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KEGYELMES URAM!

A  leg jobb dolog is míg esmé- 
retlen, vagy senkinek sem, vagy 
igen kevésnek bafznál, és ajánló 
sőt oltalmazd nélkül köz hafznű 
tsak későre lészen. A’ Dr. Béér 
egéfséges és gyenge üzemekre 
való gondviselésről írott köny
vének érdemét, egy Európai Fel
ségnek tulajdon keze irása, mely-



ben Dr. Beérnek ezen könyv 
fzerzésére fordított fzorgalmatof- 
ságát az egéfz emberiség nevé
ben köfzöni, az azon levéllel 
egygyütt küldött arany Medail
lon, a’tudósok’ meg nem hason
lóit magafztaló Ítélete, nyilván 
bizonyittyák, és annak közhafz- 
nú vólta nemtsak egéfz Né-



met Orfzágban, hanem Frantzia 
nyelvre lett fordítása után, ezen 
Nemzetnél is esméretes. Hason
lót kívánván Nemzetemnél is el 
érni, bátorkodtam azt anyai nyel
vünkre fordítva, mély aláza- 
tofsággal EXCEELENTZIÁD 
előtt tenni le, és EXCELLEN-

' r
T Z IA D  N a g y  N e v e  oltalma



alatt adni Hazám kezébe, jól 
tudván, hogy ez által leg kedve
sebben léfzen előtte ajánlva, mi
dőn EXCELLENTZIÁDNA-i 
N a g y  N e v e  alatt réá mindég 
Isak jó fzokott áradni* Számadá
somból azt sem hagyom ki, hogy 
Hazám fzeretetén kivül önnön 
fzcretetem is unfzolt, ugyanis



nem kis örömmel hafználom az 
alkalmatolságot, mely által ha- 
tár nélkül való tifzteletemet EX»
CELLENTZIÁDNAK fzámta-
lan Hazafiul érdemekkel tün
döklő fzemélye iránt, nyilván 
ságofsá tehetem.

Méltoztafson annokokáért
EXCELLENTZIÁD, tselekede-



tem okait helyeseknek találván, 
méréfzségemet meg botsatani,
forditásomatmagammalegygyütt
Kegyes Grátziájába fogadni, és 
abba meg tartani, a’ki vagyok

e x c e l l e n t z i á d n a k

leg alázatosabb fzolgája

V á r a d !  S á m u e l *



A’ F o r d í t ó  Ε ϊ ο -Befzédje .

I V l i n den kétségen kivi'il való dolog, hogy 
a’ pallérozodság, a’világosodás, sokat nyert 
az á lta l ,  hogy különösen a’ múlt fzázad 
tudofsai, az emberi nemzet fzeretetétol lel- 
kesittetvén, a’ tudományos dolgokat ho
mályos köntöfseikböl ki vetkeztették, és 
mindenek előtt meg érthetővé tenni igye
kezték. M ár most ha  mintsen is valakinek 
annyi ideje, vagy az az alkalmatofsága, 
hogy valamely előtte kedves tudományt 
egéfz ki terjedésében ki tanulhafson, leg 
alább az ötét közelebbről illető tárgyak
kal, igazságokkal könnyen meg esmerked- 
h e tik , ha ollyan munkákat fzerez , mel- 
jyekben a’ tudományos ki fejezések az azon
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tárgy körül járatlanok által is meg értet
hetnek, és a’ mellyekböl a’ mélységesebb 
*s tsupán a’ tudósokat illető visgálodások 
ki hagyattak*

M ár most a’ nélkül, hogy valaki ép
per Theologus, Philosophus, Physicus, 
Chimicus , Astronomus, Politicus, Statisti- 
cus, Juris-Consultus, Oeconomus nevet ér
demelne, tanulhat mind ezen tudományok
ból annyit, a’ mennyit minden pallérozott 
embernek tudni kell.

Valóban örökös emlékezetet érdemel
nek azok a’ dérék férjfiak, a’ kik a ’ kö
zönség értekéhez képest irott munkáik ál
tal a! sürü homályban tévelygő emberi nem
zetnek fáklya gyanánt fzólgáltanak, és a’ 
tudatlanság, babonaság nehéz jármát, a’ lé
lek tehetségeinek lafsan lafsan való ki fej
tése, és a’ terméfzet titkainak felfedezése 
á l ta l , annak nyakáról le rázatták*

De valyon lehetne é az orvosoknak, 
ezen ditső férjfiak nyomdokát követni?
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Valyon volna é annak valami hafzna? ’s 
milyennek kellene lenni a’ Nem-orvosok 
Számára intézett orvosi könyveknek?

A* Nem-orvosok nagyobb réfze azt hi- 
fz i , bogy az orvosi tudomány tsupán az 
emlékező tehetség tárgya, következéskép
pen hogy valaki jó orvos légyen , elégnek 
t a r t j a ,  ha az minden n y ava lya  ellen ta
núit egy két praescriptiot, és ennél fogva 
egy gyógyító (javas) afzfzony, és egy or
vos között nem Iát egyéb külömbséget, 
hanem hogy amaz tsak egy két nyavalya 
ellen tud orvofságot, a’ midőn az orvon 
sokkal több nyavalyák orvoslását tanulta. 
Az illyen képzetü emberek kétségbe sem 
hozzák, hogy a’ Nem-orvosok fzámára 
orvos könyvet ne lehetni i rn i , ellenben a’ 
ki tudja, hogy egy értelmes orvosnak a’ be- 
*e£ségek gyógyításában , mindenkor azok
nak okaira kell nézni; a’ ki tudja, hogy a* 
betegség valóságos okát néha a’ leg éle
sebb orvosi fzem is alig veheti éfzre; a’ ki 
tudja hogy m £g az ugyan azon okból fzár- 
mazott nyavalyák is, egy emberben egy.



:uv

inasban más orvoslás módját kívánnak P 
ízánakozással néz azokra , a ’ kik életeket 
ez vágy amaz tudatlan banyára méréfzlik 
bízni, ’s méltán kételkedhetik ha valyon 
lehet é a ’ Nem-orvósok fzámára orvos 
könyvet írni.

Mindazonáltal ha meg gondolom, hogy 
áz orvosok köteiefsége nem tsak a* nya
valyák  meg gyógyításában, hanem azok
nak el kerültetésében, az a z ,  az egéfség 
meg tartatásában is áll; hogy ezen utolsó 
tzélt illető regulákat a’ tsupa jozon okof- 
sággal bíró emberrel is meg lehet értetni; 
és hogy az élő testet ostromló fzámtalan 
nyavalyák között ollyanok is vágynak, 
mellyeknek oka fzembetünö, orvoslása 
módja ha tá rozo tt , és a’ mellyek tösténti és 
minden haladék nélkül való segedelmet kí
vánnak*, úgy tettzik nem hibázom, ha azt 
állítom, hogy nem tsak lehetséges a’ Nem
orvosok fzám áía bizonyos tekintetben or
vosi nevet érdemlő könyveket irni, hanem 
égyfzersmind hivataloknál, és a’ felebarát! 
fzeretetnél fogva kölelefségek is az orvo
soknak.
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Jól tudóin, hogy az iílyen egéfség fenn 
tartását tárgy ózó könyvek tökélletesek nem 
lehetnek, és mind azt magokba nem foglal- 
hattyák, a’ mit az egéfség fenn tartására 
nézve tselekedni vagy kerülni kell, de le
het leg alább hafznos közönséges régulákat 
ad n i , fel lehet a’ nevezetesebb és ártalma- 
sobb rofzfz fzokásokat a’ közönség előtt 
fedezni. Egjrgyetlen egy hibának meg ef- 
mértetése sok esetekben hafznosabb, mint 
tíz igazságnak fel találása. Miért ne lehetne 
p.o.közönséges és meghatározott régulák- 
ban elő adni, hogy mit kövefsenek, főkép
pen pedig mit kerüljenek a* terhes afz- 
fzonyok, a ’ gyermek ágyasok, a’ végre, 
hogy fzerentsésebben fzülhefsenek, hogy 
emlőjök meg ne tüzesedjen, kövcsedjeii, 
ezekmiatt a’ leg irtoztatóbb fájdalmakat 
fzenvedni, és tejek el apadása által a’ fzopta- 
lás édes gyönyörűségeitől meg fofzlatni, 
kedves .gyermekeket idegen kézre bízni lie 
kéntelenittefsenek, hogy ez vagy amaz 
sindevéfz nyavalya ne kövefse magzattal 
lett meg áldatásokat. Mi okozza a ’ tsetse- 
möknek fzerfelett való halandóságát ? Avagy
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nem eléggé bizonyittya é tsak ez az egygy 
p o n tis ,  hogy az emberek kevéfsé esmérik 
azon törvényeket, mellyeken az élet fun- 
dálodik? Nem lehetne é ,  ’s nem volna é jó 
az ízetlen Románok helyett ollyan köny
veket adni a’ fzép-nem kezébe, mellyek- 
böl meg tanulhatná, miképpen fzülhefsen* 
nevelhefsen egéfséges eröfs gyermekeket? 
M iért ne lehetne akárkit is arra meg taní
tani, miképpen keljen a’ meg fagyott em
bereken segilleni, a’ vizbe fulladtokat életre 
hozni? Ritka efztendö telik úgy el, hogy a4 
diihödtségnek újj ujj fzomorú példáit ne hal
lattok. Miért ne lehetne az értelmes Nem
orvosokat arról meg győzni, hogy nem 
elég a’ dühödt eb vagy farkas által meg 
maratott embernek egy két körös bogarat 
bé adn i; hogy a’ rendesnél nagyobb mér
tékben bé vett körös bogár igen fájdalmas, 
vefzedelmes gyuladást fzokott a1 vesékben 
okozni; hogy a’ dühödt (meg vefzétt) álla
toktól meg maratott fzerentsétleneknek min
den haladék nélkül egy értelmes seborvos
nál vagy orvosnál keli segedelmet keresni, 
és hogy ezek is tsak úgy tarthattyák meg
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az ollyan fzerentsétlenek életeket, ha ko
rán folyamodnak hozzájok. A ’ milyen kö
zönséges a’ M agyar Hazában á* hideglelés, 
fzint’ oiíyan kevésbé vefzik azt fzámba. 
Miért ne lehetné azt a’ Nem-orvosokkal 
meg értetni, hogy abból sokfzör igen vefze- 
delineá forró *nyavalya fzármazik, högy 
azt soklzor követi lépdagadás, vizkorság 
s. a7 tS okfzo r  meg történik, hogy a' maga-* 
bán kitsiny betegség, a’ beteg körű.l lévők
nek gondatlansága, vigyázatlansága, vagy 
a ’ beteg helytelen kényefztetése, minden 
kívánságainak éretlen telyesitése által ve- 
íztdelmefsé, sőt halalofsa léízén. Soklzor 
meg esik, hogy a leg súlyosabb nyavalyát 
ki állott, de még tökélietesen fel nem gyó
gyult emberek, vagy önnön m agoknak, 
Vagy a ’ köriilöttek lévőknek liibája miatt 
l,]]ra meg betegefznek, és a ’ famíliát gyáfz- 
k*. öltöztetik. Azt tartom, hogy az illyen 
Ẑerentsétlen eseteknek fzámát lég hihető

b b e n  úgy lehetne kevesiteni, ha a’ Nem- 
orvosoknak fzámára, mind a* betegekkel 
való bánásról, mind a’ gyógyuló félben lé.

**
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vöknek tzél fzerént való magok viseletéről 
könyvek irattatnának.

Több ollyan dolgokat hozhatnék még 
e lő , mellyek a’ Nem-orvosok fzámára in
tézett orvosi könyveknek méltó tárgyai 
lehetnének. Rövidségnek okáért tsak a* 
fzemek nyavalyáit említem még. Hogy a’ 
M agyar Nemzetnek nagy ízüksége vagyon 
a’ fzem egéfségének meg tartását tárgyozó 
könyvekre, eléggé bizonyittya L e  F e -  
b ü r e n e k , e z  előtt a’ Pesti üniversitásban 
a’ fzemek betegségeinek orvoslását tanított 
Profefsornak, most Párisban lakó neveze
tes fzem-orvosnak állítása, a’ ki azt erősí
t i ,  hogy egyedül Magyar Orfzágon több 
fájós fzemü ember v ag y o n , mint Európá
nak több réfzeiben öfzveséggel véve *) 
H ogy pedig a* fzem egéfségére való gond
viselésről lehet a* Nem-orvosok értekéhez 
alkalmaztatva, és még is hafznosan irni, 
a ’ jelen való munkában meg mutatta fzem-

*) Theoretisch-praktische Abhandlung von der Augenent- 
S t u n d u n g ,  und den verschiedenen daraus entstehen
den Augenkrankbeiten, von W i l h e l m  L e  F e ·  

b u i e ,  Frankfurt a m  Main igos. pag. 3 9 .
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orvos Béér, ’s bizonyítja a’ tudósoknak á r 
tól tett ítélete.

A ’ ki az eddig említetteket figyelem
mel olvasta, illendőleg meg fontolta, kél
tség kívül vette éfzre, hogy a’ Nem-or vosok 
fzámárá intézett orvosi könyvek leheíöfsé- 
gét a köz hafzonnal egygyütt mértem, kö
vetkezésképpen a ki helyben hagygya , 
hogy lehet a’ Köz-nép, a ’ Nem orvosok 
ízamara, bizonyos tekintetben orvosi nevet 
érdemlő könyvet irn i, annak hafznát sem 
fogja tagadni, és valamint én, úgy ő is il
letlennek fogja ta r tan i, hogy egy okos va
lóság önnön magát telyeTséggel ne esmérje; 
azon törvényekről, meIlyeken az egéfz 
testnek, vagy ez vagy amaz réfzének egéf- 
sége fundá.lodik, leg kifsebbet se tudjon; 
vagy a’ mi ezen önnön efméreti hijjánofság- 
fiak terméfzeti következése, teste egéfségé- 
nek fenn tartását vagy helyre állítását, ba, 
bonás és a ’ józan okofsággal ellenkező íze
tektől várja.

híeg  vagyok az iránt g y ő z ő d v e , hogy  
ha a Nem -orvosok az ö fzám okra írott or
vosi k önyveknél fogva többet tudnának
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avagy tsak a közönségesebb betegségek, 
okairól, terméfzetérol, sokkal kevesebben 
lennének betegek, sokkal kevesebben mú
latnák el azt az idő pontat, midőn egy ér
tein; es orvos hihetőleg meg tarthatná be- 
tses életeket.

De midőn a’ közönség fzámára irott 
orvosi könyveket hafznosoknak állítom, 
koránt sem akarom , hogy azok minden 
válagotás nélkül, és minden nyavalyák 
okairól, tetfméfzetéról, annyival kevésbé 
hogy mindenik bétegség gyógyítása mód
járól fzóljanak. Szükség, hogy az orvo
sok némely rofzfzakat mintegy el nézze
nek , midőn méltán tarthatnak attól, hogy 
azokat a1 közönség előtt esmeretefsé tévén, 
többet árthatnak mint használhatnak. Me
lyik orvos az p. o. a’ melyik ez vagy amaz 
mérges plántával való élés miatt halált fzár- 
mazni nem látott volna, mindazonáltal, ha 
fzintén egéfzfzen meg nem vagyok is győ
ződve, hajlandó vagyokD r. Frank Péterrel 
azt h inn i, hogy a ’ Nem-orvosok fzámára 
a’ mérgekről könyvet írni, ártalmas volna. 
H a  az abból ízerzett esméreteknél fogva
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egy két ember élete meg tartathatnék is, 
nem méltán lehetne é attól félni hogy so
kan vifzfza élnének azon esméretekkel? 
Hasonlóképpen érzek a ’ nyavalyáknak egy 
bizonyos kútfejéről, mellyet ha különösen 
a’ nevelök esmernének, ez vagy amaz 
nevendékjeiknek életeket meg tarthatnák.

Továbbá , igaz ugyan , hogy az emberi 
nemzet boldogsága azt k ivánnya, hogy 
az 01 /osok a V énus fzerentsétlen gyer
mekei izámának naponként mind inkább 
inkább tapafztalható nevekedését, minden 
ki gondolható utakon módokon gátolni igye
kezzenek , de alig hifzem, hogy a* közönség 
fzámára Írandó orvos könyvekben, e’ tzé lra , 
hafzonnal többet lehetne irn i, mint hogy 
a ’ terméfzet akár milyen erőfs légyen is né
mely nyavalyáknak meg gyözésében, ezen 
fzerentsétleneken, önnön magára hagyatva, 
és egy értelmes orvos vezérlése nélkül telyef- 
Seggel elégtelen segíteni, és hogy ha  azok 
vétkes tselekedeteiknek előbb hátrább fzo* 
tnoru áídozattyaivá nem akarnak lenni, el 
múlhatatlanul fzükség, hogy állapotjokat 
ez vagy amaz orvos előtt egyenesen, és
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minden haladék nélkül fel fedezzék, ’e 
hogy az ostoba banyáknak párolgatásai- 
kat mint a’ gyehenna tüzet kerülniek kell. 
Oh! vajha a ’ fzámos fzomorii példáknak 
el gondolása arra bírná az embereket, hogy 
meg esett hibájoknak következését meg bí
zott orvofsaiknak tostént ki nyilatkoztat
nák , minden kétségen kívül kevesebben 
lennének áldozattyai terméfzeti indulatjok 
tilalmas ki elégitésének. Nem tudom r a* 
nyavalya  lafsú nevekedésének, a’ tudat
lanságnak, a’ helytelen fzemérmetefségnek, 
vagy az orvosok halgatásbeli virtufsokba 
vetett kitsiny bizodalomnak tulajdonittsam 
é ,  hogy az illyen betegek nagyobb réfze 
felette későre keres segedelmet. Már akkor 
ofztán tegyen az orvos tsudát, akár van 
hatalmában a’ mesterségnek, akár nints! 
A ’ fzemérmetefség ugyan nagy virtus, de 
ha helytelen, éretlen, ártalmas.

A’ rövidség nem engedi, hogy több olly an 
nyavalyákat emlittsek, melyekről a’ Nem-or
vosok fzámára irni nem lehet. Kéttség kivül 
a’ki a’Nem-orvosok fzámára hafznosan akar 
irn i, meg is fogja a’ tárgyakat válafztani.
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Azt tartom , hogy a’ ki a’ Nem-orvo

sok fzámára hafznos orvos könyvet akar 
írni, a* következendő pontokra v igyáz: 

ífzőr. A* tárgyakat fzemesen meg vála- 
gotja, sem az ollyan nyavalyákról nem fzóll, 
mellyeknek közönséges esmérete ártalmad 
lehetne, sem azokról mellyek rendkívül 
ritkán fordulnak elő, mint p. o. a’ bélpok- 
lofság, diabetes, zoster, pemphygus s. a’t, 

2fzor. Minél közönségesebb valamely 
iryävalya, minél helytelenebb, ártalma
sokba’Községnek annak okairól, terméfze- 
téröl való ítélete, annyival nagyobb fzorga- 
lommal igyekezik annak okait és termé- 
fzetét meg fejteni.

sfzor. Igyekezik a ’ mennyiben tsak 
lehettséges az egéfséges és hofzfzú élet tör- 
vénnyeit summáson és fontosán elő adn i, *) 
főképpen pedig arra téfzi figyelmetesekké 
a> Nem-orvofokat, mit nem jó, mit nem 
kell tselekedniaz egéfség fenn tartása vagy

) Valamint Tekt. Ns. Alsó Fejér Vármegyének , nagy 
érdemű, és különös tifzteletben élő Orroísa Tekt.  
Dr. Vásárhelyi Sámuel Ur, az egéfséges és hofzfzá 
élettől irt könyvében tselekede».



a’ betegség el távoztatása végett. Eztvévén 
tzélúl magának az iró ,az  ártalmas bal véle
kedések bővséges matériát adnak az írásra.

4fzer. Soha sem felejti el kiknek ir , 
következésképpen a’ tudományos ki feje- 
zéseket kerüli. Midőn telyefséggel el nem 
kerülheti, meg m agyarázza azokat, de 
gondosan vigyáz, nehogy a ’ m agyarázat az  
olvasóra nézve, a’ magyarázandó dolognál 
értetlenebb, homályosabb légj^en. Hogy 
úgy fzóljak , mintegy ki búvik magából, és 
azoknak helyébe tefzi magát, kiknek ked* 
vekért* hafznokér.t ir. A ’ millyen fzükséges, 
fzint' ollyan nehéz ezen pontnak teljesítése.

^fzör. Nem igj^ekezik mindent, akár 
leltet akár nem,  meg magyarázni. Ha. p. 
o. valamely tekintetben a’ hideg vizet java
solja, vagy ellenzi, nem erefzkedik annak 
visgálásába, hogy valyon a’ hideg viz erő
sít é vagy gyengít. Se nem hordja elő a* 
tudósoknak arról való vélekedéseket. Mi 
fzfiksége is a’ Nem-orvosnak azt tudni, 
hogy Hippocrates, Galenus, Sydenham , 
Boerhaye, Brown ’s a. t  mitsoda ítélettel 
voltának az iránt. Elég neki azt tudni,
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hogy a’ hideg viz ez vagy amaz esetben 
liafznos vagy ártalmas.

öfzor. Iíötelefsége ugyan minden Könyv- 
fzerzönek közönségesen arra törekedni, 
hogy tsalliatatlan igazságokat irjan, mind
azonáltal midőn a’ feli vett tárgy ter- 
méízete homályosabb, hogj^sem az író 
ezen köteleíségének meg felelhetne, fzabad 
önnön vélekedéseit terjefzteni a * világ eleibe, 
de a ki a’ Nem-orvosok fzámára hafznos 
orvos könyvet akar irni, soha sem él ezzel 
ü l fzabadsággal. Tsak  ollyan igazságokat 
közöl Nem orvos olvasóival, mellyeket bi
zonyosoknak lenni tud, a’ miben pedig leg 
kifsebb kétsége is vagyon, el halgatja.

7fzer. Minthogy a ’ Nem-orvosok na
gyobb réfzének sem kedve, sem ideje nintsen 
hofzfzu munkákat olvasni, telyes erejéből 
igyekfzik, röviden és fontosán irni.

8fzor. T sak  ollyan nj^avalyák orvos
lásáról fzoll,melIyektöstént és minden hala
dék nélkül való segedelmet kívánnak, és a’ 
mellyekben, a’ fziikséges dolgokat tudván* 
hihetőleg a’ Nem-orvos is segíthet. Igaz 
ugyan , hogy az illyen nyavalyáknak fzáma



rendkívül kitsiny, de nagy azon fzerentsét- 
leneké, a’ kik azokba efnek. Sőt ha tsak 
egy nyavalya volna is ollyan, melyben a* 
Nem-orvos hihetőleg segíthet felebaráttyán , 
a’ segedelemnek leg jobb módját közönsé
gesen esméretéfsé tenni el nem múlattya. 
JEllenben nem követi azoknak góndolatlan 
és hibás tselekedeteket, a’ kik a’ Nem-or
vosok fzámára intézett orvos könyveikben , 
minden válagotás nélkül és minden nya
valyák orvoslása módjára ki terjednek, V a
lóban úgy is láttzik, hogy az ijlyenek, fele- 
bará ttyaik  boldogsága iránt való tiizekben 
el felejtik az orvosi tudománynak nehéz 
voltat.

Szemorvos B é é r n e k  jelen való mun
káját ezen pontokból mértem. Örvendeni 
fogok, ha hazafi Orvos társaim helyben 
hagygyák  válafztásomat, ’s felebarátaim 
boldogságát valami réfzben öregbíthetem-

Irtai« Bétsben Marlius tjdikén. 1805 ben.

V á r a d i  S á m u e l ,
Οίνο* έ* Bába Doctor.
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A’ könyvfzerzö Elö-Befzédjc.

E g y g y ik  is külső érző efzközeink k öz- 
zül o ly  kislömb külömb fé le , o ly  állandó  
gyönyörűséget nekünk nem fzerez , millt a’ 
látás e fz k ö z e ; sok efztendök el tőlte után 
i s , a' leg  elevenebb öröm m el em lékezünk  
azon fzép vidékre, azon derék képre, m e ly 
nek nézésében órákig s’ napokig gyönyör
ködtünk. A’ fzem minden fzem pillantatban  
újj ujj örömet fzer ez , a’ midőn a1 többi ér
ző efzk ö zö k , a’ fzüntelen gyönyörüségré  
törekedő em bernek , azt igen takarékoson  
és k evés időre fzabják. M ilyen rövid ideig  
tartó p. o. egy Concertre való  em lék ezet, 
ha fzintén azt a ’ leg m eg határazottabb  
m ásikai esm éretekkel v isgá ltu k , ’s a’ leg  
belsőbb meg elégedéfsel hallottuk is? H a- 
fzontalan igyekezünk azt a ’ hárm oniai 
egéfzfzet mind azokkal a’ gyönyörűséggel 
te ly es  érzésekkel m eg ójjitani em lékeze
tünkben , a’ m ely azon fzem pillantatban , 
m időn hallottuk, egéfzfzen magunkon kivül 
ragadott va la ; de eg y  látott tárgyra , an
nak leg kifsebb réfzéig o ly  nagy határazodt* 
sággal em lékezünk , h ogy  ha elegedendö- 
képpen ki tudjuk m agunkat fe jezn i, mind 
azt a ’ mi abban gyönyörködtetett, mintha 
m eg most is va lóságga l lá tn o k , le rajzol- 
hattyuk. M ég is oly restesek vagyunk a ’
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fzemünkrc való gondviseletben, oltván meg 
átalkodva ostromoljuk a’ leg vétkese gon- 
dolatlansággal ezen érző efzköz.erejét hogy 
valóban tsudálkoznunk kell a’ vakoknak 
ezen körny Mállások között még oly ki- 
tsiny fzámán.

De hogy gondoskodnának az emberek 
akkor fzemeikröl, azoknak eg'fséges álla
po tokban , midőn ezen gyenge érző efzközt 
még beteg ál'apotjában is, a ’ leg kifsebb 
meg fontolás nélkül, minden öreg afzfzon- 
n y a l , minden Kóborlóval kotzkázlaltyák.

T a lá m  léfzen ízerentsém a’ jelenvaló 
xnunka által bazaíitársaimat, testeknek egy 
ollyan réfze iránt való gondviselésre, mely
nek egéfséges allapotjától leg nagyobb bol
dogságok függ, figyelmeíesebbé tenni, mint 
sem eddig vóltanak;el is jött már ennek az- 
ideje, mert mindenek eíott fzembetünönek 
kell annak lenni, milyen sokkal többen 
ízenvednek egyátalyában 3—4 efztendök- 
töl fogva fzemeikkel.

Számtalan izben kérdezték töllem 15 
efztendők folyta alatt, (a’ miolta itt mint 
Szem-orvos a ’ Publicum bizodalmával bí
rok) az önnön testek iránt gondoskodni 
fzokotl: em berek, Hogy: M i k é p p e n  t a r t- 
h a t t y a  m e g  a z  e m b e r  f z e m e i t  egéf -  
s é g b e n ?  M i k é p p e n  k e l l  a z o k  r a 
g o n  d ó t  v i s e l n i ,  h a  a z o k  m á r  e g y -  
f z e r  m e g  g y e n g ü l t e l e k ?  M i k é p 
p e n  s e g i t h  e t a z  e m b e r  m a g á n  a z
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o I l y  a η h i r t e l e n  v a l ó  e s e t e k b e n ,  
m e l y e k  t u l a j d o n k é p p e n  s e m m i  
O r v o s i  v a g y  S e b  o r v  ős i  es  m é r e t e t  
n e m k i v á η n a k , és  a z  ο 11 y  a n h e l y e 
ken s l h o l  a z  e m b e r  i n i n d e n  or -  
V o s i s e g e d e l e m  n é l k ü l  v a g y o n ?

Ki tud , és kinek kell ezekre a’ min
den emberekre nézve igen fontos kérdé
sekre meg felelni a’ Practicus fzemorvosoft 
kívül — a’ kinek kötélefségében áll nem 
tsak meg gyógyítani beteg hazafi tá rsa it, 
hanem azok egéfségének fen tartása iránt 
is gondoskodni? De tudni való dolog, hogy 
hofzfzas és sokféle tapafztalás kívántatik 
arra, hogy ezen kérdések meg fejtése hatá- 
rozott és telyefséggel tzél fzerént való le- 
hefsen. Senki sem fog azért tsudálkozni, 
hogy feleletem et, m eilyet oilyan sokfzor 
és ollyan fzorgosan kívántának töilem , ez 
ideig halafztottam , mert tsak a’ praxis ad
hatott nékem alkalmatofságot arra  , hogy 
azon irtoztató sok fzembeli nyavalyákból, 
m eiiyeket mindenféle sorsú és állapotú em
berekben gyógyítottam , az egéfséges ízem
nek egéfségben való meg ta rtá sá ra , és a’ 
gyenge fzemekre való gondviseletre nézve 
fontos következéseket húzhaísak. Ezen 
fzembeli nyavalyák  véghetetlen sokféle 
okai, meiiyeket mindenkor a ’ leg nagyobb 
gondoksággal igyekeztem fel keresni, es- 
mertethették meg velem fzorofsan azokat 
az (egy első tekintettel egéfzfzen árta t
lanoknak láttzó) rofz fzokásokat a* fzem 
liafznavételében i m ellyek minden állapot
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nak, mindenféle élet m ódjainak, azt mond
h a tn i, tulajdonai.

Igyekezni fogok ezen munkában az 
embereket közönségesen, és egygyen egy- 
gyen figyelmetesekké te n n i, mindazon kif- 
aebb nagyobb helytelen fzokásokra, mel- 
lyekhez még m indragafzkodnak a’fzemek- 
re  való gond viseletben; azon léfzek hogy 
egy bátorságos útat m utathafsak, m ellyet 
követvén öreg korokban is élhefsenek íze
inek’ gyönyörűségével; fzorgalmatoson fo
gok az iránt gondoskodni, hogy minden 
rendű emberekre nézve könnyen meg fog
hatókig adjam elő a’ ízeinek egéfségére 
fziikséges regulákat. Véghetetlenul meg lé
fzek jutalm aztatva, ha látom hogy az em
berek mindnyájon fzivekre vefzik azon ta- 
nálsim at, m ellyeket Hazafi társaim  javára 
ad o k , és a ’ mellyek egyátaiyában könnyen 
telyesithelök; mert valósággal egy ember- 
fzeretö orvosban igen kinos érzést okoz 
a z ,  midőn kéntelen tsak nem m indennap, 
a ’ fzerentsétleneket minden segedelem, sőt 
nyomorúságok enyhítése leg kifsebb re
ménysége nélkül magától el utasítani, kik 
közzül tsak ugyan, egy közép fzerü vigyá
za t által sokan meg tarthatták volna látás-· 
béli tehetségeket,

B ó t s  2 * ; d i k  N o v .  1 7 9 9 »

B é é r  G y ö r g y  J ó s e f ^
Szem-orvos Docter,
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E l s ő  S 2 a k a f  z.

ΆΪ f z e m e k n e k  e g e f s é g b e n  va
ló me g  t a r t á s á r ó l .

l é  , . .

Az egéfséges fzemekre való mindennapi 
gondviselésről.

a. A’ fzemekkel való bánás reggeli 
fel ébredéskor.

T J
-*-^end fzerént kiki leg félrébb lévő fzege- 
letét válafztja lakhelyének, hogy az éjjet 
nyugodalommal tölthefse; ez okból töb- 
nyire a’ háló fzobák igen sötétek is, ~  
mindazonáltal sokan azt hifzik, hogy még 
az nem elég, hanem az ablakokra táblák* 
nak.  az ágyak felibe firhangoknak kell

A

I



jönni, nehogy valami hang , valami sugár 
az áldott álm át meg háborittsa. El fogó- 
dik fziyem , midőn egy ollyan háló fzobá- 
nak fojtó levegőjébe bé lépek; ’s ezt ne ér
zette volna eddig minden Orvos ,  minden 
ember? Hogy álhatna fenn az ember egés- 
Sége il.lyen gőzben ? hogy m aradhatna 
abban főképpen azoknak fzem e, a kik 
azt az érző efzközt nap estvig erőltetik 
egéfségben. Éppen onnan fzármoznak na
gyobb réfzént a’ mi hala vány, élet nélkül 
való városi ábrázataink is ,  m ellyek a tsu- 
pa egéfségböi álló mezei lakosokéhoz ha
sonlítva, ollyanok mint az árnyék magá
hoz a’ testhez képest.

M indazonáltal nem tsak ez az éjjeli 
b ézárkozás, hanem főképpen ama sotet 
zugból a’világosfzobakba hirtelen való ál
tá l menetel árt annyira a’ fzemnek, hogy 
még a’ sok efztendei fzokás is egy iliyen 
tselekedet rofzfz következéseinek ellent 
nem álhat. Igaz ugyan , hogy az első na
pokban, minekutánna az ember ezt az ok- 
talanságot folytatni kezdette, nem érzi fze*
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meinek gyengeségét, vagy más rofzfz je* 
leket, ha tudniillik annakelötte tökéllete- 
sen egéfséges volt, de azért az.utóbbi fáj
dalm ak nem m aradnak k i, tsak hogy egy- 
gyik emberben ham arább , a’ m ásban ké
sőbbre nyilatkoztattyák  ki m agokat, és én 
sokfzor ’s igen nyilván tapafztaltam , mi
dőn ollyanok kértenek töllem tanátsot, k ik
nek korok még nem hozta volna magával 
látásbéli tehettségek apadásá t, hogy az 
említett rofzfz fzokás volt egyedül oka fze- 
m ek gyengeségének.

Az első régula tehát az egéfséges fze- 
m ek’ mindennapi gondviselésére nézve, a* 
következendő;

I. Nem kell a’ ízemet soha is a* fel 
ébredéskor, hirtelen nagy vilá- 
gofságnak ki tenni.

H ogy ezt a’ tanátsot m aga egéfz ki 
terjedésében követhefse valak i, fzükség' O
hogy a’ háló fzoba soha is felette meg ne 
hom ályosittafsék, az ablakot tsupán zöld

A a
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fjrhangal kell hé vo n n i, és reggel nem kell 
azt addig félre húzn i, mig az ember leg 
alább egy néhány fzempillantatig tökéllete- 
sen ébren nem volt, hogy igy a’ fzem a’ 
m érsékelt világofság által előre el lévén 
kéfzittetve , ne illettefsék ollyan érzékenyül 
a ' telyes nap világ által.

Ennekfelette nehogy a’ firhangon ál
talható világofság az alvó fzeineire nézve 
felette érzékenyitő légyen, egyátaljában 
ollyan háló fzoba válafztására kell töreked
n i ,  m ellynek ablakai nem néznek napke
letre.

É l hifzem , azt fogják mondani némely 
olvasóim : Igen, ha volna az embernek min
denkor módja a’ fzobákban válogatni! ezek
nek azt felelem : legalább úgy teheted min
denkor az ágyadat, hogy ne költsön fel a ’ 
nap v ilága, hanem hátulról a’ fejed felett 
siifsön b é , ha fzemed egéfségét házi bú
toraid (portékáid) balgatag Tzabad tettzésed 
fzerént való el rendelésének fel áldozni 
nem akarod. T alám  azt fogják némellyek
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gondolni, hogy ezzel igen sokat mondot
tam ; talám  sokan fognak rajta kételkedni, 
hogy lehetnének ollyan em berek, kik örö- 
mestebb fel áldoznák fzemeknek épségét, 
hogy sem egy köntös tartó t, egy az ö vé
lekedések fzerén t, nem illő helyre hely- 
heztefsenek; de fájdalom! nyilván meg 
kell vallanom , hogy miólta az orvosi mes
terséget gyakorlom , sok ollyan házi bútor 
System aticusokra akadtam , kik jó tanáts- 
adásom ra semmit sem h algattanak , és nya- 
kafságokat igen későre bánták meg.

