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,I Elì'ibesjà 

Ai Vemberi /färggságnak ff-le g'számosabh , 
‘~é~s4 l'qghásznqs'qbb ta'gjái ,_' ‘a’ä‘ szîorgaylm'atfos 
"falpéi Nëmjéá а’ Szegéßyebb Polgáwk» 
mipd eddíg’bete'gségejkben nem része 
siîlhetnék а’ ‘tökélletesen 't‘liöó‘s' Orvós 

l nak segedelmëéèl; de .kénŕèlenek legna 
gyobb kintseikieätf,> életelbfet? ëS >¢=Jgéssége-- 

` ket а’ Seborvo‘srav 51721521 Azért köteles 
s‘égeknek tartp‘qák lenńi A:M_(')lrszágoknak 
Kormány 025m Seborxífòsq‘kn ak all( a1 
mat'osságot sze'rezni altra; lïog'ym’a’ идет 

¿Sëgesebb része'it az Oryqgi 'T_udomány 
.nak megtanúlhass‘ák‘i ‚: ,-, _ _L ‚ д, „_ 

А’ Згешб’ az úgy nevezett -belsi'í пуа 
valyáknak megesmérés‘e‘kŕ'e, é's meggyó 
gyításokhoz szükséges tanításokra oktatn 
ja а’ Seborvosokat. Meggyözettetvén еду 
Oktató Könyvnek szükségéröl, mivel-` 
tzèljához alkalmátost _nem találhatott sem 
Magyar, sem idegen nyelven; azért maà 
ga iparkodott a"Seborvosnak legszüksé 
gesebb tanításokat «az egész OrYositudo 
mányból öszve'szedni, és rövid, de ér 
telmes beszéddel elö adni. 

E, 



E’ Könyvnek készítésénél ига‘: Orvosì 
Tanító kótelességét igyekezett bétellye 
‘Шел! а’ Szerzö; bogy ez által a’_Sebor- 
vosoknak tudományos kimüveléseket elö 
mozdftsa, és így а’ betegségekben sínlö 
dö legszámosabb embertársainak hasz-> __ 

fáradságot fordított а’ Dálhasson. Melly 
Szcrzö в’ Könyvnek készítésére , шва]; az 
:ítélheti meg, a’ ki az Orvosî Tudomárnyt 
jól esméri. Ez felfogja t'alálui а’ kútfe 
‘Веды 59, mellyekböl a’ Szerzö rpeliített. 
.Azl Qrvosoknak mind régi,- mind új Jleg 
novezetesebb tudós munkáikból szorgal 
matosan tanúlt a’ Szerzö; a’ természetet 
гладь“, a’mennyiszer ъва1д1еьегец, min 
d‘eq'íigyelmetessé gel visgálta. 

Ha mindazon Ital e’ ’Könívbe-hibák tsú‘slzglëk v hé; akl'ior eze nek meg Be‘ì‘zhrî; l çsedezik а’ Згеггб; magy 
bsìönettel fog'ia azokát olvasni, és ta 

pí'tásninak tökélletesìsítésekre késedelem 
„мы: йггдйгэдй-ъ 

Az 



  
 

A.. ` 

_Azîelsîó Kötemek »foglaíafja 
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73'. а _ l 
_ ° Q, ь f ,_ 

im. 
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`BÉVEZETÉs 
\ 

Ад‘ Orvosi Tuduoma'nynalß znQegì'La-Igcírozlai;y 
sa, e'á felosztása. 

g. t. 

А; ОгиОзЁ Tuçlomdny, Medicina, azon legszebb, 
és leghasznossabb emberi esmérçteket foglalja ma 
gába, mellyek пища!‘ az egésségnek feltartását', 
és а’ beregségnek gyôgyïtásár* 

§. 2. 
‚ ` _ 

Az egész Tudománynak lsülömbféle tárgyaira 
‚ . 

nézve, б: Гб‚ részei vannak: 

uw“ 

'\€ 

lször: Az eleven embernek természetéröl való 

„ tanitás ‚ 4Physìologia. 

2szor: Az embemek ege'sse'ge’röl, e’s annak fel 
tartásáról való гашиша, Hygieologz'a. 

5szor: Az emberi betegse'gekn'ek terme’szetjek 
röl közönségesen, Pathologic generalis. 

A ‚ 4szer: 



 

  
 

.‘‚ ä@ (2) èäê 
4szer: A’ betegségeknek gyógyitásail'nról kö 

zönsç'gesen, Therapìq generalìs; és az Orvosságok 
Iól hülönösen, Materia medica. 

` a 

55m: А’ Ъй1бшЬГё1е_ ефЬегй Letegségelmek 
megesméréselsröl, és gyógyitásokról különösen, Pa 
thologìa, et Therapìa specialz's. ' 

. ....————:.———- ___. 
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BÉVEZETÉ& 

5. y:5.ŕ 
‚ Y . А Physz'ologz'a az Orvosi Tudomár‘lynak azon ré 

не, melly az emberi életnek természete't tanítja 
megesmérní. ' 

Osztatik а’ közönse'ges, és liülön’ös „Physiolo 
Т‘ЩЖ 1- ,_ 

ELSO"v FELOSZTAS. 

Az eleveri embernels terme’szete'röl Íiözönse'gesen. 

'§. .4.' 
A’ ki az_ eleven embeŕnek ter‘mëszetét közön 

giára. 

ségesen meg akarja `esmérni ‚ annali е’ következen 
d6 tárgyakat hell meg visgálni: 

д f ' 

lsz'ór: Az emberj темпе!‘ alkató részeit; 
zzszor:` az emberì ‘шашек álló re'szeit; 
5szor: az emberi testnek folyó részeit; 
4szer: az eleven -èmberńek ereit, és munkáit. 

‘ц . ` 
l ‚ 

\ 



 

g. 5. 
Az emberî testnek allaatását kétféleképen lehei 
megvisgálni {Ь’ съела‘, ¿s az Anatomia által. 

A’ ChLemia szerént папаша!‘ az emberi testnek 
’ minden részei а’ taliony tárgyból, materia mu 

cosa, származni; шеи illy'en tárgyból áll az em. 
bernek teste mindjárt elsô eredetében az annya. 

l méhe'hen; illyen tárgyra változnak a’ testnek maid 
minde'n részei a’ béásztatás (mdceratío) által. 

 

§.a 

Ezen taliony tárg'y az emberî testben három 
liiílömbféle állapatban találtatik; mint liotsonya` 
tojásfejértárgy, és száltárgy. 

. ` 7. 

А’ Isotsonya идя-53’, gelatina, azon enyves, si‘lrů 
I_ledvesség, melly а’ borlelkébe, Alcoholba, el nem 
olvad', а’ forró vizbe el olvad; és igy а’ fózés ál 
tal ki hůzatik а’ tze'llásszövetbôl, a’ hártyúlsból, 311 
jasinakból, inashúsokból, portzogókból, lsötöhböl, 

ikrás 

 



ЭК‘ (7) àà@ ~ 
ЕЬтёзЬйвоЬЪЫ, és a’ ношении‘; találtatik a? vér 
be-ís'; а’ hideg vízbe nem olvad el; azért a’ meg 
hi'îtésl által egy általvilágozó kotsonyává válik. 

§f ö» 

А’ tojásfèje'rtárgy, albúmina, azon r-agadôs, 
a’ tojäsfqërhez hasonló nedvesse’g, m-elly folyó ál 
lapatba találtatik a’ ve't s‘z'avóba., а’ vízede’nynek 
nédvébe, а’ пугПЬаЗ és több nedvekbe; megkemé 
nyeflve pedíg a’ belsö taé‘okha, föliépen az аду‘ 
Velöben, és a; e'rzöínakba. Ezen tángy a’-'mèleg, 
а’ savanyak, а’ borlçlke, és az e’rtzes sók áltál úgy 
meg keményedik, 'hogy azutár; а’ vízben е‘! nem` 
Ql‘vad; de Alhaìi х; .K 

S9» j "" 
l . 

À’ sz‘áltárgy, (дыма) hos'zszú vékony szá 
latskákat formál, mellyek sem meleg7 sem hideg 
viïzbe el gem Qlvadnak; és legbövebben ~találtatnak 

` а’ vérkalatsba, az inashúsolaba, és_ а’ tsontokba,` ‹ 

5. 1o. I ` ‚ ` 

Ezen három вещей а’жаьопуъёгёупёь мышь 
nali az emberi tes-mak minden álló, és folyó re’szei 
ben, tsak külömbféle arányosságba, (proporlió 
ba). Mîndeggyikbe a’Chemia feltalál: Savanyítót 5 

( Oxy. 
l 



*my* 
(oxygenium),- viztárgyat, (hydrogenium); széu 
tárgyat, (carboníum ); és fôhe'pen fojtótárgyat 
(azotum) lsülömbféle arányosságba; mellyekhez 
me'g kevertetnek: а’ viz, külömbféle savanyok, leg 
inhább phosphorsavany; mészfóld; szélisó', kénkö; 
e's vas. Ezen részekbôl танца!‘ öszveallaatva az em 
berì testnek `minden álló ‚ és folyó részei. 

*i 
l 

 

*_-ń- - - 

MÁsoDIK Tz-IKKELY. 

Az emberì папе’: álló re'szeirò‘l. 

g. u. 

Az emberì темпе!‘ minden álló részei'öszvefoglaltat. 
nali пауза szálatskáhhól, jìbrœ, és leveletskékbôl, 
laminae; de mińdazonáltal mind alkattatásaikra, 
mind tulajdonságailF-raV `nézve igen külömböznek 
egymástól е’ következendôk: Y1. а’ tzellás szövet', 2. 
a’hártyáh; 5. az erek‘, 4. а’ tsontok; 5. а’ р9гио5’61‘; 
6. а’ kötök; 7. az inashúsoh; ö. az érzöinah; 9. az 
ihráshúsok 5 10. а’ belsö tagok. ` 

I. 

f А’ Tzella's гибнет. 

§. 12. 
А’ Tzellás /szò'vet (iexlus cellulosus) azon fe 

jér lágy szálkártskákból, és leveletske'kbôl öszvefog 
" lalta` 

 



*(mèäé» 
l laltatott szövet, melly áll egészsznen külömbféle-nagy 

ságlí, ё! formájú his tzellátlskákból, mellyek vagy 
мы g'c'izzel, vagy zsi`rral vannak megtöltve. Ezen 

‘tzélláknak .alkatásokhoz шпона}. még а’ legvéko~ 
nyabb hajszál vastagságú eretskék, mellyek az el 
választást, és'a’ táplálást~ végbeviszík; vés. szivóerek. А 
Ezeken МИН а’ tzéllás szöveten Выезды mennek 
külömbféle artériák, írénáli, és érzöinak; noha‘ 
nem tulajdon részeìk ezen szövetnek, melly az 
ege’sz embcri testbeń el vagyon terjedvç, mindèn 
részeket' egymâsközött öszvelsaptsolja, és egyszer’s 
l'nind egymástól elválasztja; ладу. béfolyással bir 
az embernek mind egésséges, mind beteges álla» 
patjába. _ ‚ ` 

I 15. 

‚ А’ Hártya'li (lmembranae) az emberì testnelà 
'azon széles, lágy, fejérvör'óssös szövetjeí, mel 
lyçk által a’ lsülömbfe'le rész`ek béfödetne’k; egy 

4 vIxmstól- elválasztattnak, és öszvelìaptsoltattnak. AI 
katásokra `nézve nëgyfélék: а’ takonyhártyák, vizi 
hártyák, szálkáshártyák, és а’ tulajd'bn` alkàtámí-> 
hártyák, ` 

8. 14. ‚ " `‚ 
А’ шЁопуЪсМуйЁ (тетйЬг-апаё'тисоэае) айоп 

lágy, spongyiáá даму“, mellyek az emberi ген-Р 
Y и’ f l ‚ nek 



' ä@ и» «âgé» 
‚ J 

nek hülömbf‘e'le belsi'i re’szeit béf‘ódik, vúgymirgt az 
¿mak ¿s зайца!‘ üregjeiket; a’ leheuögégét; а’ 
nyelögége't, gyomrot, és belehet; a’ vizellö, ¿S 
nemzö дать“; és mindég bé танца!‘ mázolva. 
a’ tahony ihráshúsokba. készitetett takonnyal. Hét 
Äiterjede'seík vannak az emberi testben. ' ` 

§. 15. 

