezebb che- 
miai szétbontatásu. Mellynél fogva az elkészítés 
gyarapíthatja az emészthetést; de egyszersmind czél- 
ellenes munkája által nehezebbítheti is ,  és a* táp
láló szerekkel más ártalmas tulajdonságokat is kö
zölhet.

2.) Folyók vagy merők. A’ merő alkat erő
sebben in gere l , mintsem a* folyó : ez utóbbi azom
ban könnyebb szétbontatásu. E ’ szerint tehát meg
í té lhe tn i ,  mennyiben és minő feltételek a la t t  egész
ségesebbek a’ folyó vagy merő ételek. Az egészsé
ges gyomorra, és hathatós emésztő nedvekre néz
v e ,  nyilván hasznosabb a’ merő forma a’ folyón ál } 
mivel a’ folyadékok a’ gyomrot nagyon ellankaszl-

*) Számos plúntákban is találtátik.
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jak sót még aJ gyengélkedő emberek is jobban 
diszlenek a* kemény eledelek, mintsem a’ folyók 
m e lle t t ,  ha lassanként bozzájok szoknak. Azomban 
mindenkor tekintetbe kell vennünk a' leves étkek
nek tulajdonságát, ’s tápláló és ingerlő erejét. Az 
erős liuslé^ Sugoleves , és in. e \  az olly személyek
nél , a’ kik gyengeségek, vagy erőltető foglalatos
ságok miatt sok élelmet kívánnak , és még sem 
emésztenek j ó l , igen jó szolgálatot tesz. 3) Me
legek vagy hidegek. Ha mind a’ kettejeknek mér- 
téklete nem felette nagy, jó formán mindegy akár 
melegen, akár pedig hidegen éljünk ve lek , mint
hogy a’ gyomorban csakugyan szaporán felveszik a’ 
belső mértékletet. De már a’ melegnek vagy hideg
nek magas foka főbenjáró változást okoz. A* forró 
étkek ártanak a’ fogaknak és izlőidegeknek, felhe
vítik és gyengítik a* gyomrot, a* vért fellázítják, 
és a' hasban vértorlást és vérszorulást okoznak. A* 
fagylalt étkek a’ nyeldeklőnek és gyomornak mérték- 
feletti meghűtése által ártanak. .

--------------

3. Az ételek’ készitésmódjai altaljcában.

Legfontosabbak közölök e’ küvetkezendők:
1.) A’ fonnyasztás. Ez abban á l l ,  hogy a’ friss 

lius egy ideig a’ levegőre té te t ik , hogy részeinek 
öszvefüggése valamivel lazábbá váljék. Ez által a’ 
has lágyabbá , jobb iziivé, és emészthelobbé lesz. 
Nélia friss földbe is tétetik. De vigyázni ke ll ,  hogy 
rothadásba ne m enjen, vagy nagyon ki ne száradjon.

2 .)  A’ páczolás. A’ hús eczetbe vagy borba
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tétetik , mellyliez még fűszer is vettetik. Ezt ki
vált az olly husnetnekre nézve kell a lkalm aztatn i,  \
mellyek felette szívósak, de a* levegőn felette sza
porán ro thadnak , mint p. o. a’ vadak’ húsa. Ezen 
mód szerént minden más egyéb húst is el lehet egy 
ideig tartani.

3 .) A’ senyvesztés, vagy is a* húsnak konyha
sóval vagy salitrominal való béhintése. Ez által a’ 
hús porhanyóvá, de egyszersmind szárazzá, kemén
nyé és nagyon csípőssé tétetik. Ha csak rövid ide- ' 
ig áll a' sóban , ez által emészthetőbbé válik ; de 
ha soká áll b enne ,  úgy keménnyé, ’s nehéz emész- 
tetűvé lesz, ’s csípős nedveket okoz.

4.) A’ füstölés. Erre nézve , minthogy azt a’ 
Lésózás előzi meg, ugyan azt kell megjegyezni, a’ 
mi a’ senyvesztésről mondatott. De még ezen kí
vül tulajdon keménységet és csípősséget szerez a’ 
húsnak a' fa’ füstje , és annak állapotját annyira 
elváltoztatja , hogy az elég jól megfüstölt húst nyer
sen is megehetni. A’ füstölt sertéshús, sódar ,  ’s 
t. e. egészségesebb, mint fris állapotjában , sűrűbb |  
nedveket, és rostokat szárm aztat,  ha illőleg meg- | f 
emésztetik , ’s gyakran a’ gyenge gyomornak ig e n /  
jól esik. A’ husneinek felfüstöltetve kevesebb ele
delt nyújtanak; a’ kövér ha lak , mint a’ lazacz és 
angolna ’s t. e \  felfüstölve nehéz emésztetésűek. A’ 
felfüstölt étkek kevésbé hajlandók a* ro thadásra ,  
mintsem a1 nyersek.

5 .) A’ marinírozás. A’ halakat szokás besóz
ni , és azután eczettel leforrázni. így soká elálla- 
nak ; de a’ sósforrázat sok tápláló  szert kiszív.

6) Az abálás. Bizonyos husnemek felforraltál-
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nak, lazákká tétetnek, ’s azután kisajtoltatnak. Ez 
által a’ hús tömöttebbé, és nehezebb emésztetüvé 
lesz.

7) A’ becsinálás kiváltképpen a’ gyümölcsökkel 
eszközöltetik, hogy tovább , ’s levesen elálljanak. 
Erre rend szerént czukrot vagy mézet * ) ,  eczetet 
vagy égett bo rt  használnak. Az illy betsinált sze
rek kellemetes izüek , és frissítők 5 de mértéken túl 
véve könnyen erejedzést, és szélcsikarásokat okoz
nak. Az égett borral készültek hevítenek, de nem 
annyira puffasztók.

8) A’ szárítás kivált a* növényekre és halakra 
nézve vagyon szokásban. Általa mindenkor sok finom 
szer elenyészik.' Lassan, és csekély hévmértéknél 
kell végbe vitetnie. Legjobban történik a’ levegőn. 
A’ száríto tt halak sok élelmet szolgáltatnak, csak 
hogy nehéz einésztetűek.

9) A’ plánták’ savanyítása, úgy mint a’ káposz
táé , ugorkáé ’s t. e. Ezek vagy egészen , vagy pe
dig öszveaprítva sóval vagy fűszerrel a'ként té te t
nek e l , hogy a* savanyú forrásnak csak első mérté
ke szárinozhassék. így ezen étkek könnyebb eme'sz- 
te tűekké, szelídekké, ’s ingerlőkké válnak, és a’ 
nedveknek lugosodásra való hajlandóságánál rendkí
vüli jó foganattal használtatnak.

10) Az áztatás. A’ vízben felolvadó idegen ré
szek, p. 0. savak kivonatta tnak, és kiöblíttetnek. 
A* nagyon soká tartó áztatás azomban ízetlenné te
h e t i  az étkeket.

*) A’ szü lő -, sz ilva -, ’s t. e’. mez e ’ czélra hasznosan 
fordittatik.



11) A* forrázás. Azon fűszeres tápláló szerek 
t. I. forró vízzel megöntetnek, raellyeknek sikere 
(kocsonyája) könnyen kiszivárog. Ezt főképpen o tt  
szokás használni, a’ hol csupán a’ legfinomabb ré
szeket kívánjuk kiszívatni.

12) A’ forralás azon gyümölcsökre nézve j ó , 
mellyek az erős főzés által czukorszerektől m e g ú sz 
tatnának.

13) A’ főzés a’ nyers eledelekre nézve hol h i
deg, hol pedig meleg vízzel kell felöntve szükséges. 
Ha hathatos levest kívánunk, hideg vízzel kell a* 
húst a’ tíizhez tennünk 5 ha pedig azt akarjuk, hogy 
a’ tápláló rész a' húsban m aradjon, meleg vízzel 
kell azt a' tiizhez állítani. A’ főzeléket meleg víz
ben kell főlni tenni. Ha ezt födött edényekben 
eszközöljük, legtáplalóbb é tke t ,  és legjobb levet 
nyerünk. A’ párolás (fojtva főzés) a’ Papin* főző
eszközében megy legjobban végbe. Ez által a* hús
b ó l , sőt még a ’ csontokból is jó izu hathatós levet 
készíthetni. Egy áltálján a’ gőz által való főzés 
leggyengébb, legjobb i z ü , és legtáplálóbb étkeket 
állít  elő 5 melly czélból az az ujabb időkben napról 
napra hasznosabb divatba jön.

14) A’ pecsenyesiités legderekabb ételt állít elő.
F φ  *

Általa a’ hús porhanyóbbá té te t ik , es benne marad 
kocsonyája.

15) A’ rántottsütés az által megy végbe, hogy 
az étkek nedvpótlék nélkül síittetnek meg. Rend-* 
szerént lisztbe burkoltainak a’ berántandó étkek, ne
hogy nagyon elpárolgjanak. Ez á l ta l ,  ha természe
t i  leveket megtartják, nagyon zsengékké és emészt- 
hetőkké válnak. Ha azomban ezen rántott sütés
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erős tűznél zsírral vagy olajjal vitetik végbe, kön
nyen megkozmásodik, és nehéz emésztetüvé válik. Λ 
Ez leggyakrabban m egtörténik, midőn keletien tisz
ta étkek zsírral ’s vajjal süttetnek.

4. Az ételeknek természeti-életrendi kö
zönséges tulajdonsága.

italokra killöinbüztetünk. Amazokat száraz, p u h a ,  
sőt még egészen folyó alkatban is veszsziik magunk
h o z , hogy általok éhségünket lecsillapítsuk, és tes
tünket tápláljuk ; emezeket ellenben csupán folyó 
állapotban veszsziik fel szomjunk’ csillapítására, és 
testünk folyó részeinek kipótolására. I t t  csak az 
ételek’ általános tulajdonságát veszsziik szemre , és 
azután az ódik czikkely alatt az italokét.

Az étkeket áltáljában állati vagy hús eledelekre, 
és növényi ételekre osztjuk fel.

A’ h ú s ,  vagy az állati testnek izmai, enyvből 
vagy kocsonyából állanak , és rostalakból. Amaz 
a’ vízben felolvad, eme’ pedig nem. A3 kocsonya 
saját tápláló létrésze a’ húsnak, de a’ rostalak is 
feloldoztatliatik résznyire a' tehetős emésztés á l ta l ;  
egyébb része pedig ürülett.é^ válik. Minden állati 
részek között a’ tulajdonképpen való hús legjobb 
izü , legkönnyebb emésztetü, és legtáp lá lóbb; az 
egyébb részek: a’ m á j , tüdő , v e se , és belek már 
nehezebb cmésztotűek) és csekélyebb táplálatuak.

r «
Altaljában minden tápláló szereket ételekre és

a) Huseledeleli,
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Egészen emészthctlenek a’ inócsingok, és némelly 
állatok bőrös részei, csontjai és zsírja, kivált lia avas.

Altaljában véve a ’ húsevő állatoknak tömöttebb 
szövete vagyon, mintsem a’ füevőknek, ’s ezért 
használtatnak az utóbbiak leginkább élelemre. Mind
azonáltal némelly husfaló és egyszersmind fiievő ál
latoknak is elég laza húsok vagyon , mint p. o. a’
kutyáknak 5 azomban a* külömbféle füevő állatok’
húsának tümüttsége is külümbüző.

A’ hiinállat húsa mindenkor töm öttebb, m int
sem a’ nőé. A’ herélés által azomban a’ lius fino
mabbá , szilosabbá, és levesebbé tétetik. Minél 
idősb az á l la t ,  annál keményebb busa vagyon. In 
nét vagyon , hogy a’ vén állat’ húsa kemény , szí
vós , és nehéz emésztésű. A’ nagyon fiatal állatok’ 
busa sok enyvvel bővelkedik , mellynél fogva nyú
l ó s , és ritkán esik jól a’ gyomornak. Legemészt- 
lietőbb , és legjobb izíí a ’ sem nem nagyolí 'fiatal,
sem nem nagyon vén állat’ h ú s a , p. o. a’ két esz
tendős m arháé , egy esztendős b irkáé , fél esztendős 
tyuké, ’s i. t. Mindazonáltal vágynak olly embe
rek ,  a’ kik a’ vén liust könnyebben emésztik, m int
sem a’ fiatalt.

A’ kövér állatoknak gyengédebb és levesebb 
liusok v a n , mintsem a’ soványoknak. A’ legelőn 
liizott állatok’ húsa jóval egészségesebb, mintsem 
azoké , mellyek mocskos szűk istállókban liizlaltal- 
tak. Utóbbi esetben majd mindenkor megbetegülnek 
az állatok. A’ szokásban lévő istállóinkban hizlalt 
sertéseknek, és szoros ketreczekben kövéríte tt  lu- 
daknak majd mindenkor hibás a ’ májjok.

Az éppen leöltt  állatok’ Iuisa nem olly porba-
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nyó, mintha az egy ideig a’ levegőn veszteglett. 
Az azoknak élete után kezdődő feloszlás által cse- 
kélyedik a’ húsnak öszvefüggése, és annak szüksé
ges porhanyósága származik. Azomban nem kell 
ezen feloszlást valóságos rothadásba bocsátani , ’s 
ennél fogva a’ levegő’ m érték je ié tő l, és más kür- 
nyülményektől fü g g , meddig legyen szükséges a* 
húst állani hagyni. A’ vadak és egy áltálján olly 
á l la tok ,  mellyek erős mozgást gyakoroltak, szapo
rábban rothadnak életek után , mintsem a’ szelídek.

Az egészen nyers hústól az embereknek legna
gyobb része irtózik , melly azon kívül szívós és ne
héz emésztetü is. A’ főzés és sütés által porha
nyóbbá , és jobb iziivé válik. A* sült előbb va ló ,  
mivel a* hév állal porhanyóvá té te te t t ,  ’s kocsonyá
ja még benne vagyon.

A’ fólt hús kocsonyájától kisebb vagy nagyobb 
mértékben inegfosztatott.

Majd minden osztályai az állatországnak élel
met nyújtanak az embernek, mellyet részént úgy 
kell tekinteni,  mint egészséges és hathatós eledelt 5 
részént pedig , mint roszszul szokott szájunk’ cseme
géjét. Mi szelíd és vad emlős á lla tokkal, és ma
darakkal , folyó- és tengerhalakkal, uszómászókkal, 
bogarakkal és férgekkel élünk. Legemészthetőbbek 
azon husnemek, mellyéknek vegyülete az egészséges 
emberi test’ vegyületével leginkább megeggyezik. 
Egy áltálján felvehetni fő szabásnak, hogy azon 
e lede l, és így különösen azon húsétel is nagyon 
használ testünk’ táplálására, mellyet ép étvágy mel
le t t  napqnként csömör és undor nélkül ehetünk.
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Ezen szabás értelmes elmeszerkezeten (Theorián), 
és tapasztaláson épül.

b) N övény eledelek*

Ezek létrészeik által valódiképpen külümbüznek 
az állati eledelektől, és ennél fogva más befolyások 
vagyon testünkre nézve. Azomban bizonyos nemeik 
inkább közelítnek az állati test’ vegyiiletébez, és en
nél “fogva ezek táplálóbbak i s ,  mintsem azok, mel- 
lyekben csupán a’ növényi alkotó részek foglaltatnak. 
Ezen utóbbiak kevesebbítik az ingerelhelősé£et, a* 
vérnek sebes m ozgását, és belső liévséget kissebb 
nagyobb savanykás tulajdonságok á l ta l ,  ’s éppen ez 
által'  állanak ellent az ellugosodásnak, mellyet a’ 
húsétel okoz. De kevés tápláló szerrel b írnak , ’s 
ennél fogva egyedül nem igen elegendők arra , hogy 
az egészséges embert illő erőben tartsák } kivált lia 
ő erős munkát vagy sok mozgást tesz. Ezenkívül a’ 
savanykás növényeknek, p. o. a’ gyümölcsnek tulaj
donsága igen nagyon kiilömbözik a’ mi testünk’ ve- 
gyiiletétől és tula jdonságától, ’st így azoknak hason
lítása (sajátítása) jóval nehezebb, hogysem illy ele
delek által testünk kelleteként tápláltathatnék. E l
lenben ezt nem lehet olly igen állítani azon plán- 
ták ró l ,  mellyeknek vegyülete jobban szít az állati 
alakhoz } úgy hogy azok szinte , mint az állati tes
tek ro thadnak-el, és cliémiai szétbontásoknál ugyan 
azon tsinálinányokat állít ják - e lő , mellyeket i\ hús
b ó l ,  és tojás - székből kapunk. Innét egyáltalján ál
l í th a tn i ,  hogy az egészséges em ber, termékeny ég
hajlatban a’ növények’ nagy külömbfélesége m elle tt ,  
egyedül ezekkel é lh e t ,  és niellettek tükélleles egész-

\
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seggel í r h a t .  Ezen állítást a’ tapasztalás eléggé be
bizonyít’ Sokan a’ legrégibb ’& legerősb nemzetek 
közül csu vín növevényekkel éltek. Pythagorás e's ne- 
vendékei, V  legrégibb Görög népek, a’ Spártaiak 
és t. in. egyedül növény élelemmel éltek 5 és még 
inost is számos népek vágynak Mongol - orsza'gban , 
mellyek éppen semmi búst sem esznek. Ugyan ez 
az eset a’ szegény földmívesnél is ,  a’ ki nehéz mun
kája melleit gyakran igen kevés, vagy éppen seihini 
húst sem eszik , és még is jó egészségben marad.

A’ savanykás növényeknek legfontosb létrészei : 
a* inézga (Guinmi,) . ukorszer, és nüvénysavany. A’ 
mézga ízetlen , vízi 11 felolvadó síkos szer , melly 
jókora tápláló erov* 1 ír. Vele egy másik növény
alak, a.’ keményítő .t·. .ein megeggyez azon külüjfnb- 
séggel, hogy az irtó egyedül a’ forró v ízben, a’ 
mézga pedig a’ hí ben is felolvad. A’ kemé
nyítő tehát a’ kis· növény nedvekből, a’ csupa 
nyugvás által fej e száll. ízetlen és sikos tulaj
donsága miatt n z emésztett!. A* ezukorszer mind 
vízben, mind ig b^rszeszben (égett borban) fel
olvad , és éde zű. .̂en számos, még savanyu nö
vényekben is iagy< b vagy kissebb mértékben jelen 
vagyon, de legbőv ' e n a ’ ezukor-nádban, mellyből 
ennél fogva élők '.óleg tiszta kristályozott alkatban, 
mint ezukor kész etetik. A’ mi időnkben elkezdek a’ 
ezukrot kiilömbíéle hazai növényekből, p. o. ezukor- 
jávorbó l , czékla-répából, ’s t. ef. készíteni. Vallyon 
a' ezukorszer már maga tápláló légyen é , nem ál
líthatni teljes bizonnyal 5 és ámbár a’ Szerecsenyek 
a’ czukorplántálatokban aJ bov czukorral élés mel
l e t t ,  gyakran nagyon meghíznak is ,  ez mind azon
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által a’ czukorszernek más egyéb vegyítéké5 ál szár- 
mazliatik. Egyébaránt a* czukor még so’ növény- 
savanyt is foglal magában , melly azt a’ s vanyií for
rásra nagyon hajlandóvá teszi. A’ czu or minden 
lísztneinű alakokkal nagyon atyáfíasnak latszik lenni, 
mivel ezek érésük elolt mindnyájan édesek , és csi- 
ráztatás által ismét inegédesednek. Minthogy mind 
azon által a’ ezukrot jobbára csak pótlékként vetjük 
élelmeinkhez, majd utóbb többet fogunk róla szól- 
lani. A’ tiszta növénysavanyok , magokban "véve, 
nem tartoznak a’ közönséges tápláló szerekhez, mi
vel igen nagyon liűssítenek, ár részek’ ingerclhetosé- 
gét gyengítik, és az állati net·: ekét természetelleni 
savanyodásra késztik. Mds’d xvevényi létrészekkel 
mértékletes erányban öszve· 'aj..;solva, mind azon 
által igen hasznosaknak látszanak len n i ,  és az alla-

r t i  nedveknek ellugosodása,'. fen jóitévőleg inunká- 
lódni. Ugyan ezért használjuk azokat mint legfonto
sabb szereket a’ rothadó felbomlás’ ehávozta tására , 
és a’ szerfeletti’ vér hévség’ és lazadas' csillapítására.

Azon növények^ méllyé. ' nedveink vegyületével 
közelebbi rokonságban vagyna ’s következésképpen 
táplálóbbak, jóval több növény ,'kocsonyát (nüvény- 
enyyet, co lla t ,  vagy sikert,) ' tojás-fejér sze r t ,  
(fejéríenyt) foglalnak magokban. . ,A’ növény-enyv 
chémiai tulajdonságára nézve, naj von hasonlít az 
állati rostalakhoz, *) és a’ növényi fejérlenynek nagy

*) Talán az állati kocsonyát, vagy állati enyVet akarta 
mondani a’ Szerző ·, niert leginkább e’ kétféle : nö
vényi és állati enyv teszi a1 táplálóbb növényi és ál
lati szerek között lévő rokonságot.



hasonlatossága vagyon az állati fejérlenyliez. Ezen 
létrészek nagyobb vagy csekélyebb szövetségben le
hetnek a’ fent említettekkel, melly szerént azután 
emészthetőségek, és tápláló erejek erányoztatik.

A’ növényeknek egy másik lé trésze , melly min
den egyebektől valódiképpen külümbüzik, a’ kövér- 
olaj , melly az állati kövérséghez leginkább hason
lít. Ezek mind ketten nehéz einésztetűek, és kön
nyen avas romlásba mennek, inellynél bizonyos na
gyon csípős, sovány, a’ zsírsayany származik 5 melly 
égető felböfügest, gyomorfájást, görcsüket és más 
számos következeseket okozhat, mellyek helybéli és 
közönséges ingerektől származnak. E zenkívül az olaj 
ellankasztja az izomrostokat, és nagyobb mértékben 
vév e , sokszor külümbféle módon árt. Ha nagyon <« 
fris és sze lid , és csak kissebb mennyiségben vétetik 
akkor éppen nem ártalmas, hanem jó tápláló nedv- 11
ve változtathatok. Ezen kívül néha hasznos hozzá-

\

tétele az eledeleknek, hogy általa azoknak bizonyos 
csípős létrészei bepólyáltassanak. Minél régibb a’ 
zsír és olaj $ minél Helpgebb helyep t a r ta to t t , és 
minél inkább ki volt tétetve a’ levegő befolyásának, 
annál előbb megavasodik, ’s annál ártalmasabb az 
egészségre nézve. Innét a’· főit vagy sült zsír és olaj 
árta lm asabb, mintsem a’ nyers. A’ növényi kövér
ségek (olajok) áltáljában emészthetőbbek és haszno
sabbak mintsem az állatiak, és a' nüvevényeik közűi 
a ’ hidegen sajtolt inandola-olaj, fa-olaj, d ió- , mák- 
és bikmag-oJaj legtisztábbak és legegészségesebbek $ 
a’ káposzta- és lenmag-olaj, csípősségük miatt sok
kal alább valók*

Ámbár a’ növények’ einészthetése és tápláló ere-
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j e , főképpen azoknak i t t  előszáinláll létrészeitől függ; 
mindazonáltal el nem kell felejtenünk azok szövetének 
tüm ültségé t , és bizonyos finomabb vegyületeit i s ,  
mellyek által azoknak íze , vagy ingerlő tulajdonsá
ga megváltoztatok, tekintetbe venni. De még ezen kí
vül már feljebb megmutattuk, mennyire megváltoz
tathatnak az étkek áltáljában a ’ mesterséges készí
tések á l ta l ,  a’ mit különösen a növényi ételekre is 
alkalmaztatni kell. Továbbá még itt  meg kell jegyez
nünk, hogy a’ növények’ tulajdonságai gyakran az 
azokat termő föld , m íveltetések, ’s t .  ef. által fe
le tte  megváltoznak. A’ változott mívelés által még 
néinelly mérges plánták is elvesztik ártalmas szerü
k e t ,  és mindennapi tapasztalásból tudjuk, milly kü- 
lümböző ízek vagyon ugyanazon p lán táknak , gyü
mölcsöknek, és gyökereknek, a’ mint vagy száraz, 
vagy pedig nedves fö ldben, verőfényen, vagy pedig 
árnyékban teremlek.

M ár most az egyes növényi é tkeke t ,  még pe
dig legelsőben is a’ savanykásédes nyári gyümölcsö
ket fogjuk vizsgálóra venni. Ezen gyümölcsök majd 
mindnyájan nagyon levesek, ’s ennél fogva megfrissí- 
tők és szomjúság oltók; és minthogy különösen hű
sítenek, heves nyárban igen kelleinetesek , és hasz
nosak. Sok hideglelés! nyavalyákban is jó eledelt 
szolgáltatnak, a’ nedvek feloszlásának ellent állanak, 
az epe' csípősségét megjobbítják, és a’ vér’ lázadását 
csillapítják. Ha azomban a’ gyümölcsösei nagyobb mér
tékben élünk, úgy liogy azt a’ gyomor meg nem győz
he ti ,  akkor a’ gyomorban forrásba m egy, hasfájást, 
puffadást és hasmenést okoz, még pedig annál előbb, 
minél levesebb és savanyúbb, vagy ha olly más fo-

2



18

lyadékokkal vétetik , mellyek a’ forrást vagy erejed- 
zést előmozdítják. Érés előtt a' gyümölcsüknek na
gyobb része fanyar. Minél jobban megértek , annál 
édesebbek. Érések után megkásásodnak, vagy elpos- 
liadilak. A’ gyümölcsnek szövete is mindég gyengéb
bé válik 5 a’ mint az érés gyarapodik. Az éretlen 
gyümölcs, fanyar nedve, és kemény szövete m ia t t ,  
egyátalján ártalmas. Némelly gyümölcsnemek érett 
korokban is fanyaron maradnak, 's ezek alkalmatla
nok az evésre.

Legjobb a’ gyümölcsöt magán e n n i , mivel így -
legjobban megemésztetik, és a ’ már gyomorban lévő ,
élelmek’ emésztelését nem gátolja. Csupán csak bi-  ,
zonyos heves természetitekre nézve , a’ kiknek nagyon }
tüzes emésztő tehetségük vagyon , lehet hasznos étel j
után. Vágynak némelly em berek , a’ kik egyátalján ,
semmiféle gyümölcsöt sem szenvednek-meg , illyenek ]
kiváltképpen a’ hideg gyomrűak} ezeknek legalább j
is fűszerrel , borral és pálinkával készítve eshetik j
jól némelly gyümölcsök’ étele. -E’ szerént áltáljában 
megítélhetni, melly személyeknek , és minő környűl- j
állásokban hasznos vagy ártalmas a ’ gyümölcs. Az .
erő tlen ,  fagyos, plilegmás, lomha embereknek, az j
e rő t len ,  halavány, felduzzadt képű ’s rósz nedvű 
gyermekeknek, vagy igen kevés, vagy pedig semmi 
gyümölcsöt sem kell enniük.

Külümbféle elkészítések által azomban a’ gyű- 
mölcs jó formán megváltozik. A’ főit gyümölcs nem j
olly jó ízű ugyan, de kevesebbé is p ufiászt, mintsem j
a’ nyers, és így az olly személyeknek is jól esik, a’ 
kik a’ nyerssel nem élhetnek. Fo lt  leve igen jó fris- 
sítő és hű§sítö i ta lt  szolgáltat. A.' tűz’ hevénél aszalt 1
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gyümölcs valamennyire megkozmásodik, és már en
nél fogva nem olly kellemetes mint a’ friss. Ellen
ben az aszott gyümölcsben jobban üszve van sűrítve 
a’ czukorszer, a' savany pedig kevesebbítve 5 ezért 
édesebb és nem olly puffasztó^ mintsem a’ f r i s , és 
főit leve is édesebb. A’ gyümölcs b o r ra l ,  égett bor
ral , fűszerekkel ’s t. ef. való betsinálás állal meg-* 
mentetik ugyan a’ rom lástó l,  de kissebbedik általa 
hűssítő tulajdonsága, ’s hevessé és ingerlővé tétetik, 
A’ gyenge gyomornak, kevesesen vév e , mindenesetre 
hasznos 5 egyébaránt pedig szinte olly árta lm as, 
mint azon szerek, inellyekkel betsináftatotl. Hogy 
a’ gyümölcs hasmenést okoz, régi bal í té le t ,  melly 
inár eléggé meg vagyon czáfolva. Azomban olly idő
b e n ,  midőn valamelly vidéken a ’ vérhasmenés, vagy 
vérhas uralkodik, ártalmas lehet a’ gyümölcsösei va
ló élés az á l t a l , hogy a’ hasmenésre és kólikára al
kalmatosságot ád , és a’ vérhasra való jelenlévő haj
landóságot ezen nyavalyának valóságos kitörésére ma
gasztalja. Ennél fogva mindenkor okunk vagyon reá ,  
hogy illy környűlállásokban a’ gyümölcscsel, kivált 
a’ levessel és savanyúval igen vigyázva éljünk. A’ 
hasmenésnek csup á n  csak bizonyos nem einé l , p .  o. 
az epés hasmenésnél, lehet hasznos a’ gyümölcs-étel.

A’ lisztes magvak legfontosabb és legközönsé
gesebb osztályát teszik a ’ tápláló szereknek. A’ ga- 
bonaneinek’ lisz tje : co llából, keményítőből, mézgá- 
ból és czukoralakból áll. Ha t. i. a’ liszt sok vízzel 
ruhába kötve addig gyúra tta tik ,  és kiinosattatik , 
míg a’ inosó-víz tisztán m arad , tehát végre vala
melly szívós nyúlós maradék áll e lő , melly mind a’

2 *
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h ideg , mind pedig a’ meleg vízben feloszlik, *) a’ 
tűzben mind azon tsinálmányokat szüli, mellyeket 
az állati rostalak, és vízzel megnedvesíttetvén, mint 
minden állati alak elrothad. Ezen szer növényi ko
csonya (collá), melly az állatival szorosan megegyez. 
A ’ zavaros vízben bizonyos üllepedet, a’ fejér vagy zöl
des ’s szürke keményítő száll «meg, melly hasonló a’ 
mézgához , de a’ hideg vízben fel nem olvad, hanem a’ 
melegben igen is. A’ vízben a’ mézga (gummi) felolvad
va vagyon a’ czukorral egyetemben, inellyek, lia a’ víz 
e lpároltatik síkos, nyulós, édes alakban jelennek*meg.

E ’ szerént a’ liszt állati és növényi szerből áll. 
Mindazonáltal egyedül, vagy csupán vízzel vegyít
v e ,  igen nehéz emésztésű eledel. Valamivel kön
nyebb , de még is mindenkor nehéz emésztésű a’ fő it .  
lisztgombócz, és lisztpép. Azon erős emberekre nézve, 
a’ kik sok mozgást és testi munkát tesznek, alkalmatos 
eledel minden esetre. Ezen élelmek bizonyos nyulós 
csirizt hagynak hátra a’ gyomorban és belekben , mel- 
lyek a' tápláló edényeket belepik (zárják,) megsava- 
nyodnak , és rost  nedveket szülnek.