E g y  m ás, hasonlóképpen a’ házi bú
torok Sym m etriai el rendelésében fundáló- 
dó ok , a’ miért gyakorta a’ bé sütő vilá- 
gofságra nézve leg alkalm atianobb fzoba. 
válafztátik háló fzobának, ebben a’ tsak- 
nern közönségesen bé vett régulában á ll, 
h ogy  a’ leg kifsebb fzobába h á ln ak , a ’ na
gyobbak pedig mulatságos egybe gyűlé
sekre fzenteltetnek, elhalgatván az t, hogy 
a’ háló fzobának kitsinysége á lta l, am a 
nagy hibába esnek, m ellyet a rofzfz leve
gőre nézve tsak most kárhoztattam .



D e lia tsak ugyan kéntelen az ember 
ollyan fzobába há ln i, m elynek ablakára 
süt a’ fel jövő n ap , lehet a ’ világofságot 
egy valamivel tömöttebb firhangal, ’s ha 
a ’ sem lenne elég, még egy vékony á r
nyéktartóval , m ellyel az ember a ’ fejihez 
közel, és az ágy mellé helyheztet, annyi
ra  m érsékelni, hogy a fel ébredőnek fze- 
mei soha is felette nem izgattatnak.

Hogy még az utazás közben is fzor- 
galmatoson kellefsék ezen régulára vigyáz
n i, következendő történet bizonyítja. Öt 
efztendővel ez előtt, egy ifjú, tökélletesen 
egéfséges utazó, meg érkezik estve későn 
egy ide való vendég fogadóba. A’ nap 
súgárai, m ellyek fzobájának egygyik falá
ró l, és a’ pádimentumról egyenesen fze- 
meibe verődtenek vifzfza, igen kedvetlen 
érzések között ébrefztették fel reggeli ál
mából; azonnal elő vonta a’ íirhangokat, 
m ellyek fzerentsétlenségére fejérek voltá
n ak , és újjra el alutt; de tsak ham ar még 
kémélletlenebbiil serkenté fel a’ nap mint 
az előtt, m inthogy az m ost, a’ vékony fir-
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hangokon kere fz tü l, egyenesen a’ fzemébe 
sütött. Könyvezés, fzemeinek alkalm atlan 
fefzüiése , középfzeru tüzefséggel egybe 
köttetve, váltanak közbenvetetlen követ
kezései ezen történetnek, m ellyek minden 
bizonnyal nem sokáig tartottanak volna, ha 
a ’ beteg m agát a következendő reggel is 
a* nap világa ugyan azon ostromának k i 
nem tette volna. Ezen ok m iatt, már más 
nap fzemei meg tiizesedtenek, mely tüze- 
sedés jó darab ideig semmi fzereknek nem 
engedett, és mind addig gyógyíthatatlan 
v a la , mígnem a ’ betegségnek valóságos 
okát ki találtam , és a7 beteg ezt a fzobat 
egéfzfzen el nem hagyta; m indazonáltal oly 
éfzre vehetóleg meg gyengultenek fzem ei, 
és a’meg tüzesedésre oly nagy hajlandósá
got kaptanak az á l ta l , hogy a’ meg gyó
gyult , sok ideig azután i s , sem fzelet, sem 
•emmi meg heviilést ki nem álh a to tt, hogy 
fzemei egy nehány napokig vérmesek *) 

könyvezök ne lettenek volna.

; * )  E x  a ’ r * ó  v é r r a e f í é g ,  n a g y o n  « m é t e r e s  E r d é l y  o r f x á g -  

b a n ,  é s  é r t i k  r a j t a  k ü l ö n ö s ö n  a ’ f z e m  t ö z e f s é g é t »
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Hasonló példákot ezereket említhet

nék, és nem kitsiny azoknak fzáma, kiknek 
fzemei tsnpán ezen okokból efztendökig 
fájtának, és a’ kik fzivesen köfzönték, ’s 
köfzönik máig is, hogy őket minden orvos
ság nélkül fzenvedéseiktöl meg ízabaditot- 
tam , tsupán az á lta l, hogy fzemek gyen- 
geségének okára figyelmetefsé tettem , és 
azoknak el hárítására fel serkentettem *).

*) Ez alkalmatofsággal nem halgathatok el egy bal véle- 

kedést, mely orvosi pálya futásom ideje alatt némely 
kedvetlen orákot okozott. Azt hifzik tudniillik, ’s még 

pedig gyakorta az úgy nevezett pallérozott sorsúak koz- 
zül is némellyek, hogy az orvosnak, főképpen pedig 

a Izemnrvosnak, ba beteghez hivatik, egyátalyában 
patikai ízért keljen rendelni; ba azt nem tselekfzi , az 
orvost tudatlannak tartják, vagy leg alább azt gondol
ják, hogy a’ jelenvaló nyavalyát nem esméri. A ’ fzenj 
orvos esméreteinek ezen különös meg ítélése módja,  

ama bódorgó Charlatánoktól fzármazik, kik a’ ízem- 

orvosi nevezetet magoknak érdem nélkül is meg tudták 

fzerzeni, és a’ kik minden tudomány nélkül, a’ fzegény 

vakokra, kikhez hivatnak, mindenkor tulajdon er- 
fzénnyek hafznára, egy rakás betegséget, drága or- 
vofságaikkal egygyütt réá befzélleni tudnak. Nem tsu- 

. da azért, ha az okos ízem orvosról még semmi képze
tek nintsen, a ki gyakorta minden úgy nevezett or*



Nem tsak a’ világofságra nézve hibáz
nák közönségesen az álomból fel ébredtek, 
hanem főképpen azzal is ártanak még fze- 
m eiknek , hogy az álm át azokból mintegy 
ki akarják dörgölni. Úgy vagyon, ez ollyan 
közönségesen meg gyökerezett rofzfz fzo- 
k ás , hogy annak t.ökélletes k iirthatása  fe
lől kételkedem.

A tökélletesen egéfséges em berek, ée 
a’ kik nem kéntelenek fzemeiket foglala- 
tofságaik mellett nagyon meg erőltetni, nem 
valják mindjárt nagy kárát fzemeik illyen 
vigyázatlan dörgölésének , de annyival 
fzembetünöbbek mindenkor egy illyen tse- 
lekedetnek rofzfz következései azokra néz
ve , a’ kik kéntelenek nap estvig erőltetni

vos fzerek nélkül, tstipán a’ betegség okainak el hárí
tása, és egy értelmes fzem · diéta által, ez vagy amaz 

betegséget meg gyógyítani igyekfzik, és valóba meg 

,s gyógyítja; — mert mennyi ideje, hogy az Orvosok 

és Seborvosok a’ fzem nyavalyák mezejét, a’Seborvos 

tudománynak, ily sokáig árván hagyatott réfzét, mun
káson kezdették mivtdni?



/zem eiket. Látunk ollyanokat, k iknek fze- 
m eik egéfz életekben vérm esek, és a mint 
fzokták közönségesen nevezni, könyve
sek . Visgáljuk meg tsak fzorofsan ezen 
dolog o k á t, meg láttyuk hogy sokaknál 
nem egyéb ennek az o k a , hanem  hogyfze- 
m eiket az álomból való fel ébredéskor 
eröfzakoson dörgölik. Ezen építem ezt a’ 
m ásodik régulát.

II. Nem kell a’ ízemet a' fel ébre
déskor , sőt egyébkor is , kemé
ny en dörgölni, hanem ha valaki 
bajoson nyithattya felfzemehéj- 
ját, kénnyé meg annak izéiét tu
lajdon nyálávak

Jól tudom, hogy ezt olvasván némely 
kényes fejérnép tsufolodva fog rajtam  ne^ 
vetn i, de ez a’ nevetés bizonnyal majd 
valóságos helybehagyáfsá fog változni, ha 
ezen regulák hafznos vóltát a’ tapafztalás 
által meg tam ilja, és meg gondolja, hogy 
az egéfséges n y á l, m ely a’ rágás közben



minden falattal egybe elegyedik , és azt 
eméfztésre nagyon fzükséges, éppen nem 
ki vetni való hafzontalan nedvefsége tes
tünknek, és következésképpen a’ fzemre 
nézve reggel sokkal hafznosabb, mint akár, 
m ely más nedv, m ellyet m indenkor, mint 
küiömbözö nem ű, az a z , testünk valósá
gától egéfzfzen küiömbözö m atériának lehet 
nézni. Sok embereket em líthetnék , kik 
nagy nehézséget érzettenek valahányfzor 
fel ébredvén fzemeket fel akarták  ny itn i, 
és a’ k ik  azon ízem pillantattól kezdve, 
hogy tanátsom at követvén, fzemek héjját 
önnön nyálokkal minden reggel gyengén 
meg kenték, azon nehézségről többé sem
mit sem tudnak.

Egyátaljában minden figyelmetes és 
okos ízem orvos meg egygyezik velem ab
ban , hogy a ’ fzem ugyan nagy sértéseket 
álhat ki a’ látás erejének kára  nélkül, ha 
azok élesen vágó efzközök által estenek, 
és hogy még a’ figyelmeteíséget alig ér
demlő sebek i s , ha öfzve rontsoláfsal (con
tusio) vágynak egybe köttetve, a ’ szemre
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nézve töbnyire igen vefzedelmesek léíz- 
nek. L áttyuk  p· o. hogy a* hályog mettzés- 
k o r , nagy nyílás esik a’ fzem bugájában, 
(fzemgojójában) mely m indenkor, sőt néha 
minden seb hely nélkül egybe forr, és még 
is az erőfzakos nyom ást soha ki nem álja. 
E z  okból mind azon sértései a ’ ízemnek 
árta lm asok , ’s gyakorta ezen érző efzköz 
egéfzfzen való el rom lásával vágynak egy
be köttetve, m elly ek a’ízem réfzeit eröfsen 
meg rontsolják és meg fzaggatják. T sak  
egy fzomorú példát em lítek , m ely olva
sóimnak elégséges intésül fzólgálhat a’ ha
sonló esetekre nézve.

Egy nehány efztendökkel ez előtt, egy 
emberhez hivattattam  , a’ kinek fzemei elei
től fogva igen jók voltának, de kevéfsel 
az előtt egy fzempillantat alatt mind a’ két 
ízemével rneg vakult volt. Midőn tudniil
lik jó baráttyai társaságában múlatná ma
gát , egy idegen hirtelen bé lépik a’ fzobá- 
b a , háta megé siet, és egyfzerre mind a’ 
két ízemét kezeivel bé fogja, M ár most 
meg kellett volna mondania kitsoda jött
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légyen b é : de nem tudom nem akarta  e \  
vagy nem tudta meg nevezni, m ert egy- 
gyet sem fzollott, hanem azon igyekezett, 
hogy a’ háta megett állónak ujjait fzemei- 
Tol el vonja — de annyival eröfsebben reá 
nyom ta amaz kezeit, el annyira hogy mi
dőn fzemeit újjra fel nyithatta , mind a’ két 
fzeme világától meg fofztatva volt , és m a
radott. Sohol is m indazonáltal valami tu
lajdonképpen való sértést nem lehetett éfzre 
v en n i.—- E bből a* rendkívül fzomorú eset
ből meg lehet ítélni, m ennyitkeljen a ’ ízem
nek még a’mérsékelt nyom ás alatt is ízen- 
vedni.

Ezen rofzfz következéseken kiviil mel- 
lyek  hol kifsebb, hol nagyobb mértékben 
ütik ki m agokat, sokfzor meg történik az 
is ,  ha gyakran és eröfsen dörgöli az em
ber fzem eit, hogy éfzrevétetlenül egygyik 
vagy másik fzemfzör a’ fzembuga felé bé 
hajlik. Nem egyfzer lá ttam , hogy ez a’ 
magában kitsiny dolog, a’ leg hofzfzasab- 
ban tartó vérm efségre, sőt végre a’ fzem- 
világa elvefztésére adott alkalmatofságot ?
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ha a’ beteg nem folyamodott mindjárt va
lam ely figyelmetes orvoshoz. Egykor egy 
beteghez h iv tanak , a* ki m ár sok holna
poktól fogva fzenvedett fzemének igen ve- 
fzedelmes és fájdalmas meg tüzesülése (vér- 
mefsége) m iatt, m ely minden fzereknek el
lent á llo tt, mivelhogy a z , tsupán , egy a’ 
fzemhéjjak közzé bé dörgölt haj fzáltól fzár- 
m azo ttvó lt, m ellyet én egy fzerentsés tö r
ténet által (mivel a’ fzemhéjjak m ár annyi
ra  meg dagadtanak volt, hogy úgy a’ mint 
kellett volna a’ fzesmet meg nem visgálhat- 
tam) éfzre vettem , és ki húztam , metyre 
a’ tüzefség tsak ham ar el tűn t, és a’ beteg

meS g y óg j últ·
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ü g y  tettzik itt vagyon leg jóbb hellye, 
egy  közönséges balvélekedés ellen ki ke ln i, 
m ely minden sorsú embereknél, főképpen 
pedig a ’köznépnél olly an közönséges,és oly 
m élyen meg gyökeredzett, hogy sok rend
beli intéseim is ez ideig igen keveset tehet- 
tenek az ellen. M ihelyt valakinek ízemét 
olly an nyavalya éri, melyben a’világofság 
terhére vagyon, azonnal fzorgalmatosan
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e! zárja ezen érző efzközt nem tsak min 
den öíztönöktől, úgymint a’ leveg tol, a’ 
világofságtól, hanem annakfelette a’ íze
mét bé köti, vagy sokfzor egybe rétéit ru
hával fedi b é , m ely töbnyire igen kemé
nyen réá lapul. Tefsék akárm elyik ízem 
orvosnak nékem ellentmondani, hogy ez 
a ’ boldogtalan fzokás, nem gyakor oká é  
tsak egyedül, igen fájdalmas és vefzedei- 
mes fzembetegségeknek, sőt sokfzor a’las
san lafsan következő vakságnak is. Egy 
m agában tsekély vérmefség, egy kitsiny 
vér ki ömlés *) (ecchymosis) m ely kevés 
napok alatt elm últ volna, tsupán a’ fzokott

*) Ennek a* fzónak ecchymosis, ki fejezésére nintsen j6 

magyar fzavunk, leg alább én nem tudok. Ha valaki
nek testét meg fittyük, vagy felette fzorofsan meg köt-, 

tyük, a’ meg ütött vagy meg kötött réfz elÖ'bb verefs, 
azután kék ,  zöldes kék, és végre sárga léfzen. Ezt a& 

állapotiát a’ testnek az orvoson eccbymosisnak nevezik, 
vér ki ömlésnek fordítottam, minthogy az a’ dolog 

terméTzetével, okával meg egygyez. Mondja ugyan a* 
Mag}’ar: úgy meg verlek, hogy meg kékül a’ tested, 
de azért az eccbymosist minden esetben , kékséggel nem 

fordíthatni, leg alább addig nem, míg a’ bor Alá ki 
öm lött vér rerwnek láttzik.
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izgatóknak oktalan el vonása által  ̂ vagy 
a’ felette fzoros kötés m iatt a1 fzem által- 
tettfzö réfzeiben lévő nedvefségcknek két- 
tséges ki meneteli! meg rekedésére, vagy 
yefzedelmes évesedésre ád alkalmatofsá- 
got. Eképpen az az érző efzköz, m ellyet 
az előtt alig lehet vala betegnek nevezni , 
rövid idő alatt annyira meg gyengül, 
hogy m ár most valóban felette vefzedel- 
mesen beteg , és igen gyakran az orvosi se
gedelem m ár késő.

igaz ugyan, hogy a’ fzem ham ar hoz
zá fzokik a’ homályofsághoz, az az , egy 
ollyan izgatónak hijjánofságához, mely az 
ö egéfségére fzükséges; de nem ollyan ha
m ar ’s nem is ollyan könnyen fzokja meg 
újjra ezt az izgatót el fzenvedni. Ehezké- 
pest telyes m unkátlanságbahelyheztetvén, 
ham arább tehetetlen léfzen kötelefségének 
fo ly tatására , mint akárm ely más réfzei a’ 
testnek,

Óhajtom m indazonáltal, hogy az ol
vasó engemet e’ réfzben balul ne értsen:
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a’ ízemet ugyan soha sem kell bé kö tn i, 
még akkor sem, midőn a’ nagyon beteg, 
és a levegő ’s világofáág iránt igen érzé
keny , ha nem akarjuk hogy a’ nyavalya ve- 
fzedelmes, vagy leg alább soká tartó lé- 
g y e n ; m indazonáltal a ’ felettébb való , és 
eröísen izgató világofság, a’ hideg nedves 
levegő, és a’ fzél ellen oltalmazni k e ll, — 
mindezeket pedig tökélletesen el éri az em
ber egy zöld tafotából kéfzült könnyű 
fzein pais á lta l, mely vékony d ró tra , úgy 
vagy ón kéfzitve, hogy az a’ fzemtöjL elége
dendő távolságra függ, és azt nem hely- 
hezteti telyes munkátlanságba. A’ fze- 
gényéknél, egy darab zöld, simitatlan pa
p iros, egy illyen ízem pais helyet fzol- 
gálhat.

A ’közelebb múlt efztendóben, egy 18 
efztendos, sülyös^ nagy tehetségű ifjat kez
dettem orvosolni, a’ kinek fzemei m ár hat 
efztendöktöl fogva vérm esek , és sebesek 
voltának. A’ mint közönségesen ebben a 
betegségben fzokott lenni, úgy itt is a ’ vi- 
lágofságnak különös és fájdalmas érzése

B
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ß.zt okozta , hogy a ’ beteg mindég a* sötét 
fzegeleteketkereste, és fél napokat heveit 
az ábrázatjára borulva. A’ mi igen termé- 
fzetes dolog, hovatovább mind inkább in
kább irtodzott a’világofságtól, és tsak ha
m ar ollyan érzékeny lett a* leg kissebb vi- 
lágofság iránt is ,  hogy magát egy tökélle- 
tesen sötét fzobába meg vonni, és ig y , if
júságának virágában az élet gyönyörűsé
geiről le mondani kéntelenittetett. Ezen 
fzánakozásra méltó állapotban találtam  az 
if ja t, midőn attyafiai közzül az egygyik , 
a’ ki a’ nyavalyának gyógyíthatatlan vol
tá t oly bizonyosnak lenni, mint a’ többi 
nem hitte , engemet hozzája vezetett.

Az orvosok, és ném ely nem -orvog 
olvasóim el fogják hinni, ha azt mondom, 
hogy véglietetlen nagy békefséges tű ré s , 
és réá befzéllö tehettség kivántatott a rra , 
míg a  beteget tsak  arra  is b írhattam , hogy 
az orvoslás, a* világofság, és a’ levegő las
san lafsan nevelt ereje által kezdődnék e l, 
holott azok mind ketten el m úlhatatlanúl 
fzükséges dolgok voltának fzeme egéfségé-
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nek helyre állítására. Végre meg érteni* 
hogy ezen fellyül múlhatatlan oknak láttzó , 
akadály okán erőt vehettem. A ’ beteg te- 
lyefs éggel nem képzelhette , miképpen 
hafználhattanak most oly ny ilván , éppen 
azok a* dolgok* m ellyek annakelötte lá
tásbéli tehetségétől oly hathatósan fofztot- 
ták  vala meg. — Ugyan i s , tsak nem min
den külső fzerek nélkül, tsupán valami ke
vés belső orvofság, és a* tzélhoz mérsékelt 
diéta által harmadfél holnapok alatt tökél
e te sen  meg menekedett nyavalyájától.

Hl. A ’ fzemct reggel, és ha fzükség 
kivánnya néha nappal is, tifzta 
frifs forrás vízzel meg kell mosni. 
Ez egy a’ leg fontosabb régulák 
közül, főképpen Béts lakofsaira 
nézve, a’ hol a’ fzenvedhetetlen 
por leg főbb oka a’ fzemek gya- 
kor nyavalyáinak.

Némelyek telyefséggel nem vefzik 
fsamba ezt a’ régulát, mások felette gen

fi 2



dosan követik, legtöbben pedig éppen el
lenkező úton telyesittik azt. Az elsők még 
igen is ham ar meg lakóinak gondatlansá
gokért és tifztátalanságokért. Nem képzel
hetem , miképpen lehetnek ollyan embe
rek , a’ kik még fzemeknek soká tartó v i f z -  

ketése, és égése által is , azoknak tifzti- 
tását parantsöló kötelefségekre nem emlé
keztetnek. De a felettébb gyakor mosás 
is árta lm as, mert az által a’ fzemek igen 
erőfsen izgattatnak, és a ’ nedvefségek óda 
való gyűlése neveltetik.

Azon víznek, mellyel fzemiiiiket mos
suk, tifztának és hidegnek kell lenni; ez 
okból a* tifzta forrás v iz , lombikon le bo- 
tsátott v iz , másoknál előbb való; a’ tifz- 
tá ta lan , sós, vagy meleg víztől a’ fzem 
vérm es, folyó, és a ’ világöfság iránt felet
te érzékeny léfzen ; ez az o k a , hogy a’ mi 
kútvizeinkel való mosodás után ritkán érzi 
jól az ember magát. Soha sem kell a íze
m et spongiával mosni, hanem vagy tsupán 
tifzta ruhával, vagy ujjaival.



M ihelyt vefzi az ember éfzre , hogy 
po r, meg fzáradott izzadság , vagy egyéb 
tifztátalanságok vágynak a’ ízem fzegeleté- 
b e n , vagy a’ ízem fzőrök között, azon
nal meg kell a’ ízemet mosdás által tifzti- 
tani.

■ . . · . . ' *

Mennél fzárazobb a’ levegő, mennél 
eröfsebb a’ ízéi, mennél több por emelke
dik fel az á lta l, annyival fzükségesebb és 
hafznosabb a’ ízemet frifs vízzel gyakran 
meg mosni. De arra fzorgalmatoson kell 
v igyázni, hogy az ábrázat azon fzempil- 
lantatban ne légyen izzad t; mert egy illyen 
előre vigyázásbeli régulának fzámba nem 
vétele, mindenkor káros következéseket 
húz maga után. Éppen ebből az okból, 
nem tanátsos a’ fel ébredés után mindjárt 
hideg vízzel mosni a’ ízem et, minthogy 
e k k o r ,  rend fzerént az ágy melegétől, az 
egéfz fő még eröfsen párállik , noha va
lóságos izzadságot nem vefzen az ember 
éfzre.



Igen sokan v ág y n ak , kik azt gondol
já k , hogy fzemekre nézve valam i nagy 
hafznú dolgot tselekefznek, ha az t, az 
úgy nevezett fzempohárban (m ely üveg·, 
böl vagy portzéJlánból vagyon kéízitve) 
napjában egynehányfzor meg ferefztik- 
Sokfzor, nyilván és igen hathatoson be- 
fzéllettem ezen igen ártalmas eleve ítélet 
ellen, mind betegeim nek, mind tanításaim 
ban; azoknak kik ezen ártalm as fzokás- 
r ó l , ha fzintén m ár annak roízfz követke
zéseit érzették is ,  le mondani nem tudta- 
n a k , tulajdon orvofsoknak jelenlétében 
meg bizonyítottam a’ m eleg-m érő á lta l, 
hogy a’ leg hidegebb viz is, ezen pohár
ban , tsak egynéhány pertzentések alatt a ’ 
Izemhez tarta tván , hitel felett nagyon meg 
melegfzik. M inthogy pedig tsalhatatlan 
praktikái erofségeknél fogva rég ólta bizo
nyos dolog az , hogy a ’ ízemnek gyenge 
meleg vízzel való ferefztése igen kevés 
ízem nyavalyában hafznos , a* többiben 
pedig nyilván ártalm as; könnyen által lát- 
ty ák  O lvasóim , hogy ezen vefzedelmes 
fzempoharak közönséges el törlését, a* íze-
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mek egéfségben lehető meg tartása egy* 
gyik el múlhatatlan feltételének keli állí

tanom.

N ehogy m indazonáltal a’ fzem m osá
sa á lta l, némünému réfzben ugyan azon 
hibába efsék a z  em ber, a’hideg vízbe m ár
tott ruhát nem kell felette sokáig tartani a» 
fzemen.

b. A’ fzemekre való gondviselés nap 
estvig, a’ foglalatofságokon kivül.

A ’ fzobának , házi bútoroknak, a’ férj-, 
fiák és afzfzonyok főre való ékefségeknek, 
a’ levegőnek, az eledeleknek, sőt az eméfz- 
tetnek is a’ fzemek egéfséges voltara oly 
hathatós bé folyások v ag y o n , hogy gya
korta tsudálkozom , miképpen eshetett lé
gyen az , hogy mind ez ideig oly keveset 
gondoltanak az emberek ezen dolgokkal, 
m ellyek valóban gyakran fzolgálnak a 
fzem gyógyíthatatlan gyengeségének, vagy 
.az öregkori vakságnak fundamentomaul.
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Valamint fel ébredéskor, a’ sötétből ar 
világoíságra hirtelen által menni igen ártal
m as, éppen ollyan káros lehet az a’ ízem
nek nappal is , a’ honnari igen fontos tör
vény az :

Ϊ. Hogy a’ ki kéntelen izéméit eről
tetni, és sokáig othon maradni, 
a kerefsen magának mindenkor 
világos lakó fzobát

A’ ki ezt a’ tanátsot fzámba nem vé- 
fzi, nem fog sokáig dől· ózni, hogy íze
méinek, soha többé helyre nem hozható 
erejét el ne pazéróÍja; kevés idő telve fáj
dalmas érzések fogják kínozni, minthogy 
a’ homáljros fzobából a’ világos utfzára hir
telen való ki m enetel, rövid időn nagy 
fzem fájást fog okozni.

De a’milyen nagyot vét önnön fzeme 
ellen a’ki homályos fzobákban lakik, fzint’ 
° ly  nagyon hibázik az , a* ki fzüntelen ol- 
lyan ízobában m úlat, melynek ablakai ol-
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ly an fő falla l yagynak ízem ben, melyre 
a* nap süt. A ’ leg vakmerőbb és vefzedel- 
mesebb meg tüzesilléseit láttam a’ízemnek 
tsupán ez okból fzármazni. De arról töb
bet ide hátrább , midőn a’ fzemek hafzna 
vételéről fzollok , tsak azt jegyzem még 
meg itt, hogy a’ ízemre nézve sokkal jobb 
lakhely az , m ellyet a ’ nap világa közben- 
vetetlenül ér, mind az ollyan , a’ m elyre a’ 
nap súgárai tsak vifzfza verődnek.

Mind a’vifzfza verődve, mind az egye
nesen jövő nap súgárokat, ollyan fzobá- 
ban , melyben az ember sokáig múlat, zöld 
vagy kék firhangok által kell türhetőbbek- 
ké tenni, de e’ réfzben fzükség nyárban 
egy dologra vigyázni, a’ mit Olvasóimnak 
hathatósan ajánlok, t. i. a’ íirhangokat az 
ablak rámán jól meg kell fefziteni, nehogy 
nyitva lévén az ablakok, a’ bé fúvó ízéi 
á lta l, főképpen az ajtó meg nyitásakor ide 
’s tova verettefsenek, mivel igy a’ hirtelen 
és sokfzorozva ízemben ötlő súgárok sok
kal többet ártanak a’ ízemnek a’ sokkal 
nagyobb napvilágnál. Egy ollyan fzoba,



m elynek ablakai a’ pádimentumon állanak, 
a* leg egéfségesebb ízemnek is mindenkor 
á rta lm a s , mert a’ világofság alólról egye
nesen a* ízembe ö tlik , és az által minden 
tárgyak  tsalfán , telyeíséggel fzokatlanúl, 
és a’ mi leg ártalm asabb roízízúl világosit- 
ta tnak  meg. Egy ollyan töm lötzet, mely- 
be egy kitsiny iyukatskán felyülröl akárm i 
kevés világofság botsáttatik , a’ leg pom- 
pásabb M ezzaninnál *) előbb betsüllenék, 
ha a’ kettő közül kellene válafztanom ; 
m ert az elsőben leg alább fzemem egéfsé- 
gének örvendhetnék, mellyet az utolsóban 
igen kevés idő múlva el vefztenék.

A ’ kikkéntelenek mindennap kitsiny tá r
gyakat visgálni, mint p. o. a* terméfzet vis- 
gálók, és sok m esterem berek, hafzemeik- 
nek sókáig akarják hafznát venni, kerefse- 
nek ollyan lakó helyet, a’ honnan mefzfze el 
nézhetnek,hogy igyfzem eika’ távollévő és

*) O llyan fzo b a , m elynek ablakai a’ pádimentumig le

Űrnek.
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külömböző tárgyak gyakor fzemlélésébeil 
újjra meg frifsüljenek.

Ha valyon a’ házi bútorok a’ fzemek- 
nek hafznára vagy ártalm ára lehetnek e’, 
az Uraság leg jobban tud ja ; m ert minden 
bizonnyal nem tsupán a’ jobb izlés m unká
ja a z , hogy a’ tündöklő aranyos ékefségek 
a’ N agyok lakó fzobáiból k i kezdettenek 
m iaradni, hanem  egyfzersmind a* fzemek 
azon ki mondhatatlan kinzó érzésének kö
vetkezése, m ellyet az ember a’ tsillámló 
ékefségekröl minden felőlröl vifzfza verő* 
döt súgárotskák m iatt érez. M ellyik egés- 
séges fzem álhat ki egy ízép napon tsak 
egy órát is a’ Lichtenstein aranyos pom pa 
fzobájában ? — Szivemből örvendettem , 
midőn ezen fzemeimet kinzó fzobát el 
hagyhattam , és azokat a’ többi fzobák 
Izelicl festésein meg nyugtathattam . Igen 
fontos praktikái okokból ditsérem azért

II. A’ lakó fzobákban az arany nél
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kül való fzönyegeket, a’ kevés 
fzámú tükröket, a gyenge zöl
dön vagy kéken festett falakat, 
ajtókat és ablak rámákat, barna 
fzinü kafzteneket és afztalokat.

Hogy a’ köntösnek , főképpen pedig 
a’ főre való ékefségeknek, a’ fzem egéfsé- 
gére béfolyása vagyon, minden bizonnyal 
nem kételkedik ra jta , a’ki a’ tulajdon testén 
éfzrevehető minden tüneményeket tsak va- 
lam enyire is gondolóra vefzi; örömmel 
vallom m eg , hogy velem gyakorta az ér
telmes férjfiak és afzfzonyok, némely fon
tos praktikái meg jegyzéseket közlöttenek 
az efztelen módik ártalmas következései
ről.

Mindezek közül az egéfségre nézve 
nagyobb réfzént igen ártalmas találm án
nyal közül a ’ luxusnak ? még egy sem ár
tott a’ fzemnek oly valóban, mint azok a’ 
fa tyo lok , m eliyek által a’ fejérnép a’ férj
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fiák újjság kívánását fel gerjefzteni, az ön
nön m agáét pedig el titkolni akarja. A* 
fzünlelen a’ ízem előtt lebegő, minden tár
gyakat réfz fzerénthom ályba hozó fá ty o l, 
rövid időn oly nagyon meg gyengíti a ’ lá
tás erejét, hogy m ár sok ollyan fátyolt vi
selt 17 — ig efztendös léánykák , kiket a* 
terméfzet a ’ leg jobb fzemekkel áldott vala 
m eg , fzemek gyengeségéről panafzoinak , 
es sokan a fainobb afzfzonyi m unkákra te- 
lyefséggel alkalm atlanok. M ilyen a lk a l
matlan némelynek a ’ fá ty o l, nyilván lá ttya  
az em ber, ha valami kitsinyfigyelmetefsé- 
get fordít réá , mert alig sajdit meg a ’ módi 
sajnallatra méltó iVIartirneja egy ollyan tár
g y a t, rnely fz em ein ek , vagy egy épképpen 
is te ttz ik , es azonnal siet hátra vetni a1 fá
tyolt , ’s fzép vagy tsúnya ábrázattyát 
minden gondolkozás nélkül meg m utáttya. 
Igen elevenen érzi ugyan azon fzempillantat- 
ban , ezen efztelen módi nehéz terhet, még
sem hagygya a ’ fátyolt közelebbi sétálása- 
kor othon. Szerentsére, m ár ugyan jól kez
denek lakni ezen efztelenséggel, talám réfz 
ízerént azon. önnön meg győzödésböl,
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hogy a’ fzem a’ miatt irtoztatóképpen fzen- 
v e d , m indazonáltal még elég fátyolosakat 
lehet látni* Vajha az én fzavam elég hat
hatos volna, m ár valahára a fzem ekezen 
vakmerő kinzó efzközét telyefséggel eltör* 
leni.

4 f . , : j . ;  * ( f \ ' .*

III* Valósággal fzükséges a fzemet, 
főképpen nyárban, a felette erős- 
sen izgató nap világtól oltal
mazni. ,

D e arra  tsak az ollyan kalap vagy le
gyező hafználható , m ely mérsékelt árnyé
k á t vet az ábrázatra. A’ kerek ka lapok , 
mind a’ férjfiaknak, mind a’ fejérnépnek 
leg jobbak ; ellenben azok a’valam ik, mel- 
lyeket a’ fejérnépek kalapoknak neveznek, 
nem tsak hafzontalanok, hanem gyakorta 
ártalm asok a’ ízemre nézve. Nem kevésbé 
hafzonvehetetlenek és ártalm asok a’ köz 
rangú fejérnépek fzalm akalapjok; mert azok 
nem tsak a’ fő t, hanem az egéfz nyakat 
is bé fedik, következésképpen igen mele-
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g e k » ennekfelette rend fzerént verefs, vagy 
leg alább ki fényesített váfzonnal Vágy
nak meg béllelve, melynél fogva a’ vifzfza 
verődött súgárokat a* fzem felette nagyon 
é rz i , és így ártanak. E gyáta lyában  a* ha- 
fzonvehető kalapnak  nem kell igen éles 
súgárokat vetni a \fzem re , ez okból az a* 
kalap hafzonvehetetlen, m ely nem fekete , 
nem sötét fzürke, nem k ék , vagy nem 
zö ld , m ely az ábrázatra néző lapján fé
nyes, vagy még világos fzinü atlattzal va
gyon bé vonva, m ert a’ hóval bé fedett, 
vagy a* naptól meg világosított fo ld , vagy 
esős időben az orfzág útak mellett lévő ár
kokban álló v iz , a’ világosságot ezer *s 
meg ezer súgárokban veti a* k a lap ra , és 
a ’ vifzont a’ fzem alsó réfzére , és igy a’ 
ízemet sokkal eröfsebben izgatja , mint a5 
nap m ag a , m ellyet a* gyenge fzemü ember 
még eröfsebben érez.

Kétségenkivui való dolog, hogy kato
náink újj sisakja nagy jótétemény a* kato
nák  Tzemeire nézve, de minden bizonnyal 
sokkal jobb volna, ha  a* sisak előre ki
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álló réfzenek az ábrázatra néző lapját 
gyengye feketén, minden fényefség nélkül 
hagynák , és a’fzélét, leg alább az alsó ró* 
fzén rogyogó sárga rézbe nem fzegnék.

Azon legyezőket, mellyekkel a’ fejér- 
népek^ kik ízeinek oltalm ára kalapot nem 
viselnek, nyárban élnek, nyári legyezők
nek hívják , azok ollyanok , mellyeken 
kerefztül éfzre vehetetlenul katsingathat- 
nak az  előttek kedves tárgyak felé; de 
ugyan lehet é valam it Ízetlenebbet gondol
ni egy ollyan legyezőnél, melynek a’ nap 
Világot a1 ízemről elkellene tartoztatni, és 
azt még is ezer ’s meS ezer súgárokban ál
ta l tsúfzni meg engedi, vagy a’ m ely a’ leg 
érzékenyitobb világofságot veti a’ ízemre, 
m int'p. o. a’ fejér, verefs, sárga, és aran
nyal varrott legyezők ? és még is minden
felé lá t az ember ollyan fzem rontó Kát fe
jér népeink kezében. A’ legyezőknek, 
hogy hafznosok légyenek, vagy leg alább 
ne ártsanak, fzürkéknek, zöldeknek, vagy 
kékeknek kell lenni, nem által tetzőknek,
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és éppen oly kevéfsé fényeseknek* mint a* 
kalapokról mondottam.