А’ vz'zz'ha'rtya'k (membranae serosae) azon 
legvékonyabb hajszálvastagságú eretskékböl öszve 
foglalt hártyák, mellyek egy vizes gözöt készítenek 

A a’ vérböl;l és а’ testnek legnemessebb re’szeit bébo 
rítják, mint az agyvelöt, szívet, tüdöket, és a’ 
hasnak belsö tagja-it; az íz ürcgçket, és szijasinak 
nali húvelyíeikef.Jv Illyenek az agyvelil'jnek pókhá= 
lóshártyája, a mei e's a’ h'asîlártya; а’ talionyzatsa 
kók; és az. izvíznek hártyáji` 

§. >16` ` 
\ 

А’ szdzkds hártyák (membranae дыма) 
azok ‚ mellyek eröss szálkálsból vannali öszvefoglal 
va, és különrlbfefle részeljetl a"fek_vés»:ikbe`n Теща“: 
ják,y Illyenek az agyvelönek kemény‘hártyája; а,’ 
szívburoknak Мне?) hártyája; а? szemelmek, а’ tö 
kölmek feje'r hártyájok; ‘а’ barlangos testeknek ta 
läaröja; а’ le'pnek,A a7 veséknek tulajdon hártyájì; 

‘az inashúsoknak szijasixiasos kiterjedéseilì; а’ Ваг 
nah, 
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nah, és tzombnak _zatskós kötö‘jik; és а’ tsont~ 
hártya. ‘ 

§. 17. 

Tulajdon alkatású hártyák azok,` mellyeket az 
elî'jbbeniek közzé ne’m lehet számlálni. Illyenek 
az erelmek hártyái; а’ szemeknek hártyái; az аду 
velönek lágy hártyája 5 és а’ tèontvelönek hártyája. 

IHI. 
А z E r e‘ls. 

‚ 18. 

'Äz Freïi (Vasa) @rz‘*eg-.lierzï«m19@giv Festben el~ 
terjedett hártyás ‘эмоций, mellyekben áz emb'eri 
„так közönséges nedvei fentartatnak, 'és i'olynak~ 
Háromfélék: az Artériálì‘, Vénák; és Szivóerek. 

А 19.l 
Az Aríe'riák, Életerelt, (Ärterz'ae) azon тёт 

edények, mellyek vastag törsökökkel а’ szívben 
kezdödnelg,l és 'minde’g vékonyabb vékonyabb Ада!“ A 
ra osztódnak, még utóljára‘ a7 hajszálvastagságú 
erekbe végzödne'k. Öszvefoglaltatnnk hároìn tulaj 
don hártyákból. А’ lsülsö, tzelIás hártya, melly 
be az arteriának legvékonyabb vérede'nyei, és ën 
zöinai танца!‘ elterjedve; és mellyy hüvely gyanánt 

` bé 
\ 

--Je-l LML- . ' ._ 



’ еъщык’ 
bé Vagyon borítva azon üregnek hártyájával, melly 
be hèlyheztetik; а’ mejben, а’ mejhártyával, a" 
hasban a’ hashártyával, а’ kaponyában az agynak 
hártyájával; az üregeken kl'vi'il pedig vastag tzellás 
hártyával. А’ közepsö , szálkás, inashúsos hártya, 
halavány szálkákból vagyon öszvefoglalva. A’ bel 
sô hártya sima, vékony., sehol sem formál ajtóts 
мы, hivéve'n a’ sz‘ívne'l. 

Az Artërìákńâì lgét nagy törs‘ókjök vagyon: а.’ 
tüdö arteria, és az Aorta, mellyekböl a’ többirar 
teriák veszik eredetjehet. I 

20. 

А’ Т/е’пйЁ, Ve'rerek, Venae, âzon véredények, 
'mellyek ъгёььгуаьь ágaikkal elkezdödnek a’ hai 

` szálvastagságú verelsbe, mîndég vastagabb ágokba.l 
öszvefolynak, még utoljára‘nagy törsökjeikkel, az 
-üres vénával, és` а’ ййдбтёпёчы ‘а’ szívnek kebelei 
ben издавать. Öszvefoglaltatnak hét hártyákból. 
A’ külsö tzellás hárltya, mellybe a’zlegvékonyabb 
erek és éŕzöínak vannali elosztva; Iiîvi'ilröl bé ifa 
gyon borítva _ a’ темпе!‘ nagyobb üregjeiben- сие!‘ 
nek hártyájokkal, az üregeken kívi'il pedig tzellás 
szövettel. A’ belsö hártya sima, a’ felsö és-alsó 
végekBen', e’s az inashúsokb‘an sok „разъёмы Гог-` 
mál, Olly módon, hogy а’ nedvesse'g az ágoktól 
a°'törsökfe1é folyhat ugyan, de viszàzafolyása а’ 
Atörßöktöl az ágakfele' meghátráltatik. Szálkás hár 

. v ‚ ,cya 
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tya nem találtatik a’ vénákba, kiv’e'vén а’ nagy 
törsököhnek végeiket. 

` 

§. 21. 
\ 

А’ Vz'zereli, Szůuóerèk (vasa lymphatica, va 
>Asa absorbentz'a) мы; vékony hártyásl tsatornák, 
mellyek legvékonyab’b ága‘ikkal-éllïezdödnek а’ test 
»nek minden részeìben, minde'gfvastagabb ágakra. 
»öszvefolynzk, soli ikráshlísokat <formálnalfi, ‘почё 
„га не: па5у tö'rsölsjeik ‚шага‘ m „дышать; 
Avégzirììdnek. Világqs nedvesség ‘folyih bennek. Ösz 
vefoglaltamak hét vélwn-y hárfyákból; г шва мы. 
lás „бук, шеПуЬе az ereknek ágatskáik vannak 
elosztva‘, а’ belsö sima-.ßqlgwjlgjtótskálsat formál 
olly módon, hogy а’ nedvessè'g` à;- ïgäktói la’ tór-> 
sökfele’ folyhat; de viszszafolyása а’ törsökböl az 
ágakba hxitráltatili.v 

IVM? 
А’ ТзоЁЪоЁ. 

_§.\ 92. 
А’ Tsontoïi,l (Озза) az emberi testnek leghe 

ményebb, legtöredé‘kenyebb, lege'rzéktelenebb' fe 
je’r-sárgás részei; mellyek az élet után-is legmv/ább 
tartják fel- formájokat, és al‘katásokat, legtovább 
ellem;A állanalì az elromlásnah; mel'lyekhez mint ее)’ 
èrös támaszhoz. függesztve vannak az exńberi test 

i l nek 
s 
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hek többi re'szeí. Alkatva vànnak ketsonyábóî, 
és tsontosf'öldböl, vagy is phosphoros mészböl, 
mellyek az életnek laù‘lömbféle idejében l-ìülömbfë 
le arányúsághan találtatnak; his tzellátskákat for 
málnali, mellyck eleintén а’ kis gyßrrnekeknél lá 
IgyaIi, `és általvilágozók; а’ megnöt embernél 
pedig egészen heme’nyek, tsontosak. Ezen твои‘ 
tzellák mind nagyságohra, mind ösz'vefoglalásokra 
nézve változnìk ¿153m `¿zon egy tsontban is', leg 
kissebbek, és legtömöttebben találtatnak a’ tsontnalx 
külsö héjában; nagyobbak, és ritkábbak а’ tzel 
látskák а’ hoszszú t’sontnak` végeiben; legnagyob 
bak, és legritkábbak а’ tsoutnak li'o'zepébexg. _ 

` 25. 

Minden tsontok, kivévén а’ fogaknak koronáŕ 
kat,bé щита!‘ Fódve egy erös hártyával, melly поп‘ 
härtyánals, (p'erìostium) neveztetik; külsöre, és 
belsöre оный!‘ fel. Öszvefoglaltaúk erös tzellás 
hártyából, arteriákból, vénákból, és szivóerekböl, 
А’ belsö tsonthártyának art'eriáji által készittetik 
а’ tsqntvelö (medalla (избит ` 

` 24, 

Az 'egész emberi testben találtatnak ke’t száz 
negyven tsontok, mellyek, a’ nyelv tsontot kivévén, 
öszve `vannak kaptsolva, és így formálják az em 
beri ‚Вашем, vagy tsontházat. 

V. 

l 4 
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V. 

A’lPortzogo'Ís. 
§."25. 

А’ Portzogóli, (Cartilag‘ìnes) azon фига, fe 
jéres', és megkeményedet’liotsonyához hasonló тё 
szek, mellyek legnagyobb gyors erövel bírnak. 
Bé vanua-h boritva еду’ erös hártyával, portzogós 
ha'rtya (per‘z'chondrium), melly allaatására nézve 
nem lsülömbözìk a’ tsonthártyától. 

А’ portzogók ke'tféle'hfaz állandók, és а’ 1mi' 
landók. . 

‘ 26. ì 
\ 

с Az állandó portzogt-Sls ( Cartilagz'ncs permu 
’ nantes) azok, mellyelmek állatjok meg nem vál 
так; Illyenek, niellyek a’ mozgô tsontoknak v_e' 
geilj-et- bé födik; ne’mellyek az ízgödrökben feksze- 4 
nek; és mellyek. külö’mbféle ta‘gokat'formálnak,” 
úgymint а’ külsö füleket, а’ halló hmm-het; а’ 

à a szemfedeleknek' sze'íleihbeń fekvö portzogókat; 
az била!‘ szárnyait , és ‘Малый; а’ lehellögége- l 
nek nagyobb részét; az oldalbordáknak portzogóit; 
а’ mejtsontnak pórtzogóját; és azon portzogós kö~ 
tölaet, me1_1yek а’ gerintzek, és а’ medentzének 
кончай között felsszenelì‘.` 

§. ‘27. 

А’ můlandó рот/20361: (cartilagìnes tempo-v 
rariae) magok a’ tsontok az ö kezdetjekben. A’ 

tsontok 
\ 
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tsontok tudniillik a’ gy’ermekne'l az annyaméhében ` 
eleinte Иду, Lazutan keme'nyebb kotsonyához, vagy 
portzogóhoz hasonlitanak. A’ második holnapnali 
vége felé, vagy а’ harmadiknaá elején h_ezdödili 
а.’ гзо‘шоьпаьтыдез re'sze liészitet’tni,l а’ megkemé 
nyedet hotsrouyába látszatnak imide, amoda ho 
mályos feje'r pontok, mellyeli tsontoza's pontoÍmaÍi 
(puhcta ossg'ficationis) neveztetnelx;` ezels а’ hosz- ' 
szú tsontohban hoszszasan, a’ szélesekben pedig 
súgŕn'osan> ’cerjedAńe-l'l'nel.V A’ kilenczedili holnapïg 
nevekednek ugyan а’ .pnrtzogóh és a’ tsontozás 
роте!‘ is; de mińdazonáltal a’ вашему: gyermek 
nél на!‘ а’ halló eszközölmek tsontos részeik tök'e'l 
letesßeli; а’ többi ноша!‘ pedig még nagyobb ref' 

I szekre nézve lágyak, portzogóssak, több da'ì‘aboli 
ból állanak, mel‘lyek за!‘ ìdövel nö‘neli öszve еду 
egész tsontbag' és pedig legelöször e'rìk e1 töke'lle 
tes állapotiokat a’ kaponyának tsontja'ig. utánna. а,’ 
а’ törsöknek, és пищей-а a’-felsö és alsó végek...> 
nek tsontjaik. Az életnek tizenötödik, húszadík, 
ihus'zonnegyedik eszteçdejében legnagyobb tökélle 
tesse'gekre дать а’ tsòntok, aklior portzogós ан“ 
jokat ege'szszen elvesztili, és többé nem nönek. 

VI. 
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/‘ ` 'VL 
А’ Iíörölf.` 

\ 

ё. 28.` 

¿"Ííò'tök, (Ligamenta) az emberi темпе!‘ 
'azon közönségeseń feje’ì', leghajlóbb re’szei, mel 
lyek által a’ tsontok, és а’ többí _álló részek ösz 
vefoglaltatnak, és öszveí'oglaláso‘kban feltartat 
nali. Szálkákból állanali, mellyeli tzelláshártya й! 
tal szorossan öszvekaptgoltatnak, vëkony hártyával 
béblorítatpak, mellyen az arteriŕík, vehák, és $21 
vóerek elterjednek. _ 

` Formájolsra ne’zve háromféle'la: Íiöte'ybrmdjz'lk 
-(lig. teretia); zatsÍiQ/brma'júli (lig. capsularía); 
hçirtyqformájúk (lig. membrähacea); " 

 

VII, 
1‘12 Inashůsoli. 