Ezen ártalmak elenyésznek, ha a* liszt előbb 
erejedzésbe tétetik (megkel), azután illendően ke
nyérré , vagy egy átalján költ tészta étellé siittetik. 
Az erejedzés (a’ tésztánál kelésnek vagy kovadásnak 
neveztetik) által a’ lisztnek minden részei szorosan 
vegyülnek egymással, a’ levegő kiíejtődzik, és a’ 
sütés által a’ részek megszáradnak, lépesednek, és 
emészthetőbbé tétetnek.

*) A’ Colia nem oszlik-fel a*' tiszta vízben, hanem ha 
savannyal vegyítve: kUlömheu vízmosással nem le
hetne a’ lisztből kiválasztani.

É
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5. Az italoknak természeti- életrendi kö
zönséges tulajdonsága.

Az emberi test a’ folyvást tartó  el- és Kiválasz
tás által sok nedveket elveszt, inellyeknek viszsza- 
szerzésére a’ szomjúság’ érzése állal kényszerítletik.

’ Üzen érzés ellenállhatatlan hatalommal erőlteti az
* embert bizonyos folyadékoknak fe lvéte lére , mivel

azok nélkül az egész életmívezet szaporán elromlana. 
δ De egyszer’smind gondoskodott is aJ jóltévő Termé

szet a r r ó l , liogy azon folyadék, melly az emberi 
testnek legkellemetesebb, az egész lakható földön 
szinte felesleg jelen legyen.

Ezen folyadék, melly egyedül alkalmatos a" szom- 
t .  jóság’ lecsil lap ítására , és a’ melly ezen tekintetből
» az állati természet’ minden kívánságainak m egfele l ,
,3 a’ víz. Minden más egyéb természeti vagy inesler-
,s ségi italok csak annyiban szolgálnak i ta lu l ,  a* mell
is nyiben víz létrészeket foglalnak magokban, és azok

nélkül bátran ellehetünk, a’ nélkül, hogy a* miatt
egészségünk legkevesebbet is szenvedne. Ellenben 

ib igen biztosan á l l í th a tn i , hogy az ember’ egészse'ge ,
és erkülcsisége ugyan azon mértékben alább szállott, 

k. a’ mennyiben az emberi találmánytehetség arra ju-
ik t o t t ,  hogy a’ víznek jóltévő és árta tlan  tulajdonsá
én gait némelly vegyítékek által meginérgesítlse. K ét-
a* ség kívül megegyez a’ Természet* czéljával, hogy a’
és vizet hidegen és olly állapotban igyuk , a* mint az

a lóidból jön. Illy állapotban frissít leginkább, mi- 
— vei ekkor még magában foglalja azon finomabb lét-

részeket, mellyeket a’ hoszszas állás és főlés által 
elveszt. A’ víz nem e lem , a’ m int régen gondol-
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ták , hanem az újabb chemia’ tanítása szerint bizo
nyos külöinb részekre oszlatíalhatik , és azokból is
mét újra alkottathatik. Főlétiészei 0,15 vízszer és 
0,85 savanyszer. Már ezen nagy savanyszer’ tarta l
mából következtethetjük a’ víznek nagy hasznát, és 
ebből á lta llá thatjuk, hogy némelly á l la tok ’l^vegő 
nélkül is élhetnek és diszlenek a* víz’ mélységében , 
és hogy a’ növények’ nagy országa ezen folyadék ál
tal egyedül is táplál tat L ati k : hihetőleg letreszeinek 
széttbontása, és hasonlítása által az állati és növé
nyi életmívhez.

Azomban nem minden víz hasonló josagu^ es 
egyformán alkalmatos az italra. Némelly idegen ve- 
gyiilet á l ta l ,  inellyet a’ földben vagy levegőben ma
gába vesz, az egészségre nézve nagyobb vagy kis- 
eebb mértékben ártalmassá válik. A’ víznek jóságát., 
átáljában abból itéljük-meg , ha kristály tisztaságú , 
és semmi különös szaga és íze sincsen. Mindazon
által vágynak a’ víznek bizonyos tulajdonságai, mel- 
lyeket a szaglás és ízlés által nem lehet megesmerni. 
Ide tartozik annak keménysége és lágysága, nehézsé
ge , és könnyűsége. A ’ kemény vízben sok kemény 
rész vagyon felolvadva, mellyek foles’ alkalinaval 
fenékre iillepednek. Azért az illy víz könnyen gyo- 
mornyomást okoz, és ha az illy kemény letreszek a 
vizellet útakba kerülnek , okot adhatnak a föveny
re vagy kövesedési bajokra. A’ víz’ keménységét 
abból tu d h a tn i -m e g ,  h a b e n n e  a hüvelyes főzelék 
nem fői p u h á ra ,  és főlés után nagy üllepedést szál
lítóié. E ’ szerént a legkeményebb vizet is lágygyá 
tehetni a’ főzés által. Egyébaránt nem mondhatni



bizonnyal, hogy a’ víz nehézségének és könnyűsé
gének az egészségre nézve különös befolyása vagyon.

Inni való vizünket vagy forrásokból, folyókbol , 
csermelyekből, patakokból, eső vagy hóviz tavak
b ó l ,  vagy pedig kutakból merítjük. A’ fo r rá s -v íz  
mindenik közűi legtisztább és légfrissítőbb, még pe
dig annál inkább, minél keményebb és feloszolha- 
tatlanabb azon a lap ,  mellyből fakad. Utánna kö
vetkezik a’ fo ly ó -v íz ,  melly mind azon által annál 
jobb, mennél sebesebben foly a* folyó, es mennél 
inkább forrásokból gyülekezik üszve: Nem olly tiszta, 
és frissítő, mint a’ forrás-víz, de könnyebb es ízetle
nebb. De az olly folyók’ vize, mellyek lassan foly
nak, és a’ mellyeknek agyaban számos plantak es halak 
tanyáznak, vagy a’ mellyeknek iszapos, lágy , agya
gos fenekük vagyon, nagyon egészségtelen. Ide .ta r
tozik még az is, hogy a’ folyó-víz az időjárás min
dennemű változásainak behatása alatt vagyon , s így 
gyakran felzavarodik, vagy minden allati es növé
nyi szerek, ’s a’ legundorítóbb ganajlatok altal tisz- 
tá tlan ítta tik .  Az eső-, hó -  és h a rm a t-v íz  legkön
nyebb minden más egyéb vizek k ö z ö t t ,  de könnyen 
rothad.

A’ Levegő körnek minden oszolható szerei olvad
va találtatnak a’ vízben, ’s ezért azt Boerhuve a’ gőz- 
kör* lúgjának nevezte. A’ lióvíz egészségesebb, tisz
tább és frissítőbb mint áz esővíz $ mindazonáltal 
még sem hasonlítható a’ forrásvízhez , és mar Hip
pocrates egészségtelennek ta rto tta  a’ hóból es jégből 
olvadott vizet a z é r t , mivel legfinomabb letreszeitol 
megfosztatott. Igazságtalanul tulajdonítottak a’ gya- 
kor golyvát bizonyos hegyes vidékeken a’ hóvíz’ ita-
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lanak, ámbár némelly oka vagyon ezen állításnak. 
Az eső- ,  h a rm a t- ,  és hévíznek még azon ártalma 
is vagyon, hogy jobbára olly csöveken vezette tik ,  
mellyek némelly helyeken ólommal vágynak béllel
ve , inellyből könnyen ólomkolikák származhatnak.

A* kútviz, melly a’ föld’ mélységén buzog k i ,  
altaljában legalább valónak tartatik. Azoinban nem 
mindenkor olly rósz, hanem főképpen azon föld’ tu
lajdonságától függ, mellyből fakad valamint a’ föld
nek mélységétől is. Minél nagyobb ez , annál keve
sebbé munkálódhatik reá a’ fény és levegő , és an
nál inkább meggyűlnek a* kú t’ mélységében száino3 
artalmas gőzök, szinte mint más gödrökben is ,  mel
lyek azután a’ vízzel rósz tulajdonságokat közlik. 
Számos tapasztalásból tudjuk , hogy azon emberek , 
kik a kutak’ tisztítására a’ mélységbe bocsáttat
ta k ,  tű n ő ,  vagy valóságos holt állapotban hiizattak 
ki. Ide járul továbbá, hogy az illy kútvíznek nincs 
illő kifolyása. Még ártalmasabbá tétetik az á l ta l ,  
hogy a’ kutak felülről béfüdetnek, mivel ez állal a’ 
felső levegő’ behatása még inkább gátoltatik. Nem 
tulajdonítatik fontos okok nélkül inkább a’ kótvíz- 
n e k , plintsem a’ hévíznek, a’ némelly vidékeken 
olly gyakor golyvának és más járványnak származá
sa. Rheims városában alább hagyott ezen nyavalya, 
melly előbb nagyon közönséges v o l t ,  a’ mint a’ kút- 
víz helyett folyóvíz használtatott i t a lu l , és hasonló
képpen történt a’ dolog a’ Sleziai hegységekben is.

Az ásványos források , mellyekben sok szénszesz, 
savak , vas , kén, ’s t. ef. foglaltatnak , némelly nya
valyákra nézve ugyan hathatós gyógyszert szolgáltat
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nak} de éppen ezért olly kévéssé alkalmatosak kö
zönséges italra , inint akármelly más orvosszer.

Az állati és növényi élelmek között középszert 
ta i t  a ' azon f°tya(lék , melly mind a’ táplálásra, 
mind pedig a’ szomjúság' csillapítására alkalmatos. 
Az embernek , és minden emlős állatnak első elede
lévé tette  azt a’ természet, és ennél fogva a’ nő szop
tató állat* emlőiben , a’ szülés után azonnal egy ideig 
folyvást elválasztatik vagy készíttetik. M ár csak 
ezen okból is hasonlíthatatlan legjobb eledelnek tartat- 
hatik. De minden fiatal állatnak leghasznosabb a ’ 
Saját nemű téj , *s leginkább az any jáé , mivel ez 
nedvének saját vegyületéhez leginkább hasonlít. Ám
bár a’ téjnek tetemesebb létrészeit a’ chemiai szétt- 
bontás állal eléggé esmerjiik i s ,  vágynak mindazon- 
altal bizonyos finomabb szerek is, benne, mellyeket 
még eddig semmi mesterséges eszközük által sem 
tudtunk saját mivoltokban e lő lállítani, *s a’ mellyek- 
nek valóságát c$ak bizonyos jelenségekből és munká
latokból kényteleníttelünk gyanítani. Illy finomabb 
szerek a’ téjben is foglaltatnak kétség kívül mind ad*, 
d ig ,  míg az emlőkben vagyon, ’s úgy te tsz ik ,  hogy 
ezek azonnal szaporán elválnak tőle , a’ mint term é
szeti élelmelegsége elillant. (Ezen okból szükséges, 
hogy a’ gyenge állat és gyermek a’ tejet anyja’ em
lőiből szívja, és a’ szerént annak minden finomabb 
éltető szereit együtt magához vegye. Ezen saját és 
finomabb vegyületben van továbbá annak az oka , 
hogy jobbára mindenkor hasznosabb a ’ gyermeknek 
az anyja’ te je ,  mintsem a’ dajkáé} hanem lia az 
anyának nyavalyái kivétetnek. Ezen esetben megkí- 
v á n ta l ik , hogy a* dajka mintegy azon időben szült

É
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légyen , mellyben a’ dajkálandó gyermek* anyja , mi
vel a* tej holnapról holnapra sűrűbbé és túrósabbá 
válik , a* mint azt a’ gyermek szükségei megkívánjak. 
Ezen okból azon dajkának a’ te je ,  a* ki sokkal előbb 
szült ,  m i n t a ’ dajkálandó gyermek* any ja ,  a’ gyer
mekre nézve igen kövér és tú ró s , az olly dajkaé pe
dig , a’ ki sokkal későbben szü l t ,  a* dajkálandóra 
nézve igen vizes és nem eléggé tápláló. Végre meg 
az is ide tartozik , hogy a’ dajka teljes egészséggel 
b írjon^ mivel tapasztalásból tudjuk, hogy a’ téj ál
tal né.nelly nyavalya szerek , sőt erkölcsi hibák is 
á lta lp lántálta tnak a’ gyermekre. Ha nem szerezhetni 
egészséges dajkát, akkor igen is jobb az egészséges 
állati té j ,  mintsem a’ nyavalyás emberi t é j ,  csak 
hogy az a* csecsemőnek azonnal, a ' mint fejetik, és 
meg nem h ű l t ,  adassék.)

A’ meglettekre nézve is igen jó élelem a’ té j ,  
a’ mi már annak széttbontásából k ite tszik , ha bár 
arról a tapasztalás bennünket már régen meg nem 
győzött volna is.

G. Életrendi élelemrendszabások

a') M ikor kell enni e's inni ?

Világos igazságként felvehetjük, hogy magunk
nak átaljában többet ártunk a* mértékletlenség , m int
sem az élelemszereknek tulajdonságai a l ta l ,  es hogy 
az embereknek nagyobb resze sokkal.többet eszik, 
mint a’ mennyi szükséges 5 és már gyermek korunk
ban eltékozoltatik azon természeti érzésünk a* felet- 
tébi tápláltatás á l ta l ,  melly által tudhatnók , mikor
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vagyunk jóllakva. Tulajdonképpen csak akkor kelle
ne enni és in n i ,  midőn az ember éhezik és szomjú- 
zik, és a’ mint az éhség és szomjúság lecsillapítta- 
t i k ,  meg kellene szűnni. Minthogy azomban az éh
ség’ és szomjúság’ természeti ösztöne a’ test’ egészsé
gével megegyező rendtartáshoz könnyen hozzá szok- 
hatik , tanácsos az embernek az evésnek bizonyos 
meghatározott idejéhez szoknia. Erre a’ dél legalkal- 
matosabb , ’s ezért majd mindenütt szokásban is va
gyon , a’ derék jóllakást délben tartani. Az ezen szo
kástól való egyes eltérések, mellyeket a’ m ódi,  vagy 
a ’ foglalatosságoknak folyamatja i t t  amott behoztak, 
nem szolgálhatnak, közönséges erányszabásul nem 
szolgálhatnak, A’ jó emésztésre megkivántatik , hogy 
a’ gyomor időről-időre k iürű ljen , hogy mind annak 
ereje, mind pedig az emésztésre megkívántaié gyo
m o r-nedvek  ismét meggyűlhessenek. E rre  mintegy 
5—-6 óra folyás elég, ’s ennélfogva ártalmas egész nap 
rendtartás nélkül folyvást enni. Egyátalján véve, 
sem felette gyakran, sem nem igen ritkán eszik az 
em ber ,  ha reggel mértékletes reggelit ,  délben tel
jes jóllakást (ebédet,) és estve mértékletes vacsorát 
vesz magához.

b) A z  élelem szer ehiel·. mértéke és m egválasztása.

Az élelemszereknek mértéke igen re la t ivus , és 
nem h a tá roz ta thatik -m eg  egyátalján. Legbiztosab
ban vczérlene bennünket abban saját érzésünk, ha 
finomított szakátsságunk számos ingerlő vegyítékek 
á l ta l ,  mellyeket az ételekkel e legyít,  és a’ szájpad
lásnak ’s nyelvnek káros csiklandása á l t a l , természe
ti érzéseinket meg nem csalná, és gyomrunkat bizo
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nyos természfctelleni ingerrel nem ingerelné, inelly 
bennünket könnyen élelembeli inértékletlenségre csá
b íthat.  Ezen tekintetből mindenkor j ó , ha soha sem 
eszünk a n n y i t ,  bogy gyomrunk megteljék, hanem 
teljes jóllakás elő tt  abban hagyjuk az evést, az a z :  
bogy még mindenkor még ehessünk Js ihassunk egy 
keveset undor nélkül. Kiváltképpen estve soha sem 
kell sokat enn i ,  nehogy küllőmben az éjjeli nyuga
lom megzavartassék , ’s ugyan azért mindenkor leg
alább két órával előbb kell vacsoráin!, mintsem az 
ember nyugalomra menne. Legegészségesebb estve 
kevés, vagy éppen semmi húst sem enni, es csak hi
deg ételekkel élni. Azomban erre nézve nagy kü- 
lömbséget tesz a* szokás. Némelly szeinéllyek p. o. 
el nem tűrhetik  estve a’ vajas kenyeret,  gyümölcsöt 
vagy levest,  jó húsétel mellett pedig jól érzik ma
gokat. Csak a1 fiatal, tüzes és vérmes fiatal személ- 
lyekre nézve ártalmas., kiváltképpen az esti húsétel, 
szinte mint más hathatósan tápláló ’s ingerlő ételek 
és italok is. —  Egyébaránt a’ milly ártalmas egy 
részről a* inértékletlenség , szinte olly ártalmas más 
részről a’ szerfelett! mértékletesség, mellynél fogva 
valaki sokkal kevesebbet eszik, m int a1 mennyit a’ 
test* szüksége megkívánna. Erőtlenség és sorvadás 
szokott az illy —  valóban ritka —  tartózkodásnak 
szomorú következése lenni.

Az ételek’ választására nézve éppen olly lehe
tetlen általános rendet szabni. Mindenkor azok a’ 
legjobb tápláló szerek , mellyek azonkívül hogy emész
tő erőnkhöz illenek, még az által egyszer’smind leg
könnyebben általváltoztathatnak nedveink’ természe
tévé , és így testünket legjobban táplálják. A’ táp



láló szereknek ezen tulajdonsága azomban nagyon 
meghatározatlan , és legjobban a’ tulajdonképpen va
ló tapasztalás által határoztatbalik-ineg } mert a’ lét
részek' tulajdonságából, és azoknak üszveléleléből a’ 
tápláló szereknek csak bizonyos általános tulajdonsá
g a i t ,  p. o. felolvaszthatásokat, tápláló tehetségüket, 
ingerelhetőségüket, ’s t. ef. tudhatjuk - m eg , nem 
pedig azoknak különös és individuális viszányját az 
emésztő nedvek’ tulajdonságához, és az emésztő mí- 
Veknek egyes esetekfeli izgatbatását, melly sokszor 
a’ szokástól igen nagyon függ. Ennél fogva általá
nos rendszabásnak vehetjük, hogy reánk nézve azon 
tápláló szerek legalkalmatosabbak és legegészsége
sebbek, inellyekről tapasztalásból tud juk , hogy né- 
künk legjobban esnek. Csekély figyelinezés önma
gunkra elégséges ezen tapasztalás’ megszerzésére.

c) yC levesekről es italokról.

Azon szokás , melly szelént minden lakozás le 
vesen kezdődik, altaljában véve az egészséges személ
t e k r e  nézve semmit sem é r ,  mivel általa a' gyomor, 
nagyon ellankad , és az utánna evett keményebb ét
keknek megemésztése gátoltalik. A’ ki mindazonál
ta l  elsőben levest akar enni,  ne egye azt fo rrón , 
és csak csekély mértékben. Az erősítő levesek min
den tekintetben előbb valók a’ vizes leveknéJ. A’ ki 
csupán levesekkel é l , végre úgy ellankasztja a‘ gyom
r á t ,  hogy utóbb semmiféle kemény ételt sem tűrhet— 
el. Azomban a' leveseket, kivált az erősítő levese
ket sem kell egy áltálján megvetni. A’ száraz terraé- 
szetűekre, és olly személlyekre nézve, a’ kiknek 
gyengeségük vagy igen erős mtinkájok m ia t t ,  sok
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táp lá la lra  van szükségük , ’s nem tehetnek illő moz
gásokat, és nincsen elegendő emésztő erejek arra? 
liogy a’ szokott kemény étkekből elég táplálatot szív
hatnának, igen jó élelmet nyújtanak a’ leves ételek. 
Minél korosabb az ember , annál inkább levessel kell 
élnie. Meghűlés után , ideges vagy gyomor főfájás
ban , kólikában, és a’ gyomor - görcsüknek más ne
meiben felséges szer a’ meleg leves.

Ámbár jó formán küzszokásban vagyon ebéd és 
vacsora alatt in n i ,  mindazonáltal az emésztésre 
nézve hasznosabbnak látszik , ha az ember étel köz
ben semmit sem iszijc , hanem inkább étel után ne
hány óra múlva. A’ sok ital á l ta l ,  kivált ha az 
puszta szokásból, nem pedig valóságos természeti 
szükségből történik , a’ gyomor nagyon kifeszíttetik, 
és a’ gyomornedv igen híggá és erőtlenné tétetik. 
Gyakran ebben van a’ rósz emésztés’ oka , és a' ta
pasztalás tan ítja ,  hogy azon személlyek, kik a’ 
szokással felhagytak, és étel küzben nein i t tak ,  utóbb 
sokkal jobban emésztettek, es sokkal kevesebbé gyü- 
tü r te t tek  a’ savanyok, szelek, ’s t. ef. által. Etel 
küzben csak akkor igyék az em ber, midőn valóban 
szomjas , az az : midőn a’ gyomor illő nedvesség nél
kül szűkülküdik. Altaljában véve, semmi sem alkal
masabb e r re ,  mint a’ friss v íz , és csak azon esetben, 
ha jó víz nem találtatok, vagy ha a’ gyomor bizo
nyos mértékletes melegítő ingert kíván , ihatni jó 
s e r t , vagy egy pohár jó bort az ételnél. Mindazon
által legjobb , ha a’ gyomor az illy mesterséges in
gerekre nem szoktattatok , inelly szerént azon szokás 
i s ,  mellynél fogYa étel után egy pohár likür ürítte- 
t i k - k i ,  altaljában véve ártalmas és csak egyes ese-
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lekben , a ’ lomba emésztésnél használható. A ' nyers 
gyümölcs' é te le , ételkor vagy mindjárt étel u tán , 
csak olly személlyeknek esik jól , mellyeknek igen 
erős és tiizes emésztésük vagyon, és sok hús ételt 
esznek. Egyéb aránt gátolja az emésztést, szeleket 
és savanyodást okoz. Legjobb reggel, és egyedül éve.

7. Az ebédnek különös rendszabásai.

Az ebédnél, ’s kevéssel előtte és utánna még e’ 

következő rendszabásokat kell követni. Egyenest 
ebéd előtt mind azt el kell kerü ln i,  a’ mi mérték- 
feletti életerőkültést kíván. Minden nagy megeről
tetése a’ testi és lelki erőknek, melly közel az étel 
előtt tö r tén ik ,  ártalmas az emésztésnek, holott el
lenben a' szabad levegőbeli mértékletes mozgás erő
síti az em észtő  tehetséget. Közel ebéd előtt dohá
nyozni sem j ó ,  mivel az által a’ nyál elveszlegetie- 
tik $ sokat inni is káros, mivel az által az emésztő 
nedvek felette megritkíttatnak.

Magánál az ebédnél vidámnak és jó kedvűnek 
kell l e n n i ,  és a* mennyire le l ie t , vidám társaság
ban ebédelni. Még a’ nevelés is egy azon legfelsé
gesebb eszközök közűi,  mellyek az emésztést elő
mozdítják. De mindenek felett tartózkodni kell az 
élelkori fő törés tői. Semmi sem ártalmasabb, mint 
azon szokás, mellynél fogva valaki az asztalnál ol
vas vagy olvastat, bár az olvasás ’s annak hallgatá
sa semmi fejtörést sem okozna is. Már azon figyelem, 
melly arra fordíttatik elvonja az evés’ foglalatossá
gától és emésztéstől azon erőknek egy részé t , mel-



Iyeket egészen annak kellene áldoznunk 5 mert ezen 
időpontot egyedül a’ gyomornak kell szentelni. Az 
étkeket nem kell nagyon forrón ^  sem igen szaporád 
enni 5 hanem jól megrágni. Ezen rendszabás felette 
szükséges a' jó emésztésre, és annak megvetesegyak
ran egyetlen oka a’ rósz nehéz emésztésnek, és 
minden abból származó karokbak. Ezért a fogaknak 
szorgos gondviselése nagyon fontos pont az egész
ségre nézve, mellyról többet szollani meg majd lesz
alkalmatosságunk.

Mindjárt étel után ugyan azt kell követni,  a’ 
Iliit egyenest étel e lő t t ,  csak hogy azon kifogassal, 
hogy mindjárt étel után nein kell erős mozgást len
ni , inért az emésztést és a’ tápláló szerek* hasonlítá
sát rendkívül magasztalja. Legjobb csendesen állani, 
vagy lassan sétálni. Rendszerént. mindjárt étel után 
bizonyos fáradtság, lustaság, es alinossag a l l - e l ő ,  
melly azomban vidám és könnyű mulatság állal kön
nyen elűzettelik. Ha erőt vesz ra j tunk ,  nem kell 
ellene állanunk erőszakkal, m ert ez altal rendsze
rént kedvetlen komorság, és a’ testnek lustasága tá
mad a’ napnak egész maradék részére. Illyenkor 1— 2 
fertály ó rá t bátran nyughatunk, vagy valamelly szo
bában szunnyadhatunk, úgy mindazonálta l,  hogy 
hasunk szorítva ne legyen, és egy átalján egész les
tü n k ,  a* mennyire l e h e t , szabadon nyulhassek. Az 
ágyban, vagy a’ testnek csillaphelyliezetében lévő fek
vés emésztés ideje alatt a lkalmatlan, mivel altala a 
gyomornak természetes helyezete m egfordittatik , es 
az ágy’ melege által a’ kigőzölgés igen nagyon elő- 
mozdíttatik. A’ feszesen álló ruhákat is ,  kivált mel- 
lyek a’ hast szo r í t ják , meg kell oldozni, vagy tágí
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tani é^el után. Az egészséges , fiatal és erős szeméi- 
lyek , igen könnyen ellehetnek a’ déli alvás nélkül, 
’s jól tesz ik ,  ha rá  nem szoktatják magokat, mivel 
kőtömbén utóbb éppen el nem lehetnének nélküle. 
De az erőtlen , öreg , beteg és lábbadó sz e m é l te k 
re nézve) láthatós erősítő és emésztést segítő esz
köz. Ezek után nehány óra múlva hasznos a ’ testi  
mozgás , hogy a* tápláló nedveknek téj -  edényekbe 
való a lta íinenetele , és azoknak hasonlítása 5 vala
mint a’ tápláló szerek’ használhatatlan kemény és fo
lyó maradványainak, és a’ test’ elaggott részeinek 
el- és kiválasztása is előmozdíttassék. Ekkor az ivás 
is hasznos, mellyet már a’ szomjúság sürget j mivel 
az a' tápláló nedvét illőleg meghigítja , és a’ vizes 
ürüléseket elősegíti*

Egyátalján el nem kell mulatni az ebéden kívül 
való szükséges ivást. Gyakran megesik, hogy a’ te r
mészet’ emlékeztetésére való vigyáztalanság állal az 
ember végre egészen elszökik az ivástó l,  Ts .inár  ek
kor arra a’ természettől még nem is emlékeztetik 5 
melly főoka a’ Szárazságnak, a’ liasrekedésnek, és 
sok nyavalyáknak, mellyek a’ tudósoknál és ülő fe
jér személlyeknél olly gyakran találtatnak.

Illendő rág ás ,  és nyállal Való vegyítés á l ta l ,  
tnelly a’ szájban vitetik vég b e , az elkészíttetés’ és 
hasonlíttatás’ első fokára kell jutniok az étkeknek, 
és ennél fogva végre a’ legerősebb gyomornak is el 
kell erőtlenülnie , ha minden ételnemeket rágatlan 
és durva alkatban kell kidolgoznia. Azon személlyek- 
nek te h á t ,  mellyeknek kevés és rosz^ vagy' éppen 
semmi fogok sincs, minden kemény és merő étkek
től őrizkedniek k e l l , és csupán csak ollyanokkal él-

3
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n ie k , mellyeket már a’ szájokban illőleg öszvemor- 
zsolhatnak , és a’ szükséges nyállal elegyíthetnek.  ̂

Ugyan ezen okból ártalmas mindjárt étel után 
dohányozni 5 valamint egy ataljan karos a dohanyo- 
zás minden tökéletlen emésztésű személlyekre nézve.

8. A' reggeli megfrissülés (Fölöstököm.)

H a az ember’ életmíve éjjel csekélyebb munkás
ságot gyakorlo tt ,  és nagyobb vagy csekélyebb töké
le tű  nyugvásban megújjulast lelt 5 lehetetlen, hogy 
az étel és ital szüksége az emberrel együtt ébredjen- 
fel ? hanem a’ felkelés u t á n , és ébren ,munkálodas 
közben későbbre ,  midőn már a’ gyomor k iürü l,  kell 
előállan ia , és bennünket a reggeli ételre hívnia. Bár 
miből álljon is a reggeli e ledel, az azzal mindjárt 
felkelés után való kora é lé s t , a1 mint az szokás sze
rén t  legtöbbeknél gyakran minden munka és foglala
tosság e lő t t ,  sőt még az ágyban is történik , a te r
mészet éppen meg nem kívánja 5 hanem inkább egye
nesen ellenkezik véle. Ha az ember a’ természetet 
a’ szokás által már reá kényszentette azon szükség
re , hogy azonnal reggel fölöstükömüljen ; ez ugyan 
a ’ szokás által ártalmatlan leh e t :  ezen szokás mind
azonáltal soha sem hibázhatta-el kártékonyságát.

M ár most mi által lehet és kell a reggeli ele
del’ megválasztását elhatározni? Az embernek ku- 
lümbféle izgatható állapotja nem lehet egyedül va
ló elhatározó o k ,  minthogy a’ reggeli eledel legkö
zelebbről bizonyos tulajdon életmívezetű ré sz re , a’ 
gyomorra munkálódik- A’ gyomornak külömbféle tu 



lajdonsága sem lehet egyedül való elhatározó ok , 
mivel erre nézve az ember’ szokása nagy külömbsé- 
get okoz. Ennél fogva tehát a’ reggeli eledel’ válasz
tásánál hasonló tekintetbe kell venni minden kür- 
nyulállásokat, kiváltképpen pedig az embernek in
kább vagy kevésbbé emésztő reggeli foglalatosságát 
és élet módját.

A’ Görögöknél a' reggeli eledel egy darab ke
nyérből á llo tt tiszta borba mártogatva. Nálunk kü
lönösen a meleg leves italokkal való élés jutott köz- 
szokasi divatba. A mi időnkben egy örökségi bal- 
i télét annyira meghódított minden rend és karbeli 
em bert,  hogy kiki azt v é l i ,  mintha az éhgyomor 
egy áltáljában valami meleg eledelt kívánna. A’ gyo
mor sem éjjel meg nem h ü l ,  a’ m iért  melegítésre 
volna szüksége , sem pedig annyira meg nem hévül 
az éjjeli meleg ágyban , hogy azt a' reggeli hideg 
eledeltől való meghűléstől félteni kellene. Több 
nemzetek vágynak , mellyek állhatatosan hideg reg
gelivel é l te k , és még munkás emésztő erőben ma
radtak.

