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APPRO BATI О. 

PRAENOBILI AC EXPERTISSIMO 
VIRO 

DOMINO STEPHANO WESZPRÉMI 
Med. Doét. 

S. P. D. 
GERHARDUS l. e. van SWIETER 

T Ubens fateor me nondum Hungari- 
r cam Lingvam, quam amo tarnen, 

tam bene intelligere, ut absque hae- 
fitatione omnia intelligere poflîm» Pla- 
cuit tamen qualiscumque ille labor 
meus, quem legendo eximio rao Tra- 
fíatui de Puerorum Educatione medica 
& nativitate usque ad tertium Annum 
impendí. Hoc tentamen me firmiorem 
reddét in legendis aliis, et utilitas hu* 
jus opufculi meretur, ut Publici juris 
fiat. Verum eft , quod Herculi cla- 
vam facilius extorqueas, quam Mulier- . 
culis fua praejudicia. Interim tamen 
magna fpes eft , ut prudentiores fal- 
tim refipiscant, et Patres Familias fua 
Auftoritate tueri difcant illud, quod 
utile eft, Vale et me ama! 

 

Vmdobonae 24. April. 175p, 
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NEMES ERDÉLY ORSZÁG KIKÁ* 
LYI TABULA ËRDEMES 

ASSESSORÁNAK , 

Nékem Kegyes Patronus 
Uramnak. 



 

MÉLTÓSiGOS grqf, 
jópatronusuram! 

|^ШЛ4Ш| ezen moflan folyó Eftentfonek 
l&wjrc e!etn értekíznék Toiem NAGY- 

SÁGOD fiomorú Árvaságra пет 
regen hagyatütt lüsded Gróf Kis-Affony- 
kàjânak belyefe-i lejendôNeve/tetésérôl; mind- 
járt gondo/âm magamban^ welly keve/Jen 
vagymk olly büs¿¡res Atyàk , kik Tsetsem'é 
Magzatjaiknak ohs Neve/tetésér&¡ iüy fior- 
gahnatofon gondolkodnának , mint NAGY- 
SAGOD : ko'zMségefen tsak a1 kedvezü 
Anyàkra is tudatîan Dajkákra bízatott ez 
ideig e' do/og , azok fedig ay Ttetsemb' 
Kndedekkel okofabban bârmi пет tudak , 
hanem л' mint Najy Агпуокпак régi meg- 
rögzott helytelen roß fokâfokbôl Hnültak: 

§ 2 eilen 



eUenben ritka az , a* ki ¿rtelmes Orvos 
Doktornak tanätsaval kkánna élni máskort 
hanem miâon meg-betegednek , holott arra 
kellene vtgyâzni kivá/tképpen, bogy meg-ne 
betegednéwk, és a> Nyavalyáktól eleve ól- 
talmaztatnának : innét vagyon mar , bogy 
fôbben hahak k't az Ember tk közzülötEß- , 
tendïn аШ, mint kik Életeknek bt'ôdik Efi- 
tendejêt el-érték vôlna. Mal han NAGY- 
SÁGOD Щу fiemorú panaßomaty aztbely- 
ben bagyta, és m'wtegy maga meg-iUetôdê- 
sével parantsolni mèlthztafott^ hogy Irâsban 
adnàm ait al , mint kelle fsêk a* Szüléknek 
és Dajkâknak magoktàt a' Kisdeâek Neve- 
lésére nézve vijfâlni, Ez az Iras az , 
MÉLTOSÁGOS GROF UR , jó Patro- 
nus Uram , meffjret NAGYSÁGOD«*£ 
meg-tgèrnm-, ezt az Irâfotskât ajânhm Én 
NÂGYSÂGODw^ gúúyába iellyes bizo- 
dalommal lévên , hogy д' meüy indúlattal 
vifeheîik a* kiizonséges fômk elU mozditk- 
sáboz , jó neven-is fogja vemû. /f rhgal- 
tnazô nyehekkel femmït пет gondohk, ir* 
janak jobbat , ba kiknek az Én Iràfim пет 
tettzenek : egybe - vetett vâïlokka! kellene 
mindnyâjunknak az Emberi Newtzet favâ- 

nak 



nak ffôl-mozdhâsàban, munkálódnunk. igen 
feretném , ha NAGYSÁGOD maga böl- 
tsefsige ferént Énnékem arra íttat nyitni 
tnéltóztatnék , mimódon khetne probât ten- 
ni e' mi Neinzetünkben, hogy mid'án a1 Gyer- 
tnekek életehiek negyedik Eftendejét el-ér- 
ték , a' hólyagos Himlöt beléjek ólthatnok : 
bizonyos dokg az fik ezer féldakUl az i- 
degen Orßägokban, hogy a' k'tkbe bé-ólta- 
tott , egy-is azok közzül meg-пет hólt% 
azon feüyül ábrazattya foha meg-пет mots~ 
hit at Ott: az Orv&sß ¡fpotályokban egyné- 
bány Százakban óltottttk-bé, de пет làttam 
egyet-U, máfok fem ta paßt alt ak fohatbogy 
az egiß Te/ién 'ótvennél 'vagy hatvarmàl twb 
Utbtte vóha ki tnagát. Vagyon w¿z egy 
dolog , MELTOSÁGOS GROF URAM, 
meÜyet NAGYSÁGOD»^ engedelmével 
bâtran emlttek : Kozonségefen fájlalhaté do- 
logt bogy d* Baba Meflerségnek vaßag tu- 
datlansága miatt olly fok ezer Lelkeknek 
kefl el-veßni, vallyon пет hànnyen lehetne-è 
arról terni minden nevezetesfârfasâgokban 
az Efáliáróknak? пет lehetne-é htmyen ezt 
4? Doktorsâgnak egyik ßüksegefebb réfieif 
ax Etnberi Nemzetnek haßnara mi kôzdt- 

§ 3 timk-is 



t'ùnk-is labra á/lítant? meg-ùntam màrbéût- 
gatni á* fiegény AfifiorryNéjmek fokpanafi- 
fiât, melly mgy és el-felejihetetlen sèrelme- 
ket vefinek Napo?tként az oktalan vélek va- 
lé bànâs mïatt : abb an az Orfiâgbant a* hol 
Mefterségem gyakorlafa végett forgottam , 
fem Doktor, fem GhtrurgUs, fem Baba fen- 
ki пет lebet, mtg az emlitßtt Meferséget 
a' Baba Dbkttir Profejfornakvezérléfe alatt 
fundamentome/o» meg-пет tanüUya * ii 
aaxái realis manualis operario^/ tévén 
arrólTambizonyságLevelet nemvéfien. Ezek- 
Ш a* három Fel-tételekbol melly nagy ha- 
fon kôvetkeznék Nernzetünkre , ha egytt I 
пет fióllok-iSi ki ki böltsen ait al látbattya. 
De itt meg-áÜapoánunk még пет lebet, mi 
dan d* mi lfjaink névekedni kezdenek, fiük- 
ség bogy bizonyos Reg\i\í¿kat-is adgyùnk e- 
leikbe, mellyek fièrent ai mennyire lebet, in- 
têzzêk magokat egifi Életekbé. Erre nézve 
rbvid Iráfjtskát-is ragaßtottam az E/söböz, 
az Egé/ségnek fem-tartására és л' ksfeßi 
Életnek meg-nyerésêre tartozo fiükséges Re* 
gulá&tf: de ezek пет annyïra л* tôkéllem 
Egéfségîlês kemény Termêfietti, Ember ekre tav 
toznak, mint a? gyenge Terméfietüjen-üto és 

t anulo 



turnio Êmberekre: mïdôn аг Egêfsêges Em 
ier Egéfségênek meg-séríodé/'e nélkht fokat 
el-követ, akkor a' gyenge Termeßetü Ember- 
nek ßoros àhetiboz keil magàt tartaû. Ha 
tzen ait al küldött Iràfimmal valamelly ked- 
vet talàlok NAGYSÁGOD etôtt, nagyße- 
rentsêmnek fogom t art am; azonban ßivem 
ßerint khánom, bogy л' Kozj'mséges Jónak 
el'ôl-mozditâsâra a* Mindenbat ó Ur Iß en 
Hazánk FoFóRendeinek; azok k'özötfSAGY- 
SÁGODnak-is adgyon eröt, Egéfs get és e- 
legendo Kegyelmet. Én pedig mid'ón ma- 

gamattovâbra-is ßokßoritapaßtaltGxa- 
lûjâba egeßßeit le-teßem , 

maradok 

MÉLTÓSÁGOS GRÓF, NaGYSÁGODNAK 

Debretzenben, PünkösdHa- 
vanak6 Nap. 1758- 

dik Eßtend. 

igaz kötelességühívSzolgája, 
WESZPRÉMI IST VAN, 



)aJHÀ ëbjone már vaïaha a¿ 
a' bóldog Idö, mellyben a"a 

J Ertelmes Tuclós Emberek a' 
mi Nemzetünkbén-is a' Gyermek' Ne* 
velésébe belé tekíntenének , tie bíz- 
nák azt egyedül az Afefeony-emberek- 
ré , a' kík tsak Nagy-Annyoktól reá- 
jok feállott régi feokáspk. feerént intc- 
zik e' réèben-is dolgokat. Kôzënsége- 
fen melly hibás légyen a' Gyermek Ne- 
veles, akármelly Ertelmes Ember-is 
kônnyen által-láthatja , ha ir¡eg-tekíntit 
mennyi fok egésségtelen Emberek vagy- 
rak mi közöttünk : mellynek okát na* 
gyobb réfeént annak lehet mlajdoníta- 
ni , hogy kitsínységünktol-fogva rófe-» 
feúl neveltetünk , holmi egyre 's más- 
ra rofefeúl feoktattatunk. Ha ki erroí 
kételkedik» azontúl tola meg-gyözetik* 
ha velero együtt a' Meg-hólttaknak 
Laiftromába belé tekínt , mere onnée 

A írr.é 

 



a A' Kisded Gyerm: Nevel: való 

ímé világoson ki-sül , hogy többen hal- 
nak-meg mindenkor, a' kik Életeknek 
még ötödik Eiitendejét fem érhetik-el, 
mint a' kik azt el-érik, és öt Efeten- 
donél tovább élnének. Ezt az Embe- 
ri Nemzetnek feerentsétlenségét méltó 
bizonyára, hogy minden okos Ember 
feívére végye , és visgálódjék körülöt- 
te, vallyon mi lehet annak az ока» 
és mimódon leheme annak Orvoslását 
fel-találni. Képtelenség vólna itt a' 
Terméfeetet minékünk vádolni, és ha- 
feontalanúl így okoskodnunk , hogy ta- 
lám a' Kisdedek a' Nyavalyáknak és a* 
Halálnak inkább alája vettettenek ter- 
méfeettel, mint fem a' fél nevelkedett 
Ifjak és Öregek ; holott ellenben vilá- 
gos az , hogy a' Kisdedek minden Nya- 
valyákat könnyebben el-türnek, mint 
az öregek; több Nyavalyákat el-hall- 
gatván tsak a' Hideglelést és a' Him* 
lot hozom elol Példáúl , többnyire 
könnyebben által esnek ök azokon» 
mint az Öregek, Jól tudják minde- 
nek, jobban éri a' £él a' magasan feî- 

nöct 



RÖVID pKTATás. з 
nött Fákat, mint a' Foldnek feínén le 
vo apró Tsemetéket. Nézzük-meg a' 
gyenge Báránykákat , a' Madár-fíatská- 
kat , a' gyenge Tsemetéket , akkor 
vagynak azok leg-virágzóbb állapatjok* 
ban, midön még leg-közelebb vagy 
nak Eredetekhez, femmi jó akaratját 
tolök a' Terméfeet meg- nein von ja, 
fem felesleg hafeontalanúl reájqk nerti 
vefetegeti : föt fokkal bóldogabbaknak 
lehet azokat e' réfeben mondani azért> 
hogy tsak egyedül a' Terméfcet által, 
ama' Nevelésben hibázni nem tudó jó 
Dajka által a' Mértékletességnek tsal- 
h atarían, Réguláji feerént illendoképen 
tápláltatnak. Ha a' Szülék-is Kisdede- 
iknek nevelésében a' Terméfeetet kö- 
vetnék mindenben, a' fok Szoptatással , 
kelletlen Étetéssel meg-nem terhelnék, 
azok az ö egésségekbea, Tefteknek 
épségében , feépségében, erejében, el- 
méjeknek vídámságában állhatatoson 
meg-tartamának. 

Tsak az alatson forsu Embereket vé* 
gyük-fel Példáúl, nevezetesen a' Falu- 

A 2 fí 



4 A' KlSDED Gyerm: Nevel: V, 
fi Parafetokat, ezeknek femlfjaik, fem 
Kisdedeik között nintsenek annyi bete- 
gesek , nem-is halnak-ki annyin köz- 
xülök. A' jó egésségben , és a' feép 
Magzatokban a' feegétiy munkás Em- 
bereknek vagyort réfeek , mivcl Élel- 
meknek feük vólta miatt ök igen kö- 
zel vetnek a' Terméizethez : ezek ímé 
bóldogságban élnek ; de bóldoságokat 
nem érzik, okát-is annak nem tudják. 
A' feegény Afeizonynak ha mi Ruha 
rongy a* keze között meg-akadhat , 
azzal takarja-bé Gyermekét; alig efeik 
maga eleget, úgy táplálja Kisdedét; 
még-is elég egésséges , elég eross , e- 
lébb-is labra kél az : azonban a' Gaz- 
dagoknak, az Uri Méltóságoknak Gyer- 
meke, a' ki a' Fámiliának Örököse , 
minden Reménysége , a' fok drága Por-» 
tékáknak fúllyos terhe alatt alig piheg , 
lankadoz, majd tsak meg-nem ful , a' 
helytelen kedvezésnek , a' rendkivülva- 
ló Anyai indiilatnak , egy feóval az ok- 
talan Nevelésnek miatta feomorúan e' 
Világból ki-múlik, Vallyon nem gya^ 

korta 



RöVID О к T A T á s. $ 
korta panafeolkodnak-é illy firalmasan 
az Anyák: az én Kitsinycm feületésé- 
tol-fogva femmit a' gyomrában meg- 
nem tarthat, mindept ki-hány , a' folç 
feüntelen való íirást , rívást míveli, 
Tsuda dolog , hogy ezeknek okát ab 
tal nem láthatják, Vallyon nem vilá- 
gçs dolog-é az , hogy ha ki-hányják 
azt , a' mit efenek , hogy a' gyomrok 
terheltetett-meg ? midön a' feoros bé- 
pólálás közben íirnak, vallyon nem a' 
kötözes árt-é nékik ? Míg a' Gyer* 
meknek Ere je Terméfeeti frisségében 
meg-marad, (fokkal erössebb és egés<- 
ségesebb a' Gyermek midön feületik , 
mint fem mi azt gondoljuk) addig mind 
kiált, el-nem feenvedheti, hogy Ter- 
méfeete feükségtelenül meg-terheltessék, 
azt magáról egéfe erövel kívánja el-há- 
rítani : de ellene ugyan tsak tellyes- 
séggel nem állhat, meg hízik, fel-fúvói 
dik , a' felesleg való és az erôËaktçtel 
el-nyomja , erejében meg-fogyatkozik, 
el-lankad , meg-tsügged> le-ttendesü^ 
A' fcerçntsétlenség ímé meg-esett, de 

A 3 miböl 



6 A' KisDED Gyerm: Nevel: v. 

iniböl feármazott , ki az , a' ki értené ? 
a' feoros bé^póláláftól , a' feorongatáftól 
még fem feünnek-meg , az Eledelt-is ki- 
méUetlentü tömik bêlé mind addig, 
míg a' Has-tekerés , a' fok Bel- menés \ 
*s a' t. után. a' Hyavalya ki-üti , vége-r 
zetre meg-is hal. Jól járt fcegény Kis- 
ded , Ьоцу a' több kínzások alól jó.-? 
i dejen fel-feabadúlhatott. Ugy lévén 
dolga, mint a? Hízlaíónak, miyel meg* 
hízott, azért meg-is öletett. 