A ’ mi továbbá a’ köntösnek egyátalyá- 
ban a’ ízemre való bé folyását ille ti, kö
zönségesen bizonyos a z ,

IV. Hogy minden köntös, mely fe
lette fefzesen áll a’ testen, és kö
vetkezésképpen a vér .forgását 
akadályoztattya, a főben és a*
fzemekben a’ nedvességeket meg 
gjújti;

és onnan könnyen meg lehet ítélni, hogy 
főképpen azok, kik sokat ülnek egy hely
ben , es fzemeiket erőltetni kéntelenek, 
mint p. o. a’ him varrást ízereto leán y o k , 
a ’ ízük köntös viselete mellett nem lehet
nek sokáig mentek a’ fzemek ny avalyá itó l, 
a ’ mint a’ mindennapi tapafztalás is sajno
sán tanittya. H a ekkor ízerentsétlenségekre 
* kdserdüles ideje bé következik, vagy

C
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ha igen táp lá ló , és füfzerfzámos eledelek
kel való élés járul hozzá, a’ nedvefségek 
annyival eröfsebben meg gyűlnek, a’ íze
inek érző inai annyival keményebben iz
gathatnak, el annyira , hogy az illyen íze-, 
gény teremlések könnyen áldozatjaivá léíx- 
nek a’ bolond m ódinak, és még yenge ifjú
ságokban vakmerőképpen meg fofztatnak· 
az életnek mind azon gyönyörűségeitől, 
mellyeket az egéfséges ízemek minden órá
ban fzereznek.

Innen könnyen meg lehet magyarázni 
azt i s , hogy miért panafzólnak azok az em
berek, kik sokat ülnek, és mind fzemeket 
mind fejeket erőltetik, örökké ízemek gyen
geségéről, ha t. i. ollyan gyermeki éfzfzel 
bírnak, hogy a ’ ízük köntös viseletében a’ 
módinak magokat alája vetik , vagy igen 
fzorofsan kötik nyakravalójókat; az illyen 
dolog tsak az ürefs fejű emberekhez 
illik.

Ezen munka elején említettem m ár, 
hogy a’ ízemek egéfsége azon levegőtől is
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Rigg, melyben sokáig múlatni kéntelenek 
vagyunk; igen sók példákat hozhatnék elő , 
azon ártalmas következésekről, m eilyeket 
a ’ tiíztátalan gőz a’ ízemnek okoz, ha fzin- 
tcn ez annakelötte tökélletesen egéfséges 
volt is. P. o. sok ollyan ízem betegek jön
nek hozzám minden efztendöben, kik íze- 
meknek leg irtozta tóbb , és az orvoslásnak 
nehezen engedő tüzefsége miatt ízenved- 
n ek , m ellyet semmi egyéb oknak nem le
het tulajdonítani, hanem azon tiíztátalan 
levegőnek, m ellyet a’ némely házakban 
lévő ganéj vermek okoznak*

V. Egyátalyában egy dögleletes gőz 
is oly keményen és hamar nem 
ostromolja a' ízemet, mint az, a* 
mely az állatok eméfztetjéböl é# 
vizelletéböl véfzi eredetét*

φ

A’ honnan könnyű meg fejteni a z t, 
R°gy  néha a’ leg egéíségesebb fzüléktol 
nemzett gyerm ekeknek i s , fzületések után 
tsak ham ar ízemek fájni kezd; mert hány-

C 8
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fzor nem érzik fzemeim ’s az orrom mind
járt a’ gyerm ekek fzobájába való bé me
netelkor a’ ízein betegsége valóságos o k á t . 
m inthogy a’ tunya és érzéketlen dajkák a* 
bé gazolt póla ruhákat a’ gyerm ek fzoba. 
egygyik fzegeletébe le hánnyák , és aT vi- 
zellettöl által áztakat télben a’ keméntzén 
fzáraztyák.

A* ízemnek úgy nevezett süly nemű tü- 
zefsége , (ophthalmia scrophulosa) a’ gyer- 
m ekeknél, sót a ’ félig meddig fel serdül- 
teknél is oly közönséges B étsben , hogy 
valóban telyes jufs fzerént honnyi nevet 
(endemicus) érdemelne. Sok orvosok azt 
hifzik, hogy főképpen a’ rofzfz eledelek
kel való é lés , és különösen a* fzeríelett
való kenyér étel oka annak , de fzorofs

«
visgálás után úgy találja az em ber, hogy 
a’ főbb rangnak gyerm ekeit is igen gyak
ran lepi meg ez a’ n y a v a ly a , holott azok 
rofzíz eledellel nem élnek. Ellenben igaz, 
hogy az alsóbb sorsú emberek gyerm ekei, 
iíöképpen azok kik gőzös, alatson, ned-
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vés fzobába lak n ak , és a’ m osónék gyer
m ekei, kik a1 fejérnémüket télnek idején 
a ’ kementzén fzáraz tyák , majd mind sú
ly  ösek.

H a fzorofsan meg visgáljuk a’ dolgot, 
úgy találjuk, hogy a’ főbb ranguak között 
tsak akkor találunk súlyos gyerm ekeket y 
ha a’ fzülék magok is gyengélkedők, és 
süiyösek, vagy ha a* gyerm ekek fzobája 
nem elég tágos és m agos, ha az a’ háznak 
valam ely ótsmán fzegeletében vagyon; ha 
sok gyerm ekek, és még ennekfelette több 
dajkák laknák egygyütt ; ha az ablakokat 
nem nyitják meg m indennap; ba a’ gyer
m ekek ritkán botsáttatnak a’ frifs levegő
re ; ha azoknak ágyok firhangokkal bé va
gyon vonva. Tökélletesen meg vagyok 
azért győződve, hogy nem annyira a* ne
héz eméfztésü eledelekkel való élés, mint 
a> tifztátalan levegő leg főbb és lég gyak- 
rabb oka a1 sülyős fzem nyavalyáknak ; 
sőt sok efztéridéi éfzrevételeim gondos egy
bevetésénél fogva semmit sem kételkedem 
az irán t, hogy a’ hólyagos himlő nagy ré-
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fzént azért ollyan pufztitó, m inthogy leg 
gyakrabban talál illyen fzem éllyekre, és 
hogy minden igaz ok nélkül a’ hólyagos 
himlőnek tulajdonítanak sok ollyan roízfz 
következéseket, m ellyeket valósággaltsak 
ά süly rovaísára lehetne rovni.

A ’ leg nagyobb fontofságií tételnek m a
rad  tehát az , hogy

Y L  A ’ lehetőségig tifzta levegő, 
d;. és a  . mindennapi frifs levegő

vel· való élés, akár tél akár nyár 
.··' légyen, azegéfséges fzemekmeg

tartására él mulhatatläniil fzuk-
/ - seges.

Ezqn tzélnak tökélletes el érésére néz
ve pedig;, a ’.!gyermekek kzobájának , az 
ebédlő, a’ hajó fzobák’ ablakait napjában 
leg alább egyfzer ki kell nyitni.
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VII. A’ kemény fzél minden ízem
nek ártalmas,

annyival inkább ha sok port emel fe l, a’ 
mint itt Bétsben fzokott lenni.

A ’ fzél és por, a’ fzem egéfségére néz
ve ártalmas voltának el kerülése véget, 
azt bifzik ném elyek, hogy fzíjkség, külö

n ö sö n  az útban egy ollyan pápa ízemet 
tenni f e l , n^ely körös körül bőrrel vagyon 
bé kerítve , 4S a’ ízemet minden oldalról 
jól bé fedi, el annyira hogy sem levegő, 
sem por nem érheti. M inthogy pedig a’ 
ízem eképpen mintegy gőz feredöben tar- 
tatik  , minthogy, az üvegek tsak ham ar 
meg hom ályosadnak, és következéskép
pen a’ látásra alkalm atlanok lé íznek, mint* 
hogy az által a? ízem a’ világofság és le
vegő iránt - igen könnyen rendkívül erze* 
kény léfzen, ’s következésképpen az az 
érző efzköz a betegségekre hajlandóvá té
te tik , kiki által lá th a tty a , hogy egy ollyan 
oltalmazó fzer többet árt mind hafznál.
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Azonkőzben tökélletesen meg va
gyok győződve a z irá n t, hogy felette fzük- 
séges olvasóimat egy bizonyos fzerre meg 
tanítanom , m ely által fzem eiket, a’ ízéi 
és por rofzfz következéseitől köiönösen az 
átázás közben meg ó lta lm azhattyák , és 
az tsupán abban á ll, hogy a ’ fzem fzege- 
leteitm ofsák meg gyakran, frifs, tifzta for
rás vízzel; m ert nem tsak hogy könnyen 
ki öblinti a’ port a’ fzem böl, hanem egy* 
fzersmind semmivé téfzi azon öfztönt is , 
m ellyel a por fzemek mind meg annyi ide
gen testek okoztanak. M indazonáltal hév 
nyári napokban, midőn az ember kénte·^ 
len nagy fzéllel és porral Izembe m en n i, 
a ’ fzem tsak ham ar ollyan fzáraz , a ’ fzem 
héjjak fel ny itása oly nehéz, a* fzem és 
fzemfedelek mozgása oly érzékeny Jéfzen, 
és maga a’ fzem annyira meg tüzefsedik, 
hogy gyakorta igen fájdalmas fzemgyula- 
dás következik utánna. £ k k o r tudni való 
dolog, hogy a’ frifs viz nem elégséges, és 
mind ezen jelenségek ellen tsak úgy segít
het az em ber, ha nyóltz lóth rósa vizböl, 
egy könting gummiból, j 5 tsepp glét e-
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tzetből kéfzült fzemvizzel Tzorgalmatoson 
mofsa izéméit. Ezt a’ ízért könnyen el vi
heti az ember m agával az ú tra , és a ’ fenn 
irt esetben mindenkor haíznosnak fogja ta 
lálni; de gyakorta frifsen kell kéfziteni, 
m inthogy a’ gummi és a’ fzüntelen való 
mozgás miatt könnyen meg rom lik , a’ mit 
poshadt fzagáról meg lehet esmérni.

Ném elyeknek ugyan különösnek fog 
Isttzani midőn azt állítom , hogy az éte
leknek és italoknak is úgy fzólva tulajdon 
bé folyások vagyon a ’ ízem re, m indazon
által a tapafztalás kétségen kiviül valóvá 
tette azt , hogy

Vili. Tsupán a diétái gyakor hi
bák által, nem tsak tartós és 
Syógyi thatatlan fzemgyengesé-
get, hanem mégtökélletes vaksá
gát is okozhat az ember magának.

A mezei ember ám egj^ék a’ mit tet
tz ik , ha  tápláló eledelek azo k , az ő íze-



mei semmit sem fzenvednek attól. De 
adjunk egy ollyan. tifztviselönek, egy ol- 

J y  an-kézi mesternek , a’ ki fzüntelen ül, és 
leikével ’s ízemével kéntelen egéfz erőben 
dolgozni, nehezen em éfzthetö, vagy  igen 
íufzerízámos eledeleket, adjunk nékiek 
erpfs ita lokat, rövid idő múlva tapafztalni 
fogjuk, hogy látásbeli erejek , a’ vérnek a ’ 
fő felé való tartós és nagy tojulása miatt 
-éfzrevehetöleg apadni fog. Azt m ondják, 
hogy a’ fzerfelett való riskása étel okozza 
a’ Törököknél oly  közönséges hályogát;, 
de réfzemről azt hifzem , hogy annak in
k á b b ,az ópiummal való igen mértékletlen 
éles az oka, külömben Qiafz orízágban 
még közönségesebbnek kellene lenni azon 
vakság nemének. Hogy pedig a’ savanyú 
borokkal, ákmilybn p. o. az Austria*).újj'bof,

% T · * » ** %
és más réfzegitő italokkal váló vifzíza'élés 
•gyakor oka'légyen a’ hályognak y bizonyit- 
tyák  az irtoztató nagy fzámú, hályogos va
kok, kik a’ városban (Bétsben) az alsóbb 
rangú lakosok és a’ falusiak között talál
tatnak,
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A ’ nehezen éméfzthető eledelek még más 
.tekintetben is árthatnak a’ ízemnek, mint
hogy könnyen fzorulást okoznak, tsupán a ’ 
mely miatt m ár sokan egéfzízen el vefztet- 
ték fzemek világát. T égyen bár akárm ely 
véres ember magán p róbát, és az árnyék- 
izéken ülve érölkedjék, minden erölkedée 
alkalm atofságával, feketés, vagy ha sötét
ben esik, egy egy fénylő hálót fog látni 
fzemei előtt lebegni, és ez sok fzomorú 
esetek bizonysága fzerént, az ollyan em
bereknél, kik fzemeiket rendfzerént nagyon 
erőltetni kéntelenek, sok időkig , sőt néha 
örökre meg m arad , és ha valam i ujj ok já
rul hozzá, könnyen ollyan sürü lefzfz, hogy 
a’ fzem réfz fzerént, vagy telyefséggel is 
hafzonvehetetlen léfzen.

T eh á t a’ fzem egéfségben· való meg 
ta rtására nézve, fzükséges hogy

IX· Az embernek légyen minden
nap fzabadfzéke , és bagjrgya 
inkább oda az árnyékfzéket, 'hä
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báját nem végezte is, mint sem 
hogy a’ vért a’ gyakor erölkedés 
jaltai a fzem felé fel tolya.

M inthogy pedig a’ fö tifztviseloknek, a’ 
tudósoknak, a ’ m esterembereknek s. a. t. 
a’ rendetlen és kem ény fzék , igen közön
séges ostorok , azt tartom  hogy sok ol
vasóim ra nézve kedvesek léfznek egyné
hány , a’ tapafztalás által helybe hagyott 
fzerek , m eilyek által ezen bajon könnyen  
segíthetnek. Sok emberekre nézve elégsé
ges az én éfzrevételeim íze rén t, reggel a ’ 
frustuk után m indjárt, vagy estve éppen 
le fekvés előtt, egy pohár jó hideg vizet se
beiken ki inni; mások fzabad Izéket fzerez- 
nek m agoknak mindennap a’lovaglás, fze- 

.kerezés, vagy ürefs óráikban való fzapo- 
ra  sétálás által. Igen sokan fzéket tsinál- 
nak m agoknak ez vagy am az savanyú viz 
á lta l, m ellyet ebédkor a’ közönséges viz 
helyett borokba elegyítenek, egy oly’ fzert, 
m ellyet főképpen nyárban minden tekin
tetben lehet javasolni, ha  kinek kinek égés-
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én tanátslásom ra m ár sok efztendöktöl 
fogva igen fzerentsés következéfsel fzokták 
€* tzélra hasokat meleg ruhával dörgölni. 
A’ tsupa lág y ító , meg főzött málvából és 
salepböl kéfzült k risté ly , vagy a* hideg 
viz kristély leg utolsó segedelem a* kem ény 
fzorúlásokban.

!

c. A’ fzemre való gondviselésről 
estve és éjjel*

V ágynak oüyan em berek, a” kik kü- 
lönös gyönyörűségeket találják abban , ha  
estve órákig sötétben ülhetnek. E' még 
meg lehet, valameddig a’ fzem foglalatos
ság nélkül vagyon, de a’ valam ely tárgyat 
nézni kívánó fzemre nézve alig lehet va
lami árta lm asabb , mint a* fzem élefségé- 
ken és tartós voltában vetett illyen efztelen 
bizakodás. De arról alább többet; itt még 
tsak azt a’ fzomorú tapafztalást em lítem , 
hogy némely sugori fösvények, annak fzi~ 
ne a la tt, mintha a’ yilágofság, az ο fz*·
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m eiknek kedvetlen érzést okozna, tsak 
az el kerülhetetlen fzükségben gyújtanak 
gyertyá t, és akkor is a’ leg óltsobbat és 
legrofzfzabbat. Amazok ugyan némii némü 
fzánakozást érdemelnek , de ezekre nézve 
igen igazságos büntetés az , ha utálatos 
fösvénységekért ifzonyú ízem gyengeség
gel lakóinak,

I. A’ m i i l y e n  k e v é f s é  hafznos a 
fzemnek a’ telyes nap fény, é p 

pen ollyan ártalmas a sötétben 
való hofzfzas múlatás.

Valóságos fáldalmat érez az em ber, 
ha  estvének idején hirtelen gyertya gyújta- 
tik  a’ fzobába; ha pedig a’ ízem m ár régól- 
ta  el fzokott a’ világofság öfztönétöl, mint, 
p. o. a’ tömlötzbe vettetteké, vagy azoké 
kik  hályog m iatt sok efztendokig vakok 
voltának *), ezek, ha nem elég vigyázó

*) 1705-ben operáltam egy 65 efrtcndős férjSat , a’ ki a’ 

ízeméiben lévő liályog miatt^ 31 egéfz efztendeig mind



4 7

em ber, a’ világofság első illetései áltat 
könnyen örökké tartó vakságba esnek. 
Mind ezekből semmit sem véfzen az em- 

éízre, midőn valam ely világos helyről 
sötétbe mégyen álta l; mind az a’ 'mi Hlyen- 
esetben kedvetlenséget okoz, abban á ll, 
hogy egynéhány fzempillantatig mintegy 
vak az em ber, mig t.i. a ’ fzemfény eléggé 
ki fzélesedik, és a’ fzemet a’ kevéfsé vilá
gos tárgyak  meg esmérésére alkalm atofsá 
tefzi. Innen könnyű által lá tn i, milyen 
tzél ellen való gazdálkodás légyen az igen 
nagy fzobákat egyetlen egy gyertyával vi- 
lágositani; a’ ízein főképpen a’ téli hofzízú. 
cstvéken, a’ tágos világatlan fzobábanigen

a’ két fzemével vak volt; ámbátor a’ fzobát a’ mennyi
be tsak lehetett meg homályositottam , mindazonáltal 
a’ mely fzempillantatban a’ hályog ki jött a’ fzerniből , 
ellyan érzékeny volt a' világofság iránt, hogy a’ fáj- 
^alom miatt fel Izoval kezdett kiáltani. — Az opera- 

-v tio után is éppen úgy kellett vele bánnom, mint vala- 

mi vakon fzületettel, és nagy vigyázáfsal kellett fze- 
tneit ní,2yobb nagyobb világofságboz fzoktatnam, és 
®é-g az operatio után négy holnappal nem járhatott 
egyedül az un2án> jóllehet a’ mérsékelt világi fzobá- 
bán , az apró írást is könnyen olvashatta.
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ham ar hozzá fzokik a ’ homályofság egy 
ollyan m értékéhez, m ely reggelenként a’ 
hóval bé terített uttzárcl vifzfza verodett 
világofsággal oly eröfsen ellenkezik , hogy 
lehetetlen eképpen a’ ízem nek sokáig égés* 
ségben m aradni.

tfgyan ezen okból olvasóimnak egy 
éjjeli métsest javaslok , leg alább az irtoz- 
tató hofzfzu téli éjtzakákra nézve, hogy 
még az alvónak fzemei se légyenek a’ vi- 
lágoíság öfztönétől egéfzfzen meg fofztatva. 
Egy jó éjjeli métsesnek két el m úlhatatla- 
núl fzükséges tulajdonságainak kell lenni; 
ha  azok nélkül fzükölködik, sokkal többet 
árt s l ízemnek mint az éjj setétsége. Elo- 
fzör tudni illik, az égő méts lángjának sú- 
gárai soha se érjék az alvónak fzemeit, 
hanem  zöld tafota árnyéktartóval, vagy 
akárm i egyéb módon tartóztassanak el a* 
fzemtöl. M ásodfzor, az égő méts ne vefz- 
tegefse meg a’ levegőt, a* mint többnyire 
a ’ métsek fzoktanak, főképpen mellyekben 
olaj ég.
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Minden éjjeli gyertyák kozott leg job* 
bak  azok, mellyek tifzta fejér viafzból ön* 
tettek, vastagok, de a1 mellyeknek bele 
vékony. Alabá3trombóI, vagy fejér által 
tettzö üvegből köfzült métsesbe tefzi az em
ber, mely vagy a’ háló fzoba valamelyik 
fzegeletébe helyheztethetik , vagy a ’ fzoba 
közepében fel akafztva füghet, a’ hol az 
álomból fel serkenő ember fzemeinek leg 
jobb.

Azokra üézvé kiknek környülállásaik 
nem engedi viafz gyertyát fzerezni, egy
más éjjeli métsest javaslok, mely sokkal 
óltsobb akármellyik olaj métsnél, és a’ 
mely valamint a’ fenn ajánlott viafz gyér* 
ty á k , mind azon tulajdonságokkal bir, 
m ellyeketaz éjjeli világofságban meg lenni 
kívánunk.

- ^ eg tölti t. i. az ember, egy ivó üveg 
pohárnak harmad réfzét apró fövénnyel, 
vizet önt réá , hogy alkalmas tömött testet 
formáljan; a’ fövény fzinén felyül, leg fe- 
lyebb egy negyed réfz linéányi vizet hágyj

D
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ázón felyfil ólvafztott háj ’sirral meg tölti 
a1 poharat, minekutánna a’ ’sir a’ pohár
ban meg fagyott, egy vékony gyertya be
let fzúr b e lé , melynek alsó vége a’ fövény
ben áll. Az illyen gyertya belet kéfzitik 
valamely lágy fa vékony ágából, mellyet 
gyapottal bé vonnak és ólvafztolt viaízba 
mártanak.

IL Az álomnak sem kitsiny bé fo
lyása vagyon a ízem egéfségébe.

Úgy lá ttyuk, hogy testünknek akár- 
mely réfze is eröfsebb és kötelefségére al
kalmasabb léfzen , ha gyakorta és illendö·- 
eg vefzfzük hafznát. Éppen igy vagyon 
la’ dolog a’ fzemmel is. Onnan könnyű ál
tal látni miért légyen a’ hofzfzú álom, t. i. 
a ’ fzem telyes munkátlansága idővel ártal
mas. Avagy nem találja é az ember min
den reggel a’ mértékletlen hofzfzú álom 
után, főképpen ha az a dunyhás ágyak 
fzerfelett való melegével egybe volt köttet
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ve, fzemeit veresnek, gyengének, és egéíi 
gondoló tehetségét lankadtnak.

De még ártalmasabb a* ízemnek

III* Az álom gyakor meg vonása:

ennek mindennap igen fzómorú példáit lát- 
tyuk, mind a’ fzorgalmatos, mind a’ kor- 
hel emberekben. Sok nemes gondoikozású, 
de fzanakozásra méltó férjfiakat említhet
nék , a’ kik fzemek világát a’ Status és fa- 
miliajok boldogságának tsak nem egéfzfzen 
fel áldozták, azt vélvén, h o g y  az éjjeli 
m unka, ha az nem esik a ’ fzemmel, ezen 
érző efzköznek nem árthat; sok éjjeleket 
t. i. diktalasban töltöttének e l , míg végre 
éfzre vehető alkalmatlanságok által, ám
bátor rend fzerént igen későre, azon íze
inek iránt való kötelefségekre emlékeztet- 
tenek, ]10gy magöknák nyugodalmat és pi
henést engedjenek.



A’ fzem tzél fzerént való hafzna vé
teléről közönségesen.

A’ milyen jó a’ ízemre nézve a’ látás 
tehetségének bölts hafzna vétele, éppen ol- 
lyan könnyen árt annak telyes munkátlan- 
sága. Ellene mondhatatlan, és i g e n  f z e m -  

betünö bizonyságát találjuk ezen állításunk
nak majd minden kantsalokban és rövid lá- 
tásuakban. A’ kantsal minden tárgyat két- 
fzeresen lá t ,  és közönségesen a’ tsupa fzo- 
kás következésének lenni hifzik az t ,  hogy 
a ’ kantsal egy idő múlva a’ körülötte lévő 
tárgyakat vifzont egyfzeresen kezdi látni. 
Senki, még a’ kantsal sem gondolja, hogy 
δ tsak egy ízemmel n éz , és azért lát egy- 
ízeresen. Visgálja meg tsak az ember fzo- 
rofsan a’ kantsalság módját, egyátalyában 
úgy fogja találn i, hogy a’ kantsal a1 beteg
ség kezdetében, a ' végre hogy tifztán és
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egyszeresen láfhafsan, a’ félen álló fzemét 
mindenkor bé hunnya; így kevés id o m ú i
vá éppen Számba sem véfzi beteg fzemét, 
és az ,  végre a’ sokáig tartó munkátlanság 
altal látásbéli tehetsegét oly nagy mérték
ben el felejti, hogy vaknak lehet azt tar* 
tani.

A ’ hirtelen való és történetes éfzre vé
tele az illyen fzem álomnak (ezen beteg
ségnek egy jobb nevet nem adhatok , a* 
mint az orvoslás módjából meg fog tettzeni) 
némelyeket ki mondhatatlan tűnődések kö
zött hozott hozzám tnnáts és segedelem ke
resés véget, és ez mindenkor tsak abban 
állott, hogy napjában egy pár órákig az 
egéfséges fzemet bé köttettem, és ily mó
don kén Szeri tettem a’ beteget a’ hafzonve- 
hetetlenné lett fzemmel való nézésre. Azon 
lflötöl fogva, hogy a’ beteg fzemnek látás
beli ereje lafsan lafsan fel kezd ébredni, a’ 
jo fzeni naponként több több ideig marad 
bé kötve, és ez az egyűgyü (simplex) or
voslás módja, mind addigfolytattatik, mig 
a kanisalság el múlik. Gyakran volt már
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fzerentsém a’ gyermekek és ifjak kantsal- 
ságát is illyen módon egyfzersmind meg 
gyógyítani, ha az tsupán valami rofzfz 
fzoktatásból, vagy a’ ízem ez vagjr amaz 
inashusának mértékletlen erejéből [závma* 
zott.

E gyáta ly á b a n , és tsak nem közönsé
gesen úgy tapafztalja az em ber, hogy az 
e g y g y ik k é m , még pedig töbnyire a ’ jobb, 
élesebb és jobban lá t ,  ’s több erőltetést
álhat k i ,  m i n t  a’ m á s i k ;  k ü l ö n ö s e n  í z e m 

be tűnő pedig ez a’ külömbség minden rövid 
látásuakban. Valóban sokakat esmérek , 
a ’ kik egygyik fzemekkel a’ középfzerű 
nyomtatást leg felyebb 7 — 8 hüvelyknyi, 
a’ másikkal pedig ugyan annyi láb távol
ságra o lvashattyák, és a kik ez okból mi
dőn mefzfze akarnak nézni, rövid látású, 
midőn valamely közel lévő tárgyat tifztán 
meg külömböztetnikivannak, mefzfze látó 
fzemeket hunnyák be. Visgáljuk meg 
tsak a’rövid látásuakat közönségesen, úgy 
fogjuk találni, hogy akármely rövid látá
sú ember is ,  midőn pápa-fzem  nélkül ol-
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vas , a ’ könyvet vagy az írást tsak az 
egygyih fzeme felé ta r ty a ,  és hogy azok 
közül sokan egygyes nagyító üveggel élnek, 
következésképpen, a’másikat egéfzfzenbé 
hunnyák, míg végre oly tehetetlen léfzen. 
a’ nézésre, mint a’ milyeneknek a’kantsa- 
lokban találjuk. Ez az oka , hogy a’ rö
vid látásuak gyakorta tsak idős korokban 
léfznek kantsalokká, mert a’ fzámba nem 
vett ízem nem engedelmeskedik többé a’ 
néző mozgásainak, és meredten egy pon
tra néz. Sőt gyakran tapafztaltam azok
ban is , a* kik kettős nagyitó üveggel élnek, 
hogy azt hifzik, hogy mind a* két fzemek- 
kel néznek, holott az egygyikkel a* mit 
jnagok nem tudnak, tsak nem vakok. Ez 
onnan vagyon, hogy mind a’ két nagyitó 
üvegnek ugyan azon egyesitő pontja va
gyon, ámbátor majd minden emberekben, 
különösen pedig a’ rövid látásuakban, a’ 
hét fzeni látpontjai egymástól igen különít- 5 
böznek, és ez okból igen külömböző pápa 
fzemekre vagyon fzükség; minthogy már 
az egygyik fzem, melyhez a’ pápa-fzem  
nem jó, látásbéli tehetségének hafzna vé-.
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telében is meg akadályozta tik , lafsan las
san és el múlhatatlanul mindenkor ama 
fzem álom következik belőlle, mellyet az 
illyen betegekben is a fenn meg irt mód 
fzerént fzerentsésen meg gyógyítottam, de 
azzal a ’ külömbséggel, hogy telyes meg 
g7°gyulások után, a’ fzemek egygyesitő 
pontjának külömbségéhez képest alkalmaz
tatott kettős pápa  ízemmel vettem elejét a* 
betegség vifzonti előkerülésének.

Ezen praktikái éfzrevételekböl lát
hatni, mely nagyon fzükséges és hafznos 
légyen a’ ízemnek, a’ tzél fzerént való mim· 
káfság; a’ leg első és leg fontosabb régula 
pedig, melj're a’ fzem hafzna vételében 
fzorgalmatoson vigyázni k e l l , abban áll:

L Hogy az ember, látásbéli ereje· 
ben, ha az annál élesebb is, és 
akármely tartósnak láfsék is, soha 
felette sokat ne bizzék.

De fájdalommal tapafztaljuk, hogy ke-
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vesen gondolkoznak míg ideje volna a* 
ízem erejével való okos gazdálkodásról; — 
a’ nagy tehetségű ifjak vagy házi környíd- 
allásoktól, vagy a’ nagyra vágyástól öfz- 
tönöztetvén , ollyan foglalatofságokat he
tesnek , mellyek gyakorta fzemek erejét 
ki merítik, és ritkán gondolnak a ’ jó indu
latból fzármazott tanáttsal addig, mig - nem. 
fzemek gyengesége annyira nevekedik, 
hogy fzinte a’ vakságban határozódik. Úgy 
vagyon, sok nagy reménységü ifjú embere
ket említhetnék, kik tsupán a’ fenn emlí
tett regulának fzámban nem vétele által, 
m a g o k a t  a v i l á g r a  nézve o l y  hafzonvehe- 
tetlenekké tették, hogy tsak azon foglalatos
ságok körül lehet nékiek hafznokat venni, 
mellyeket egy középfzeru jó fzemü ember 
is véghez vihet.

Kétség kivűl azt fogja némely kérde- 
11 * ’ rne^ J ek tehát azok a’ b izonyos jelek, 
mellyekböl meg tudhatni, ha valyon va
lóban vifzfza élünk  ̂ fzemünk erejéve. ? 
lia valyon ideje é a ’ ízemnek nyugodalmat 
engedni? mert tudni való dolog az ,  hogy
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egygyik embernek fzemei illyen, a’ má
siknak atnollyan tulajdonságokkal bírnak, 
és Hogy a’ ízem ereje ’s tartofsága igen sok- 
fzor az egéfz test önnön tulajdonságaitól 
függ, következésképpen semmit sem lehet 
bizonyoson, sem a’ foglalatofság n e m é r e ,  

sem annak tartofságára nezve oilyant meg 
h a tá ro z n i , a’ mi közönségesen minden 
ízemre ijjék; az egygyik ember egéfz na
pokig foglalatoskodik, tsupán a’ nagyitó 
üvegek segedelmével látható tárgyak vis- 
gálásában, még sem v é f z e n  é f z r e  leg kis- 
sebb változást is látásbéli tehetségében, ’s 
azomban a ’másik, ha  tsak egy órát töltött 
is az ollyan apró tárgyak nézésében, már 
fzeme fájdalmáról panafzolkodik.

Azon jelek, mellyek tudtunkra adják, 
hogy ideje a’ fzemiink erejével való gazdál
kodásról gondolkozni, következendök:

1. A ’ ízem egygyesitö pontja (focus) vagy 
az úgy nevezett lát pont (punctum di
stinctae visionis) lafsan lafsan közelit a ! 
fzemhez, az az a’ kitsiny tárgyakat kö-



59
zelebb kell a* fzemhez ta r tan i, mint sem 
fzokott volt az ember, hogy azokat elég 
tiiztán meg külömböztethefse.

Ezen meg változása az egygyesitő 
pontnak, gyakorta oly hirtelen és fzembe- 
tünöleg esik, hogy egy igen nagy, tsak ke
vés napokig tártolt meg erőltetése után is 
a ízemnek, főképpen ha álmatlansággal 
volt egybekötve, a ’ kitsinytárgyakat, már 
egy nehány hüvelykei közelebb kell tar
tani.

2. Néha, főképpen pedig a’ ta r tó s , és nagy 
ízem elültetést kívánó munka a la tt,  va
lami kedvetlen fefzülést érez az ember 
az egéfz fzem környékében, de a’ mely 
tsak hamar ismét el múlik, ha tsak egy 
fertály óráig meg nyugtattya fzemeit, és 
hé hunnya azokat.

5· Ha a’ munka sokáig ta r tó , ha az nem 
tsak nagy látásbéli hanem lélekbéli erő
be is kér J9 akkor az említett fefzüléseii 
kivül a fzem héjjak érezhetöleg melegek,
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fzembetunoleg nehéz azokat eléggé fel 
em eln i, és a ’ ízemet forgatni.

4 . Néha a’ munka alatt, vagy azon kivül 
i s , midőn az ember egy távól lévő tár
gyat akar  visgálni , akaratunk ellen 
könyveznek fzemeink, vagy leg alább 
nedvefsebbek, mint sem fzoktanak lenni.

5. A munka alatt vagy mindjárt azu tán , 
középfzeríi, de fzéditő fö fájdalom tá
mad , a’ m e l y  f ő k é p p e n  a’ f z e m ő l d ö k ö k  

környékén olljan érzést gerjefzt, mintha 
valami tereh nyomná.

6. Az igen fzöke , ifjú, véres emberek fzem- 
héjjainak fzéle verefs, és valamivel vas
tagabb léfzen, mint a ’ tökélletes egéfsé- 
ges állapotban, a’ vér edények a fzem- 
fejériben éfzre vehetöleg ki fefzülnek és 
látzhatokká léfznek.

7 . Végre, gyakorta hirtelen egy vékony 
köd támad a’fzemelött, a’ tárgyak egy
be zavarodva láttzanak egy - nehány
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ízempiílantatig, és az ernber kéntelen 
fzemeit bé hunyni, mivel kiilömben el 
igédül. Mihelyt pedig vifzont fel nyitja 
fzemeit, ha fzintén mindjárt a* más per- 
tzentésben esnék is az meg, ismét tifztán 
lát minden tárgyakat.

Ezek a’ rendkívül kedvetlen jelensé
gek, a’ fzemek meg nem kéméllése után, 
az ifjú, fzöke, véres emberekben sokkal 
előbb ki nyilatkoztattyák magokat, mint 
másokban.

A ' ki ezen meg intő jeleket fzámba 
nem véfzi, és ezek ellent nem álván, leg 
nemesebb érző efzközének egéfségét gon- 
dolatlanúl ostromolja, azt rövid időn más 
két soha sokáig ki nem maradó jelenségek 
fogják ízeme iránt tűnődésbe hozni.

9

i. Úgy tettzik t. i. mintha minden tárgyakat 
egy e g y  k j s  fziyárvány venne körül.

a. A tárgyak, gyakorta és hirtelen, vala
mi különösön únalmas rogjogvánnyalbé
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fedve, sebessen felyülről alá, vagy alulról 
fel felé mozogni, és egymásba folyni lát- 
tzanak.

A ’ fzem ézen állapotját még éppen 
nem lehet betegségnek nevezni, a ’ még 
tsak az a ’ közép állapot az egéfség és be
tegség között, mellyet betegségre való haj
landóságnak (opportunitas) nevezünk, és 
a ’ mely tsak egy bizonyos kedvetlen érzé* 
eét jelenti a ’ betegségre hajlandó érző efz- 
köznek. H a  a z  e m b e r  ezen idő p o n t b a n  

jól magára nem vigyáz, a’ fzem ezen rofz- 
fzúl léte és gyengesége holtig meg marad. 
Mindazonáltal az emberek nagyobb réfze 
fczen esetbe igen könnyen hibába esik, és 
gyakorta mindenféle izgató és úgy neve
zett erösitö fzerek által a’ betegségre való 
hajlandóságát valóságos betegséggé vál- 
foztattyák által, a’ midőn azon fzerekkel, 
Vagy gondolatlanúl, önnön magok el látá
sa fzerént é lnek , vagy tudatlan, vagy még 
kóborló fzem - orvosoktól is tanátsat kér
nek , a’ kik kéfzek egy nehány arany nye
reség reménysége alatt, azon fz eme k é t ,
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ín el ly ek töbnyire tsupán a’nyugodalom ál
tal helyre á llanának , mindenféle titok
ban tartott (arcanum) orvofságokkal ostro
molni.