Ё’ 29'l l '_#v 
А; z'mzshz'as-oïi,l l(museali) àzon тётя? lágy ‘ 

részei az- emberi testnek, mellyek által а’ dlátható 
mozgások végbe viçètnek. ì 

Tulajdovn részeilx, mellyekböl állanak, lágy 
hoszszas` szálkáliY (jibrae musculares) mellyela igen 
vékonyak, tzellás hártyával béfödettctnek, -és az (all 

A BV \ Y ‘l tal i 
и 

 .-‘ ,un
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tal nagyobb tsomóban öszvekaptsoltatnak', melly 
egész tsomók vme‘gént hüvely gyanánt béboritatnak 
а’ tzellás hártyával; mellyen hereszti'il elterjednek 
az inashúsolìhan az erelmek és érzöinalmak vékony 
ágaik. 

Ezen tulajdon alkatása az i'nashúsoknak (ай! 
tatik tsak а’ közép részében, melly az inashúsha 
яйца!‘ neveztetik; а,’ végeikben találtatnak fejér sí 
ma kötök,v задний (гепсипез); mellyek sok -he 
lyeken szélésen elterjednek (aponevrosis 

A’ hoszszúszíjasinaknál гашиша talsony гаи 
ÍsóÍi (bursae mucosae); mellyek vagy hójagosak, 

.I vagy hüvelyesek, és а’ tojásfeje’rjéhez hasonló ned 
vességgel, (synovia) telvef'vannak. 

 

VIII. _ 
Az Érzöinalf. 

§50. ' 

` Az Érzöinaïi, (Nervi) azon Иду, fejér, $261 
hás, köte'lf'orma részek, mellyek eggyik végeikkel 
az agy - Vagy gerinttzvelövel танца!‘ öszvelsaptsol 
va; az érzöinali liezdete, eredete, Vagy közvége, 
(extremitas oentravlis), másik végeikkel реф; ve'g 
zödnek а’ testnek mìnden `li'észeiben; az érzöinak 
I_«örnyékes vége, (extremitas peripherl'ca). 

Mind eggyik ‘érzöin/ formáltatik velös видный!‘ 
ból (jìbrae neri/eue); mellyck alliatásokra nézvc 

.hason 
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hasonlítanak az agyvelôl'löz; mindeggyîk velöss'zál 
ha be' V‘agyon bQrítva egy hártyás tokkal; melly 
az érzöin háftyájának (neurylema) neveztetik; ez 
áll tzellás szövetböl, mellyen elosztatódnak az ar 
tériálìnali', vénáknali, és szívóerelmek vélsony адап 
ЪёН‘. ' 

 

1X. 
Az Ikráshúsoli. 

k§, 51. 

Az Ikrdshúsoli, (Glandulae) azon külömbféle 
nagyságú, és lsülömbf'e’le formájlí, mindenfelé el 
ногой: részei az emberi ’testnel\,_méllyek tzellás 
szövetböl, çi‘te'riálìból, vénákból, és szívóerekbôl 
танца!‘` öszvefoglalva, és mellyek által а’ nedves 
‚едете!‘ elválasztások végbe vit‘etçetik. 

 

v.“ „ ‘Х. 
А’ belsö Tagolíf 

§. 52. l 
А’ belsö TagoÍz (Viscera) az eddig nevezett 

álló részekböl такта!‘ liülömbféleliéppen öszvef’og 
lalva, és az eleven embernek külömbféle munkáit 
véghezviszils; illyeneyk z 

B 2 ` l.. 

l 
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1. A’ kli’âzönséges- talsarólv, 
2. Az ér'zö eszközök: az Agyvelö; Gferintzve-A 

lö; Érzöinak; Szelmeli;> Fülek; Órr, és Nyelv. 
7 5. Az emésztö eszközök': a Биржа!‘ йгеёде 

Fogals; Nyáliliráshúsok', а’ Torok';a’ Nyelögége; 
u 

a’ Gyomor; а’ véliony, és vastag Belek; а.’ Ьёр; 
а’ Máj az epésholyaggal; а’ Pancreas; a’ Szívóerelï 
ikráshúsailikal. ‘ 

4. А’ lehellö eszközök: -a’ Lehellögége, és а’ 
Tüdöh. ‘ ` A 

_5. A’ ve’rf'orgá‘ènak eszközeiì а’ Sziv, és az 
Erek. 

6. А’ Vizellô eszközöli: _"a’ Veséli; a’ Vizellö 
útak; а’ Vizeuöholyag; а’ Vizellö- tsö. 

7. А’ Nemzö eszközök: а’ férjñaknál, а’ ты. 
zqtskó; a’ Töliöls; а’ Magzsinorolx, a’ Magzatskók', 
а’ Prostata; a’ Mony. Az Aszszon-yoknál, а’ Sze 
mérem domb ;` а’ nagy és kis ajakoli; а’ Clitoris; 

_ а’ Nádrahüvely; a" Майка; а’ Nádrakürtök; ao To 
-)äu~,f`éz~1zlìek, ё: а’ N‘ç'ld¿rakötök.'„ 

. ’ V ` 

НА R 



 

HARMADIK TZIKKELY. 

l Az Emberz' темпе]: folyó re'szez‘röL` 

§. за. .& I' 
Az Emberi testnek folyó re'szei, vagy Nedvei 
(Liquida) lazok, lmellyek а’ külömbféle álló ré 
szekbe hészítetnek, e's feltartatnak. Hülömbféle 

s tulajaonságokkal bírnak; mellyekhez külömbf‘éle 
eleven változtatások után jutnak; és ezen teke’ntet 
böl lehet az Embe’rnek Nedveit három Classísolara 
felosztani. 

. .n 

_ ‹з‚ 54. _ " 
x Q Y ‚ 

_Az elsö Classishoz tartoznak azon Nedvessé 
gek, mellyek az elsö eleven változtatáe áltâl 116521 
tetńek; illyenela’:` а’ gyomorkása (Achymus), а’ 
te'l'nedveáség (01154143);- a’ szíuóereknek nedvesseä 
ge (Lympha)~ 

5. 55. 

#_ A’ második Classishoz tartoznak ajzoli а’ Ned 
`vek, mellyeli а’ másodih eleven változtatáson ke 

resztì'il mentek. Illyen а’ Ve'r- (Sangvìsyg azon 
vörös tullajdon terme’szeti'i nedvesség, melly а’ szív 

ben , 
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I ben, artéríálsban, és vénálsban ke'szítetík, Гепат 
tatik', és forgattatik. 

a 

5. зв. 

А’ harmadik Classishoz сапожки!‘ azok a’ Ned 

vek, mellyek a’ harmadîk eleven váltóztatás által 
a’ '_vérböl ke’szítetnek; elln'ílas/ztott- nedvesse'gnek 
(Liquida sew-eta) neyeztetnek. Némellyek а’ ъезъ 
ben feltartatnah; úgymint: a’ 251’;- (Адерз); а’ 
Tsontvelö (Medalla ossium); a’ Taliony (Mu-A 
cus),- az Ízvíz (S3/novia),- а’ Íïò'nnyek (Lacry 
mae); a’ 4S'zem¿g‘olyóbísnakl nedvei; а’ hallóvz'z; 
a’ fülzsz'r (cerumen aurz'um); а’ nyál (saliva), 
a’ gyomorvlz (succus gastricus); а’ be'lvíz (suc-V 
cus enterz'cus); a’ pancreasnak rgedvesse'ge; az 
epe; a’ gyermeh viz (aqua amnios). Más Ned 
vek a’ teetböl lxiìüresítetnek; úgy mint: а’ Ёбгбп‚ 
se'ges taliarólirlalî` göze (materia perspirabìlz's); 
а’ tüdölmek убив; a"vìzellet (urina ),- az eme'sztet` 
(excrementum); _a’ fe'rjjìmag (sperma) ,- а’ prq 
statanak nedvesse'ge; az aszszonyi те}. ' 

/ ‚ _ / 



 

NEGYEDIK TZIKKELY. 
Az Embernek Ereiröl, e's munkdìról Íiözönse' 

gesen. 

§. 57.. 
Az ¿mberi fesmek мы, ¿s шуб részei mind ad.. 
(ПЕ, me’g az emberi ‘Не: fel áll, azzal a’ lu‘ilönös 
tehetséggel birnak, hogy az életnek lsülömbféle 
ti'ineményeit hozhatják ею, mellyek а’ holt теме!‘ 
nél soha sem tapasztaltatnak. Ez а’ tehetség, 
melly а; élettel lsczdödik, és а’ halállal végzödik, 
e'lötehetse'gnek, e'leteró‘nek, (vis vitalis, lactz'më 
tas „наш, princz'pz'um vitae) диеты. 

‘З. 58' 

Az életerönek leglaözönségesebb tulnjdonsága 
abban áll,hogy jelenlét‘ét. ki nem nyilatkoztatia, ma` 
életneli tì'ineményeit elö nem hnzza,l ha на!‘ ösztön 
által fel nem ingereltetili; aze’tt ezen tulaidonságára 
nézvè indz'thatósa'gnak (incitabílìtas) neveztetyik. 
Azon erök pedig, mellyek az e'lötehetséget folger 
jesztik , az e'let ösztönez'nek (stin’zulì, potentz'ae inci 
tantes) neveztetnek.. Illyenek а’ kùlsi'i meleg; az at 
mosphaericu's levegö; az étel e's ital; а’ vér‘, а’ 
vérböl készitetett nedvességek', és magok an em 
bemek munkái. ’ ì Y' 

59. -' 

Y 
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. Az élö er'r'í el vagyon terjec-ìve az cge'sz testben; 
— minden részek, mind állók., mind folyók b_irnak 
vazzal; жён, 11а’‹‘‹‘а1аше11у 1Ц11$6 ösztön alkáaìmaz` 
tatiln a’ testnek akáŕ melly részére, az által az élö 

ytehet’ség nem tsak az érdeklett részlnen, de az 
egész testben ingereltetik. Jelenlétét háromfélekéq 
реп „мышца м. _u ¿la ‘на; tudniilmá „aims 
ërze'lieny erö‘1 mozdz'tható ero, e's for-mdlö «nÃ-ö`l 

\ 1 ' ‚ ‘ц 

Ё. `40. ’ 

А; e‘rzó‘ erö-f, e'rze'lienyse'g‘ sensibilities) an ` 
eleven rŕszeknek azon tulàjdonsága, melly által а.’ 
Ьй1$б ёгёё1х1ёы felveszik ‚ e's az eleven testben. eul 

’terjesztik ‘Еле! az érzékenységgel bírnak a’ test 
nek minden refszei ugyàn; de mindazonáltal а’ kü 
lömbfélelsépen alkattatott' részekbven külömbféle 
Le'pèn nyilatkoztatja` ki magát; úgy a’ hangnak 

, érdekle'se на!‘ ьа’ fülektöl, a világosság pedig' 
, tsak a" szemelitöl ’s a" t. vétetik fel. ' 

Az érzékenység hét fé'le: 
1. Az ellatì érzékenys‘e‘g (sensibilìtas animalìs) 

melly által a’Ii-'elvett érdekle's közöltetik az agyve~ 
1i‘ivel, úgy hogy észreve'tetik. Еще]. az érzékeny 
s_éggel _birnak на!‘ az érzöinak; aze'rt is az 
érzékenység eszlaö/zeinek; mondatnak.v 

' Y 

l ‘М 
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2. Àz organicus érzékeny‘ség (se‘nsìbz'lz'tas or 
Y gamba.) melly ál'tal felvétetetik ugy'an az ërflek 

l'e’s, de el nem terjesztetili az agyvelöhöz; azért 
észre sem ve'tetetik; 'illyennel bírnak a’ ‘вашей 
хййпдеп részei, a’ “стой, portzogók, és hártyáli 
is; mel-lyelane’l a’ beteges~állapotban а’ gjfúlladás 
nál az éxlzélienyse'gnek jelenléte tagadhatatlan. 

l 

А’ mozdítható erö‘, mozdz'thatóság, (mobi 
Шаг , írrz'tabilìtas) az eleven r`észekneli azon гида] 
donsága, melly` által kitágú'nak, és öszvehúzódnak, 
és így az emberi _testneli lâ'ülömbfe'le mozgásait vég 

Á’ mezdíthatóság n_e’m nyilatlioztathat 

41. \ 

be так. 

j`a ki magát az érzéhenység néllit'il, тег‘; ez által 
hell a'z ösztönt felvenni, és úgy'a’ mozdithajgó résztk 
a’ mozgásba felgerjeszteni._` 

А’ mozdíthatöság kétféle: 
_ ̀1. ¿z állatì (z'rrl'tabl'litas anìmalíà),` melly 

felgerjesztetili az akaratnak yösiztönére az agyvelö e’s 
gerintzvelö атм, és az akaratos mozgásokat elö 
hozza. ‹ s.. 