Hogy fokhibák és, fogyatkozáspk lé- 
gyenek a' Gyermek Ncvelésben, пeщ 
fcükség azt fokkal prÓbální, hányan 
vagynak a' Gyermekek közzül, kik fe« 
löl feületések után tsak hamar az A- 
nyák íiralmasan így feóJnak , hogy a' 
Gonofsok meg-vefetették. , a' ro.fefeak fel-, 
váltották ? hányan vagynak , a' kik kür 
lombb.-külombb-féleképen el-nyomorod- 
nak ? de hányan , kik még virág-feá-* 
lokban ki-múlnak? hányan Ha még él- 
nek-is, de egéíz Életekben változó e- 
gésségüek? Mindezeket vallyon nem 
ц* roütfL vélek va'.ó. Uánásnak , a' mdatlan 

Nevé 



Rövid О к т а т á s. i 
Nevelésnek kell-é tulajdonítani ? Nem 
feükség ezt nékem több erôsségekkel 
tovább világosítani , mert az okos Em- 
berek könnyen éfere vehetik azt, ha 
tsak vahmennyire-is rola gondolkodnak. 
Látják az ЕшЬeгeк ezt a' Fogyatkozást 
majd mindnyájan, a' ki meg-jobbításá- 
ról gondolkodnék , fenki nints , ha ki- 
véfeek egy bizonyos Társaságot , a' 

s melly nem régtol-fogva kezdett haz- 
zá, és világos élo Példákkal meg-ma- 
tatta, miképen kellessék a' Kisded Gyer- 
mekeket a' józan Okoskodásnak diktá- 
lása feerént rendesen nevelni. Én azt 
akarom itt rövideden a* következen- 
dákben világoson elö-adni. 

Ezekböl az Igékbol éfere lehet ven- 
ni , hogy az én panafeom miben all- 
jon,. közönsegesen ebben, hogy а' Kis 
ded Gyermekekkel fem Ruhájokra fem 
Eledelekre nézve tellyességgel nerajól 
bánnak. E' két Okokból feármazik a* 
Gyermekeknek minden névvel nevezen- 
dö Nyavalyáik. Hogy világosabban a* 
dologhoz ¿óljak , az elsö Hiba és Fo* 

A 4 gyat 
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gyatkozás ebben k\h OUy bal-véleke- 
desben vagynak az Afefeonyok, hogy a? 
moftan. feùletett Kisdedet felettébb va- 
ló melegségben kell tartani ; e' vëgre 
olly fok rendbéli Gyermek-ruhákban ta- 
ícargatják-bé mefterségesen , hogy a'Ru- 
háknak nehézsége majd tsak nem tobbet 
nyom, mint maga a' Kisded-Gyermek: 
à' honnét az ép és egésséges Gyermek 
egy Hónap míílva úgy el-gyengûl , oily 
fázékorinya léfeen, hogy a' küko Le- 
Yegö-eget ebnem feehvedheti , es ha 
toïténik", hogy az Ájtó vagy az Ablak 
vígyázatlanságból' fokáig nyitva tarta- 
vk\ a''nehéz Hideg-aè'r körül vévén, azt 
magába bé-6ívja, 's úgy által-járja, 
hogy abból ki mondhatatlan 'kára kö- 
Vjjtkezik:' de a' mi annál-is ártalma- 
íhhb, majd kevés ido jírtatva ofetán 

feokatlan Hideg és nedves Levegö- 
egen feellyel ideftova kin hordoztatik ; 
é's így nem tsuda ha a' gyenge virág: 
Í;.;I úgy eí-hervad, hogy foha tobbé 
rnçg-nem éled. Az újonnan feületett 
Kjsdedet nem Içell íok Ruhával ter hei- 



Rövid Oktatís. 9 
ni, fem pedig feórossan bé-pólálni; 
ncm kívántatik annak állapatjához ké- 
pest annyi Ruha, mint egyéb Embe- 
reknek , mivel ök Terméfeettel mele- 
gebbek feoktak lenni az idos Emherek- 
ftél, a' mint ezt a' Doktorok' Thermo* 
metrumz. yilágoson meg-mutatja , és e¿ 
okáért ök könnyebben el-türik még a' 
Téli hideg Éjtízakákar-is , mint akarki 
mi közzülünk. EíégPéldáink vagynak 
erre minékünk mind a' régieknél mind 
a' moítaniakml, hogy a' ki-tétetett és 
el-hagyatott Kisdedek fok rapokig él- 
tenek. A' régi Idöben oily feokás volt 
a' Világnak némelly réfeeiben, hogy 
a' melly Szülék Magzatjaikkal bajlodnî 
nem kívántak, vagy ékfcelen ábrázatu- 
ak vóltak , avagy ierentsétlen Tsillag 
alatt feülettették , ök azokat el-vetet- 
ték : hát mit feóljak a' mi Idönk fie- 
rént ama' nagy roppant Városokról, 
hány el-hagyatott Fattyú - Gyermekek 
feedettetnek-fel Efetendônként azoknak 
Utfeáiban ? vóltanak a' régi Idöben , 
kik az ö Kisdedeiket hideg-vizben fe* 

A 5 refc 
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refetették, föt még e'mai napon-is ta- 
láltatnak ollyanok. Ezek a' Példák mind 
arra mutamak , hogy a' Terméfeet úgy 
alkotta a' Kisdedeket, hogy akármelly 
hideg IdÖt-is cl-türnek , minekelötte a' 
rofe vélek való bánás által rneg-nem 
<prötelenittettiek > el-nem betegesednek. 

De ezeken a' Hibákon kivül, hogy 
a' Kisdedet a' fok Ruhákkal terhelik, 
és mintegy fiáraz Feredöben tartják, 
még fokkal cl-feenvedhetetlenebb Hiba 
éz, hogy olly feorossan öfeve 's meg 
öfeve kötözik le-fáslolják ezerféleképen , 
hogy belsö réfeetskéinek nintsen annyi 
helye, hogy azok a' magok Termé-. 
feeti munkájokat végbe vihessék, kül- 
sö* Tagotskái-is terméfeeti feabadtságok- 
tól a'le-kötozés -^iltal meg-fofetatván 
zokat nem mozgathatja, nem gyaka- 
rolhatja ; úgy erössödik-meg akar ki-is, 
ha magát a' mozgás által illendoképen 
gyakorolhatja : a' kemény kötözest a' 
gyenge Teftek nem feenvedhetik-el , 
inert úgy a' vérnek és egyéb nedves- 
tégeknek feabados folyamatja rendes út- 
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jában meg-gátoltatik , a' honnét az-is 
meg-efik, hogy valamelly réfeetskéje. 
meg-is dagad, avagy rendes helyébol 
ki-tekertetvén félre tzoktattatik : ez az 
oka, hogy íokaknak Tagjaiban é.ktelen* 
séget tapafetalunk , tapafetalunk \ew\ 
magunk között nyomorékokat és ero? 
teleneket. Elégedendo Ruhabéli ké-s 
feülete az a' Gyermeknek , ha félre té*, 
vén minden póláló ruhákat, tsak azt 
az oltözetet adják reá» a' mellyet k'u 
ki a? maga állapatjához képest Gyer- 
meke feámára feokott tsináltatni , mit 
don olben hordoztaúk; de ezen min<! 
den ohozetét úgy kell alkalmaztatni , 
hogy egyfeer'smmd reá lehessen adni, 
és róla ismét le-venni , mikor av feük- 
ség kívánja. A' Ruhája hö légyen, fo.- 
ha rajta meg-ne feorktassék » Süvege-is, 
alla alatt le-ne köttessék, Semmiféle 
Tagja ama' hafeontalan ki-gondolt mes* 
terséges kôtôzésekkel vagy egyéb feer-i 
feámokkal ne egyengettessék , mert a* 
Terméfeer az a' leg-jobb nevelö ОаЩ 
femipit welekedni eí-nem múlat, vala- 

mi 
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jni az Embernek , ennek a' leg-neme- 
febb Teremtett-állatnak difeire és ékes- 
eégére tartozhatik; tsak ö rea hallgas- 
fonk. Lábaira botosokat vonni tellyes- 
eéggel nem feükség , hogy inait el-rib 
títván annál inkább tifetaságban lehes-? 
fen tartani, hanemha minden oraban 
máfokkal kívánnók fel-váltani; annyi- 
val-is inkább af Tzipökök feükségtele* 
nek , mert Lábai egéfe feabadtságban 
lévén a' kötczések miatt a' íihbadáftól 
azokat félteni nem lehet, vagy hogy 
helytelenül félre ne feoktassanak, az- 
onkivül könnyebben lábaira lehet allí* 
tani , és köññyebben-is lehet idövel a' 

. járásra el-indítañi : tsak akkor kell lá 
baira mind a' Botost , mind Tzipoköt 
vonni, midön a' fárban feéllyel futká- 
rozni kezd* 

Ez elég együgyü de elegedendö Ru- 
habéli kéfeülete a' Kisdedeknek; elég 
könnyü az Anyákra és a' Dajkákra, 
nézve-is, mert egybe fel-öltöztethetik 
és egybe le-vetkeztethetik a* mint a* 
jfeükség hozza magával ; ama - fok ha* 

£on- 
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feontalan pólálásokkal , Böltsökbe való 
terhes le-kôtozésekkel magokat nem 
fárattják, a' Gyermekeket-ís nem kí- 
nozzak. Bóldogok valójában azok a' 
Gyermekek , kik az illy rabságtól meg-> 
menekedvén feabadon magoknak hagyaty 
tatnak, mert úgy ök nagyobb nyúgo- 
dalombàn lévén * hamarébb meg-erös-» 
födnek , hamarébb kezdenek a' járás- 
hoz ,frissebbek, vídámabbak mind Tes-< 
tckre , mind Elmejeknek tehetségeirô 
nézve. Születésekkor mindjárt azem- 
lített Ruhákba fliehet öket oltöztetJ 
ni, es három egéfe Elztendös korokig 
vélek tsak azt vifeltetni, abban heverw 
tetni , háltatní , altami* Az ido4ájban 
ofetán lehet tsinosabbat a' kinek mint 
tetfeik feámokra tsináltatni, és rende-* 
febb öltözetben jártatñi. A' jaro Vál- 
lok pedig melly ártalmasok légyenek 
a' Kisdedeknek , íok feomorú Példák- 
ból lehet tapafetalni , fokan azok által 
mind Egésségekben mind Tefteftek' áP 
lasaban nagy kart vallottanak : egy f^ó- 
val a' Válloknak bar mindenfóle nemei 

egy 
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egy átaljában el-tôrôltetnének , fokan 
vagynak kivált az Aiifeony nép között , 
kikazok által nyomorékokká lettenek, 
leg-alább egésségekben tsonkulást feen- 
vedtek. Ruhájoknak változtatására néz- 
ve pedig tsak azt lehet mondani, án> 
bar böv nedvességüek légyenek a' Kis- 
dedek , de a' fok¿ori vákoztatás által 
az új Rubik fpongyia módjára böv 
rrtértékben magokhoz bé-feivják azokat 
a' jó tápláló nedvességeket, mellyek 
az ö Teftekböl meg-feünés nélkül las- 
fanként ki-gözolgenek : annyiÈor kell 
tsak váltót reájok adnî, a' mint a* 
rendes tifctaság azt meg-kívánja, mi- 
velhogy a' tifetátalanság és büdosség-is 
èllenben a' Kisdedek állapatjával meg- 
nem egyez, föt ugyan ártalmas-is. 

A4<isdedeknek Táplálásokra még-is 
nagyobb gondosság kívántatik, rrçint 
Ruhâzat jokra ; feorgalmatoson rea kell 
vígyázni , femmit egyebet nékiek ad- 
ni nem kell, hanem a' mi valójában 
jó és egésséges ; fe pedig annal egy 
tseppel-is többet ne, tsak a' mennyi 

Tes 



Rövid ОкТАТаз. »5 
Tefteknek táplálására és nevelésére e- 
légedendo. Halljuk-meg mit mond né- 
künk e' réfeben a' Terméfeet, ha mi 
arrnak feavát fogadjuk, ötet követjük, 
nem igazgatjuk, annyival-is inkább ha 
nem eröltetjük, lehetetlen dolog, hogy 
mi meg-tévelyedjünk. Valamint fein 
ten az Orvoslásnak, úgy a' Nevelésnek 
meíterségében-is hamar meg-tévelye- 
dünk , ha a' Terméfeetnek folyására 
fcorgalmatoson пбт figyelmezünk. Mi- 
don a' Kisded e' Világra jö, fem étel, 
fem ital, femmi provifio nélkül épen nem 
fzükolködik \ mivel az Anyának teje 
ritkán indúl-meg harmad nap elött, bi- 
zonyoson arra mutat a' Terméfeet* 
hogy másfél nap1, fot kétnap-is el-le* 
het a' Kisdedet tapíalas nélkül hagyni, 
tígy látfeik énnékem , hogy nála nélkül 
tellyességgel nem-is feükölködik , mivel 
a' Kisded midön feületik, boséggel va- 
gyon benne a' vér, tele vagyon rus- 
nyasággal, az éhségtôl még nem öß* 
tönöztetik, érzékenységei-is még fel* 
nem ébredtek , azirt ezeket az egyné- 

hány 
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hány órákat a' Terméfeet mintegy böj^ 
toiésnek és nyúgodalomnak órájivá ren- 
deltej mellyekben nyúgodalmot kíván 
a* Kisded Gyermek , mivel a' Szülés- 
nek küzkodése közben mintegy el-lan- 
kadott 's el-fáradott ; azon kivül a' vér- 
is mivelhogy mar moft más útakon 
kezd folyni, mint eddig folyt volt az 
Annya méhében , nem kevés meg- 
háborodása vagyon belolj míg a' nyú-» 
godalom által le-nem tsendesedik » és 
a' Vér a' maga Terméfeeti rendes út* 
jan folyni el-nem indúl Akármelly 
képtelenségnek lássék ez bátor má- 
fok elött » én mindazonáltal azzal 
tartok , hogy jobb vólna bizonyos ide- 
ig tellyességgel nem feoptami, mivel 
az említett ido aíatt többnyire ugyan 
tsak alunni feokott a' Gyermek , azon-' 
ban a' Terméfeet-is addig az Anyànak 
emlojében a' tejet eí-kéfeíti; akkor oíi- 
tán a' Kisded meg-éhezik, nagyobb kíván- 
sággal lévén erösebben feopik , a' melly 
többnyire igen feükséges-is, mivelhogy 
az Afefeonyok' Teje többnyire nehe- 

zen 
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Zen indúl-meg elöfeör. Azt ákarnám 
utóljára, hogy a' kis Gyermeket fem 
ekkor fem máskor álmából folia fel-ue 
Vernék e' yégre -, hogy meg-feoptassák 
vagy étcssék , a' mine a' kózónseges 
ro£fz, Szokás vagyon. Imé ezekra a* 
dolgokra tañí с minket allhatatoson ama' 
jó Meiler a' Tennéfeet , a' meliyekrô 
mindazonáltal kevesen vagynak , a' kik 
hallgamának, a' kik pedig kovetnék fen- 
kik épen nintsenek. Közünseges Szoà 
kás az, hogy mihelyen izületik a' Gyer- 
mek, azontúl lifctböl, fémiye-kásábói» 
vagy egyéb effélébôl tsinált pépet, a- 
vagyrágottat tömnek feájába, úgy kez* 
dik hízlalni. Velzedelmes Szokás ez , 
ne m -tsuda ha Születéseknek elso órá- 
jától fqgvá fokan meg-betegesednek. 
Felettébb fajnállom, hogy az Akfeony 
Ыерпeк gyalázatjára említeni kénízerít- 
tetem, hogy vagynak ollyanok, kik 
mind a' Szülés közben, mind annaku- 
tánna holmi hafeontälan babonaságot 
vifenek végbe, mind az Anva mind a* 
Kisded körül: de én mind azokas el* 

В hem 
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nem hifeem, e'végre igen jó vólna va- 
lamimódon annak végére menni, és a' 
betsüllctes Afefeonyokat az illyen Va* 
ráslásnak vádgya alól fel-feabadítani. 