A" most a* k é rd és , hogy lehet a’ meg 
erőltetett fzemet leg bizonyosabban, és 8L 
tzélhoz leg inkább mérsékelt módon tökél- 
lelesen meg nyugtatni ? hogy lehet leg bi
zonyosabban a ’ betegség ki ütését meg 
előzni.

A leg bizonyosabb ut e’ végre, mely
re engemet a hofzfzas tapafztalás tanított, 
a’ következendő :

i. A’ mennyiben tsak lehetséges kémélleni
kell a ’fzemet, leg alább egy darab ideig.
De nem kell a’ kéméllés a latt,  hirtelen
Való és egéfz munkátlanságát érteni a’
b em n ek , mert az ,  a’ mint kevéfsel ez
előtt meg bizonyítottam, éppen ollyan
nagyon árthat;, mint a’ további erőlte
tés*
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a. H a tsakugyan hivatala vagy házi kör- 

nyöláliásai m iatt, minden tartós fogla- 
latofságról le nem mondhat, változtas
sa leg alább gyakran, lia lehet, a’ fog· 
lálatofság tárgyát.

3. Hunnya bé fzemeit gyakran a’ munka 
közben , és forduljon egy gyet kettőt a ’ 
ízobában , vagy a ’ mi még sokkal jobb 
ít fzabad levegőben. Ha ez tsak egy ne
hány pertzentésekig eshetik is meg, 
mindazonáltal m i n d e n k o r  f z e m b e l ü n o  

hafznát fogja annak tapafztalnk

4. Gyenge láb vizek által, mellyekben sok 
konyha só vagyon fel olvadva, vagy a* 
mellyekbe etzet vagyon töltve, igye
kezzék az ember a’ vért le vonni, (deri
vare.)

5̂. A’ mérsékelt testi mozgás az erdőkben 
vagy a’ ré teken , a’ hol a’ fzem , a’ ter- 
méfzet leg kedvesebb munkáinak fzün- 
telen való változásában gyönyŐrködik*
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oly derék efzköz a* meg erőltetett íze* 
mek meg frifsilésére, hogy a z ,  még a* 
leg közönségesebb ember előtt sem esmé- 
retlen.

6. Különösen fzükséges pedig, hogy á’ ki 
egyízer arról meg győződött, h o g y  Ize
méibe sokkal többet bizik mint kellene, 
reggel mindjárt a’fel serkenés után, ebéd 
után és estve a’ gyertya világnál, minden 
ollyan munkától, mely nézést kiván* 
fzorgalmatoson ollya magát.

7. Mofsa és fetskéndezze meg Izéméit Ili* 
deg vízzel egy nehány ízben napjában* 
Akármely együgyü is ez a’ fz e r , mind
azonáltal az illyen esetekben mindenkor 
hafznos. Már felyebb említettem, hogy 
az nevezett fzempohárban való fe- 
refztése a’ Izemnek, rendkívül ártalmas^ 
azért újjolag is azt mondom, hogy tsak 
réá kell fetskéndezni a’ Izemre, mert 
tsak ezen az után érheti el az ember· 
tzeíját, minthogy a’ v iz, mind a’ fzünté-

M
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len egy mértékben maradó hideg, mind 
pedig azon kitsiny megrázkódtatás által, 
mellyet a’ fetskéndezés okoz, igen jól 
tévő és Izéi fzerént való változást okoz 
a* fzenvedö ízembe.

E* végre sok efztendóktől fogva élek 
egy fetskéndezve ferefztö éppen ezen tzél. 
ra  kéfzült efzközzel, melynek mind itt, 
mind pedig külföldön az énjavalíásom fze
rént hafználva fzerentsés következéseit ta- 
pafztalják a* fzem fzerfelett való meg eről
tetése u tá n , és a’ mellyet olvasóimmal ar 
könyv végén lévő réz táblán egéízfzen is, 
ketté fzelt formájában is képzeltetek, hogy 
ezt a’ jóltévö efzközt magok meg kéfzittet- 
liefsék.

Ezt ά fetskéndezve ferefztö efzközt le·* 
hét pléhböl vagy rézből tsinálni, tsak hogy 
a’ víztartó F. öntefsék fejér ónból. Belé 
megyen mintegy 5 — ő  font viz. A’ H. be
tűvel jegyzett tsö négy réfzekböl á l l , méh 
lyek egymáfsal sárga réz srofokkai D. 
yagynak egybe foglalva; nehogy pedig a’



v í z  ezen srofok között ki folyhafson , nect«· 
Vés bor karikák tétetnek közibe. A ’ ts6 
minden réfzeit könnyebségnek okáért a’víz
tartóba bé lehet tenni, mikor az efzköznek 
hafznát nem akarja az ember venni,

A ’ jégtartó G. meg töltetik egybe tört 
jéggel, melynek hidegsége a’ hozzá adan
dó konyha só vagy Tzalamia által lassan 
lassan neveltetik. A’ fzökö viz erejét kis- 
sebiti vagy neveli az ember az É. kóltsaL 
Az A. abronts éppen belé illik a’ B. kapots- 
ba , és az eízközt a’ fedővel C. egyben fog
lalva ta r tya ,  midőn fel függefztetik. Az 
egéfz efzköz hofzfza öt láb a’ Bétsi mérték 
fzerént; ollyan magofsan akafztya fel az 
ember, hogy a’ feredő ne kéntelenittefsék 
fejét erőfsen elő hajtani , minthogy az által 

vér a’ főbe meg rekedne.

A’ viz hidegségét lafsan lafsan kell ne
velni; elöfzör a’ fejét gyenge hideg vízbe 
mártott ruhával fedi bé az ember, de tsak 
egy nehány pertzentésekig hadja rajta, mi
vel hamar bé vefzi a’ test melegét. Gyak-

E a
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tan meg kell újjitani ezt a* vizes ruhát* 
az ómban pedig vigyázni kell, hogy a’ test 
ezen idő pontban érezhetóleg meg neveke- 
dett gőzölgésben ne légyen, melyre nézve 
Rendkívül vigyázatlan dolog vo lna , mind
járt a’ fel ébredés után hasonló dologhoz 
fogni. Kehány napok múlva fejét és fze- 
meit valamivel hidegebb vízzel kezdi az 
ember mosni. A’ 8dik vagy 1 odik napon 
végre hozzá fog a’ fetskéndezö feredöhez, 
és a’ mint kiki tudja, mind a’ viz hidegsé
gét, mind azon erő t,  mellyel a’ viz fets- 
kéndeztetik, lafsan lafsan neveli*

*
A ’ ki az itt elő adott régulákat fzöros- 

san követi, gyönyörűséggel fogja tapafz* 
ta ln i , hogy elöbbeni foglalatofságaihoz , 
meg nyugodva térhet ismét vifzfza, de a* 
ki oly vigyázatlan, hogy tulajdon fzeme 
ellen másodfzor is hibázik, ne reméllye 
többé, hogy fzemei ismét oly eröfsek és 
tartósok léfznek, mint a’ miilyenek az eről
te tése i járó munkákra meg kívántai
nak,



6  9

A ’ m ásodik és éppen ollyan fontos fő 
régüla a’ fzemek hafzna vételére n ézv e ,  
közönségesen e z ;

II. Akár mely tsekély munka mel
lett is, a' mennyire tsak lehet, 
egyenlöleg ofzoljék a világofság*

Ollyan ki nyitott ablak mellett dolgoz· 
3Π , melly ollyan kőfallal vagyon által el«· 
lenben, a’ boyá a* nap süt, annyit téfzen, 
mint a’ fzemet vakmerőképpen el rontani.

, S°k betegeket gyógyítottam m ár, kiknek 
fzemeik, tsupán tsak ebből az okból felet· 
tébb vefzedelmesen neki tiizesedtenek volt, 
és némellyik ezen betegek k ö z iü l ,  ámbá«? 
tor a’ tüzefséget meg gyógyítottam, faemé- 
nek gyengesége miatt, minden nehezebb 
foglalatofságokra egéfz életében alkalmat
lannak maradott.

Igen fontos régula azért, hogy akár- 
jnely munkánál is , a’ vifzfza verödettvagy
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egygyesült világofságot kerülje az ember, 
és ez okból mind azok a’ métslámpások, 
mellyeknek kalapjok vagyon , mint p. o. a’' 
Segnertől, Argandtól talált s. a ’, t. telyes- 
seggel hafzonvehetetlenek, mert tsak egy 
tárgyat világosítanak egygyesültebb súgá- 
rokkal, a’ többiek pedig tökélletes homály
ban vágynak. H a már fzerentsétlensé- 
günkre, azon tárgj^, mellyen dolgozunk ép
pen fejér vagy fénylő, az egygyesült és 
yifzfza verődött súgárok oly eröfsen illetik 
a’ fzemet, hogy a* leg eröfsebb i s , való
ságos kár nélkül azokat sokáig ki nem ál- 
hatja. Önnön magamon tapafztaltam azt, 
midőn ez előtt nehány efztendökkel a’ téli 
estvéket igen fzükséges anatómiai rajzola
tok kéízitésére akartam fordítani.

Ebből a’ régulából terméfzetesen foly a>

I ir ,ik< Az egyenlöleg el ofzlott vilá* 
gofságnak semmi munka mellett 
sem kell igen gyengének lenni.
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A’ világofság, soha felette nagy "a* 

munka mellett nem lehet, ellenben hogy 
igen kitsiny a’ világofság kelle tinél több
k o r  meg esik, mert az emberek nagyobb 
réfze kémélli a’ gyertyá t,  nem gondolván 
meg, hogy azt a ’ tsekély fa*ygyú vagy 
viafzbéli nyerefséget, az idő vefztés, é& 
azon véghetetlen fzenvedések, mellyek a* 
fzem gyengeségéből következnek, ezerfzer 
fellyul haladják. Már ekkor késő az illyen 
oktalan takarékofságot bánni. Tegyen az* 
ért az ember mindenkor leg alább 2, cs ha 
a ’ munka fontofsága kivannya, 3  4 vagy
6 g y e r t y á t  is egy sorban maga eleibe, de 
vigyázzon fzorgalmatoson a rra ,  hogy a’ 
gyertyák mind egyarányu magofsak le
gyenek, hogy a’ láng a’ fzemmel soha viz- 
erányban ne légyen,, hanem érjen min
denkor felyebb a’ ízemnél. Ha a* gyertya^  
lafsan lafsan alá égnek, könyvekkel vagy 
akármi egyéb módon fel kell azokat po- 
tzolni, merem mondani, hogy ig y , a* kik 
külömben estve alig dolgozhattanak e g /  
órát fzemeik fájdalmas érzése nélkül, ezen
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tanátsomát köretvén, sok órákig dolgoz^ 
hatnak minden alkalmatlanság nélkül. Egyg
á ta s á b a n  javaslom olvasóimnak, hogy 
a ’ tsekély munkák mellett i s ,  ha azokat 
mesterséges világofságnál kell végben vin- 
niek, gyújtsanak leg alább két gyertyát;, 
inert az a’ hafzon, mellyet abból fzemeik- 
re nézve véfznek, valósággal nagyobb sok 
gyertyák árránál. Helyes a’ fagygyú gyer
tyák  ellen való közönséges panafz , mert 
azoknak lángjqk lobog, minthogy a’ bél 
vastagsága a ’ fagygyuéval nintsen illendő 
mértekben; azoknak langjok igen gyakran 
és fzembetünöleg változik, minthogy most 
felette nagy, majd felette kitsiny világgal 
ég, és fzüntelen venni kell a ’ hamvát; és 
végre lángjok pertzeg, minthogy a’ fagy- 
g y t i  nem egéfzfzen t i f z t a ,  ' é s  s o k  meg ég
hetetlen réfzek vágynak benne, el halga- 
tom a’ fagygyú gyertyák’ azon hijjánofsá- 
gait, mellyeknek a’ fzemre egyenes bé fo- 
lyásak nintsen, de a mellyeket a’ jó viafz 
gyertyában soha sem tapafztal az ember. 
Vajba senki is , a’ ki estve dolgozni kénte-
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len, e* réfzben is fzeme egységének egy 
néhány garasokat fel áldozni nem sajnál- 
lan a.

Némelyek ugyan azt hitték, hogy az 
Argand által feltaláltatott métslámpás ál
ta l a’ fagygyú gyertyák minden ártalmain 
segíthetni; és a’ ki nem fzokta a’ maga kö
rűi lévő dolgokat minden óldalról meg vis- 
gáln i, könnyen mehet arra a’ gondolatra, 
hogy az illyen világositást az éjjeli munkák 
mellett a7 leg jobbnak tartsa , mert tsende- 
sen és egyenlő lángal ég; és a’ világofsá- 
got i2 v i a f z  gyertya v i l á g á i g ,  következés
képpen igen nagy grádusig lehet nevelni, 
vagy kifsebbiteni, a’ fzerént sl mint a’ mun
ka kivánnya, és a’ mi leg fontosabb, az 
Argand jó métsefse által meg világosított 
tárgyak* oly keveset változnak fzinekben , 
hogy annak világánál tarka fzinekkel is 
festhet az ember, mely akármely más mes
terséges világofság mellett telyefséggel le
hetetlen — de mindezek a valóban nem 
tagadható hafznai az Argand métscfsének 
azonnal el tűnnek, ha meg gondolja az em-



74

bér, hogy ez a’ méts a’ világofságot fzün- 
telen egygyesiti, és vifzfza veri, és hogy 
következésképpen attól soha sem lehet vár
ni, hogy a’ világofságot egyenlöleg ofzfza 
el, holott a z ,  minden munkára el múlha
tatlanul fzükséges.

Az Argand métsefsének némely ked- 
vellöi ezen a’hijjánofságon is igyekeztenek 
segilleni, a’ fejér fzinre mázolt kalap he
lyett tsupán zöld tafotából valót tévén; de 
az által tsak a n n y i t  vifzen az e m b e r  vég
ben , hogy a’ világofság nem egygyesöl úgy 
a ’ munkába lévő tárgyon, *s következés
képpen arról nem verődik oly hathatósan 
vifzfza a’ fzemre; még is mindég meg ma
rad az a* hibája, hogy a’ világofság felette 
egvgyesül á ltala , és nem o f z l i k  egy formán 
mely a fzemre nézve felettébb jó volna.

E l hifzem némelyek azt az ellenvetést 
fogják tenni, hogy az Argand métsefsének 
valóságos hafznát veheti az ember az éjjeli 
munkák mellett, ha a ’ méts kalapját te- 
lyefséggel félre téfzi, mert az által mind



75
azon hijjánofságokat el kerüli, melíyeket 
sC gyertyákban kifsebb vagy nagyobb mér
tékben, de mindenkor tapafztalhatni, t. i. 
erőfs, tsendes, és egyformán tartó lángra 
téfzen az ember fzert, és a’ világofság is 
eképpen meg lehetős egyerilöleg vagyon e l 
ofzolva; de ezeket kérem, hogy a’ legfőbb 
tulajdonságát egy jó mesterséges világos
ságnak ne felejtsék e l,  mely t. i. abban á l l , 
hogy a ’ fzoba levegője az által ne tétefsék 
tifztátalanná, mellyet egy olajos métses- 
nél sem lehet el kerülni, ha az az afztalon 
áll, ’s következésképpen nintsen ollyan 
fzerfzáma, mely az olaj gőzt ki fogja.

Mindazonáltal az Argand métsefsének 
hafzon vehetöségét és érdemét telyefséggel 
nem tagadom, sőt ide hátrább ezen mun
kában két alkalmatofsággal fogom meg bi
zonyítani, hogy az Argand métsefsével va
ló világositás, bizonyos esetekben minden 
más világositás módjánál előbb betsülhetö, 
tsak azt óhajtóm, hogy a’ dolgozó afztalak- 
ról telyefséggel maradjon el.
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IVd:k Régitla,

A’ kik képtelenek efzekkel ’s fze- 
mekkel tartóson dolgozni, ha fzin- 
tén a’ leg jobb fzemekkel áldotta 
is meg őket a’ terméfzet, tseréljék 
fel gyakrän, ha tsaka’munka ter- 
mefzete engedi, az állást az ülés
sel, hogy igy a" nedvefségek meg 
rekedésének ellene álliafsanak*

Vajha egy is olvasóim közűi ezt az 
egéfzízen a* tapafztaláson épölt tanátsot 
meg nem vetné; vajha, főképpen a’ f ő  tifzt- 
v i3elök, a’ fzobájokba zárkózó tudósok ezt 
a ’ tanátsot fzorofsan követnék — meg va
gyok az iránt győződve, hogy a’ fzem 
gyengeség rövid időn állapotjak ritkább 
nyavalyái közzé fzámláltatnék, holott az 
most leg gyakrabb következése fzorgalma- 
tofságoknak. Azon nagy hafznokról, mek 
lyeket az ember egy illyen maga viselet ál-
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tál az egéfz test egéfségére nézVe meg nyer** 
ne, nem is akarok most emlékezni, mint* 
hogy az nagyon el vinne ezen munkám 
tzéljától, és minthogy ezen pontról már 
elég hathatósan irtanak és befzéllettenek a* 
nagy praktikus orvosok.

Egy  ollyan p u l p i t u s  á lta l, mellyet 
akár mely afztalra reá lehet tenni, és fza- 
bad tettzés fzerént felyebb em elni, vagy 
alább erefzteni lehet, könnyen egéfzfzen 
el éri az ember a’ fenn említett tzélt; és az 
a' tifztviselö , a’ kinek egy illyen pulpitusra 
vagyon ízüksége, tulajdon pénzéből is tsi- 
náltathat, a’ nélkül hogy a* Status fzorofs 
takarékofságának terhére lenne, ha ugyan* 
tsak tsupa lágy fából kéfziiltel megelégfzik, 
a’ mely mindazonáltal a’ tzélnak tökéllete* 
sen meg felel, és tsak 3 forintokba kerül, 
mint az , mellyet az ide ragafztott réztábla 
a’ III. és IV. fzámú kép alatt képzeltet, 
mellyel már sok efztendoktöl fogva nagy ha- 
fzonnal élek, és a’ mellyen nem tsak irha
tok , hanem kényemre rajzolhatok is.



78

Vdik Regula*

Szükség, hogy a’ kinek az anya tér- 
méfzet, barna, vagy még ú g y  ne
vezett fekete ízemet adott, sok
kal gondosabban vigyázzon fze- 
me világára, mint a’ kinek kék 
izéméi vágynak*

A *  kinek vagyon kedve f z o r o r s a n ,  

«sok efztendökig, és nagy fzámú emberek
ben visgálni a ’ ízeniek kiilömbözö mértékű 
hafzonvehetöségét, végtére éppen ollyan 
ellene mondhatatlannak fogja találni a’ 
tsak most említett igazságot, mint a’ mil- 
lyennek én találtam; egy gondos egyben 
vetés és hasonlítás után, éppen úgy erő
sítheti mint én erősítem, hogy a’ világos 
kék , (tsoka fzem) vagy tsupán kék íze
inek, ugyan azon környüiállások között, 
sokkal nagyobb meg erőltetést álhatnak 
k i ,  mint a’ barna vagy fekete fzemek, sőt 
azt i s , hogy a ’ fzem tartofsága és élefsé-
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ge > a’ leg fzorofsabb egyarányúságban 
(proportio) vagyon a’ fzemek külömbözö 
ízűiével, úgy annyira, hogy a’ ízem egyá- 
talyában annyival hafzonvehetöhb men
nyivel halaványabb fzinü annak fzivár- 
v án n y a , (iris oculi) ellenben pedig mentöl 
sötétebb fzinü annyival gyengébb, követ
kezésképpen a* sötét kék ízem sokkal ke
vesebb munkát álhat ki minta’világos k é k > 
és a’ barna ízemet sokkal kevésbé lehet e- 
röltetni a’ sötét kéknél s. a ’ t.

Közönségesen meg jegyzett dolog az 
is , melynek igazságáról könnyen meg 
győződhetik k ik i, hogy elöfzör, 100 fe
kete fzemü emberek közziil, alig talál az 
ember egy gyet, a’ ki fzeme erejével tökél- 
letesen meg volna elégedve; másodízor, 
hogy a’ sötét fzinü fzemek, igen gyakran 
és könnyen alája vettetnek az úgy neve
zett fzembetegségeknek, farkas hályog, 
n ak ,  meílyektöl a’ világos fzinü fzemek a* 
tökélletesen egyenlő környúlállások mellett 
is igen gyakran fzabadok. Minthogy pedig 
egy régula is nintsen ki fogás nélkül, talál
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néha az ember kék fzemeket, mellyek a* 
fzületés napjától fogva gyengék , és meg 
fordítva is — de az illyen példák igen rit
k á k ,  és az én állatásomat leg kifsebbet 
íem  váítoztattyák.

Az árnyéktartóval, fzempaifsal való 
élés még a’ játék közben is, főképpen pe
dig a ’ munka közben oly közönségesen 
m eg rögzött fzokás , hogy igen fzükséges- 
nek tartom fzorofsan meg határozni, mi
kor vagyon valóban az o lljan  p a isok ra , 
fzükség, következésképpen azt téfzem

VIdik Regulának, hogy

Tsak azoknak vagyon a ízem pais* 
rafzükségek, kiknek eröfsen ki 
ülő fzemeik Ángynak, és szem- 
fzörök ’s ízemölclökök gyenge;

mert ezek fzem pais nélkül, minthogy töl·· 
lök a’ terméfzet a’ fzükséges oltalmat meg 
tag ad ta , nem sokáig álhattyák ki a! vilá-
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jgofságot a’ nagy erővel járó inuhka mel
le tt ,  a ’ nélkül hogy. fzemeknek valóságos 
ártalmára ne lennének. De a’ pergaipent- 
böl kéfzüit, fényes firnátztzal bé vont zöld 
fzem paisok, a  miift ^mindenütt árulják, 
valósággal ollyan tzél ellen va lók , hogy 
mindent a’ kinek házában illyen fzem τ;οη- 
tó vagyon, fzivesen kérek , hogy mentői 
hamarább lehet egy zöld tafotából kéfzül- 
tel tserélye fé lém ért tsak illyen oltalmaz- 
hattya valóban a’ ízemet a’meg határozott 
esetekben , minthogy nem vet igen tömött 
árnyékot a ’ fzemre, hanem a ’ világofságot 
tsak annyiban gyengíti, hogjr aZ , a ’ mun
kában lévő tárgyról vifzfza velödö súgá
sokkal ellenkező mértekben ne légyen;

Ezen el múlhatatatlanúl meg kívánta·1 
tó tulajdonságán kivül, fzügség hogy a’ 
'ízem pais a’ lehetőségig könnyű légyen ; 
mert a’ nehéz fzem paisok könnyen fő fá
jást okoznak, és ebben a’ tekintetben is 
árthatnak fzemnek. Leg jobbak azért a* 
vékony drótra vont tafotából kéfzüit fzem* 
jpaisok;
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yA ’Jeg  jobb árnyéktartókról ezen mun
ka; 2dC*Szakafzfzában ^böven fogok fzól-'H» ,·, , '
lani^

A z Hjtólsó mellyet mint egy-
gyet a’ leg fontosabbak közziil a’ fzem 
hal^iíalhatására nézve, olvasóimnak erős- 
sen fzivekre kötök, mivel azzal főképpen 
az ifjak oly keveset gondolnak , hogy 
még virtusnak tartyák  által hágni, eb
ben áll: j t ' ·

‘ű r

** Λ

VII. Nem kell egy ótárgyat is, akár 
mitsodSyiemű légyen a£, fzürkü- 
letben vagy hóid világnál fzoros- 
san és sokáig visgálni.

Ollyan világosságnál olvasni 
vagy írni pepiig, a’, leg meg bo- 
tsáthatatlanobb bolondság, mely
nek büntetése .sohasem halad so
kára.

Igen sokízor panafzolnak nékem az
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Emberek, hogy ízeinek naponként mind ín*· 
kább inkább gyengül, melíyet abból véfz- 
nek éfzre, hogy ez előtt fzürkületbé igen 
jói olvashattanak és irhattanak, de m ár 
többé a’ lehetetlen. Sokan alig akarták hin- 
h i, hogy egy ollyan tselekedet, ha  nem 
mindenkor esik, a’ fzemnék árthafson, és 
hogy a’ fzürkületbéli nem olvashatás nem 
következése a* fzem gyengülésének, ha
nem a’ fzem gyengesége következése azon 
efztelen p róbáknak ; dé ízerentsétlensé- 
gekre, sok illyen hihetetlenek lakoltanak 
meg azért,  hogy fzives javallásaimat fzám- 
ba nem vettek, hanem fzemek éleíségén 
való tsekély tsudálkozás kedvéért * azok
nak egésségét fel áldozták.

A ’ hóidba való nézés is éjjel, ha  sö- 
káig és gyakran esik, nagy ártalmára lé
ket a’ fzemnek. Sok példáink vágynak, 
k°gy a’ tsillag visgálok, kik a ’ hóidat éjjel 
mefzíkelátó üvegekkel meg mozdulás nél
kül, sokáig, és fzines üveg nélkül Visgálták * 
ízemek világától örökre meg fofztattak — 
tegyen, bár az ember magán próbát t és

F  i
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yisgáljaa’ holdat, főképpen mikor meg tőit, 
néhány pertzentésekig pufzta fzemekkel, 
és azonnal egy unalmas fefzülést, egy ki 
magyarázhatatlan kedvetlen érzést fog fze- 
meiben érezni. El hifzein azt fogja itt va
laki kérdeni, miért lehet a’hóidat nappal, 
egéfz órákig leg kifsebb nehézség nélkül 
nézni? Azt tartom, annak okát könnyű ál
tal látni; nappal a’ hóid világa nintsen 
egygyesülve, mert a’ körülötte lévő testek 
is világolnak, sőt maga a1 levegő is kék 
világot vet vifzfza, következésképpen a 
világofság egyenlőleg vagyon el ofztva. 
Tudni való dolog a z ,  hogy a’ fzemfény 
egybe húzódik vagy ki tágul, ahozképest, 
a’ mint a’ világofság erőfs vagy gyenge. 
Nappal tsak az első esik meg, az által min
den fzerfelett \raló világofságnak úttya el 
záratik , és a’ fzem fenekét egyenlőleg ofz-

I
lőtt világofság fedi be. Ellenben éjtzaká- 
nak idején mind ezek másképpen vágynak, 
mert a’ külömbözÖ mértékben világosított, 
a ’ világofságra és árnyékra nézve egymás
tól felette külömbözö, mindazonáltal tsak 
nem egymás mellett lévő tá rgyak , igen kii-



85
lomböző módon illetik a’ ízemet, és azért 
minden kétségen kivűl a’ ízem alkotásábaA 
ás ellenkező változásokat kell, vagy mind
járt azon fzempillantatban, vagy lafsan las
san okozniok. Hogy ennek,x főképpen ha  
gyakran meg esik , több vagy kevesebb- 
ideig tartó r o m l á s t  kell a’ ízemben okozni,, 
«nem fzükság b ő v e b b e n  meg mutatni, figyel- 
ftnezziink tsak a’hasonló okok á lta l ,  az ál
lati test egyéb réfzeiben fzármazott jelensé
gekre , mint p. o. a’ melegre, a’ hidegre. On
nan meg lehet azt is m agyarázni, miért 
fiókkal könnyebb a’ hóid éjjeli visgálása, 
h a  a’ nézés tárgya felöl való üveg meg va
gyon világosítva; mert már ekkor a’ hóid 
nem láttzik többé fekete, hanem fejéres égen 
lenni, a’ setétség és világoíság között való 
külömbség nem ollyan nagy, és a’ hóid vi
lág inkább el vagyon oízolva. Abból nyil- 
ván láttyák  olvasóim, miért hogy mind 
azok az árnyéktartók, mellyek a’fzobában 
lévő tárgyakat, azon afztalan kívül, mel
lyen dolgOZunk, meg homályosittyák, a* 
ízemnek oly erofsen ártalmasok.
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3 *

A* fzem okos hafzna vétele módjá
ról , a* külömbözö korokra nézve.

Számtalan példákat hozhatnék e lő , 
hogy a’ fzülék és dajkák , mindjárt az első 
napokban a’fzületés után, meg vetik funda- 
mentomát gyermekek fzeme gyógyíthatat
lan gyengeségének; igaz ugyan, hogy töb- 
nyire tudatlanságból h ibáznak, mert a’ mi 
fzemeink nem tsak hogy meg fzokták a’ vi- 
lágofságot, hanem egyfzersmindigen fzem- 
betünöleg érezzük annak hafznos voltát: 
de ugyan hogy is lehetne kívánni az afz- 
fzonnyoktól, a’ kik ritkán akarnak vagy 
tudnak a’ köriílöttek lévő külömb külömb- 
féle jelenségek okairól gondolkozni, hogy 
út mutatás nélKŰl meg forduljon az efzek- 
ben , hogy a’ fzegény kitsiny teremtményre 
nézve minden világoföág telyefséggel ujj iz
gató , és hogy minden fzokatlan hathatós
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izgató , fzükségesképpen nagy következé
seket okozzon? Az a tya , a’ nagy anya , a* 
néne, mindnyájan ohajtyak látni a kedves 
ójj fzülöttet, és ingyen sem jutván leg kie
sebb r o f z f z  is e f z e k b e ,  az ablakhoz, vagy 
egy világos fzobába vifzik. A’ kisded íziv- 
rehatólag s iko lt, de nem tudja meg mon
dani, hol fáj néki, ekkor mindent el kö
vetnek , hogy fájdalmát enyhithefsék, azom- 
ban egygyik sem gondolkodik a’ fájdalom 
valóságos okáró l, t. i. a’ világofság által lett 
vigyázatlan izgatásról. Ha fzerentsetlen- 
ségre a’gyerm ekágyasnak háza népe nagy 
fzámból áll, a ’ fzegény kis féreg sok íz
ben kéntelenittetik napjában ezt a’ kint ki 
áliani; mert főképpen az afzfzonyok na
gyon fzeretik visgálni, hogy ugyan kihez 
üt az ujj fzülött, a’ kinek segedelem iránt 
való k iá ltásá t, mind addig meg nem hal- 
gatják , mígnem végre fzemehéjjai nagyon 
*úeg dagadnak , meg tüzesednek, és a mig 
a’ nagy bövséggel folyó sárga m ateria t,  
mely a’ ízemet egéfzfzen bé fedi, nem lát
ják. Akkor ofztán nintsen vége hofzfza a’ 
tsudálkozásnak, bámulásnak, hogy eshes-
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sék az ,  hogy a’ telyefséggel egéfséges ízű- 
léktol fzármazott gyermeknek nedvefségei 
oly ham ar meg tsipösödtenek. A’ mindent- 
tudó báb a , ezt a’ tsipöfséget annak rendi 
fzerént tifztitókkal kezdi ostromolni, *s 
végre, ha ugyan fzerentsésen lett vége a* 
dolognak, az az ha még ideje koránt vala
mely okos orvostól tanátsot kérdettenek, 
még is Isak nem mindenkor örökre gyen
gének marad a’ fzem ; a’ terhes esetekben 
pedig, töbnyire a’ látás nagyobb réfzént, 
vagy egéfzízen is , és azzal egygyütt gya
korta maga a' fzem is oda léfzen:

A ’ íeg ostobább balvélekedések közzé  
tartozik az is, hogy azon fzobát, melyben 
a ’ gyermekágyas afzízony fekfzik, nagyon 
meg homályosittyák, azt tartván, hogy a* 
világofság az anya fzemeinek ártalmára 
leh e tn e , főképpen ha  a fzülés közben 
nagy erőltetéseket állott k i;  az ujj fzülöttet 
pedig néha már élete első napjaiban, a’ na
gyon világos gyermekek fzobájába idézik. 
Ki nezhet illyen efztelenséget bofzfzonko-
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elás nélkül? és még is minden rangü embc* 
rek között fel találja azt*

Közönségeden véve azután is még mind: 
keveset ügyelnek a rra ,  hogy mi árthat a* 
tsetsemö fzemeinek; igen sokfzor meg esik 
p ,  o. hogy a’ gyermek ágya felett valamely 
fényes tárgy , tükör, ó ra ,  vagy alioz ha· 
sonló vagyon fel fiíggefztve, mellyet az 
álmából fel serkenő kisded töbnyire sokáig 
és mozdulás nélkül néz. H a ez napjában 
talám tsak kétfzer vagy háromfzor esik is 
meg, (mert az illyen kisded gyerm ekek, 
ha  sem nem ehek, sem valami testi fájda
lomtól nem kinoztatnak, különös kedve
ket találják a’ fényes tárgyak nézésében) 
ha a’ tükör, vagy akármi is a’ fejek felett 
függ, azon inas húsok·, mellyek a’ ízemet 
fel felé m ozga ttyák , vagy ha az ollyan 
fénylő tárgy az ágy óldala felől függ, a’ 
Izem óldal inas húsai oly nagy erőt nyer
nek önnön magok egyben húzására , hogy 
a’ fzemek mindég ez vagy amaz óldal felé 
fordulva m arad n ak , mely betegségét a’ 
ízemnek az orvosok kantsalságnak nevezik.
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H a rövid időn ki nem találja az ember a* 
nyavalya okát, ha korán másképpen nem 
tefzi az ágyat, hogy annál fogva a’ gyer
mek éppen ellenkező pontranézni kéntele- 
nittessen, a’ fzeme körökre meg maradnak 
abban az állásban , és tehetetlenek léfznek 
a’ tárgyakot egyenesen nézni; az ollyan 
ember eg Tz életében kéntelen lefz mindent 
fél oldalt visgálni, hogy azt tifztán meg 
kiilömböztethefse. Abból ellene mondha- 
tatlanúl meg tettzik, mely nagy ártalmára 
légyen az ollyan fzembeii hiba annak 
hafzna vételére nézve; hogy pedig az az 
egéfz ábrázat formáját is el rú tittya, nem 
fziikség meg mutatnom. Ugyan azon hibás 
állása a’ ízemnek gyakorta abból fzárma- 
z ik jh o g y a z  ollyan tárgyakot, mellyeket 
a’ kisded gyermekek igen örömest néznek, 
közel tartyák  az orrokhoz; oly közönsé
ges ízokása ez a’ ' dajkáknak, hogy való
ban igen ritkát lehet ezen hiba alól ki ven
ni. Ebben az esetben, azon inas húsok 
öfzve húzó ereje, mellyek a’ fzemet^az orr 
felé fordíttyák, néha oly nagy mértékre ne-
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vekedik, hogy a’ fzemfény nagy réfze a* 
fzem belső fzegeletéből ki sem láttzik.