Nálunk rendszerént thé és kávé választatik reg
geli eledelre.

Midőn még üres a’ gyomor, a’ thé, legyen gyen
ge vagy erős, soha sem lehet egészséges, mivel a \  
gyomrot olly időben , mellyben semmi emészteni va* 
lója sincs, vagy cllankasztja és igy egyenesen gyen- 
g í t i ,  vagy pedig annyira inger l i ,  hogy annak puszta 
erőlködése á l t a l , fa o hathatóssága annál előbb el
enyészik. Azomban nem tagadhatni, hogy a’ thé’ 
ártalmas lé te ,  annak bizonjos tápláló szerekkel, 
miilyenek: a t e j ,  czukor, zsemle, kétszersült vagy

3 *
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piskóta ’s t .  ef. való vegyítése á l t a l , valamennyire 
megigazíttatik.

A’ reggelivé választott második i t a l ,  a’ kávé, 
ha  gyengén és melegen vé te tik ,  ugyan azon lankasz- 
tó  tulajdonsággal b í r ,  mellyel a’ thé* De ha erőseb
ben kész ít te t ik , munkálatjára nézve egeszen megvál
to z o t t ,  ’s más italt szolgáltat. A* kave tejjel es czu- 
korral vegyítve táplálóbbá té te t ik ,  ingerló tehetsege 
pedig mérsékeltetik. Azon emberekre nezve, a kik 
már hozzá vágynak szokva, reggeli eleiemül meleg 
itallal é ln i ,  a* mértékletes erős kávé áltáljában véve 
nem ártalmas i t a l , mivel az álmosságot teljesen el- 
ű z i , midőn a’ levegő hideg j a’ testnek melegségét 
feléleszti, az érzést fe lv id í t ja , a lelki erőket ma
gasztalja , hasznos aZ éhjomság ellen is ,  melly az 
üres gyomorban öszvegyült gyomornedvektől, és a* 
netalán az előbbi estve vacsoráit étkekből hatra  ma
radott savanytól szárm azott ,  előmozdítja az ejjel 
viszsza-tartott szeleket,  és székürülést. Különösen 
egészséges reggeli eledel ezen ital a hideg , phleg- 
más természetiteknek, olly em bereknek, a* kiknek 
lassú érverésük, taplós húsok , és nyálkás nedvük 
v agyon , és a' kiknek közönséges nappali italok víz 
vagy ser* Üszszel és tavaszszal, valamint nedves tél
ben is leghasznosabb. A’ heves és epés természetű 
emberekre, gyermekekre, fiatal és boverű szemel- 
lyek re ,  és azokra nézve, a’ kik nappal borral és 
más szeszes italokkal é lnek, altaljában véve , nem 
alkalmatos reggeli eledel a’ kávé* Nyáron is keveseb
bé hasznos*

Azon emberekre nézve , a’ kiknek fejjel kell dől- 
gozniok, vagy olly életmódot viselnek, melly nem
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kíván testi gyakorlást , ha már egyszer hozzá vágy
nak szokya a* meleg italokhoz, legjobb reggeli a ’ 
kávé tejjel vagy tejszínnel és czukorral 5 csak hogy 
nem k e l l , aJ mint néinellyek szoktak , egész dél e lo lt 
szö rpö ln i , *s a’ kávénak sem kell nagyon erősnek 
lennie. A’ felette erős kávé kiszárítja a’ te s te t ,  sű
rű fekete vért sz ü l , az epét csípőssé te sz i , szívdobo
g á s t ,  aggódást, tagreszketést, és szédülést okoz. 
Azon embereknek, a’ kiknek más foglalatosságok és 
életmódjok vagyon, ha  meleg italhoz vágynak szok
va, más olly reggeli élelmet kell választaniok, melly 
testalkottatásokhoz, korokhoz, és körhyűlállásaik- 
hoz legillendőbb, és a1 melly nékiek legjobban esik. 
A’ testekkel munkálódó és mozgó embereknek, igen 
jó reggelit szolgáltat a’ meleg da ra ,  vagy más leves, 
meleg ser egy kevés köménnyel vagy gyömbérrel, 
»s t. ef. Minden nemű i ta lok , inellyek az úgy neve
zett kávépótlékokból készíttetnek, nem egyebek ko- 
ro invíznél, melly senkinek sem szolgálhat hasznos 
reggeliként. Sokan a’ b o r - ,  ser- és pálinka házak* 
bán reggeliznek, a* hol csak erős hevesítő szeszes 
italokat vesznek magokhoz. Hogy ez sem egészséges 
módja a’ reggelizésnek, szükségtelen megmagyarázni.;

9· A’ V a c s o r a .

Minthogy a’ vacsorának az éjjeli álomra (a’ tes
t i  és lelki erőknek legjelesebb megújító eszközére) 
leghalhatósabb befolyása vagyon, 1) estyecsak mér
tékletesen kell enni, mintegy fél annyit, mint ebéd
kor ; 2) a ’ vacsorát nem kell olly későre halasztani,



hogy az ember mindjárt az asztaltól az ágyba száll
jon. Szédülés, gutaütésJ veszélye, gyötrelmes ál
m ok, emésztési bajok, mellyek következendő' napon 
főfájás, éinelgés , roszkedvűség ’s m. ef. által nyilat
k o z n a k -k i ,  szoktak az illy életrend elleniségnek, 
kivált az olly személlyeknél, a’ kik kevés testi mun
kát tesznek, és ugyan az által emésztő erejeket el
gyengíte tték, következései lenni. — A1 vacsora és 

I lefekvés között legalább is 2— 3 óraküznek kell len
nie. Ennél fogva a’ Diaetetika (Egészség-, vagy 
É letrend-tudom ány) a’ késő lakozásokat sem hagy
hatja helyben. Nem csak hogy a’ gyomor rendkívül 
megtöltetik , hanem még azon kívül az ember csak 
nem viradtig az asztalnál ü l ,  ’s az után teli gyomor
ra l fekszik-le, £ ’ szerént az emésztő erők nem gyá- 
molyíttatnak felette nehéz foglalatosságokban a’ be
leknek rázódása á l ta l ,  és igy azt nagyon tökéletlenül 
viszik véghez. Ezért ezen késleléssel egészen fel kel
lene hagyni, és a’ lakozásokat vagy délre rendeln i,  
vagy pedig korábban (6 vagy legfeljebb 7 órakor) 
k ezd en i , a’ vesztegetést vagy a5 számos étkeket egé
szen k izá rn i ,  az asztalnál egy óránál több ideig nem 
ü ln i ,  és mind az a sz ta lná l ,  mind pedig az után 
enyelgéssel, t ré fáv a l ,  énekkel, és testi mozgással 
járó  társaságos játékokkal az emésztést elősegíteni, 
XJnzer, és vele több mások is ,  helyesnek vitatják a’ 
Görögöknek és Rómaiaknak azon szokását, hogy a’ 
fő jóllakást estve tartották azon okokból, mellyeket 
azonnal elfogadhatni, mihelyt megállapíttatik , hogy 
a’ vacsora legfeljebb is 5— 6 órára hallasztatik. A’ 
gyomornak estve és éjjel á l t a l , sokkal több ideje va
gyon az emésztésre, mint sem az ebéd- és vacsora-
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közötti rövid időszakban. Ezen kívül a' napi fogla
latosságokat a’ léleknek nagyobb szabadságával és 
ébrenségével végezhetjük; minthogy valóban soha 
sem vagyunk tompábbak (gondatlanabbak) (alkalmat
lanabbak) és lustábbak a’ munkára , mint a’ telje» 
déli jóllakás után,
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MÁSODIK SZAKASZ.

1. A’jó emésztésnek alaptörvényei és rend
szabásai ; a tápláltatás.

M iként kell jó emésztésre szert tenn i?  a r ró l ,  *ugy 
hiszszük, eleget mondottunk az előterjesztett élet— 
rendszabásökban. Ennél fogva i t t  még csak e’ kü- 
vetkezendőt jegyzük-meg különösen:

Az embernek testi természete az ő szereinek 
szüntelen való változása alá vagyon vetve. Az élet
nek minden pillantatjában új vegyületek és bontako- 
zások történnek a’ testnek belső műhelyében , vala
mint egyszer’smind a’ friss létrészeknek felvétele, az 
elromlottaknak pedig elválasztása. Az életiníveknek 
eme* szünetlen belső ébrensége, és a3 szereknek ezen 
szüntelen változása nélkül, csak hamar elvesztené az 
állati szer élhetőségét és egészséges vegyületét, és 
a* holt  cliemia’ törvényei szerént főlétrészeire (ele- 
veire) bontakoznék. De ugyan ezért a’ szerek póto
lásának és veszteségének folyvást bizouyos liasonmér- 
tékben kell maradniok, hogy az élet és egészség fent- 
tartathassék.

A’ test* eleven szere azon durvább és finomabb 
alakokból á l l , raellyeket a’ test rész szerént a’ dur
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vább tápláló szerekből, rész szerént pedig a’ levegő
nek finomabb, láthatatlan létrészeiből vesz-fel, ki- 
m ív e l , hasonlít és sajátít. Ezen fontos foglalatos
ságra szolgálnak legközelebb bizonyos különös elet- 
in ív ek , mellyeknek illő tulajdonságától függ legkö
zelebbről a ’ test’ egészséges táplálása. Azomban nem 
csak ezen eszközök tulajdonsága, hanem egyszer- 
’smind a’ tápláló szereknek mennyisége, jósága és 
más határozatja! is tekintetbe jönnek e’ dolognál.

A’ test a* levegőnek finomabb tápláló szereit 
rész szerént a’ lélekzés, rész szerént pedig felületé
nek beszívó endényei által vesz i-fe l .  A’ durvábbak 
pedig a’ tulajdon emésztő életmívek által a’ tápláló 
szerekből kész í t te tnek , a’ tápláló nedvek’ hozzá já- 
rulása által a’ test’ alakjához hasonlít ta tnak, azután 
a’ bélcsatorna’ beszívó edényei , és számos mirigyek 
által folyton tökéletesíttetnek, és így a’ vér közé 
vegyíttetnek. I t t  jutnak már most a’ legfinomabb 
életszerek vegyülete által végső tökéletre, és mint 
tökéletes állati szerek a’ test* egyéb részeihez ha
sonlíttatnak és s a já t í t ta tn a k ,  holott ellenben a’ ha
szontalan és e lromlott szerek külümbíéle u takon , ki
váltképpen pedig a’ szék, vizellet, kigőzölgés, és kile— 
hellés állal kitakaríttatnak. Innét lá t juk , hogy az 
emésztés és táplálás foglalatossága nagyon tűzött fűzött, 
és sok’életmíveknek együtt munkálódását, ’s az élet
erőnek jókora költekezését kívánja. Ezért ezen foglala
tosság a’ testnek minden más egyéb foglalatosságaival 
szoros okbeli öszvefüggésben vagyon, és bátran fel
tehe tő i ,  hogy a’ testnek nyavalyái többnyire vagy 
az emésztés’ hibáiból származnak, vagy hogy azok , 
ha mindjárt más forrásból eredtek is ,  az emésztés’
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foglalatosságát mindenkor kissebb vagy nagyobb mér
tékben megrontják. Ennél fogva különüsen szüksé
ges, bogy ezen fontos tá rgy ra ,  mellytől az egész 
testnek egészsége olly igen függ, teljes figyelmünket 
ford íttsuk , annál is inkább , mivel az rend szerént 
legkevesebbé vétetik figyelemre.

A’ tápláló szereknek, a ' szájban, gyom orban , 
és bélcsőben való emésztés és ez által történő elké
szülés, bontakozás és elváltozás á l ta l ,  olly beljegyet 
kell nyern iek , melly azokat a’ mi testünknek élet- 
mívezetébe való felvételre alkalmatosakká teszi. Az 
étkek a* szájban m egrágatta tnak, és elegendő nyál- 

\  la l  vegyíttetve , a’ gyomorba lenyelettetnek. A’ gyo
morban továbbá m orzso lta tnak , és a’ gyomornedv
nek hozzájok vegyiilése á l ta l ,  tökéletes feloldoztatá- 
sokra még inkább elkészíttetnek. A’ gyomorból a.3 
tizenkétójbélbe (intestinum duodennan) ju tnak , a’ 
hol az epével és a’ hasnyálmirigy’ nedvével való ve- 
gyiilés által teljesen elváltoztatnak, és a’ tulajdon 
táplálásra szolgáló részeknek, a* chilusnak vagy tej— 
nedvnek letételére alkalmaztatnak. Ezen téjnedv to
vábbá a’ bélcsőnek bészívó téjedényei által egyene
sen a’ vérbe vitetik , ’s azzal szorosan üszve vegyít- 
te t ik ,  és mint állati szer a’ testnek külümbféle éiet- 
míveibe idéztetik. Az étkeknek hátra  maradó dur
vább maradványa, melly a* táplálásra továbbá nem 
alkalmatos , az után végre a’ testből a’ végbélen ál
ta l kitakaríttatik.

Azomban a* tápláló szereknek ezen elváltozásá
ra két feltétel kívántatik, mellyek nélkül az vagy 
éppen nem , vagy legalább nem illendően, türténik- 
ineg. Az első t. i. az emésztő életiníveknek, és az



emésztésre megkívántaié szereknek olly tulajdonsága, 
mellynél fogva azok alkalmatosak az étkeket jól üsz- 
verontso ln i,  ’s velek állati billeget közülni  ̂ a’ má
sodik pedig a ’ tápláló szereknek ezen tulajdonsága, 
mellynél fogva képesek a rra ,  hogy ne csak illően üsz- 
verontsollassanak , hanem egyszer’smind sok számos 
táplálható szert rakjanak-le , és az állati jegyet fel
vegyék vagy is állapíttassanak, és csak az illy tulaj
donság által érdemlik-meg az étkek tulajdon érte
lemben a’ tápláló szerek’ nevezetét.

Ennél fogva két lépalapos tulajdonságot kiilüm- 
büztetünk - meg a’ tápláló szereknél, mellyek szerént 
azoknak jóságát, az emberi test’ táplálására nézve , 
megítélhetjük} t, i. azoknak einészthetését, és táp -  
lálhatását. A’ tápláló szerek’ emészthetése függ : 1) 
azoknak keményebb vagy lazább valójától,  inelly 
á ltal a’ munkamíves bontakozásra kissebb vagy na
gyobb mértékben alkalinatosabbak } 2)  azoknak szá
razságától, szívósságától, kövérségétől,  nyersesé
g é tő l ,  vagy már eszközlütt elkészítésétől, és magok
nak a’ tápláló szereknek a’ mi testünk’ emésztő ned
veivel való rokonságától. Minél könnyebben felbon- 
tatik e’ tekintetből valamelly élelemszer a ' mi tes
tünk’ emésztő nedvei á l ta l ,  annál einészthetőbb, és 
megfordítva; 3) azoknak életmíves vegyületétől, és 
szerkezetétől, mellynél azokuak a’ mi testünk’ élet- 
míves szeréhez való nagyobb vagy kissebb hason
latossága, és ingerlő tulajdonsága jőnek leginkább 
tekintetbe. Minél inkább hasonlítanak tehát a’ táp
láló szerek a’ mi testünk’ életmíves szeréhez, és mi
nél inkább ingerelhetik az életmíveknek , a’ hason
lításra megkivantaló e lő tehetségét, annál könnyel)-
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ben emészthetek, és hasonlíthatók. Mindazonaltal 
Iiein kell ezen ingerlő tehetségnek, vagy tulajdon
ságnak nagyon hathatónak, hanem az emésztő élet— 
mívek izgékonysága’ fokához szabottnak lenn ie , ’s e’ 
tekintetből valamelly tápláló szer egy emberre néz
ve könnyen , a’ másikra nézve pedig nehezen emeszt* 
liető l e h e t ,  a’ mint t. i. a* mondott izgékonysag’ 
vagy ingerelhetőség’ grádusa külöinböző.

Fő dolog a* jó emésztésre nézve a’ gyomornak 
elég hathatós öszvehuzódása (motus peristalticus). 
Ha a* gyomor ezen szükséges munka tehetséggel, a’ 
szükséges peristalticus mozgással bír , vagy is inkább, 
ha azt illően gyakorolja, akkor a“ gyomor nem szű
kölködik az emésztésre magkivántató meleg n é lkü l , 
és a’ gyomornedv, melly a’ külümbféle tápláló sze
rek’ feloldozására és szoro9 vegyítésére szükséges, 
elegendő mennyiségben és minőségben valasztatik-el. 
Ezért vagyon olly nagy haszna a* testi mozgásnak az 
emésztésre nézve. — A’ parasztok, és mind azok, 
a ’ kik erős testi mozgást tesznek, a’ legnehezebb ét
keket i s , a’ z s í r t ,  szalonnát, goinbóczot, b o rsó t ,  
lencsét, babot, ’s t. ef. könnyen megemésztik 5 ho
lo tt  a’ tudós, a’ ki keveset mozog, tőlek Hypochon- 
driába, vagy komorkórságba esnék.

A’ testi mozgás által t. i. a’ vér erősebb for- 
» gásha té te t ik ,  annak részetekéi erősebben egymáshoz 

dörzsöltetnek, és azon csatornák oldalaihoz, mel- 
lyeken általcsergedeznek. Ezen gyarapítóit dürgö- \ 
lődzés által több meleg fe j te t ik -k i ,  és az egész te s t '  
erősebb mozgásba tetetik. —  A’ gyomor szinte mint 
az egyébb részek is ,  hathatósabban öszvehuzódnak, 
és ez által a’ bennek lévő étkekre hathatósabban mun-
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kálódnak. Minthogy a’ mozgás által minden el- és 
kiválasztások gyarap ítta lnak;; tehát több gyomornedv 
is választalik - el (készül), ’s ezen fellyűl a' gyomor 
a’ vér erősebb dürgöltetése által löbb meleget n y e r ,  
»s igy m inden t,  a* ini a’ jó emésztéshez tartozik. Ez
ért a’ testi mozgás legjobb emésztő szer, ’s az emész
tést leghatbatósabban előmozdítja.

Hogy azomban a’ mozgás kívánt haszonnal já r
jon ,·  mindjárt asztal után kell kezdődnie; mivel az  
e m észté s3 kezdetétől fü g g  az egész emésztés* és tá p 
lálás3 foglalatosságának j ó  vagi/ rósz fo g a n a tja . 
Ha a' gyengélkedő nem akarna mindjárt étel után 
mozogni, hanem azt fél vagy egy órai nyugvás után 
tenni 5 akkor a’ felvett étkek a’ gyomor' hathatós 
öszvehuzódásának, elegendő erős belső melegnek, 
és hathatós gyomornedvnek hiánya m ia t t ,  savanyú 
forrásba mennének, és a* gyomor a’ kifejledezett ál
lólég által feszíttetnéki Aggódás , lankadás , gyomor 
nyom atás, főfájás, köszvények ’s t. ef. ’s szóval 
azon rettenetes kínoknak üszvesége, mellyek együtt 
véve Hypochondria névvel neveztetnek , szoktak szár- 
mozni.

Ki a z ,  kinek a’ gombócztól, szalonnától, és 
hüvelyes főzelékektől semmi baja sem szárm azik: a’ 
cseléd é ? a’ ki mindjárt étel után munkához fog , vagy 
pedig az ú r ,  a’ ki étel után zselleszéken tölti ide
j é t ?  — Ki emészt jobban , ’s ki szenved kevesebbé 
a ’ szelektől, gyomorgürcstől, ’s t* ef. a’ Dámaé, a’ 
ki asztal után szófára d ű l ,  vagy varró asztalhoz ü l ,  
vagy .a’ kötő-kapczát veszi gyengéd kezeibe ; vagy pe
dig a’ szakácsnő, a’ ki mindjárt étel Után a’ inoso-
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gató dézsához á l l , a* konyha edényeket megtiszto
g a tja ,  és ismét helyre rakogatja ?

I t t  ezen ellenvetést h a l l ju k , hogy az á llatok’ 
példáját adják a ’ jóllakás után való nyugalomnak.

De vallyon az állatoknak éppen olly emésztő 
élet mívszerkezetjek vagyon é mint az embereknek? 
sőt inkább nem külömbüznek é észrevehetőleg azok
nak emésztő eszközei az emberéitől ? Csak a' kérőd
zők osztá lyá t,  és a’ madarakét vegyük tekintetbe. 
Szabad állapotban , midőn élelmeket helyről helyre 
legelészve keresik-fel, nem tesznek é elegendő moz
gást? Olly nyugton vágynak é lakozásoknál, mint 
az em ber?  Vágynak é nékiek olly indulatjaik, mint 
az em bernek, mellyek idegeiknek természeti hatha
tósságát olly annyira lesújthatják ? Honnan tudjuk, 
hogy olly igen egészségekre válik , ha mindjárt jól 
ta r to t t  gyomorra] nyugalomra dűlnek ? —  Ezen kí
vül , ha az állatok’ példáját teljes bizonyításnak le 
hetne v e n n i , tehá t azt is bizonyíthatnék , hogy az 
esméretes mocskos állatnak az istállóban saját ürüle- 
te ’ bélélekzése alatt való tartózkodás sem ártalmas 
az egészségre nézve 5 vagy , hogy az ember a’ ku
tyák’ példája szerént a’ csontot is elnyelhetné, és 
jól megemészthetné.

A’ Salernitana  oskolának ezen m ondása:
Post mensam stabis, vel passus mille meabis.

-«^Etel u tán .állasz , vagy ezer lépésnyire sétálsz/* 
teljesen helyes, és az egészséges (gyógyító) kutak
nak halhatatlan éneklője tökéletes igazsággal int ben
nünket,  midőn az evés után mindjárt folyadandó el- 
nyugvástól őrizkedtél.

De valamelly ételnek czélerányossága még más
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körny Mállások tol is fiigg, inellyek gyakran teljes le
hetetlenné teszik a’ tápláló szereknek egészséges vagy 
egészségtelen lé téről való kifogást haladó általános 
Ítéletet.

Ezen kürnyülállások közűi e’ küvelkezendők a’ 
legfontosabbak :

1) Az életkor. A’ gyermek és öreg más élel
met kíván , mintsem az iíiú és teljeskoru. A* mi 
egyiküknek jó , méreg a’ másikoknak.

2 ) Az életmód. A’ felelte erős testi mozgással 
és erőltetéssel páros életmódnál tö b b ,  keményebb, 
és durvább ételszereket kíván az ember , minise in 
a ’ csendes ülő életmódnál. A’ testi mozgás és emész
tés jobbára hasonló eránybaiv állanak.

3 ) A’ tes t’ alkattatása. Az e rő s ,  feszes testtel 
rendszerint együtt jár a’ jó gyomor is , és megfor
dítva. Igen ritkán van másként.

4) Az éghajlat. Hideg éghajlat a la tt  inkább erős 
és hús eledellel él az ember : a’ meleg alatt pedig 
inkább növény étellel és híg tápláló szerekkel.

5} Bizonyos irtódzások. Vágynak olly emberek, 
a’ kik a’ legártatlanabb étkeket sem tűrhetik  meg.

6) A’ szokás. Ez által gyakran a’ legártalma
sabb étkek is árta tlanokká, sőt még hasznosokká és 
szükségesekké is válnak.

7) Az étkek’ készülete. Ez által azoknak tulaj
donságai külümbféle módon elváltoztatnak, jobbak
ká vagy roszszabbakká, könnyebb vagy nehezebb 
emésztetűekké tétetnek.

8) Más ételnek egy jU,t; étele nagyon megváltoz
tatja azoknak emészthetőségét. így p . o. ha  téj-ét-  
kek után azonnal savanyt vesz magához az em ber,
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jobbára roszszul esik a’ tej. Ellenben bizonyos nehéz 
emésztetű étkek, a’ jó b o r ,  vagy valainelly fűszer ál
tal könnyebben emésztetnek $ a’ savanyú étkek a’ bús 
és bal egyiittélele által megváltoznak, és i. t.

De a’ legegészségesebb és legártatlanabb ételek 
és italok is ártalmasokká és emészthetetlenekké vál
nak , ha m értékte len , a z a z :  egyszerre nagyobb mér- 

i tékben vé te tnek , mintsem a’ mennyit a’ gyomor ere- 
\  je megemészthet. Az illy evés és ivásbeli inértéklet- 

lenség háromféleképpen árt  az egészségnek. Az emész
tő érékét m egerőlte ti , ’s ez által elgyengíti 5 gátol
ja az emésztést, mivel az illy sok élelem nem dől- 
gozlathatik-ki illőleg, ’s következésképpen sok tisztá- 
talansug és durva szer származik a’ gyomorban és 
belekben. Végre aránytalanul szaporítja a’ vért és 

' nedveket, a’ mi állal a’ vérforgás és életemésztés 
igen sebesíttetik. Ezért a’ gyomornak minden meg
terhelése után nehézség és teliség éreztetik a’ has
ban (altestben) , továbbá undorodás , lustaság , ál
mosság, felbüfügés, ásítozás, szédelgés, főfájás 5 és 
nagyobb m értékben: hányás, kolika, ’s t. e f . ; és a’ 
gyakor megterhelés sokszor okot ád a’ legnagyobb és 
legmakacsabb nyavalyákra , a’ Hypocliondriára, ma
kacs bőrnyavalyákra, gutaütésre, sorvadásra és víz- 
kórságra.

Helyes táplálást ..gyaníthatni, m ihelyt jó az 
emésztés* Ezenkívül a’ testnek külső mivoltából is 
könnyű azt megítélni. Ha ez folyvást egyenlőn maJ 
rád , és a’ testnek részei mindenkor hasoneránybail 
maradnak 5 ez derék tartós egészségre mutat. A’ kö- 
véredésre való nagy készség jobbára gyengeségre mu
ta t  , és még roszszabb, ha egyes részek erősebbed-
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n e k , *s kövérednek, más részek pedig sováhyodnak. 
13e szinte olly ró sz ,  }ia a’ test altaljában jó étvágy 
(appetitus) inellett e lsoványul, és a’ táplálás nincs 
illő etányban a’ felvett tápláló eledelekkel. A’ jó 
tapláltatás jegyei közé tartozik a’ bőrnek kellemetes 
ineiséklett vörössége is ,  és minden részeknek kedves 
egy mértékű melegsége. A’ nagy veresség, kivált 
az egyes részeken, szinte mint a’ nagy m elegség, 
nem jó jel. A’ bőrnek balavány színe gyakran a’ 
színbőrnek áthathatlanságától származik, és így nem 
mindenkor jegye a* gyengeségnek* A' halaványság a’ 
test’ duzzadtságával és hidegségével párosulva, min
denkor rósz vérvegyületre, és a’ testnek hiányos 
táplál tatására és gyengeségére mutat.

Befejezésül még a’ jó em észtés’ á b r á z o la tá t  
lá s s u k !

Ilelyee az emésztés^ lia a’ fogak alkalmatosak, 
és a’ jól megrágott étkekkel elég nyál vegyíttetik. 
Továbbá ha jó ,  rendes étvágynál az étkek jó izuen ,

t f r  '

és a’ léleknek bizonyos vidám részvételével éte tvén, 
a’ gyomornak minden legkissebb kelletlen érzése, 
nyomatása és dagadása nélkül a’ tagok ébrensége és 
könnyűsége ’s t. eb inellett készíttetnek el a’ gyo
morban és bélcsőben, és végre a’ tápláló szereknek 
illendő elválasztása után egyformán elegyített b a r - '  
nás sárga , sem nem igen kemény, sem nem ig.cn 
liig ganajként üríttetnek - ki* I t t  még meg kell je
gyezni , hogy mindjárt étel után bizonyos könnyű 
lankadtság, restség és álmosság szokott származni, 
inelly néinellyeknél lassú borzadással, másoknál pe
dig rövid hévséggel vagyon párosodva* A’ hideg; 
mindazonáltal i t t  jobb a’ forróságnál, rs legjobb,

4
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ha niinil a’ kettő hiányzik. Mihelyt az emésztés j 
mellynek nem kell üt óránál tovább tartania , elvég
ződön  , a’ test és lélek előbbi vidámságának és kön
nyűségének azonnal Yiszsza kell állania. A’ nagyon 
szapora emésztés _a* gyomornak felette nagy, vagy 
beteges ingerelhetőségére m uta t,  és megfordítva. 
J£jnésztés alatt vagy u tá n n a , nem kell sok szélnek, 
és még kevesebbé kelletlen , keserű, savanyú ’s t. ef. 
szájíznek mutatkozniuk; rendkívüli szomjúságnak 
sem kell jelen lenn ie ,  hanem lia az ember igen sós, 
vagy száraz étkeket evett. A’ helyes emésztésnek 
mind ezen je le i ,  azomban némelly kivételt szenved
nek a’ test alkotásához, ko rhoz , szokáshoz^ Idio- 
synkrasiához, életmódhoz, és az ezzel üszvekapcsolt 
testi mozgásokhoz és erőltetésekhez képest. így p. o. 
azon gyermekek és személlyek, a’ kik erősen mozog1- 
nak gyorsabban emésztenek, mint sein azok az em
berek , a’ kik kevés mozgást tesznek; továbbá magok 
az élelmek is szembetűnő kiilümbséget okoznak. Azom
ban minél kevesebbé érzi valaki ezen utolsó külümb=- 
séget, annál jobb.

' ' rHa mar mind ezen előadott rendszabasokat, in
téseket, és tekinteteket illendően megtartjuk, nem 
fogunk egészséges éhezés, vagy illő étvágy nélkül 
szűkölködni.

2. Szerek  a' m egterhelt  gyomornál.

A’ gyomornak minden nemű megterheltetésénél 
legjobb és legbiztosabb eszköz az addigiam kiéhezés, 
míg a’ gyompr ismét helyre á l l ,  ’s azután inkább
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többször és mindenkor kevesebbet kell enni j mint 
sem egyszerre jól lakni. Ha a’ megterhelés után émel- 
ges es hányas következik , Tehát ezt gyenge j lágy- 
meleg theaval elő kell segíteni $ de soha sem kell 
azt meleg b o r ,  l ikőr, Hoffman - cseppek j ’s t. efi 
altal gátolni. De más részről nem tanácsos minden 
megterhelés után azonnal hánytatót bevenn i, leg
alább orvosi rendelés nélkül. Nehány csésze langyos 
th é a ,  vagy mérsékelt erős kávé téj nélkül gyakran 
elegendők a rra ,  hogy az émelgést, gyomornyoma* 
tást,, rósz ízű böfögéseket, és a’ gyomornak egyéb I *
bajait lecsillapíttsák, és egy hasznos, gyenge hasme
nést okozzanak. Igen hasznos illyenkor a’ gyomor- 
tajakat és a’ hasat tenyérre l , és meleg posztóval 
VaSy gyapjúszövettel gyengéden dörgölni. Ezen szer, 
valamint egyáltalján az altestnek (hasnak) melegen 
tartása , a’ gyenge gyomorra és hasra nézve igen hat
hatós és ajánlandó. Etel után egy pohár jó bor rend- 
Szerént jól esik a’ gyenge, lusta gyomornak, ’s né
ki hasznos melegítő ingert ád az emésztésre. A' ki
nek azomban tőle savanyú felbüfügése származik  ̂
Egészen fel kell véle hagynia. Rendkívül foganatos 
a gyomor’ erősítésére néha egy pohár hideg friss víz 
reggelenként éjomra iva. Igen ártalmas azon előlié
i t ,  hogy az ember reggel l ik ő r t ,  pá linkát,  vagy 
bort  igyék az emésztés előmozdítása végett. Éppert*' 
ez altal ron ta tik -e l, rész szerint mivel ezen szerek 
a’ gyomorban olly természet elleni ingert gerjeszte- , 
nek i melly az embert mérték feletti evésre csábítja 9 
rész szerint ped ig , mivel a’ rostoknak azután követ
kező ellankadása a ’ gyomornak illendő munkásságát 
Sálolja* Néha a ' hibás emésztés oka az első utak-

4*
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nak taknyos és más tisztátalan üszvetorlalaiban á l l , 
inellyeknek kitakarítása nélkül lehetetlen az alapos 
segítség. Ezen eseteket azomkan és az ellenek való 
m-vosszereket az Orvos* ítéletére kell b íz n i , nein pe* 
dig azonnal hánytató , *s hashajtó szerekhez nyúlni.