Hogy a' Kisdedek a' magok tulajdon 
Annyokat feopják nem másokat , a' 
Terméfeet rendelte azt akképen* mi-* 
dön azoknak Emlöjökben jó egésséges 
és tápláló nedvességet kéfeített. Ezen 
kôtelessége alól fenki az Anyák köz- 
2ül magát ki-nem vonhatja mind zà- 
dig, mígvagyon annyiereje, hogy Ta-» 
gainak mozdítására magától alkalmatos , 
de fel-tévén azt mindenkor , hogy tiÉ> 
ta Személly az Afefeony, külömbben 
lévén pedig a' dolog, rea vígyázzon, 
hogy meg-firathatatlan hóltig való Nya* 
valyát a*feoptatás által ne okozzon az 
óártatlan Maradékának. Ha maga feop- 
tatja az Anya Gyermekét, mind arrâ 
mind magára nézve fokkal egessége- 
febb a¿, bátor annakelötte az Áfefeony 
a' maga Nemének tulajdon nyavalyájá- 
Val, mellyet Hyßerka MftBtivak hi- 
vunk, vagy más efíelével küfeködött 

îégyen 
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légyen-is, de a' Szoptatás által feiet« 
tébb fokat fegítenek magokon, gya- 
korta ki-is épülnek abból egéken ; fem- 
mit azzal gondolni nem kell , hogy ok 
gyenge Terme Éetüek és betegesek lé- 
gyenek, mert az által Épüléseket bi- 
zonnyal várhatják. Ez okokra nézve 
aztjavallom» hogy minden betsülletes 
Anyák feemélly valafetás nélkül> a' kik 
tsak a' Szoptatásra alkalmatosok , Em« 
löjöket ne vonják-meg feerelmes édes 
Magzatjoktól. Sok Példáink vagynak, 
kivált az Irjú Aizfeonyok közötr» hogy 
melyeiket feántfeáridékkal el feárafetják» 
a* Tejet azokbâ vifefia verik , dé azt 
tiyerik véíej a* mit fiomorúan kelletik 
említeni, hogy Életekkel jádfeatják ma* 
gokat » gyakorta meg-gyógyíthatatlatt 
Nyavalyákra magoknaít ícéfe útat nyít* 
Пак. 

Hafzontalanúl mentegetik azzal né* 
mellyek magokat, hogy ök erötelenek 
és betegesek , azért tartanak tole , ne 
talám a* Szoptatás által nedvességektol 
meg-fofetatván el-feáradnaki az ollya* 

В 2 nok 
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nok egyátaljában tiecri hélyesen ökos- 
kodnak, inert többnyire az Embérek' 
Nyavalyáinak közelebb való oka neirt 
abban áll, hogy kevés o bennek a' 
nedvesség, fot ellenbeïi az, hogy bo- 
vebben is vagyon mint kellene: jo'llé» 
het az elöizör friss és egésséges légyen, 
de annak bôvsége a' Terméfeetet úgy 
meg-fojtja, hogy az feokott rendes 
munkáját a' Teûben illendoképéh neni 
kovetheti , a* honrtét az Emberben lé- 
vo mindetî vér meg vefetegettetik , és 
igy kôvetkezésképeri fok Nyavalyák 
feárrrtaznak. Entlek igazsága ki-tetkik 
az Örvos Doktorokhak feokáííból, mi- 
dön ök felesleg való Nedvességet véfe- 
Пeк éfere az ö Çetegeikben , Eret vá- 
gatnak , Ñyakok borit áltaí furatják * 
Hólyagot feítatrtak, Fontar.elláx. nyíttat- 
nak ; 's a' t. Tsak magokra hagyorh 
az Afefeony népekre , magok tégyenek 
ítéletet , vallyon az az ö elsö Tejek 
riem a' nedvességeknek bennek ïévô 
bôvségét és terhét jelenti é? azt kell-é 
onékiek viÊfea verni, á' mit a' Ter- 

méket 
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inéÊer ö benne k megnem feenvedhet, 
és ki akar hajtani ? az, ö reájok nézve 
a' Termcfeetnek fepredékje , vallyon 
az áltul meg orvosolhatják-é magokat, 
avagy inkúbb nem ejtik-é öket meg- 
orvosolhatatlan Nyavalyákba? 

Az Afefeonyok elsö Tejének gyenge 
Hast indkó ereje vagyon , a' moftan 
feületett Gyermek pedig tele vagyon 
meg-gyült rusnyasággal , azért nyilván- 
ságoson vétkezik az az Anya , a' ki 
Kisded Gyermekét elsö Tejével nem 
feoptatjn, hogy a' benne régtol fogva 
meg-gyült rusnyaságtól apródonként 
hadd titetíttassék-ki. Idövel ez az elsö 
Teje az Atfeonynak meg-változik , és 
az ö Ha^t tifetító erejét el-hagyja , és 
több tápláló ero kezd benne lenni na. 
ponként, ésúgy lárfeik eza*Gyermek- 
nek leg-jobb Eledele, és azon kivü! 
bizonyos ideig nem-is kellene egyéb- 
nek lenni. Ha-én rajtam allana a' do- 
log , meg-nem engedném , hogy Szü- 
letésekor a' Gyermeknek vagy Eledelt 
vagy más Aizfeonynak a' Tejét adnák, 

В 3 mig 
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míg nem annak feámára a' Terméfeet 
az Annya Tejét el-kéfeítette , föt még 
annakutinna-is a' három elsö Hónapok^ 
ban femmifélç Eledelt az Annya Te 
jen kivül bslé verni nem vólna fcüksé* 
ges , mere annak illendôképen való 
megreméfetésére még nem egéfeen ak 
fcalmatos a' Gyomra. 

Rend feerént elég Teje vagyon az. 
Afefeonynak az ö elsö Gyermekével, 
fot néhánykor az elçgségen fellyùl-is; 
a' Terméfeetre kell vígyázni , a' meg^ 
fogja mondani, mikor kell a' Gyerme- 
ket vaftagabb Eledelre fogni, mikor 
kell azt feoptatni, mikor étetni? foha 
nem elébb, hanemha meg éhezik, Er-^ 
re még is az Anyák foha nem vígyázt 
na.k , ennél pedig egyben nagyobb fo-! 
gyatkozâsok nem lehet. Nem kell 
tigyan-is, azt mondom, foha a* Ter-- 
méfzetnek munkaját massai öfeve za-. 
varni, mind addig kell Téjjel, és 
egyediil Tsets-téjjel tartanî a' Gyer- . 
meket, míg annak tápíálására elége-. 
«Jendö Teje vagyon 2& Annyának. Igy 

leveft 
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lévén a' do log, nékem úgy tetfeik., 
hogy a' Dajkának tifeti mind éz ideig 
még nem egyébben fog állani , hanem 
hogy a' Gyermeket tifetaságban tartsa, 
rengesse, jádzodozzék, nyájaskodjék 
véle. 

Három Hónapoknak el-toltte után 
mintegy meg-kívánja a' Gyermek ofe- 
tán a' vaftagabb Eledelt ; de visgáljuk- 
meg azt-is minémünek kelletik annale 
lenni és mennyinek. Akárki el-hiteç- 
heti bátran magávaí, hogy e' dolog- 
ban nagy Fogyatkozást találunk, eb- 
béli vígyázatlanságból feámtalan fok 
Gyermekek meg-betegednek . Tsúfos 
bé-vett Szokása a' mindeneknek hogy 
valamikor a' Gyermek fir , úgy véle- 
kednek, hogy annak Eledelre vagyon 
feüksége, erre nézve napjában tizfeer 
tizenkétfeer föt többfeör-is meg-feop- 
tatják, ezt tselekefeik véle Éjtfeakán- 
ként-is. Ez olly kozonséges és feenv 
be tünhetö Hiba , tsudálkozni lehec 
rajta , hogy éfere nem véfzik az Em- 
berek. Ha a' Gyermeknek mozgására, 

В 4 kíván- 
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kívánságára és magaviselésére feorgaK 
matoson de értelemmel rea figyelme- 
zünk , könnyén által láthatjuk , hogy 

foha fem fir, hanemha a' Fájdalom- 
tól öztönöztetik : már pedig az Éh- 
ségnek elsö érzése nem köttetretett 
íájdalommal egybç : azért ha meg-é- 
hezík a* Tsetsemö Gyermek, más e- 
gyéb ezerféle Jelekkel mutatja-ki an- 
mkelätte ¿ükségét, minekelötte a' fi- 
ráshaz kezdene. На egésséges а' Gyer 
mek , çs Rubiiban tágon tartatik, ne- 
hezen halla tik annak valaha firása. Azt 
ugyan meg-kell valhni , hogy ritkán 
láthatjuk azokat a'Jeleket a' Kisdedek*. 
ben, mellyekkel Éhségeket ki-jelentik, 
de mi az oka ? ez , mivel még ritkábr, 
ban vagyon nékünk arra alkalmatossá- 
gunk , hogy valaha láthatnók a' fok 
veghetetlen Szopratás és Étetés miatt 
a' Gyetmeket meg-éhezni. Egy neve- 
zetes Hehyen másoknak taníttatásokra 
íllyen rendelés tétetett, hogy a' foga- 
dott Dajkák' gondviselése- alá bízatta- 
%ott Fattyú Gyermekeket kétÊernél 

vagy 
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vagy háromfeornál tôbbfepr hufeonnégy 
órák alatt meg^nem fcoptatják , még-i$ 
olly friss jó egésségek vagyon , a* 
mellynél jobbat" kívánni nem lehet, 
Nagy m a g a rri gyonyorkodtetésével 
feemléltem annak idejében némellykpF, 
hogy bizonyos Jelek által a' magok, 
kívánságokat ally értelmesen mutat- 
ták-ki , mintha egéEen feóval mondot-* 
ták vólna, 

Eledeleknek minémüségekre nézve* 
is elég Hibákat találuok, mert nem 
együgyüképen kéfeíttetnek azok az q 
feámokra. Azoknak az ö Pépjek és 
cgyéb Eledelek Tzúkorral és Füfeefr 
feámokkal vagynak mefterségesen ek 
kéfeítve, kivált azUri Rendek között, 
holott ezeknek egyikét-is foha nem 
kellen« adni a* Gyermekeknek ; nem. 
feükolködik a' nélkül a' mi Teftünk, 
ezeket tsak a' bujaság, hozta közinkbe 
az Emberi Nemzet egésségének meg» 
vefetegetésére, Nem elég hogy kevés 
felébol álljon a' Gyermekeknek Elede- 
le, azon fellyül feükségesképen meg? 

В £ kivan.« 
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kívántatik , hogy gyenge-is légyen az. 
Ebben a' mint tapafctaljuk, fokan meg- 
tsalatnak, mert nem tudják mellyik 
légyen a' gyenge Eledel , úgy véle- 
kednek hogy a' meték vagy vigott 
Téfetából tsinált Eledeleket a' Gombó- 
dákat és egyéb fült avagy fött Téízta-? 
miveket kellessék azon érteni: holott 
femmi nehezebb eméfetetü nintsen e- 
zen értelemben, mint a' tojásból és 
keletlen Kováfeból kéfeittetett Eledelek 
és minden névvel nevezendö Tseme- 
gék. A' gyenge , az-az a' könnyü e*. 
méfetetü Eledelen, hogy éfere vehesse 
akárki-is , azt kell érteni , a' mellynek 
réfeetskéi könnyen el-válnak egymás- 
%6\ , és a' meleg-vizben hamar el-áz- 
nak. A' jól fült Kenyeret lehet az 
én mdâsomra leg-könnyebben meg-e« 
tnéfeteni : ha jól meg-kolt a' Kováfe , 
jó egésséges Kenyeret várhatni belole» 
mert akkor a' Lifetnek, a' Kováfenak 
erössen egybe állott réfeetskéi egymás- 
tól el-válafetatnak , mintegy feéllyel 
fcaggattatnak , el-kéfeíttetnek illendôké* 

pen, 
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рeп , és a' gyenge Gyermekeknek at* 
kalmatos Eledelévé tétetternek. A*1 
Tehén téj-is elég együgyü és kännyü 
eméiítetü Efeköz , igen jó-is véle okeç 
táplálni, tsak az a' Idr, пeга okoson 
bánnak véle, пeга kellene azt meg* 
forralni ; mert ha meg forralják , mind 
ízc minden tulajdonsága meg-változik , 
édessége el-véfe, fokkal fürübbé é$ 
nehezebbé léfeen, és kovetkezésképen 
nem olly könnyen egyelíttethetik öfe* 
ve a' vérrel, hogy azzá ákal változ*. 
hassék. Egy Nehézség adja itt elöl 
magât, ha a' Gyermekek' Eledele tsak 
Kenyérbôl és Téjbol fog állani, meg* 
favanyodik az az ö gyomrokban. A' 
Gyermekek' Nyavalyáinak leg-neveze- 
tesebb és közonségesebb. oka ez, hogy 
a' bé-vett Eledelek ö bennek meg-fa-, 
vanyodnak , mert ha Próbának okáérc 
Kenyérbôl és Téjbôl Pépet tsiaalfe, éa 
a' melegségnek olly grababan- tartod 
egyenlôképen , a' melly a* Gyermekek*'' 
gyomrokban vagyon terméfeettel , rö% 
vididömulva annyira meg-favanyodik* 

mis* 
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mint az Etzet; erre nézve a' Tanáts 
ez , hogy nem tsak egyedül azokkal 
kell táplálni hanem réfe üerént Húsbál 
kéfeíttetett Eledelekkel-is kell értetni , 
melly a' favanyúnak ellenébe téteuk, 
Azok az Eledelek ugyan-is leg-alkalma- 
tosabbak a.' mi Teflünknek táplálá.sára, 
a' mellyek Élo-állatoknak Húsaiból és 
Kerti-veteményekbôl állanak egyfeer's-. 
mind. Mivelhogy mi Húsnak ételében 
gyönyörködö Teremtések vagyunk » 
nem lehet a' Kisdedet egyedül t.sak ve* 
getabi/ekre feorítani. Az Afefeonynak 
teje ha egésséges úgy látfeik , hogy 
réftfeerént Húsból , rééfeerém ped.ig ve- 
getabikkböl a' Termófeet által kéfeít- 
tetett Nèdvésség , és mindenek felett 
leg-jobban meg-egyez az a' Gyerme-. 
keknek Terméfeetivel , könnyen a' véï 
kozzé egyeledik, és azzá által válto- 
zik , ha valamelly kevçs ideig azzai e- 
gyütt , ugyan azon az úton az Erek« 
ben fei 's ala kerenghet, Azt tanáts- 
lom annakokáért , hogy a' Gyermekek 
feie Eledele ímé e' légyen , hogy big 