A ’ miólta a’ ízeinek orvoslását gya-> 
korlom, sok oly esetek adták elő nékem 
magokat, mellyekben a’ ízem azon bé felé 
való fordulása egy a’ gyermek orrán fzÖ- 
kött kitsiny pattanás miatt l e t t ; mihelyt 
t. i. az orron valami fzokatlan vagyon, 
még a’ meg lett ember is fziintelen oda 
néz; mit várhat ofztán az ember a’ gyer
mektől? Különösen és gyakran meg esik 
ez az ótvar kezdetében, a’ mely betegség
ben nem ritka dolog a’ gyermek orrán és 
pofáján, elöfzörapró pattanásokat fzemlél- 
ni. Az az egygyetlen egy orvofság, mely 
az én tapafztalásaim fzerént ezen fzembeli 
hibát, ha fzintén alkalmasint meg rögzött 
is meg gyógyithattya , áll egy darabb fé
nyes kemény tafotában; mellyet úgy köt 
az ember a’ gyermek két vakfzemére (tem
pora) hogy annak egy réfze nyúljon ki a’ 
fzem felé. Rövid időn tapafztalni fogja az 
ember, hogy a’ gyermek igyekezni fog a
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íze  me külső fzegeleténél lévő ujj tárgyat 
nézni, és ez állal, a1 ízeinek, előbb eni hi- 
bás állásokat lafsan lafsan el vcfzíik. De 
valaminthogy a’gyermekek sokízor k ik a p 
nak rajtunk, úgy itt is könnyen meg eshe- 
tik az; mert magam sem tudtam által látni 
két esetben, a’ hol ezt az orvoslás módját 
javaso ltam , és a ’ mellyet a’ mint nékem 
erősítették, a’ leg nagyobb pontofsággal vég
hez vittenek, hogy eshefsék, hogv a’ nya
valya sok idő el telve is semmit sem akart 
engedni. Történetből ki találtam annak va
lóságos okát, t. i. azon két gyermekek, 
mellyek nem sokkal vóltanak nagyobbak 
egy egy efztendösnél, valahányfzor mód
já t ejthették, mihelyt az ember róllak íze
mét el vette, a ’ fényes tafotát fzemek izé
iéről az orrokig húzták , hogy kedvekre 
nézhefsék, és igy a ’ fzokatlan, unalmas 
óldal félt való nézéstől igen okoson meg 
tudták magokat kémélleni. Minekutánna 
őket abban meg akadályoztattam , kevés 
idő múlva a ’ kantsalság tökélletesen el 
múlt.
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A ’ ki egyátalyában oly gyakran lát- 
ty a ,  milyen kcmélletlenul ostromolják a* 
fzülék, nevelők, az ö gyermekeiknek, ne- 
Vendékjeiknek fzemeket; a’ ki lá ttya hogy 
gyakorta a* leg jobb fzándék mellett, t. i. 
nagyon hafznos és tifzteletre méltó embe
reket akarván belöllek formálni, mikép
pen fofztyák meg azon fzegény teremt- 

- ményeket még gyenge ifjúságokban az élet
nek  mind azon gyönyörűségeitől, mellyek- 
kel az egéfséges fzemű ember minden nap, 
minden órában él; a’ ki ollyan sokfzor pré- 
dikállott sükeretlenül a’ leg barattságosabb 
hangon, mind ezen meg rögzött balvéleke
dések ellen, ’s a’ ki egy olIyran nevelés 
tsalhatatlan ártalmait ellene mondhatatla- 
núl, és még is minden hafzon nélkül oly 
sokfzor meg mutatta, mint én; annak va
lóban nehezen kell esni, hajó  fzivböl fzár- 
inazolt, és a’ tapafztaláson épült minden 
tanátsadásait közönségesen kell meg íijji- 
tani, ’s a’ mellett kéntelen azt gondolni, 
hogy az ö fzavára talárri igen kevesen tér
nek meg. De ezen keveseknek meg térése 
is gazdag jutalom léfzen mindazon siikeret-
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' len igyekezeteimért, mellyeket sok efzteil- 

dók ólta a’ fzegény gyermekek javára for
dítok.

Sokan be vették már azt a* regulá t, 
hogy a’ gyermekeket fzüntelen foglalatos
ságba kell tartani, ha nem akarja az em
ber hogy buták legyenek, vagy a’munkás
ság öfztöne bennek rofzfz útat végyen ma* 
gának. Ezen régulához képest fogialatos- 
kadnak a’ mái világban töbnyire a ’ gyer
mekek, jádzó efzközeikkel a’ gyermek fzo- 
bába — a’ fzabad levegőre ritkán botsát* 
ják ,  nehogy az uttzán kóborló gyerme
kektől valami olyant láfsanak vagy tamil
jának, a ’ mit nem kellene nékiek látni, an* 
nyival inkább meg tanulni. Alig meneked* 
hetnek ki a’ fzáraz dajka kezeiből, az úgy 
nevezett Hofmester vagy Gouvernante he
lyibe lépik, a.' kik töbnyire vagy a’ fzülék- 
tol felette fzorofs rendeléseket véfznek, 
vagy magokkal vifzik oda azt a’ meg nem 
eméfztett régulát, hogy a’ gyermekeket 
álló nap estvig egy órát is foglalalofság 
nélkül nem keli hagyni; az egéfz Isten
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adta napon egygyik tanító ar másiknak 
adja az ajtót, nints végehofzfza az írásnak, 
olvasásnak, rajzolásnak, varrásnak , klá- 
virozásnak, míg ezek az el kinzott terem 
tések tovább ki nem álhattyák , hogy fze- 
mekröl ne panafzolnának. De mit haíznál 
a’ panafz is ? Ritkán hívnak egy okos ízem 
o rv o s t , ’s ha hívnak i s , ha az igaz lelki 
esmérete fzerént befzéll, mindjárt azt a’ 
hatalomfzót (Machtspruch) vetik ellenébe: 
N e m  l e h e t  a’ g y e r m e k e k e t  e l é g  
i d e j é n  f z o r i t n i a ’ t a n u l á s r a ,  h a  v a 
l a m i t  a k a r  az e m b e r  b e l ö l l e k  tsl· 
n á l n i .  Semmit sem fzóllok azon erköltsi 
állótokról, mellyekreezenrégula vezethet. 
N e m ! tsak azon terméfzeti következéseket 
említem, mellyek el válhatatlanok a’gyer
mekekkel való illyen bánás módjától. Iiné 
itt közönségesen minden orvosokat és 
Izem orvosokat bizonyságul h ivok , ha 
nem vefztette é el sok gyermek fzeme vi
lágát, sőt életét is tsupán ezen balvélekedés 
miatt.

Leg inkább érzik az illyen nevelés su-



ly á t  a’ fzegény leánykák, mert azok ízá* 
mot sem tarthatnak meg kinzott fzemeik 
tzél fzerént való meg nyugtatásához, míg
nem férjek , vagy a telyes fel serdültség 
arra  fzabadságot á d , midőn már gyakorta 
igen késő. A ’ fiú gyermekek is meg vágy
nak kötve, de az ö tanulások tárgya vák 
tozóbb, és gyakorta a’ testnek a’ fzabad 
levegőben való mozgásával egyben vagyon 
kötve.

Telyefséggel nem tagadom, hogy a* 
gyermekeket tsak a’ fzünetlen való fogla« 
iatofság által lehet, mindazoktól a’vétkek
től meg oltalmazni, mellyek sokakat ifjú- 
eágok virágjában el ho rdanak , vagy leg 
alább árnyék képekké, és 23-— 24 efzten- 
dös korokban meg aggott öregekké változ
tatnak: mert az egéfséges gyermekek lelke 
örökké ébren vagyon , munkás , és mérsé
kelt foglalatofságot kíván, és minden pró
ba, a’ mely annak igen keskeny határok 
közzé való fzoritására vagy el nyomására 
tzéloz, hafzontalan , á rta lm as: a’ munkás* 
ság győzhetetlen öfztöne el fzaggatja Ián·
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tzait, és el fajul, vagy az egéfség és a test 
virága a’ muukáfsággal egygyiitt a’ sirba 
megyen. Mindég foglalatofságban kell 
azért a’ gyermekeknek lenni, de azon fog- 
lalatofságoknak telyefséggel az ö test és 
lélekbéli erejekhez képest kell mérsékeltek
nek lenni; a’ munka válafztásában egy jól- 
tévo, a’ lelket és testet meg vidámitó vál
toztatásnak kell uralkodni, külömben üveg- 
házbeli gyiimöltseket termefzt az ember 
azon nyomorult teremtésekből , mellyek 
örökké erőtleneknek és Ízetleneknek m a
radnak, és a melljeket egy éfzaki fzél fu- 
v a la lty a  plántai életekben meg fojt. Mit 
hafznál most némely derék leánynak, né
mely íifzteletre méltó afzfzonynak, a’ mi
lyeneket felesen említhetnék állításom meg 
bizonyítására, hogy gyermek korokban, 
tehetségeik’ meg külömböztetett munkára 
való fordításával, mindenek tsudálkozását 
magokra vonták, ha fzemeik egéfségét és 
élefségét annak fel áldozták, ’s most az 
életnek sok olíyan örömei nélkül kéntelenit- 
tetnek el lenni, mellyekkel ez vagy amaz 
ifjú kori jádzó társok telyés mértékben él,

G
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azomban pedig a’ fzép afzfzonyi munkák
ban nagyon hátra nem maradott?

Vajba minden fziilék és nevelők , fő
képpen pedig az anyák, és a leány gyer
mekek gondviselői , a ’ kik fzerentsétlen- 
ségre ebben a’ tekintetben töbnyire hibáz- 
nak,  és leg nyakasobbak, mind azt a’ mit 
ide felyebb mondottam jól fzivekre vennék, 
vajha oly fzerenlsés lehetnék, hogy ezen 
meg rögzült n e v e l é s b é l i  h ib á n a k  közönsé
ges fefzegetése által, a’ fzegény gyerme
keknek napjában avagy tsak egy órányi 
fzabad levegővel való élést, és testeknek 
ugyan annyi ideig való fzabad mozgást 
nyerhetnék! minden bizonnyal sok jó anya 
örvendene kedves betegeskedő léányának 
helyre állásán, és sok léány majd ismét 
vifzfza térne az örvendetes élet napjaival 
való élésre, melyhez már többé fzámot 
sem tartott.

I

M ár azon fő régulákra fzállok, mel- 
Jyekre a’ izeinek liafzna vételében az idő 
ckorra kell vigyázni.
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Ϊ» Az igen ifjú gyermekeknek fze* 
ineiket fzükség mindég igen kü- 
lömbözö tárgy ok visgálásában 
gyakorolni, nézzenek főképpen 
gyakorta és sokáig mefzfze, de 
soha fzemeiket nagyon meg ne 
eröltefsék, mert azok minden 
erőltetéshez fzokatlanok, és a 
nedvefségek oda való todulása, 
felette ártalmas azoknak*

Ezen regulának közönséges fzámban 
nem vételéből vagyon az is ,  bogy gyakor
t a ,  a’ tökélleíesen egéfséges faüléktol fzár- 
mazott gyermekek már jó korán fzemek- 
kel betegeskedni kezdenek , hogy oly sok 
rövid látásnak találtatnak á  jól maga biró 
emberek között. Egy fzorgalmatos visgáló 
sem tagadja, hogy a’ fzemmel való gyer
mek kori rofzfz bánás okozza, hogy fő
képpen a’ főbb rangnak között oly sok rö
vid 14tásúak vágynak, mert hogy tanúl-

G a



hatná meg az a’ fzem a ’ távol lévő tárgya
kat fel venni, mely eleitől fogva közel lé
vő és apró tárgyak  visgálásában foglala
t o s k o d o t t .  De arról többet akkor, midőn 
a ’ r ö v i d  - látásúakkal való bánásról fzól- 

lok.

II. Leg vefzedelmesebb akármely 
hofzfzas és nagy meg erőltetése 
a ízemnek, a ki fejtödés v a g y  fel 
serdülés ideje táján.

És még is éppen ebben az idő tájban 
fzorittyák a’ gyermekeket leg eröfsebben 
a’ tanulásra, liányfzor nem láttyuk, hogy 
az illyen környülállásokban a’ gyermekek 
növése hirtelen meg all, testek halavany , 
sovány, puffadt léfzen , a’ mirigyek meg 
dagadnak, és a’ lélek ereje a’ test virgonlz-Ö 7
ságával ’s a’ fzem élefségével egyetemben 
mintegy el tűnnek. Sok fzülék illyenkor 
rendkívül bofzfzankodnak gyermekek rest
ségén, holott önnön magokra kellene bofz.
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fzortkodni j mivelhogy ezek a’ vifzízas ne
velés ártatlan áldozattyái, valóban fzana- 
kozást érdemelnek.

III. Minekután na a test egyfzer 
égéfzízen ki fejtödött, akkor a 
ízem leg könnyebben ki áll min
den erőltetést*

Igen is bámul az ember, midőn mind 
azon temérdek és hitel felett való fzem erőt 
kívánó munkákat el nézi ,  mellyeket né
mely ifjú ember, némely fejérnép ez idő 
tájban végire hajtott, ’s még sem érzi leg 
kifsebb apadását is fzeme világának.

/ /

IV. Még a koros vénségben sem fá
rad el mindjárt a*fzem, ha az em
ber ifjúkorában okoson gazdálko
dott fzemeivel, és ha azoktól a*
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fzúkséges segedelmet annak ide
jében meg nem vonta.

A" mi az utolsót illeti, abban leg töb
ben hibáznak; mert azt hifzik némellyé1:, 
hogy vágynak a’ fzem egéfségét meg tartó 
pápa-ikernek, és ennél fogva nyakra főre 
sietnek, fzemeiket még leg egéfségesebb, 
efzteri eleikben úgy fzólva istápra fzoktatni; 
mások ellenben vén fzemek mellett is ifjak
nak akarnak lártzan i. és fzégyenlenek p á 
pa ízemmel élni, holott arra  nagy fzüksé- 
gek vagyon, vagy azt hifzik, hogy na
gyitó üveggel a’ pápa ízem fzükségét el 
kerülik. Az afzfzonjmknak ugyan meg en
gedhetni ezt a’gyermeki híjában valóságot, 
mert ők örömmel fzámlálnak 10 — 12 efz- 
tcndőkkel kevesebbet, midőn már alkal
mas fzámú efztendőket hordoznak háta
kon; de a’ férjfiakban, a’ kik fzemek ere
jét a’ Status és familia javára meg tartani 
kötelesek, az ollyan negédefség telyésség- 
gel meg botsáthatatlan, minthogy az min
denkor a’ fzem kárával esik.
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Közönségesen véve senki sem esmeri 
azt az idő pontot, melyben valóban pápa·» 
ízemre vagyon fzüksége, és annal fogva 
íöbnyire vagy igen hamar vagy igen késő*' 
re folyamodnak ezen efzközhez, ámbátor az 
az egygyetlen egy, a1 mi a fzemet hafzon* 
vehető állapot]ábán meg tarthatja, ha ak- 
kor kezd az ember vele élni, mikor kell.

Attól függ tehát most minden, hogy 
azt az idő pontot minden emberekre néz* 
ve meg foghatólag, és fzorofsan meg ha
tározza az ember, mely tzélt reményiem 
a ’ következendő regulák által telyefségge! 
el érek; de fzükség az előtt valamit azon 
felette hibás és nevetséges módról fzólla- 
nom, mely által közönségesen véve ez 
ideig azt az idő pontot meg határozni akar
tá k ,  midőn az embernek pápa  fzemre va 
gyon fzüksége.

Töbnjáre azt hifzik, hogy az ember
nek minekutánna bizonyos fzátná efztendó
két el élt, mindenkor pápa ízemhez kell 
folyamodni, és tsupán erre a* balvéleke-'



ιο4

désrc épült az a’ közönséges, nevetségre 
méltó, és gyakorta felette ártalmas fzoká- 
5a a’ pápa - fzem kéfzitoknek, hogy min
denféle pápa - fzemeket kéfzitenek előre, 
az emberek korofsága fzerént rendelve, és 
azokat a ’ tudatlanoknak el adják. Azt 
képzeli p. o. egy 50 efztendös ember, a’ 
ki egy nehány napok alatt meg erőltette 
zemeit, hogy néki el múlhatatlanul pápa- 
ízemre vagyon fzüksége. Aló!! mindjárt 
egy pápá-fzem  kéfzitohez fzalad; de mind 
azon üvegek között, mellyek az 50 efzten- 
dösek fzámára kcfzittettenek cgygyetien 
egy is nintsen, mely áz ö fzeminek jó vól- 
na. Hä több pápa-fzem  kéfzitök is vágy
nak azon helységben, mindazokat rendre 
el járja, ’s ha egygyet sem talál, melynek 
hafznát vehetné, küiso orfzágra ir pápa- 
ízemért. M ár ezt kéntelen az orr hordoz
ni , akár jó az üveg valamire akár nem , 
mig a fzem tovább ki nem álhatja, és a’ 
pápa-fzem  tiró meggyőződik arról, hogy 
puízta ízemmel sokkal jobban lát mint 
üveggel. £ ’ sok ezer emberek históriája , 
és még jó fzerentse, lia egyéb következése
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nem léfzen annál hogy egy pár tallért el 
veíztett.

Hány embert nem találunk, a’ ki 
70 — go efztendös korában, ámbátor ifjú
ságában sokat dolgozott ízeméivel, mind
azonáltal derékül lát azokkal, és pápa- 
fzemröl nem is álmodik, ’s azomban a ’ fiái 
vagy léányai sok efztendőktől fogva nem 
lehetnek el a’ pápa-fzem  nélkül! H ány 
embernek nints’ fziiksége pápa - ízemre 
már 30 —  40  efztendös korában.

Tehát efztendö fzám fzerént soha sem 
lehet meg határozni a ’pápa-ízem m el való 
élés idő pontját, annyival kevésbé annak 
formáját.

Mások azt hifzik, hogy a’ fzem buga 
külső felének, vagy a’ súgárok meg töré
sére határozott fzem belső réfzeinek kifsebb 
vagy nagyobb domborúságától függ, hogy 
valyon valakinek előbb vagy későbbre va
gyon é fzügsége pápa 'ízem re . Ezek ugyan 
a ’ valósághoz valamivel közelebb járnak,
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mindazonáltal meg ollyan távol vágynak 
a ’ tzéltól, hogy abból teiyefséggei semmit 
sem lehet azon idő pontra nézve meg ha
tározni melyben ennek vagy amannak a’ 
fzemélynek pápa-fzemre volna ízüksége; 
mert a’ leg domborúbb fzem is fzenvedhet 
,az ifjúságban ollyan történet fzerént való 
változásokat, hogy 40 efztendos korában 
már pápa- fzemre fzorúl, holott a tsak 
most említett régula ízerént alig kellene 90 
efztendos korában arra fzorúíni.

Ha váljon valaki előbb vagy később 
.fzorúl é pápa-fzem re, az a’ fzem külöm- 
bözö alkotásától, az arra való gondvise- 
1 és tol, és annak ifjúkori okos hafzna véte
létől függ, igen sokfzor pedig sok apróbb, 
nagyobb történetektől és betegségektől, 
mellyek az egygyik ember fzemeit érik a’ 
másikét nem.

T e h á t tsak bizonyos változhatatlan, 
a’ fzemen tapafztalt jelekből lehet egéfz bi- 
zonjofsággal meg határozni, mikor vagyon 
az embereknek tulajdonképpen fziiksége pá-
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p a - ízem re, és mikor nintsen, és milyen
nek kell lenni a’ pápa- ízem nek , hogy a’ 
ízemet hafz'oüvehetö állapotjában meg 
tarthafsa.

Ezek a’ jelek ollyan fzembetünők és 
állandók, hogy a’ ki azokat magán egy- 
fzer éízre vefzi, minden mástól valótanáts 
kérdés nélkül kereshet magának üveget., a* 
következendő regulák ízerént.

1. A’ ízem látpontja, avagy az a’ távolság 
pontja, melyben egy tárgyat leg tifztáb- 
ban látunk, és a’ mely azért látpontnak 
(punctum distinctae visionis) neveztetik, 
mind inkább inkább távolik  a’ ízemtől ̂  
az a z ,  a’ kitsiny tárgyakot, hogy tifz- 
tán lehefsen lá tn i ; mefzfzebb keli a’ 
ízemtől tartani, mint sem fzokott volt 
az ember.

2. Egy egéízfzen fzokatlan öfztönből, miad 
több több világoíságot óhajt az ember 
a’ miinka mellett. A* honnan úgy tapafz- 
táljuk, hogy az öreg emberek estve a’
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könyvet vagy irást a’ ryertyán tűi és 
egyenesen ta r ty á k ,  hogy könnyebben 
oivashafsanak.

3. Az igen apró tárgyak egymásba folyni 
lá ttzanak, ha sokáig visgálja az ember, 
főképpen akkor tapafztalhatni azt, mi
dőn a’ tárgyak fény lenek, vagy világos 
fzinre vágynak festve.

4. A 7 fzem a’ leg kifsebb erőltetésre mind
járt el fárad , ú g y  a n n y i r a ,  h o g y  k e n t e 

ién az ember azoknak meg nyugtatások 
véget más tárgyokra nézni.

5. Mindjárt az álomból való fel serkenés 
után gyengétske a’ fzem, és tsak egy 
nehány órák múlva jön vifzfza fzokott 
mértékű élefsége, minekutánna tudni il
lik a’ levegő és világofság izgatok a’ fze- 
met eléggé illették.

Mihelyt ezek a’ jelek a1 fzemben meg 
vágynak , egy napot se kéfsék az ember 
egy jó pápa-fzem et fzerezni, és akkor



ι ° 9  Λ

méltó jufs íz erén t lehet a’ pápa - ízemet 
egéfség meg tartó üvegnek nevezni. H a a 
pápa-ízem  rofzfz , vagy a’ mi mindegy, 
ha nints az a’ nélkül fzükölködonek ízemé- 
lyes mivóltához alkalmaztatva, a látásbe
li erő majd többet fog fzenvedni, mint kül
lőmben fzenvedett volna. Ezen, valóság
gal nem ritka tapafztalás , fzorofs köteles
ségemmé té íz i, hogy a’ jó papa - ízem fzüki 
séges tulajdonságait fzorofsan ki fejtsem.

i. A’ jó pápa - ízemnek nem kell felette 
eröfsen nagyitni, elég ha a’ tárgyakot 
mindenkor tiíztán és élesen mutattya.

Az öreg emberek gyakorta oly mefz- 
fze Iátokká léfznek, hogy a’ középízeril 
nyomtatást 2—3 — ’s 6 lábnyi távolságra is 
igen tiíztán olvashattyák; ellenben az irás 
egéfzfzen egybe zavarodik es olvashatat
lanná léfzen, ha az t,  az egéfséges ízemre 
nézve közönséges 18 — 20 hüvelyknyi tá
volságra kell olvasniok. Tudni való dolog, 
hogy ezeknek eröfsebben nagyitó üvege-



ket keil keresni, de vigyázzanak még is 
mindenkor, hogy e réfzbön hirtelen igen 
mefzfze ne mennyének. A7 leg bizonyo
sabb je l , hogy e’ réfzben igen meízíze 
ment, és igen dombos pápá-ízem et vá- 
lafztott az ember, abban áll,  ha a’ köny
vet közelebb kell tartani a ’ízeméhez, mint 
a’ ízem egéfséges állapotjában kivánnya, 
t. i. 8 “ 9 hüvelyknél közelebb.

<2. A* pápa-ízem m el jól kell olvasni tudni 
arra a’ távolságra, meliyre annakelötte , 
mig ízemei telyes erőben vá ltanak , jól 
olvashatott az ember.

Ebből igen nyilván láttzik, mely ne
vetségre méltó légyen a’ pápa-ízeinek kü- 
lömb kiilömb nemekre való óíztása, a’ mint 
ftzt közönségesen minden pápa-ízem  ké- 
fzitöknél ta lá ljuk , kik a’ pápa - ízemek 
dombofságát mindenkor az eíztendök fzá- 
ma ízerént határozzák.

Ha ollyan helyen vagyon valaki, a*
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hol papa-ízem et nem lehet találni, kön
nyen irhát ollyanért j mely az ö ízeméhez 
jó; tartson t. i. egy köynvet vagy írást a’ 
fzeme eleibe arra a ’ távolságra, melyben 
azt könnyen o lvashattya, mérje meg fzo- 
rofsan a’ fzeme (és a’ könyv között vaia 
közt, (spatium ) nem küllőmben a’ belük 
nagyságát i s , egy fzál tzérnával, és ezt a*" 
tzérnát küldje el a’ pápa - ízem kéfzitö 
mesternek. M ár abból meg tudja ö hatá
rozni azt a’ formát, mely után kell az üve
get köfzöríilnie. De nagyon fzükség arra  
vigyázni, hogy mind a’ két fzeme latpont
ját külön külön mérje meg, mert igen rit
ka ,  hogy mind a’ két ízemnek ugyan azon 
látpontja légyen.

3. A’ jó p áp a- ízem  mafsája tifzta, az az 
semmi götsök, egyenes vagy egyenet
len vonások benne nintsenek. Hogy ol- 
lyan tifzta é a’ millyennek kell lenni-» 
könnyen meg lehet esmérni, ha az üve- 
get a’ világofság felé tartya az em
ber.



1 1 2

De sajnosán tapafztaljuk, hogy gya
korta a’ kik pápa-ízem m el élnek, magok 
is igen keveset ügyeinek a rra , hogy az ezt 
a ’ jó és felette fzükséges tulajdonságát meg 
tartsa. Gyakorta veheti az ember éfzre , 
hogy különösen az afzfzonyok p á p a - íz e 
m é ,  mellyet a’ pénzel, gyiifzüvel, totar- 
toval ’s több a’ felekkel mindég egygyiitt 
hordoznak sebekben, a’kortzolások, a’ mo- 
tsok miatt oly hafzonvehetetlen, hogy az 
ember inkább t a r t a n á  azt valami konyha 
régi füstös ablakából törött üveg d a r a b n a k ,  

mint pápa-ízemnek.

Az áldott fzokás arról is híven gon
doskodik, hogy az ollyan ízem rontókat 
nem könnyen vetik el, vagy tserélik fel egy 
jó pápa-ízemmel.

Ha azt akarjuk, hogy a ’ pápa-ízem , 
rövid időn el ne veízeíse tifztasáaát, ésO 7
eképpen a’ ízemnek ártalmára ne légyen, 
valahányfzor azzal nem élünk, lágy börb& 
kell takarni.
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4, A ’ jó pápa-fzem nek  egyforma vastag
nak , és dombosnak kell lenni.

H a valyon ezen fontos tulajdonsággal 
valóban b i r é ,  meg tudja az em ber, elö- 
fzör a vastagságot merő tzirkalommal, mel
lyel a’ pápa-ízem et külömböző helyeken 
meg méri; másodízor az üveg egyenlő vas
tagságát ki találja úgy is ,  ha a  pápa-fze ' 
met tsapanolag tartya  a’ nyomtatott betiife 
felé, és meg nézi, h a  valyon a’ betűk a’ 
pápa-fzem  fzélén éppen ollyan vastagnak 
láttzanak é mint a’ közepében.

5 , A ’ mely pápa - fzem az egygyik fzemnek 
jó ,  nem kell soha a’ másikra tenni, az
ért nagyon fzükséges, hogy

6, A’ p ápa-fzem nek  két fzára légyen, 
mert igy az üvegeket nem lehet el tse- 
rélni.

He a’ fzárok, még egy más tekintet
ben, nem tsak hafznosok, hanem el múl- 
hatatlanúl fzükségesek is egy jó pápa-fzem-

H
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ben. L á tt juk  hogy a’ ízem az orral még 
a’ koros vénségben is fzorofs egyben köt- 
tetésben vagyon * hogy ha ez eröfsen iz* 
gattatik, a ’ ízem is réfzt véfzen abból és 
könyvez. íg y  vagyon a* dolog meg for
dítva is ,  mert a’ fzembe kent eröfs kenöts- 
re, és a’ fzemhéja alá hullott idegen testre , 
levedzik az ember orra és gyakorta eröfsen 
prüfzfzent.

Hogy jaedig azon izgatásnak, méllyet 
a’ fzáratlan pápa - ízemmel való élé&r fő
képpen elöfzör okoz, valóban nagynak 
keil lenni, abból meg itélhettyük, hogy 
gyakorta még a’ kik eröfsen érzik is pápa- 
fzemre való fzükségeket, egy nehány pró
bák után, annak hafzna vételétől kéntelenek 
meg fzünni, minthogy a’ ízemnek az által 
való izgattatását ki nem á lha tt ják , követ
kezésképpen a’ pápa - ízemmel sokkal 
rofzfzabbúl látnak, mint a’ nélkül. Mind 
ezeken pedig a’ pápa-fzem  fzárakkal kön
nyű segélleni, mert ezek a ’ pápa-ízem et 
a  vakfzemekhez fzorittyák, és a’ tsupán 
az orr nyergén nyugfzik. így a’ fzegény
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orr nem tsipetik egybe* ennekfelette a* 
pápa- ízem  fzárának az a’ hafzna is va
gyon, hogy a’ pápa-fzem  nem mozdul oly 
könny en félre , mint ha tsupán az orron 
ölne.

A’ nagyitó és mefzfze látó üveggel 
Való gyakor nézés, minden korban, akár 
mitsoda nemű foglalatofság mellett is ,  oly 
ártalmas következésü, hogy olvasóimat 
arról eléggé nem inthetem. De ez által te- 
lyességgel nem állítom * hogy az ollyan 
segéd fzerek, leg alább egy ideig fzüksé- 
gesek nem lehetnek; igyekezni fogok a ’ 
munkák külömbözö nemeinél azon eseteket 
fzorofsan meg határozni, mellyekben az 
embernek valóságos fzüksége vagyon azok
r a ,  de egyfzersmind azon régulákat is 
meg állítom, mellyekre azon regulákkal 
való elésben ok vetetlenül vigyázni kell, 
ha nem akarja az em ber, hogy nyilván 
ártsanak.

Hogy a’ papa-fzem  a’ tökélleteseri e-
H a
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géfséges fzemnek ártha t ,  nem fzükséghofz- 
f  ason meg m utatn i, elég azokat a’ ízám- 
taJan ifjú és vén bolondokat az uttzákon 
meg tekinteni, kikel az anya terméfzet ar 
leg jobb fzemekkel áldott m e g , és a ’ kik 
egy ollyan felséges ajándékot egy nevetsé
ges módi á lta l ,  mely egy Lorgnetnek a* 
mejjen való függésében áll, vakmerőén el 
bitangoltanak. Úgy láttzik, hogy ezek az 
emberek valami nagyságos dolognak tar- 
t y á k , ha  m á s o k a t  le t a p a d h a t n a k , vagy 
fzemteleniil az emberek orra a lá nézhet
nek. A ’ valóságos rövid látású elég fze- 
rentsétlen, hogy sok esetekben el kell len- 
ni a’fzem gyönyörüségeinélkiil, hogy néha 
akara ttya  ellen hibázik az erköltsi régulák 
ellen; de tsak ez érdemli is meg fzánako- 
zásunkat és türedelmünket. Ellenben fzi- 
vesen óhajtanám , hogy a* tettetett rövid 
látásuakkal midenütt illendő megvetéfsel 
bánnyanak, taiám ez az egygyetlen egy 
mód lehetne m ég , mely által bolondságok
ból korán meg téríttethetnének.



A’ fzemek’ hafzna vételét illető tor* 
vények, az időre nézve*

Kevesek azon regulák, mellyeket é  
tekintetben adni fzükségesnek ta r tok , és 
azok  is ollyan tifzták, ollyan érthetők, 
hogy tsaknem semmi m agyarázatot nem 
kívánnak.

I. Ha az ember mértékletesen dö 
jól alutt, a reggeli munka leg 
jobb az egéfséges fzemnek*

Ebben az időben, a’ fzém a’ leg na- 
gjrobb meg erőltetéseket álja ki kár nélkül, 
mivelhogy az egéfz test, ’s következéskép
pen a’ fzem is ujj erőt gyűjtött.
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De itt is vigyázni kell eg}' dologra , 
melynek fzámban nem vételéért senki is 
büntetetlen nem m arad , t. i. ne íiiíson az 
ember az ágyból, midőn még alig ment ki 
az álom ízeméből, mindjárt a’ dolgozó 
a íz ta lhoz; mert minden hirtelen való által 
menetel az égygyik ízerfelett valóból a’ 
m ásikba, p.' o. a’ telyes nyugodalomból az 
rgyfzeriben következő meg erőltetésre — 
könnyen okoz a’ testben, az alkotmány 
formájában és elegyítésében nagy változá
sokat , következésképpen könnyen húzhat 
rofzfz következéseket maga után.

II. Az egéfséges fzem sem alkalma
tos mindjárt ebéd után, főképpen 
ha a' gazdagon meg rakott afztal- 
nál igen jól ett az ember, ollyan 
munkára, mely tsak középfzerű 
fzem erőltetést kíván is.

Leg vefzedelmesebb pedig a ízem 
meg erőltetése az étel után, ha ülve kell
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dolgozni. Az illyen tselekedet tsalhatatlan 

•ártalmait a’józan okofság világ inál is kön
nyű által látni, és meg m agyarázni, még 
könnyebb pétiig a’ tapafztaiásból meg bizo
nyítani; mert azáim ofsig . a"gondolkozás
ra  való kitüiíty kedv, egy Tzóval az egéfz 
főbeli kedvetlen érzés, nyilván mutattya 
a ’ nedvefségek’ főre való tojúlását, mely- 
nagy mértékre kell pedig ennek nevekedni, 
ha  a ’ lélek tehetségei és a1 fzemek ollyan- 
kor erőltetnek , midőn egyfzersmind a’ has 
eajtóltatik? Nézzünk meg bár egy ollyan 
embert, egéfz ábrázattyát veresnek, aja- 
kait kékeseknek, ésfzemefejére edénnyeit 
vértől fel dagadva találjuk.

Éppen ezen jelenségekből lehet a’ 3<1,k 
régulát ki húzni, tudni illik

III. Szorgalmatoson kerülni kell 
minden ízem’ erőltető munkát, 
mindjárt a test fel hevülése után, 
akár mi okból fzármozzék is az*
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Ez okból a* közönséges orátorok, pré
dikátorok, profefsorok, igen rofzfzúl tse- 
lekednének , ha tartott befzédjeik után 
mindjárt dolgozó afztalokhoz sietnének, és 
lelkeket, fzemeket erőltetnék. Valósággal 
a’ leg jobb ízem sem maradhat egy illyen 
m aga viselet mellett sokáig egéfségben, 
mert a ’ tan itó , kinek fzivén fekfzik a’ fel 
vett tárgynak fontofsága, a’ ki nem adóba 
tanit; az orátor a ki annak igazságáról a* 
mit befzéll, meg vagyon győződve, és az 
iránt lialgatóit is meg győzni igyekezik — 
soha tűz nélkül nem befzélhet, és ha annál 
fzelidedben, annál hidegebb vérrel láttatik 
is befzélieni, a* vér mindazonáltal meg 
gyűl a’ fejiben, és fzemeit a ’ közönséges 
befzéd után való tösténti erőltetésre alkal
matlanná téfzi.

Valósággal sok fzomorú példákat em
líthetnék, hogy meg külömböztetett ékesen 
fzollású embéfek, tsupán az á lta l, hogy 
közönségesen tartott befzédjeik után fze- 
meiket oktalanul erőltették, rövid időn oly
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nagy Tzembeli gyengeséget okoztanak ma
goknak mely tsak nem a’ vakságban ha
tározódott, és a ’ mely hivataljok foljtatásá- 
ra  kevés idő telve tehetetlenné tette.

IV* Estve, a’ mesterséges világos
ság mellett, ha külömben lehet
séges , a ízemnek minden erölte- 
tésit kerülni kell.

A ’ ki a’ téli estvéken Izéméit a’ mun
kától kémélheti, sokáig meg ta r tya  fzeme 
éleíségét; azon közben m ár abban is sokat 
nyer az em ber, ha  környüláliásai meg 
engedik oly -bglalatofságot válafztani, mely 
fö törést nem kíván. A ’ nyári estvék és 
reggelek, ha  a ’ környülállások engedik;, a ’ 
téli estvék kárá t elegedendöképpen ki pó
tolják.

x H a azon ifjak, kik m agokat, és gya
korta még tulajdon familiájok’ egy réízét



alig t á p l á l h a t t a k ,· ha azon férjfiak kik 
magokat egéízfzen a ’ Haza és familiájok 
boldögítására fzentelték, kéntelenek sok 
éjjeleket munkában tölteni, fzemeiket ere- 
jek felett terhelni; ha az illyen tifzteletre 
méltó em berek , fzemek gyengeségéről pa- 
nafzolnak, és gyakorta rövid idő alatt min
den terhesebb föglalatofságokra tehetetle
nek léfznek, minden okos, minden nemes 
érzésű ember fzivesen fzánakozik rajtok, 
h a  fzintén kéntelen is az illyen mértéklet- 
len erőltetést oktalanságnak nevezni. De 
ugyan mit mondjon az ember az ollyan 
leánykák és afzfzonyok fzemek gyengesé
gére , mely gyakorta a’ hitel felett való ál
matlanságból fzármozik, mellyel az efz- 
telen Rom ánoknak áldoznak? Ki véfzen 
réfzt az illyenek állapotjában, kik a’ nap
pali órákat el korhelkedik , és éjjel, fe
jeket félig meddig való esmetetekkel tö
mik tele, ’s fzemek erejét meg tompít
ják.
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A’ ízemre való gondviselés a’ kü- 
lömbözö nemű munkák mellett.