2. Я: organicus (irrz'tabz'lz'tas organica) melly 
nem az alsarat., hanem más külömbféle ‘ós'ztön‘òli 
által gerjesztetih fel, és а’ külömbféle organicus 
mozgásoliat elöhozza.- I 

A’ mozdít'hatóság ugy'an míntegy tulajdonsága 
az @gy élet erönek, el vagy'on шрам а’ testnek 

minden 

Í 



\ 

szekben. 

¿lf-(26)* 
Blinden re'szeire; de mindazonáltal а’ részelmek 
líülömbfe'le alkatásolira. nézve külömbféle a’ moz 
dithatóság is; legnagy'obl» а‘ szívben, annakutánna 
a, nyelögç'gében, gyomorban, és belekben; еще!‘ 
Dtán. а’ lehellésre szolgáló inashúsokba‘, ezekután 
az akaratos inashúsokba; utóljára a’ többi ré 

§. 42. 

Äformálózó erf'o" (vis formatrix, nisusfor 
mativus; reproductz'bilìtasl) az 
azor; tulajdonsága, melly által magokhöz mind ma 

eleven részelinek 

teriájokra, mind formájokra nézve hasenló része 
Let készítenek; ezen eleven tulajdonsággal mind 
az ege’sz ‘вы, mind а’ testnek mindeggyik re'szei 
bírnak; ez ált‘al vitevtik végbe az emberi темпе!‘ for 
máìtatása az annyaV méhében; ez által .eszközöltetik 
a’ testnek növése, és tápláltatása. 

g. 45. 

Az álló, és folyó részeknek életereje'n lsívì'il 
még az embernek egy felségessebb erleje vagyon, 
melly által а’ teremtett állatoknak Встреча lészen, 
tudniillik, az emberz' le‘leli. 

§. 

Ha. minden álló, és folyó részak, mellyek az 
emberi orgánisátzióhoz szüliségesek, jelen vannak/I; 

ha 

44 
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ha ezek e'let erövel bí‘rnak; ha az emberi lélel'fkel 
meglellxesítetnek; ha az életre szülaségem ösztönök 
nem hibáznak; akkor az élet is jelen vagyon; az 
egész test, e’s minden részei tehetségbe vannah. 

— Ezen tehetségei az életnek а’ testnek míndeggyik ré 
szében ugyan különösek; de minnyájan еду ve'gŕe 
tzéloznak , шамана!‘ az emberi мышь fentartására; 
és azért ezcn tehetse'gek az e1even`ember'~munkáinak 
(functiones hominís vivi) neve'ztetnek,l mellyeket 
а’ specialis Physiologiába hell különösen megvis. 
gálni. 

MASODIK FELOS'ZTÁS; 
Мг eleven emöernelf munkcíírdl Íiülö» 

nöse'n. 

§. 45.Í _ 

 

n,... 

eleven embernek munkáit l‘lárom Classísokra 
lehet felosztani. 

I1. Az Organl'cus munkafk (functìones orga 
nz'cae )`, külömben а’ természetes j; naturales) 

és e'ltetö munkáknak ( uz'tales)'neveztetnek; melq 
lyek által faz emberi testnek Organisátíója, az az: 
álló, es folyó részei ke'szítetneli, és feltartatnak. " 
таит tartoznak: 1. Az Éhse’g, és Szornjxíság‘; 
В.’ Az ételnek. megrágása; .5. Az ételnek lenyelése; 

4. 



ygás. 1o. A’ lehelle's. 11. Az elválasztás. 12. A 

'e (2.6) el@ ~ 
l 

4. Az eme'szte's а’ gyomórban', 5. Az emésztés a’ 
vékony 'bélbeg 6. А’ bészívás; 7. Az emésztés n’ 
szívóerekbe. `ö. A’ ve'ì‘nek ke'szítése. 9. A’ ‘(5110; 

7 

táplálás. 15. A’ liiüresíte'sek. 14. Az állati Vmeleg 
nel'. készítése. I ' 

2. Az ‘Шаг! munliák '(functiones animales) 
mellyek által leginkább külömböztetik `az állat a" 
növevényektöl. AEz'ehhez tartoznak: 1. Az 6:26 
eszközölaneli munkáí.v 2. A’ külsö érzék’enységeli. 
5. A’ belsö érzékenyse'gek. ' 4. Az aliaratos~mozgá 
sok. 5. Az emberi szó, és` beszéd. 6. ~Az álom. 

5. А’ nemzö munkafk (functz'ones sexuales s. 
genitales) mellyek által az èmberi nem szaporo~ 
dik. Ezekhez tarto‘znak: 1. A’ férjflnak nemzö 
m`nnkáji‘i a’férjfìmagnak liészítése, és laiüresítése. 
2. Az aszszonyi nemzö munlaák; úgy mint a’ ho' 
s’zám‘; a’ «fogantatásg а’ terhesség; а’ szi'ile’s; és a’ 
szoptatás. 

Ezen munkájit az eleven emberneli a’ laövet 
läezendö _Tzikkelyekben eggyenként rövideden 'meg 
издают, és az emberi élet külömbségeínek elöa 
dásával be'fejezem. 
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Az' oRGAN-LKUS MUNKAK.- 
ELsö TZIKKELY. ’ 

Az Éí'zse'g, e's Szomjůság. 
§- 46~I` _ l' 

А: Éhse'g' (fumes) és а’ Szomjúság~(sìtis), azon 
unalmas érze’kenységek, mellyek az embert kénsze 
ritik az ételnels, és itanlnak ifelve'tele're. _ Felgerjesz 

l тетей az ételnek és íitalnali hijjánosságok által. 
Mennél ifjabb az ember, 'annál gyakrabbgn és 
erössebben jelentik magokat не!‘ az érzékenységek. 

§- 47~ „ ` 

Az éhségnek hely‘fe а’ gyomorba >vagyon, 'en 
nek üresse'géti'jl származik. Iäözönségesen „от 
megát jelenteni tizenkét óra ’múlva az e'tel шёл; 
felgerjeszti az ételre való'liivánságot; n'xelly étel 61 
tal letsilalpítati'k,r а’ mit egy tulajdon kellemetes e'r 
zéèI követ. De le'tsilapíthatik az éhàég más módon 
is5 úgymínt szomorú hir, a’ testnek valamely 1-6 
sze'ben lévö erös fájdalom, opium, liámí'or, és 
égetbor által. Ha az éhség le nem „парты, 
mennél to'vább tart; amnál` unalmasabb lészen, a:I 

Y 

l 
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gyomorba ti'irhetetlen fájdalom támad; mivel az 
élethez olly szükse'ges ösztön elvonatili, az egész 
emberi test sokat szenved; nagy gyengeségbe) e1 
ájúlásba, szédelgésße, görtsölibe, dühösségbe esili; 
és két vagy nyóltz_ napoli múlva irtóztató halállal 
végzödik. ` 

5. 48. 

А’ szomìúságnak helYe а’ ютыёд vagyon, а 
hol tulajdon szárazsá'g 

9 

éreztetik, melly ösz've va 
gyon kaptsolva а’ frise vízre vàló kívánsággal. A’ 
fris: viznek itala által letsilapítatik а’ szomjúság; 
melly után megént’egy tulajdon kellemetes e’rzés 
lsövetkezik. Elöhozattatik а’ szomjúság` а’ viznek 
hijjánossága által a’ testbe; és nagyobb ha а’ test 
forróságba vagyon. Lehet ugyan a’ szomjúságot 
tovább elszenvedni, mint az éhse'get; de még is, _ 
ha sokáig tart, igen fájdalm'as, ti'irhetetlen, e's ke 
vés napok~ múlva halált is okozhat. ` 

MÁso 
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— MÁsoDIK TZIKKELY. 
‚ . 'ë 

Az Ételnel: megrágása. 

Ё’ 49’ I 
А: e'telnek megrágása (masticatio ), azon mun-V 
liája az eleven emberneli, melly által az eledeleh 
kel az elsö változás végbe vitet’tetili> a’ парик üre 
gebe. а 

§. 5o. 

A’ Száinak üregje (Canam Oris) a’ felsö, és 
alsó Allkaptzák közö’tt feliszik. ` 

A’ felsö АН (Mansilla superior) ópszvef'oglalta-Iy 
tik az Ábráz’atnali tizenhárom штаты; tudniillili 
a’ két felsöl Álltsontokból (ossa maxìllarz‘a supe 
rìora),j hét inytsontokból (ossa palatina); két órr 
tsontohból (ossa nasi); ‘Её: ЬбпуЧзопЕоЪЬб! (ossa 
lacrymalia s. ungvis); hét járornfsontokból (ossa 
zygomat'ica, s. jugalia) hét spongyiástsontokból, 
(ossa spongiosa, s. мышца); és egy внешт 
ból os vomerìs; mellyek részszerént egymás Её" 
zött`, részszere’nt а.’ kaponyának tsontjaival mozdit 
hatatlanúl öszve vannali kaptsolva. l 

Az aklsó All (maœilla inferior, s. manclibula) 
az új1onnan \ ищете‘; gyermeliekne'l 'hét darabohbólv 

‘ áu, _ 

› 
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áll, mellyek liésöblìen öszve forrnak. Fejes kiâllá» 
sai (processus condyloidei) felvétetnek а’ hallan» 
délitsontoknali ízgödreikbe; melly öszvefoglalásnak 
{штамп vannali az alsó Állkaptzának zatshós 
lsötöjiì (lig. capsulare maìillae irlfefioris), és az 
oldalastlag fekvö lsötö (lig. laterale). ‘A’ liét ízlö 
tsontoh között fekszili egy kiss portzogó (cartílago 
meniscoidea); melly а’ mozgást megliönnyebbití. 
’ Az alsó A11 wbb inashúsok általgöbbféle Rép 
pen mozdíttjatili gr'ulgy felfelé hůzzáli: а’ liét vak 
ßzeminashúsoli (musculi temporales, s. temporo~ 
maxillares ).5 a’ hét áll inashúsok (m. maseteres, 
s. jugo-maxillares; а’ hét belsö szárnyinashúsok 
(т. pterygoidei interni, s. pterigo -maxillares 
Magni); béfele' húzzálfa’ két külsô szárnyinashú- ‘ 

v sok pterygoidei extern@ s. pterygo-max'il 
lares parz/i )5 lefele’ húzzák: az alsó állkaptzának 
lse’thasú kétinas'húsai (т. шё‘азц’бсё maxillae irzfè 
rioris); а’ пуыизотпаь hét széles invashúsai (m` 

lmylo.- hyoidei); és à’ nyelvtsontnali liét keskeny 
inashúsai ( geniohyodez'). 

§. 1. l 
— ‘ f 

Mind а’ két All bé vagyon {даче a’ liétszeres 
sen fekvö liözönséges takarókklal; mellyek által 
formáltatnali а’ szájnak ajalajai, és а’ pofák. .Aà 
közönséges takarólmak hét leveleih között fekszé 
nek több inashúsolä; úgymint: а’ szájnali gyi'irü» 

I ч ` forma   
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forma ínashúsa, (т. orbicularis orz's); a’ fels'c'i 
«ajaknak és az órrszárnyának Её: felemelöji (т. 
Ievatoreslabz’i sup‘eriorl's , alçleque nasi); а’ fel 
sö ajaknak hét tulajdon felemelöji levatores 
proprii labii вырез-10113); а’ szajqszegleœk'nek 
ke’t felemelöji (levatores anguli Oris); а’ Ьёъ his 
járominashúsok (т. zygomatìci minores); a’ két' 
nagy járominashúsok (т. zygomatíci majores); a’ 
szájvszegletelmek- hét lehúzóji m. ‘depresspì‘es an 
guli Oris,- az alsó ajalmak két lehúzóji (т. quadrati " 
menlz' s, depressores labl'i ily‘erz'orìs); а’ hét po 
'faìnashúsolr (т. ,buccl'natores),- az Állnak fel 
emelöje levatoŕ menti). Ezen inashúsok ál 
tal mozditatnak az ájakok lés; pof'aik külömbféleké 
pen az éteinek meg’rágásánál is; de mindazonáltal 
az' ételnek megrágâsára legföbb eszliözök a.’ fogak, 
és a’ nylálikráshúsok. 