Mar 
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MarhaMuis lévbe hinyjanak egy kevés 
Kenyeret, avagy fbzzenek-meg abbat! 
Riskasát, mivelhogy ez az utólsó nerri 
oily hamar favanyodik-meg , mint a« 
karihelly Lifetbol vagy Téfetából tsi-» 
nált Müh , és adják azt enniek. A' Gu¿ 
iyán neveltetett közép idejü Marhának 
a' húsából lehet leg-egésségesebb Le- 
vest fözetni ь ebben jobban el-kéfeült 
Nedvességek vagynak , mint ama* vén 
hízlalt Sorékben, avagy a' mellyek já^- 
feolra fogáttatván afefeú éénán , vagy 
korpán , répán , moslékkal hízlaltatnak 
az lítállókban*. Innét vagyon az, gon- 
dolom hogy a' Vad-állatoknak húsar 
kedvescbb ízüeknek tartatnak azok e- 
lött, a' kik az Ételnek külömbb-kü- 
lombbféle nemeiben bujalkodnäk > de 
à' mit itten leg-közelebb mondek* azt 
tsak azokról az Állatokról kell érteni, 
a' mellyeknek Eledelek rendfeerént 
mag és fü feokott lenni. 

A' Gyermekek' Eledelének rnáfik nd- 
№e e' légyen : Forró vizbe vessenek 
annyi Kenyeret , á' menoyit az fel 
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ifeik> annakutánna toltsenek rea friss 
Tejet, de nem kell meg-forralni i fem 
Tzúkort , fem femmiféle Füfcerfeámot 
hozzá adni feükséges nem léfeem Ez 
elég konnyíi > gyenge és egésséges 
ledel, elég tápláló ereje*is vagyon¿ 
Kétfeer kell tsak napjában meg-étetni 
à' topos Gyermekeket, nem többfeör; 
felöfeör a' Levessel, másodfeor pedig 
ezzel a* Téjjel , a' mellyrol moft leg-* 
közelebb feólék. Ha azt kérded men* 
nyit kellessék egyfeer nékiek adni * azt 
felelem arra , hogy azt mar az ö kU 
Vánságok határozza-meg , a' mennyire» 
tudniillik meg-éheztenek. A' Gyerme- 
kek egéfe kívánsággal eünek mind ad* 
dig , míg kell nékiek ; annakokáeit 
gorombául tselekefmek mind azok , kik 
azon fellyül mennek, öket eroltetik* 
kelletlen-is tömik feájokba mind addig, 
míg ki-ném vetik. Nem kell öket le- 
fektetni midön efenek ; hanem olben 
kellfögni, hogy ülö forman lévén ah- 
nál könnyebben le-nyelhessék az Ele* 
delt, könnyebben-is éfere lehet venni, 

rnikor 
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mikor vagyon nékik az elégségig* 

Mikor mar hatodik Hónap tájban 
járnak, mind Ételre való kívánságok 
noni kezd ♦ mind pedig mar jobban 
emëfethemek, lehet napjában hároméor 
étetnij a' mellyet annakutánna egéfc 
Életekben által ne hágjanak. Éjtfeaka 
fe ne fcoprassák ^ fe ne étessék egyá-* 
taljában azt javalíom , hogy meg-éhez- 
vén annál naayobb kívánsággal foghas-» 
fanak reggel az Ételhez. Az Éjtfeakai 
hízlalás annak az oka , hogy némel- 
lyek a' kôvérség miatt annyira fel-fú- 
vódnak i kitsínybe múlik-el , hogy 
meg-nem pukkannak. Ha öket elöfeör 
nem kinálnák , annyifeor riem unfeol- 
ríák, föt álmokból-is* a' mint meg- 
efik , fel-nem vernék ¿ ök azok utáh fo- 
ha nem vágyódnánák; es há Születé-» 
feknek idejekor meg-nem háborítanák* 
egy 's két Hét alatt úgy neki vâlnâ* 
nak , hogy Éjtfeakánkéntyis avagy leg- 
álább nagyobb réfeén az Éjtfeakának feép 
tsendességben alunnának , és ha febéb- 
rednéne&is egyfeer vagy kétfcer vala- 

roelly 
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melly kevés korig, talám az-is tsak 
onnét vólna, hogy meg-nedvesítették 
magokat > és kívánnak ki-tifetittatnij 
Ha pedig feükségesnek ítéltetnék , hogy 
idö közben-is kellene nékiek valamit 
ädrii , egy kevés Téj és viz e' végre 
leg-alkalmatosabb lenne. 

Étetéseket fot mé*g feoptatásokat-is 
az én ítéietem frerént bizonyos idörö 
kellene feorítani mindere nap j hogy 
gyomrok hadd eméfethrcié-meg tokél» 
letesen, a' mit bé-vettenek, és Étel* 
béli kítfánságok rendelt idejében annál 
hagyobb lehetne» Igy a' Gyermek a' 
maga idejére mintegy rea tartván na* 
gyobb tsendésségben lenne, jobban-is 
el-múlamá magát , mint midön min- 
den lépten, nyomon, minden mozdulá- 
sára , minden fivalkodására feoptatják ¿ 
étetik. Ekképen kell vélek bánni mint* 
egy tizenkét Hónapos korokig , akkor 
oltán el-lehet a' Tsetstöl válafetani * 
de nerti elébb» nem-is egyfeer'smind* 
iianem tsak lassanként kell tolök a' 
Tsetset meg-vonni t hogy éfere fe ve- 

gyék, 
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gyék, roidön tole rheg-válnak. Ezt 
annál könnyebben végben leheme vin- 
ni i ha mar annakelötte bizonyos idö- 
re feoríttatott vólna feoptatíúbk. На 
ezek a' le-rajzolt módok feerént bán- 
nának valójában a' Dajkák a' Gyer- 
mekekkel > vélek tifetán bánnának i 
fcépen apolgamák , múlattátnák > ha- 
zúdoznának nékik, é$ minden nap 
ééllyel hordoznák mind hideg mind 
íneleg , mind nedvès mind feáraz idö 
ben egyaránt, hat vagy nyóltz Hóna- 
pok múlva úgy meg-erosodnének te- 
ftekben, hogy töbnyire minden támafe 
nélkül a' Földön eí-ülnének , egy órá- 
ig-is magokat egyfeeribe el-múlamák , 
azután mind az álláfra mind a' járáfra 
tsak hamar rea kapninak , es magokj 
ra gondot vifelnének ; úgy lévén a' 
dolog a' Dajkak -is fok bajtól melle» 
kednének - meg¿ 

Ha azt kérdi valaki én tollem } val* 
lyon minden Gyermekekröl egyaránt; 
vagyon-é itt a' feo ; e' feerént keile 
hát bánni még az olly gyenge eróte* 

С " leu 
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len tsenevéfe Kisdedekkel-is , a' kik 
beteges Szüléktol feármaztanak ? azt 
fdelem rea , hogy nem feinten úgy 
vugyon a' doíog a' mint kozonsége- 
fen vélekednek az Emberek, hogy az 
egéfségtelen Szüléktol örökseg tzerént 
álul mennének a* Magzatokra a' nya- 
valyák. Nem hellyes vélekedéá ez, 
mert a' kik valójábart betegefek, igen 
ritkán nemZenek azok Magzatokat , 
kivált ha az Afefeony Embernek bom- 
lott meg az egéfsége : és kozonsé- 
gefen feólvárt éltes korokban eíhek az 
Emberek hofefeas sénylodozô hyava- 
lvákba, midöri a' terméfeéti feerelem- 
nek lángja feintért már aíúvó félben 
van. Bizortnyára riem íehet a* Szü- 
1-kre* kenni y? MagZatokriaíc az olly 
ryavalyáknak okát , a* mellyekben a" 
Szülék Magzatjoknak feületéfek utárí 
a* mértékletlen élet áítal eíienek, Rit 
kán panáfeolkodnak az Emberek addig 
arról * hogy ez vagy amaz nyavalya- 
jok Szüléjektol adatott által ö reájok, 
míg ñera e^éfefeen Ember kort érte- 

пeк y 
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nek , akkör a' mértékiétlen életre ad- 
jak magökat i a' melly által magoknak 
nyavalyákat bkoznak , okát pedig a- 
zoknak Szüléikben kerefik , nem pe 
dig a' magok mértékietlen ëletekberî; 
Ritkan tapafetaljuki bogy a' Kisdéd 
Gyérmékben meg-tettzenék a' Failli 
liànak Nemzetséges nyavalyája. Tàs 
gâdni ügyan nem lehet, hogy a' gôîy- 
Vas, frântzus, es igen sülyös Atyáktól 
és Añyáktdl fearrhazott Magzatok Szü- 
léikriek nyavályájokbahn ne réfeesül^ 
tlériek ; de felettébb rit ka példák az 
ollyanok» ha egybe vetjük azokñak 
£ámokkal , a' kik minden furtdamen- 
tom nélkül Sziiléiket méltatlanúl kái> 
hoztatják, holott nyavalyájoknak 
és valósagos oka, vagy magokbán ta- 
láltatik-fel , vagy a* ro£ nevelésben , 
a' rfjelly által még idönek elötte meg- 
vefetegettetnek. 

Meg - lehet engedni bizonyos érte- 
lemben, hogy a' Szülékrol által feál- 
lanak a' Magzatokra Ôrôkség feerént 
a' nyavalyák , de tsak apnyiban , a» 

С a men 
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mennyiben fel-téfefeük azt, hogy né- 
melly Szükknek mind külsö mind 
belsö Tagjai , Tagjaiknak réfeetskéi 
Terméfeet feerént oily gyengék, hogy 
ha valainelly kulso ero* járúl hozzájok, 
vagy mérCikletlen eletre adják ma- 
gokat , egéfségekben könnyen válto- 
záft tenvednek , nyavalyaba efiick : 
ha mar uz iliyen gyenge Termélzetd 
.Szüléktol ugyan gyenge Termátetü 
Magzatok kármaznak , és bator olly 
hafonlatofság légyen-is mind a' kéc 
reizrol Ta¿jaikb.m, mint a' mellyet 
ábrá^atjokban legg-kiflTebb vonáfiban-is 
tnpaferalunk , de könnyen elkne le- 
het annak allant a' Kisded Gyerme- 
kekre nézve a' jó Dajkálkodás és ne- 
velés által , a' fel-ferdiilt If jalera néz 
ve pelig a' jó¿an é'et által, és, kö- 
vetkezésképpen fenki-is Sziüéf<nek. 
ftyavalyájk orokség feerént birni nem 
fogja. Mind ezek után végezetre jnár 
így fejezem bé , lia az erötelen és 
beteges Kisdedeknek a' KoZonséges 
bé vett feokás feerént rend kiviil ked* 

vez 
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veznek , öket akképpen nevelik, on- 
net a' Éármazik , bogy jobban el- 
erötelenednek naponként : de ha egés- 
séges tejet feopván a' meg -mondóte 
inódok és útak kerént hánn^k yelek, 
eröt vévén laíTanként meg-javúlnak : 
és tsak egyedül eгеп neveléíhek mód- 
ja ákal épülhetnek ki erotlenségek- 
bôl. Légy n bátor akármelly Fami- 
liának valamelly Kemzetséges nyava- 
lyája , nem vétzem ki még a' golyvát- 
is , fem az orültséget , avagy nyava- 
lya toréít , de ha annak okoiYai a* le- 
írt módok feerént tseleke£nek, és a' 
józan okoskodáfnak réguláji feerént a' 
mértékletefséget köverik , máíodik 
vagy leg - fellyebb. harmadik íznyire 
mind^tfíéle Nemzetséges nyavalyából 
a' Farniliának azon lineája tôkéllete- 
fen ki tifetúl. 