Tudni való dolog, hogy itt tsak azok- 
ról a’ munkákról ‘lehet íz ó , mellyekjiek 
közbenvetetlen, vagy leg alább költsönös 
bé fo lyások  vagyon a f z e m e k  egéfségébe, 
de ezek is ollyan sokfélék, és oly külöm- 
bözö dolgokra való vigyázatot kivannak, 
hogy könnyen tele írhatnék egy közép 
nagyságú könyvet tsupán azon régu lákkal, 
mellyekre a’ fzemre nézve a ’ munka köz
ben kell v igyázni, ha egy a’ néphez alkal
maztatott írásnak határi azt meg enged
nék. De ki venné réá magát egy ollyan 
könyv olvasására? Igyekezni fogok azért
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m agam at itt a’ lehelő rövidséggel fejezni 
k i ,  és még is minden sorsúakra, minden 
mesterségre tekintettel lenni.

I. A’ dolgozó afztalt úgy kell min
denkor tenni, hogy a világofság, 
a’ dolgozónak bal válla felett, fe- 
lyülröl tsapanolag jöjjön.

T sa k  ebhen az állásban lehet a’ tartós 
munkát ki á l la n i , főképpen ha a ’ már ja
vaslóit elő vigyázat! réguiát fzorgalmato- 
son követi az em ber, h a t . i .  az ezen könyv 
mellé ragafztott táblán találtató pulpitufsal 

♦ 'él, és igy a’ munka közben az ülést az ál- 
láfsal gyakorta fel tseréli.

A* kinek jó ízemet kívánó foglalatofsá- 
gái mellett fzüntelen ülni kell, rövid időn 
naö7 gyengeségét fogja tapáfztalni ízeméi
nek , ha fzintén fejével keveset vagy sem
mit nem dolgozik is , mellyet nagyobb ré- 
fzént a ’ belső réfzek egybe nyom ásának,
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és a’ nedvefségek onnan fzármazott meg 
rekedésének lehet tulajdonítani. Onnan 
vagyon az is, hogy az oliyan emberekben r 
a* belső réfzek munkáfsága meg akadá- 
lyoztatik, a’ midőn főképpen tartós fzoru- 
lások fzárm aznak, mellyeknek minden
kor nagy béfolyások vagyon a’fzem egéfsé- 
gébe , a" mint már meg jegyzettem. Onnan 
azt is meg lehet m agyarázni, hogy miért 
vagyon a’tudósoknak és fő tifztviselöknek, 
gyakorta a ’ fzabóval, a* tsizmadiával 
egyenlő sorsok , minthogy az egéfzfzen 
egyenlő okok következései ugyan azonok 
fzoktanak lenni; tsakhogy az elsőbbeknek 
fzemei mindenkor sokkal hamarább kez
denek fájni, mivelhogy azokban gyakorta 
3l fő törés is segíti azt.

Némely munkák terméfzete nem enge^ 
di, hogy a ’ dolgozó afztal igy állittafsék, 
mint p/o. 3l rézre mettzőknél és órásoknál 
vagyon a’ dolog. Az elsők azon világofság- 
nak fzeliditésére, mely a’ ragyogó réz táb
láról felette nagy mértékben verődnék kü- 
lőmben vifzfza, olajba mártott fejér papi-



12 6

rolsal bevont, nägy, és tsapanolag elő
álló rámával élnek, de azon kéfzség által,

%
mellyel egy nehány e’ féle mesterek követ
ték tanátsom at, tsak ham ar meg győződ
tem az irán t,  hogy ezt az árnyéktartót 
mind a* rézre mettzöknek és ó rásoknak , 
mind pedig egyátalyában az igen fénylő és 
apró tárgyakkal foglalatoskodoknak fze- 
meikre nézve, sokkal hafznosobbá lehetne 
tenni, ha t. i. a  fejér papiros helyett, olaj
ba mártott gyenge zöld papirofsai vag}^ 
tafotával vonnák azt bé. A ’ ki ezt nem 
próbálta , annak képzete sem lehet azon 
jó , fzelid világofságról, -mely a’ munkában 
lévő tárgyon egyenlöleg terjed el. Ha azon 
ab lakka l, melyben az ember dolgozik, ál
tal ellenben ollyan kőfal vagyon , melyre „ 
a’ nap süt, abban az esetben az árnyéktar
tónak akkorának kell lenni, hogy az egéfz 
ablakot bé fedje, azomban mindenkor tsa- 
panolag kell elöfelé állani, ha azt akarja, 
hogy az afztal illendöleg meg világosittas- 
eék.

Sok mesterembereknél tapafztaltona
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azt az ártalmas fzokást, hogy munkájokat 
tifzta yizzel töltött üveg golyóbisokkal fe
lette eröfsen meg világosittyák. Mintliogy 
ezeknek a’ golyóbisoknak a’ dolgozó afzta- 
Ion kell lenni > minthogy a’ világositás min
denkor viz··erányoson esik, soha sem lehet 
azt el kerülni, hogy a’ golyóbis irtoztató 
fénnyé a’ fzemet ne találja Milyen ár
talmas bé folyásának keljen lenni egy ol- 
lyan munkának a* ízemre nézve, ellene 
mondhatatlanúl meg lehet ítélni abból, a’ 
mit felyebb a ’ világofság el ofzlásáról mon
dottam.

El hifzem, hogy ezek a’ mesterembe
rek közönségesen azt a’ fontos ellenvetést 
fogják tenni, hogy a’ gyertya világ az Ö 
foglalatofságok mellett soha sem elégséges, 
hogy nékiek igen nagy világofságra vagyon 
fzükségek. Imé itt vagyon azegygyik azon 
esetek közzül, melyben az Argand méttse 
által való világositást minden más világo
sitás nemeinél , a’ tapafzlalásból sokkal 
előbb betsüllöm — de ezeket a’ fzoba köze
pében , alkalmas magofsan, karikába kell
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állítan i, és egy ollyan fejéren mázolt ka
lap forma arnyéktártó alá kell akafztani, 
melynek közepében az ablakig érő ké
ménnyé, fzelelöje vagyon.

* - *
(

Illyen m ódon , könnyen és eléggé meg 
lehet a’ fzobának akkora réfzét világosíta
n i , hogy többen is ,  ha  karikába ülnek, a ’ 
leg kényesebb munkán dolgozhafsanak, a* 
mint a ’ nemesebb mesterségek ide való 
akadémiájában láttyuk. A ’ javaslóit kalap 
forma kéfzület, egyfzersmind azt is tselek- 
fzi, hogy az olaj gőz a’ fzoba levegőjét 
meg nem vefztegetheti. H a egygyiktöl vagy 
másiktól s l  dolgozók közzűl, a’ terméfzet 
a’ ízem fzükséges oltalmát felyülről meg 
tagadta , a’ midőn annak fzernöldök és 
ízem fzőrei ritkák, vagy fzemei felette ki 
dülyödtek, a’ világofság ártalmas követ
kezéseit, egy darab zöld tafotából kéfzi- 
tett vékony fzem paifsal, mellyet fejére té- 
fzen, könnyen meg előzheti.
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IL Rendkívül ártalmas a’ könyvet
vagy írást a gyertyán túl tartani, 
vagy háttal az ablak fele fordulni 
a könnyebb olvasás kedvéért:

«

Mert a’ világofság sugarai illyetén* 
képpen mindenkor felette nagy fzámmal 
verődnek vifzfza a’ fzemre. Egy ollyan 
tselekedet ártalmát sokkal fzembetűnöb- 
ben meg érzi az ember, ha a’ papiros igen 
fej ér, a’ betűk pedig igen élesek és feke
ték.

Azokra n ézv e , kik kéntelenek életek
nek nagyobb réfzét írásban, olvasásban 
tö lten i, vagyon még egy különösön fontos 
régula, mellyet soha sem kell elmúlatniok, 
h a  vénségekben fzemeik* gyönyörűségével 
élni a k a rn ak , és az abban á l l , hogy

in. Az olvasást soha estvére ne ha- 
lafzfzák, hanem estvéli foglala- 

I
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tofságúl inkább az irást válafz- 
fzák.

Á* ki sokféle és tartós próbákat azzal 
nem tett, hogy vallyon estve az olvasás
ban vagy írásban fárad é el eröfsebben a* 
f~em, az előtt talám ez az állatás képte
lennek fog tettzeni, de a’ kinek tettzik ön
nön magán próbát tenni, ham ar meg gyö< 
zödik arról, hogy ez a ’ Tégula egéfzfzen 
a’ tifzta tapafztaláson épült. Ta lám  ezen 
nevezetes jelenségnek egyedül való oka 
a z ,  hogy minekutánna ki gondoltuk a’ mit 
valamely tárgyról irni akarunk, le irjuk, 
’s úgy fzolván oda nem nézünk, keveset 
gondolván vele , ha valyon a’ betűk helyes 
formába vettetnek é. Abból pedig önként 
foly , hogy a ’fzépen való irást estvére még 
kevésbé lehet ajánlani, mint az olvasást, 
mert itt tsak a’ föböl való írásról vagyon 
fzó.

Igaz ugyan, hogy némely mesterek 
nagyitó üvegek nélkül telyefséggel nem dől-



§ozhatnak, mint p. o. a’ rézmettzők, 
órások; de ezeknél az embereknél igen, 
fontos hibákat tapafztaltam, meliyeket ag 
üvegékkel való élésben ejtenek, és a’ mel- 
lyek a ’ fzem egéfségét, egygyik emberben 
ham arább, a’ másban későbbre, de ízük* 
«égésképpen el rontyák*

Közönséges hibája t. i. a* rézmettzök- 
fiek, hogy a" nagyító üveget kezekben tar- 
tyákk Ellenben az ó ráso k , fzemhéjjak 
rántzaival oly eröfsen mg fogják az üveg 
p á r k á n y á t ,  hogy az a’ fzem előtt fügve 
m arad , ezt pedig azért tselekfzik, hogy 
mind a1 két kezekkel dolgozhafsanak. Mint
hogy pedig semmi sem ártalmasabb a* 
fzemnek mint az egygyesitő pont fzünte- 
len való változtatása, a’ midőn az ember 
az üveget most a’ munka tá rg y áh o z , majd 
a’ fzemhez ta r ty a  közelebb; minthogy a ’ 
mint ezen könyv elején említettem, a’ 
külső nyomástól minden fzemfzenved, töb
bet vagy hevesebbet, a ’ fzerént a’ mint a* 
nyomó erő nagyobb vagy kiísebb, több 
Vagy kevesebb ideig tartó , könnyen által

l  a
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láthattyák olvasóim, m ei/ hamar keljen 
a  mesterek fzemeinek egy oll/an fzokás 
mellett fzenvedni, midőn munkájok már 
a’ nélkül is elégséges a rra , hogy látásbéli 
tehetségeket lafsan lafsan meg eméfzfze.

Igen fontos régulának tartom azért*

IV. A* kinek foglalatofsága ollyan, 
mely a nagyitó üveg segedelmét 
valósággal meg kivánnya; köfse 
fel az üveget egy gyenge kötő
vel, vagy fzorittsa két fzárainál 
fogva a’ vakfzeméhez, hogy igy 
az üveg mindaddig mozdulás nél
kül maradjon a’ fzem előtt, vala
meddig dolgozik.

Gyakorta tapafztaltam hogy a’ na
gyitó üvegekkel, nemei/ ven emberek is
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igen τοΓζΓζύΙ élnek, és ennél fogvaüzemeik
nek két tekintetben ártanak; elöfzör, mint
hogy soha sem kell nagyitó üveggel olvas
ni, mivel a’ fzern rövid időn úgy hozzá 
ízokik , hogy a’ leg eröfsebben nagyitó üve
gek sem léfznek elégségesek; másodfzor, 
minthogy az üveget kezekben tartyák , ho
lott a’ vénség miatt már annyira refzket- 
n e k , hogy még kezeknek az afztalra vaio 
támofztásával sem akadályoztathattyák 
meg az üveg mozgását. De a’ ki ifiabbnak 
akár  lá t tzan i, mint a’ milyen valóság
gal, mindenkor balgatag gondolatokra íné*« 
gyen.

Töbnyire mindenek, kiknek foglata- 
toís ágaik mellett üvegre vagyon fzükségek, 
ezen segitö efzközzel tsak az egygyik fze- 
mek iránt gondoskodnak, ’s a’ m ásikai 
töbnyire bé hunnyák. Az ugyan a játék 
fzinben egy pár óráig kár  nélkül meg es
ketik , de a’ ki a’ terhesebb munkák mel
lett sokáik tselekfzi azt, igen korán éfzre 
yefzi fzemeiben azt a’ k á r t , mely egy ol-
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íyan tselekedettöl el válhatatlan. Ez  ok
ból nagyon fzügséges* hogy

V. Mind azokban az esetekben, 
mellyekben mefzfze látó , nagyi- 

v tó vagy más egyéb üvegekre va
gyon valakinek fzüksége, fzemeit 
fzüntelen tserélje, meg, és most 
az egygyik, majd a’ másik íze
mével nézzen az üvegen kerefz* 
tül·

Ezen regulának követése igen könnyöt 
azokra a’ mesterekre nézve is, kiknek az 
üveggel való nézésközben dolgozniok kell, 
ha t. i. a’ nagyitó üveget úgy a’ mint fenn 
említettem fzemek eleibe tsiptetni tettzik, 
de valameddig a ’ ízokás fzerént kezekben 
iartyák az t ,  lehetetlen ezen régulát kö- 
vetniek, mivelhogy kevesen tudnak jobb és 
h a l  kezekkel egy aránt dolgozni.

\
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VX Mind azok a kézművesek es mes
terek (Künstler) kik igen fényes 
tárgyakon dolgoznak, p* o. az öt- 
vesek és juvelirek ’s több ollya- 
nok válafzfzák meg fzorgalmato- 
són az estvéli munkát, úgy hogy 
mesterséges világofság mellett, 
tsak foglalókon, vagy egyéb ho
mályosabb tárgyakon dolgozza* 
nak.

Sokaknak vágtam ki fzemekböl a* há- 
fogot, kik vakságokat semmi egyéb oknak 
nem tulajdoníthatták, hanem hogy éjjelen
ként drága köveket foglaltának egybe; el 
halgatok sok más terhes és fájdalmas fzem 
nyavalyákat,  mellyeket igen sokfzor a’ fe
lette fényes tárgyak* mesterséges világof
ság mellett való dolgozásából láttam fzár- 
mozni.
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VII, Azok a festők, kik nagyobb 
olajos képeket kefzitenek, azon 
ablaknak, mely mellett dolgoz
nak, felénél nagyobb réfzét von- 
nyák bé zöld tafota firhangal.

Valósággal jó volna, ha az ollyan 
m este rek , kiknek fzáma kiilömben is ki· 
ts in y , mindenkor ollyan tagos fzobában 
dolgozhatnának, melyfelyülröl tsapanolag 
világosittatnék — minthogy pedig ez az al- 
kalmatoíság igen r i tk a , fzükség egyátalyá- 
bán , a’ lenn meg irt módon, a’ vizerányos 
vilagositast el kerü ln i, mcl) nem tsak hogy 
akadályára lenne a’ mesternek a’ munká
b a n ,  hanem annak fze: eit a ’ fényes ízi- 
nekröl vifzfza verődött súgárok áltál irtoz- 
tatókeppen el fárafztaná és meg gyengíte
né. Tudni való dolog az is ,  hogy ha a’ 
dolgozó JTzobának több ablakai vágynak , 
mellyek talám a’ világofságot külömbözö 
oldalról, vagy valamellyik falról vethetik
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a’képre, mindazokat egygyen kiyültömött 
firhangokkal bé kell vonni.

VIII. Szükség hogy az eröís ízén tűz 
mellett dolgozó kézművesek, fze- 
meiket frifs forrás vízzel sok íz
ben meg mofsák.

Ezen előre való gondoíság álta l, az il- 
lyen emberek nem tsak alkalmatosabbakká 
tétetnek munkájokra, minthogy a’ fzem a’ 
hideg vízzel való mosódás által mintegy 
újjá ízü le tik , hanem egyfzersmind azon 
rofzfz következéseknek is sokáig gátat vet
nek, mellyeket a’fzünteleii tartó -tűz melege 
a ’ ízem lentséjében elébb hátrább tsaknem 
mindenkor fzokott okozni. Láttyuk p. o. 
hogy a’ kovátsok, lakatosok, fzakátsok 
gyakorta leg jobb idejekben hályogot kap
nak.
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' IX. Éppen ollyan fzükséges a fzem 

gj^akor meg mosása azokra néz
ve, kik igen sokat foglalatoskod
nak gyapjú portékákkal.

Mert az apró , sót mondhatni láthatat
lan gyapjú por , valamint a* tűz hévsége, 
nem ritka oka a’ hályognak, sokáig tartó 
fzem tüzefségnek, fzemhéj fzélei ki fordu
lásának , a* fzem fzegeletei ki sebesedésé- 
n e k , ( excoriatio ) a’ mint engemet arról 
fzámtalan példák meg gyöztenek. De az 
e’féle munkásokra nézve , a ’ frifs forrás víz
zel való mosodás nem elég a’ gyapjú por 
ártalmas következéseinek el hárítására, 
hanem azt meg kell mindenkor nyálkával 
(mucilago) és glét etzettel elegyíteni, a* 
mint felyebb már a* poros hév napokban 
Való utazásra nézve javasoltam.

Ezen kevés és summáson elő adott elő 
vigyázati regulákból, mellyeket az ember
nek a ’ külömbözo nemű munkák mellett,
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a5 ízem hafzonvehetö állapotjában való' 
meg tartása végett, fzorgalmatoson követni 
kell, azok a’ mesterek és kézimivesek is , 
kik itt tulajdonképpen meg nem neveztette- 
nek , meg ítélhetik mit keljen fzemekre 
nézve kerülni vagy el követni. A’ selyem 
festők p. o. kik a’ selyem ragyogó fényes 
fzineivel, és a’ lúgsós párázatokkal, mel- 
lyek nélkül az Ö mesterségek einem  lehet, 
felette kínozzák fzemeiket, abból sl mit 
itt fontoson elő adtam könnyen által l á t . 
ha ttyák , hogy az ö fzemeiknek nagyon 
hafználni kell, ha azokat a’ felyebb emlí
tett nyálkás fzem vízzel gyakran , közbe 
közbe pedig hideg forrás vízzel meg mos
sák ; továbbá hogy nagyon fzükséges a* 
selymet nem mindenkor ugyan azon fze- 
mély által akafztatni ki a’ frifs levegőre, a* 
fzáradás végett, mert a’ külömböző fzinek- 
rőlfzünetlen és igen élesen vifzfza verődött 
sugárok könnyen árthatnának az  ollyan 
ember fzemeinek.
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A* fzemek’ meg nyugtatása, az el 
kerülhetetlen meg erőltetés után.

H a h ázi vagy tifzti kötelefségeink azt 
k ivánnyák , hogy fzemeinket ollyanokkal 
terhelyuk, mellyeket látásbéli tehetségek 
k ára  nélkül nem sokáig hordozhatnak e l ,  
abban az esetben, a’ ízemnek ha nem a* 
leg job b , de leg alább hafzonvehetö álla- 
potjában való fenn tartására tsak egy út 
vagyon, t. i. a’ telyefséggel tzél teerént 
való meg nyngtatása a’ ízemnek a* fogla- 
latofságokon kivul való órákban. Ennek 
fzükséges voltát oly elevenen érzik mind 
a zo k , kikről itt fzóllok , hogy kiki a ’ maga 
módja fzerént mindent el követ, hogy el 
fáradott ízeméinek ujj erőt fzerezhefsen.
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D e oh mely felette hibás és egéfzfzen el
lenkező módok a z o k , inkább nevelik mint 
kifsebitik azok által fzemek gyengülését.

Vajha olvasóim a5 következendő, tsu- 
pán önnön tapafztalásomon épült elő vi- 
gyázati régulákat fzorofsan követnék , bi
zonyos vagyok az iránt, hogy még azok 
is ,  kik kéntelenek fzemeiket hitelfelett 
erőltetni, látásbéli tehetségeknek nagjr erő
södését éreznék azok után.

I. A’ ki sokáig dolgozik egy folytá
ban, a’ ki fziintelen egy forma és 
igen apró tárgyak visgálásában 
foglalatoskodik, milyenek p. o. 
a’ fzámvetö táblák, és a kinek a 
munka mellett efzével is kell dol
gozni, fzükséghogy fzemeit, ürefs 
óráiban, a mennyire tsak lehet, 
fzabad tifzta levegőben, a távól 
lévő tárgyak nézésében gyako
rolja.
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A’ ki illyen ízem legeltetés g y ö n y ö r t  
ségével soha sem, vagy igen ritkán él, an* 
nak képzete sem lehet ezen hathatós fzer- 
nek hafznáról, a’ fzem’ ujj munkára való 
meg erősítésében. Nem tsupán a’ nyár al
kalmatos a’ ízemnek ezen meg nyugtatá· 
sara, a’ fzép téli napoknak is mindenkor 
az a’ hafznok. De a’ fedhetetlen tifztvise- 
lő, főképpen télben, az ágyból mindjárt dol
gozó afztalához siet, ’s egéfz ebédig ott ül* 
Alig fzedték el az afztalt, ’s már ismét a’ 
ízámvetés vagy a c t á k  mellett ül — ’s mi
kor egyfzer vége a’ napfzámnak, azt gon
dolja hogy valami nagy jót tselekfzik íze
méivel, ha egy pár óráig kártyázik. Mi 
lefz idővel abból a ’ ízemből, mellyet ol- 
lyan kémélletlenül ostromolnak? De fel té- 
fzem, hogy azok elég erőfsek arra , hogy 
ezt a’ velek való bánást sokáig ki álják. 
Vakság vagy leg alább vaksággal vetekedő 
í zem  gyengeség annak mindenkori és tsal- 
Jiatatlan következése.

,Az erdős helyeken, vagy tagos rété



ken való sétálásnak nagy hafznairól, már 
oda fenn fzóliottarm

II. Hogy a’ fzem hofzfzas meg eről
tetése után, a lovaglásnak is , 
tsak közbenvetett (mittelbar) u~ 
gyan, de igen liafznos bé folyása 
vagyon a fzem meg nyugtatá- 
sára , az iránt semmi kétség 
nintsen.

Mert a’ ki mindennap fzokott lovagok 
ni, minden bizonnyal nem lovagol fzerte- 
fzélyel a’ város fzorofs utzáiban, hanem 
mefzfzebb lévő helyeket válafzt magának. 
T eh á t már abban is nyert, hogy mintegy 
kéntelen fzemeit a’ mefzfze való nézésben 
gyakorolni. Azon kívül pedig a* lovaglás 
hafzna a’ belekre nézve ollyan bizonyos, 
hogy valóban tsudállani lehet, miért nem 
folyamdnak többen ehez a’ derék fzerhe& 
a’ has üregében talátató réfzek hofzfza*
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nyavalyáiban, ’s miért fordítanak örőmes_ 
tebb három annyi költséget is a’ Kämpf 
k r is tá lya ira , és más hasonló fzerekre.

Felyebb már meg m utattam, hogy a* 
ízem gyengeségének oka gyakorta tsak a’ 
hasban lévő belső réfzek öfzve fzorittásá- 
b a n , és az onnan fzármazott hofzfzas fzo- 
rúlásban vagyon. Milyen hafznosnak kell 
tehát sl  lovaglásnak lenni a fzemre nézve, 
ha  a’ mértékletes rázódás által a’ belek tu
lajdon mozgásokra ismét fel serkentetnek, 
kötelefségek folytatására vifzont alkalma
tosokká tétetnek, és a'főben fzerfelett meg 
gyűlt nedvefségeket el ofzlattyák, vagy 
azokat meg gyűlni sem engedik.

IIL A’ fzem meg nyugtatásának egy- 
gyik módja, a hofzfzas és nagy 
meg erőltetés után, minden bi
zonnyal a’ kúlömb külömbféle 
tárgyak visgálásában áll, mellyek
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által egyfzersmind a’ lélek is meg 
vidúL

íg y  p. o. már sok ollyan nagy tekin
tetű férjfiakat befzéliettem r é á , a’ kik kén- 
telenek vóltanak fzemeiket a’ Status fzol· 
gálattyában meg erőltetni, hogy meg nyug* 
ta tásokra , a’ terméfzet históriáját ízéles 
értelembe véve, vagy tsupán a ’ plánták 
tudománnyát válafztanák, vagy hogy egy 
rajzolatokból, mettzett képekből álló ki* 
tsiny gyűjteményt fzerezzenek. Mind ezek 
rövid időn oly fzembetünőleg és tagadha
tatlanul tapafztalták , annak * fzenvedő fze- 
meikre ki terjedő hafznát, hogy annak- 
utánna foglalatofságaik mellett fzemeiket 
sokkal inkább meg erőltethették, és még 
is rofzfz következését nem érzették oly 
éröfsen mint annakelotte.

A ’leg terméfzetesebb következés, mely 
az éppen most említett fontos tapafztalás- 
bó l,  azt mondhatni önnként foly, ez :

R
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IV. A’ jádzó fzin igen tzél fzerént 
való meg nyugtatására fzolgálhat 
a munkás Izemnek.

A ’ j'áVfzó fzin élő és élet nélkül való 
tárgyainak egymást fzüntelen fel váltó 
enyelgő képzéltetése, aT ízembe tíinö ellen- 
kezcség a fzép és rofzfz figurák között, 
mellyeknek nézése alatt leg alább egyné
hány fzémpillántatig él felejtyük , hogy 
azok tsák'mesterség müvei, a’ munkában 
el fáradott fzeinnek oly eleven , és a’ látás 
erejét újra fel élefzto gyönyörködtetést 
okoznak, hogy valóban egy pár így töltött 
óra után,1 az émber mintegy ujj látásbeli 
erőben érzi m agát, még pedig annyival 
fzembetünöbben, ha nem tsak a ’ fzem elé- 
gittetik ki a’ kedvesen képzeltetett tárgyak
k a l ,  hanem egyfzersmind a’ fül is az egybe 
illetett hangzatok által; ha nem kételenitte- 
tünk arra igyekezni, hogy az irót mély és 
homályos képzeteinek úttyában kövefsük, 
vagy ha, eröfsen fel gerjefztö indulatok ál-
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tá l  nem vagyunk a’ jádzó fzemélynek egy
néhány fzempillantatig tartó soi'sához lán- 
tzolva.

Ebből könnyű meg ítélni, hogy az el
més tántzos játékok a’ ízem m egnyugtatá
sára főképpen hafznosok lennének.

H a a’ jádzó fzint valóban ollyan helyi
nek kell nézni, a’ hol a ’ munkával nap est- 
vig meg terhelve volt fzemek a’hofzfzú téli 
estvéken, a’ következendő meg erőltetésre 
újj erőt gyüjthefsenek, úgy terméfzet fze- 
rént némely valóságos jobbításokról kelle
ne gondolkozni, m e l l e k  nélkül a’ jádzó 
fzin sok erofsen dolgozó emberek fzemeire 
nézve; még mind ártalmasnak marad; még 
pedig mideneknek felette egy tzél fzerént 
való világositás módját kellene bé vinni.

Valahányfzor a’ jádzó fzinbe megyek, 
leg első érzésem, a’ felsőbb emeletekből 
nézőknek ízemei iránt való fzives fzána- 
kozás; mert mellyik jó ízem álhattya ki 
az ,50—60 gyertyákkal meg rakott függő ,

K 2'
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"vagy a’ lósik ( loge)  oldalára akafztott 
gyertya tartók felyölrol való nézését ,tsak 
egy fél óráig is minden fájdalmos érzés 
nélk'ul, el lialgatván a’ rendkívül fzükségte- 
len , minden izérzés nélkül való aranyos 
tzirádákról ezer ’s meg ezer rétben vifzfza 
verődött súgárokat; meliyek magok is se
gítik a’ fzem kínzását?

Itt vagyon a* második eset, melyben 
az Argand métsefsével való világositás 
módja, minden rnás féle világositás módjai 
felett bizonnyal meg érdemli az elsőséget. 
M ihelyt t. i. a’ jádzó fzin mennyezetének 
közepére, egy fejér fzinre festett, vagy 
tükrökkel k irako tt  kalap kéfzittetik, mely 
ollyan mély, hogy a z , egy Argand métses- 
sével fel kéfzült függő gyertya tartót a’ lán
gig bé fedhet, minden bizonnyal az egéfz 
ház jobban meg világosittatik, mint a’ kö
zönséges, akár függő, akár más gyertya 
tartók által lehetséges; és a mellett a* né
zők fzemei nem fognak többé fzenvedni, 
minthogy a1 métses lángja tsak azok fze- 
meit i l le the ti , a ’ kik fzánfzándékkal a'
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mennyezetre néznek. Tudni való dolog, 
hogy itt kéménynek és fzelelönek kell lenni 
a ’ kalap közepében.

Mindazonáltal a’ nézők fzemei semmi 
miatt sem fzenvednek annyit, sem a’ leg 
első sem a leg felső fzékekben, mind a’ 
jádzó fzin első felén nagy világgal égő méts 
sorok miatt, mert azoknak ártalmas követ
kezéseit semmi módon sem lehet el kerül
ni. A’ leg fzorongatóbb félelem tam ad 
azért bennem, valahányfzor ezekben a z ,  
mind a’ fzemre, mind pedig a’ játékfzini 
meg tsalattatásra (illusio) nézve ártalmas 
fzékekben ollyan férjfiakat fzemlélek, kik
nek fzemeire a’ Statusnak fzüksége va
gyon. Adná Isten, hogy egy főbb Hatal- 
mafság (mert tsak a ’ viheti végben) ezeket 
a ’ helyeket mindenkor ollyan elő fizetők 
fzámára határozná, a’ kiknek az ételen, 
italon, fzekerezésen , lovagláson, alváson* 
és neveknek valamely levél vagy Wechsel 
alá való írásán kivül semmi egyéb foglala- 
tofságok az ég alatt nintsen.
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A ’ munkás fzemeknek még egy igen jó 
meg nyugtatása módjáról kell fzólianom,. 
és ez a’ biliárd, mely minden játékok ko
ronája. Mondjon bár valaki egy játék ne
m et,  mely az értelemre, a’ test egéfségé- 
re ,  a’ fzem meg nyugta tására , a’ ízem 
mértéki gyakorlásra, a’ kéz eröfségére, 
a’ lélek meg vidámitására nézve oly hatz- 
j i os  volna mint a’ biliárd. Következéskép
pen méltó jufs fzerént adhatom a’ követke
zendő és utolsó tanátsot.

V. Télben, a’ midőn gyakorta nem 
•lehet testi mozgásokat tenni a* 
fzabad levögöben, azok az embe
rek, kik kéntelenek nap estvig 
tsak nem fzünetlenül és fzorgo- 
san foglalatoskodtatni ízemeiket, 
az esvét ne töltsék valami ollyan 
játékban, mely helyben ülést kí
ván, hanem válafzfzák meg nyug- 
tatásokra az áldott biliárd játé
k o t
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Ar fzüntelen v a ló , nem fárafztó fígyel- 

llietefség a’ játék minden állásaira, a’ sok- 
fzor meg újjitott kiilömb külömbíele pró
b ák , mellyek által az ember azon álláso
ka t Önnön maga hafznára akarja fordítani, 
a ’ test fziintelen való mérsékelt mozgása, 
(tudni való dolog, ha nem indulatoson jád- 
zik az ember) a’ golyóbist oly fzépen fel 
váltó zöld fzine az afztalnak, és a gya
korta igen hafznos lélekbeli jegyezetek, a’ 
jádzó társ , vagy a’ körül állok felöl, a’ kik 
gyakorta nagyobb réfzt vefznek a’ játék
ban, mint magok a’ jádzó fzemélyek — 
oly jóltévö physikai is egyfzersmind er- 
költsi érzést okoznak, hogy minden bizon
nyal egy illyen meg nyugtatás után, mind 
lelkét mind fzemeit könnyebben és tovább 
meg erőltetheti az ember, mint ha ezen de*, 
rék  fzer nélkül el kell lenni. , .

i · '■

Igaz ellenben, hogy. ha. az ember, 
egynéhány garas meg kéméllése kedvéért 
fziirkületbe jádzik, a’ midőn a’ fejér golyó
bisokat is alig esmérheti meg, akkor a* leg 
jobb fzem is fzenved, akkor az ollyan fze1·
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ínek is ham ar meg gyengülnek, meltyeket 
a ’ terméfzet különösön meg áldott volt, és 
még semmi erőltető munka alá nem voltá
nak vettetve.

Még sokkal hafznosabb lehetne a’ bi
liárd játék a’ fzorgalmatoson dolgozó em
berek fzemeire n ézv e , ha közönségesen 
egy Izéi fzerént valóbb világositás módját 
vennének fzokásba; mert azon kevés gyer
ty ák ,  melíyek a ’ biliárd két oldala felett 
v ág y n ak , még ollyan rofzfzúi is á l lan ak , 
hogy inkább világosittyák a’ jádzó fzemé- 
lyeke t,  mint a jadzo afztalt. Ide járul az 
is , hogy a ’ gyertyák rofzfzak fzoktanak 
lenni, hogy azok igen egyenetlenül égnek , 
hogy a’ világofság ebben a’ fzempillantat- 
ban alkalmas nagy, a’ másban felette ki- 
tsiny. Mitsoda be folyása légyen mind 
ezeknek a ’ fzem egefségébe, m ár fellyebb 
meg mutattam, úgy tettzik azért hogy kö- 
telefségem a’ biliárd jobb meg világositása 
módjáról való gondolatomat ide bé iktatni, 
mely a’ gyertyánál minden bizonnyal ól-
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tsó b b , a’ fzemre’ nézve pedig sokkal hafz- 
jiosabb léfzen.

N c g y ,  fejér ellenzőjü Argand m étses, 
mellyek közül kettő a’ biliárd afztalnak 
a lsó , a1 más kettő pedig annak felső linéá- 
ja felett égne, a’ leg nagyobb biliárdot is 
tökélletesebben, és egyenlőbb mértékben 
világosítaná meg, mint sem azt 50 gyertya 
is tehetné. T sa k  ez a’ világositás módja 
egyforma mindenkor; minden más világo- 
sitások nemeinél, a’ világofság mennyisé
gének unalmas és gjmkorta hirtelen való 
változásai, a’ fzemnek nem kitsiny terhére 
vágynak. Mind az a’mit ezen javallás ellen , 
mely nem tsupa éfzfuttatás fzüleménnye^ 
hanem a’ mely már egynéhány helyeken 
a’ leg jobb következéfsel végre hajtatott* 
lehetne mondani, abban állana, hogy a* 
biliárd afztalok ezen világositás neme miatt 
sokat fzenvednének, minthogy igen kön
nyen el motskoltathatnának. De ez az el
lenvetés azt tartom ham ar el enyéfzik, ha  
a’ tulajdonos, a’jegyzőnek (marqueur) tsak 
valamennyiben való fzoros vigyázatot pa-
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rantsol is; inert tsak a’ jegyző ostobasága > 
vagy restsége miatt árthatnak a’ métsek a’ 
biliárdnak. Itt is fzükséges a’ levegő meg 
romlásának útját egjr oly füst tso által el 
állani, melynek egygyik vége a’ métses 
felett vagyon , a’ másik pedig egy füst űző
vel (ventilátor) az ablak egygyik kariká
jába végződik.