3. A1 természeti ürülések az emésztésre 
nézve.

A’ széküriilés által minden földnemíí, durva és 
egyéb feloldozbatatlan, *s nem hasonlítható részei 
a' tápláló szereknek, úgy nem kitlömben a' gyomor
nedvnek, és epének részei nyálka, és a* mit a* vér 
a’ belekben Ip rak , kiiiríttetnek. A’ vizellet által 
minden felesleges v ize s ,  só s ,  olajos és íüldnemű ré
szek gyulvány-savannyal együtt takarodnak - ki a’ 
te s tb ő l , ’s a* bőrgőzölgés minden finom , idegenné 
le t t  ama’ felesleges vizenyős részektől megszabadít
ja a’ te s te t ,  mellyek a* két fent nevezett utakon 
nem takaríttathatnak - ki.

Minekutánna az emésztés’ foglalatossága a’ t á p 
lálócsőben végbe v ite t ik ,  és minden fent említett 
haszontalan részeknek egyesülése bizonyos egyenlő 
vegyítékű , ’s az epe’ festő szere állal barnás sárga 
színre festett büdös tetemmé (gyurmává az új Ma
gyarok szerénél. melly ganajnak , ’s székürületnek 
neveztetik , szabad akaratunknak minden befolyása 
nélkül megesik; ezen tetem öszvegyiil a’ végbélben, 
és azoknak az életinívezetre nézve szükséges kiüríté
sét egészséges állapotban a’ ganajlatnak mennyisége 
és csípőssége által okozandó akarat nélkül való iirü-
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lesi erőlködés jelenti - meg. Az ürülés* végbevilele 
neműképpen akaratunktól függ , a* mennyiben a* vég
ből zaro izmával a’ ganajHtot viszsza tarthatjuk, és a’ 
mennyiben a vegbél’ felsőbb kórforma izomrostjaira 
szabad akaratunkkal munkálódhatunk, és ezen munkála
to t a’ választóhártya' és hasizmok’ önkényes mozgatása 
altal gyámolíthatjuk, és e’ szerént a’ ganajlatot ki
üríthetjük.

Nem jó ezen szabad akaratunkat tovább gyakor- 
l a n i , mint inig azon helyre juthatunk, a’ hol kiürül
hetünk. Ha ganajlatunkat tovább viszsza tartjuk} 
tehát vagy igen kifeszíttetik és e lerotleníttetik a’ 
végbél a’ nyílásnál tartózkodó ganéj á l la l ,  és az 
aranyeredények szorongattatnak , a* m iá lta l  az arany
érré ok adatik } vagy pedig a’ ganéj újra viszsza szo- 
rittatik a’ vastag bé lbe , és az ürülés kívánat egészen 
megszűnik, a’ ganéj’ rothadása gyarapodik , a’ szemét 
folyó részeinek, mellyek az élelmivezetnek mindenkor 
ártalmasak , felvételére késztetnek, és annak hátra ma
radó részei folyvást keményebbednek, melly által az 
utóbb következendő székürülés nagyon nehézzé tétetik.

Az üriilésnek természeti ösztöne nem lehet min
denkire nézve egyenlő gyakor. Rendszerént napon
ként egyszer áll elő, a’ ini legjobb is } vágynak azom- 
b a n , a’ kik néha napjátan kétszer —  háromszor} 
ismét mások, a’ kik minden másod — harmad nap csak 
egyszer ürülnek. Mind a’ két utolsó esetben, ha a’ mel
le t t  az ember egészséges, jól táplállalik , a' hasmenés
től m e n t t} ha az ürület jó tulajdonságú, és elegendő 
mértékű; tehát semmit sem kell ellene ten n i ,  ha
nem a’ Természetnek szabad folyamatot engedni.

Az egészséges őrületnek sem igen keménynek,



54

sein igen lágynak, és még annál kevesebbé híg fo-? 
Jyónak nem kell le n n ie ;  színe pedig kissebb vagy 
nagyobb mértékben setét,, barnás sárga legyen ; to
vábbá teljesen megemésztett, egyenlő vegyiiletű és 
a lkatú, de még se felette tetemes legyen. Az egész
séges , mértékletes életű , jó emésztésű , naponként 
ürülő ember* üriilete altaljában 8 — 10  latot tesz.

Az üriilésre késztő természeti ösztön nem min
den embernél áll aJ napnak ugyan azon idején elő , 
azt azomban akár mikor jelenti magát, ki kell elé
gíteni. A* ki ezen ösztönre, és annak kielégítésére 
nem ügyel, könnyen hajlandóvá lesz a* szorulásra, 
mellyből könnyen szelek , görcsük, hasduzzadás, vér- 
torlás az altestben, főfájás és más egyéb bajok szár
mazhatnak. A ’ mint azomban a’ szokás áltáljában 
igen sokat te h e t ,  úgy a" testet is arra vehe ti ,  hogy 
a’ csak egy kévéssé mértékletes és egyforma életmód
nál az ürülés’ ösztöne mindenkor ugyan egy idő nap 
tájban áll elő. Erre nyilván legalkalmatosabb idő 
a’ reggel, minthogy akkor legkevesebb ember hátrá l
talak fogtalatosságai és kürnyülállásai állal a’ termé
szet kivánatait azonnal kielégíteni, és mivel ezen 
időben az emésztés, az el- és kiválasztások legtükél- 
lelesebben el vágynak végezve.

Az ürülést természeti ösztönüzet nélkül erőlkö
dés és szorongatás által a’ lélekzet viszsza tartásával 
kényszeríteni, felette ártalmas , és könnyen végbél- 
düllyedést, sérüléseket, és vérszakadásokat okozhat.

A’ vesék által a’ vérből kiválasztott, innét a’ 
vízhólyagba le v e z e te t t , és e ttő l megtelése után ki
ü r í te t t  hugynak, hogy egészséges vizelletnek tekin
tethessék., tisz tának , czitroin színűnek, sem nem
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nek kell lennie, és kiürítéskor egy kevés habot ver
n ie ,  melly mintegy fél óra múlva ismét elenyé
szik , csak alulról felfelé teke formán emelkedő4
homályos íelhotskét m u ta tn ia , és reggelre egy ke
vés szálladékot iillepítenie-le,

Azomban a’ bugyinak mivolta nem minden em
bernél egyenlő, és szinte m int mennyisége is min
den személlynél különösen a' constitutio , életmód, 
idő és eszlendőszak külömbségéhez képest külümbü- 
zik. Egy meglelt embernek egésznapi hugya 1 1/ 2 — 
2  1/2 fontnyira telik. A’ gyermekek’ hugya vizenyő- 
sebb, szagatlanabb és ízetlenebb, mint sem az idő
sebbeké. Az erős izmos emberek, és az ollyánok, a’ 
kiknél a’ munka, mozgás és melegség által nagy a’ 
bőrkigűzülgés , kevesebbet, de színesebbet, és csí
pősét vizelnek. A’ gyenge embereknél, az ülő élet
módnál, nedves levegőnél és sok italnál bővebb, de 
egyszer’smiwd halaváuyabb és vizesebb a' hugy. Ez 
rendszerint reggel szokott legsűrűbb lepni.

A’ liugyozás’ szükségét az embernek a’ vizelles 
ösztöne adja tu d tá ra , a’ melly gyakrabban elő a l l , 
mint sem a’ Bzékürülés* ösztöne. Minthogy a’ vizel- 
lés’ ösztöne nem m u lik -e l , mint a’ székürülésé, ha
nem állhatatosan meg marad j és folyvást sürgetőb
bé v á l ik , tehát azt annál inkább ki kell e lég íten i, 
*s nem kell akaratunkat a’ hólyag* bézárására erá- 
nyoznunk. Ez által a’ hólyagnak felettébi kifeszülé
se miatt annak zsibbadása, örökös gyengesége 5 sőt 
még szélszakadása is , és a’ vizelteinek a’ hólyagban 
való hoszszas késedelme miatt földnemű részeknek 
le té te le , és hólyagkő származás okozlalhalik. Mint
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hogy pedig az ember a’ v ize llés t , akaratját as hó^ 
lyag zarizmanak ellankasztására erányozva, eszkö
zölheti a nélkül, bogy a’ vizellet ürítés szükséges 
volna, es a természeti ösztön altal jelentetnék  ̂ na
gyon kell vigyázni, hogy ezen szabad akarattal ne 
igen gyakran éljünk. A* kik gyakor vizelésre szok- 
latjak magokat, nyilván ártanak magoknak. Ez után 
soha sem lerjed-ki illőleg a* hólyag, folyvást jobban 
üszvezsugorodik, és falai annyira megvastagodnak, 
hogy ihaga szűkülve m arad , és némelly nehéz ’s fáj
dalmas bajokat okoz 5 és rendszerént azon rósz kü- 
vétkezést szü l i , hogy az illy emberek utóbb vizelle- 
leket éppen meg nem tarthatják,

i .  A'hasszorulásról, a’hasmenésről; — El- 
lenek való szer.

A' /a s szorulás kivált az előkelőbb és olly sze- 
mellyeknel, a’ kik sokat ü lnek, sokáig alusznak, és 
a mellett jól é lnek, sok veres fanyar bort  isznak 
vagy erős kávéval élnek, sok d u rv a ,  tészlás, szá- 
ráz étkeket esznek, és kevés vizes italt  isznak, igen 
gyakor báj. Ezen emberek közzűl sokaknak csak min- 
den inasod, harmad, negyed nap vagyon székürülé- 
sek , ’s még ez is bajosan megy végbe. Ük gyakran 
liaslisztílóval akarnak magokon segíteni, ’s így a* 
bajt még roszszabbá teszik, mivel a ’ hashajtó szerek 
gyengítőnek, és a‘ bélcsatornát kiszárítják. Ezen ba
jon az által lehet legbiztosabban és alaposabban se
g í te n i , ha az ember életmódját megváltoztatja , és 
az említett okokat elkerüli. Különösen ajánltatik
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zet igyanak, és inkább lág y ,  leves ételekkel, főit 
gyümölcsösei ’s t, ef. éljenek, mint sem száraz, tész- 
tas etellel es hússal. Thé helyet jobb nékiek egv 
csésze jó kávé egy kevés tejjel $ azoknál , a’ kik do- 
lianyozni szoktak, egy pipa dohány reggel szíva, elő 
szokta mozdítani a’ székiirülést. Ha ez nem használ, 
tehát gyakran az altal is ,  hogy az ember mindennap 
b ’zonyos időben szükség kívül is árnyék-székre megy, 
és egy ideig szokott helyezőiben m arad , reá szoktat·* 
hatni vegre a ’ végbelet a’ mindennapi iirülésre. Ha 
ez sem hasznai, tehát az időről -  időre használandó 
klistérek (allövetek) székfű-virág forrázatból, vagy 
csupa lágymeleg vízből olajjal, vagy szelíd kövér-* 
seggel elegyítve , legártatlanabb palástoló szert szol
gáltatnak, csak hogy ne igen gyakran használtassa
nak. A’ hashajtók semmit sem használnak, kivált az 
AIoéból, Jalappából és más hasonlókból álló csípős 
szerek , mint p. o, a’ hashajtó pillulák (labdacsok) 
’s t. ef. Egyébaránt jól tselekszi az ember, ha ezen 
bajban , az i t t  előadott szerek nem használván , or
vosi tanacscsal é l ,  mivel az az életkorral folyton ne- 
vekedik, és végre felette veszedelmessé válhat.

A’ hasmenésre való hajlandóság rend szerint olly 
személlyeknek tulajdona, a’ kik nagyon izgathatok, 
könnyen meghűlnek, gyönge gyomrok és bélcsüvük 
vagyon, sok vizenyős, lankasztó, tápláló szerekkel 
élnek, es nincs illő kigőzölgések. Ezen hajlandósá
got nem kell hirtelen megszorítani az öszvehúzó és 
szárító szerekkel mind addig, míg nem mértékfelelli 
és e lerőtlenítő hasfolyásá nem válik. Gyakran hasz
n o s ,  és olly eszközül szolgál, melly által egyéb lii-
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bás iirüléseket pótol-ki. Ila az éppen említett alkal
mi okokat elkerüljük ; tehát ezen baj lassanként mar 
gátol is gyakran megváltozik. Az illy személlyekre 
nézve fő dolog a’ kigőzölgésnek fentarlása *s előse-? 
gítése , az altestnek és kivált a’ láboknak melegen 
tartása. De ezenkívül szorgosan örízkedniek kell min
den m egterhelte tés lő l, és az olly élelekkel 's italok
kal való é lé s tő lm e l ly o k  könnyen székürülést okozr 
n a k , p. 0 . minden savanyú főzelék- és "yüinülcsne- 
ineklő l, hideg tejtől , savanyú bortól , *s t. ef. Ki- 
lenben reájok nézve leghasznosabb a" húsé te l ,  kivált 
a ’ sült h ú s , tészlás ételek, kolompér, rizskása, jó 
fejér kenyér, egy kevés melegítő fűszer ’s jó veres 
b o r ;  az is hasznos az illy személlyekre nézve , ,  h a , 
a* mennyire leh e t ,  igen mértékletesen isznak, és ita
lok közé egy kevés veres bort vegyítenek. Az illy 
embereknél minden heves indulat azonnal hasmenést 
okoz , melly egyébaránt őket a’; heveskedésnek más 
ártalmas munkálatjaitól megóvja, *s azért azt, ha 
nem mértékfelett i , illy esetekben nem kell hirtelen 
meggátolni. De az illy személlyek soha sem inene- 
kednek-meg a’ hasmenésre való hajlandóságoktól , ha 
a’ haragra, boszszonkodásra, és más indulatokra ger
jesztő alkalmatosságokat nem kerü lik , vagy indula
toskodásokat ineg nem zabolázhatják.

5. A’ szelekről, gyomorgörcsről, és égető 
fel böfögésről — Ellenszerek.

A r sze lek ’ bajai egyedül az e lrom lott  rósz emész
tésnek a’ következései .  Az egészséges erős gyomor



semmit sem tud a* szelek felől , vagy legalább nem 
esnek terhére. A* ki bennek szenved, annak azon 
kell lennie, hogy einészlő életmíveit tökéletes erős ál
lapotba helyheztesse , és abban megtartani iparkodjék. 
Lzt csupán csak helyes életrend , testi munkáíódásii 
életmód , vidámság és lelki csend által eszközölhetni.

Reggeli felkelés előtt az altestet vagy hasat dör
gölni kell abaposztóval , azután egynéhány csésze 
jó kávét in n i , és könnyű mozgást tenni. A’ szelek’ 
bajai gyakran azonnal megszűnnek, mihelyt a’ gyo
mor egy kevés étel állal ingerelletik  ̂ ennél fogva jól 
teszi az em ber, ha egy kevés ozsonával él, p . o. egy 
kevés irósvajas kenyérrel, vékonyan kenvén reá a’ vajat, 
vagy sóval és gyömbérrel fűszerezett kenyérrel. Estve 
felé ismét egy keveset kell sétálni. A’ vacsora mér
tékletes légyen $ leghasznosabb egy kevés só d o r , 
Cervelate - hurka , senyvesztett hűs , sós csuka, hé
r in g ,  nyél-pecsenye (de azon szalonna nélkül, mel
lyel kitűzve sü tte t ik ) ,  vajas-kenyér. E rre  jó keserű 
sert iszik az ember illő mértékben , és kellemes mu
latságok által felvidulást szerez magának.

A ’ kitől k ite lik , tartson lo v a t ,  és lovagoljon-ki 
naponként reggel 9 órakor , délután pedig 3— 4 óra 
tájban; vagy vadászszon, vagy ásson 's kapáljon a’ 
kertben naponként néhány óra folyásig. A’ vadász, 
kertész , és fjlldmives életmód legbiztosabb eszköz 
a’ szelekre való hajlandóság’ kiirtására.

A gyomortájnak öszvezsugorító fájdalma kivált 
délután 3—4 órakor, böfögéssel és valóságos oká- 
dással egyesülve, kiilömböztetik - meg a ’ gyoinorgiir- 
osol az altestnek egyéb bajaitól.

Az arra hajlandó személlyeknél felette veszedel-
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ines a’ gyomornak minden megterheltetéso; a’ puf
fasztó főzelékekkel, borsóval, babbal, lencsével, 
káposztával, kelle l,  karalábéval ’s a‘ t. gyümölcs-, 
csel , salátával , savanyú borral és serrel , savanyú 
kenyérre l,  mézzel, csemegével, szalonnával, avas 
vajjal, le jje l,  sajttal, gombóczczal, gyümölcsös vagy 
leves süteményekkel való élés,

Semmi sem ártalmasabb , m int a ’ savanyú , vagy 
pedig éretlen s e r ;  jó ,  keserű, erősítő sert mind
azonáltal lehet képesént inni. Különösen vigyázni, 
kell az ételközi ivásnál. Legjobb, ha előbb nem 
iszik az ember , hanem estve vacsora után,

A’ gyomorgürcs’ gyógyítására megkívántató dol
gok közűi egy az arra való ügyelés, hogy az emész
tés jól menjen végbe, és hogy a’ tápláló gyurma a’ 
gyomorból könnyen által mehessen a' vékony belek
be. E rre  nézve legszükségesebb a’ szorgalmatos moz
gás. Ennél fogva, a’ mennyire csak le h e t ,  kerülni 
kell az ü lé s t ,  és őrizkedni az étel után azonnal te
endő alvástól. Mindjárt reggeli után mozogni kell,  
a’ mennyire le h e t ,  szabad levegőn; ugyan ez 
ajánllalik ebéd után is ,  ’s ekkor a’ biliárdozás jó fo
ganattal jár ; ugyan ezt kell tenni délután 4— 5 óra 
tájban. Ezen kívül azon legyen az em ber, hogy a’ 
tartós megelégedés és lelki vidámság környezzék,

A’ lábokat melégen kell t a r t a n i , az egész testet 
naponként egyszer posztóval d ö r z s ö l n i ,  ’s reggel és 
estve a’ gyomor tájba meleg faolajt kenni. Ezen 
kívül abaposztó övvel körül kell az altestet üved- 
zeni.

Az égető felböfögés a’ gyomorból való kozmás 
vagy savanyú felböfögésben áll.
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Oka az em észtő  erőnek , és a* gyom or’ féregfor
ma mozgásának erő t len ség e ,  m e l ly  a’ szerfe le tt i  kö
vér é tk e k tő l , k ivá lt  ha a’ kövérség már a v a s , vagy  
avasságra hajlandó , szokott származni.

Ha ellenben savanyú a’ íe lb ö fü g é s , m indentő l  
tartózkodni k e l l ,  a‘ mi a’ savany-forrást a ’ gyom or
ban e lő se g íth e t i .

Ha a’ gyom or e lsavanyodása inál' egészen e lh a-  
t a l m a z o l t , és már jelen vagyon a’ savanyú fe lb ö fö 
g é s , minden próba haszonta lan ,  m elly  annak e ln yo
mására fordíttat ik . E llenben iparkodni kell azt in 
kább e lő m o z d íta n i ,  hogy a’ savany a* m ennyire l e 
het  egy cseppig k iürí ltessék .  Ha ez végbe nem m egy,  
bizonyos lehet  benne az e m b e r ,  hogy az újra fe lv e 
endő éte lek  és italok , a’ még jelen lévő savanytól,  
m int a’ kenyér-tészta egy kevés kovásztó l , savanyú  
forrásra késztetnek , és h ogy  az égető  b ö fögés’ kín
ja újra kitör.

A' savany kiürítésének eszközlésére és e lő s e g í 
tésére nézve semmi sem jo b b ,  m int 1) egy kevés le 
ves  szerecsenydióval fű szerezve ,  de p e lrez se ly  és 

más zöldség nélkül készülve; 2) erős testi mozgás az 
eml í t e t t  leves '  étele  után.

A ’ gyomorsavanyra való hajlandóságnak gyöke
res kiirtásara szükségképpen m eg k ív á n ta t ik , h ogy  
az ember

1.. Minden táplá ló  szerektől tartózkodjék ,  m e l-  
lyek a’ savanyú forrást a’ gyom orban fen Llártják. 
Ide tartoznak leg inkább: a )  a’ s e r ,  m elly  tudva lé -  
v ő leg  igen hamar megsavanyodik a' melegség által $ 
(>J  a’ gabona-pálinka ,  m iv e l  a’ v izet egy kevés p á 
linkával v eg y ítv e  elegendő m eleg  á l la l  eczetté  vá l-
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toztathdtni $ c)  a’ nagyon megsavanyitott kenyér, 
m ive l ,  a’ m int tudva vagyon, egy kevés savanyu 
kovász egész nagy siitőteknyő tésztát megsava- 
nyíthat.

2 . A’ té j ,  melly gyomorban lévő sava/ry állal 
savanyú savóvá változtatik}

3. minden savanyok , savanyú ételek és italok* , 
és könnyen savanyú forrásba menő növények 5 sajt, 
gyümölcs, káposzta, k e l ,  to rm a ,  sp iná t,  paréj j 
sa lá ta , répa.



HARMADIK "SZAKASZ*

É l t e l e  m s z w t á í .

H ű tő ,  frissítő, 's egyszer’smind tápláló gyü
mölcs. Á’ külüniGTefe' almafajok egészséges létének 
megítélésére legbizonyosabban szolgálhat azoknak íze. 
Minél kellemesebb ízű valamelly almafaj, annál in
kább kedvez az egészségnek. A’ savanyú, fan y ar) ’s 
a’ szájat öszvehuzó almáktól tartózkodni kell 5 mert 

tapasztalásból tudjuk , hogy az illyenekkel való élés 
gyakran gyomorgörcsöt, és ínás emésztésbeli nyava
lyákat szült·. A’ tö l tö t t ,  és hegeszte tt ,  vagy kocso
nyáit alma igen veszedelmes mesterkéletj ellenben 
a’ fojtott a lm a , kivált a’ b o rsd o r f , ha csak kelleté
nél több borra l,  ’s irósvajjal nem készíttetett 5 mind 
az ínynek kedves  ̂ mind az egészségnek.

Almubor. Tápláló minthogy sok nyálka részek 
vágynak b en n e} de ugyan azért néha elgyengíti a* 
gyomrot, és gyomorgörcsöket okoz. A* fövény el
len igen hasznos szernek tartatik»

, Á fonya. Ez kellemes savanykás édes í z ű , ’s 
gyengén zsugorító gyümölcs.

Annnus·. Ez a’ hév Asiának legnyalánkabb cse
megéi közé ta r to z ik , a’ szaga v id ító  fű s z e r e s , íze
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pedig borsavanykás* A* gyiiinülcs levének saját , rá-· 
gó , tulajdonsága vagyon , melly az éretlen gyümölcs
ben erősebb mintsem az ere iben} ez nem csak hogy 
a’ fogakat elvásítja, hanem még az ajkakat, ’s az 

' ínybúst is felrepegeli, és inegvérzi.
Angolna. Igen kövér édeskés izű b a l ,  mellynek 

ételétől óvják magokat mind azok, kiknek emésztő 
mívszereik gyengék  ̂ sót még azoknak sem tanácsos 
azzal megterhelniük magokat, kiknek erős gyomrok 
vagyon*

AniSi G yengéded ingerlő ,  kellem es fűszer, inel ly  
a’ testnek e l -  ’s k iv á la sz tá s i t ,  kiváltképpen pedig a' 
sze lek ’ m eg in d ítá sá t ,  ’s a" melynyálnak fe loldozását  

hathatósan eszközli.
Anisos-kenyér. Ártatlan n y a lá n k sá g ,  k ivált  

azon e se tek b en ,  a’ m ellyekben  az ánis’ ingerlése  

hasznos.
A p ró-sző lő . A’ benne bőven találtató czúkor- 

szer miatt igen tápláló 5 mindazonáltal a’ nagyobb 
mennyiségben való vele élés könnyen okoz gyomor- 
savanyodást és puffadást. A’ Korinthusi ap ró -sző lő  
kevésbé tápláló , ’s nem olly hamar savanyítja -e l  a’ 
gyomrot, mint a’ malozsa-szőlő.

Articsóka. Igen kellemes, és gyengén izgató 
tulajdonsága miatt egészséges eledelt szolgáltató ker
ti növény, mellynek kelleine nevekedik, ha zöld 
borsóval vagy petrezsellyel kész ítte tik -e l ή mellyért 
is valóbau vétek azt irósvajban és fűszeres mártások
ban úsztatni.

Bab. Ennek gyenge hüvelyei kellemes egészsé
g es ,  és nem nagyon puffasztó eledelt szolgáltatnak. 
Ezen utóbbi tulajdonságokat a’ hüvelyek megvénűlé-



sükkel elvesztik. A ' száraz bab nehéz , durva , és 
nagyon puffasztó e ledel, ’s ugyan azért csak erős sze
mélyeknek v a ló ,  a’ kiknek is akkor hasznos, midőn 
erősebb testbeli mozgásokat tesznek. A' bab-saláta 
egészséges gyomrot kíván. A’ betsinált zöld bab is 
nehezen megemészthető, de ennél még erősebb emész* 
tesi tehetséget kíván a’ száraz C

BarnczL  Igen kellemes izíi, de nagyon hűtő 
gyümölcs, mellyért a’ gyenge gyom rű , ’s belső héy- 
se£ e l ne,n ^ 1Γυ személyeknek azt igen mértékletesen 
b o n a l  vagy czukros pálinkával a ján lh a tn i ; mert kül
lőmben gyomorgürcsüt, rágás t ,  hasfolyást és ef. kön
nyen okozhat.

Iiáb. Még akkor is nehéz megemészteni, midőn 
fűszerekkel készíttetik. A’ gyermekeknek kellene azt 
mértékletesen adni.

í
Bárány·-hús. Valamennyire' száraz és kévéssé 

hevítő 5 jó nedvek készülnek belőle, ’s könnyen meg
emészthető.

-Zückert szerent a’ béka-bűs igen egész
séges, táp lá ló ,  ’s könnyű emésztésű, ha Május és 
October között fogatott tiszta vízben. A’ béka-czom- 
bok legnagyobb becsben vágynak.

Birha-hús. Ollyan mint az ürüé, csak hogy ke
vésbé megemészthető. ,

B irha-sa jf, Igen tápláló , ’s ha addig á l l ,  míg 
így része a’ poshadás által felolvasztatván illatlűg 
természetet vesz m agára , könnyű emésztésű is $ m ert 
amaz illatszerek a’ gyomor’ érzőinait hathatósan in 
gerük.

Birka-tej^ A’ benne bőven találtató túrórészek
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in iatt táplálóbb más á latok’ te j é n é l , de nem olly  kön
nyen em ész th ető .

Bodza. T á p lá ló  > könnyű  e m é s z té s ű , 's a’ k i

ürítéseket eszközlő  szer.
Bor. E z  a’ legjobb ingerelve erősítő  s z e r ,  ez 

bír ama jó ltévő  e r ő v e l ,  m e l ly  altal az agvvelo  s az .> 
érzoinak’ munkálkodását íe lm a g a sz ta lja , ’s íg y  az  ̂
•egész élet in ívezetnek  é lethalasat  liathatosb m ozgásba  
h ozza .  Innét vagyon annak ama komorságot e losz la
t ó ,  bús sz íveket v id í t ó ,  a ’ gondolkozó teh etséget  
fe lmagasztaló , ’s az egész te s te t  erősítő tulajdonsá
ga. Ezen iminkálódások annál gyorsabban tűnnek- ( 
e l ő ,  m iné l több szeszes részek vagvnak a b o ib a i j ,
’* m inél i l lattóbbak azok. Az egészséges borban a ’ 
szeszes  és savanyú részek k ö zö tt  o l ly  aránynak kell / 
l e n n i , h o g y  egyik  a’ másiknál jobban ki ne tessék.  
M in é l  éretlenebb a’ b o r ,  annál több benne a’ savany,  
m e l ly  a’ g yo m ro t  nagyon in g e r l i ,  ’s gyom orsavanyo-  
dást o k o z ,  és ha egyszer’smind a’ borban sok borkő  
v a g y o n , a’ nedveket is földrészekkel m egiszapítja .
Ha a’ borban sok szeszes részek vágynak , akkor az 
nem  csak az izmokat és é rz ő in a k a t , hanem még a’ * 
vért is in g e r l i , m e l ly  okra nézve k ivá ltképpen a fia
tal ’s tüzes szem élyeknek ártalmas. A ’ jó ,  könnyűi,
*s nem igen éretlen bor Frissít, v id a m it ,  de iü ltsege t  
és jó k ed vet  szerez. A ’ leggyengébb s legjobb bor
ral való  inértékletlen élés is mindenkor ártalmas.  
Igaz ugyan , h ogy  szokás á lla l a’ borivást annyira v i
h e t n i ,  h ogy  abból sokat in egb irh a tu n k ; azonban  
mind e’ m el le t t  sem m ara d n ak -e l  az iszákosság’ ár
talmas következései.  Tulajdonképen csak akkor k 
l e n e  borral é ln ü n k ,  midőn tartós munkában, va

!



Iioszszas járásban elfáradtunk., vagy midőn vidámság,  
’s jó  kedv felingerlésére szükségünk vagyon. A ’ ven
dégeskedésnél sok bort  inni mindenkor ártalmas ; m ert  
a ’ gyom or-nedvet  ’s az ep ét  m e g ro n tv á n ,  az emész
tést  akadályozta!ja. Még a’ borhoz szokott  szem ély 
nek is a* vendégeskedés u tá n ,  Jia sok bort  i v o t t ,  sa
vanyú a’ l e l i e l e t e , | m e l ly  jele a’ gyomorban történ t  
poshadásnak.