Tagadhatatlan dolog az töbnyire az 
Uri renden levo Afefeonyságok ritkán 
feoptatják magok Gyermekeiket , an- 
nak pedig nagyobb rétént az az oka , 
ipivel a' bé-vett feokás feerént el- 

С 3 únnak 
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únnak azokkal bajlódni ; de. nem vól- 
na az Ö' elöttök oily únalmas dolog, 
ha' módjáyal tudn^nak vélek bánni. 
Nofea rnondanának le Ö Nagyságok 
egy kevés korig melyeiknek képzek 
difeefségéro.l , igaz Anyai feereteteket 
ne vonják-meg Szerelmes Gyermeke- 
\k%ö\ és a' moftan }e - rajzolt módok 
|erént kezdeuének azokkaV bánni: 
ñagy magok gyonyorködtetését fog- 
\Щ" abban. tapafetalni , femjmit attól 
nem tarthamak, hogy a' íbfc Gyer\ 
mek firás Kedves Férjeiknek fülöket 
meg - botránkaztaffá , mert ha ekkép- 
'$e.r\ ÍQgbak a'- GyermekekkeJ yaló há- 
náshoz , úgy a' Kisded mindenkor 
tser\defségben léfeen , nem fos^ firni 
ríni , nyájafon jádzattatja magát ^ ma-s 
folyog , nevetkezik , vagy alúfeik. Az 
értelmes Hazas Személlyeknek nem 
lehet nagyobb múlattságok , mint az 
illyen Kisded nyájas Gyermekek. Ça]*, 
lalható dolog bizonnyára , hogy né- 
melly Anyák Kedves Szülötjöket há- 
zaikban meg nem feenvedhetik , más 
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Dajkára bízzák , a' kinek fem annyi 
értelme nines , fem pedig oily indú- 
latral hozzá nem víleltetik, mint a* 
Szülck : ugyan hogy-is lehet az meg , 
tsudilkozáíra méhó dolog , hogy az 
okos Emberek , a' kiknek egé£ mod* 
jok vagyon benne , fajnállanak annyi 
fáradságot, hogy Magzatjoknak egês- 
ségekre és elö-ittenetelekre v^gyázza- 
nak: ímé más egyébb házi és kerti 
alávaló hijábanvalóságcktul fáradságo- 
kat nem kímillik : bizonnyára egye- 
nefen a' Terméfeet eilen vétkeznek, 
mert az á.ltal minden Emberbe.'. belé 
óleatott a' maga maradékinak feerete- 
te. Minden Atyáknak yalojában azt 
javallom , hogy Gyermekeiket magok 
feemek elött neveltefsék, fiorgalmatofon 
rea vígyázzanak, hogy okofsággal for- 
golódjanak azok korül az Anyák és 
a' Dajkák , igazitsá-k vitba, a' hol 
ezek el találnak tévelyedni. A' Gyer- 
mek nevelés nem BONA DEA Iften 
Afefeonynak titkos tifetelete, hogy 
onnét a' Férjfiak tellyefséggel ki-re- 
iefeteûènek. С 4 Min- 
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Minden Anya tarwzik feemélly vá- 

lafztás nélkül a4 maga Szülött Gyer- 
mekét ftoptatni, nein tsak arra nez- 
ye, hanem magára nézve-is ; mers 
ha egéfséges az Anya , egéfsége az 
által meg-'tartatik ; ha pedig gyenge 
crötelen , töbnyire az által meg-erö- 
södik. Kem ¿ükség az , hogy az 
Ànya tartsa , olében hordozza , és 
apolgaíía fe\intelen ; nem-is fok idöe 
veftt-el az An y a azzab Hufeonnégy 
¿rák aîatt né'gyfeer leg-fellyebb elëg 
à' Gyermeknek Tsetset adni, akkoi 
hadd fcopjon mindenikbol annyit, a** 
mennyi neki feükséges : azutári kezé- 
ben lehet adtii a' Szólgálónak , de 
tsinos és okos Szemëlly légyen az , 
a' ki egyfrer'smind mindenekben feófc 
fogadjon , vifelje gondját annak , étes- 
(e, tifetán tarrsa , miilattafla, söt Ma- 
gával-is háltathaj)fc. Nem oily egefse- 
ges rní? Ai¿feonynak a' teje, a' Gyer- - 
rnfîknek , mint a' maga tulajdon An- 
nyàç feokott lenni. A' Száraz Dajka- 
•ágot én úgy nézem , mint a' melîy 

a' Ter- 
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a' Terméfeettel egyenefen ellenkezik , 
az mindenek felett leg-ártalmaíabb. 
Számtalan fok példákból ki-sült az 
mar világofon , hogy a' melly Gyer- 
mek Tsets nélkül éárazon neveltetik, 
három közzül-is egy alig él meg, 
A' Ki Gyermeket okofon és hellyefen 
akar nevelni , feükség hogy az а' Том 
méfeeti dolgoknak eíméretiben kiválc 
az Emberí Terméfeemek mdásában 
jártasabb és koltefebb légyen mint a-; 
ícármellyik Ieg-hírefebb Dajka-is, azoa 
fellyül nagyobb gond és figyelmetefség-. 
is kívántatik ahoz, mint a' mellyet 
Kozonségefen lenni tapattalunk : ezo- 
káért nem helytelen dolgot fogoak aV 
Szülék tselekedni , ha valamelly ér- 
telmes Orvos Doktosnak tanáttsával e'> 
réfeben-is élni kívánnak. 

MidÖn pedig a' meg-efik , hogy a*» 
Kisded Gyermeket feülö Êàes Annya 
hem (¿optathatja , vagy azért hogy idö 
nap elött a' Halál áítal tolle meg-fofe- 
tatott, vagy ha él-is, áe valarrvelly ne* 
yezetes okra nézye tellyefséggel a* 

С 5 feop- 
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nak meg is oily Afefeonyok, kik ezzel 
nem gondolván femmit-is, ugyan azon 
téjjel ktt, h'rom Gyermeket-is el-Jíop- 
çamak egy más ucán. 

A' D;5)kának ételére és halara is kell 
vígyázni , nem elég az , hogy józan 
és mértékletes életü Afefeony légyen. 
E' végre ebéden adafsék nékie a' ke- 
n y eren kivül elegedendö eledel, a* 
mellyet Húsból és Veteményeknek 
nemeiböl kéízítenek, Folöftökömnek és 
Vatsorának idején jó Hús levest vagy 
tejer, adni leg-jobb léizen. Itala viz 
avagy ié\ légyen: egyátaljában pedig 
a' bornak ualától el-tiltafsék, foha tsak 
egy kalÁnnal-is meg ne igyék: egy 
Éóval minden erös italokat el-távoz- 
taff -n. Ha pálinkát, RofoUst , vagy 
É^etbort adnál a' Dajkának, annyit té- 
feen az , mintha a' Gyermeknek adrad 
vólna; által lehet könnyen látni, mi- 
némü kár következhetik belolle. 

KülÖnös gondunknak kell lenni ar 
Kis Gyermekre abban a' tekinretben- 
is, ha mdniillik fcületéíe után Annyá- 

nak 
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лак elsö teje által a' benne meg-gyùlt 
ruttsagtol valamelly nevexetes ukokra 
nézve a' feokás kerént ki ne ni tifetit* 
tathatik, akkor a' mit a' Terméfeet 
tôle meg vont , inefterséggel kell ki 
pótolni, az az egy vagy két nap múk 
va Világra let jövetele után hafat indi* 
tó orvofsággal kell értetni bizonyos 
ideig , de neoi ollyannal a' melly 
egyfeer'smind hirtélen munkalódik, ha* 
лeт tsak olly gyengével; hogy nap- 
j.íban kétfeer' vagy háromizor adódjéfc* 
bé nékie annyi , a' mennyi hafatskaját 
nyitva tartja : ezt kell tselekedni kt- 
lentz söt tizen - negyed napig-is; és 
nem-is egyfeer'smind, hanem laffanként 
kell attól végezerre meg-feünnl : úgy 
kell ugyan-is a' dolgot intézni , hogy 
olly gyengén munkálódjék benne az 
orvofság , a' melly tsendeiséggel feok* 
ta maga a' Terméfcét a' téj által a' 
Kisdedet feületéfe után ki-tiê titani. Ez 
olly meg-kívántató dolog , hogyha azt 
tselekedni el-múlatjuk , az olly Kis- 
dednek egéi teftén még az elsö Hó- 
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napban apró fokadékok ütik-ki mago- 
■ kat , mint a' Káfa feem , a' mellyet 

talám Káfa Himlönek lehetne . nevezni. 
Térméfeeti nyavalyának tartják ezt kö- 
zoñségefen az AÜfeoríyók ; úgy hogy 
a* kinn áz olly apró fokadékok ki nem 
üttíek , ëlôré , még-tüdják mondáhi' 
Hogy áb'bót fohá egéfséges Gyermek 
fieiíl íéfeeh í annak-is kell íenni ké- 
tség kivül i fokkal jobb högy az a' 
benne régtol fögva meg-gyült 's meg. 
büfehödött rúttság a' teíteti ki-aája 
ínágat,1 mint högy behné màradjott ¿ 
mert úgy a' vérivel egybe keverëdik, 
nevézetefebb belso réfeeit el41jä i aZo- 
kat laflankéht még-Vefetegetij és fok- 
féle tíyavaíyákba ejti, holott hä anrtak 
idejéberi ki tifetitották volnä, ez a* 
gonofe rea riem kôvetkézett vólha. Vi- 
lágofon meg-tettzik az ebboU hogy a* 
melly Kisded feülétéfe után Annyának 
elsö teje által ki-tifetíttátott, ânnak tes- 
tén femmi olly rofe nëdvefséget ki-ü- 
tödhi foha nem tapafztalunk, hanemha 
tendkivül hízlalják és felettébb való 



RövId О к т а т á s. 47 

hévségben tartják. Mindeneknek egya- 
ránt hafenálni akarván leirom azt az 
orvafságot illy forman : Végy egy 
lót Mannát , ugyari annyi Gseve Caíii- 
át a' Patikában , tolts rea hat vagy 
hét Kalánnyi meleg híg Hús levee , 
kavard mind äddig míg el-olvad , azu- 
tari adj a' Gyermeknek napjában há- 
romßor két két kalânra valót belolle : 
lehét tobbet vágy kevefebbet-is adni , 
és vígy álkalrriaztatni , hogy elsöbert 
hu 6 on riégy órák alatt négyfeer hadd 
indítsa-meg á' Hasát. 

Meg-kell parant soíni ar Üajkákriak ; 
a' rrieddig tsak lehét; a' Gyermeket 
nappai el ne altafsák, külörftb-külörhb- 
féleképperi múíáttafsák, häzitdozzänafc 
néki, álomra kérifeeriterii erövel nerrt 
jó i fem pedig felettébb hößfeas idei^ 
akatni. Ezt nem ororíiest íselekefcik 
meg a' Dajkák , mert kedveznek ß)ä-> 
goknak, a' Gyermeknek azonbari fokat 
ártanak , mivel âzoknak verek éë e- 
gyéb neávefségek a' feerént meg-véfe^ 
friíTeségek el-múlik , elméjek*is meg" 

torn* 
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tompul. Ha a' Dajkamk kettöt kell 
fcoptami » a' magáét és a' kit fel-foga- 
dotr , azonban elegedendo tejet magá- 
ml hem érez, jó idején kezdje öket 
akképen taplálnii mine oda fellyebb 
elibefcéilettem : azon kivül nem fog 
ártani ottan ottan friás írós vajat feép 
vékonyon a' kenyérre kenni, és annak 
cledelére feoktatni; de friss légyen a' 
vaj 's kevés-is, mert külömben meg- 
keferedik a' gyomriban és meg -pos- 
had, igy a' Teftben lévô nedvéfsége- 
ket meg-vefetegeti. Lehet velek éte.t^ 
ni jól meg ért gyümöltsqtis mind 
nyerfen, mind föve, mind fütve, nein 
külömben mindenféle gyükeieknek ne- 
meit , mellyeket a' veteményes Ker- 
tekben ételek këfeitéfe véget feoktak 
terniefeteni. Ezek aránt én oliy éi* 
tïlemben vagyok, hogy a' nevedékeny 
Gyermekeknek, söt más egyébb Em* 
bereknek-is mind egéfségefek, jóllehes 
azok fslol kôzônségefen balul itélje* 
nek máfok* mintha feelet feerzenének 
azEmbeiben: azt meg-is lehet en- 
' » gedni, 
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gedni , de tsak a' nagyobb ehetökre 
és mértékletlen életüekre nézve : a* 
Téjrol-is épen ugyan azont lchet el- 
mondani ; és meg-lehet jegyezhi» ha 
valakinek a' Terméfeete a' Tejet nem 
fcenvedheti * mivel annakelotte a' 
gyomràt erös italokra fcoktatta , nyil- 
ván való jele az, hogy annak Vérének 
a' Téj által lebetne leg jobban meg» 
tifetittatni» Mind ezeket az enni való- 
kat eléggé kedvellik a' Gyermckek, és 
ha módjával élnek azokkai , egés* 
ségefek-is» * 

Hafeontalan befeéd az4 hogy azok 
kai együtt fok apró élô Allatoknak to* 
jománnyit nyelik-le, és onnét Férgek 
teremnek bennek : attól tartani fem- 
mit tellyefséggel nem lehet , mert 
úgy lehet gondolkodnunk , hogy ke- 
vefet ehetünk és 'ihatunk mi ollyat» 
a' mivel azokat le-nyelni ne lehetne. 
Bator légyen úgy a' dolog engedjük- 
meg , de azok ott ki nem kelhetnek , 
ha a' belsö réfeek egéfségefek , és az 
azokban folyó nedvefségek a' Termé- 

D feet 
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feetnek munkája által jól el-vagynak 
kéizuttetve. Azok eilen az Epe jó Öf- 
vofság , nevezetefen a' Bika epével 
bátorsá^ofon és nagy hafeonnal lehec 
éíni. En olly vélekedésben vagyok , 
íuk Tojáíit nyeljük mi el ez apró élo 
ÁUatoknak, mellyek mi bennünk foha 
ki-nem kelnek , hanemha olly helyre 
találnak vetödni, a' hol a' gy o mor ban 
és a' bélekben valamelly meg-vefeett 
favanyú büzhödt nedvefségek meg-a- 
kadtanak. Ha mi azokat minden nap 
mi magunkbói kiadnók, és» a' mit teg- 
pap bé-vettünk, azt tokélletefen mind 
egy tseppig meg-eméfetenok , foha 
mi bennünk Gelefeták fem mas egyéb 
Férgek meg-nem teremnének. Mihel- 
Iyen a' Gyermeknek foga kezd jöni * 
hat vagy nyóltz Hónapok múlva las- 
íánként Hús ételre lehet feoktatni , 
ök azt nagyobb kívánsággal-is éfeik 
elsöbert , mint a' Cônfeâeket és akár- 
melly mefterségefen kéfeültt Téfeta-mi- 
teket : távól légyen hogy ezekkel 
talaba üájok ízit meg-vefetegefsék. 

Mi 
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. Midori a' Gyermekeknek fogai fo- 
kadnak , úgy tapafetaljük » hogy fo- 
kan azók közzül nagy vekedelemberi 
forogriak, de e' iréfcben a' Termefee- 
tet épen nein okozhatjuk, mërt Ц% 
hem Terméfceti riyávnlya , és úgy 
égéfségünk felol-is nem lehetriénk hu- 
Êonegy vagy hüfcorikét ËfetèadôS ko- 
runkig bátdrságbáh, mivel annyt ido 
álatt joriek-ki minékíink íniHdtn Fôga- 
ink : az éri vélekedélWn êeréh't na- 
gyobb fájdalinüt okoz a' mi útólsó fo- 
gunknak ki-^akadafa, a' mellyet bob 
tsefség fogának koktunk hívni, mini 
ä' mellyek elöfeör jôïtèk-ki ; mivel 
mar akkor mind a' tsontok mind zt 
inyek eröflebbeh egybe nqttek, meg- 
kemériyedtenek , nehezeb'beh fúrjá 
magât a' fog azokon áttal. De ámbar 
HidegleléjTël , Nyavaîya törtffel és й* 
gyëb efféle gonofeokkal láttafséíMs 
egybe köttetni â' Terméfeetnek ez a* 
münkája , de az egéfségeS óyerme- 
kek többnyire fogaik fokadáfakor oily 
kínokat nem feentfednek » a' honnét 

Da úgy 
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úgy lehetne vélekedni, hogy azokac 
az említett gonofeokat ne m a' Ter- 
méfeemek kell talajdonítani , hanem 
hogy a' roi Nevelés által a' nedves- 
ségek meg-vefetegettetnek , és azok 
akkor a' Teftben felettébb meg-hàbo- 
rodnak. Az ugyan igaz, hogy a' fog 
fokadás foha meg - nem eshetik vala- 
melly fájdalom nclkül , de ha a' Vér 
és egyéb nedvefségek Terméketi ma- 
gok épségében meg maradhatnak , és 
egyfeer'smind felsttébb ríbn bövölköd- 
nek , rürhetö a' fájdalom , és kon- 
nyen ki-fokadnak. Midön én ezeket 
így befeéllem , az én tzélum egyedül 
tsak az , hogy ha a' Gyermekeket 
a feerént n-velnék a' Szúlék , a' mine 
f lly^bb elö- adtam , tehát a' Gyer- 
mekjk nem feenvednének annyi gono 
feokat fogok fokadáfakor, mint rend 
feerént tapafetaljuk elégfeer. 