Sokfzor vettem éfzre, hogy az ollyan 
emberek, kikkéntelenek efzekkel, fzemek- 
kel sokat dolgozni, azt gondolják hogy u- 
gyáji tzél fzerént való nyugodalmat adnak 
magoknak, ha egy pár óráig helyt ülnek, 
és sakkoznak. De ugyan hogy kapjon az 
el fáradott fzem erőre ollyan játék mellett, 
mely fzüntelen való helyt ülést, és mély 
gondolkozást kiván? Valójában sok példá
kat említhetnék, hogy a’ sakkozás az ol
lyan emberekben fzembetünő rövid látást, 
és fzem gyengeséget okozott, a’ mely, ha 
az el fáradott fzem mél jobban bántanak 
válna, minden bizonnyal soha sem fzár- 
mázott válna.
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Azon regulák, mellyekhez azoknak 
a fzerentsétleneknek kell magokat 

tartani, a kik fél fzemeket el 
vefztették.

A’ tapaTztalásból már régen bizonyos 
az, hogy a’ kik fzerentsétlenségekre h l  
fzemekkel meg vakultak, minekutánna ezen 
állapothoz hozzá fzoknak, és egéfséges 
fzemekkel eleinten vigyázva élnek, fél 
fzemmel fokkal élesebben és tifztábban lát
nak, mind az előtt mind a’ kettővel láttá
nak. Esmérek olyanokat, kik ez előtt sok 
efztendövel meg vakúltanak fél fzemekkel, 
és még is moft, koros vénségek ellent nem 
alván, a’ leg kényesebb foglalatofságokat, 
éppen ollyan hiba nélkül folytattyák , mint 
folytatták midőn mind a két fzemek meg 
volt.
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Mindazonáltal igen fontos igazságnak 
jmarad a z , a* fél fzemuekre nézve, hogy 
azoknak mind azon lanátsokat, meílyeket 
az egéfséges ízemmel való bánásról elő 
adtam, fokkal nagyobb gondcfsággal kell 
követőiek, mint a’ kiknek még két jó íze
inek vagyon. Egygyetlen egy fzemekre va
ló gondviseietlenségek által könnyen meg 
fofzthatíyák magokat boldogságok marad- 
Tánnyától.

Kezdetben, minden félfzeml ember, 
mihelyt egéfséges fzemének hafznát akar
ja venni, egy fzokatlan mozgást és fájdal
mas fefzülést érez meg vakult ízemében; 
egéfséges fzeme még a’ kitsiny erőltetést 
sem fzenvedheti, mindjárt el fárad, és gyak
ran könyyez.

Ezen jelenségek, mellyek ha sokáig 
tartanak, tagadhatatlanul bizonyítják a* 
fzem nevekedő gyengeségét, többnyire ha
mar el múlnak, ha s l  világtalan fzemet egy 
nehányfzor egybe rétéit vékony gyóltsal 
bi fedi az ember, ennek leg alább a’ mun
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ka közbe mindenkor meg kell esni. Tó- 
kélletesen el lehet pedig ezen rendkívül 
kedvetlen jelenségeket kerülni, ha az eges- 
séges ízemet nem fzorittya az ember ad
dig munkára, mig az (talám valami tüzes- 
ség és évesedés által) egy réfzént oda lett 
ízem telyefséggel bé nem gyógyul, és nem 
fáj. Ha az ember ezen jó indulatból fzár- 
mazott, és egéfzfzen a’ tapafztaláson épült 
tanátsot fzámba nem véfzi, a1 fzem nagy 
meg erőltetésére, mindenkor újj és nagy 
fajdalmok fzármoznak a* beteg fzemben; 
a’ beteg sok ideig minden foglalatofságra 
telyefséggel alkalmatlan léfzen* és egy il- 
lyen tselekedet meg újjitása által, rövid 
időn ollyan gyengeségetokoz egéfségesfze- 
mének, hogy a’ vakságig tsak egy lépés 
hijjával léfzen.
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M á s o d i k  S z a k a f z ,  

A* gyenge fzemekkel való bánásról*

I t t  tsak a* gyenge fzemekre való gondvi- 
seletröl fzólhatok kornyülállásason, mert 
tsak ez illeti a’ nem orvost Tulajdonkép* 
pen való gyógyítása a’ ízem gyengeségé
nek , tsupán az értelmes orvos foglalatos
ságának maiad. Minthogy pedig a’ gyenge 
fzemet tökélletesen helyre állítani nem 
mindenkor, sőt el merem mondani, igen 
ritkán lehet, sok esetekben tsak az a tzél, 
hogy a’ fzem, jelen lévő állapotjánál rofz- 
fzabba ne efsen. Mindazonáltal ez nem 
függ annyira az orvostól, mint azon tzél- 
fzerént való és gondos ízemmel való bá
nástól, melyre a’ betegnek magának kell 
gondjának lenni.
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Szerentsére azzal vigafztalhatom ol

vasóimat, högy a’ ízem gyengesége ritkán 
megyen által valóságos vakságba, ka az 
ezen munkában elő adott javaslásokat figye
lemmel követni akarják. Oh vajba ne en
gednék magokat a’ kontár fzein orvosok
tól, és egygyik orfzágból a’ másba kóbor
lóktól, az elkerülheretlen vakság félelmei
vel gyötrettetni, és ollyán fzerekhez fo
lyamodni, mellyekböl azon nyomorult jö
vendölök pénzt kapnak, az ember fzeine- 
világa vefztét pedig valóban segítik.

I.

, ', Λ  ' » λ 4 · ? ; 1 * , . i «  /  f *  . - ' ,  > . i * ·,

Mindennapi gondviselet a gyenge 
fzemekre*

A’ gyenge fzemekre való gondviselés 
egyben ’s másban nagyon külömböz az 
egéfséges fzemekre való gondviséléstöh 
Miben áljának ezen külömbségek, azt itt
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tifztán meg határozni igyekezem, külőm- 
ben pedig tudni való dolog, 'hogy az ed
dig előadott régulák, mellyek közül egy* 
gyet is a’ gyenge fzemekre nézve ki nem 
vefzek, azokra az emberekre is illenek, a* 
kik nem ollyan fzerentsések, hogy telyes- 
séggel egéfséges ízemmel bírjanak.

Töbnyire a’ gyenge ízemnek a’ vilá- 
gofságot egyátalyában kerülni fzokták , de 
fzerentsétlenségekre rendfzerént inkább ár
talmas mint hafznos módon. Mint p. o. a’ 
rövid látásuak nagyobb réfze zöld perga
menéből kéfzült és fényes firnátztzal bé 
vontfzempaifsal fzokott élni; mások köny
veket raknak a’ gyertya eleibe, vagy a’ 
gyertyát a’ kementze háta megé, vagy a* 
fzoba valamely más fzegeletébe téfzik, a! 
honnan a’ világofság fzemeket nem éri. 
Minthogy mindazonáltal telyes lehetetlen, 
hogy történetből vagy egy egyenesen jövő, 
Vagy vifzfza verődött, és gyakorta kétfze- 
irezett sugár a’ ízembe ne süfsen; minthogy 
még az ollyan estvéli társalkodásokban 
is ,  a’ hol az ember egéfzfzen meg bízott

É
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Faráttyai között vagyon, nem lehet min
denkor , legalább a’ felkelés és elmenés 
közben a’ gyertya lángját telyefséggel el 
kerülni; tehát egy ollyan hirtelen való vi- 
lágofság öfztönnek, melyhez a* ízem hoz
zá nem fzokott, mindenkor nagyobb bé fo
lyása vagyon a’ fzenvedö fzembe, és még 
inkább gyengíti azt. Egyátalyában a’ gyen
ge fzem sokkal könnyebben el fzenvedi 
á’ nagy, de közönségesen el terjedett vilá- 
gofscágot, mint egygyetlen egy gyertyának 
kitsin lángját. Sokfzor találtam helyeinek 
a’ Fest prédikátor ur *) meg jegyzését, hogy 
az égő gyertyát nappal minden gyenge 
fzemü ember sokkal nehezebben fzenved- 
heti, mint estve.

Tehát igen fontos fégula az, hogy

L A’ gyenge fzemü ugyan soha se 
kerülje a’ világofságot egéfzfzen, 

. mindazonáltal azon esetekben f

*) Lásd. Winke aus der Geschichte eines Angcrt- 

krauken.

L
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midőnkéntelen a gyertyához igen 
közel ülni, annak felette nagy iz
gatását fzeliditeni igyekezze.

Ezt a’ tzélt leg könnyebben el éri a z  
ember egy kitsin zöld tafotából kéfzült 
árnyéktarióval, m ellyeta’ sebiben könnyen 
magával hordozhat, és akárhol légyen, a’ 
gyertya eleibe állíthat, a’ nélkül hogy a* 
társaságnak a’ gyertya el dugásával terhé
re lenne. De fzámtalan dolgok vágynak 
még a’ gyertyán kívül i s ,  mellyek a’ gyen
ge ízemet, főképpen estve felette kínoz
zák , és s l  mellyek ellen egy árnyéktartó 
sem oltalmaz meg. Igaz ugyan, hogy a fe
jér ónat az afztalakról el törlötték, de 
nints é még elég tárgy az afztalon, mely 
még az egéfséges fzemnek i s , ha az nap- 
estvig sokat dolgozott, nem kevés unal
m ára vagyon? Vagy talám a’ portzellán, 
melyre egy két virágotska vagyon festve, 
az ezüst kés, v illa ,  kalán kevésbé fény
lenek a’ fejér ónnál ? ’s ugyan eltávoztat- 
nak  é minden fényest 9 % afztaliéi? .Nem
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akad é a ’ fzenvedö fzem, a ’ tehetős embe
rek fzobájában, még elégízer ollyan pallé
rozott és fényes testekre, mellyek töbnyire 
a.’ leg kínosabb érzést okozzák a ’ gyenge 
ízemnek? Annakokáért minden gyenge íze- 
munek fzivesen javaslom, vonja ki magát 
az ollyan estvéli látagotásokból, melly ék
ben az ollyan vifzfza verődött súgárokat 
meg nem akadályoztathattya Egy jól meg 
világosított, pompa nélkül való, de jó izér- 
zéfsel kéízült palotában sokkal jobban fogja 
magát érezni, mintegy ollyan fzobátskában, 
mellyet egygyetlen egy gyertya világosit, 
és a* melyben a’ ízem fényes kéfzületü 
kafztenekre akad.

Milyen ártalmasok lehefsenek a* gyen
ge íremnek a* fényes tárgyak, meg lehet 
ítélni egy esméretes derék férj fi u’ betegsége 
históriájából, a’ ki fzemei kedvéért fzinte 
két efztendeig éhezett, és a* ki réfzfzerént 
& koplalás, réfzfzerént jovendöbéli vaksá
gán valófzükségtelen tűnődése által, fzinte 
ki fzáraztotta magát a* világból. E z a’ férj- 
Hú ifm korában a’ fzüntelen való munka

L  2
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által úgy annyira meg gyengítette volt izé
méit, hogy azoknak telyes helyre állá
sáról soha többé álmodni sem lehetett; ele 
az ö hivatala mellyel folytatott, és még 
máig is folytat , meg kívánta , hogy Ízeméi
nek fzűntelen hafznát vegye. Milyen fze- 
morii dolognak kellett annak lenni, hogy 
sokfzor napokig alkalmatlan volt a  mun
kára , főképpen pedig ha az előtt való estve 
vatsorált. Szeme gyengeségének minden
kori izémbe tűnő n e v e l k e d é s é t ,  t e r m é f z e t  

«fzerént a’ vatsorának tulajdonította, és 
azért étel után testi mozgásokat tett, de ez 
sem akart hafználni, ’s így reá vette ma
gát hogy estve koplaljon. Ettől a ’ fzempil- 
lantattól fogva Ízemének azon hirtelen való 
rofzfzúl léteié telyefséggél ki maradott. A’ 
betegnek fzemei ugyan még mind gyengék 
vo ltának , mindazonáltal mértékletesen 
mindennap dolgozhatott, és hivatalbeli kö- 
telefségeifc ismét telyesithette. Történt egy
ko r ,  hogy ezen beteghez hivtanak vatso- 
ára ; az egyben gyülekeztek’ fzáma nagy 
vólt. Éppen familia ínnepe vólt, és annak 
kedvéért a Házgazdájá most az egy fzer
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ismét meg jelent a1 vatsoránál, de igen 
nagy tűnődésben volt a’ következendő nap 
iránt, mellyet nékem gyötrődve meg be- 
fzéllett. „De miképpen tsudálkozhatik Ex- 
cellentziád” mondók „azon, hogy az Ex- 
cellentziád fzemei egy illyeti vatsora után 
gyengébbek, mint az előtt voltának, a’ 
midőn az afztalon sok oltyan tárgyak 
v ág y n ak , mellyeknek a’ leg jobb ízemnek 
is unalmára kell lenni! Teteiben félre Ex- 
ceilentziád minden fzükségtelen fényes 
pom pát, merek fogadni, hogy az étel az 
Excellentziád ízeméinek nem fog ártani? 
Alig tölt el egy fertály ó ra , és már egy 
ezüst gyertyatartó t, egy ezüst tángyért is , 
’s több eféléket az afztalon látni nem lehe
tett; a’ gyertyák eleibe árnyéktartók állit- 
tattanak; egy igen régi módi portzellán 
afztali kéfzületet huztanak elő megfzokott 
nyugalmából, és valósággal igen különös 
Komédia v o l t , a’ leg ujjabb módi fzerént 
éíő embereket, egy igen régi módi afztal 
mellett nagyon jó kedvel ülve látni. A’ jó 
Há>zgazda is igen jól evett, és midőn más 
napon meg látagottam, egyenesen meg
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vallo tta , hogy két efztendőktől fogva öt- 
lyan jó kedve nem volt, és a’ munkára ol- 
lyan alkalmatosnak nem érzette m agá t,  
mint ma érzi. Meg állottam előbbeni foga
dásom mellett, és ez időtől fogva minden
nap vatsorált — a’ test újj erőre kapott, és 
Pzeme kinzó gyengesége, ámbátor va
tsorált nem jött többé elé.

Egyátalyában az ember magára meg 
tamilja kerülni azon tárgyakat, mellyek a* 
gyenge fzemet felette illetik, még mineke- 
lőtte azoknak káros következései lehetné
nek. A’ gyenge látású ember p. o. ha egy- 
fzer próbálta sötétbe ki ütni, bizonyoson, 
nem fogja azt másodfzor tselekedni.

Fontos regula a’ hasonló alkalmatos-, 
ságokra nézve, hogy fzemeit soha felette 
erőfsen bé ne húnnya az em ber, mert egy 
illyen tselekedet á l ta l , a’ fzem alkalmatos 
sabbá tétetik még több világofság súgáro- 
kal fogni fe l , minthogy a’ fzem bé há
nyása alatt a’ fzemfény erőfsen ki fzélese- 
dik; minthogy pedig igen könnyen meg
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es ik , hogy előbb fel nyitja az ember fze- 
meit, mint sem mindazok az o k o k ,  mel- 
lyekért bé hunyta vala , el tűntenek volna, 
és ekkor sokkal érzékenyebből fzenved, 
mint sem ha mindjárt eleinten minden bán- 
todásnak tárgyúi ki tette volna. Sokkal 
hafznosabb a’ ízemnek alkalmatlankodó 
tárgy eleibe egy fzéket vagy valamit 
egyebet tenni ha nintsen hatalmunkban, 
egy ollyan kínzó fzert egéízfzen el távoz- 
tatni, vagy kerefsen az ember más helyet, 
vagy adjon testének más fordulást, vagy 
végre , ha sl  fény rövid ideig tartó * tartsa 
inkább a’ kezét, nem hunyván, vagy nem 
fogván bé eröfsen fzemeit, egy biznoyoe 
távolságban a* fzeme eleibe.

Abból a’ mit közelebrol a’gyenge fze- 
müek magaviseletéről a’ külömbözo vilá
g o d ig  öfztönére nézve mondottam, a* kö
vetkezendő fö régula foly:

II. A’ gyenge fzemüek ha kénte- 
lenek hóval fedett környékeken
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utazni, oltalmazzák fzorgalma- 
toson fzemeiket, a hóról vifzfza 
verődött súgárok nagy illeté- 
sétöL

A* hó gyakorta a* telyefséggel égés, 
séges fzemeket is oly nagy erővel ille ti , 
hogy azt nagy fzembeli gyengeség követi, 
A ’ hó. világ ellen'leg jobban oltalmazza a* 
gyenge ízem et, a’ vékony, mindazonáltal 
tömött fekete fátyol, de ne lebegjen a’ fzem 
előtt, hanem légjen mint valami álortza az 
ábrázat felső felén ki fefzitve. Telyes bizo- 
dalommal lehet annak hafznát venni ak 
kor i s , midőn az ember föveny e s , és a ’ 
naptól meg világosított környékeken utazik.

HL A’ gyenge fzemek ugyan, még 
inkább meg kivánnyák, hogy a 
gyakor mosás által tifztán tartas
sanak mint az egéfségesek, de 
nem mindenkor jó a gyenge 
ízemnek a hideg viz.
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A’ tehát a’ kérdés, honnan esmerje 
meg a’ nem-orvos, hogy fzemeit tsak ol- 
lyan vízzel moshattya, mely már soká ál
lott a’ fzobába? Könnyű -ezt meg hatá
rozni ; mert ha a’ gyenge látású gyakorta 
érez valami különös hajlandóságot izéméi 
bé húnyására, azután pedig bajoson nyit- 
hattya fel azokat; ha a’bé hányt fzemhéjjak 
olykor olykor magokra ollyan erőfsen réá 
nyomulnak a’ ízemre, hogy azok abban 
valami terhes fefzülésbeli érzést okoznak, 
azon esetekben soha sem hafznái a’ gyen
ge ízemnek a’ hideg viz, sót ellenben igen 
nagy és vefzedelmes ízembeli tüzefségre, 
vagy más ízembeli nyavalyára adna az 
ember alkalmatofságot. Láttam p. o. néha 
oly tartós gőrts terméfzelii egybe vonodá- 
sátfzármazni abból a’fzemhéjjaknak, hogy 
a’ beteg, órákig nem nyithatta fel izé
méit.

Ha pedig a’ ízem gyengeségével a’ 
görtsnek semmi jelei nintsenek egyben 
kötve, a’ hideg vízzel való mosdás éppen 
ollyan fzembetünöleg hafznos, mint a5



milyennek azt az egéfzfzen egéfséges, de 
nagyon meg erőltetett fzemre nézve ta* 
pafztalhatni.

2 ,

A’ gyenge fzemeknek tzél fzerént 
való hafzna vétele, közönségesen 

és különösen*

Majd minden gyenge fzemiiek örven
denek a’ nappalnak, és az éjj közelgeté- 
sével fzomorúak, kedvetlenek , de a’gyen
ge ízeinek főképpen reggel, éppen külöm- 
bözo gondviseietet kívánnak,

A* gyengélkedő fzemek reggel egy- 
átalyában a’ leg kifsebb erőltetést sem bír
ják e l, ’s e* réfzbeli vigyázatlanság által 
könnyen haízonvehetetlenekké tétethetnek 
az egéfz napra. Mig azon fátyol, mely a* 
gyenge fzemeket reggelenként mintegy bé 
vonnya, el nem ofzlott, nem lehet munká
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hoz fogni; sót annak akkoris nagyon a9 

fzem erejéhez kell mérsékeltnek lenni. Fő
képpen kerüljék a* gyenge fzemüek reggel 
az ollyan munkát, mely a' fzem erőlteté
sén kivül fő törést is kiván.

Szint’ ollyan nagy vigyázást kíván
nak a’ gyenge fzemek, más bizonyos órái
ban a’ napnak, főképpen pedig az étel köz
ben és azután. Rendfzerént a’ fejér afztal- 
némük, a’ tángyérok, kalának, ’s több a’ 
félék igen kedvetlen érzést okoznak a’ 
fzemnek, de az tsaknem mindenkor el mú
lik , minekutánna az ember egy nehány 
kalán levest, vagy akármi egyéb meleg és 
leves ételt evett; mindazonáltal abéli bizo- 
dalmában, semmit is a’ mi fzemeit meg 
erőltetné az afztalnál élesen ne nézzen, 
külömhen töbnyire fájdalommal fizet érette. 
Azonkívül is a’ luxus, ámbátor a’ gyenge 
fzemiieknek nagy könnyebségére, főképpen 
estve a’ fejér ón és ezrst afztali kéfzületek 
nagyobb réfzént el töröltettenek, még elég 
ollyan tárgyakat hagyott meg, mellyek, ha 
sokáig nézi az ember, a’ ízemet felette ér
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deklik, vakittyák, és azzal lafsan Iafsan 
a’ tartós olvasás minden következéseit 
éreztetik.

Az étel után a’gyenge fzem mindenkor 
könnyebben ki áll akármeíy erőltetést, 
mint az egéfségcs, ha az eledelekkel es ita
lokkal való élés mértékletes volt, és ha az 
eledelek nem voltak hevitök, fíifzerfzá- 
xnosok.

A’ gyenge fzeműek nagyobb réíze azt 
hifzi, hogy a’ pápafzem a’ nézést sokat 
könnyebbíti, a’ fzem erejét meg tartya, 
vagy még neveli is azt, sőt némelyek a’ 
zöld fzinnek az egéfséges fzemekre nézve 
való hafznÓs vóltából arra a’ hibás ítéletre 
mennek, hogy a’ zöld pápafzem a' gyenge 
ízemnek különösen hafznál. De jaj annak 
a’ízemnek, mellyet pápafzemre fzoritnak, 
minekelötte még az aval való élésre alkal
matos volna. Mert valameddig azok a* je
lek, mellyeket a’pápafzemnek valósággal 
fzükséges voltáról említettem, meg nintse- 
nek, mind addig még a’ gyenge fzemünek
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sem keli az üveggel való nézésről gondol
kodni.

A’ zöld pápafzemek, mellyekkel a’ 
gyenge látásíiak oly örömest é l n e k ,  mind 
a’ munka mellett, mind azon kivül igen ár
talmasok, minthogy azok nimden tárgya
kat másképpen mutatnak, mint sem való
sággal vágynak , minthogy minden tárgy
nak homályos fzennyes tekintetet adnak^ 
mert az általa külöinhén is gyenge ízemet, 
mely tsaktigyan a’ tárgyakat úgy akarja 
látni, a’ mint azok vagynák., rendkívül 
erőltetik, és a fzem gyengeségét nevelik.

3*

A’ munka válafztása a’ gyenge fze- 
mekre nézve.

Az első és leg fontosabb fő regula a* 
gyenge fzemekre nézve, a munka válafz-
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tásában, abban áll, hogy az ember mind
azon munkákat, melljek hofzfzas, éles 
nézést, és nagy fő törést kívánnak, tsak 
teljes nap világnál igazittsa.

Ennekfelette válafzfzon az ember még 
az apróság munkákra, az idötöltésbeli 
olvasásra is ollvan papirofsat és köny
veket, mellyeknek fzine kevésbbé tün
döklő fejér. A* kék papiros (ha más réfz- 
ről a’ tenta elég fekete) leg jobb az Írásra*

De fájdalom! egy időtől foy va a’ nyom
tatásban keveset vigyáznak a’ gyenge 
fzemüekre. Sőt ellenben igen elmések az 
emberek a’ nyomtatásbeli úgy nevezett 
jobbítások ki gondolásában, mely ugyan, 
tifzta, kerek voltáért, ’s a’ fzép papirofson 
való ki tettzéséért, mindenek előtt kedves, 
de a’ mely a* gyenge fzemet, főképpen 
éjjel fzinte oly eröfsen fárafztya, mint á* 
leg kényesebb munka. Tégyen bár egy 
egéfséges fzemü ember önnön magán pró
bát , és olvafson egy pár óráig fzünetlenül 
egy déák betűkkel nyomtatott, úgy neve-
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ZGtt pompás ki adású könyvből, vagy még 
Stereotypból (melynél a’ fzem egéfségére 
nézve ártalmasabb nyomtatás formáját 
nem lehetett volna találni) bizonnyal ta- 
pafztalni fogja, hogy a’ fzem mindenkor 
valósággal el fárad , és ez annyival 
fzembetunöbb, hogy egy német betűkkel 
nyomtatott közönséges könyvből négy óráig 
alkalmatlanság nélkül olvashatni, ’s még 
is a’ német betűkkel való nyomtatást 
mindenfelé kezdik el hagyni, és fzemeink 
ártalmára a* fzebb formát közönségesen 
fel venni.

Nem tagadom ugyan, hogy a" fzép 
tárgy, a’ derék dolgokat magában foglaló 
munka is , a* jó ízlésű köntös által, még 
véghetetlen sokat nyerhet, és hogy fze- 
münk egy első tekintettel valami bizonyos 
kedvefséget érez az Angliából hozott leg 
jobb munkák pompás ki adásában, de ép
pen ollyan kevéfsé tagadhatni, hogy fze
meink , a’ kerek ’s egygyik a’ máshoz ha
sonló betűk nézésében igen hamar meg 
fárad, és alkalmatlan az ollyan műnk*
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hofzfzas olvasására, süt hogy sokan vagy * 
nak a’ kik tsupán az által, hogy fzünetlen 
ollyan ki adású könyveket olvastanak, 
nagy és tsaknem gyógyíthatatlan fzembeli 
gyengeséget okoztanak magoknak; Való
sággal sok Hlyen fzornorú példákat emlit- 
Jhetnék. Azzal telyességgel nem állítom, 
.hogy ollyan pompás ki adású könyveket 
éppen ne keljen olvasni, tsak azt óhajta
nám, hogy azokat ne olvafsák örökké, ’s 
ne o l v a í s a n a k  tsupán ollyanokat. A’ ste- 
reotypok feltalálójának nagy érdemeit bi
zonnyal magam is meg esmcrem, min
dazonáltal a’ gyengefzemúeket intem, ne 
olvafsák azokat; mert a’ hetük egyforma
sága és kerek volta az ollyan ki adások
ban még sokkal terhesebb.

A’ gyenge fzemüeknek fzükség arra is 
fzorgalmatoson vigyázni, nehogy éfzrevehe- 
tetlenül hozzá fzokjanak az apró és sürfi 
Íráshoz, melyre az ollyan embereknek 
mindenkor különös hajlandóságok vagyon; 
mert nemtsak hogy nagyon nevekedik az' 
által fzemek gyengesége, hanem még igen
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tartós es gyakorta kantsalsággal egybe 
köttetett rövidlátás léfzen ezen rofzfz ízo- 
kás bizonyos következése.

A’ gyenge fzemüek kerüljék telyes 
erejekböl mindazon munkákat, mellyek 
terméfzet fzerént akárminémü üveggel való 
nézést kívánnak. Ezen regula fzámban 
nemvételének élébb hátrább vakság, vagy 
leg alább fzinte vaksággal vetekedő fzem 
gyengeség a’ büntetése.

4 ·

Nyugodalom válafztása a’ gyenge 
fzemüekre nézve.

Senkinek sints több oka a’ tartós 
munka után való meg nyugtatás közben 
arra vigyázni, mi hafználhat vagy mi árt
hat fzemeinek, mint a’ gyenge fzemünek. 
Gyakran tapafztaltam mindazonáltal, hogy

M
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ezek a’munka közben fzorgalrnatoson őriz
kedjenek mindentől, valami tsak fzemeik- 
nek árthatott volna, a’ kipihenés idejében 
pedig ezen bőlts előre való vigyázattal ép
pen nem gondoltanak, és így hofzfzú időre 
alkalmatlanokká tették magokat foglala- 
tofságaik folytatására, mellyet hibáson a5 

munkának tulajdonitottanak.

A’ leg közönségesebb estvéli időtöltés 
p. o. még nyárban is (leg alább nállunk) a* 
kártyázás; de a ki kéntelen napestvig 
sokát erőltetni fzemeit, a’ kinek fzemei 
gyengék, minden bizonnyal árt annyit 
azoknak, az ujj, fejér, fényes kártyák által, 
mint ha azt az időt munkába töltötte volna 
el. Nemis említem azon rofzfz következé
seket, mellyeket az egy helyben ülést 
kívánó játék nem tsak a’ fzemre, hanem 
az egéfz testre nézve előbb hátrább okoz.

Még az úgy nevezett lottéria játék i s , 
mely a’ fzámok fel keresése, és az aval 
egybenköttetett külömb külömb változások 
által, akármelyik kártyázás neménél hafz-
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tiosabb az egéfséges ízemnek * rövid időn 
ugy el fárafztyaa’ízemet, mint akármelyik 
erőltetést kívánó munka. Sokízor láttam, 
midőn ez a’ játék nemé nállunk módiban 
volt, hogy a’ gyenge fzemüek kéntelenek 
Voltának a ízámokat fzomfzédjaik által 
kerestetni fel, akármilyen nagyok lettenek 
légyen is a’ lottéria tábláki

A’ lántzot, valámiilt minden eröfs feí- 
hevüiését a" testnek, minden heves indula
tokat egyátalyában kerülni kell a’ gyenge 
fzemüeknek; mert az első esetben az egéfz 
test tartós nagy mozgása és fárafztása, ’s 
az apró por ártalmai által* leg alább a* 
következendő napra haízoiivehetetlenekké 
téfzik magokat, és ha az gyakran esik, ki 
pótolhatatlan kárt okoznak fzemeiknek; 
a’ második esetben pedig a’ ízem gyenge
sége egy fzempillantatban tökélletes vak
ságba mehet által, a milyen példákat 
tulajdon praxisomban valósággal többeket 
láttam.

Hasonló gondofsággal kerüljék a’ gyen·
M  2
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ge fzemüek mindazokat a’ sétáló helye
ket, és barátságos egybe jöveteleket, ahol 
a* fényes gálába öltözött és smukkos em
berek nyüsögnek, vagy ahol fzamtalan em
berek jönnek mennek egy egyenes útan, 
mint p. o. nállunk a5 Práterben, mert a 
gyenge ízemre abból háromló kár való
sággal egybe sem hasonlittathatik azon ki- 
tsiny gyönyörűséggel, mellyel azon fzem- 
pillantatban ott érezni vélnek.

Egyébaránt, kiket a" terméfzet nem 
a’ leg eröfsebb és egéfségesebb fzemekkel 
áldott meg, kövefsék fzorofsan azon ré- 
gulákat, mellyeket az egéfséges fzemek 
meg nyugtatására nézve már adtam.

5 ·

A’ rövid és távol látásuakkal való 
bánás.

Töbnyire az emberek öreg korokban 
valamennyire távólról látnak, minthogy a



fzembugája lapofsabb, a’ ízem által tettző 
hártyái tömöttebbek, nedvefségei sűrűbbek 
léfznek. Némelyekben, a’ mintfelyebb emlí
tettem, miclon vénülni kezdenek, a’fzemlát- 
pontja hitelfeíett távozik elöbbeni helyétől. 
De ha ezek fzorofsan.vigyáznak azon idő 
pontra, melyben pápafzemre kezd fzük- 
ségek lenni, a’ távolról való látás nem kön
nyen nevekedik felette nagy mértékre; 
pedig ez fzükségesképpen meg esik, ha 
fzégyenlenek pápafzemmei élni.

De rövid látásúvá is lehet az ember 
öreg korában, ha t. i. sok efztendeig fog
lalatoskodik tsupán mikroskopiummal lát
ható tárgyak visgálásában ; a’ milyen pél- 
dákot valósággal eleget említhetnék.

De ugyan mi az oka, hogy az urak 
és jól magabiró polgárok között ollyan 
sok rövid látásúak vágynak? már mindjárt 
a’ fzegényebb sorsúak között miért ollyan 
kitsiny a’ rövid látásúak fzáma? ’s mi az 
oka, hogy a’parafztok között egy sintsen? 
Ollyan sok ízben kérdették már ezt töllem,
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hogy kötelefségemnek tartom, arra itt kö
zönségesen felelni.

Szorofsan és sok efztendökig visgál- 
ván a’ rövid látásúakat, vcgre tökélletesen 
meggyőződtem arról, hogy sok egybe jött 
kifsebb s nagyobb okok tselekfzik, hogy 
az urak és tehetős polgárok között ollyan 
sok rövid látásúak vágynak. Az élet első 
efztendeiben meg vetik már annak funda« 
mentőméit·, mert a’ ízük gyermekfzoba, az 
apró jádzó efzköz, a’ fzabad levegőben 
va!ó kevés, és buba módra tett mozgás, 
a’ fzegény gyermeket már előre kéfzitik a’ 
rövid látásra, ’s rendfzérént a’ Hofmester 
vagy Gouvernante, vagy azért hogy a’ 
fzülék paranlsolattyát telyesiteni akarják, 
vagy hogy magok nem fontolják meg s l 

dolgot, vagy valami alatson nyereség kí
vánásából a’ munkát bé fejezik. A’ fzegény 
kitsiny hat efztendős fiún, mint valami 
üstökös tsillagon úgy bámulnak, midőn 
halják, hogy az a’ Romai és Görög históri
ából órákig tud fzajkó módra fetsegni, ha- 
fzintén azon városnak, melyben fzületett,
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vagy famíliájának históriájából semmit nem 
tud is, és midőn végre Tátijának vagy Má
rnájának neve vagy fzüíetése napját, egy 
fzépen le irt versezetben, melyből egy fzót 
sem ért, fzerentsélteti, a’ gyermeket tsó- 
kokkal, a’Hofmestert ditséretekkel, és néha 
pénzel tetézik. De elég — nem akorom ezt 
az utálatos képet égéfzfzen le rajzolni. Már 
ezen vonásokból láthatni, hogy a’ gyerme
kek igen korán kénfzerittetnek nem tsak 
erőltetni fzemeiket, hanem még igen közel 
lévő és apró tárgyak fzüntelen való vis- 
gálásávai is foglalatoskadtatni; nem azt 
kellene é inkább kérdeni, miért vágynak 
oly kevés rövid Iátásúak a’ tehetős em
berek között! Az alsóbb sorsú ember, neven- 
dék fiát leg felyebb a’közönséges oskolába 
küldi, a’ hol a’ tanulók sokasága miatt nem 
fzorittatik oly felette erofsen a’ tanulásra. 
Ezen gyermekek gyakran járnak a’ fzabad 
levegőben, vagy a’ mint falun fzokott esni, 
gyermeki efztendeiket egéfzfzen az uttzán 
töltik el — ha kitsiny tárgyak dolgozására 
kénfzerittetnek i s , fzemeik gyakran és 
eléggé ki nyugofzfzák magokat a’ teméfzet
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fzép és nagy munkáinak fzemlélésében. In
nen könnyű meg fejteni, miért kevesek a* 
fzegény ebb gyermekek között a’ rövid látá
súnk, és miért nem talál az ember egy rövid 
látásút is a’ mezei lakosok között, ’s azon 
hajósok és fzekeresek, a’ kik fzemeik kü
lönös alkotásánál fogva már nagyon hajlot- 
tanak a’ rövid látásra, miért vefztik elvégre 
ezen hajlandóságot említett életek módja 
mellett. Mind ezekből meg lehet ítélni azon 
rövidlátás n a g y  grádufsát, melynek végre 
az illyen felfordúlt nevelés mellett, az ol- 
lyan gyermekek fzemeiben fzükségeskép. 
pen kell fzármazni, a’ kik a* terméfzettöl ·■ 
hibás és erre a’ nyavalyára hajlandó alko
tást kap tan ak.

Ha egy valósággal rövid látású ifiú, 
a’ mennyire lehet kerüli a’ Lorgnettel való 
élést, méltán remélheti, hogy fzemei 50 
efztendös kora után lafsan lafsari megjavul
nak, elannyira, hogy már 40 efztendös 
korában akármely távolságra jól lát. Sokan 
azok közül kiknek ezt adtam tanátsúl., ezt 
felelték. „De ki töltheti úgy el iíiú efzten^
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deit, hogy fzemeinek hafznát ne vegye ?” 
és fzámban nem vévén intésemet a’ pápa- 
fzemet napestvig az orrokon hordozták. A' 
ki ezen elővigyázati regulákat hideg vér
rel meg veti, annak leg kifsebb remény
sége sem lehet, hogy fzemei idővel meg 
javuljanak, sőt ellenben mind rövidebb rövi- 
debb látású lefz; gyakran fog más más pápa* 
ízemmel élni, és élesebb üveget keresni, 
mig végre a’ fzobába sem teheti le a’ pápa- 
ízemet.