\ 

§, 52. `\ 
\ 

А’ Fogak (Denies) azon legkeményebb tson 
tok, mellyek az állkaptzáhnak vájujikban vannali, 
szegezve. Mindeggyik fogon külömböztemekfa’ 
gyöhere, nyalaare's horonája; melly re’szek hülömb 
féle fo‘rm'ájúk; és aze'rt 'felosztatnals a’ так: а’ 

\ mettzö fogakra (dentes incisivi), mindeggyik áll 
tsontban négyeri vannak; а’ hegyes fogakra (den 
tes cuspidati, canz'm'), mindeggyik Válltsońtban' 
ketten vannali; а’ zápí'ogakrá (dentes molares), 
mindeggyih álltsontban tízen vannak; Мадриде 

C _ kelmél 
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keknél а’ 'második „штаты a’ hatodilsig tsak 
négy zápf'og találtatik mindeggyik álltsontba. Mind 

leggyik fognali az állattya háromféle: гномов; а’ 
-szarvallatyához hasonló; és liemény üveges; :nelly 
utólsó a’ fogaknak koronájolíat béfo’di. A’ fognak 
tövében еду l-yuk‘atska vagyon; mellyenaz erelmek 
és érzöinaknak ágatskáik a’ fognali üregjébe men 
nek. A’ fogaknak vájui, és nyakai bé ’vannak fdd 
ve a’ foghu’ssal (gingiva ), melly a’ szájtakonyhár 

~ tyánals folytatása. 

_ A’ Fogak maradásokra nézve laétfélék: szopôs 
fogak (dentes lactei); és maradandó Года!‘ (den 
tes permanentes). .„ ` ' 

§. за. ` 

А’ Nyezìkráshúsok .(Glandulae salivales) 
tl'ób'b his ikráshúsokból vannal".` öszveszerlaesztetve 
tzellás hártya által, mellyeknek kiüresítö tsévjeik 
egy közönségesbe öszyefolynak. Illyenek: 

А’ Fiililirdshús (Parotis) melly legnagyobb, 
és a’ fül alatt elöre fekszik; közönséges liiüresitö 

.tsévje (ductus salivalis `Sten/nonis) az álllsaptza 
inashúson kereszti'íl mégyen, a’ pofainashúst kilyu 

`kasztja„ lés а’ felsôl zápfognál lsinyilik a’ 'szájnak 
` üregjébe. 

Az Ällliaptza I'Ífrdshús l (glandul’a .submaœil 
’ laris) az alsó Allkaptzánalï szegletébe fekszili; kö 

zön» 

/ 
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:zönséges` kiüresitö tsévje (duótus Wharthogu‘anus) 
a’l nyelvliötëi mellett nyilili ki a’ зайца!‘ üregjébe. 

А’ Nyeluz'krdshús (glandulfì sublingvalis) a’ 
. nyelv alatt f'ekszik; nagyobb kiüresítö tsévje (du 

Cius Bartholinz'anus) az elöbbeniével öszvefoglalta 
tik; több kissebbek ductus Riveriani nyílnals 
ki а’ nyelv mellett. 

Ezekel'i kívi‘íl még танца!‘ sok his iliráshúsok 
elszórvafi a’ pofákon, es ajakokon ( glandulae buc 
eales, et labiales ). i 

§. 54. 

Ezek az ikráshúsok 55. kêszítik az életerönek 

l tehetsége âltal а’ vérböl, és а’ szájnak üregébe ki 
öntik а’ nydlat (ванна); мод-Гера‘, га5а(1бв,— 
tajtékos’ nedvesse'get, mellynek az egésséges (Шара: 

i ha se szaga7 se íze nintsen; melly a’_ Chemia sze 
re’nt áll vizböl'; kotsonyatárgyból; keve’s tojásfeje'r 
tárgyból; sósavanyas, és phosphorsavanyas $261‘ 
sóból, elszálló szélisóból, e's mészböl. к 

— §. 55.' 

Végbevitettetik ,a7l Rágás következendöke'pen: 
A’ szájnak ajakjai fçlnyitatnak a’ зайца!‘ felemelö 
ji, és az áunaz». lehúzóji атм; az alsó Áukaptza 
lehúzattatik az állliaptzának lie't hasú inashlisai, а’ 
n‘yelvtsontolinak lie't sz-éles, és két lieskeny inashií~ 

i ‘С. 2 зап‘ 
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saik által ,Jgy az étel a7 folgak alá tétettetik; an; 
nakutánna, az alsó állkaptza felhúzattatik az1 áll-v 
kaptza és а’ vakszeminashúsok á1tal-,- oldalastlag 
hlízattaìih а’ szárnyiîxashúsok által; а’ fogak között 
feltartatik az ajakak, рейд‘, és а.’ nyelv által; így 
az alsó állhaptzának lefelé, felfelé, és oldalastlag 
való m'ozditása által az elsö fogak az eledeleket 

lhis darabolsra mettzik', а’ hegyes года!‘ а’ lie-3 
mépy testeket feltörik; а’ zápfogak pedlfg legkis 
sebb darabokra eldörgölik. 

Midönáz eledelek а’ fo'gak -áltzïxl his darab'okra 
ì'íröltetnek; akkor hozzájok kevertetik а’ nyál , 
mellynek kiüresítésére ösztönöztetnek а’ nyáflikrás 
húsoh, mind az Vínashúsolmak mozgásoh, és nyo 
mások által; mind рейд; az eledelnek ösztöne álta'l. 

А’ megrágott ételnek vékonyabb rësze ugyàn ` 
а’ szájn'ak s'zivóerei által be’sz'ívattatik, de nàgyobb 
része lenyelettetik. ' 

»l 
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НАВ1У1АВ1К TZIKKELY. 
А’ 11впуе1е’з. 

56. 

А, Lenyele's (Degŕlutitz'o) azon тишина az ele 
ven embernek, melly 'által az étel és az ital а” 
s'zájnak üregéböl а’ gyomorba vitettetik. Hülömlh 
féle ~re'szek e‘szközlik ezt а.’ munliát, úgymínt az 
íny, а’ пуе1ч; a’ nyelögégefeje, és a’ hyelögége. 

_’. 

"i'` §n`57. » Y* 

l » Az Íny pala'tum) а’ s'zájüreggnek ŕ‘elsöI ré 
szét, а’ padlá-sát formália, és> azltat az órrnak ü’reg 
jétöl'elválasztja. Az elöre'sze _negy tsontokból va 
gyon 'ószvefé’oglálva5l heme'ny [пулей (раЩшт du 
rum) neveztetili; melly be’ vagyon f'öflve a’ szájnak 
takony hártyájával. Ezen háttya a’ tsontolien ‘(túl 
elterjedve’n_ az órrnak 'takony lrártyájával öszvefogl‘ 
laltatils, еду hettöztetést formál; melly а’ .torokba 

Y fel e's lai Темный‘, vlaigy [пулей (palatum molle) 
l лечении‘, шеПуЬеп h-elylleztetneli:` a’ lágy iny- . 

nek f'elme'melöji- (m. leuafores palati' molll's); és 
a’ lágy ínynek feszitôji (т. circumjlexi palati 
mollis A’ lágy Шу hajlásának közepéböl letsügg 

a? 

\ 

/ 
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а’ nyelvtsap (uvula), melly tzelláshártyából‘, és 
На takony ikráshúsokból vagyon öszvefoglalva,egy 
inashússal is (m. ‘(пудов uvulae) bír. A’ lágy 
inynek Барон $2е1е mind а’ lie'tfelöl Её: ágakra. 

А l, osztat'óclik; az elsö a7 nyelvnek gyökerébe ‘16523 
dik, (ат-виз glosso -palatinus ),- abban f‘ekszik а’ 
torokszájának öszveszoritója (т. glosso-palatinus, 
s. constrictor z'sthniifaucium); a’lhátúlsó а’ nye 
lögégçföbe végzôdik (arcus pharíngo-palatinus); 
`«ahban fekszik az inynyel'c'lgége inashús (m„palato. 
pharyngeus Ezen két hajlások között fekszenek 
mindeggyikf'elöl а’ Mandulák, (Amygdalae, seu 
tonsillae); mellyek sok ikráshúsokból vannak'tzel 
lás hártya által öszvefoglalva, >e's takonyt készite 
nels. 

5. за. 

A A’ìNyel‘v (Lingua), a’ szájnak közepébe fek- 
szik, a7‘nyelvtsontal lévén öszvekaptsolva innshú 
sok által. Öszvefoglalj‘ák а’, hét nyelvtsont - пуеН 
inashúsok (m. hyoglossi); а’ kkét állnyelvinashú 
sok (m. genioglossi )5 a’- két töviskiállású-nyelv 
inashúsok (т. styloglossi); és a’ nyelvinashús 
(m.I lingualis ). Bé vagyon fódve а’ szájnak та‘ . 
liony hántyájával, :nelly elöre еду rántzot formál, 
nyelvliò'tö (frenulum ilinguae), külömböztetnek 
à’ nyelvnek gyökere, felsö, e's alsó színe, és а.’ 
szélyei. 

.Ä 
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444’ Nyelvtsont (0s hyol'deum, seu lingva’le) 
a," nyelv, és а’ lehellögégének feje «között feliszik, 
lsöti'ík, és inashúsok által helyébe -fe1tartatik. 11- ` 
lyenek a’ ke't vállnyelvtsont inashúsoli (т. omo»-- 
hyoidei); a’ ‘ hét mej-.nyelvtsontinashúsok (т. 
sternohyoidei); а" két széles áll-nyelvtsonthúsok 
(т. mylo-hyoîdei) а’ hét keskeny áll-nyelvtsónt 
inashúsok (т. geniohyoideì‘); а’ ke’t töviskiállá 
gli _ n_yelvtsvoniinashúsok ( m'. stylohyoìdei 

l 

§. 59. 

A’ Nyelvnek gyökere, e’s la’ lágy inynek hai 
Ива után lsövetkezik egy üreg, melly'toroknali 
(caqum faucium) neveztetik; aze'rt a’ vlágy iny 
nek hajlását а’ torokbémenetelének ( ísthmus fau» 
cl'um') nevezik. A’ torokba kínyilnak a’ szájna'k 
üregje; az órrnak üregje; a’ füleknek i'iregjei Ew' ' 
_stachiusnak hallókürtjei által,- а.’ 1е11е11б5‘ё56пе1а, és 
a7 nyelögégének fejei. 

I 

ё’. 60 

А’ Nyelögégefö (phary'nx), а’ ńyelöge’gének 
Iegfelsöbb része; melly sze’lesl начать} elkez-dödìk 
а’ ютоььа; annakutánna `tê'ì'ltsérf'ormál‘a öszveilú 
итак/(ш általmégyen a’ nyelöge'gébe. Öszve va 
ggron kaptsolva hátúlröl а’ nyakgerintzeknek derek- l 
jaikhahelöröl а’ lehellögégének fejével. A’ külsö ta 

\ harója 

s . 
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liarója tzellásszövet, a” belsì'i takonyhártya; ezek _ 
lsözött f'elsszenek a’ .nyelögégefönek inashúvsai: 

'a’- ke’t halló kürti nyelöge'ge inashúsoli salpìn 
go - pharyngei); a’ lxét iny-nyelögégeinashúsok 

д (т. palatopharyngei); а’ ‚‚пуе163ё5е1`6пе1а három 
>öszveszoritójî (m. clonstrictore’s isthmi faucium). 

Ё. _61. 

А’ Nyelögége (Oesophagus) azon hártyâs tsö, 
melly a’ nyelögégeföben lellsezdt'idvén a’ lehelli'figége 
meget egy keveset balfele' hajolván а’ пуаЪоп 1e 
mégyen a’ mej’be, a’ középhártyának hátúlsó ha 
sadékiába; innént az ágyék hártyának húsos. lyu 

~ kán keresztůl a’ hasnak üregjébe a’ gyomorba vég 
zödià. Több hártyákból formáltatik: a’ küls‘ö а’ 
пуаЬЬап tzellásszövet, a7 mejben а’ mejhánya, 
a’ hasban a’ hashárqî’a; a"l belsö hártya pedig _ta 
lmnjvhártya; ezel'. között fekszik az inashlísos hárt’ya,` 

’ lsülsöben mellynek lsétf‘e'le kiteritése vagyon; a 
hoszszasan fekvö hoszszú szálkák vannák; а’ bel 
söben liereszti'jl fekvök, és vastagal'abak. ‘A’ belsö 
talsonyhártyát héboritja egy igen vékony hártyáts 
ka (epidermis), melly'sol'. 'kie rántzokat formál 
bársony gyanántv, azért bojtns hártyánali, (mem 
hrana villosa) „мышь; mìndégV bé vagyon ta 
lwnnyal mázelva. ’ ., 

Ё. I62. 
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5.62. 
Í . 