A' Gyermekek minden nyavalyájá- 
nak nevezetefebb és közônségefebb 
oka ez, hogy a' bé-vett Eledelek 
gyomrokbun meg-favanyodván meg- 

bü¿ 
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büfehödnek: el-nem múlathatom, hogy 
ki - ne jelentsem miraódon kellefsék 
könnyii feerrel azt meg-orvofolni, avagy 
inkíbb )o idején eleit venni , mihel- 
lyen cz a' sos savanyú nedvefség kezd 
bennek el-hatalmazni , a' mellyet on- 
fiét könnyen éfere lehet venni, ha 
zoldes eméfetet mégyen tolök, ha has- 
tekerést ércznek , mellyet firáíTal rí- 
váíTal adnak elol , ha béí menést feen- 
vednek. Kôzonségefen az Orvofok 
midön illyen jeleket véfenek éfere a* 
Gyermekek korúl , azontúl Rák feem- 
böl, Veres Kalárisból, Gyongyházból , 
Krériból és egyéb efféle porokból 
egybe timporált Italokat adnak innya 
nckiek, hógy a' Teitben meg-fenek- 
ktt íavanyú nedvefségeket azokban 
mintfgy ípongyia módjára béfeítafsák: 
de ez a' rofe következik belolle, hogy 
az ollyan italok által feorúlásba efnek 
a' Gyermekek , a' mellyeknél árral- 
mafabb dolog ö reájok nézve ritkán 
vagyon; azért-is akkoron egy kevés 
Mannàt avagy más egyéb haft-indító 

D 3 Or 
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Qrvofságot kell ottan ottan bé-adni , 
hogy az említett bé-adott Porok ifmét 
belollök ki-hajtafTanak. Ennek az Or- 
voslásnak neme hëllyet kôzônségefen 
mind en renden lévoknek feamára egy 
bizonyos Port javallok > könnyen 
bé-lehet venni , fem íz fem femmi 
feag rajta riem érzik , Magnefia Albá- 
nak líokták ezt a* Patikában nevezni ; 
ez minden favanyúságot a'Teftben el- 
törol, azonban a" hafat gyengén in-. 
àitja, és az¿ nyítván tartja; többet 
ér Щг olly forma poroknál, mellye- 
ket 'oda fellyebb émlíték. A' gyorooK 
fájásban-is tapafetalható háfena vagyon, 
ftiidon tudnillik favanyú keferüség 
forr fel valakinek torkán, 9sa't. Nap- 
jában adjariak bé a' Gyermeknek be- 
íolle fél , sot egy egéfe Köntinget-is , 
áe nem egyfeeribe , hanem egymás 
ùtâil idöt meg-feaggatvä , bêlé lehét 
termi egyaránt minden Eledelébe, és 
rnind addig bé-adásától meg-nem kell 
feüríni, 1 big nem jobbúlását nyilyin- 
Ságofon tapafetalják. A' Gyermekek- 

ben 
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ben en ennek a' Pornak felettébb va- 
ló nagy hafenát tapafetaltam mind Ha* 
zámon kiyül az Orvosló Ispotályokban, 
mind pedig miólta ide haza vagyok. 
Még akkor-is tapafetalhatóképpen fokat 
fegít , midön cz a' Nyavalya leg-na- 
gyobb gráditsára lépett a' Gyerme- 
kekben. 

Végezetre említek még valamelly 
dolgokat , de tsak egy feóval rövid- 
ségnek okáért , a' mellyeket ugyan 
némellyek aprólékságnak fognak tarta* 
ni , de nem kevés hafeon következik 
azokból a' Gyermekekre , Példának 
okáért: tanátsos léfeen jó idején lábok- 
ra állatni, hadd próbálják magokat 
a' járásban: mind két kezeket feok- 
tafsák egyaránt mindenre, mert ka 
egyiket a' máfiknál jobban gyakorol- 
tatják , ugyan azon keze és karja a' 
máfiknál vaftagabb léfeen, innétvagyon 
azris, hogy gyakorta némellyek fél-ol- 
dalra ferdén járnak egéfe életekben. 
Midön feólni tanumak, a' feókat értel- 
mefen kell elöttök ki-mondani, és tife- 

. D 4 tan 
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tan kell a'" feájokban adni ; ha meg- 
akadnak a' ki-mondásban , öket fe- 
giteni kell. Fei kell hagyni ama' ha- 
feqntalan bé - vetç rq$ Szokâfon , 
melly feerént felypefen nem. tudora 
minémü nevettséges igékrç , és 
tsúfos feóUásnak formájira tanítják 
öket elsöben , mellyeknek hafenát 
annakutánna foha nem véfeik , gon- 
dolom ez az ока, annak, hogy né« 
melly Qyermekek hat Efetendos ko- 
rokra - ís alig tudnak tifetán 's 
értelmçfen. befeélleni. Én itt moft 
meg-állapodom : illö dolog hogy 
máfokís ehez bozzá feóljanak. Ha 
mi egyéb nevezetes dolgok mago- 
kat ez után elo-adják , azokat-is a' 
következendökbc; én ide le-irni el* 
oem wúlatonv 

* * * * * 

Én ezen Elmélkedéfemnek rendí- 
ben minden Oskolai Igéket és te- 
kervényes Okoskodáfokat félre tet- 

tem 
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tem, világofon kívántam feóllani azért, 
hogy innét mindenek épületet vehes- 
fenek egyaránt. A' fok Аивогокпзк 
Neveket is hafeontalanúl rakásra nem 
hordottam, jól tudván, hogy az a' mos- 
tani idö feerént, az Ertebneiek elött 
tsömör gyanánt tarratik, azzal máfokac 
nem tanítunk , hanem tsak Tudomá* 
nyunkat kívánjuk karó-hegyre füg- 

geÊteni, vagy Tanítóinknak 
's Tudos Esmérôinknek 

hízelkednl 
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I. a' le vegö égre 
N É Z V E. 

Ь R Е G U L А. 

Ш* Kinek mód ja vagyon benne, leg-egéfségefebb léfeen Lakó- 
hcllyül magának a' Mezös he- 

lyet válafetani , vagy Házát fövenyes 
helyen valamelly Halomnak ¿Halaban 
oily forman építeni, hogy a' Déli es 
Nap-nyúgoti Szél járja inkább, hogy 
fem az Éfeaki és Nap-keleti Szélnek 
egéfefeen torkába légyen: a' hol kö- 
zel femmi álló Vizek fem femmiféle 
Bányák nintsenek, azonban pedig kön- 
nyü italú jó tifeta Viz találtatik: 

II Mi 
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I I. 

Midön Nap keleti és Éizaki Szél fú, 
a' kiknek gyenge Terméfeetek vagyon, 
akkor a' Hâznak Nap nyúgoti és Déli 
Szobáiba vonnyák magokat , midön 
pedig nedves az Idö , ellenkezôképen 
tselekedgyenek. 

t IL 
A' kik Nap-kekti és ÉÊaki fzëlert 

fokáig kitin jártanak* le-fektekkor 
gyengé meleg italt igyanaL 

Midöri ama* nägy Várafokban Tét- 
nek idején homályos' és kcdös meg- 
veízett sürü Levego-Ég vagyon , a* 
gyenge Terméüetüek és a' kik nehe- 
zen lehellenek * Mezös helyre von 
nyák magokat , vagyha othon kíván- 
nak maradni, meleg Házbari tartsák 
magokat ; idején feküdgyenek* 's ha- 
mar fel-keljenek. 

V. 
Szükség hogy az Egéfségtelen Em-- 

bertfc Tselédje , Gyermeke , Ágyas- 
Tárfa , és egyebek , a' kik gyakorta 

hozzá 



6г Az Egés: Fenn-tar: V*'/. 

hozzá járúlnak , és körüllötte forgo- 
lódnak, Egéfségefek légyenek; vonnyà 
èl niagát azoktóU ítiíg Egéfségtelèrieki 
jníg meg-gyógyúlmk. 

VI. 

Minden Välaki Egéfségét mèg-akarja 
tärtani , állap'attyához képéft Házat i 
Házi-efekozeit és, Öközeteit tifetán 's 
tsínofon tartsa. 

IL AZ ÉTELR E ÈS 1TALRÀ 
N E Z V E. 

í. R £ G U L À. 

AZ Égéfségnek fehh - tartására éi amaz égyik leg-feükségefebb Re 
gula , hogy Olly Eledelleí éljen kiki ,; 
és tsupárí tsäk annyival, a' mennyit 
a' gyomra még-eméfethet. 

I í. 
Könnyebben meg-eméfeíheti a' gyo- 

thör azokat a' Fötdnek Gyürnoltséit, 
( Vtgétabilek&t) ésazoknak az Álfetok- 

nak 

*t , 
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nak az Állaroknak Húsait , a' mellyek 
idejëbben és kevefebb Ido alatt juc- 
nak meg - állapadott idejekre ; kon- 
nyebben a' Spárgát, Epret, 'sa'té 
mint a'Kortvélyt, Almác, 'sa't. körb 
nyëbben à' Júh Húst 4 Nyúl Húst 4 
mint a' Tehéri Húst. 

I I L 

KÖnnyebben meg-eméfetheti a' gy<v 
moi azokát a' Végetabtttkax. és Álla- 
toknak Húsait, a' mellyek kiki az Ö 
tulajdon Ñeme'i között kiffebbek á* 
tobbincl , p. o. kôhñyébb az apró 
Veres-Hagymát , Al.mát , Kortvélyt ,* 
hem külömben az apró Szarvas Mar- 
h'át , a'Juhot, mint ezeknek a' nagy- 
gyait. Még a* Bor-is gyengébb, a* 
melly kitsíriy Hordóban tartatik, , és 
idövel fokkal eröffebb léÊen a' nagy 
Hordóban lévô Bor. 

TV. 

A' meilyeknek illendo olztovérségeíc 
vagyon, és inkább feárazHúsuak, miríC 
á' mellyekben , fok Olaj, köyérség és 
ényvefség vagyon : p. o. a' DíÓ , a* 

Mogyóf 
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Mogyoró , a' Mondóla eméfetetlen ál- 
tal mégyen az Emberben ; nehezebb 
meg-eméfeteni az Olajos Ételt mint a' 
Borsót ; a' kôvér Húst mint az öfetö- 
vért ; a' Potykát , Hartsát , mine a* 
Ketsegét, Tsukát, Pifítrangot, vagy 
a' Dévért» 

V. 
A* mellyeknek külso feínek koze- 

lebb vét a' fejér hogy fem a' veres 
láng íHnhez , így p o. könnyebb e- 
méiztetü a' kerek Repa» mint a* sar 
ga Répa , vagy a' Tzékla ; V л' л 

V 1. 
A' mellyeknek gyenge , ^ kedveS, 

lágy 's édes ízek vagy on, mint fem a* 
mellyek eröss tsipös, favanyú, füfeer- 
üámos és hathatós ízüek. 

Vil. 
A'Szárazon élo-Allatok inkább, hogy 

fem a' Vízben, kivált a' Tengerben 
élo-Állatok. 

VIII. 
Ken külömben azoknak az Állatok- 

nak Húsai, mellyek Zoldséggel és 
kön 
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könnyü eledellel élnek , mint a' mel- 
lyek más Állatokkal és nehéz eledel 
lel táplálják magokat , p. o. kötlnyebb 
a' Tyúknak és Pújkának; mint iem a* 
Kátsáhak és a' Lúdnak húsát meg* 
eméfeteni. 

í X. 
Könnyebb azt meg-ethéfeteiu , a* 

mit maga a' Teirméfeet a* lyenge Áh 
latöknak eledelül rendelt, mint íeth 
azoknak a' húsát . p. o. köhnyebb 
meg eméfeteni a' Tejet, mint azoti 
Állatoknak a' húsát ; adjuk hozzá , a* 
Tojást-is kônnyébb , mint magokàt a* 
Szárnyas-állatokat. 

X. 
A' melly apró Marhákát ês ßarmo- 

kat bé'rekefetett hellyekeri mette rsé- 
gefeh hizlalnak ; és Kerti-veteménye- 
ket meleg ágyokban erövel érlelnek ; 
fokkal hamarább meg-büfehödnek a¿ 
Emberben ; és így következésképpert 
nem olly alkalmatofok a' Teftnek táp- 
lálására , mint a' mellyeket maga a' 
Terméfeet kéfeített-el. 

E XI. Ne 
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XI. 

Nehéz a' sós Vizbe áfctatott , bé- 
sózatott , meg-süttecett , meg -tültöl- 
letett , és bövön meg-füfeerkamozta- 
tott Eledeleket meg-eméfeteni. 

X I I. 
Több Eledelt kívánnak a' nagy Tes- 

tü , és munkához feokott Emberek , 
nem külömben a' kik hideg Tarto- 
mányban és tifeta Levegö Éggel élnck, 
mint az Afefeonyok, a' Gyermekek , 
a' gyenge Terméfeetüek , 's a' benn ü- 
lök és az öregek , vagy a' kik meleg 
h.llyeken és vaftag Aëren laknak. 

XIIÍ. 
A' jó Egéfségnek meg-tartására, és 

a' hofefeú Eletnek meg-nyerésére, fem- 
mi annyira meg nena kívántatik, mint 
a' mértékletefség , az együgyüen 
kéfeült eledelek , az illendö munka » 
és a' tifetefséges múlattság. 

X I V. 

# A' kiknek magok múlattságokra 
nintsen elegendö idejek és alkalmatos- 
ságok, mint р. o. a' Tanuló Embe 

rek- 

! 
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reknek, fcükség hogy az ételben és 
jtalban máfoknál jqfeban mérsékeljék 
magokat ; ezeknekf^nâ hufeonnégy ó- 
rák alatt a' Húsból tizenhat , a' Ve- 
getab'tlékhoi pedig^az nova a'kenyér-is 
tartozik, hufeoïihégy Lótnyinál töb- 
bet nem efenek, шу&Ьъ tif^m. . 

Onnat Êkmaznak többnyire a'hofe- 
feas nyavalyák , hogy mértékletlenül 
élnek az Emberek : a' melly innét 
világofon ki-tettzik , hogy úgy gyó- 
gyúTnak-meg, ha annak módja feetént 
ki-tifetíttatnak. 

XVI. 

A* gyenge Terméfeetüek , a' men- 
nyire lehet, mértékletefen éljenek, és 
ha tselekedni ezt el-míilattyák , egye- 
dül az által konnyíthetnek magokon , 
ha gyomrot eröfitö , és hafat lágyító 
gyenge Házi orvafsággal gyakorta élnek. 