A ’ bornak közönséges a lkotó részei a* borszesz^ 
a* sz iv a d ék sz er , n y á lk a ,  c z u k o r ,  b o r k ő ,  és még  
néhány növényi savanyak. E zen  alkotó  részek azon
ban külümbféle borokban külöinbüző arányzatbari 
Vágynak. Az édes vagy csemege borokban le g k e v e 
sebb savany talál tátik , és m ég ez is a’ b o r sz e s z ,  
és nyálka czukor á l la l  m ér s é k e lte ik  $ e llenben p e 
dig a’ tetem es mennyiségű borszeszen  k ív ü l  ta lá lta t
nak még ezekben a-1 forrás után e legendő fel nem  
oldozta to tt  czukor r é s z e k ,  a ’ inel lyektől vagyon a’ 
csem ege/ boroknak ragadóssága, ’s édessége ,  m e l ly -  
bez járuló b izonyos  sa já t ,  's fűszeres a la p i z , annak

r  V *  A í  *k e llem ét  neveli .  A csemege borsok vagy  term észe
te s e k ,  az az a’ közönséges mustból l e t t e k ,  vagy  
m esterségesen a' sző lő  szem ekben ta lá lta tó  czukor-  
Szer töm ényitése a lta l készíttettek . Ezen utóbbiak
hoz  tartoznak a’ M agyarországi asszúborok. N em  
szokás ugyan sem ezek k e l ,  sem a’ term észetes édes 
borokkal közönséges ital gyanánt élni \ de szokásban  
vagyon ném ellyekn él az i l lyek et  a’ fü lö s tö k ö m n é l , 
és ven d é g lé sek b en ,  mindgyárt a ’ leves  után ú g y ,  
m in t későbben is csem ege gyanánt inni. Akármelly  
enyhítőknek frissítőknek tessék is azoknak ize  
az azokkal é lőkhek, még is fogyasztják az élete i  vé l ,
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ha egészséges emberek azokkal gyakran , ’s mérlék- 
letlenűl élnek. Az ezekkel való élés után ámbár 
vidámabban latszik lobogni az; életlángja, de ugyan 
azért annál hamarább emészti meg magát. Az erős \  
m unka, öregség^ ’s betegség által elgyengiílt embe
reknek kiváltképpen hasznos az illyen borok’ i ta la ,  
de az egészségeseknek egy áltáljában nem lehet 
ajánlani. A’ savanyu borokban kevesebb borszesz, 
és nyálkaczukor ta lá l ta t ik ,  hanem annál több sa- 
v a n y , következésképpen nem igen szeszesek. Ha 
ezen borokban a' savanyúság nagyobb mértékben va
gyo n ,  és nincsen a* többiekkel mérsékelt arányban, 
akkor az illyen borok gyengítik a* testnek életere
j é t ,  azt ingerlőbbé tévén , megrontják az emész
tés t ,  gyomor savanyodást, égető böffögést, gyomor 
görcsöket szülnek ; megvetik alapját a’ vizi hólyag
ban találtató fövénynek, kiváltképpen pedig pürse- 
néseket, és rezes ábrázatot okoznak 5 használhatnak 
ugyan a’ felesleges kövérség' eloszlatására, mind
azonáltal ekkor is okosan kell velek élni ; mert a’ 
mértékletlen velek való élésből vizikórság származ
hat. De ha a’ borban nincsen igen sok savany, ak- \ 
kor az illyen igen egészséges ital a ’ testi ’s lelki 
munka, és indulatok által elJankasztott egészséges 
személyeknek. Minthogy pedig a’ savanyu borok 
kéngőzzel megterhelve szoktak lenni , tehát arra 
kell különösen figyelinezni, hogy a ’ borok ne le-  j 
gyenek legalább kelletük fölött megkéngőzülve, m int
hogy a ’ nagyon kéngőzölt borok gyomor savanyúsá
g o t ,  fej fájdalmat, rekedtséget, szédelgést, és más 
nyavalyákat okoznak. A’ nagyon kéngőzölt bort 
megismerhetni annak világos sárga színéről, és ha

' v  ■ ' ■ · "  ·
. . ■ * /  :



az abba eresztett tojás héja megfeketül. A’ fanyar 
borokban a borszeszen , és ezt föllülmúló savanyon 
kívül vagyon még b o rk ő , és ezzel néha öszvekütve 
cseralak i s , mellyert. az illyen borok igen haszno
sak a* nyálkásoknak, és lotyhadt testüeknek. De 
ha jó esztendőkben ’s melegebb tartományokban 
lerm eszíettek , jól megérettek 5 ha azokban a ’ bor- 
kő már leüllepedett , ’s a ’ savanyúság a* borszesz 
által mérsékeltetett 5 akkor gyenge italu asztali bo
rokká válnak mind azon személyeknek, a’ kiknek 
tarto^jugjerrc-jragyon szükségük, vagy a ’ kiknek ke
vesebb ártalmára vagyon a* ta r ló s ,  m in t a’ változó 
inger.

Azon borokban, mellyeknek forrása elfojtatott, 
igen sok szén savany vagyon. Az illyenek palacz- 
kokba töltetnek és bészurkoltatnak. Azért az illyen 
palaczkok* megnyitásánál, lia a’ levegő az abban el
zárt  fojtott borhoz fé rh e t , ez azonnal pezsegni 
kezd , melly pezsgést a’ pohárba való töltés után 
is folytatja, és kevés idő elfolyása után a’ gyomor
ban végzi. Az italkor ezek h ű tő k ,  és fr issítők , 
mindazonáltal ha vendégeskedés közben isszák azo
k a t ,  könnyen megrontják az emésztést, inellyért is 
áltáljában a’ gyenge, s gyomor savanyodásra hajlan
dó személyeknek nem adatnak.

A> bor  gYfiigíti azon személyeket, kiknek élet- 
tehetsegük már magaban is elég erős (illyen az ifjú 
kor leg inkább) , m ert ezeket nagyon ingerli 5 aka
dályoztatja testüknek kifejtődzését, érzékenyebbé te
szi a’ hideg, ’s a’ incleg eránt úgy, valamint az á r
talmas külső befolyások eránt is (mínekutánna első 
munkalódasa elvégződött) , és úgy munkálkodik,
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mint a’ trágya a’ fák tövénél, tudniillik: gyiimöl- 
csözteti a ' f á t ,  de árt  a’ törzsöknek. Azon szemé
lyek , kik ifjú koroktól sok borral éltek , r itkán 
lesznek magas és erős test alkotásuak, liánéin in
kább a’ legnagyobb mértékben érzékenyek, és inge
relhetők 5 megtörténhetik ugyan, hogy a“ bor által 
okozott ingert más hathatós ellen ingerekkel ú. m. 
sok ’s erős eledelekkel, és mozgásokkal elnyomjak.

A’ borral való mértékletlen élés alkalmatossá 
teszi a’ testet minden gyuladó nyavalyákra, a’ 
köszvényre, száraz és vízi betegségre, fulladozásra , 
a’ keresztcsont ’s ágyék fájdalmakra, a’ guta ütésre, 
fövény senyvre, ’s vese nyavalyákra.

A’ mértékletlen borivástól származik a’ tagok
nak rendkívül való tunyasága ’s elgyengülése (mel
lyel ismételt borivás állal igyekeznek megorvosolni). 
A’ tagok reszkedése , a’ csuklás, hányás, hideglelés, 
rángatódzások, aluszékonyság és elbágyadás. Ezen 
hathatósabb nyavalyák mindannyian későbben követ
keznek , azonban mindenkor orvosolliatatlánök , 
minthogy akkor már aT test annyira megszokta a’ 
bor* ingere i t ,  hogy ekkor már a’ borivást mint a’ 
nyavalyák* kútfejét többé el nem lehet hagyni.

Az emberi nemzetnek semminemű itala sincs 
annyi meghamisításoknak alájavetve, mint a’ bor. 
Majd égett czukor által kellemesebb szin adatik a’ 
lvalavány és szinetlen bornak, majd a’ savanyu bor 
fejér nádméz által megédesitetik ; majd a’ gyengébb 
közé borszesz keverte lik , a’ világos veres pedig kü- 
lömbféle gyümölcs nedvek által megföstelik, és i. t. 
néha kíilümbféle drága borok mesterségesen készít
tetnek , p. o. a’ m alaga , más alább való borokból,



mcllyek közé perzselt momlola, malozsa szőlő , és 
más szerek kevés igazi malaga borral kevertetnek. 
Gyakran aJ savanyu borok nagyon megkéngőzültel- 
n e k ,  néha pedig ólom-czukorral m egédesíttetnek, 
és ez által valóban megmérgesíttetnek. A’ bornak 
ezen ártalmas meghamisítását legbizonyosabban ki
tapogathatni Hahnemannak ama mindenek előtt is
meretes , és minden gyógyszer tárban találtató fo
lyadékja által. Ezen folyadékból ha egy két csep egy 

■políar borba eresztelik , azoinial homályos salakjtzáll 
a' pohár fenekére, ha a’ bor ólommal volt megha
misítva. Akkor is homályos salak esik a’ pohár’ f e 
nekére , ha a’ borban sok vas részek vágynak, de 
ezen eset ritkán fo rd u l-e lő .  Az egészségnek á r ta l
mas lehet a’ b o r ,  midőn nagyon meg vagyon kén-,  
fiistülve. Erős kén füstöléssel azért élnek közönsége
sen a’ boros gazdák, és kereskedők, hogy az új borok
nak tartósságot, kelleinesb szint ’s egyszer’smind erő
sebb izzadjanak, és így ezeket ó borok gyanánt elad
hassák. Az illy nagyon kénfüstölt borok nem csak kii- 
lömljíéle persenéseket okoznak a’ bőrön , hanem a ’ 
tüdőket is hathatósan ingerük, mellyből erős köhö
gés származik, elrontják a’ gyom rot,  megindítják 

"az aranyeret és a’ t. A3 felesleges kénfüstölés felfe
dezésére e’ következendő eszköz szolgálhat: valamelly 
tiszta ezüst kanalat meg kell a’ gyanús borral tölte
n i , azt valamelly gyertya láng , vagy izzó parázs 
fölibe tartani mind addig, míg a ’ bor elpárolgott. 
Ha a’ kanál belsője megfeketedett, je le ,  hogy a’ bor
ban igen sok kénfüst vagyon.

Horjú-ht'ts. Kellemes í z ű , tápláló és könnyen 
emészthető.' Az igen gyenge b o r j ú - b ú i ,  csak nem



egyéb , mint nyálka, és téj ’s ugyan azért is úgy 
munkdlódik, mint valamelly lotyliasztú szer; melly· 
ér t  is a lotyhadt és nyálkás testű személyeknek nem 
lehet ajanlani. Azonban ezen tulajdonság többnyire 
csak a’ főit borjú búsban vagyon, nem pedig a’ sü lt
b e n ,  mivel ez elvesztvén nedvességének egy részét 
valamennyire szárazabb és tömöttebb lett.

Borjú-paczul. J ó í z ű ,  táp lá ló ,  de nem könnyen 
emészthető, kivált lia eczet-savannyal készíttetik.

Borsó, Gyenge és zöld korában igen kellemes, 
és egészséges e ledel,  melly igen keveset puffaszt. Ek
kor még nincsenek benne olly durva részek’, mellyek 
a* gyomrot megterhelnék, hanem egyedül valamelly 
édeses nedv ; sőt még a’ hüvelye is gyenge , és könnyen 
föloldozható. A’ száraz borsó ellenben sok durva lisz
tet es levegőt foglal magúban , melly miatt áltáljában 
nehéz megemesztósu , és csak erős személyeknek való ; 
azonban ezeknek is szükséges az illy borsó étel után 
erős testbeli mozgásokat tenniük, hogy ez által a* 
gyomornak emésztő tehetsége nevekedjék, és a’ tá
madott szelek’ megindítása eszközöltessék. Ezen föl
tételek alatt a’ borsó igen tápláló eledel. Különös 
dolognak fog némellyek előtt tetszeni ha mondom , 
hogy könnyebb emésztésű, és nem olly igen puffasz
tó a’ borsó , ha az át nem szüretik , hanem egy rész 
borso hüvelyekkel megfőzetik, mintha átszűretik és 
minden hüvelyek nélkül főzetik-m eg eledelül.

Burgundiai-bor. Ez hevítő , szeszeskor, melly- 
nek legalább 6 esztendeig jó pinezében , ’s jól bézárt 
palaczkokban kell álania. lin zer  azt mondja felőle : 
hogy az a’ K öltőknek , és Királyoknak a’ bora. Az 
egyedül sajnos, hogy a’ K öltőknek , és Királyoknak
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ezen kedves itala tiszta égett borral igen gyakran 
meghamisíttatik,

CZampagniai-bor. Legszeszesebb mindannyi bo
rok között ,  mellyek az anya földnek áldott emlői 
által tápláltajjnak. Mindannyi borok között eggyik 
sem hat a’ lélekre olly kellemesen, eggyik sein osz
l a t j a - e l  olly hamar a* búnak küdfellegeit, eggyik 
sem képes olly bizonyosan enyelgéseket, és jó ked
vet szü ln i, mint ezen isteni ital. Ugyan ezért hasz
nosabb volna a’ Champagniai palaczkokat szív-szo- 
rongatásokban, búban ’s aggódásokban, mint a’ víg 
társaságokban ürítgetni.  A* vígság vétkes tékozlás
nak tartsa inkább a’ Champagniai bortól való meg- 
i tasodast; azért légyen ez csak i ta la ,  ’s orvosa a ’ 
nyomorúságoktól elnyomatlaknak, életöket inegún- 
taknak, bútól sanyargatta!taknak, és sorsokkal meg 
nem elégedetteknek. Mind ezek mellett a’ Champag
niai borral való élésben sem kell a’ mértékletesség’ 
ha tá rá t  túllépni 5 mihelyest észre veszsziik , hogy á l
tala jó kedvünk csucsorodott, és felvidúltunk , elé- 
gedjünk-meg azzal, és szakaszszuk félbe további ita
lá t  5 a’ Champagniai borral való mértékletlen élés 
hasonlóképpen mint a’ inás bortól való részegség 
gyengeséget okoz, melly a’ felmagasztalt ingernék 
következése. Továbbá, mint Unzer mondja, úgy 
elrontja a’ gyomrot, nfiint a’ legalább való kerti bor, 
és a’ le lket, mellyet legelőször felv idám /to tt , az 
undorodás és bánat hulláinjai között hagyja, melly 
alkalmatossággal a’ gyomor büílögő sóhajtásokkal 
imádkozik. Ezen borra is kiterjedt a’ csalárdság’ bű
nös mesterkélése } cs fájdalom ! alkalmasint szeren
csés foganattal 5 mert a’ b o rkő -sóva l ,  finom porrá



öszvetörött jóféle borsa i,  és czukorral elkészített 
éretlen Franczia bor igen gyakran ada t ik -e l  valósá
gos Champagniai gyanánt. Azonban e’ következendő 
jelek által megkülöinbüztethetni az igazit, a* ineglia- 
in issíto ttó l: az igaíi Champagniai bornak a’ színe 
fe jé r ,  t isz ta ,  általlátható , és pohárba töltve legföl- 
lebb is csak fél óráig ta r t ja -m eg  pezsgő erejet; a 
meghamisított ellenben sárgás sz ínű , és kesernyés 
után ízt hágy a’ nyelven , csaknem az alma-boréhoz 
hason ló t ,  a’ pohárba töltve néhány órákig is pezseg.

Compote (befűzött gyümölcs). Nem kevésbé kel
lemes mint egészséges elkészítése módja a’ gyü
mölcsnek, kiváltképpen az almának, és körtvélynek. 
E J szerént a’ gyümölcs nem csak megemészt kelőbb 

\lesz , hanem a’ felpuffasztás is , 'inelly  közönséges 
következése a’ nyers gyümölcsei való élésnek, ezen 
készítés által szerencsésen elmellőztetik. Kiváltkép
pen ajánlhatni a’ gyenge einésztésűeknek savanyú sa
láta helyett.

Créme, így neveztetik bizonyos vegyiilet téjszín- 
b o l , vagy egyedül csak té jbő l , nádinezbul , es tojus- 
székéből, inelly közé néha Csokoládé, néha Czitrom-sa- 
vany, néhá bor, fahéj, mandola, pistáczia és ef. kever
tetek. A’ cspkolddé-crémeről mind azokat kell megje
gyezni , a’ mellyck majd alabb a’ csokoládéról fog
nak mondatni. A’ lejcréine csak azoknak való, kik 
a’ tejet minden rósz következések nélkül megehetik.

Császár-madár, Ennek a’ húsa áltáljában gyen
g e ,  könnyen megemészthető és meg jobb íz ű ,  mint 
a’ fogolyé.

Cseresznye. A’ savanykás cseresznye h ű tő ,  de 
nem olly táplálót gyümölcs mint az édes. A1 ki ál

É



táljában semmi savanyúságot sem tű rh e t -e l , az óvja 
magát a' savanyú cseresznye evéséiül is.

Csiga. Ezek a’ bennek lévő sok kocsonyás le 
szek miatt igen táplálók} azonban nagyon lágyra kell 
azokat főzni , és még b o rsa i , vagy szerecsen-dióval 
megfűszerezni, vagy tormával enn i,  ha a gyomor 
így megemésztheti.

Csik. A’ friss csikóknak igen jó íze vagyon. 
Azonban ugyan azon mértékben kell ezekkel é ln i , 
valamint az ángolnával, mert nagyon kövérek szok
tak lenni. Kevesebbé ártalmasak a’ csíkok, ha azok 
minekelőtte étekül föltétetnének, eczetes-lévben meg- 
se’ny vesztetnek.

Csokoládé. Á* közönséges léiben főtt csokoládé 
tápláló szerekkel bővelkedő ’s megterhelt i ta l ,  melly, 
hogy az egészségnek ne ár tson , erős gyomrot kíván. 
Tápláló ereje származik nem csak a' Cacao olajától , 
hanem a’ te j tő l , és tojásoktól is. Azonban a’ tojá
sok igen hasznos vegyíték-szcrek, ezek magokba szív
ják a‘ Cacao’ olaját "s a’ téj’ kövérségét. Követke
zőleg megjavítják a’ csokoládé ártalmas tulajdonságát, 
t. i. annak szerfelett való kövérségét. A’ kinek gyom
ra az olajt , és kövérséget meg nem szenvedi, és még 
is akar csokoládét in n i ,  az jól tselekszik, ha csoko
ládé italába sok tojást kevertet. A’ fahéj, és vanília 
á l ta l ,  mellyet közönségesen azért szoktak a’ csoko
ládé közé keverni, hogy'ezt kellemesbe tegyék, egy- 
szer’smind hevítőbb ‘s az érző inakra ingerlőbb lesz. 
Tanácsosabb a’ gyenge emésztésű személyek’ számára 
szegfű-borsot Yagy gyömbért keverni a’ csokoládé kö
zé. Minthogy pedig a’ csokoládéban légyen az bár 
akárinint készítve, sok tápláló szerek találtatnak }



tehat csak akkor lehet ezzel é ln i ,  midőn a’ gyomor 
ü re s ,  t. i. reggel. Délután pedig csak akkor lehet 
legfellebb is csokoládét in n i , midőn az ebéd szűk és 
sovány v o l t ,  szinte ezen esetben estve is. Vendé
geskedés után vagy midőn a' gyomor kövér ’s táplá
ló eledelekkel ineg le rhe lte te t t , ártalmas a’ csokoládé 
ital. Egyáltaljában a’ vérmeseknek, kövéreknek, szün
telen ülőknek , és benyélőknek éppen néni való ital 
a’ csokoládé 5 m ert ez által ellümettetvén a' sok táp 
láló részektől a’ komolykórra , gyomornyavalyákra, 
bölíö gésekre, és szélütésre hajlandókká tétetnek. Az 
iifjaknak az illyen fűszeres, sőt még a' közönséges 
csokoládé italt sem tanácsos megengedni; m ertez  ál- 
lal a’ természeti ösztön időnek előtte felingereltel- 
lietik.

Csont-velő. Ez hogy ártalmas ne légyen, erős 
emésztő tehetséget k íván j azonkívül só ,  bors,, vagy 
gyömbér hozzátételt.

Csuha. Míg fiatal, addig a’ liósa gyenge, so
v á n y ,  és könnyen emészthető. A’ vén csuka fás, "’s 
ugyan azért csak kevés gyomor emésztheti-ineg. Ugyan 
ezt kell érteni mind a’ friss , mind pedig a’ besózott 
csukáról. Csak az kár , hogy a’ csukának könnyű meg· 
emeszthetősége mindenkor az i ró sv a j , és olajsavany 
hozzátételek által nehezebbé tétetik.

Czikőrja-suláta. Egészséges sa lá ta , ennek mind 
lev e le i ,  mind gyükeroi használtatnak saláta gyanánt 5 
az elsőbbeknek tökéletesen sárgáknak kell len n i , 
m ert ha még néhány zöld foltok vágynak ra jtok , ak
kor ezek keserűk. A’ gyökerek megfőzve, leforráz
v a ,  felszelve eczettel, o lajjal, és borsai salátának 
készíttetnek.



Cziuke. K ellem es ízű  madár.
Czitrom. A’ kereskedőktől hozzánk hozatott czi- 

trom csaknem mindannyi éretlen , és nagyon savanyú, 
inellyert is azokat nyersen nem lehel megenni, hanem 
szeletenként felmelszetnek, és megczukroztatnak $ 
jgy elkészítve a ’ Czilroin mind a’ nyári lankasztó me
legben , mind a' hideglelési forrőságban igen frissítő 
szer. A' czitrom-héjában erős ingerlő olaj vagyon, 
a’ melly minthogy a’ gyomor’ idegeit e rősíti ,  az ét
kek’ megemésztését, és a’ szelek’ megindítását is hat
hatósan eszközli. A’ kikben azonkívül is sok inger 
Vagyon , tanácsosabb a’ czitrom - héjjal való éléstől 
magokat megtartóztatni.

Czukor· Ez készíttetik külömbféle növényeknek, 
kiváltképpen pedig a’ Czukor.nádnak édes nedvéből. 
Ezen nedv t. i. minekelűtte erejedzésbe á lta lm enne, 
oltatlan inészszel , vagy szappanyos lúggal vegyílte- 
tik ,  és azután addig főzetik , míg a ’ meghűlés után 
czukor-kristályok nem tűnnek-elő. Ezen első hainu- 
szin íi , vagy sárga czukor te tem , ismét gyenge szap
panyos lúggal foleresztetik , tojás -  fejérjével, vagy 
m arh a -v é r re l  lehabozta lik , és illendő vastagságig 
befőzetik 5 minél többször isméleltetik ezen bánás
mód, annál finomabb léend a' czukor. Ha a ’ finom 
czukor vízben fölolvasztatik , és ismét szirop (szörp) 
vastagságra befőzetik, azután edényekbe tö l te t ik ,  
mellyeknek eggyik oldalától a’ másikig czérna-szálak 
vágynak vonva, és valamelly béfűtütt szobában 15 
■— 20  napig álani hagyatik, akkor lészen belőle az 
úgy nevezett sárga czukor. A’ czukor táplál ugyan, 
de nagyobb mértékben véve megfogyasztja a’ test’ in
gereit , valamint a kövér olajok. Ugyan azért a ’
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czukros-v íz  igen hasznos a' részegségben, és azon 
hideglelést nyughatatlanságokban, mellyek a’ testnek 
igen nagy ingerétől származnak. Hasonlóképen az 
erős gyomor ingerekben úg y ,  valamint mind azon 

a gyomor-betegségekben, mellyek az erősebb ingertől 
származnak, igen hathatós ségédszer. Legjobb ha két 
la t  czukor egy font vízben felolvasztalik. Ellenben 
az ollyanok, kik lo ty h ad t , és nyálkás testnek, egy- 
általjában a’ kiknek erősebb ingerre vagyon szüksé
gük valamint a’ sárgaságban, és vízikóvságban sinlő- 
dők óvják magokat a’ czukorral való bőven é léstő l, 
mert ez (vízben fölolvasztva) a’ lotyhadást elősegíti, 
és az ingert annál inkább el tompítja. A’ czukor 
egyedül a’ fogakra nézve lehet ártalmas, ha azt ezek
kel rágják. Ezen esetben ollyan módon ártalmas va
lamint az erős fog-kefe vagy az érez fog-piszkáló. A’ | 
czukor leviszi a’ fogmázat, azt megrepegeti , és így 
a’ fogcsont fenét okozza. A’ kinek tehát fogai’ épsé
ge , és egészségben való megtartása kedves, az óvja 
magát a’ ezukornak ftígai által való inegőrlésétől, 
vagy a’ czukor darabokat úgy a’ szájában forgatn i, 
hogy az a’ foginázt dörzsölje.

Cyprusi-bor. Ez az Archipelagusnak Cyprus ne
vű szigetén termesztett édes, tá p lá ló ,  az érzőinak 
erejét hathatósan in g e r lő , ’s különös szurok, és gyan
ta szagú bor.

D ara . Mindenekben hasonló a’ darált árpa-ká
sához, csak hogy a’ búza-dara ennél sokkal táplálóbb.

Dinnye. Valamint az ugorka, úgy a’ dinnye is ) 
egészséges emésztő mívszereket, és sok belső hévsé- 
get k íván, ha nem akarjuk, hogy az egészségnek ár
tson 5 mivel az in g e r t ,  melly a’ jó megemésztéshez
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kívántatik nagyon elgyengíti, ’s az által puffadást, 
rágás t ,  gyomorgörcsöt, liasfolyást, változó hidegle
léseket és más ef. okozhat. A’ görög-dinnye hatha
tósabban h ű t ,  mint a’ sá rga , ’s ugyanazért nagyobb 
vigyázassál kel! azt enni.

Dió. A’ gyenge dió lisztes , és szelíd olajjal ve
gyített  tartalma miatt igen táp lá ló , ’s könnyen meg
emészthető gyümölcs. A’ régi dió , mellynek olaja 
a: hoszszas álás miatt már megavasodott,  a’ gyenge 
gyomroknak olly veszedelmes, mint az avas irósvaj. 
Ugyan ezt kell érteni a’ mogyoróról is.

J)isznó~hús. Mindannyi hús nemek között, mel- 
lyekkel az emberek élni szoktak, csaknem legtöbb 
ingerlő *s tápláló erő találtalik a’ disznó-húsban. Ezt 
jól tudták már a’ régiek is ,  ’s ugyan azért tarto tták  
legjobb húgnak. Annak, hogy a’ mostani időkben a’ 
disznó-hús gyanús mintha egészségtelen, nehéz emész
tésű , 's a’ test ' nedveit megronló eledel volna, nem 
ogyéb az oka, mint a’ mértékletlen vele való élés, 
és a’ disznóknak szerfeletti meghizlalása. A’ kövér 
d isznó-húst olly nehezen emészti - meg a’ gyomor, 
mint akármelly más kövérséget, mert a' gjomornedv 
azt jjneg nem főzheti , ha a’ gyomor azzal nagy men
nyiségben m egterhelte tik , és mivel a’ kövérség még 
a’ gyomor idegek ingerét is eltompítja, onnét vagyon, 
hogy először is az étvágy megcsükken, későbben pe
dig ha a’ gyomorban lévő kövérség, a’ belső meleg 
által megavasodott undorodás , és hányás következik.

) Legjobb, a’ fé l , vagy háromfertály esztendős malacz
nak a’ húsa. A’ vad-disznó-hús egészségesebb a’ sze
líd disznóénál, mivel a’ vad-disznókban ar szabad le
vegőn λ aló sok mozgások által jobban elkészíttetnek
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azoknak tápláló szerei. Kiváltképpen jó ízűk , és 
egészségesek őszkor a’ sűdu-inalaczok.

A’ t isz ta , ’s meg nem hamisított eczet- 
nek egyáltaljában h ű tő ,  és zsugorító tulajdonsága 
vagyon. Ezen tulajdonságait el kell vesztenie h a ,  
valamint ez gyakran nyereségvágyból megtörténik , 
pap r ik á t ,  imelyt és ef. tesznek belé , hogy csípőssé
gét , és savanyúságát neveljék 5 ezen esetben az eczet 
npm kflteni. hanem hevíten i,  és ingerelni. A’ 
jó eczelben e’ következendő tulajdonságok megkiván- 
ta tnak : ne légyen vastag és zavaros, hanem inkább 
világos sárga színű, t isz ta ,  és könnyen folyó, igazi 
savanyú í z ű ,  és szagú 5 se az a jkakat, sem pedig a’ 
nyelvet ne égesse, és a’ fogakat egy kévésé, vagy 
épen ne vásílsa. Azon eczet, melly ezen tulajdonsá
gokkal b í r ,  j ó ,  légyen az bár b o rb ó l ,  almaiéból, 
serbő l,  m ézből, m órokból, kolompárból, pástinák- 
b ó l , vagy más czukor-tartalinú gyökerekből készítve.

Kezeiben a cny veszte ni. Ez igen czélerányos, és 
az egészségnek kedvező m ód, melly által a’ halak 
több ideig eltartatnak , és kellemesb ízűké tétetnek. 
Még a’ gyenge gyomrúak is minden veszedelem nél
kül megehetik az eczetben senyvesztett halakat, mint
hogy a’ boreczel, a’ fűszerek, babér-levelek, és ef. ál
tal gyomor erősítő' bornak tulajdonságaival bír.

E gelt-bor. Ez ingerlő szer , az az ollyan sz e r ,  
melly az érzőinakat erősebb mozgásba hozhatja. A’ 
mértékletes és józan vele élés azon esetekben, a’ 
xnellyekben ingerre szükség vagyon, és midőn egyéb 
élelmek ezt nem képesek füléleszteni p. o. nagy el
gyengülésekben a’ gyalog utazás, ásás, kapálás után 
’s a' t. hideg ’s nedves időben , ’s elaggott üregek-
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nők nem éppen artalmas 5 valamint azt is tudjuk min
dennapi tapasztalásból, hogy a’ katonák,' h a jó s - le 
gények, napszámosok ámbár égett-borral élnek, még 
is egészségesek, és gyakran nagy Öregséget érnek, 
kivált ha nyálkás természetűek 5 mert altaljában job
ban megbirják az égetl-bor italt a’ nyálkások, mint 
a’ vérmesek, vagy epések. A’ minő ártatlan a’ fen
tebb előhozott föltételek alatt az égett-borral való 
m értékletes élés 5 olly veszedelmes az ebben való 
jnerlekíellenseg5 ennek elkerülhetetlen következése 
az elgyengülés, melly a’ fölösleges ingerektől szár
mazik , ’s a’ testnek leggyászosabb romlását eszkö
zö lheti ,  nevezetesen vízkórságot, szédelgést, buta
ságot, komolykórságot és ef. szüli.

E gres. hz  tökéletesen érett korában igen egész
séges, és a benne találtató sok czukornyál m ia t t ,  
nagyon tápláló gyümölcs.

Endivia. A’ legjobb saláta növények közül va 
l ó ,  csak nem kell kellelinél több eczetet ’s olajt reá 
tö l te n i ,  hanem egyedül ezekkel csak meglocsolni. 
Igen kellemes keserűsége vagyon, azonban nem kell 
előbb megenni, mintsem pinczében homokkal béta- 
karva megsárgúltak volna levelei.