Végbe темам а’ lenyelés következendökêpen: 
A’ megrágott étela’ szájnak ajakjai7 e's а’ ‘рот 
által а’ nyelvnek hát'ára taszítatik; ez a’ ke't tövis 
nyellvinashúsoknak öszvehúzások által kivájúl; an 
nakutánna az alsó állkaptzának felemelése', és а’ 

`nyelvinashiís által eleinte a’ nyelvnek hegye, azu-> 
tán а’ többi része az inyf'elé nyomattatik; a’ Зуб 
kere pedig lef'ele’, és a’ `nyelvtsontal elöre húzatta 
tik a’ Её:‚пуе1и'вош`-›пуе1х’1па$11йво1а‚ a’l'k‘e't áll 
nyelvinashúsok, a’ ke't széles, és két keskeny áll 
nyelvtsontinashúsok által 5 а’ nyelvtsontal öszvekàp- « 
tsolt kehlfedél а’ ke't tövis-nyelvinashúsok, e's а’ 
ke’t Еёчйз-пуеыгзошйпавьйзой által elöre húzaitatik, 
e's így а’ lehellögégének feje bézárattatik. А’ le» 
begö Иду iny ke't feszítö inashúsai által kifeszílëe- 
tìkg‘két felemelô inashúsai által fielemeltetik; igy 
а’ falat a’ nyelvnek hajlott hát‘áról а’ toroknak szá 
)ába esik;> a’ honnét a’ `liét nyelv-ínashúsok ‚ és la’ 
két iny - nyelögégeföinashúsok által letaszitaiik а’ 
torokba. Mikor. a’ falat а’ toroknak szá)án keresz-l 
ti'il nyomattatik, akknr egyszer’smind а’ Mandulák 
öszvenyomattatnak, а’ takony nedv‘esség belölök ki 
üressitetik, és а’ falattal öszvekeveredik. 

‹ 5. 65. ' ~' 

~A"torokból ‘Зашла nem mehei; a’ falat a’ 
„так üregjébe; eztet hátráltatja a’ nyelv; ‘az 

órrnak 
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órtnak üregjébevaló béesését meggátolja a’ felemelt 
lágy Шу ,~ a’ lehellögégefejében v'a‘ló béesése't pedig 
a’ kehlfede’l. A’ ‘falat tehát a’ nyelögégefejébe esili; 
ше11у az ételnek, és az akaratnak ösztönére 11116 
gittatik a’ Её: tövis-nyelögégefeje inashúsok, Её! 
hallóhürti-nyelögégefeje inask‘úsols ,‚ é's két iny-nye 
lögégefeje inashúsok által; alig vagyol'l a’ falat a.’ 
nyelôgége'nek fe’jébe, azonnal az elöbbeni -kitágulás 
után öszvehúzatatnak a’ nyelögégefejének öszveszoá 
ritójì; es__így a’ falat letaszitatik a’ nyelögê'gébe. 

_ S- 64»` 

A’ nyelögége az ételnek ösztönéì‘e ki'tágúï; után 
na', mindjárt öszvehúzza magát; és ig’y az_ egymás 
után következö kitágúlás, és öszvehúzás által, melly 
а’ nyelögégétöl a’ gyomorig elterjed, a’ bémázolt 
takony ve’gett simább étel а’ gyomorba. vitettetik. 

 

NEGYEDI’K TZIKKELY. 
А” СуототпаТя‘ eme'szte'se. 

§. 65. 

"Ааоп Eszln‘ózök , mellyeli az ételnek emészte’sét vég 
Ъе VïSzili a’ Казна?‘ üregje'be cavum abdomz'nis ) 
helyheztetneli. Ez az embezi темпе!‘ legnagyobb 

üreg-I 
l 
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üregje, mel1ynel1~alsó részét, medentze'nek (pel 
ůis ) vnevezils; formáltatik fölülröl ez ágyék hártyá 
tól; hátúlról а: öt erös ágyékgerintzelitöl,.alólról 
a’ medentze’nek erös волчат“, óldalastlag és elöl 
röl az öt pár hasinashxí'solitól; ezék а’ 'hasnak két. 
hülsö hájlott inashúsai (т. obliqui externi abdo- ` 

minis); a’ hasnak Её: belsö hajlott inashúsai' obliquî interni abdominl's )5 a’yhasnali hét-tsì‘its 
forma ìnashúsai (m. pyramidales abdominis); a’ 
hasnali' Её: egyenes inashúsai (m. твой abdomi 

lnis )5 а’ hasnak ke't kereszti‘ilfekvö inashúsai (m. 
transversi abdominis; melly inashúsoktól származ 
nal. a’ hasnak fejér пища; a’ hét ágyétgyůrül.; ` 
а’ hét ägyékköte'l., és а’ tököknek.két inashúsaik.' 

_ ì ' 

Felosztatik a’ has liívì'ilrôl következendö tájak 
ra: a’ gyomortáj (regio epigastrica); mellynek 
óldalai a’ jobb és )sal óldaltsomtájál. (hypocho'n- . ' 
dria dextra, et sinistra) ,- а’ köldöktáj (r. umbi 
licalis), mellynek óldalai az ágyék tájalŕ, 'vagy 
vékonyak ( r. lumbalis )5 a’ vizellethojagtáj, ( r. hy 
pogastrica) mellynek óldalai a’ tsipötájak (r. ilia 
ca); а’ s_zeméremtáj (r. pubis), mellynek óldalai 
az ágyékhajlástájak,(r. ingvinalis); és а’ köze'phús 
tij (r. perinaei). 

5. ‚вв. 

A’ hasüregnels Belsö szinét béf‘e'vcrlî egy tulaj 
don hártya ,` hashártya (peritonaeum) , mellynek " 

r 

Ve 
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‘ vékony haj-szál vastágságú ei‘ei i mindég еду vîzes 
{фиг ke'szítenek, e's egy nagy zatskót formál (cavum 
peritonaei) mellybe fekszenek а’ háj, gyomor5máj-~, 
lép, pancreas, а’ helek,_ ёз, а’ fodorháj; a2 z’atskón 

— lu'vi'il` vannak az ágyék tájakban a’ vesék, a’ velsék 
_ nek toldalélijok, és а’ vizelletúta'k; а’ medentze’be ’ 
helyheztetnek а’ vizellöhójag, а’ véghurka., és a’ 
nemzörészek.. ‚ ’ ‘ 

A°,l1ashártyának több kiállásai vannak, mel 
lyek között nevezetesebbek а’ háj, és a’ fodorháj. 

$- (37-l 

Ä На; (omentum) as hashártyának két vé 
kony lleveleiböl áll, mellyek között elterjednek az 

\ 

ereli, és еду kevés zsir találtatik. Külömb‘óztetik: 
A’ Íiis Háj (omentum minus), melly elkezdö 

dik а’ májìól, és Íaz Vágyékhártyától5 elterjed ‘а’ 
‹ gyomornak kis hajlásáig, а’ gyomort laivi‘ilröl bé 

f'ìdvén ûilytattatik a’. nagy Íhájba. ‚ 
‘А’ nagy на; (omenlum majus), elkezdödik 

-a.’ gyomornak ладу hajlásától, а’ beleket béborít 

l 

ván elterjed a’ köldökig, onnant viszsza fordúlván 
a’ keresztì'ílf'ekvö~öreg hurkához függesztetik. 

v \'_ 

§. 68. ъ 

А’ Р‘оДот‘Ид]’(тезеп1е"!ит) а’ 11аз11г1гсуёпа1а 
kettì'jztetése, melly а’ -belekhez függesztetik; lsët 
fe'le: ` 

` ‚ 

A7 
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A? vékonybéln‘eli fodorhájja, mellybe-száz, há. 

«romszáz fodorháj „мать 1111‘ёз116ва1 találtatnak; ’ 
Az öregbélnek fodorhájjal (mesocolon),~ melly 

nek kereszti'ilfekvö része a’ hashártryának üregjét 
ylaétfelé osztja», 'és melljbe a’ szívoŕereknek Aötvene 
vagy hatvan ikráshúsailì vannali, 
П" . .69. 

I A’ Gyomor (Ventriculus) az emésztésre leg 
\ 

'.szükse’gesebb; fekszik а’11азпа11 ülregjébe, a, gym* 
mortájába, mindjárt az ágyéhháriva alatt; formá» 
jära nézve hasonlít valamennyix’e egy lefelwô tsi'itsfl ц 
hoz7 mellynekszélesebb feneke (fundas) a’ lépfc 
lé, a’ hegye pedig а’ 1116)Ее1ё‚"а5уоп fordítva._lîü„ 
lömböztetnek a.’ gyomron: a’ felsö', bal-vagy nyelö 
gégßA vége (extremitas oesophagea, s..- cardi 
as)? à’ hol a’ nyelögégenyílás (,ostium oeso 
phageum) vagyon‘, ,an alsó, jobb - шагу iizenké. 
újnyibél Ivége (exlremìtas duodenalis) a’ hol а’ ti 
zenkéuíjnyìbél kin‘yílás (ostìurńl duodenaleya’ gyo.v 
mor ajtótskával (pylorus) vagyon; a’ lsis hajlás 

'(arcus minor), és а’ nagy hajlás (arcůs major); 
és a’ lìét вашей, 111е11уе11 fekvésekre nézve változnali 
az üres; és megtelt gyomornál. 

Öszvefoglaltatik a.’ gyomor úg’ymint a’ nyelö 
gége magy hányákból; a’ külsö a’ hashártyánal.' 
folytat'ása; a’ második inashúsos, és рейд‘; az hú 
sos szálak. liétszeresen fekszenek, a’ hülsöli hoszsza- ` 
aan,” a’ belsök pedig keresztesen 3 ezek formálják a’ 
gyomornak aj`tótskáját is5 а’ harmadik hártya eres, 

vagy 
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va'gy érzì'iinas, vagy takenyhártya; a" negyedik, 
belsi'i, igen vékony, és sok aprórántzokba vagyon 
öszve húzva, azért bojtos hártyának (tuniea Ávil 
losa) neveztetili. A’ hártyák hözött elterjednek az 

.érzöinaknak sok `ágaili, mellyek a’ hasnal'. nag)r 
`érzöinasos „темы (plexus solaris) jönnek; és 

а’ sok `arteriák,~ mellyeli Vaz arteria caeliaca 
mind a’ három ágaitól erednek. ` 

l _.- ‚ y7o. 

A’ Gyomerbana’ talionyhárty'ában lévö' sok 
’Áikráshůsokban' szi'intelen takony készítetili, mellyel 
a’ gyomornak belsö színe bé vagyon mázolva; 
ezen kivi‘il a’ sok ‚ gyomorarteriálmak legvéko 
n/yabb ágaik .által liészítetik egy liülönös ynegl 
vesse'g, а’ gyomor viz , (succus gastricus); 
melly világos, ‘дива, raâ‘adós; az eleven test 
Ьеп azon különös, tulajdonsággal hir, hogy a’ 
rothadást hátráltatja.; de a" testen kivi'il ezen 111121} 
donságát elveszti; тег‘: maga is meg r0tl'1ad. ‹. Áll 
a’ Chemie. s'zerént: vízböl; lx'otsonyatárgyból; 10565 
fegértsrgyból; phosphorsavanyos sókból; de mind 
azonáltal az egésséges áliapotban a’ gyomorvízneli 
sem savanyús, sem lugsós tulajdonságai vannali. 