XVII. 
Ha ki étel után mintegy egy ora 

múlva dolgát úgy nem köverheti , 
mine annakelotte , bizonyos dolog az , 

E a hogy 
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hogy többet evett, és többet ivott , a' 
mint illet vólna. 

XVIII. 
Ha ki egyfeer Ici - tanúlta , mennyi 

étel és ital légyen ö nékie feukséges* 
annakutánna ha tsak rea tekint-is , a* 
zontúl meg-tudja. 

X I X. 
Nem a' Tanúló és gyenge Termé- 

üetü Embereknek való a' Difenó-Hús, 
és a' Hal. 

X X, 
A' Viz az Émbernek leg-alkalmato* 

íább és egéfscgefebb itala, ételbéli ki- 
vánságot feerez, és az eméfetést fegiti. 

XXI. 
A' ki az eröss italokbaiï gyönyör- 

ködik , az ö benne laiïànként végtére 
minden bizonnyal méreggé váíik. 

XXII. 

Az erös italokon ègyfeeriben felhagy- 
m , femmi kárt nem okoz : a' ki ä- 
zoknak pártyát fogja, hazud az. 

XXIII. 
Az eröss italok között, ä* gyetf&e 

Ter 
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Term'éfeetü és Tanúló Embereknek 
leg -jobb a* Bor: hufeonnégy órák alatt 
meg-érik egy mefefeellyel , mellynek 
felét Vizzel, a' çôbbit a' nélkül 
igyák-meg. 

XXIV, 
A' közepfier , könnyü, jól meg-ért 

ó Bor, egésségefebb más egyébb erös 
Boroknal, 

XXV. 
Az erös kalokkal a' Crapulâi , Bor 

betegséget , fem meg-elözni , fem pe- 
dig meg-orvofolni olly üerentséfen nem 
lehet? mint a' Viz itallal , bátor lát- 
tafsék-is, hogy azok valamelly könnye- 
bülést adnak. 

XXVI. 
Az Égetcbor a' bádgyatt Embereket 

meg nem gyógyítja , söt. ellenben, ve- 
feedelmes nyavalyákba ejti, 

XXVII. 
A' Serrel való élés, nem jó a'gyen- 

ge Terméfeetü és Tanútó Embereknek. 
XXVIII. 

A' Flegmatfís , bö nedvefségü Em- 
x E 3 berek 
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berek inkább élhetnek Káff¿va\, de 
az«Ça>is tsak feükön , és bizonyos i- 
döben ; hogy fem a' fcáraz Terméfee- 
tü gyenge Emberek. 

XXIX. 
A' zöld Théa egéfségefebb és kön- 

nyebb ital , mint a' Bobea ; mert az 
meg-nçheziti a' gyomrot. 

XX X. 
A' Chocûlatét nehezen eméfetheti- 

meg a' gyomor , azért a' gyenge 
Terméfeetü és Tangió Embereknek, i- 
gen ártalmas. 

XXXI. 
A' bö nedvefségü, FlegmatMs Em 

berek Dohányozhamak mértékletefen, 
de fe nyálokat , fe annak füítit le ne 
nyeljék, fe pedig rea femmit ne igya- 
nak: A' feáraz, fovány , hefiicus. Em 
berek egyátaljában el-kerül jék,tír To- 
bákolás merô azon hafeantalanság. 

XXXII. 
Két annyi légyen az Ember' Itala 

mint Étele. Fel-tévén azt , hogy 
egy mértékletes életü Ember, hufcon- 

négy 
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négy órák alatt meg-éri másfél font 
Eledellel , és egy mefefeely Borral; 
hogy a' bé-vett Eledél a' gyomorban 
jól el-ázhafsék , Vizes italának azon 
fellyül kell két fontnak , az az , egy 
ittzének lenni : a' mellyet-is inkabb 
melegen, és inkább étel után, hogy 
fem étel kózben igyék-meg. 

III. AZ ÄLOMRA 
N t Z V E. 

1. REGULA. 

Д' változó Egéfségü , benn-ülo, és 
**' Tanúló Emberek , vagy ne egye- 
nek Vatsorát , vagy ha efenek-is egy 
kevefet , Vegetabilékbol álljon az , nem 
Húsból, Étel után hamar foha le ne 
feküdgyenek. 

I I. 
A' kik tele gyomorral fekü£nek-le, 

nintsen azoknak tsendes és Teftekec 
meg-újjító nyúgodalmok; mennél ü- 

E 4 res 



72 Az Egês: FgNN-TAR; 
reflebb a' Has , aonál tsendefeblj az 
Alom ; iqnet vagyon nevezetefen , 
hogy a' Hypochondriacus és Hyßcripa 
Személlyek , fok éjjeli nyughatajlansir 
gokat feenvednek. 

Ill 
A» ki a» Napból Éri¿akát , az Étfca- 

kából Napot tsinàl, az Egéfségét el- 
vefeti , Életét meg-roviditi : e' dolog, 
a' Terméfeettel és Teftünknek çgybe- 
fcerkeztetéséyel ellenkezik. 

IV. 

A' yáltozó Egéfségü , bennülö , és 
tanúló Emberek , Eftve ne járjanak a' 
nedves Aeren , Étfeaka. ne tanúljanak , 
ñe vírafefeanak ; fekügyenek-le, nyóltz, 
Jcilentz , avagy tiz órakor , és a' fee- 
rént négy , öt, vagy hat órakor kellye- 
nek-fel : elég nyóltz óráig az ágyban 
lenni, hanemha különös pyavalyája \é- 
gyen valakinek. 

V. 

A' gyenge Terméfeetü Embexeknek 
igen árralmas fokáig alunni : a' k'ik 
fel-ébredvén, egyi|c óldalokról a* má- 

fikra 
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íikra fokat forognak , feinten úgy el- 
f^radnak, mintha kafeáltak vagy kapál- 
tak vólna T azoknak Teftek meg-nehe- 
zedik , ételbéli kívánságok el-véfe; de 
ha idején fel-kelnek , jobban ehetnek, 
jpbban eméfethetnek , Teíteknek és 
Elméjeknek vídámsága meg-marad. 

V I. 

A,? yékony Fgéfségü , bennülo , és 
tanúló Embereknek, igen jó vólna így 
tselekedni : hogy fekünnánek-le jó i- 
dején , és jó idején-is kelnén«k-fel ; 
tizenegy óráig folytathatnák dolgaikat, 
az idö tájban ennének egy kevés 
gyenge fölöftökömqt , annakutánna 
dél után négy órakorig ifmét követ- 
hetnék el kezdett munkájokat , akko? 
ebédelhetnének : a' Napnak hátra léi 
vö réfeét pedig , tifetefséges mulattsá? 
gokban és Tefteknek illendö gyakor- 
láfiban toltenék el : midön az eméfc- 
tés végben-ment , térnének haza-, és 
kéfeitenék magokat a' nyúgodalomra 

E 5 IV. A; 
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IV. a' testnek 
GYAKORLÁ SI RA, ÉS MU- 

LATTSÁ GO К RA 
NÉZVE. 

I. REGULA. 

AZ Egéfségnek meg-tarrására , és a' hofefeú Ëletnek megpërésére , fein 
ten oily feükséges moft e' mi idönk- 
ben a' Teftnek gyakorlása , és a' mú- 
lattsag, valamint a' Teftnek táplálá- 
sára az Eledel. 

I I. 

Ugy láttzik, hogy a' Hús étel és 
az erös ital, nem volt az Embereknek 
Terméfeeti rendes Eledele az Özön- 
viz elött; tsak azért engedtetett az 
meg annakutánra , hogy Húífal és 
erös italokkal élvén, hadd rovídülne 
meg az Embernek Élete , hogy az Is- 
tentelenség , a' hofefeú Élet miatt 
olly bö mértékbe ne lenne : mert kü- 

löm 
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lömben ha az Emberek nyóltz vagy 
lcilentz Száz Efetendökig élnének, fé- 
1ö dolog , hogy a' Foldnek kereksége 
Pókol , annak Lakoíi pedíg Meg-teíte- 
sült ördögök ne lennének. 

III. 

Minden múlattságok és Teftnek 
gyakorláfi között, az Erötelenekre néz- 
ve leg-alkalmatofabb a' Sétálás; az E- 
röflebbeknek nintsen egéfségefebb a' 
Lovaglásnál ; a' gyenge Terméfeetü- 
eknek , azöregeknek, a' Sántáknak 
való a' Kotsizás. A' Házi múlattsá- 
gokat tsak akkor kell elol venni, mi- 
dön vagy az idö vagy a' nyavalya 
nem engedi , hogy Házainktól ki-men- 
nyünk ; mivelhogy a' külsö feabad Le- 
vego-Ég téfei 1 minden mi múlattságin- 
kat egéfségèfekké. A' Gyermekek Ée- 
retnek Terméfeettel mindenféle mú- 
lattságokat ; innét vagy on, hogy olly 
egéfségefek, és hogy Teftekben anyi- 
ra meg-erösödnek. 

I V. 

Az Evezönek , a'Karja; a' ki Fején va» 
lamit 
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lamit hord , a' Nyaka ; a' ki pedig két 
Kezein , annak Lábai erösödnek-meg: 
e^y feóval, a' ki melly Tagját gyako- 
rolja inkàbb rneg-erösödik ; azért fia 
melly Tagunk erötelen , gyakoroljuk, 
jneg-crösödik. 

V. 

A' kinek gyenge feava , gyenge tü- 
tleje vagyon, fei feóval plvaffon, na- 
gyon befeéljen , énekeljen , Hegyekre 
's Halmakra járjon : a' kinek gyomra 
jfiem eméfet , Fö fájáflal bajoskodik , 
gyakran Lovagoljon ; a' Vefe fájók , 
az Arenafók , Kotsiban Çéjjel ide 's 
tova járjanak : a' bádgyatt Taguak , 
gyenge Karuak , lapdázzanak , kugliz- 
zanak; kiknek gyenge a'Hátok, gyen 
ge a' Meljek , Harangot vonjanak , 
Kútbói vizet nierjenek ; a' Kôfevé- 
nyefeknek , Far'sábáfoknak , Podágra- 
foknak meg-erötelenült Tagjaik hama- 
rébb meg-erösödnek , ifniét a' nyava- 
lya ütán, ha járadan darabos útakban 
járnak; de nyavalyájoknak el-keríjlé- 

sére 
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sére nints ezeknek jobb a' Kotsi- 
zásnál, kivalt a' Lovaglásnál. 

V I. 

A' kinek módja vagyon benne* 
fcintén úgy bizofiyos idöt rendeljeri 
Teile gyakorlására , a* múláttságra > 
mint uz evésre , lc-fekvéfre , a' Tem'j 
plomba való menetelré. Ä' változó 
egéfségü és tanuló Emberek' leg-alábfr- 
is két vagy három órákat tiupjábáti 
feánnyanak magok múlattságokra , a- 
zoknak felét Ebéd elott , a' többit ltf- 
fekvéskor toltsék-'el : Amaz ételbéli 
kívánságot tóeréz, Ez pedig az eméfe-4 
tést fogja fegiteni. 

V í Î. 
Á' mulattság kozbeñ, íraé a' követ- 

kezendökre kell vígyázni : i, hogy 
tele gyomoral fenki Teftét ríe gyako- 
rolja; i. fem a' múlattságban аппуь 
ra el ne merüljön , hogy igen meg- 
ízzadgyon; 3. a' mulattság utân mé- 
legben tartsá magát , hogy hideget ne 
käpjon: 4. és utánna ételbéli kíváft- 
íága érkezvéri, tüdgya magát az éteí 
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ben és italban mérsékelni , mert kü- 
lömbetv nagy vefeedelmét okoz ma- 
gának. 

VIII. 

A' hid?g Feredö fokat hafenál az e- 
géfségnek meg-tartására, az által a' 
Tell meg-frifsül , és mintegy egéfe- 
feen meg-újjúl; söt feámtalan példak- 
ból az-is világos , hogy fok neveze- 
tes nyavalyak az által meg -is gyó- 
gyittamak. 

I X. 
Ha ki egéfe Teftét reggel és eftve 

pofetóval meg-dörsoli , avagy a' végre 
kéfzítetett boroftával meg-vakarja , ne- 
yezetefen a' gyenge Terméfeetüek , 
a' benn-ülök , a' kik a' feéltol vagy a' 
gutta ütéftol tartanak , ki nem lehet 
mondani mennyit fegithetnek az által 
magokon. A' Lovaknak fél abrak 
gyanánt efik egyfeeri meg-vakarás. 
De még azokat az Állarokat fem ár- 
tana többnyire meg-vakarni , vagy pe- 
dig vizben ferefeteni, mellyeknek Híí- 
saival feoktunk élni. 

V. A» 
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V. A' T E S T N Б К 
TISZTULÁ SIR A 

NÉZVE. 

I. REGULA. 

V/Í Inden bé yett eledelek háromféle 
útakon takarodnak-ki mi belöl- 

lünk , a* fzék , a' vizellet , a' Teftün- 
kön való ki gözölges által. , 

II. 
Sanorum fedes funt figuratae: azaz, 

az egéfséges Ember eméfetetinek olly 
illendö keménysége vagyon, hogynem 
omol az egybe* 

1 1 1 
A' k'inek nehezen jar a' hafa, ez гъ 

oka, hogy a" fok erös italok miatt 
hév a' vére , kevefet efeik , nehezen 
eméfet , gyenge gyomra és bêle 
vagyon. v 

I V. 

Kinek igen lágy a' hafa , vagy fo- 
kac 
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Icat evett , vagy ollyat ett ; a' mit 
gyomra meg ne m eméfzthetett : innét 
vagyon, ha a' gyenge gyomrú Embe* 
rek , Difenó Húst, Kápoiztát, és több 
aíFéle vaftag eröss eledeleket eének , 
által mégyen rajtok , Szelet, Kólikát, 
Has-tekerést okoznák, 

V. 

A' Fö fajas, gyomor fajas, ökrön* 
dozés, Teftnek bágyadsága lankadsá- 
gà, a' Has tekerés , Kólika , mind a' 
fok ételbol feármazik , és Has-mertés- 
sel vagyon egybe köttetve. 

Vi. . 
A* kik mértékletefen élnek * Nap- 

jábart egyfeer vagyon feékek; ha tob- 
£ör , mértékletlen Elernek a' jele. 

V I I. 
Ha ki sénlôdozo > hofefeas nyava- 

lyában valót akar gyógyítani , annak 
gyomrát és bélit orvofolja meg-elofeor- 
ís» feükséges dolog. 

V I 1 1. 
A' kiknek hufeonnégy órák alatt , 

az az, minden Nap rend feerént va 
gyon 
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gyon egy feékek * azokon hároiTi e- 
géfe Napokig mégyen által a' bë-vett 
cledel ; a' kiknek pedig két Nap va- 
gyon tsak egy feékek , azokon hat 
Napok alatt mégyen áltah Nyèlj le 
egy Mogyorót , vagy Mondolát , vu 
gyázz гeя » ha tettzik^ eimek igafsá- 
gát fogod tapafetalni. 