E rdei-fa jd . Ezen madárnak a’ húsa, kivált ha 
ven . fekete, száraz cs kémény 5 következésképpen 
az egeszseges tápláló szerek tulajdonságaival nem bír.

Eaczfiitt A húsa szint olly porhanyó , gyenge, 
és jó ízű , a’ minő egészséges.

E ugylalt. Már a’ neve is elegendően rnegmagya- ’ 
rázza munkálódását. Csak néha enni fagyiakat egész
séges, és frissítő. De azon személyek, kik a“ meg
hű lésre ,  és hasfolyásra hajlandók, csak nagy tartóz-

6



kodással diéták azt. Kiváltképpen vigyázni kell, liogy 
azt fogainkhoz ne értessük, inért ezen nagy hideg 
igen ártalmas a’ fogaknak. Egyébaránt a’ fagylaltban 
sok tápláló részek vágynak.

FahéL  Ez hathatósan ingerlő fűszer, mellyel 
egyedül nagy lotyhatságban , ’s lankadtságban, és ol- 
lyan eledelekhez lehet fűszer gyanánt használni, a ’ 
mellyek nyálkás tulajdonságaik miatt a‘ gyomrot ele
gendőképpen nem ingerelhetik.

Fahéj-bimbó. A’ fahéj-bimbó , fahéj-szegfű, fa
h é j - v i r á g ,  nem egyéb mint a’ fahéj- fának még ki 
jiem nyilt virág -  bimbója. Tehát erről is mind azo
kat m ondhatni, mellyek a* fahjéról mondattak.

Faszeder . A’ fekete faszeder többre becsültetik 
a fejérnél 5 m ert  ezen utóbbinak émclgős édes íze 
vagyon. A’ fekete kellemes savanyságú gyümölcs, 
melly a’ forró hideglelésekben igen czélerányos, fris
sítő és hűtőszer. Csak tökéletesen érett legyen. ,

Fenyves-m adár. Igen jó ízű és egészséges madár, 
kivált őszkor midőn borókával, szőlővel, és ef. él.

A’ benne találtató  sok czuk'or nyálka mi
a t t  igen tápláló gyümölcs. A’ friss figének kellemesb 
íze vagyon, m i n t a ’ megszárítottnakj ezen utóbbiak 
közűi pedig azoknak, mellyek a’ napná l ,  és nem a’ 
kemenczékben szárítattak.

Fo^liagjjina. Igen hathatósan ingerlő szer ,  és 
ugyan ezért is csak az erős testalkotásűk ,* és a’ nagy 
ingereket megszokott személyek emészthetik-meg. A’ 
gyenge gyomrűaknál sokáig tartó fölbüílünéseket okoz, 
mellyek a’ többi között undorító bűzök miatt is igen 
alkalmatlanok. Mind e’ mellett a’ foghagymának az 
a? haszna vagyon, hogy a’ vizelletet hajtja.
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Fogoly. Szinte olly táp lá ló , a’ minő jó í z ű ,  
és könnyen megem észthető , máskülümben a’ ro tha
dásra igen hajlandó, és semmi jó nedveket sem ké
szítő.

Fojtott-h'is. Húst fojtani annyit tészen , mint 
azt erősen bétakart ,  ’s födött edényben csak kevés 
vízzel a’ tűzre te n n i , ’s m int valamelly gőzfürdőben 
porhanyóra megfőzni. Ez igen helyes mód, a’ húst 
a* táplálásra kelíeinésbé, és alkalinasbá tenni. A’ 
meleg által a’ húsból kifejtődzütt gőzök, az erősen 
béfüdött edényből el nem repülhetvén ismét a’ hús
ra  h a tn ak j melly által ez sókkal táp lá lóbb , 's jobb 
ízű lesz. —  A’ fojtott húsnak a* lev é t ,  minthogy 
többnyire kozinás olaj részekből á l l ,  igen nehéz meg
emészteni 5 a’ gyenge gyomrúak tehát óvják ettől/ 
magokat.

Fürj. Kellemes ízű ’s könnyen megemészthető 
madár.

F ü stö lt. A’ füstölt h ú s ,  a’ benne lerakott fü s t- ,  
korom részek miatt igen ingerlő szer 5 a’ nagyon Ösz- 
vezsugorodiött, szívós és száraz hús-szálak miatt pe
dig sokkal kevesebbet t á p lá l ,  mint a ’ friss hús;

Fűszer. A’ fűszerek i n g e r l ő k a v a g y  ollyan sze
re k ,  mellyek az érzőinak’ tehetségét előmozdítják: 
Következésképpen csak azon esetékben hasznosak, a’ 
jnellyekben az érzőinak ,j vagy a’ gyakorlási h i jány , 
vagy pedig nagy megerőltetés után igen gyengén mun
kálkodnak. A’ fűszerekkel való mérlékletlen élés olly 
ár ta lm as , valamint a’ borban és égett-borban való 
inértékletlenség, m e r t a ’ sok ingerek miatt az is gyen
geséget szül.

Azoknak, kik kevés testi mozgásokat tesznek ,
r, *
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szüntelen ü lnek , nagyobb szükségük vagyon a* fűsze
re k re ,  mint azoknak, kik élések’ módjában az együ
gyű természetet küvetik, és foglalatosságaik a’ tér- 
mészettel megeggyezöbbek 5 illyenek a’ szántó-vetők, 
vadászok, kertészek. Az ülő életmódnál a’ mozgás·· 
beli hijánosság, és az által okozott emésztésbeli tö
kéletlenség a’ fűszerek’ ingere nemii neműképpen ki- 
pó to lta tik ,  és belyreliozatik. Mindazonáltal ezen 
mesterséges ingert igen vigyázva kell használni. Mert 
mennél gyengébb az em ber ,  annál kevesebb fűszer
rel kell élnie , lia a' fölösleges inger szomorú követ
kezéseit nem akarja érezni.

Galamb. A’ fiatal galamboknak gyenge, könnyen 
megemészthető , jó ízű 's egy keveset hevítő húsa va
gyon. A’ véneké ellenben igen szívós, és kemény 
anny ira ,  hogy sem illendően m egrágni, sem pedig 
jól megemészteni nem lehet.

Gesztem/e. Ebben sok tápláló részek vágynak, 
mellyek zsugorító szerrel üszveköttetésben lévén a’ 
gesztenyének erősítő tulajdonságot adnak. Azonban , 
lía nem akarjuk , hogy ennek étele ártson , hanem 
inkább, hogy haszjQ;Uj.on $ szükséges azt a' lenyelés 
elő tt  jól megrágni, és a' nyál’ segedelme által mint 
valainelly téjé változtatni. Altaljában véve , nem ép
pen könnyen emésztetnek-meg , és sok levegő fej tűd-· 
zik-ki belőlük.

Gombák. Az élelmívezetes természetnek legdur
vább alkotmányai közé tartoznak. Hamar megró· had
nak , és alkotó részeikre hasonlóbbak az á la t i , mint 
a’ növényi testekhez, szívósak, nehezen oldoztatnak- 
f e l , ’s ugyan azért nehezen emészti a’ gyomor is meg 
azo k a t ; azonban ha inégemészti elégségesen táplál-



hak. Mindenkor ogy kévéssé veszedelmes az azokkal 
Való elés, minthogy annyi mérges fajai vágynak, és 
minthogy az ártatlanok is igen sok környűlállásokban 
mérgesekké válhatnak9 végtére m iv e l , lia meg nem 
emésztettek ■> veszedelmesebb következéseket vonnak 
magok után mint a’ kemény tojás. Némelly szaká
csok azt vitatjákj hogy a’ mérges gombákat hegbizo- 
nyosabban megismerhetni, ha a’ közöttük főtt veres 
hagyma megfeketedik.

(jombocz. A’ közönséges lisztgombócz igen ne
héz emesztetu e lede l , következésképpen csak a’ jó 
egeszseggel b i r o , s nehez kézi munkával élő szemé
lyeknek való. Ajanlhatohbak, es könnyebb megemész
teni az élesztett gom bóczokat, ezek, ha jól készít
te t te k ,  olly könnyűk, mint a 'g y a p jú .  Ezután kö
vetkeznek a’ zsemlyés gombóczok , inellyek élesztett, 
vagy tejben feláztatott zsemlyéből, és kevés lisztből, 
néhány tojással készíttetnek. Az úgy nevezett vajas 
gombóczok, mellyeket levesbe, vagy becsináltokba 
szoktak te n n i , zsemlye-morzsalékból tojással, ’s irós- 
vajjal készíteni,, és m a rh a -h ú s  levesben megfőzni, 
nem csak jó ízűk ,  hanem táp lá ló k , és könnyű emész- 
tetűek 5 úgy nem külöxnben a’ hűs-gombóczok is.

Gorkijcse. Ez fejér, igen kellemes íz ű ,  és kön
nyen megemészthető hal.

O Hathatósan in g e r lő , de nem nagyon 
hevítő fűszer, mellyet a’ gyenge gyomrűaknak ’s ülő 
életet élőknek nehezen emészthető, kövér, és puf
fasztó eledeleikbe igen hasznosan lehet vegyíteni.

Hal. A* halak tápláló tehetségükre nézve min- 
gyárt a’ szárazi álatok’ húsa után következnek , és 
valamint ezek e t , úgy a’ halakat is annál könnyebben
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megemészthetni, és annál egészségesebbek, mennél 
savauyabbak, *s nyálkátlanabbak, A* tiszta, nem isza
pos , hanem kövecses fenekű folyokból való h a la k , 
mind izük re ,  mind egészséges tápláló tehetségükre 
nézve becsesebbek az áló tavakból, vagy lassan foly- 
dogáló és zavaros vizekből valóknál. A* tengeri ha
lak legjobbak lehe tnek , mivel ezekben a’ tenger-vi
z e  m iatt legkevesebb nyálka vagyon, és könnyebben 
megemészthetők, mert a’ tengeri só a' gyomor ide
geket in ger l i ,  és annak* emésztő erejét neveli. A’ 
tulajdonképpen való só s -h a lak ,  a’ csuka, h é r in g ,  
ezardella ’s a* t. azon helyet foglalják-el a’ hal-étkek 
k ö z ö t t ,  mellyet a’ sunkák, és füstölt kolbászok a* 
húsbeliek között 5 sőt többre is becsültetnek ezen 
hús - eledeleknél, mivel nem olly kövérek, kevesbe 
szívósak, és nincsen annyi megemészthetetlen hús
szál bennek.

Halikra. (Kaviar). Legjobb a* p ú b a ,  és folyó 
vagy bíg. Ez valamint a* héring és a* szardella igen 
hathatós eszköz az emésztés* és az étvágy* felingerlé
sé re ,  úgy nem külömben hasznos a* nyálkával bővel- 
kedőknek, lo tyhadt testűeknek, és más hasonló nya
valyákban sinlődőknek.

H ázi-nyúL  A’ szelíd házi nyúlnak a* húsa édes
kés , és undorodást gerjesztő íze miatt igen ritkán 
használtatik eledelül.

H urka, K olbász. A* véres hurkában közönsége
sen* igen sok k ö v é r ,  azokon kívül pedig néhány bőr
ke darabkák is vágynak, és a’ belé te tt  üsztövér-hús 
nincsen elegendő puhára  megfőzve, ’s ugyan ezért 
ártalmas a* gyomor-gyengeségben sinlődőknek. Az 
egéeaeégee ée erős gyomrúaknak, kiváltképpen pedig



azoknak, kik eros testi mozgásokat tesznek , nem 
csak kellemes, hanem jó tápláló eledel is. Még a* 
gyenge személyek is bátran megehetik a’ jól készített 
véres hurkát ha t. i. a’ hozzá véendő hús puhára fő 
z e te t t ,  a’ bőrke belőle k ihagya to tt ,  és a" vér közé. 
kevés kövérség kevertetett. A’ szervelate kolbász ha 
jól készítte te tt ,  az az: ha az ahoz inegkivántató sze
rek kása apróságra vagdaltattak, azon fö l lű l , ha nin
csen elsózva, sem fölöslegesen inegborsolva, szinte 
olly egészséges, és az emésztést előmozdító , vala
mint a’ nyers sunka. A’ füstölt kolbász, inunkálódá- 
sára nézve, hasonló a’ füstölt húshoz.

H úros-rigó. Ez egészséges, és kellemes ízű madár.

H üvelyes főzelékek. Ezek a’ bennek ta lá lta tó  
durva liszt által hathatósan, és bőven táplálnak ugyan, 
de egyszer’smind erős gyomrot kívánnak, és erős 
testi mozgásokat, mint főeszközt, és szükséges föl
té te lt  minden nehéz eledelek megemésztlictőségéhez.

író . Kellem es, h ű tő ,  és a’ hast megindító ital. 
A’ ki gyomorsavanyodásra hajlandó , annak nem igen 
hasznos.

Jró^vfij. A’ friss i rósva j , melly csak 4— 6 na
pos , és a’ tiszta levegőtől ált jár t  helyen ta r ta to tt  
tejfölből készíte te tt ,  a’ leggyengédebb álati kövér
ség. Még a* leggyengébb gyomrú is az illyen irós- 
v a ja t , jó kenyérre vékonyan k en v e , vagy más zsi
radék gyanánt az éte lekben, minden ártalom nélkül 
megeheti. Legjobb a* májusi irósvaj 5 ennek kelle
mes édes íze (m int a’ mogyoróé) és tetszetős szaga 
vagyon. Az avas irósvajat úgy kell kerülni,  mint a’ 
valóságos m érgei., mert az ezzel való élésnek leggyá
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szosabb következései lelteinek , kiváltképpen azok
nál , kik csekély emésztő tehetséggel bírnak.

K acsa . A’ kácsa-hús könnyen megemészthető, 
és nagyon tá ji lá ló , mind ízére , mind egyéb tulaj
donságaira nézve igen hasonló a* gyenge disznóhús
hoz , csak hogy kevésbé kövér. Jobb a’ vad-kácsa- 
hús a’ szelídénél, annak szabadabb mozgásai miatt,

Kalarábe. Édes ,  de minden főzelékek között 
legtöbb szeleket okoz.

K áposzta . A’ besavanyított káposzta megfősz- 
tatván a’ benne rejtezett levegőtől kevésbé vagy ép
pen nem puffasztó. Ez is csak akkor egészséges, mi
dőn a* borerejedzést meg nem halad ta , mert ezen 
álapotban nem csak legkellemesbb ízű , hanem leg
könnyebben megemészthető is , anny ira ,  hogy azt a’ 
leggyengébb gyomrúak is mértékletesen minden árta
lom nélkül elletik $ sőt még a’ hasat is megindítja. 
De minekutána már az eczetesedésbe á lta lm ent, mel
lyel megismerhetni annak eczetes szagáról , akkor 
mind azon tulajdonságai vágynak, mellyek az eczet- 
nek, inellyért a* gyengéknek azillyentől magokat óv
niuk kell,

K ápri. A’ ki a ’ savanyú étkeket egészsége ellen 
valóknak lenni tudja, az káprit ne egyen. Kiváltkép
pen pedig egészségtelen a’ rézzel megzüldílett kápri.

K á rlifio la . Igen kellem es, könnyen megemészt
hető főzelék, melly kevésbé puffaszt, mint egyéb 
káposzta-fajok.

K ása. Némelly eledeleknek kásává, vagy péppé 
való fűzese igen hasznos találmánya a’ szakács mes
terségnek, mert ez állal az emésztés nem csak elő- 
sogíttetik , haliéin siettetik i s ; minthogy a' kásában
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lévő tápláló részeknek a’ test’ táplálásához való el
készítésére a’ fogak éppen nem szükségesek, és a’ 
gyomornak egyéb kötelessége nincsen , 'm in t  a’ ká
sás eledelt nedv által meghígítani , és tovább mozdí
tani,. 5S Ugyan azért leginkább ajánlhatni az illyen 
eledelt az ollyanoknak, kiknek vagy fogaik nincsenek, 
valamint a’ csecsemoseknek és a' számos tizedeket 
meghaladó öregeknek, vagy a’ kik fogaikkal nem 
rág h a tn ak , vagy rágni nem akarnak. A’ dara , kö
les , és rizskása, becsesebb a' Ijsztből készült pép 
n é l ,  mert amaz nem válik egy közös tetemmé mint 
ez ,  hanem egyes szemei által erőmÍYesen is ingerli 
a’ gyomrot.

Kávé. A* kávé ingerszer, az az olly s z e r , melly 
által az idegek’ hatósága előm ozdítta lik , és rnagasz- 
taltalik. Annyiban hasonlít a’ borhoz , hogy szinte 
mint az vidítva ingerel, ’s e' tekintetből a’ fűszerek
kel is rokonos tulajdonságú. In n é t ,  ha mértéklete
sen vétetik , hathatós szer az elgyengült emésztésnél, 
és minden azzal páros eseteknél, p. o. a’ főfájásnál, 
gyomorgörcsnél, hasfolyásnál, büílögésnél, szédel
gésnél, borzadásnál. Ugyan azért képes azon bajo
kat , m ellyek  az ülő életmódtól az egészségre kárain
k n a k ,  legalább valamennyire enyhíteni 5 mivel a ’ 
gyomornak , be leknek , es szívnek belső hathatósát} 
gát , *s így az egész életnedvnek mozgását gyarapít
ja. Különösen hasznos e ’ tekintetből a’ nyálkás, és 
vén személlyeknek , 's olly gyengélkedőknek és bete
geknek , a’ kiknél a’ szív és verő-erek nem húzódnak 
0 szve> elég erősen, ’s ennél fogva lassú a’ vérforgás. 
Ugyan e’ tekintetből szerez vidám cbrenséget, elő
segíti a ’ kigőzölgést, és vizellet-kiválasztást. Arial-
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más ellenben a* f ia ta l ,  e ros, izmos személlyeknek, 
a’ kiknek hathatós emésztő tehetségük vagyon, ’s a* 
kiknél a' Szív erősen üszve- ’s kivonódik, és az lit
erek erősen vernek: valamint minden betegségekben, 
inellyekben a’ sz ív ,  *s az egész test  felingerlett ál
lap o tban ,  vagy felesleg hathatós munkásságban va
gyon. Innen kitetszik; hogy a’ kávé csupán különös 
esetekben á r ta lm as , és éppen meg nem érdemli az 
általános kárboztatást, Azok, a’ kik ezen i ta lt  igaz
ságtalanul gyalázták , vagy felette erős idegűek, vagy 
pedig ollyanok lehe ttek , a’ kik a’ kávét rendetlenül 
szürpölték; vagy végre ollyanok, a’ kik soha sem 
voltak szerencsések, egy csésze jól készült kávét in
ni. Ha a· kávé czukorral és tejjel. vegyítte tik , kelle
mesebbé és valamivel táplálóbbá válik 5 de egyszer- 
’smind gyengül a’ gyomorra ható jó tehetsége, kivált 
olly személlyekre nézve, a1 kik gyomorsavanyodásra 
hajlandók. Sokkal hasznosabb némellyekre nézve ezu- 
kor és téj né lkü l,  vagy legfeljebb is 3— 4 kanál téj- 
színnel véve. Téjszín helyett téjbe habart  tojást hasz
nálhatni. Legjobb a* L ev a n t i  vagy Arabs kávé fajta. 
Ennek babjai ap rók , seté tsárgák, zöldre hajló szí
n ű k ,  szagok széna nemű, durva fű ízük vagyon; de 
a’ melly még sem kelle tlen; ollyanok, mintha vala
mennyire általlátszanának. A’ Levanti után a’ Mok
ka , vagy a’ kelet Indiai kávé következik jó szagára 
nézve. Ez öregebb és sárgább , mint sem a’ Levanti, 
és igen kedves szagú. Az egészséges erős embe
r e k ,  a’ kik a’ kávét csupán szokásból iszszák, ’s a* 
kiknek ez ital nem vált elkerülhetetlen szükségükké, 
vagy azok, a’ kik hitván ritka kávéhoz szoktak; a’ 
kávépótlékokkal is beérhetik , ’s úgy esik nékiek, mint
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a’ reájok nézve úgy is szükségtelen keleti kávé. A ’ 
gyengélkedők, komolykórságosak, szükmelyüek, ’s ná- 
drások ellenben sohasem találják fel azon gyógyító erőt 
akár ini néven nevezendő kávé pótlékban is ,  melly 
a’ keleti kávénak tulajdona. A’ kávépótlékok között 
azomban leginkább ajánlást érdemelnek: a’ czikoria, 
inurok, czékla, csipkemag, ro z s ,  ko lom per, ’s kü 
lönösen a* inakk.

-

K e c s k e  -  sa jt. Ebben a’ túrón kívül még sok 
irósvaj részek-is ta lá lta tnak, minthogy ezek a kecske 
tejből nem olly könnyen v á lnak -k i , mint a’ tehené
ből $ és ezen okból nem csak tá p lá ló b b , hanem egy- 
szer’smind kevesebb sav an y t- is  te rm esz t ,  m int a’ 
közönséges tehen sajt.

K ecske- te j. Csak azon kecskék teje kellemes 
í z ű , a* mellyeknek szarvok nincsen. A’ szarvas 
kecskék teje igen ke llem etlen . m e r t , a’ m int szok
ták m ondan i, bak szaga vagyon. Ugyan így vagyon 
a* dolog a’ szarvatlan kecskék’ tejével is bakzás ide
jekor. A* kecske téjben kevesebb vaj részek vágy
n a k ,  m int a’ b i rk a ,  vagy tehén tejben 5 hanem an
nál több sajt részek.

K enyér. A’ szükség, és a ’ fényűzés számtalan 
féle kenyereket t a l á l t - f e l  5 nem volt elegendő egye
dül csak a’ gabona nemekből öszveségesen, és a’ h ü 
velyes gyümölcsökből, kenyeret készíteni ; hanem e’ 
végre használták még a’ fa-kérget, gyökereket, es 
külümbféle füveket-is. Hogy ezen utóbbiakból ké
szült kenyér nem ajánlható , kiki általlatja. A’ ga
bonából készült kenyerek között legalább való a’ 
zab kenyér, és csak szükségnek idején vagy más gabo
nának nem létében használtatik. Az árpa kenyér
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nagyon puffaszt, de ha rozs liszt közé keverte tik , 
jo ízű kenyer készül belőle, és egészséges 5 csak arra 
kell Vigyázni, hogy sok árpa lisztet ne keverjünk a* 
íozs liszt közé, legjobb ha az árpa lisztből egy negyed 
részt veszünk. Továbbá az illyen tésztát jól megkell 
gyórnr ,  és több kovászt hozzá venni , mint a* tiszta 
rozs l isz tn é l , hogy a"' kenyér ne légyen édeskés. ΑΛ 
rozs kenyér leginkább ajánlja magát puhasága által ; 
tovább is marad nedves, mint akárinelly más liszt
bő l készü lt ,  csak az k á r ,  hogy igen könnyen meg- 
savanyodrk , mellyért is tartóztassák magokat ennek 
ételétől azok, kik a1 gyomor savanyodásra hajlandók. 
Leginkább ajánlhatni azoknak , kik béldugulásban 
szenvednek, mivel a’ rozs kenyér a* hasmegindítását 
is eszközli. A’ búza kenyér táplálóbb ugyan a’ rozs 
kenyérnél, mindazonáltal mindennapi eledelül nem 
aján lha tn i ,  mivel sok növény enyv vagyon benne, 
melly altal a’ testet könnyen elnyálkásíthatja. Leg
jobb a' búzával vegyíte tt  rozsból készült kenyér vagy 
a z ,  melly rozs és tönköly lisztből süttetik. Ez se 
nem igen durva , se nem nagyon gyenge és lágy , a’ 
inegsavanyodásra is kevésbé hajlandó mint a’ tiszta 
rozs kenyér. A’ jól kisült kenyérnek altaljában e’ 
következendő tulajdonságai vágynak: magasra fel
dom borodott,  és nem mállott szélyel; a’ héja barnás 
sárga, és repedések nélkül;  a ’ bele lyukacsos, és az 
ujjal való benyomás után ismét vissza dagad ; se nem 
ragadós, sem nem szikár, a’ szaga erős és kellem es; 
de nem savanyu , sem pedig nem ízetlen. A’ friss 
siilt kenyeret igen nehéz , vagy legalább olly nehéz 
megemészteni mint a’ gombóczot. A" gyenge gyom- 
runak éppen nem való a* friss kenyér hanem csak
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akkor eheti minden ártalom nélkül , midőn az már 
néhány napos, vagy úgy kiszikkadt, hogy azt*az ujjak 
között szélmorzsolni lehet. A’ meleg kenyér’ étele, va
lamint ezt a’ tapasztalás bizonyítja, még a’ legizmo
sabb test alkotásuakat is halálos nyavalyába döntheti»

K e i szer-sült* A" kétszer-sült készítésének módja 
igen külümbüző, néha minden ezukor, és lőszer nél
kül készítte tik , máskor pedig ezek altal kellemesbe 
tétetik. A’ gyermekeknek legjobb a’ puszta ’s minden 
fűszer nélkül készített kétszer-sűlt. Az ánizsos kön
nyen böllügést okoz a' gyermekeknél. A’ fahéjjal, 
’s czitrommal készített kiváltképpen hasznos az 
ollyan személyeknek, kik foglalatosságaik mellett 
szüntelen ü lnek, és a’ kiknek belső hévségre szük
ségük vagyon , az elnyálkásodásnál, szelek szorulá
sánál , és gyenge emésztésnél. Igen jó ízű és egész
séges az úgy nevezett pozsonyi kélszersüll.

Kolompér. Ez a’ leghasznosabb növények közé 
tartozik. Hogy a’ kolompárt nem csak azok elletik 
minden rósz következések nélkül, a’ kik erős testal
ko tássa l ,  és emésztő telietséggel b írnak , elégségesen 
megbizohyítja azon dicséret, mellyet a’ gyenge idegű 
emberek ezen élelem szerre halmoznak. Altaljában 
a’ kolompár, ha azzal mértékletesen élünk bizonyára 
egy a’ legjobb ’s legkönnyebb főzelékek közül, inelly 
se nem puffaszt, se savanyúságot nem okoz, és még 
is élég hathatósan táplál. Azon vádolta tása , hogy 
vastag tápláló nedvet, salakos vért kész ít ,  igazság
talan. Az mindazonáltal igaz, ho g y h a  azzal mér- 
tékletlenűl é lünk , és a’ testnek kevés mozgást enge
dünk, ez sápadt, és fölfuvott leend , de ez nem a» 
kolompárnak rósz tulajdonságától , hanem az azzal
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való hibás éléstől következik. — Ha az eledelek be
csének megítélésében egyedül csak a’ visszaélésből 
származott következéseket tekintjük, és azt az éle
lemnek közyetetlenűl tu la jdonítjuk , akkor egy sem 
lészen, a’ mellyet ajánlhatnak. A’ kolompár keményí
tő t  úgy lehet a* torták készítésére használn i, m int 
a* legfinomabb búza keményítőt.

Kocsonya. Kocsonyának nevezzük azon enyves 
ré sz e k e t ,  mellyek a’ csontból, porczokból, halak
ból és e. kifőzetnek. Ezen álati enyvről azt mondja 
Boerhave , hogy egyedül nagy erő által emésztethe- 
tik meg , és a’ gyenge gyomorban valóságos enyvé 
változ ik ; de ha elegendő vízzel megliigítatik, sza
p o rá n ,  és hathatósan táplál.

K ocsonyáit gyümölcs (Gelée). A’ cseresnyéből 
Vagy más gyümölcsökből kevés fű sze rre l , b o r r a l , 
vagy czitroin lével készített Gelée igen kellemes, 
és könnyen tápláló frissítő szer. élénél több czukor 
vagyon benne, ánnal kevesebbet szabad belőle enni, 
ha nem akarjuk, hogy ártson.

Kuhoricza  (Máié, török búza). Hathatósan 
tápláló lisztet foglal magában. Az abból sütött ke
nyér erős megemésztő tehetséget kívánj nincs is olly 
kellemes íze , mint a’ rozs kenyérnek , ámbár tekin
tetre igen sz é p , és nem penészedik-ineg. Igen jó 
ízű étel a* sült vagy folt gyenge kukoricza.

Kökény. Igen fa n y a r , z su g o r í tó , és kevés 
tápláló részekkel diszeskedő gyümölcs , mellyet csak 
akkor lehet megenni, midőn azt a’ dér jól megcsípte, 
vagy szalma között fekve megpuhult.

K öles. Tápláló, jó ízű, ’s könnyen megemészt
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hető gabona. Használtatik levesbe , kásának, pud- 
dingnak, sőt kenyérnek-is.

feütllé/Jil· Hathatósan ingerlő fűszer. A’ kü- 
meny apróra to rve , kevés gyömbérrel vegyítve, és 
°rős vajjal megkent kenyérre h intve, igen hasznos 
szer a’ tunya emésztés, és a’ szelek fentakadása ellen.

K örívé ig , Az édes , és a* leveses kürtvély , ki
váltképpen pedig az mellyhek a’ húsa az evő szájá
ban mintegy elo lvad, igen kellemes táp lá ló ,  S fris- 
Sll;y gyümölcs. A’ fanyar ,  igen savanyu, zsugorító 
s fojtó kürtvely evését senkinek sem lehet javasolni. 

Valamint az almánál, úgy a* körtvélynél-is, a’ leg
jobb ízűk egyszersmind a* legegészségesebbek.

Ltizácz. Nem csak á ’ íegkellemesb í z ű , hanem 
egyszersmind, hanem igen kövérj  sem nem nagyon 
vén, a legegészségesebb halakhoz tartozik. Minél 
k o v u tb b  es venebb , annal inkább tartoztassák meg 
magokat annak evésétől a5 csekély emésztolelietséggel 
bírók. Legjobb ízű M ájusban, és Júniusban. Leg
egészségesebb készítése módja a ’ lazácznak, ha az 
sós vízben keves b o r r a l , gyöm bérre l, és magyar 
bői sál főzetik. A fülfüstölt Lazacz erős emésztő 
tehetséget, az eczetberi senyvésztett pedig kevesebbet 
kíván; „

Lencse· Hathatósan tá p lá ló , de egyszersmind 
nagyon pullaszló. A’ lencsét igen puhára kell főzni, 
es á tszűrn i , m ert külümben megemésztetlen megy 
el az embertől. Valamint egyéb hüvelyes főzelé
k e k , úgy á’ lencse’ megemésztését is nagyon elősegíti 
aJ testnek erősebb mozgása.

Lép. \  alamint a ’ tüdőben , úgy a’ lépben is 
kevés tápláló szerek vágynak. Az erős szálkás sző-
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vetet nem kell megenni, mert ezt a* gyomor meg 
nem főzheti.