Közönségesen ШИНЫ‘ а’ gyomorban egy keve's 
epe is, melly a’ t'izenkét újng’fribélböl od-a hozattatik. 

s 
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§. 71. 
Végbevitcttetik а’ gyomorban az ételnek emész 

tése következendöke'pen: Mihelyest а’ gyomor az 
étellel, és ítallal megtelik, akkor fekvése meg 
változik úgy, hogy az elöszine .fe1sö, az alsó nagy ‚ 
hajlásà elö lés'zen, így a’ felsö nyilása is be’záratik. 
Az ételnek ösztönére al gyomorvíz bövebben ke'szi 
теща; és ez által vált'oztamak~ meg leginkább az ele 
delek; az or'ganicus testnek nyersen elnyelt részeik 
elhalnak; frise növevények elhervadnah, és halavá 
nyodnak , sze’p zöld színeket elvesztik, a’ vörös luis 
elveszti lassan lassan vörössége't, e's hamuszinì'i lé 
лев; tsak ollyan теней, mellyek a’ gyomorban 
él-hetnek, mint geleszták, bogaraknak lárváik, a’ 

‚ növeve’nyeknek egész magjaik meg4 nem emésztet 
nek. A’ lágy tojásfejérje, az édes Её], :és a’ fris» 
vér eleinte а’ gyomorba megaludnak. Látszatik a’ 
gyomorvíz а’ gyomorkását „идущим megtöl 
teni. ' ‚ i 

Az el'sî'i vál‘tozásoli utándaz emësztendi’ì ëtelek 
elkezdödnek mind eloszlani, és kásává ‘Май, melly 
eloszlás kívi'ilröl‘béfelé> течет! е1. А’ meddig ez laz 
elosztás tart, az ege'sséges embernek gyomrába sem 
mi savanyú , vagy rothasztó forrásnak helye nints;v - 
tsak a’ beteges állapotnak jele ez. A’ tojásfeje'res 
nedvességek, mellyek eleínte megaludtak, а’ gyo-_ 
mornek további hàthatósága által felolvasztatnak,fI 
és pedig` úgy, hogyjöbbe' savanyok`álta1 líneg nem 
alusznak. ' 
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ё. 72. 

Ezen l`elolvasztását az eledelneli elömozditják \ 
az atmosphaericuslevegö, melly a’ megrágáslior 
az étellel öszvelaeveredik; és a’ belsi'i melezgfség7 
melly az eme'szte'sneli ideje'n а’ gyomorban böveb 
ben kés‘zitetik. Segitilil az emésztést а’ gyomornali 
mozgása, az egymásután követläezö k'itágulása, e's 
öszvehlizása; az ágyélihártyánali, és a’ hasinas 
húsoknak öszvehúzásaìk; mellyek által a’ gyomor _ 
öszvenyomattatili, a’ gyomorviz az étellel(jobban 
öszvekeveredili. Szükségesaz emészte’sre. à’gyopmrá 
érzöìnaknak elötehetségek is; mert ha ezek 11108116 
tetnek, keresztůl vágatnalì; vagy szo'morúság, opi 
um által eltsüggednek; alftlsox" az emésztés is na 
gypn megtsügged. r _ _ 

Az emésztésnek idején az életerö leginkább а’ 
_i gyomorba mpnkálódili; azért az ember akkor bá 

gyadt, kevesebb kedve vagyon többì foglalatossá 
gaihoz', gyengéknél hideglelés is tapasztaltatik; az 
emésztés után megim'a eròsseblaels.-- ' 

_ _. _ — §`. 75. 
Ezen 71. 72. elöadott eleven tehetse’geli ál 

tal az étel és ital egy hamuszin't'i kásává válik, 
melly gyomorliásának (chymus) „штык, melly 
emésztés `uz eledelnek természetére , és a’ 531011101’ 
nak eme’sztö erejére nézve fél vagy :_lyóltz óráig 
tart. A’ Gyon'xox‘liásának vélionyabhrészel felve'te-' 

‘ tik 
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1111 vnn’xidjárt~ a’ зайдет!‘ 61131; па5уо1э1) Ёёзщё `pé2 
’dig az ernésztés'neli vefgeig' a’ gyo'niorba feltaŕtatìli I 
а’ gyemoŕnak ajtaja' által; anriaku'tánna ez 4hinyí 
iik,~ és а’ gyo'moì'hása a’ ‚густыми атеншваа 
мы a" ¿izenhétújnyibélbe ent-«ik ы; 

  
 

ÖTÖDÍK' TZI'K1<iEI.--Y~.` 
A’ Ve'ltony l’ze'lnelt` emëszte'se'; 

§= 7'4? 

Gyomorkásá többféle változásolioń mégyen meg' 
lxeresztůl; mellyelmél 1_öbb belsö tagok mpnkálódnak; 
Íudniillikf a’ lép; a’ màj; a’ pancreas; és a’ vé 
I'AOI’ly _ 

` з: '75. ‚ 
À’ Le'p5 (Splen,` ё; àz'oiì 

награда, ьшёшьгае foŕnäájlí, és ‚ЪёЬев „та bei.; 
‘sö tag@ melly` a’ hasnak úregjébe’,` a’ balpldaltáj 
Ьа feliszils; hivi'ilröl bé lvag'yorí 'boriízvâ a’ Ilia'ßhár-- l 
Íyától; melly' alatŕ a’ lëpñek ve'läony, erös’ háŕtyá 
jmalál'fatik; @i béfödi а’ lépnek апшум; melly" 
lseŕe‘szt'ůl vágatván' hasonlit- :az ат: vérhe'z5 e’s‘ 
ëg'ësz'äzeri e‘rekböf áll’á mellyek дна! a’ gyomor'ral 
î’s- ö'ïszvelf‘alptsoltatili.` ` 

A’Lé‘pa'rter-id által so‘elïal tölub‘ ve'nx‘~ lioz‘at’tát’lk‘ 
à’ l‘ëphez, _raânts'e'nr ennek'_ t'âplálására szükséges‘ 

U vel? 
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volna5 ez а’ vér a’ .lépnek élötehetsége -által meg 
változtatik; vékonyabb, és feke‘tébb lészen; éget- l 
hetö tárgyal , hydrogeniumrnal megterheltetik 5 'és - 
így alkalmatosabbá tétetve'n az epének elkészite' 
sére a’ lépvéna által ai’` portás vénába üresítetík 
ki; а’ vérnek sàvanya, (oxygenium) látsza’tik а’ rö 
vid erek által а’ gyomorhoz vitetni, és a’ gyOmor 
v'iznek ke’szitésére. forditatni. i 

` `\ 

ё. 76. 

А’ Porta's ve'na (Venu poriarum) különös 
vérede'ny, mellynek két fö ágai: a’ hydrogenium 
mal megterhelt lve’rt vivö lépvéna.; és а’ carboni 
ummal megterhelt vért *vivö fodorhájvéna; ebbe 
az utolsóba folynak а’ hájnak, -a7 gyomornali, а’ 
fodorhájnak, és а’ beleknek vénáik, а’ végbélnek 

' vénája is (vena haemorrhoidalis Еду гбгзбЬ’б‘; 
formálván, egy erössebb hártyával béboritatván, 
ajtótskák nélliïll lévën, а’ májhoz me'gyen; és oda 
sok ágakra elosztatvân az epe'nek këszitésére 511111 
séges vért vezeti. 

. ' S- 77-k 
А’ màj (he’par) а’ hasnak legnagyobb belsö» 

ища, fekszik a’ jobb ,oldaltájba, elter1ed egészszen 
а’ ,gyornortájig5v bé vagyen í‘ódve kivi'ilröl а’ has 
hárt'yával, melly а’ májnak felfilggesz’tö széles kö 
töjét (lig. suspensorium hepatis), és. a’ koszorlí 

' "‹ ша 



lötakef (lig. òorfin'ar‘ia трат) гошаца. мы? 
' m. löte- (lig. ter'es) а’ kelder. vénából támad. А’ 

laöztaka'ró alatt ждут a’ májnali tulajdo‘n hártyáf 
_ >j_a, melly a’ 'vér'edényeke’ß a’ portás vé'nát is bé 

‘födve’ńrëi’ înâinàk állatyäbá elterjecl. 
Az egészl má) foi‘máltatik his gomliolyágot’s» 

lsákból, mellyek öszveszerkesztetnek a’ portäs véà 
'nán_ak, a’ та] a'i'teriának', és a’ má) vénának sok 
ágailiból; ezekeń lií'vi’il szívóerelìbölf, érzöinakból; 

'e's tzellásszövetböl; 

‚ ЁгеЬЬетЗ a’ gomlìolyàgln’tslsálxluäń lte’sz‘í’t‘etik 
:ai élöœhe‘tség álçaifökép a’ psrtás угнать véré; 
bôl az epe,` melly lsis `ts‘ovetskéli által felvétetetik; 
És' a’ májnak `tsato'x’ne’tjàba _’(ductus hepaticus ön-` 
_'tetik’; ez a’ Ytsâtoì'na ’ószvelïap'tsoltatili az epéslró-l 

' ìagnak tsatornájâval ’(du'ctus Cystieils); és_ így` 
, lfár'nafl‘ à’ közonse'ges epes ŕt’sa'toi'nai (стенд? chole-` 

dochus); rhelly a’ tizenlse't i’íjriyi béllíe пунш ki; 
)ebbe az émészte'sl‘iot kiöntètik az epeà 'az eme'eztéa-` 
hek idején laivůl pedig az epé's hójagnall tsator 
häja (‘Пари epés Ahójagba vezettetile: 

Hz ép'e’s -lzój’dg (cysti’s, s; 'be'sz’cůl’a i’ „и; nagyo'bb szárnyáńalj. ММ]: részén fèkszili; 
formájárá nézve hasoxilít egy körtvéllez; azért kü 

(lömbö‘z'tetnek rajta d’ fenekejsdereka-g és a’ пуаъа; 
ì‘n'elly által mégyen` az epéà liójagnaä tsatom'ájá.; 

' D 2 \ Ъа: 

‘‹ 

l t 
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ha. All hét hártyákból; a’ lsülsö а’ hasháx‘tyánalsl 
folytatása; a’ belsö takony- eres hártya, melly a’ 
nyakba sok his ajtótslsákat formál, 

a 

Ebben a’ hó'jagban öszve gyi'il, és feltartatik 
a’ májban lae’szitetet epe; a’ vékonyabb része be’ 
szivattatik; а’ sì'irübb, keserübb része pedig\az 
emészte'slior a’ tizenkét újnyi bélbe öntettetih. 

. â’ 79’ l ._ v 
Az Epe (Bilis) azonközönségesen sárgásí ke 

seri'i, olajos, ragadós nedvesse'g, melly а’ májba 
lsészitetik', és ez ve'konyabb; áz epés/ hojagba 
öszvegyi'il, és ez si'irůebb. АН а’ Chemin sze-rént viz 
1361, tojásfejértárgyból, széksóbó’l, melly phosphor 
savannyal, és sósavannyal vagyon öszvekaptsolva; 
egy kevés vasból; és egy tulajdon szurkos, sárga, 
igen keseri'i, festö tárgyból. 

Ё. 80. 

‘А’ hasnak nagy ilira'shúsa (Pancreas)` a’ 
gyornor alatt- fekszik; alkatására ne'zve egészszen 
hasonlit a’ nyálilxráshúsolshoz; solì Isis gombolya 
gotskákbólvagyon öszvefoglalva, mellyelmek lsiüre 
sit()l edényeik öszvefolynak egy lllözönse'gesl tsator 
miba (ductus pancreaticus); ’ melly mindjárt а" 
közönséges epés tsatorna mellet, vagy ‘ve'le egy 
lyuk által пуща a’ tizenliét újnyi bélbe, és belé 

önti ' 



¿is (y 55 `1 el@ 
‘бы! a’ nyálhoz igen hasonló nedvességet (succus~ 
pancreaticus 

4 

’. у .y 81. 
А’ ve'liony be'l vagy húrlia, (intestinum te 

lnue) azon hártyás ínashúsos табу, melly elkezdö;- 
dik 'a’ gyomornak alsó nyilásán,- és végzi'idik а.’ 
à’ vastagfbélbe', négyszer vagy ötször hoszszabb 
az ege'sz testnél; f'ekve’se’ben feltartatik а’ fodor 
háj által. Hiilömböztetnek тайга három darabokŕ 
а’ felsö а’ tizen/idt újnyibe'l (intestinum duode 
num') melly a’ músodik gyomornak is neveztetik; 
nints а’ fodorhájjal béborítva; három hajlásokat 
formál; a’ koze’psóbe а; epés tsatorna, és а’ pan-fl ‚ 
creasriak tsatornája nyl'lnak ki; utánna köyetkezik 
az üres be'l (intestinum jejunum); melly a7 has 
nak közepébe ai ьашёь tájába femm; мадам 
vagyon а’ hor-gas be'l (intestinum z’leon) melly 
а’ vékonyakban , és а’ ьавчёёшёйёп fekszik , az öreg 
hiírkába nyílik ki. ‚ i у _ ‚‚ 

Formáltatík a’ vékony Ьё1 ne’gy hái'tyá/kból; 
a’ külsö а’ ГодогЬёцЫ jön 5 а’ második imashúso's7 
úgy hogy a’ külsö szálkák hoszszasak, а’ belsök i 
pedig keresztïilf'ekvök; а’ harmadik erestak«Imyhár-i 
tya; а’ negyedik a7> belsö ve’kony hártyátska, melly 
igen sok rántzokba vagyon бане-Миша, azért виб 
röshártyának (membrana villosa) neveztetik; ezek 

„Ъе а’ sz`o"retskékbe kezdödnek а" téjedéhyek,- vagy' 
ya’ vékony bélfnek szivó erei. Ez. а’ l‘mlsi'j-ihfe'rrtya;y 

" ‘ 'mindég 
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*wie 
z_nindég bé vagyon m'ázolva takonnyal, mell-y a’i 
takońyhártyának sok ilsráshúsai által- hészíttetik. 
¿s öszvekevertetik egy világos vizes педщззвёёё’ыа 
:_nellyet a’ fodorháj anteriának'legvékonyabb haj-_Í 
._száll „мы ke'sziteneli, e's bélvlznek (succils er1-_ 
t_er_'icz_1_s neveztetik_._ ‘ 

I' 82. 