Azonközben nem lehet tagadni, hogy 
némely rövid látásúnak valósággal vágjon 
fzüksége üvegre, tsakhogy ne éljen azzal 
a1 mint közönségesen fzoktanak, tsupán 
az egygyik ízemén, tsakhogy tegye azt 
gyakran félre, ha nehezen eínék is az, és 
igyekezzék pufzta ízemmel nézni. Azon 
igyekezet mindenkor elég gazdagon meg 
jutalmaztatik az által, hogy a’ rövid látás 
apad.

A ’ következendő jelekből lehet meg 
tudni, vagyon é ez vagyarnaz rövid látású
nak öblös pápafzemre fzüksége.
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1. Midőn az egéfz fzem, főképpen pedig 
az általtettzö h á r t ja  igen domború, mel- 
I je t  leg könnyebben úgy vefzen az em
ber éfzre, ha  a’ fel nyitott fzemet olda- 
laslag nézi.

2. Ha a’ rövid látású tsak rendkívül aprón 
és sűrűn irh á t,  nagyon akarván pedig 
írn i, a’ hetük formáját el véti, és a’ íze
mével való erányozást el vefzti.

3. Ha szürkületben a’ leg apróbb írást is 
tifztán olvashattya, holott a’ távolról 
látó és egéfséges fzemü alig tudja már a* 
nagyobb betűket meg külömböztetni.

4. Ha két lépésnyi távolságra senkit sem 
esmér meg.

5. Ha a’ végre, hogy a’ fzeme előtt tsak 
egy nehány lépésre lévő tárgy elöl,p. o. 
egy fzek vagy afztal elöl ki térhefsen, 
a1 fzemét félig bé keli húnynia.

De fzükség azt is fzorgolmatoson meg
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visgálni, ha valvon az a’ pápafzem , mel- 
lyet az ember magának válafzt tökéllelesen 
jó é a’ízemének; ez a’ visgálás pedig tökél- 
letesen véghez mehet azon régulák fzerént, 
mellyeket ezen munka első fzakafzfzában 
már meg határoztam , tsak azt az egy gyet 
keli iTK'g itt meg jegyezni, hogy az öblös 
pápaízemnek sohasem kell a’ tárgyakat fe
lette kitsinyen , hanem tsupán tifztán mu
tatni. A’ felette kitsiny itö pápafzemek 
nemtsak hogy nevelik a’ rövid lá tást, 
hanem a’ fzemet éfzrevétetlenül erőltetik 
.is , és azt nagy mértékben gyengítik.

A ’ távolról való látásnak nevekedését, 
a ’koros vénségben tsak úgy lehet meg aka
dályozta tn i, ha az ember gyakran fogla- 
latoskodtattya fzemeit külömb külömb féle 
apró tárgyak nézésével, és fzorgalmatoson 
kerüli mind azon sétálóhelyeket, a ’hol úgy 
fzólva kéntelen az ember mefzfze nézn i: 
mindazonáltal néha ezen régulák követése 
mellett is domború pápafzemre fzorúl a’ 
távolról látó ember — Arról is fzóllottam 
m ár az első fzakafzban.
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6.

A* ízemmel való bánás a terhes be
tegségek után*

Közönséges tapafztalás , hogy a’ fzem 
a ’ terhes betegségek után, főképpen a’ for
ró n y a v a l y á k  u t á n ,  mellyek alatt sokfzor 
vágtának eret, vagy kiilömben sok nedves
ségeket vefztett el a’ beteg, hasonlóképpen 
a’hagymáz után, ollyan gyenge lefz, hogy 
ez a’ gyengeség néha a’ vaksággal határos, 
vagy legalább majd mindenkor méltó féle
lembe ejti a’ beteget a tökéiletes vakság 
iránt: közönségesen véve az illyen esetben 
segedelmet keresnek az emberek, és ezer 
’s meg ezer úgy nevezett erösito orvofság* 
gal élnek , mellyek által a’ nyavalya töb- 
uyire nevekedik inkább, mint apad.

Az én tapafztalásaim fzerént ez a ’ nagy 
fzembeli gyengeség különösen az által múlik



*89
el, és minden abból fzármazandó rofzfz 
következéseket azzal lehet bizonyoson 
meg előzni, ha az ember (a’ mit igen ke
vesen tselekefznek) fzemeit sokáig és tökél- 
letesen meg kémélli, mig tudni illik a’ test 
ismét elég erőre kap, és az erőltetést mind 
maga az egéfz test, mind annak réfzei egy- 
gyen egygyen ki álhattyák. Ez okból mind 
az a* mit az illyen gyógyuló félben lévők
nek javasolni lehet, abban áll, hogy élje
nek jó eledelekkel, de ne ollyanokkal, 
mellyek a’ testet hirtelen felhevitik , hanem 
a ’ mellyek annak tartós erőt adnak.

A’ ízemmel való leg ártalmasabb vifz^ 
fzaélés, mely miatt már sokfzor láttam tö- 
kélletes farkas hályogot fzármazni, abban 
áll, hogy sokan azt hifzik, hogy a’gyógyu
lás idejét jobbra nem fordithattyák, mint 
ha az egéfz napot olvasásban töltik el. Az 
által ehnéjeknek njmgodalmat fzerezni, és 
a’ gyógyulás hofzfzú napjait rövidíteni 
akarják; de nem gondolják meg, hogy az
zal valósággal sokat ártanak fejeknek ̂  
még többet fzemeiknek.
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Ha azt akarja valaki, hogy fzemei a’ 

terhes betegség után hamar meg erosedje- 
nek, legjobb azokatigen kedves, de kiilömb 
külömb féle tárgyak könnyű fzerü, nem 
pedig erőltetett visgálásával foglalatoskodó 
tatni. Annak igen fzembetüno hafznát lát
tam egy nagy érdemu férjfiúban, a ’ kit ez 
előtt egy pár efztendövel gyógyítottam

Egy igen terhes és soká tartott hagy- 
máz végén t. i. úgyannyira meg gyengülte* 
nek fzemei, hogy egy ideig a’ leg irtózta- 
tóbb tűnődésben élt fzeme világa’ telyes el 
vefztésétől való féltében; ezen tűnődése,az 
orvosok váll vonintások, és fzeme világa’ 
mindennapi apadása által hathatósan ne
veltetett , úgyannyira, hogy a’ beteget a’ leg 
fzomorúbb és fzánakozásra méltóbb álla
potban találtam, midőn hozzája hivattat- 
tarm Homályos fzobában való ülést, Ko
lóniái víz gozit, és egyenlő r^Tz kutvizböl 
és égetborból kéfzitett fzemvizet tanátsol- 
tanak , de a’ beteg ezek után igen rofzfzúl 
volt. En azt javasoltam, hogy éljen kön
nyen eméfztheto eledelekkel, mértékle-
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tesen, és erejéhez fzabott idő Tzakafzokban, 
igyék egy poharatska jó bort, járjon a’ tifzta 
fzabad levegőben, gyakorolja fzemeit egyen- 
löleg ofzlott tifzta viiágofságban, és vég
re képeit ’s mineráit nézegefse gyakran , 
de minden erőltetés nélkül. Ezen tanátsomat 
örömmel telyesitelte a’ beteg, mivelhogy 
hajlandóságaival, mellyeknek követéséről, 
in tették , meg egygyezett. A ’ jó férjfiú ba- 
ráttyaival múlatta m agát, gyiijteménnyei- 
nek ez vagy amaz darabjain, ’s tsak hamar 
el felejtette búját, mert fzeme gyengesége, 
melyről már farkas hályogot jovendölte- 
nek volt, két három hetek alatt ollyan 
tökélletesen el múlt, hogy a ’ fel gyógyú lt , 
éppen ollyan hafznát vehette fzemeinek, és 
ollyan tartósan erőltethette mint betegsége 
előtt.

Azon betegségek, mellyek után különö
sen a’ fzem gyenge fzokott lenni, és jó 
darab ideig nyugodalmat kiván, az em
lített forró nyavalyákon és hagymázon 
kivül a’ következendök: úgymint minden 
némi! vér folyások, a’ skárlát hideg, a*
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Verefs és hólyagos himlő; főképpen a* verehr 
himlő u tán , és különösen a’ mar fel női
tekben néha oly nagy fzembeli gyengeség 
marad hátra, hogy ha leg kifsebbet dolgoz
nak is , fzemek azoiuial meg tüzesül, köny- 
vez és fáj.

A’ fő eröfs meg ütése, vagy egy ollyan 
fzerentsétlen esés u tán , mely az agy velőt 
felette meg rázta, a’ fzemre nézve gya
korta igen rofzfz k ö v e t k e z é s e k e t  láttam 
fzármazni. ha a’fzem a’fel gyógyulás ideje 
alatt felette meg erőltetett.

Adhatnék ez úttal a' g)^enge üzemekre 
nézve még némely regulákat, még egyné
hány fontos és gyakor okát említhetném 
a’ fzem gyengeségének ; de m i n t h o g y  ebben 
a1 tekintetben más orvosok eleget irtanak, 
és minthogy ezek az intések tsak ollyan 
embereket illetnek, a’ kik azt merem mon
dani , mindég süketek minden jó tanáts iránt* 
jobbnak tartom mindazokról halgatni hogy 
ezt a’ munkát minden ember olvashafsa és 
.senkit ne botránkoztafsan.
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H a r m a d i k  S^akafz ,

A’ ízemmel való bánásról ? ollyan 
hirtelen esetekben, melljek tulaj
donképpen semmi orvosi vagy seb

orvosi esméretet nem kívánnak.

%

i .

A* fzembugája és a’ fzemhéj közzé 
hullott idegen testek ki vétele 

módjáról.

JV Iilyen  könnyen meg esik az, hogy a* 
nagy fzél valami idegen testet fii a ’ fzembe? 
hányszor nem esik az meg, bizonyos mester
embereknél , hogy vas , fejérón, tsont, f a ,
ezüst vagy arany forgáts hulyon a’fzembe;

N
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és milyen rendkívül oktalanul viseli magát 
az emberek nagyobb réfze az ollyan ese
tekben ?

Az első a’ m i t , nem tudva, tsaknem 
mindenik tselekszik, abban áll, hogy kezé
vel a’ ízeméhez k ap , és fzeme héjját dör
göli; igen ritka dolog hogy ennek rofz 
következése ne lenne, gyakorta pedig meg 
tüzesül és egéfzfzen el romlik a ’ fzem, mint
hogy ezen vigyázatlan dörgölés á l t a l ,a ’ 
ízembe hullott fzegeletes és hegyes testets- 
k ék ,  mint p. o. a’ vas po r ,  a’ fzem külső 
hártyá jába , és némelykor bejjebb, úgy bé 
nyomul, és úgy bé fzorúl, hogy azt tsak a’ 
gyakorlott operátor veheti ki a’ fzem kára 
nélkül. Meg vagyok az iránt győződve, 
hogy ez igen ritkán történnék , ha a’ ha
sonló esetekben jól tudnának bánni a’ízem
mel. A’ fzem tökéiletes el romlása, mellyet 
valósággal sokfzor látunk a’ fzemhéjja alá 
hullott idegen testek miatt fzármazni, ha 
tudnának a’ ízemmel bánni, az igen ritka 
történetek közzé tartoznék.
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Mihelyt valamely idegen test akár 

ininému légyen is a z ,  hatsak nem ollyan 
a ’ mely tulajdon és felolvadható tsipős ter-^ 
méfzete által a’ ízemnek árthat, miijen p. 
o. az oltatlan méfz, a ’ fzembe hull, a’felső 
fzemhéjt a’ fzem pilláknál fogva, a’ men
nyiben lehet a’ fzémtol el kell vonni, és a’ 
főt elő keli hajtani. Legjobb ha ezt az em
ber önnön maga tselekfzi, mert tulajdon 
érzésünk nem engedi, hogy a’ fzem héjjal' 
felette eröfsen húzzuk. De ennek a' tanáts- 
nak tsak akkor vagyon helye , a ’ mikor az 
idegen test a’ felső fzemhéj alatt vagyon. 
Ezen módon azt éri el az ember, főképpen ha 
azt ottan ottan meg ujjitja, közbe közbe egy 
nehány fzempillantatigfzemétmegnyugtat
ván, hogy sok könny gyűl a’ fzembe, mely 
az idegen testet töbnyire ham ar, tökéllete- 
sen ki mofsa, vagy leg alább a’ fzem na
gyobb fzegeletébe vifzi, a ’ honnan a’kefzke- 
no egybe sodort végével könnyű ki venni.

Ha ez a’próba nem elégséges, vonnya 
el az ember az ujját gyengén és gyakorta

N a
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a’ fzemhéjján, a’ külső fzegeleten kezdve a" 
belső vagy az orr felől való fzegelet felé; 
így a’ fzembe hullott idegen test rendsze
rént lafsan lafsan azon verefs és kerekded 
testre hömpölyeg, mely a! fzem nagyobb 
fzegeletének közepében vagyon, és fzem- 
husnak neveztetik; onnan pedig igen kön
nyű a’ kefzkenö fzegeletével* vagy egy 
gyenge etsettel (Pinsel) ki venni.

Végezetre lia ez sem segít, a’ mint fe- 
lyebb emlitém a’ felső fzemhéjt meg fogja 
az ember a’ fzempréminél fogva, és azt a* 
mennyire lehet a’ fzemtöl el vonnya, azom- 
ban a’ főidre néz, és tejfellel vagy vízbe 
fel olvafztott gummival meg nedvesített 
gyenge etsettel a* fzemhéj alá nyúlván, azt 
a* fzem külső fzegeletétöl kezdve a’belsőig 
v o n n y a , illyen módon az idegen test kön
nyen az etsetre fzokotl ragadni.

Tudni való dolog, hogy jobb ezt va
lakinek másnak mivelni, mint a’ fzenvedő* 
nek m agának; mert amaz könnyebben 
jneg láttya hol légyen tulajdonképpen az;
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idegen test, ha t, i. a’ beteget a’ világos
sággal ízembe ülteti, fejét valamennyire há t
r a  hajtya, és aláfelé n é z e t i , ’s egyfzer- 
smind a’ fzemhéjját fel emeli. Mihelyt lát- 
iy a  az idegen testet, azonnal utánna nyúl 
az etset hegyével, és azt a’ fzemből ki 
törli; terméfzetes dolog, hogy igy a’ fzem 
kevésbé izgattatik, mint ha a ’ fzenvedő 
itnaga mivelné azt. Azomban ezt a’ kitsiny 
pperatiot akárki is végben viheti, ha nem 
a ’ leg otrombább és ostobább ember a’ vi
lágon.

Mihelyt pedig vefzi az ember éfzre, 
hogy az idegen test, főképpen az üveg da
ra b ,  a’ vas és egyéb tömött testekből fzö- 
kött fzá lkaa’fzem külső hártyájában, tudni 
illik azon világos,domború hártyában, mely 
a ’ fzines fzemfényt, mint valami óra üveg 
bé fedi, keményen á l l , és az etsettel nem 
lehet onnan ki m ozdítani, egyátalyában 
fzükséges egy ahoz értő orvoshoz folya
modni, külömben a’fzem töbnyire oda lefz, 
vagy leg alább látásbéii tehetségétől meg 
fofz tátik*.
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Ha oltatlan méfz, gálitz k ő ,  fzáraz 
portobák, vagy bors hullott a’ fzembe, azt 
e 8 7  Iiagyotska, vajjal meg kent rajzoló 
etsettel mindjárt ki kell onnan törölni, és 
töstént orvost kell h ivatn i, a’ ki a’ továb- 
bi gj'ógyitást magára vegye. Ha az illyen 
testek ki vételével addig várakozik az em
ber ,  mig az orvos meg érkezik, a’ mi né
ha az első egy két fertály órában lehetet
len , az által tettzö hártyának azon réfzei* 
m el Iveket az ollyan rágó testek többetske 
ideig illettének, könnyen egybe sugorod- 
nak és meg homályosodnak.

Igen fontos regula az is, hogy a’ fel·? 
tyebb említett tsipö ás rágó testeket soha se 
gyekezzen ez ember ki mosni a’ fzemböl; 
hert azoknak ereje eképpen még tovább 
terjed, és a’ vefzedelem a’ fzemre nézve 
sokkal nagyobb léfzen. Tsupán a nyálkás 
vagy igen siros fzerek mint p. o. a’ va j,  
álhatnak' egy fzempillantatban ellent ezen 
rágó testék vefzedelmes erejének.

Nem igen ritka dolog, hogy az első
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fzempillantatokban minekutanna valami 
idegen test esett a’ fzembe, a gorts el fogja 
a ’ fzemhéjjait, az az a b é h ú n y t  fzemet erő
vel sem lehet fel nyitni. Mihelyt ez az eset 
jelenvagyon, orvost Ke l l  hivni, ha nem 
akarja az ember hogy rofz következese 
légyen; a  nem orvos itt nem segíthet 

magán.

Efztelenebb dolgot nem is lehet gon
dolni azon meg rögzött fzokásnál, mely 
fzerént ha valami idegen test esett a fzem- 
be , még egy mást tefznek b e lé , mely rák- 
izem  vagy jóféle gyöngy fzokott lenni. Igen 
gyakran jönnek hozzám ollyan betegek, a 
kik két ’s három naptól fogva fzemhéjjok 
alatt tartyák  az oda esett idegen testet a 
rák  ízemmel egygyütt tudni való dolog, 
hogy azok miatt a’ fzem rendkívül meg tü- 
zesedik; mert hifzem láttyuk, hogy akár- 

- milyen kitsiny lett legyen is a ’ fzembe esett 
tes t ,  akár milyen kevés ideig volt is ben
ne, mindazonáltal a’ fzem egynéhány óráig 
vagy napig vérm es, könyvezo és a’ leve
gőre érzékeny. De mindezek majd el múl-
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n a k , ha a  fzemet minekutánna az idegen 
test abból ki vétetett, hideg vízzel gyak
ran meg mofsa vagy fetskéndezi az 
ember.

2.

A’ ízemmel való bánás külömb kíW 
"* lömbfele bogarak marása után.

A*, darások, méhek, főképpen pedig 
a’ fzúriyogok , némelykor oly eröfsen meg 
marják fz érnünk héjját, hogy a* miatt, tüzes 
és igen égető daganot fzármazik, ’s e’ miatt 
fzemünket fel nem nyithattyuk. Az iílyert 
esetekben leg előbb is meg kell visgálni, 
ha valyon a’ bogár fuiánkja benn maradott 
é a’ testben vagy nem, ’s ha benn, egy vé
kony íbgóval, mint a’ miilyennel a’ fzakálr * 
lat fzokták ki tépni, és a’ mellyet mindenütt 
lehet kapni, ki kell húzni a’ bőrből. A’ da- 
ganotat dörgölni, vakarni, igen ártalm as,

■ i  ■1 > o#
'v . y
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az által igen könnyen tüzefséget és évese- 
cléstokoz az ember a’ fzemhéjjában. H a hi
deg vizbe egykevés konyhasót, közönséges 
vagy glét etzetet (acetum lithargjrri) tölt az 
em ber, és az abba mártott itató £>apirofsat 
a’ daganotra téfz i, mind ez , mind ennek 
következései rövid időn el múlnak. A 1 kö
rös bogarak rakosgatásábol is láttam egy- 
nehányfzor, nagy, tüzes, és igen fájdalma» 
daganotat fzármazni a’ fzemhéjján, mely 
egynéhány napok alatt mindenkor tökélle-, 
lesen el múlt, ha VIII loth tifzta vizet .egy 
könting kámforos fpiritufsal egybe elegyít
vén, ebbe mártott itató papírofsat rakat
tam gyakran reá* :
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A’ fzemmel való bánás, midőn a  
fzem táljának meg sértése után, a* 

vér a bor alá ki ömlik.

Az ütés vagy döfés után gyakorta ol- 
Ivan irtoztató verefs a’ fzem, hogy az ahoz 
nem  értő razt hifzi, hogy a’ fzem örökre 
őda vagyon; m ert a’ ízemnek még a’ fejér 
réfze is sötét verefs, vagy éppen,fekete lé- 
fzen, és néha vérrel töltött zatskó módjára 
függ a  fzem héjjak között. E ’ gyakorta 
mindjárt esik a’ fzem meg döfése vagy ütése 
után , néha pedig későbbre, midőn t. i. a fő 
a ’fzem felett vagyon meg sértve, minthogy 
a’ ki ömlött vér a’ bőr alatt lafsan lafsan a* 
fzemre fzáll.

Igaz ugyan , hogy az ollyan meg sér
tésekkor igen gyakorta fzükséges az orvosi 
óegedeletn, mindazonáltal ha a’ meg sérte
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tett éppen semmi h ibát,  semmi változást 
nem véfzen éfzre meg sértett ízemének lá 
tásbeli tehetségében , ha semmi fájdalom 
nem követi az t ,  és tsak valami nyomást 
vagy fefzülést érez, nints fzükség orvosra, 
mert azon rusnya formája egéfzfzen el 
m úlik , ha a’ következendő fzerrel nedve
sített gyenge meleg ruhával gyakran bé 
fed i: két könting rosmarin levélre tudni il
lik 4 uncia verefs bort, és ugyan annyi vi
zet tölt az ember forrón , egy fertály óráig 
bé fedve ta r ty a ,  és azután ruhán által 
fzüri. Ebből az igen hafznos fzerböl egy 
egy keveset gyenge melegen ’s gyakran a* 
fzembe tsepeget az ember. H a a ’fzem sötét

« . /  T . /  ’ -Averefs fzine mind világosabb világosabb le- 
fzen, 'de ezen fzer végre igen kevés érejet 
n y i la tk o z ta t ja ; egy néhány tsepp fzalamia 
spiritust elegyít hozzá, és ezen elegyítés
sel mind addig folytattya az orvoslást, 
mig a? ki ömlött vér egéfzfzen el ofzlik.

Néha az erofs köhögés, hányás, vagy 
e 8 7  g Jenge meg döfése után a ’ fzemnek, p. 
o. a’ kalap fzegeletével, egy igen világos
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verefs fólt lefz a’ fzem fejériben , mely nem 
fáj, melynek Léteiéről semmit sem tud az 
ember míg a’ tükörbe nem néz, vagy ma
isok arra figyelmetefsé nem téfzik. Ezen 
környulállások között e£ a’ fólt sem tüzef- 
ség, hanem tsupán egy kevés vér, mely a* 
fzembugát a ’ fzem hcjjakkal egybe kötő 
hártya alá ömlött k i , és egéfzfzen a’ fenn, 
említett orvoslás módját kivánnya.

A* ízemre való gondviselés a’ meg 
izzadott ábrázat hirtelen való meg 

. hülése után*

Sokfzor hívnak ollyan fzembetegek- 
hez , a* kik rendkívül meg izzadott ábrá- 
zatjokat hirtelen meg hütötték, vagy hideg 
levegőnek tevén ki, vagy hideg vizzel mos
ván meg magokat. Sokfzor történik ez , 
főképpen a’ mi jádzó fzineinkbpn az első



párteren , a* h o l , midőn aZ igen tele vá
gyon, télben a* firhang felvonásakor igen 
hitves levegő tsapja meg a’ játék nézőt — 
a’ bálokba is sokfzor meg történik a’ tüzes 
tántzok u tán , hogy a* tántzoló palotát a’ 
meleg miatt igen hirtelen hagygya oda áz 
ember, és igen siet a* hüves oldal fzobába. 
Az ollyan esetekben, néha hirtelen egy ve- 
refses, de fzinte által tettzo daganot támad 
a’ fzemhéjjak fzélein, mely gyakorta az 
egéfz fzemhéjjon, főképpen pedig a ’ felsőn 
el terjed; a* beteg azomban semmi egyéb 
alkalmatlanságot nem érez, hanem hogy 
nem tudja fzemeit jól ki nyitni.

Egynehányfzor láttam ezt, a* jádzó 
fzinbe, férjfiakon és afzfzonyokon oly hir
telen történni, hogy ijjedtekben a’ játék 
néző fzint azonnal oda hagyták.

Ez a’ jelenség ugyan magába véve 
kitsiny dolog, ha mindjárt úgy orvosolják 
a ’mint kell; és ez az egéfz orvoslás abban 
á l l , hogy borza virággal és bab lifztel töl
tött és kámforral gyakran meg dörgölt zatss
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kot térzen a’ ízemre. Hufzon négy óra 
alatt rendízerént az egéfz nyavalya el mú
lik. De a’ ki az ollyan esetben izéméit 
mofsa, vagy izgató nedves borítékokat (Ca
taplasma) téfzen réá, könnyen okozhat m a
gának tartós és vefzedelmes ízem beteg
séget.

Mindazonáltal az iltyen hirtelen való 
meg hiilése az ábrázatnak árthat magának 
a1 ízemnek, sőt a’ látásbeli tehetségnek is. 
Mihelyt ollyan jelek mutattyák magokat, 
folyamodjék a ’ beteg késedelem nélkül ízem* 
orvoshoz, mert a’ felyebb javaslóit orvos
lás módja által könnyen el vefzthetné izé
méit, mivelhogy abban az esetben éppen 
más fzerekkel kell élni a’ meg gátolt gő
zölgés (transpiratio) kárainak ideje koránt 
való meg elözhetésére.



A' ízemmel való bánás a’ hólyagos 
himlő alatt.

Ezen rövid elmélkedésemet egy első« 
ben a’ J u n k e r  hólyagos himlőt tárgyozó 
Archívumában akartam  ki adni, de réfz- 
fzerént jó barátaim unfzoló befzédei, réfz 
fzerént azon irtozatós pufztitások igen fzo- 
morú példái, mellyeket a ’ hólyagos himlő 
a’ múlt őszön és télen ismét okozott sokak 
fzemeiben, arra birtanak, hogy azt a’ jelen
való munkához ragafzfzam.

Hitelfelett való milyen oktalanul és a* 
ízéllal ellenkező módon bánnak a’ hólya
gos himlős fzegény gyermekek fzemeivel* 
gyakorta magok az orvosok is, követke
zésképpen semmi sem lehet kedvesebb, 
mint egy telyefséggel bizonyos és egéfz-
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Ízen a ’ sok efztendei tapafztaláson épült 
m ó d , mely által mind azon irtoztató pufz- 
titásoknak bizonyoson elejét vehettyük, 
mellyek oly gyakor és bizonyos követke
zései a* hólyagos himlőnek, és a’ mellyek 
miatt minden efztendöben oly sok gyermek 
yefzti el fzeriie világát·

Igen fzembetünö, és valósággal nagy 
ditséretére fzólgál a’ hólyagos himlő oltá
sának az a’ közönséges praktikái tapafzta- 
l á s , hogy az oltott hólyagos himlő után 
rendkívül ritkák azon fzembeli nyavalyák, 
mellyeket az oltatlan hólyagos himlő után 
ollyan fzámtalan izben látunk fzárm azni, 
és hogy ha fzintén némelykor meg tíizese- 
dik is a’ meg óltattaknak fzeme, még is 
annak folyása koránt sem ollyan velzedel- 
mes és pufztitó, mint a* milyennek az ol
tatlanok ízem fájásait tajiafztalja az ember.

t Közel 16 efztendeje immár, hogy a’ 
fzembeli betegségek orvoslásában engemet 
itt Bétsben meg biztanak. Egygyik efzten- 
döt a’ másikba vetve, jönnek hozzám efz*
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téridőnként leg alább 60—70 ollyaii gyer
mekek *) sl kiknek fzemek a’ hólyagos 
himlő alatt, vagy mindjárt azután rendkí
vül meg-tiizesedett. Némelyeket azok közül 
réfz fzerént a’ nyavalya fellette terhes vol
ta, réfz fzerént a’ fzorgalmatos gondviselés 
nem létele m iatt, telyefséggel nem lehet 
meg gyógyítani, úgy hogy efztendonként 
egyátalyában 8ra toré tehettyük azoknak 
fzámát, a’ kik látásbeli tehetségeket ’s né
ha fzemeket is el vefztik, mindazonáltal 
oly sok efztendei praxisomban tsak egy- 
fzer tapafztaltam, hogy az oltott hólyagos 
himlő után a’ fzem valamennyire meg tü- 
zesedett volna, s’ az is könnyen és hamar 
meg gyógyult. Ezen tapafztalásomat bizo- 
nyittyák más nagy practicus fzem orvosok 
is, kiknek ezen tárgy körül fzerzett tapafz- 
talásaikat fzámba vettem,

? Szükség meg jegyzeni , hogy itt nem fzollok azon gyér* 

mekekiöl, a’ kik a’ hólyagos himlőből már ez elölt 
régen fzármazott fzembeli nyavalyájokban nállom 

minden efztendőbcn nagy izámmal keresnek sege
delmet;

o
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Azon idő pont, melyben a’ hólyagos 
himlő a’ ízemnek ártani fzokott, igen kü- 
lömbözö; némelykor ez már a’ hólyagos 
himlő ki ütésekor meg esik, gyakorta a’ 
meg érés ideje alatt, (stadium suppurationis) 
leg többfzör pedig a’ hólyagos himlő fzá- 
radásakor·, vagy még későbbre is, mineku- 
tánna t. i. a’ hólyagos himlő egéfzfzen el 
múlt. Sokfzor láttam p. o. valóságos hólya
gos himlőt magára fzármazni a ' ízem ál- 
taltettzö hártyáján, és néha egyfzersmind 
a’ test több réfzein is 3—6 héttel a’ meg 
himlőzés után — ezt az állapotát másod 
hólyagos himlőnek nevezem, és az gya
korta vefzedelmesebb az elsőnél. Ezen ké
sőbbi himlők , gyakorta a’ testnek gyenge 
meleg vízzel lett meg ferefztése után ütöt- 
tenek k i ,  mellyet, már a’ himlőzés ideje 
alatt magát ki nyilatkoztatott fzembeli tü- 
zefségért kell vala rendelnem. Számtalan 
példákból meg vagyok az iránt győződve, 
hogy réfz fzerént a ’ himlösök fzemélyes 
minémüségétöl, réfz fzerént a’ himlőzés 
ideje alatt, a ’ ízemre való gondos, vagy 
gondotlan, okos vagy oktalan gondviselet-
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tol, réfz fzerént az orvoslás módjától, réfz 
fzerént pedig a’ betegnek tehetségbeli kör- 
nyülállásaitól függ , hogy a ’ himlő mérge a’ 
ízemet előbb vagy későbbre, vagy éppen 
nem bántya.

A’ hólyagos himlő ideje a latt,  vagy 
azután fzármazott fzembeii nyavalyák 
nagyobb réfzének egyedül való oka, ab
ban a’ többek felett ártalmas, meg rögzött, 
és némelykor magoktól az orvosoktól is 
helybe hagyatott bal vélekedésben á l l , 
mintha a’ himlösnek egy nehány napokig 
fziikségesképpen vaknak kellene lenn i, az 
az , fzemeit bé hunyva kellene tartani, és 
mintha fzemehéjját fel nyitni igen vefze- 
deimes próba lenne a’ ízemre nézve. Fáj
dalom ! hányfzor nem láttyuk, hogy midőn 
egynéhány napok múlva, a’ fzem héjjak ön
ként fel nyitnak, vagy egygyik vagy másik 
fzem, vagy mind a’ kettő is örökre el ve- 
ízett; hihető pedig hogy ez nem történt 
vó lna , ha a’ fzem beteg állapottyát elein 
mindjárt éfzre vették, és illendöleg gyógyí
tották vólna.

O 2
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A’ ki a’ következendő regulákat a? 
hólyagos himlösök körül fzorgalmatoson 
követni akarja , annak fogadom, hogy egy 
esetben sem, vagy igen ritkán fognak a* 
hólyagos himlő alatt, vagy azután, a’ íze
men rofz jelenségek fzármazni, és hogy ha 
a ’ himlő valóban igen vefzedelmes vólt is,, 
és ha fzintén ez vagy amaz betegség fzár- 
mazott is a’ fzemen, mindazonáltal az nem 
fog ollyan ellene álhatatlanúl dühösködni, 
és minden orvosi segedelemnek ellent ál-
Iani, a’ mint eddig, fájdalom! igen sokfzor 

%
meg esett.

í. Mihelyt a’hólyagos himlő ki kezd ütni, 
akár meg dagadtanak a’ fzemhéjjak akár 
nem, ottan ottan meg keli a’ ízemet 
mosni, 4 uncia rósa vízből, egy könting fel 
olvafztott gummiból, és X X X  tsepp Sj^- 
denham Laudanum liquidumából kéfzi- 
tett fzemvizzel.

2. H a a’ fzemhéjjak meg dagadnak, ha  
azoknak izéiéiből ragadós matéria iz
zad ki, mely miatt azok bé ragadnak.
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igyekezzen az ember ezt a’ matériát az 
említett fzemvizzel, melynek ebben az 
esetben gyenge melegnek kell lenni, fel 
olvafztani, és a’ fzemliéjját vigyázva fel 
nyitni- De ennek mindenkor igen· mérsé
kelt vilagofságbán kell esni, mivelhogy 
a ’ felette nagy világofság ebben az eset
ben magára is meg tiizesithetné a’ fze- 
met. Sokat ártana az ember azzal is, ha 
a’ fzemhéjját nagy erővel válafztaná el 
egymástól — elég annyira el távoztatni 
egymástól, hogy a’ fzemvizbol egy" ke
veset a’ fzembe tsepegtetni, a’ fzemhéjjak 
alatt meg gyűlt matériát onnan ki mos
ni , és a’ fzemet meg visgálni lehefsen, 
ha valyon az nem tüzes é , és az által- 
tettzö hártya  nem homályos é. Ha vagy 
egygyik vagy másik meg vagyon, fzük- 
ség hogy az orvos töstént segittsen. A ’ 
fenn irt módon a’ fzemet napjában leg 
alább háromfzor meg kell visgálni.

3. Ha azon matéria, mely töbnyire a ’fzem
héjjak és a ’ fzem közé fzokott ragadni 9 
igen böv mértekben vagyon, és fzijos, el-

* v ·



an n y ira , hogy a’ fzemviz bé tsepegtetése 
által ki nem mosodhaíik eléggé, az emli- 
tett fzemvizet egy igen vékony fetsken- 
dezövel a’ ízem külső fzegeletében, 
gyengén a’ fzemhéj alá kell fetskendezni; 
igy a’ matéria a’ ízem belső fzegeletébe 
lafsan lafsan ki foly, a ’honnan egy tifzta 
ruhával könnyen el lehet törölni.

4. Ma vefzi az ember éfzre, hogy a’himlő 
felette lafsan üt ki, és már a’ fzemhéjjak 
dagadni, maga a ’ fzem pedig a’ világos
ságot felette erőfsen kezdi érezni; a’ be
teget napjában leg alább kétfzer meleg 
feredöbe kell tenni, és tapafztalni fogja 
az ember, hogy könnyebben ki üt, és 
nem annyira a’ főn és a’ fzem környékén, 
hanem a* kezen és lábon lefzen fzámo- 
sabb. Ugyan ezen okból méltán javasol
hatom egyátalyában minden himlősek- 
nek, mint igen hafznos fzert, a’fzembeli 
nyavalyák meg elözlietésére.

3. Ha tsak lehetséges igyekezzen az em
ber az ollyan himlöseket, kiknek fze-



2 1 5

mek már fáj, frifs de tifzta, ’s ha lehet 
meleg levegővel éltetni; mert sokfzor 
láttam, hogy a’ fzernhéjjak daganattya 
égynehány óra alatt el múlt, ha az , az 
előtt bé zárt hirnlos betegeket fzabad 
levegőre vitték. Azomban fzükség arra 
vigyázni, hogy a’világofság iránt külöm- 
ben is igen érzékeny fzem , zöld tafotá- 
ból kéfzitett paifsal fedeztefsék bé, hogy 
igy a’ felette nagy világofság ártalmas 
következéseit el lehefsen kerültetni.

V E G E ,

A ’ nyom tatásbeli kevés és apró hibák meg jobbítása az  
olvasóra bizatik.

V M
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