Leves. Ha meggondoljuk , hogy minden tö
mény tápláló szerekhez valamelly bírságnak kell já
ru ln i ,  minekelőte az te jjé , "s vérré vá ltozna ; hogy 
ezeknek a* gyomorban levessé kell változni, más kü~ 
lömben azt a' bél csatorna szívó edényei magokba 
nem v e h e t ik ;  ha meggondoljuk, hogy az embernek 
a* természettől rendelt első eledele valamelly meleg 
folyó szer t. i. a’ t é j ; hogy a’ ser sem egyéb mint 
leves, vagy valamelly folyó szer, mellyben a’ tápláló 
részek úgy fel vágynak oldozva,, hogy azokat minden 
további feloldozás nélkül a’ testnek s z í y ó  edényei 
magokba fe lvehe tik ,  akkor világosan kitetszik, és 
kételkedni sem l e h e t , hogy a’ leves eledelek legal- 
kalmatosabbak az elvesztett tápláló részeket hamar 
ismét helyre állítani, avagy is a"; testet a’ legnagyobb 
lehető hamarsággal táplálni. Más részről pedig, ha 
meggondoljuk hogy a’ leves étket a’ gyomrot emésztő 
foglalatossága alól csaknem egészen felmentik; követ
kezésképpen , hogy az emésztő tehetség keveset gya- 
ko ro lta t ik ,  hogy a' felnőtt álatok’ gyomra tömény 
eledeleket kíván (de miért is „volnának a’ fogak p) 
ha erős, és izmos testet kívánunk; azon gyermekek, 
mellyek anya-téjjel sok ideig táplákatnak kövér ugyan, 
’s a’ tápláló nedvektől rezgő, de lotyhadt ’s erőtlen 
izmokat kapnak: akkor hasonlag világosan ki fog te t
szeni, hogy a’ leves étkekben való mérlékletlenség az 
emésztést gyengíti, a’ testet tápláló szerekkel igen 
hirtelen eltörni, ’s ez által az izom szálak’ lotyha- 
dását eszközli; következésképen, hogy a’ nagyobb 
mértékben való levessel élés, egészséges állapotban
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fsak ollyan személyeknek lehet hasznos, kiknek izom* 
szálai erős testi mozgások által sok nedvet elvesztet
t e k ,  vagy a nagy öregség miatt kiszáradtak, és meg
merevedtek. A beteg állapotban legalkalinatosabbak 
a levessel készített tápláló szerek, leginkább pedig 
azon esetekben, mellyekben a3 testnek szapora táp
lálásra szüksége vagyon, a’ hol a’ belső meleg kíván
tatik , és midőn az emésztő tehetség olly gyenge, 
hogy a' tömény tápláló szerek azt ártalmasán inge
relnék. Ugyan azon tulajdonsága vagyon ama’ leve
seknek is, mellyek azon tápláló szerektől, vagy al
kotó részektől, mellyek abban főzetnek , külümbféle- 
képpen neveztetnek.

Lir/w/tade. Kellemes, frissítő, *s hűtő i t a l a ’ 
nyári hév napokban úgy, valamint a’ forró hideg
lelésekben az ollyan személyeknek , kiknek a-* savany 
nem árt.

Lúd· Igen táp lá ló , és ingerlő a’ lúdhús ; hanem 
egyszer’sinind , kivált ha kövér, egészséges gyomrot 
kíván. Igen nagy hasonlatossága vagyon a* disznó
hússal. Hogy a’ disznó-hús után legtöbb ingerlő te
hetséggel bír a’ lúd-hús, onnét k ite tszik , hogy nem 
csak úgy, valamint a’ bor felmérgesíli a’ bőr kihá
nyásokat, hanem még okozza is ,  kiváltképpen pedig 
a’ lúd-zsír. A* vad-ludak húsa nem csak jobb ízű ,  
hanem egészségesebb , és könnyebben megemészthe
tő is , mint a’ szelíd ludaké.

Madarak. Az apró erde i,  ’s éneklő madarak* 
húsa egyáltaljában táp lá ló ,  könnyen megemészthető, 
egy kévésé hev í tő ,  és jó .nedveket készítő.

Madera-bor. A’ kánáriai szigeteken termesztetni
7



98

szokott borok között a’ legjelesebb, ’s kiváltképpen 
hasznos az emésztő tehetség' he ly re  hozására.

v  I
M agyur-hors. (jóféle bors). Ez ugyan hatható

san ingerlő fűszer , melly leginkább a’ gyomorra mun· 
kálódik , és hasznos mindennemű emésztési bajokban, 
mellyeknek oka szokott lenni a’ gyomor’ gyengesége, 
valamint ez megtörténik a’ szüntelen ülve dolgozók
n á l , a’ lotyliasztó, nyálkás , és a’ gyomor emésztő 
tehetségét nem elegendőképpen ingerlő eledelekkel,
’s itallal való élésnél, illyenek p. o. a’ kövérség, a’ 
sa lá ta ,  a ’ főzelék növények, a’ téj ’s t. ef. A’ fejér 
bors gyengébben ingerel,  és sokkal gyengébb ízű is, 
m int a’ fekete , ’s ugyan azért csak ollyan személyek
nek lehet a ján lan i , kik erős ingerlő szerekhez még 

,nein szoktak. Az egészben elnyelt bors igen ke
v ese t ,  vagy éppen semmit sem inunkálódik a’ gyo
m orban , mert fel nem oldoztathatik , hanem ineg- 
emésztetlen ismét elmegy az embertől. A’ szegfű
bors kevesbet éget, és ingere l,  mint a" fekete'bórs.
A’ paprika csaknem tűzhöz hasonlóképpen égeti a’ 
szá jt ,  és a’ nyeldeklő csőt.

M áj. Magában nehéz megemésztést!, ’s ugyan 
azért szükséges azt fűszerekkel, kiváltképpen magyar 
b o rsa i ,  és sóval elkészíteni. Az apróra vagdalt bor
jú-máj zsemlye-niorzsalékkal, tojással, kevés lisztéi, 
fűszerrel, és jó friss irósvajjal elkészítve igen táplá
l ó ,  ’s egészséges eledel 5 nem külümben a’ m á j - l e 
ves is.

M ajoránna. Hathatósan ingerlő , ’s kellemes fű
szernövény, mellyet igen czéleráuyosan szoktak a’ 
kolbászokba, ’s kiilömbféle levekbe használni $ mivel
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a' gyomor tehetségét, és így az emésztést is nagyon 
elősegíti.

Ennek magvaiban igen kellemes, és gyen
ge olaj foglaltatik, melly által a’ testet táplálja a* 
nélkül, hogy a’ benne találtató szunyaszték csak figyel
met is erdeinelne.

M alaga. Igen hasznos, egészséges, ola jos, és 
szeszes b o r ,  melly egy kévésé kesernyés ízt hágy az 
ital után.

M álna. Kellemes savanykás íz ű ,  és igen frissí
tő szagú gyümölcs, mellyért is nagyon jeles hűtő 
szer.

M álvásiui bor. Az íze igen kellemes, színe pedig 
hasonló az Ambráéhoz. A’ gyenge gyomrúaknak igen 
hasznos.

Mundola. Az olajos , és lisztes alkotó részei mi
a t t , igaz ugyan , hogy nagyon tá p lá ló ,  de száraz 
természete miatt nem könnyen lehet megemészteni. 
Ha a fogak által jól meg nem rágatik ', akkor a ’ na
gyobb darabok többnyire megeinésztetlen inennek-el, 
vagy gyakran sok ideig maradnak a’ gyomorban. A’ 
keserű mandolák az azokban foglaltató kéklőgyulatsav 
miatt veszedelmesek.

Mandolu-kenyer. Igen kellemes , és mértéklete
sen éve éppen nem ártalmas sütemény.

M undola-tej. Ettől tartóztassák magokat a* gyen
ge gyomrúak, kiváltképpen azok , kik gyomor-sava- 
nyodásra hajlandók, vagy legalább azt soha se igyák 
keserű inatidola közbe vegyítése nélkül. Más kil
lőmben hűtő , lág y í tó , és tápláló 5 azonban a’ gyen
ge betegeknek éppen nem való.

7*
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Marhahús-lé. Ez a’ húsban lévő tápláló részek- 
nek szivadéka j és annal könnyebb megemészteni , mi
vel a’ tápláló szerek (a’ kocsonya , és az álati kö
vérség) már csak nem egészen feloldozva , és a’ víz 
á ltal meghigítva vitetnek a ’ gyomorba. Ennek oká
ért  az illyen leves leghasznosabb azon esetben, mi
dőn az elvesztett testi erőt hirtelen szükséges hely
re  állítani.

M arh a-n yelv . A’ benne találtató sok kövérség 
miatt erős gyomrot kíván.

M árna. Egészséges, jó ízű, könnyen megemészt
h e tő ,  és tápláló hal. Valóban megvetni való szokás 
ezen halat irósvajas-lével elkészíteni.

Méhser. A’ közönséges méhser csak erős szemé
lyeknek va ló ,  a’ gyenge gyomrúaknál hasrágást, sa
vanyúságot, puffadásokat, és más éinésztésbeli nya
valyákat okoz.

M eté lt-té sz ta . Kellemes, és jó ízű tápláló ele
del. A’ zsírral leforrázott metélt, csak hathatós emész
tő erővel bíróknak való.

M éz. A’ tápláló részeken kívül még gyengén in
gerlő erővel is bír ή de a' benne találtató czukor-sa- 
vany miatt könnyen m egforr, gyengíti a: gyom rot,  
és puffadásokat okoz.

M urok-répu. Kellemes, táp lá ló ,  és nem igen 
puffasztó főzelék. A’ halavány-sárga, röv id , ’s vas
tag murok sokkal jobb í z ű ,  mint a’ hoszszú , ver- 
nyeges.

M ustár. Nagyon jó ingerlő s z e r , és kiváltkép
pen hasznos a’ gyomor-gyengülésben, elnyálkásodás- 
ban csúzban. Á’ heves, és epés személyeknél he- 
vüléseket, vagy szem-gyulladasokat okoz. A‘ mus
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tá r  nemti - neműképpen e leveníti , és erősíti az el
mét is.

Narancs, Az ére tt  gyümölcsnek kellemes, fű
szeres , savanykás bele vagyon , mellyért is az esz
tendőnek melegebb részében, és a’ hideglelést forró- 
ságokban igen becses frissítő szert szolgáltat.

Naspolya. A* német nospolya késő ősszel érik-meg, 
és akkor is szalma közé kell rakni, hogy megpuhul
jon. A' puhulás alkalmával egy kévéssé m egforro tt ,  
in e l ly tő l  vagyon ama kellemes savanykás íze.

Nyír-faj<L  Kellemes íz ű ,  p o rh a n y ó ,  követke
zőleg igen egészséges húsa vagyon.

N yúl. A’ fiatalnak altaljában gyenge , jó ízű ,  és 
könnyen megemészthető húsa vagyon. A’ mezei nyúl
nak a’ húsa gyengébb , és levesebb mint az erdeié. — 
Azon szalona szeleteket, mellyek a’ nyul-pecsenye- 
he vonatnak , hogy azt levesebbé tegyek, nem taná
csos a* gyenge gyomrúaknak a* hússal együtt megen
ni , ha nem akarják, hogy ezen eledel ártalmokra lé 
gyen ; ugyan ezt kell érteni a’ nagyon kövér pecse
nye mártásról is.

Olaj. A’ f r is s , és nem avas olajnak azon tulaj
donságai vágynak, mellyek a* friss irósvajnak, hanem 
ennél többet lotyliaszt és lágy ít ,  és valamivel nehe
zebben megemészthető. Ennek okáért őrizzék mago
kat az olajos ételektől mind azok , kiknek lotyhadt 
testük vagyon. Leghasznosabb az olajt vizes, vagy 
kevésbé tápláló eledelekkel (káposztával, kolompár
ral) és eczeltel (a* salátához) enni.

Olajbogyó. A’ friss olajbogyót csak a’ legerősb 
gyomrú emberek ehetik minden rósz következések 
nélkül. A’ betsinált olajbogyókat saláta gyanánt szó-
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kás en n i ,  de ezek is hathatos megemésztő erőt ki
vannak.

O lasz-káposzta . Ezt legközönségesben szokták 
e n n i , és számtalan elfajzásai vágynak, mellyek egy
mással alkalmasint megeggyeznek. A’ savójai, vagy 
fejes káposzta édesebb, és gyengébb a’ többinél;  ki
váltképpen pedig gyengék annak a* belső levelei. Egy- 
általjában mindannyi fajai igen puffasztók, melly tu
lajdonság annál inkább meg vagyon bennek, minél 
vénebbek. A’ veres fős káposzta édesebb, és gyen
gébb a’ fejérnél. A’ többi káposzta nemekben igen 
sok levegő rejtezik , inellyért is az emberben sok sze
lekét okoznak.

Olasz-metélt. (Maccaroni). Megvetni való azon 
szokás melly szerént az olasz m eté lt ,  irósvajban el- 
m orzsálta lik , vagy barnáit irósvajlével megüntetik. 
Legjobb azt mintegy fél óráig vízben , vagy húslé
ben sóval fő zn i , melly alkalommal, nehogy az edény
hez égjen, fakanállal meg kell kevern i; de úgy, hogy 
szét ne keverlessen. Az olasz-metéltet egyáltaljában 
nem könnyű megemészteni, kivált ha sajtal vegyít- 
tetik.

O sztria . Ezen kocsonyás csiga ártalom nélkül 
tápláló nyalánkság. Minthogy pedig igen könnyen 
mégyen rothadásba á l ta l ,  sohasem kell azt inasként 
enn i ,  mint ecze tte l , borsai, vagy gyömbérrel, avagy 
gyengén megfőzve czitrom-Iével. Az esztendőnek azon 
részében, midőn magvaikat, avagy érett tojásaikat 
magoktól elbocsátják, és midőn valamelly fejér tejes 
nedv vagyon bennök , egészségtelenek. Ezen idő a’ 
nyári első hónapok. Az osztriákat irósvajas mártás
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sál elkészíleni, megsütni, le fo jtani, vajban kiránta
ni , mindenkor kárhoztatni való szokás.

Őz. Az őz-hús , íze jóságára nézve, feliül mól
ja a’ szarvasét, azonban ez igen sokat függ a ’ legel
lő minőségétől. A’ két esztendőnél vénebb őznek igen 
Száraz , és ízellen búsa vagyon. Legjobb a’ nőstény 
őzeknek, és az őz borjuknak a’ busa.

Vnfisirlu. Ennek a’ búsa porhanyó, táp lá ló ,  és 
könnyen megemészthető.

Fáslélom . Mind ez , mind pedig minden egyéb 
é tkek , mellyel; pástétom tésztából készülnek, az á r 
talmas eledelek közé tartoznak 5 mert a’ pástétom
tészta gyakran egészen kiilümbféle részekből készítte
tik 5 mert a 'tész ta  keletien, és sok kövérséggel meg
te rhe lt  lisztből á l l ,  mellyet a' gyomor igen nehe
zen oldozhal-fel , és mivel a ’ kövérség ezen vegyílék- 
ben a’ meleg által igen gyakran ártalmas változáso
kat szenved. Legnehezebb megemészteni a’ pástétom 
fenekét, és minden egyéb szalonás részeit.

Fústinák. A’ szelíd pástinák tá p lá ló ,  igen édes
kés í z ű , hanem nagyon puffasztó gyökér. A’ vad- 
pástinák, melly a’ hegyeken te rem , ámbár színére 
alkotására, és szagára nézve hasonló a* szelídhez, 
inég is minden kétségen kívül veszedelmes.

F ecsen ye . A’ sütés olly foglalatosság a’ szakács- 
ságban , melly által a’ hús , vagy minden hozzátétel 
n é lk ü l , vagy csak kevés vízzel a’ tűz hathatóságának 
kitétetik. Ez állal a’ kövér részetskék nem csak a’ 
búsban maradnak, hanem megbarpáltatnak , és meg
perzselte inek, mellylől a’ hús igen kellemes ízt kap. 
A’ sütés történik vagy nyárson , vagy rostélyon , vagy 
serpenyőben. A’ nyárson való sütésnél czélerányos
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készület által a’ meleg egyaránt terjesztetik - el az 
egész sütni való tetemen. Igaz ugyan , hogy illyen- 
kor szembetűnő kigőzölgés történik, azonban csak 
a’ vizes részek gőzölögnek-ki. Természetes dolog 
a z ,  bogy ezen kigőzölgés nagy lépcsőig nevekedne, 
*s ez által a* bús inegemészthetetlenné tétetne , ha 
a’ nyárson csak kissebb, nem pedig nagy darabok 
siittetnének, melly utóbbiaknál először is a’ külső le·, 
rület tömötté lesz ,  ’s így a’ belső részekből való ki
gőzölgést akadályoztatja. AJ sütés alkalmával egy- 
szer'smind szokás a’ húst gyakrabban valamelly kö
vérséggel megöntözhetni, melly által nein csak a* 
nagy kigőzölgés, hanem egyszer'smind a’ felső terü
letnek erősebb megkeinényülése is h á trá l ta t ik , míg 
a ’ meleg az egészet megjárván, azt elegendő porija-, 
nyóvá teszi. A’ rostélyon való sütés mindenben meg·. 
eggyez a’ nyárson valóval, csak bogy kissebb dara
bokat lehet a ’ rostélyon sütni. A’ serpenyőben való 
sütés a’ tisztaságra nézve, melly ennél lehetséges, 
és mivel a’ bús szinte úgy megporhanyodik , mint a* 
nyárson a’ kisült zsírból is igen kevés , vagy éppen 
semmi sein vesztegette tik-el , minden más sütés mó
doknál ajánlhatóbb.

P erk e lt-h u i. A’ perkelés, avagy az apró dara
bokra vágott liúsnak tulajdon levében, és kevés zsi
radékkal, de minden víz nélkül való megsütése, a’ 
búst ugyan táplá lóbbá, ’s porhanyóbbá teszi 5 azon
ban a’ sok kövérség miatt az emésztésnek ártalmas 
lehet. Tanácsosabb tehát azoknak , kiknek gyenge 
emésztő mívszerei vágynak, a’ perkelt-bús evéstől 
magokat egészen megtartóztatni.

P ctrezse ly . Kellemes fűszer-növény, mellynek
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a’ vizelleí-edényekre való Ingerlő ere je ,  a’ vizellet- 
nek erősebb kiürítései által nyilatkoztatja - ki legin
kább magát. A’ nyavalyatörésben és nádrában szen
vedő személyeknek igen vigyázva kell  vele élni.

II el réz sejij ̂ -gy okér. Kellemes, táp lá ló ,  gyengén 
ingerlő, és a’ vizellet kiürítését eszközlő főzelék. 
Igen ritkán szokás ezt egyedül, hanem mindenkor 
pástinákkal vegyítve enni.

Piskóta. Olly kellem es, a’ minő egészséges sü
temény,

P isz tá c z , A’ benne találtató o la j , és liszt miatt 
igen nagyon tápláló tehetséggel bír. Ha a’ külső zsu
gorító ’s egy kévéssé kesernyés héjával eszsziik , ügy 
erősíti a* gyom ro t,  valamint a' keserű inandola. Az 
avas ártalmas.

P isztrá n g . Igen könnyen megemészthető, és 
egészséges hal , mivel igen röv id , és porhanyó húsa 
vagyon , mellyben csak kevés kövérség talál tátik. Mi
nél tisztább a’ víz , mellyben a’ pisztráng tartózko
dik , annál jobb ízű , és egészségesebb. A’ pisztrán
got szardella m áriássa l,  osztriával,  vagy káprival 
elkészíteni nem lészen éppen ártalmas $ csak ha nin
csen sok zsiradék hozzá véve. A* pisztrángokat több 
ideig eltartani akarni az á l ta l ,  hogy olajban, vagy 
irósvajban m egsütte ttek , igen megvetni való szokás.

Pogácsa. Száraz pogácsával, kivált lia jól ki 
vagyon sü tve , és nem igen zsíros, még a’ leggyen
gébb gyomró is csak a’ mértékletesség' határait által 
ne hágja, bátran élhet. Az élesztő, és a’ tojás által 
semmi sem vész-el a’ búzának ragadósságából, és a’ 
tészta könnyebb lesz. Egészen másképpen vagyon a’ 
dolog a5 nedves süteményekkel, kiváltképpen a’ gyű-
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mölcsel töltöttekkel. Ezek a’ gyenge gyoinrúaknak 
igen ártalmasak , mivel a* tészta csaknem mindenkor 
a’ nedves, és igen kövér töltelék miatt keletien ma
ra d ,  és a’ gyenge gyomrűaknál már a' gyümölcs ma
gában is sok hajakat okoz, hát ha még valamint az 
illyen süteményeknél megtörténni szokott, a' gyü
mölcshöz sok zs ír ,  mandola, roszszúl kisütött, vagy 
nyálkás tészta is já ru l?  semmi sem okozhat tehát 
olly könnyen gyomorsavanyodást, és más emésztés- 
beli nyavalyákat, mint az illyen sütemény.

Pontúk. Hathatósan erősítő , és gyengén zsugo
rító  b o r ,  de a’ mellyet ritkaság meghainisílallan a’ 
maga tulajdon valóságában megkaphatni, mivel olly 
csekély mennyiségben lerm eszte lik , hogy azt hazá
jából ki se lehet vinni kereskedés végett.

P onty. Igen kellemes ízű , de részszerént loty- 
hadt nyálkás húsa , részszerént pedig sok kövérsége 
miatt alkalmasint nehezen megemészthető hal. Leg
kövérebb részei következésképpen a* mellyeket legne
hezebb megemészteni, a’ pontynak a’ feje, és hasa. 
Legkönnyebben megemészthető a’ farka, mivel ab
ban csaknem semmi kövérség sincsen , és a’ mellynek 
húsa is valamivel tüm öttebb, mint az egyéb részeké. 
Legjobb ízűk és legegészségesebbek a’ folyóbeli pon
tyok, ezek után következnek a* nagyobb tavakból , 
végre a’ mocsárokból valók.. Márcziusban legjobb íze 
vagyon ezen halnak. Legegészségesebbek pedig , ha 
minden mesterkélés nélkül egyedül vízben , kevés szeg
fű borsa i,  sóval, vereshagyinával, ’s néhány szelet 
czitrommal készítetnek - el.

Pudding· A’ kásánál valamivel tümöttebb alko- 
tású sütemény. Hasznos vagy káros voltának megité-
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lése fiíg annak kiilümbféle készítés módjától. Altal
jában csak annyit lehet felőle meghatározva monda
n i ,  hogy a’ Pudding nem csak az ízlésnek kedvező, 
hanem könnyen megemészthető , és nagyon tápláló 
eledel is, ha szerfelett nem zsíros.

Pulyka. A’ húsa táplálóbb, és jobb íz ű ,  mint 
a’ közönséges házi tyúké. Különösen kellemes, gyen
ge , és könnyen megemészthető a’ melye.

PiJncs. Hathatósan iltgej-lő, és izzasztó i ta l ,  
tehát minden esetekben , mellyekben a ’ test hideg 
á l ta l ,  kiváltképpen a’ levegő folyás által elgyengít- 
t e t e t t ,  vagy midőn a’ bőrnek kigőzölgései a* tartós 
liásfolyás által megakadályoztattak, mértékletesen 
iva igen hasznos szer. Készül közönségesen Thee- 
v izbo l , czitrom -savanybol, arakból, és czukorból. 
■A· F'JjicSvJkészítéshez szükséges szereknek e’ követke
zendő mértéke legjobbnak ta lá l ta to t t , melly annak 
kell emes ízt , és árthalatlanságot szerez. Egy p in t 
vagy két icze theevízhez három czitromnak a’ levét 
kell venni,  6 lat czukrot, melly a’ czitromnak sárga 
hejaval megdörgöltetik , és egy meszely arakot. A’ 
czilromok először a’ czukor által megdürgültetnek , 
ezután azoknak leve az edényben lévő czukorra fa
csartat ik, mellyre a’ theevíz ö n te t ik , és utoljára tö l
tetik közibe az arak.

Rák. X' rakok a’ nyári hónapokban könnyen 
megemészthető tápláló eledelt szolgáltatnak. Legin
kább ajánlhatni a’ gyomor -  elsavanyodásra hajlan
dó személyeknek. A’ rákoknak mind azon elkészí
tésük módja, melly sok zsírral tö r tén ik ,  megvetni 
v a ló ,  mert ezen kellemes ízű bogaraknak jó tu
lajdonsága, a’ könnyen megemészlhetés, melly azok-
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nak soványságától származik, az illyen készítés ál
tal egészen megseimnisíltetik.

Ragont. A’ nagyon zs íros , pecsenye-mártással, 
savanyákkal, és fűszerekkel megterhelt ragout (a1 mi 
pedig közönségesen szokott megtörténni) tellyes erő
ben lévő emésztő tehetséget kíván. A’ gyenge idegül 
személyek , á* kiknek a* savanyak, és pecsenye már
tások ártalmasak, a’ ragouttói tellyességgel tartoz
tassák magokat,

Raponcz. Méltán tulajdoníttatik ennek a’ tejet 
Szaporító , és az emésztést elősegítő erű.

Répák. Altaljában véve táplálóbbak a’ zöld 
vagy hüvelyes főzelékeknél. A’ fejér répákban leg
több keményítő vagyon, és megfőzve igen jól táp- 
Iá inak , minthogy az azokban találtató csípős  ̂ es vi- 
zelletet hajtó szer a* főzés által rész szerént eltávo
zik , részszerént pedig megváltozik.

Retek. Az ezen gyökerekben találtató csípős 
részek a* nyálat igen hathatósan eloszlatják, a .vizel- 
letre munkálkodnak. A.’ retek azomban pnfládáso- 
k a t ,  *s büffogéseket könnyen okoz, és a’ lehelteinek 
kellemetlen szagot ád. M int fiiszer mértékletesen 
sóval éve ,  vagy mint orvosi szer, az elnyalkasodas- 
b a n , mely szorulásban, a’ giliszták e llen , es mas- i
nyavalyákban, inellyekben á’ nyalat eloszlatni k e l l ,  j
különösen ajánltathatik. -— Hasonló, de meg hatha
tósabb erővel bír a’ torma.

Ribiszke. A’ tökéletesen megérett veres ribisz
kének kellemes savanyúsága vagyon, mellyért is a’ 
lankasztó hévségben igen czélerányos frissítő szer. I
Szinte ollyan a’ fejér, és a’ test színű ribiszke is. — j
A* fekete ribiszkének kellemetlen ’s egyszersmind
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büdös venyege szaga vagyon. E ’ felől azt ta r t já k , 
hogy a’ vizelletet meghajtja.

Ili 'zs-Iiáan;. Csak nem egészen keményítőből 
á l l , és igen jő tápláló eledel , de fojtó szerbeli szü- 
kölködése miatt inkább a’ meleg . mint sein a’ hideg 
tartományok’ lakosinak való. Nem kell annyira főzni, 
hogy a’ szemek szétomoljanak, mivel ez által tápláló 
tehetségét elveszti. A’ rizs-kása sem puffadást sem 
savanyt nem okoz. Ezen utóbbiból vagyon ugyan 
benne egy kevés, de ezt a’ mosás, és főzés előtt való 
leforrázás által elveszti.

fíozsolzs. Fűszerekkel megterhelt édes szeszes 
ital, inellyet, ha nem akarjuk hogy ártson, csak cse
kély mennyiségben szabad inni. Egyébaránt kevésbé 
ártalmas aJ közönséges égetl-bornál, minthogy vesze
delmes tulajdonságát a’ czukor nagyobb részént meg
gyengítette.

Sdfrán. Hathatósan ingerlő sze r ,  ’s ennek oká
é r t  azon esetekben , mellyekben a’ test inger nélkül 
szűkölködik p. o. a’ sárgaságban, vízkórságban, a’ 
gyengeségtől eredeti hurutban igen hasznos fűszere 
az eledeleknek. Ártalmas ellenben mind azon ese
tekben, mellyekben a’ vér felhevülve lévén nagy 
mozgásban vagyon, és midőn a’ szív nagy erővel 
öszvevonódik. Igen hasznos a’ sáfrán minden p e r 
kelt, ’s nyálkás etkekben ugyan azért, mivel az ollyan 
eledelek a ’ gyomor’ emésztő erejét elegendőképpen 
nem ingerük.

Sitgo· Keményítővel bővelkedő t e s t ,  és a’ ko
lompár keményítőhöz hasonló, mellyből is mester
ségesen a’ természetivel mindenben megeggyező Sago
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készítetik. Kimondhatatlanul könnyén emészthető , 
és szerfelett tápláló.

Sújt. A ’ közönséges sajt készül a’ tejnek leg
szívósabb, ’s legdurvább részeiből, mellyérl is mind 
addig ,  míg a’ poshadáq állal fel nem o ldozta to tt ,  
míg eredeti izét ’s fejér színét el-nem vesztette egy 
altaljában igen nehéz megemészteni ’S ugyan azért 
csak erős emésziő tehetséggel biró személyeknek yaló. 
A’ gyenge gyomoruaknál olly hajakat okoz, valamint 
a téj t. i. gyomor savanyodást, és azzal öszvekötte- 
tésban lévő szám talan nyavalyákat, mint a’ rósz 
emésztésnek elkerülhetetlen követőit ú. m. büíl'ügést, 
főfájást és t. e. Ellenben az érett sajtot annak erős és 
illaló részei miatt úgy lehet Tekinteni, mint vala- 
inelly illatlugol , ez hathatós ingerló szer. A’ kövér 
sajt , inelly a’ meg le nem fölözött téjből készíttetik 
(valamint a’ Svaiczi) ^táplálóbb , és könnyebb meg
emészteni mint a’ poshadt túrót, mert kevesebb durva 
részek vágynak benne , és kevésbé savanyít. A* zöld 
Svaiczi sajt , melly közé hegyi lóhere por keverle- 
t i k , ezen vegyítek miatt igen könnyen megemészt
hető.

Hasznos é minden lakozás után egy h a ra p á s , 
vagy egy darabka sajtot enni, és minő sajt legalkal- 
malosabb , ’s leghasznosabb e’ végre ? — A’ lakozás 
utánni sajtevésnek nem lehet egyéb czélhatósága, 
hanem hagy általa a’ gyomor kelleteként ingereltes- 
sék , ’s igy az emésztés elősegíttessék. A’ kinek ezen 
ingerre ülő élet módjánál fogva, vagy gyomra ter- 
heilelése miatt szüksége vagyon : annak igen is hasz
nára szolgál néhány harapás régi erős sajt, ha kü- 
lüinben gyomra nem iifegenkedik a’ sajteyéstől. De
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jól inog kell jegyezni, a’ sajtnak réginek , erősnek , 
’s csípősnek kell lennie, melly illat lúgként mun- 
kálődíialik. A’ nehéz emészlésű, ’s a’ poshadás által 
még izgató· szerré nein változott nyert s a j t ,  éppen 
nem alkalmatos a ’ szóban forgó czélra.