I X 

A'' meliy gyenge Terméèetu Embe* 
irek kemény eledelt találtak enni, tob- ' ' 
bet feenvednek ök attól azon a' Na^ 
pon , mellyen azt ki-adgyak , mine 
midön azt megettél$ 

X- 
A' bé vett eledelnek äz a' réfee » 

tnelly Teftünkön meg-feünés nélkül 
fcokott ki-gözolgeni , feinte annyi idö 
alatt takarodik-ki azbelolünk a' börön 
által , a' mennyi idö alatt atinak vas* 
taga a' feéken ki-mégyetL 

X I. 

Jól mondják a' Doktorok -, az elsö 
eméfetésnek hibáit meg-jobbítani nem 
lehet , az az : ha az ele del emébeet- 

F len 
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len ment-ki a' gyomorból a' belekbe , 
az annakutànna illendoképen megnem 
eméktethetik ioha. 

X I I. 

Bal köz vélekedés az , hogy az az 
cledel és orvafság adott volna min- 
denkor meg-újjúlást, vagy az feerzett 
vólna fâjdalmat, a' mellyet utôlfcor 
bé-vettünk. 

XI I ï. 
Jóllehet a' Sajt , a' Tojas, Téjbôl 

és Kerti-vetemenyekbol kéfeíttetett E- 
ledelek, némellyek' gyomraban nehéz- 
séget okozzanak i£, de vizes ital ál- 
tal könnyen lehet rajta fegiteni , és 
azonban jó Test-tápláló nedvefség ké- 
feíttetik azokból a' Terméfeet àltaL 

XIV. 
A' kinek zavaros a' vizelleti, és Ie- 

ülepedett fepredékje tégla feint mu 
tât, egésségére válik az annak , 
nagy bajtól menekedett-meg ö akkor 
az által. 

X V. 

A' ki bövön él, és sargas tifeta Hin 
bö vi- 
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, bö vizelleti vagyon, egéfségének lejen- 
dö változását jelenti. 

XVI. 

Midön le-üllepedéfe után a' vizel- 
letnek feínét ólaj vagy köyérség fogja 
bé hártya módra, ibk sos nedvefsé- 
get jelent lenni az oliy Eberben. 

XVII. 

Jól eméfet annak a' gyomra, és jó 
egéfsége vagyon, a' kinek tifzta által 
látható Tzitrom feínü vizellete va 
gyon». le-ülepedéfe után fenekétol fog- 
V3 a' feínéig mintegy vékooy köd 
forman függö fepredélc láttatik köze- 
piben ; és a' mit 'meg-ivott , annak 
három negyed réfeét vizelletin ki-adja. 

XVIII. 
A' kinek bö tiüta sargas vizelleti 

vagyon , vagy nem jó eledeleket, 
vagy többet -efeik , mint meg-eméfct- 
hetne, vagy pedig Teftét illendokép- 
pen nem gyakorólja: azért a' Tanks 
ez : kevefsebbet és jobb eledeleket 
egyék , azonban Eftve le-fektekor 
gyenge ízzafetóval él jen. 

F % XIX. 
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XIX. 

A' ki kevefet és rút zavarost vizel- 
lik , fok Húst efeík , és fok erös italt 
ifeik; az öllyaten Ember tégyën le 
ä' Hus-ételrol, vizes italra fogja rïia- 
gât , külöffiben terhes nyavalya fogja 
utól érni. 

XX. 
Ha kevés a' vizellet, és femmi fep- 

tedékje nintsen, âzonbàn feketés, bar 
ría , avagy nieg-zavarodott rút veres- 
fes feine vagyon , a' rninden vizelle- 
tèk között leg-vefeedelmefebb ¿ mind 
az élés mind pedig a* hofefeasr nya- 
valyában. 

XXÍ. 
A' véres , genyettséges vizellet , a* 

mellybén egyfeer'smind mintegy ap- 
ró fonalotskák úfekálni láttamak , bi- 
zonyos jele annak , Itogy a' Vesének 
hibája vagyon, vagy a' vizellemek 
Tsatornáiban valahol feb támadott. 

XXII. 
Az Ételnek és Italnak fokkal na- 

gyobb ré&e gözölög-ki Teftünkön , 
. mine 
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mint a' melly a' feéken és a' vizel- 
leten által mégyen. 

XXIII. 
Az éles és hpizfeas nyavalyáknak 

gyik Kvít-feje ez \ hogy a' Teíten 
levo Porusok annyira bé-dugúlnak , 
hogy amaz ki-gözölgeni feokott vé? 
kony párázatot magokon által пeщ 
botsáthattyák. 

XXIV. 

A' ki hideget кар , az az, a' kinek 
Teftéj» levo apró lyukatskák (Porusok) 
bé-dugúlnak , és ofetán hurutolnak , 
izzafetóval inkább fegithetnek mago 
kon eleinten, mint fem Mdy tifetító 
Orvofságokkal , mitit a* bé-vett hafeon- 
talan feokás vagyon. 

XXV. 
A* Kólika , Has-tekerés , Bél-menés , 

Ôkrondôzés , Bôfôgés, Teftnek lankadt- 
sága , Áfitozás, Huzódozás, mind ezek- 
is tsalhatatlan jeléi annak , hogy a* 
böron levö Porusok meg-feorúltak , és 
a' Teftben lévô nedvefségeket illendö- 
képen feabadon által nem botsáthattyák. 

F 3 XXVI. 
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XXVI. 

Az Éjjeli nyúghatatlanság-is , mi- 
dôn az Ember egyik óldaláról a' má- 
ííkra forgolódik, annak a' jele » hogy 
a' Teftböl rend feerént a' gôzolgéfek 
ki nem takarodhatnak. Ennek leg- 
jobb Orvofsága a* Mértékletefség , 
Teftnek gyakorláfa, és gyengén hafat 
indító Házi-orvofság, 

VI. AZ INDULATOKRA 
NÉZVE. 

I. REGULA. 

A Z Egéfségnek meg-tartására, avagy 
annak meg-vefetegetésére mennyit 

tulajdonítsanak az Indúlatok, kevefen 
vagynak, kik azt meg-gondolnák. 

I Ï. ' 
A' hirtelen való febes Indúlatok vi 

tar nyitnak az Embernek az éles nya- 
valyákra; söt meg-eíik néhánkor, hogy 
hirtelen egyfeeriben-is belé - ejtik : a' 

felet 
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felettébb való nagy öröm, avagy harag 
miatt el-ájúlnak az Emberek , söt hir- 
telen meg-is halnak. 

I 1 1, 

A' lafsú és fokáig tarto Indúlatok 
hofefeas Nyavalyákat okoznak, mint р. o, 
a' hofeizas Szomorúság , Búslakodás » 
Gondolkodás , Harag-tartás , 9sa*t. 

I V.j 
A' gyenge Terméfcetü, egéfségte- 

len és tanúló Embereknek feinten úgy 
meg-árt az Indúlatofság ; mint az é- 
telbcn és italban való mertékletlenség. 

V. 
Sokkal ártalmasabbak az egéfségnek 

a' hirtelen való febes Indúlatok , a' 
laflú tsendes fokáig tarto Indúlatoknál. 

VI. 
A' Teftnek nyavalyáji kôzzé feám- 

láltatik az ; rnidon némelly Tudós 
Emberek meg-tsábulnak f meg-örül- 
nek,) Elméjeket a' Vallásnak dolgaira 
függefetvén , minden Tefti vigafetalá- 
fókat , múlattságokat , és Teftnek 
gyakorláfít meg-vetnek, mintha ok-is 
nem e', Világban élnének^ VIII. 
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VIII. 

Ama' fokat gondolkodó, és mély 
értelmü Embereknek, laffú tsendes In- 
dúlataik vagynak, tsak lafsanként alat- 
tomban , mint ar tüz a* hamú allatt, 
úgy' eméfetodftôK» 

I X. 
A' kik kevefet gondolkodnak , ke- 

vés bajok vagycn azoknak az Indúla 
tok miatt: a' Kábáknak pedig és az* 
Efeteleneknek tellyefséggel femmi íints. 

X. 

A' melly nyavalyákat az Indúlatok 
okoztanak , feintén úgy Doktori Or- 
vofságokkal kell meg - gyógyítani , 
mint a' mellyek más egyéb okok- 
ból'Éármaztanqk: de az Indúlatok- 
nak meg-elozésére nem Doktorság > 
hanem Virtus és Vallas kívántatik. 

XI. 
A' minthogy az Iftenriek Szereteti 

minden nyomorúságokban leg - föbb 
Orvofság , így az Egéfségnek fenn-tar- 
tására, és a' hofefeú Életnek meg-nye- 
résére-is , foha annál nintsen hatalma- 

fabb 
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febb efeköz , mílít így minden mi 
Tcfti Indúlatink m,eg-zaboláztattak lé- 
vén , azok a' nyavalyák rajtunk erqt 
nem vehetnek , a' mellyek külömben 
rend feerént az Indúlatckból feármazni 
feokçanak: azon felly ül ki-mondhatatlaii 

örömben és tsendefségben tartat- 
nak ekképen a' mi Lelkeink 

vég nélkül. 
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TOLD ALÉK. 
A' ho£feas Nyavalyák fok ideig tar- 

■** tanak, laflanként eméfetik-meg 
az Embereket, laflTá Pulfusíú vagynak 
egybe - köttetve , nehéz meg-gyógyí- 
tani; az éles Nyavalyák pedig leg- 
fellyebb-is negyven Ñapnál tovabb 
nem tartanak , gyorfan vér akkor az 
Élet-ere ; fokat fegit magán ott a' 
Terméfeet , és azt a' Doktornak tsak 
igazgatni kell. 

I I. 

Hogy a' mi Nemzetünkben olly fok 
Sülyösök vagynak , oka ez : hogy a' 
Hús Ételben és az erös Italokban fe- 
kttébb gyönyorködnek. 

A' kiknek IfFjú korokban felettébb 
jó egéfségek vagyon , azok Életeknek 
leg-jobb idejében , harmintz - öt vagy 
laarmintz hat Efetendös korokban ter- 

hes 
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hes, vagy éles, vagy hofefeas nyavalyâ- 
ba efnek. 

I V. 
A' kik valóságos Jíáraz betegségben 

halnak-meg, harmintz öt Ektendös 
korok elött bizonyos jeleit tapafetal- 
jak annak. 

V. 

A' gyenge Termetetü terhes Afefeo- 
nyok hamar idétlent feülnek, és a' ki- 
ken egyfeer a' feerentsétlenség meg- 
lett , igen könnyen meg-efik máfod- 
feor , söt töb£ör-is : a' bövön való é- 
lesrol le-mondgyanak , könnyü eméfe- 
tetü eledelekre fogják magokat, ve 
res Bort favanyú Vizzel együtt igya- 

* nak, az egéfséges Aeren kinn járjanak, 
ha erejek engedi , annak idejében 
Eret vágaíTanak, Veséjekre feorító Flas- 
tromot tégyenek , és belsö réfeeket %• 
rölitö Orvofságokkal éljenek. 

V L 

Mivel a* gyenge Terméfeetü , bete- 
ges Emberek Nyárban inkább eméfet- 
hetnek mint Télben, illendö dolog lé- 

feen 
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feen azért az Efetendönek réfeéhez ma- 
gokat alkalmaztatni , hogy minémü 
eledeleket ésmennyk egyenek. 

V I I. 

A' ki mennél kevefebb Ruhát yifel,. 
arinál ktíñyebb annak a'- Terméfeetejfal 
A' Flannel és a' fok Ruha meg-erode* 
nit , mert a' Teft allatta meg-izzad , 
és több jó nedvefség mégyen ki be- 
lollühk , mint a' mellynek Terméfeet 
fcerént kellene ki-gözolgeni Teftijnkön, 

VIII. 
A' gyenge Terméfcetü , betln-ülö , 

és taníiló Embereknek igen egéfséges 
vólna Fejeket és Âllokaç gyakórta meg- 
borotváltatni , Lábaikat mofatni , és 
dörsoltetni , körmeikec el-vagdalni. A' 
ki az illy kitsiny dolgokat meg-veti, 
kitsinyenként feokott az el-vefeni. 

I X. 

Kik az olvasásban és irásban gyako- 
rolják magokat , mindenkor fenn-állva, 
es a' mennyire lehet fel-emelt Fövel 
olvafsanak, és irjanak. A' kik pedig 
ßtalas bözben-is végben vihetik ebbé- 

li kö- 
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Ii kôtelefségeket, mint р. o. a' kik 
valaniit dièMlnak, leg jobb azoknak 
sétálni 

X. 

A' hízott nagy Teftü kovér Embe- 
rek a' mennyire léhet voriñyák-el ma- 
gokat mindenféle itaíoknak nemeitol, 
sot még a' viznek italától-is , kön- 
nyen-is meg-állhattyák, ha gyeñge Ál- 
latoknak Húsával és VegetabilékU.t\ élnek. 

X i. 
' Az idos Ëmberek két nevezetes 
dolgokra vígyázzanak: 1. hogy a' ked- 
vetlen feomorú idöktol vonnyák-el-ma- 
gokat, midön t. i. felleges az Ég , 
feél fú , és hideg az Ae'r , otthon ma- 
radgyanak , meleg Szobát é$ meleg 
Ágyat kereffenek , a' tüztol mefefee ne 
távozzanak: 2. Valaminthogy a' Gyer- 
mekek apródonként fognak több és 
väftagabb eledelekhez, így az Öregek- 
is mennél több Efetendöket érnek , 
Naponként, annál kevefebbet egyenek, 
és gyengébb eledelekkel éljenek: nem 
kell azt várni, hogy a' Terméfeetkén- 
feeritsen arra bennünkct. XII. 
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XII. \ 

'ч 

Valaminthogy nem egyfeeriben es- 
tünk a' hofefeas nyavalyákba , így fein- 
tén kívánni nem-is lebet, hogy hamar 
egy&eribe meg-gyógyittaíTunk , ellen- 
kezik az, a'hofefeas nyavalyáknak Ter. 
méfeetivel, ido kívántatik ahoz. A' 
kik ezt meg nem gondolják, béké- 
telenséggel vagynak , egyik Doktor- 
tól a' máííkhoz fealadnak, utóljára 
az értetlenekhez - is folyamodnak , 
mellyel azt nyerik , hogy mind 
pénzeket , mind életeket el-vefmk. 

XIII. 

Ádott az Ifteni Gondvifelés a' 
Doktorok kezében olly Orvofságnak 
a' nemét, a' mellyel mindenféle éles 
fájdalmakat, és el-feenvedhetetlen kí- 
nokat a' Kólikában, Vefe-fájásban , 
Kofevényben, terhes Szülésben ésmás 
egyéb Nyavalyákban, mindeneknek 
tsudájára hir telen le-tsendefithetnek. 

XIV. 

Az Egéfségnek és hoü£ú Életnek 
egéfc 
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egéfe titka ebben áll , hogy tud. 
gyuk mi magunkat akképpen mér- 
sékelní , melly feerént a' Vérnek 
és egyéb nedvességeknek ai Erek- 

ben, és a' Teftnek más<|abados 
egyéb tsatornáiban illendo) 

folyamattya IcheíTen. 

V É G E, 
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