S a la m . Ez jó gyomrot k íván, kivált ha nem 
v a lód i ,  hanem utánnozva tsiná lt ,  a’ mint illyen 
Bécsben és másutt is készíttetik. A' valódi Veronai 
nagyon kövér: a’ Bécsi pedig jobbára durva és rósz 
búsból készül. A’ közé vegyitett fűszer jobbá teszi 
ugyan valamennyire ; de ismét más tekintetből á r
talmas. Sok függ tő le ,  infkor él vele az ember. 
Mindjárt lakozás u tán ,  vagy egy jó pohár b o rra l ,  
ártatlanabb a’ Salámi. A’ gyenge gyoinru embernek 
azomban egy áltálján tartózkodni kell tőle.

Saláta. A ' szokásban lévő salátával még nagyobb 
vigyázattal kell é ln i,  mintsem a főit zöldségekkel, 
mivel az nem csak nyers planta  nedve, hanem a5 
vele vegyített eczet ’s olaj állal is nagyon gyengíti 
a ’ belső meleget, és erőtlenül az idegerőt. Ugyan 
ezért csak a’ kővér személlyeknek hasznos , a’ kiknél 
a ’ belső hévség felesleges, :s egy áltálján csak azok
nak való, a" kiknél az emésztés és tápláltatás jó kar
ban vagyon A’ kinek a3 gyomra ellenben gyenge , 
’s a’ kinek nincs sok kövérsége és belső melege, és 
a ki a zöldséget es egyéb főzeléket nehezen 
eineszti, a* ki gyomorsavanyodásban sinlődik ; az 
ollyan kerülje a’ s a lá tá t , úgy mint tartós jóllétének 
veszedelmes ellenségét. A' friss Provenci olaj és jó * 
Loreczet legalkalmatosb a ’ saláta készítésre. Ha 
nem kapni fris asztali o la j t ;  jó mákolajjal, vagy 
tejszínnel kell azt kipótolni. A' ezukor és keményre
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folt tojás szék igen alkalmas és hasznos vegyitek , 
kivált olly személlyekre nézve, a’ kiknek nem leg
jobb emésztő tehetségük vagyon; minthogy ez állal 
azon kívül , hogy az eczet és olaj között szorosabb 
veg^ület eszközöltetik, a ’ salátának és elegyszereinek 
gyengítő ereje is kevésbbé liat a’ gyomorra.

Sulep. Különös tápláló , ’s erősítő foganatot 
tulajdonítottak nékie, ’s ennél fogva főorvosszer 
gyanánt ajánlották a’ sorvadásban, a’ nemi ösztön 
h íjában , hasfolyásban, és más hasonló esetekben. 
Azomban i’ tapasztalás nem erősité meg dicséretét.

Sardella. A’ Sardellával csak úgy é ln ek , mint 
bésózott hallal. A’ tengeri sónak ingerhatása által 
j ól tévő béfolyása vagyon az étkek emésztésébe, és 
gyengéd húsa iniatt előbb való a' héringnél. A’ Sar
della salátát nem kell olajjal 's eczettel e lbo r í tan i , 
kivált ha gyenge gyomor számára készíttetik. A’ sar- 
dellamártás tápláló eledel,, ’s azon kívül felséges 
szer az étvágy és emésztés’ elősegítésére.

Suvo’j, A’ savó a’ kövér és túrós részektől rneg- 
menekedett te j ,  ’s ennél fogva vízből, felolvadt 
téjczukorból, és még a’ mondott alakoknak csekély 
részéből áll. Hiivesít, hígít, oszlat, egy kévéssé 
táp lá l ,  és így gyuladási nyavalyákban hasznos i ta l t  
szolgáltat.

Ser. A’ ser gabona szivadék, és mint illyen 
sok tápláló szert foglal magában. Minthogy azom
ban ezen kivül még borforrás alá is vettetik , es 
komlóval vegyittetik } tápláló tehetségén kivül erő
sítő , vagy az idegek* halhatóságát előmozdító ereje 
is vagyon. Tápláló és ingerlő részeinek ezen helyes 
és szerencsés yegyülete, és azon kürnyülállás a l ta l ,
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hogy a’ ser a ’ gabonának csak legfinomabb tápláló 
szerét,  ’s ezt is felette  ri tk ítva foglalja magában, 
általánosan igen hasznos és méltán ajánlandó italt 
szolgáltat mindazokra nézve , a5 kik erős munkával 
foglalatoskodnak, vagy más valainelly módon, p. o. 
szoptatás , vérezés ’s in. e. által sok tápláló szertől 
inegfosztatnak, kivált ha nem sok tápláló étellel élnek.

Naponkénti használatra legjobb a’ ritka, könnyű, 
jól meg forrott s e r ,  mellyben sem szerfeletti tápláló 
szer, sein felesleges komló nincsen. A’ makonyként 
részegítő , Js a’ mannaként hashajtó éretlen s e r ,  
valamint az ollyan i s , inelly körösbogárként haso
gatja a’ vizellő csövet, nem illenek, a ’ mint Unzer 
okosan mondja, a’ hasznos élelemszerek közé. Ugyan 
ezt kell tartani a’ fűszeres serekről i s , inellyek 
ű röm m el,  borókáva l ,  fenyőbimbóval, szegfübors- 
sa l ,  ’s t. effélékkel készíttetnek. Ezeket inkább or
vosság, mint sem élelem gyanánt illik használni. 
Minél több a’ serben a’ vízelegy, annál inkább eny
h íti  a’ szomjúságot. A’ nagyon sok gabona részek 
táplálóbbá teszik u g y an , de kevésbbé szomjoltóvá. 
Ha sok komló vagyon b en n e , rend kivül ingerlő. A’ 
fejér ser gyengén száríto tt malátából készül egy ke
vés komló-vegyi lékkel. Nagyobb frissítő és szomjú
ság enyhítő ereje vagyon , mint akánnelly más ser 
nemnek, úgy hogy nyáron által igen jó i ta l :  bár ke
vésbbé tápláló ’s erősítő. A’ barnaser erősen szárí
to t t  vagy pörkölt m alátából, és több vagy kevesebb 
komlóból készíttetik. Inkább h e v í t ,  hogy sem a ’ 
fejér s e r ,  és kevésbbé enyhíti a’ szomjat. — A’ búr 
zaser erősebben táplál és ingerel, mint sem az árpa — 
és rozs ser. A’ zabser nagyon híg , és kevés tápláló

8
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’s ingerlő részt foglal magában 5 a’ szomjat azomban 
igen helyesen e lo ltja ,  's a’ vizellet’ utjain könnyen 
kiiirittetik. Az úgy nevezett fojtott serben sok tag
levegő vagyon, ’s ezért igen könnyen részegséget 
okozhat. A’ vérszakadásra és vérhányásra hajlandó 
6zeinéllyeknek tartózkodniok kell tűle  ̂ minthogy a’ 
taglevegö könnyen vérfolyást okozhat. A’ nyugser 
erős , hathatós, komlóval jól ta r to tt  ser, melly huss 
pinczében másod forráson esett által. Ezért is job- 
bára meg van tisztulva az élesztőtől és seprő tő l,  a* 
borhoz közel hason lít ,  legkevesbbé puffaszt, ’s úgy 
kellene Yele élni, m int a’ borral, azaz; csekély mér
tékben.

Ser leves. Hathatós táp lá ló ,  és idegerősítő 
sze r ,  ha  jól vagyon készítve. Téli reggelinek leg 
inkább ajánlandó.

• Sós hal. A’ sós h a l ,  melly rendszerént liéring. 
nek neveztetik, mind frissen, mind pedig füstölve és 
páczolva élelemre fordít tátik. A’ bésózott héring 
köz jó hírben vagyon, hogy az étvágyat, és emésztést 
elősegíti. Ezen jótékony foganat a’ tengersótól 
ered. Nem volna e hasznos a* gyenge emésztésű sze- 
méllyekre n é z v e , ha minden lakozás után egykét 
falat héringgel végeznék lakozásokat, a’ inint ez a’ 
nehezebb emésztetü sajttal divatban vagyon? A’ Hol
landiai .héringet tartják legjobbnak. A’ füstölt,  pa* 
czolt és szárított héring, kevés vagy semmi tápláló 
erővel sem b í r ,  kivált h a ,  aJ mint lenni szo k o t t , 
olly kemény mint a’ fa.

Sóska. A’ sóskának felette savanyu ize vagyon, 
’e ezért ritkán használtatik egyedül, hanem többnyire 
labodával (Spinattal), kerti paréjjal, és más hasonló
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főzelékkel vegyítve. A’ ki a’ savanyt nem tű rh e t i , 
tartózkodjék tőle.

Spárga. Nagyon ingerlő növény, melly mindent 
életeszköz’ munkásságát, különösen pedig a’ vizellet 
el és kiválasztó életrnivekét előmozdítja. A’ spárga 
étele után csak szaporán kelletlen szaguvá válik a’ 
v iz e l le t ,  's olly hűz fejledezik b e lő le ,  mint az égő 
szarvé;

Spinűt. Ebben igen kevés táplálát vagyon, ’s 
csekélyen vagy éppen nem ingerli az idegeket; ezen 
kívül előmozdítja a’ savanyu forrást a* gyomorban, 
’s igy mind azoknak tartózkodniok kell tőle , a’ kik 
a* gyomorsavanyodásra hajlandók. A’ betegeknél 
egyedül azon esetben hasznos , midőn a ’ tes t  felette 
ingerelve vagyon, ’s midőn azt erősen táp lá ln i nem 
szabad, mint p. o. a* gyuladási hideglelésben.

Súlyom. Ez gesztenye ízű lisztes gyümölcs, 
mellyben sok táp lá la t  vagyon ugyan 5 de szinte mint 
a’ hüvelyes főzelékek, szelet ’s puffadást okoz.

Sunka. A’ sunka a’ sónál és koromrészetskék- 
nél fogva nagyobb ingerlő erővel b í r , mintsem &1 
fxis hús. Minthogy azomban a’ főzés által korom- 
részetskéinek nagyobb részét elveszti, legjobb VÓlna 
az t mindenkor nyersen vagy fo te len 'en n i .  Sziíós 
’s nehéz oszlatu szálkáit csak meg rágni és kiszívni 
kellene, de le nem nyelni. Éppen ezen ideghatósá
got előmozdító erő miatt hasznos néhány ^zeletke 
nyers sonkával végezni az é te l t ,  minthogy az h a th a 
tósan elősegíti az emésztést. A’ nyers sunka után 
a’ sült tesz e’ tekintetből hasznos szolgálatot;

Szalonna. Az ó szalonna vagy már avas , vagy 
pedig a’ gyomorban könnyen megaYasúl,  ’s ekkor,

8 *
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ég e tés t , ’s a* megzavart emésztésnek egyéb jelen
ségeit okozza. Egy altalján jó gyomrot kíván a ’ sza
lonna kivált bor vagy égett bor nélkül éve.

Szalonka. Ez egy a ’ legjobb ízű és könnyen 
emészthető madárfajok közül. Bele minden benne 
lévőkkel együtt apróra vagdalta tván, megfüszerez- 
tetvén , fris vajban megsüttetik, és zsemlére kenve 
csemegeként etetik.

Szam árlej. Az ember téj után a’ szamár téjben 
vagyon legkevesebb tú ró ,  ’s a’ savanyok által nem 
alszik meg olly könnyen , inint a ’ teliéntéj. Ezért 
mint legjobb mentő szer ajáultatik , kiváltképpen 
a’ sorvadásban.

.Szamócza  (Eper) . Kellemes vidító és frissítő 
egészséges gyümölcs; melly a’ szék — ’s vizellet- 
ürülést előmozdítja. Ezen foganatja hihetőleg csípős 
vagy inkább éles apró magvaitól származik, mellyek 
a’ szamócza belében számosán foglaltatnak, és az 
idegeket inunkamivesen ingerük. Hideg szamócza 
felényi vízzel borral és elegendő czukorral készítve, 
nagyon czélható frisitő szer.

Szarvas hús. Ha nem áll sokáig, ’s a’ vad nem 
hajta to tt és tikkasztatott hoszszasan a’vadászat által, 
tiszta nedvii eledel. Jól táplál ugyan } de nem olly 
könnyű emésztetű, mint a’ szelíd állatok húsa egy 
áltálján véve.

Szarvas gomba* Fris állapotban nem kelletlen, 
de még is valamennyire lúgos szaga vagyon ; íze pe
dig édeses fűszeres. Nem éppen igaztalanul tulaj- 
doníttatik neki , hogy a’ nemi ingert ébreszti. Nem 
csak tápláló j hanem erősítő hatósága is vagyon. Az
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őszi jobb a tavaszinál. Legalább való a’ fejér, vagy 
fejéres veres és sima levelű.

Szerucsetíydio. A szerecsenydió szelidebb ’s 
kellemesebb a szerecsenydióvirágnál, ’s különös jól- 
tévoleg előmozdítja az emésztést.

Szerecsenydió virág. Ez erősen ingerlő fűszer, 
mellyet csak képeként kell az étkekhez vegyíteni.

Szilva. Az őszi szilva, kivált helyesen aszalva, 
kellemes e lede l , kivált fo lve , ’s csaknem legbizto- 
sabb enyhítő szere a’ betegeknek. A’ szilva pép 
egy keves fahéjja l, egészséges élek. — A* nyári 
szilva ellenben szinte mint a ’ méz , könnyen erejed- 
z e s t , vagy kovadast okoz a' gyomorban , ’s annál 
lógva puliadást, szelet, gyomorgürcsöt, hasfolyást, 
•s t. e. Ugyan azért az erős ingeihez szokott gyom- 
inak vagy eppen ne éljenek vele, vagy igen kémélve, 
Vagy legalább mindenkor erős borral , vagy fűszeres 
életvizzel , jelesen ratafiával.

SzőHí. A’ jól megérett szőlő táplálja és erősíti 
a' testet, 's elősegíti az élelmíves munkásságot. Mér- 
teklelleniil azomban nem kell vele élni  ̂ mert ezen 
esetben pullaszt, és szélbeli kínokat okoz 5 minthogy 
Sok pára fejtik ki belőle.

‘Siilt kolbász· A5 disznó hús apróra vágatván , 
egy kevés borssal es czitrom héjjal megfüszereztetik, 
és tiszta vékony belekbe töltetik, ’s azután rostélyon 
inegsüttetik. Ez altal nem csak hogy az ínyre nézve 
kellemesebb, hanem egyszer’smind könnyebb emész- 
tetúebbe is válik 5 csak hogy â  szalonna vagy zsir 
minél apróbbra vágattassék, és az üszlüvérebb hús
sal minél aranyosabban elegyíttessék.

Sütemény. A' sütemény a’ lisztnek bizonyos



118

folyó szerrel való vegyítésében, inegkeléseben , és 
az után^ pirulásigi süttetésében áll. Ez által nem 
csak jobb ízűvé hanem könnyebb emésztetűvé is téte
tik a' tészta $ minthogy nyulós nyálka szere igy na
gyobb részén elenyészik. —  Minden süteménynek , 
hogy ártalmas ne legyen , jól és szárazra ki kell sül
nie , és nem felette zsírosnak vagy vajasnak lennie. 
A’ nedves kövér tészta önként megfekszi a’ gyomrot, 
és legártalmasabb hideglelést okozhat. A vajas 
sütemény könnyen ártalmassá válhat az á l ta l , hogy 
a’ vele vegyült túrós és vizenyős részek a’ sülés al
kalmával káros változást szenvednek. A’ tapasztalás 
bebizonyította , hogy minden vajas süteménytől 
sokkal előbb elromlik a* gyom or, mintsem a’ zsírral 
készültlől.

Tej. Erről eleget szólánk az ódik szakaszban.
Tejfel. A’ fris téjfel legszelídebb ’s legemészt- 

hetőbb állati kövérség.
Téjczukor. Az a’ tulajdonsága, melly a’ kö

zönséges ezukoré ; minthogy azomban a* vizben ke- 
vesbbé olvad fe l ,  nem annyira oszlató, e rősebben 
tápláló , és egy áltálján sokkal csekélyebb mértékben 
yagynak benne az ártalmas tulajdonságok, mintsem 
a’ közönséges ezukorban.

Tekenyős béka. A’ tekenyős béka húsa a’ kevés
bé ingerlő husnemek közé tartozik, úgy hogy a’ vízi 
és szárazföldi állatok között áll  élelembeli tekintet
ből. A’ szárazföldi tekenyős béka busa nagyon ha
sonlít a’ bárányhushoz. Zsírok felette sze líd , és 
kellemes. Májok különös csemegeként szolgál.

T észtás étel. Rendszerént csak olly személlyek- 
nek va ló ,  a* kiknek j ó ,  vagy legalább nem erőtlen
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emésztő tehetségük vagyon. Mivolta különösen függ 
készítésé’ módjától. Az úgy nevezett durva , vagy 
parasztos tésztaétkek természetesen nehezebb emész- 
teliiek, mint sem a’ finomabb késziiletüek, mint p. o. 
a’ m e té l t ,  tejes étek , és egy altalján finomabból ké
szített tésztás étkek. Azon személlyek, a ’ kik a’ 
puffadásra és szélgyötrelmekre hajlandók, áltáljában 
tartózkodjanak a' tészta étkektől , vagy csak igen 
mértékletesen éljeiiek velek. Lásd a’ 4 . fejezetet.

Thea. Jobbítani vélte az ember a’ meleg via’ 
foganatjait a’ Thea állal. A’ Thea bizonyos Chinai 
és Japani bokor’ leveleiből áll , ineliyekben jokora 
mérléknyi hódító és zsugorító szer foglaltai ik. A’ 
Thea a ’ végből használtatok hathatós orvosszerként 
ém elyben, hányásban , gyomorgörcsben 's egyéb 
hasonló bajban , minthogy az idegek liathalóságát 
rendkívül gyengíti;  de azért éppen nem tartozik a' 
mindenkori italok közé. Lankaszló és ideggyengitő 
foganatja még inkább emelkedik a’ viz’ forrósága 
által , ’s a* Thea zsugorító tulajdonsága gyakor has
szorulást okoz. Innen könnyen megítélhetni, hogy 
a’ Theával bőven-élés felette ártalmas , és hogy né in 
igaztalan tulajdoníttatik nékie a* korunkban gyakor 
aszszonyi ideggyengélkedés és fejérfolyás. A’ gyenge 
Theaforrázat téjjel és hidegen iva minden esetre az 
igen ártatlan italok közé tartozik. Azomban a' Thea 
is nagyon külömbözik finomságára ŝ kellemére néz
ve '· főben járó tulajdonságai mindazaltal folyvást 
megmaradnak. Egyéb aránt még más hozzálátok 
által is hamisíttalik a’ T h e a ,  's ez altal is kártékony 
mellék foganatja ered.

T ojás. A’ lágy tojás a leggyengébb ’s legjele
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pedig fejérre nézve. — Az egészen keményre fűzött 
tojásfejér feloldozhatlan , és igy éppen táplálatlan} 
a’ keményre fűlt tojásszék ellenben teljes táplálattal 
b ír ,  sű tt inkább annál hasznosabb a: gyomorsavanyo- 
dásná l , minthogy a' savanyt ezen állapotban annál 
szaporábban magába veszti. — A 'rán to tt  tojás, szinte 
inint a’ bosporos i s ,  hathatos emésztő erőt kíván. 
Az utolsót egészen kikellene tiltani az élelem tá r
ból 5 minthogy az eczet annyira üszvezsugorítja a’ 
tojásfejérét, hogy egészen ernészthetlenné válik , és 
még a’ tojásszék’ jobb tulajdonságait is elrongálja. 
A’ frís tojás, reggel éve, előmozdítja a’ székürülést.

T ojásfán k , t  oj'áss üt em ény. A’ szokásbeli to- 
jassütemény lisztből, t é jbű i , tojásból és egy kevés 
fris vajból készíttetik, és éppen nem nehéz emész
tett! eledel , ha nem felette kövéren siittetik. Ha 
liszt helyett zsemlye morzsa , vagy zsemlyeszelet vé
tetik , még inkább könnyű emésztetü élelem. Ugyan 
ezt mondhatni illő alkalmaztatással a’ bodza, alma, 
k ü r tvé ly , akáczvirág, zsemlye ’s t. e'íéle tojás 
süteményről is.

Tokkal. A’ fiatal tok' busa porhanyó , gyengéd, 
és kellemes ízű 5 hasonlítják a’ zsenge borjú húshoz. 
A’ vénebb ellenben sokkal durvább és kövérebb, 
hogy sem könnyen emésztődne. Mindennemű kövér 
mártás ártalmas a’ tok’ készítésénél, minthogy ezen 
hal még fiatal korában is elég kövér.

Torma. Ez vértisz lí tó , V  téjszinnel készítve 
igen kellemes mártás kivált czukorral és mondolával 
vegyítve. Egyéb aránt sok más eledellel együtt 
szokták, kivált a’ Magyarok , a’ tormát használni,
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mint p. o. a’ gömbücz, a* fris ’disznólius (tormás- 
hus) , csiga, to rm ástojás, kolbász, és disznófő.

Torta. A’ leveles to rtá t ,  inellynek készítéséhez 
sok vaj^ es még ezen kívül a lina, kürtvély, szilva, 
szamocza, málna, plántarnéz ’s t. e. is kívántatik , 
nagy vigyázattal kell élelemre fordítani 5 inért csak 
ülly személlyeknek való , a’ kiknek legjobb emésztő 
életmivek vagyon. A’ többi torta nem ek , inellyek 
keményítőből (keményliszlből), morzsolt kenyérből, 
tojásból, czukorból, reszelt mondolából és fűszer
ből készíttetnek, nagyon táp lá lók , frissítők és erő
s í tő k ,  s e’ szerint a* gyenge emésztésnél, csömör
n é l ,  hányásnál, hasmenésnél, szinte mint egy ál
tálján a’ nagy elerőtlenedettnél nagyon hasznosok, 
kivált egy pohár jó borral véve.

Tök. E rrő l ezt mondhatni, a’ mit az ugorká- 
r o l , csak azt jegyezvén meg édes hazánkra nézve, 
liogy itt  a’ tök főzelék gyanánt használtatva a’ gyen
gébb élelmek közé tartozik , ’s jól készítve kellemes 
eledelt szolgáltat. A’ sültt érett tök sein· árt az erős 
emésztő erejű köznépnek , és valóságos kenyér pót
lék. Piaczainkon is szokott eledel gyanánt á iu lta tik .

Tőkehal. Hogy ez a’ gyomornak faként terhére 
ne essék, hanem a’ mennyire le lie t ,  könnyű emész- 
tetuvé váljék , mi előtt fűzésre alkalmaztatnék , jól 
meg kell azt áztatni v ízben , vagy lúgban. Csak a* 
porhanyó tőkehal, mellyet könnyű megrágni , alkal
mas emeszletű, és valamennyire táplálható. Legjobb 
ezt marha - hús lében zöld borsóval, vagy szardella- 
martassal enni. A1 sü l t ,  tö l tö t t ,  ’s r á n to t t ,  tőke
hal csak annyiban használátos tápláló sze r} ha szí-
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lánkjai nincsenek a’ sütés vagy rántás által ismét 
elfásítva.

T örök-szilva . Ez nagyon tápláló és kellemes 
frissítő gyümölcs. Friss vagy nyers korában sokkal 
jobb és kedvesebb ízű, mint aszalva 5 csakhogy illyen- 
kor sok levegő fejlik belőle.

Tüdő. Az állatok tüdeje kevés táplálattal b í r ,  
’s ezenkívül nehéz emészletű a* sok vér- és légedény 
miatt.

Tüdövagdalt. Jó íz ű ,  és a* vele vegyült tojás 
más szereknél fogva , nagyon tápláló eledel.

Tyuk. A’ tyukhús nagyon gyengéd, porhanyó, 
jó í z ű ,  táp lá ló ,  és könnyű emésztelű. Azonban sem 
igen vénnek, sem felette fiatalnak nem kell a’ lyuk
nak lennie , hogy e’ tulajdonokkal bírjon húsa. A’ 
nagyon fiatal tyukhús gyakran hasmenést okoz , és 
még más emésztési bajokat is a’ gyengélkedő emész
tő életszerűeknél, kivált ha nem sülve, hanem fűl
ve é te t ik ,  melly esetben nagyon lo tyhadt, és kévés
sé ingerlő. — Az esztendősnél vénebb tyuk* húsa 
igen szívós , és kemény 5 következőleg kevéssé táplá
ló és nehéz emészletű. —  Leghasznosabb a’ kappany, 
és heréit jércze.

Ugorka. Az ugorkában bizonyos hathatósan táp
láló nyálka vagyon sok vízzel felhígulva 5 mindazon
á l ta l ,  szinte mint a’ gyümölcs , egészséges erős gyom
ro t  kíván , hogy jól essék ; másként savanyodást, bö
fögést, szeleket *s t. ef. okoz. Az ugorka-saláta már 
eczet és olajvegyílékénél fogva nehezebb einésztetíí 
a* nyersnél. Az eczetben savanyított ugorka is nehéz 
emésztetű, de még i* valamivel könnyebb, mintsem
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az eczettel ’s olajjal készített ugorka-saláta még pe
dig ugyan azon okb o l , mivel olaj nélkül, és meg is 
illőleg fűszerezve basznál tátik. Tartózkodni kell a ’ 
rézzel zöldre festett ugorkálól 5 mert az valóságos 
emésztő méreg.

Vad-hús. Ha a’ vad sem nein igen fiatal, sem 
nem felette vén , nem csak  könnyebb emésztetű 5 ha
nem egyszer’smind jobb ízű is a’ búsa , mintsem a ’ 
szelíd állatoké. Ha a’ vadhús soká csüng, sok il la t— 
lugsó fejlik-ki benne. Sokan csak azután készfttetik- 
meg a’ vad-liúst, minekutánna rothadáshoz közeledő 
állapotba j u t ,  úgy hogy valamennyire poshadt szaga 
vagyon. Nem tagadhatni, hogy a’ hús senyvesztett 
állapotban sokkal emészthetőbb , és a* testi táplálat- 
ra sokkal ha tóbb5 mert rostjainak belsőbb szétbom
lá sa ,  — mellyet az emésztő életmíveknek kellene 
végre hajtan iok , hogy a’ táplálószer a’ test táplálá
sára alkalmas legyen , — a* senyvesztés által már 
annyira v i te te t t ,  hogy e’ végre a’ gyomornak és bél
ésűnek kevés dolga van véle. Az illy poshasztott hús
nak ezenkívül, szinte mint az ó sajtnak, nagyobb 
ingerelve erősítő hatalma vagyon , mintsem a ’ friss
nek. Azomban azt addig poshasztani, míg megrot
had és büzlied , ’s nyíívek esnek belé je , u tá la tos , és 
az illy eledel ételének okozandó csömör m ia t t ,  fe
lette veszedelmes is. A’ ki azomban ezen utálatos 
szagú ’s állapotú húshoz hozzá szokik, vagy tőle nem 
borzad 5 annak olly kevéssé árt ? mint némelly vad
nemzeteknek a’ büdös hal. Legjobb, ha a’ v ad -h ú s  
nem a’ szabad levegőn, hanem aludt tejben seny vesz
tetik. Ekkor nem csak semmit sem veszt jó ízéből,
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hanem megsem nyűvesedik, és még ezenkívül 3 — 4 
hétig is e l ta r ta tha tik , ha rajta a' téj legalább min
den két nap alatt  megfrissíttetik.

V adrózsa-bogyó  s méz. A’ benne lévő savany 
miatt hüvesxtü , és gyengéden öszvehúzó erővel bir.

Vanília. Felette erősen ingerlőj rs kellemes x'zíí és 
illatú főszer , mellyel csak apró adatokban szabad él
ni j külömben szeríeletli ingerlése á lta l árta lm at 
okoz.

Velő. A’ velő ételként véve, kásás, lankaszty, 
's ingertompíló tulajdonsága m ia tt ,  fűszert ,  jelesen 
borsot és gyömbért kx’ván.

Veréb. A* verébfi-húst Galenus és más régi or
vosok nagyón dicsérték, sőt betegnek való étel gya
nánt ajánlották. A’ vén v e ré b -h ú s  nagyon szívós és 
kemény, ’s ennélfogva megvetendő. Hogy a’ veréb
hús a’ nemi ingert gerjeszti, és bujaságra izgatja j a’ 
babonás vélemények közé tartozik.

Veres hagyma. Ez szerfelett ingerli az idegeket, 
s az által mindennemű őrületeknek el- és kiválasztá
sát , jelesen a szeleket, vizelletét, és melytakonyét 
különösen előmozdítja. A’ kövér, lo ty h ad t , lom ha, 
nyálkás természetű testnek leginkább használ; mint
hogy annak idegizgékonj’sága nem olly érzékeny, es 
minthogy az olly tellyes nedvű testnek jól esik, ha 
vizellel- és nyálka ürítése valamennyire hathatósabb, 
mintsem rendszerént lenni szokott. A‘ szikár , fon
nyadt,  gyengékeny, igen izgékony testű személlyek 
ellenben igen jól teszik , ha tőle egészen tartózkod
nak $ részszerént m ivel az a’ gyenge ’s felette inge-
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relheto gyomrot könnyen módfeljül felizgatja, és ez 
.altal bülügést ’s in.' eí. okoz 5 részszerént pedig mi
vel az iliy száraz testnek semmi oka sincs a rra ,  hogy 
olly szerekkel éljen, mellyek a’ nedveknek kiürülé
sét gyarapítják.

Vese. Szorosan öszvefüggő szerénél fogva nehéz 
einésztetű.

Vesepecsenye. A* vesepecsenye , ha alatta zsír
jába vagy kövérségébe burkolt vese értetődik., hatha
tos eineszto erőt kíván részént kövérsége: részént 
pedig a vese tümöttsége miatt.

Vidra. A’ vidra h a l la l , rákkal, *s békával é l ,  
húsa sem jó íz ,  sem pedig egészséges lét á lta l  nem 
ajánlkozik.

V izi-tyuk. Jobbára hallal és féreggel él. Húsa 
sem jó íz , sem könnyű emészlhetés által nem ajánl
kozik.

Urü-7i?es. Azon ü rü -h ú s a ,  melly nem fiatalabb 
két,  es nem venebb öt esztendősnél 5 jó ízű , kön
nyen emészthető, és táplálatos. Úgy tartják , hogy 
az 5 esztendős ürűnek vagyon legjobb ízű búsa. Sok- 
kai egészségesebb és kellemesebb az ürűnek húsa, ha 
ezen állat az esztendő’ jobb részét a’ szabad levegő
ben tő l i i , s eleimet fűszeres virányu begyeken lege- 

, li 5 mintsem ha folyvást akolban hizlaltatik.

Z s ír  vagy Kövérség. Erről azt kell t a r t a n i , a’ 
mit a vajról és olajról. A’ külöinbféle állati kövér
ség azon állatok húsával, inellyektől származik, b i-

É
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zonyos erányban vagyon, ’s ugyan azért az olvasó a* 
kiilömbféle zsírnemek mivoltának esméretére nézve, 
a’ kiilömbféle állatok"1 czikkelyeire , úgy nem külüm- 
ben a’ vaj és olajéra utasíttatik.
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