Azon o-rganieus munkáia az eleven excnbernek-` _ 
‘nelly által а’ gyomorkása a’vékony bél-be megváltozß _ 
tatils, neveztetik a’ivélxony bel eme'sztése’nek (chylzft 
çatio). Ez köve'tkeze-ndöke'pen vitetik végb‘e: A’ tizen 
kétúinyibélben öszvelieverednek a"gyomorliásávalfaz 
epe, a’- pancreásnak nedvessége, és a’l bé'lvizz, mel-_ 
lyelinek 'mind bövebb elválasztásoli, mind lsiüresí' 
téselfty felgerjesztetik a’ béfolyó _gyomorlìásának 652‘ 
töne által. Ezen nedvesse'gek ‘.hözött leghethatósabb 
ez'epe’, тег; lia ennek'lu'üresítése а’ йяепьёиййпуй 
laélbe gförts, ‘аду epéskö- által hátráltatik, alälxor 
9’ Chylg'jîcatio is sokat szerlved. f , ` 'l l 

Az epériel‘ hozzá lieveredése által а” зах’апуаз= 
gyomopkáse úgy. megváltozik , hogy savanyiíságát 
elveszti,` és megént megaluszik., két llészre válil'.; 
еду f_'ejéljes folyó I_észre, mel-lyl téj'nedvességneli 
(chylus) neveztetik,y e's a’- ve’lmny ’bélneli bojtoe 
hártyájában kezdendö- „мать, ‘аду téiede'nyek 
¿Ital azonnal felvétetik; a’ másili rész айгйЫэЬ,т 
emésztetnek, (foex.) neveztetik, és az öreg h‘lírliág 
'lle tegziltetik.: Látszatik az шаре; melly во!‘ vízitáuh»- 
_ " ' ' ` eval, / 

\ 



csym) s@ 
gyal bír, a’ gyomorkásától a’ savanyitót elvonni; 
ёз’ аЫюг az epe maga is lie't re'szre válik; a’ savós 
Ia, melly téjf'ormanedvességgel öszvèkeveredik, e's_ 

Í' I, l ` д o _ a’ szurkos festes reszre, melly az emesztettel klü 
l~resitetik. A’ pancreasnak nedvessége, és a’ bélvíz 

eïömozditják а’ gyomorliásának elvâlasztását. 
l 

§o\’ 85a 
i l l 

Segíttetik a’ chyliñcatio what a’véliony bél 
пей eleven mozgása, az egymásllitán követliezö kitá- _ 
gulása, és öszvehúzása,v az ágye'lihártyán'als, e’s has 
inashúsoknak mozgásaik által, mellyekáltal az eme'sz 
t6 nedve'sségek jobban vöszvelsevex'tetrielf. a’ gyomor 
lsásával. ' 

.er 

. Í _. нвтв. 
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J .ße'szivds (Absorbtio.) ezon, munkája _az ele-»_ 
ver)k fç_ijnlgfexjrniel'i..,;A репу ált’îalY külörnbf'élel nedvesséï 
zgek felvétetKrS-i‘ek, ésV ад’: тёгедёпуеЬЬе öntetnek.h 
YégbevíszikA ezt а’ munkái:` a’ pízierek, ‘аду $211 
убив]: (vasa lymphatìca, vasa absorbentia )5 
in_ellyek Её: vékony hártyákból vannak formálva; 
e’ kívilsòY t‘zell‘ásy szövet», melîlybe 'ez' ei‘eknek ágatsf 
ká‘ik elosztaçnak; а’ Ье1ф sima, sok aijtótskákatJ 
formál, olly módem! liogy a_’ n_edvesse'g az ágak-_ 
lltrólv а’ $б1‘збЬ‘1`е1ё lfolyl‘lkatg.>> dex viszs/zafolyása.` a7 tort 
söktöll а: ¿gekke rlneggátoltatik‘. Kezdödnek‘af’ test-_ 
nek minçlen/ I_‘észeixbenY legvékonyabb e'lgatskáll‘ikal;l 
sok s‘zöveteket formálván mîndég nagyobb ágakba. 
folyrilak i oszve.,A me’g ntóljára. а’ szívóex'eknek` ké(t 
tlöijsh‘ökjöklge' e’ balba, e's jobba végzödnek.__ 

s. ‘за 

Szŕvóerelmek Ба1=,_` vagy, ладу. 161361116,“ 
vagy meirlëscitornay ( ductus thoraeicus) elkezd'ç'idik` 

kwali iilîegìébe e.’ bewerk); ágyékserihtznek. der. 
rehén; 

и 

„м 
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yelián; az ágyékhártyânak hasadékján felf‘elé mé 
gyen a’ lemenö Anrta, és a’ páratlan vena ваш: 
a’ шейха!‘ üregébe az utólsó _nyákgel-ìntzig, ahol 
еду адщзьадд v_agyon, a’ bal v_állhóltsvenába. vég. 
идет‘, ` _ I 

Ebbe` a’ törsölabe folynali a’ bal fi'jnek', bal 
ábrázatnalî, bal _nyalmali,y bal felsö végnek, bal 
tüdönek, bal oldalnal'., a’ szívnek, a: ágyélshártya 
bal része'nek, a’ gyomornak, а’ mái nagyobb re' 
sze’neli, a’ lépnek, a’ hájnak, a’ foïo'rhájnak, a’ 
belelmek, а’ pancreásnak, а’ vesélmek, a’ vese’k 
toldalékjolmak, az ágyékgerintzeknef., az ágyék 
tsontolmak, а.’ nemzörészelmeli,y és_ zz yalsó végekg 
peli szivóereik. 

~ . ,_ 
, ‚ 

i A" szivóerelmek jobb„_ ‘(аду las y törsökjöli` rö-. 
vid,` a" hatodili ‘газу hetedik nyaìgeri’ntzneli iobb 
felén f'ekszik, és` e’ jobb, vállkólte'enáha nyílik ki.' 
Ebben` yvégzi'jdqek af ЁрЬЬ1 f'önek ‚ jobb ábrázatnak, 
j_obb nyalmalï ,_ jobb, felst'i végnel', jobb tiidö'neli, 
j_obb mejnek ,_ az` ágyékhártje jzbb,> feléxieli. és a_’ 
‘та, )Obb réßzéliek. sziyóereikf ' ‘ 

У 

б7а 

A" s_zívó'ereknek еду. része. zli'ncljz'n‘tA а‘ bà'ir- al‘at-t,V 
más r_e'_sz__e pedig méllyebben ekszilì; elöbb mint 

авт. 

‚ . 



*muss ‚в 
а’ következendö tij nedvesség. Így tehát a’ 161101’ 
ша nedvesség а’ vékony be'lböl a’ „мать által 
a’ fodorhäinak ikráshúsain keresztì'ìl vitetödik, és 
a’ mejtsatornába _kiüresitetiln 

§. ög. 

Нет tsak a’ t'e'jformanedvesség folyik а’ 521764 
ereknek közönséges törsökjökbe; de -az elnyelt étel 

l nek, italnak, és orvosságoknak vékonyabb részeik 
a.’ száinak üregétöl elkezdödvén a’ véghúrkáig a’ 
sok szivóerek által fel'vétetnekz, a’ lehellögégében 65 
annak ágaiban bészívattatik а’ bélehelt levegönek 
több te'sze; a.’ közönséges takarókban elkezdô 521 
vóerek bészivnak külömbfe'le részeket a’ l'evegöböl, 
a’ fördökböl, borongatásokból, 65 kenetekböl; és 
ezen eleven mimkája a’ szívóereknek Absorbtio. 
De a’ 

nedvességeket is; úgy a’ tzellás szövetnek, 65 а’ 
szivóerek bészívják а’ testben elválasztott 

I_lagyobb üregeknek vizes gözjét; a’ zsirt; az epé 
nek, vizelletnek,l férjñmagnak ve'konyabb részéç; 
me'g az álló része‘k, a’ tsontok is az élötehetségál 
tal meglágyit‘tatnak, felohfasztatnak, e’s annakután 
na a’ sziv'óerek által be’szívattamak; és ezen eleven 
munka a’ Resorbtio. 
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НЕТЕШК TZIKKELY. 

'._Az flssimilátio'. „ 

« ~ 90. 

А2.е1е(1е11)61 ke'szitet, és a’ fodorhájnak szívóerei 
által felvétetett téjformanedvesség a’ szívóerekben 
nagy változást szenved, az eleven állati nedvesség 
nek tulajdonságait inkább felveszi; azértA neveztetik 
ezen munkája az `eleven embernek Assimilatiónalf. 

Végbevitetödik ezen murikája az organicus é 
letnek részszere’nt azon külömbféle állati nedvessé 

Agek által, mellyeket a’ szívóerek a’l testnek minden 
részeiböl felveszik, és a’ közönséges törsökben a’ 
téjforma nedvességgel öszvelseverik; de leginkább 
munkálódnak a’ szivóerek ikráshúsai, azért еще!‘ 

’ inidön megváltozhatatlan nedvességek, mint a’ ra 
gadós mérgek a’ `testben felve’tetödnek, feldaga’dnak, 
felgyúladnak. ' 

Ё. 91. ` y . 

Az Assimilatió által a’ szívóerekbe felvett ned 
vességek еду ragadós, világos ynedvességre чаша!‘ ‚ 
melly a’ szívóerek Lymphdjdnakneveztetik; ha a’ 
mejtsatornából kieresztetvén az ~atminesphanerieus le 

i vegô'n 
/ 
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ire-gam áll, szinte mint a’ vér két részre válik, egy 
vizesre, és egy keményebre, melly szálkástárgy: 
ból, és a’ vérg'olyóbisokhoz hasonló részből áll; 
azért lehet ezt a’ nedvességet fejér vérnek nevezni; 

 

NYÓLTZADlKTZIKKELYx ' 
А’ Ёе‘т‘яёзд11е'з. 

92'. 

A, téjformanedvességböl készült Lympha a’ mei.: I 
>tsatornából a’ bal vállkóltsvenába tseppenként önt. 
гей!‘ Ы; így a’ vérrel öszvelseveredili, és maga is 
vérré válik. Ez az eleven testnek munkálkodása; 
melly által aà vér készíttetiä, neveztetik ‘Эй/{63:29 
te'snek (salngug'ficatío 

§0 955 ' I / 

‚ А’ Ve'r (Sanguís) azon vörös', t‘uÍajcÍon-sz'zì-I 
gú, és tulajdon ízi'i,rragadós nedvességjwmelly а’ 
згп/ъеп, arteriálìban, és venákbah találtatik. _ l 

Az eleven emherneli arteriájából, vagy venáä 
jából kieresztetvén több részekre válik el; I 

Először kigőzöl а’ meleg vérből а’ ve'rn‘eli gőze 
(vapor s. gas sanguinis); melly nem egyéb, ha-> 
nem а’ meleg által gőzzé változtatott vér. 

l Annál“; 

' ' 1 . \ 

- ‘ I 
.y ’ .(- a 

t 



— es ' ‹ 65) se ` 
Annakutánna inegaluszik a’ vér, еду reszketô- 

hotsonyá‘vá keményedik meg; mellyböl kiizzad а’ 
ve'rsavója (serum sanguinis ), fejér ~ zöldes ned 

l f 

vesség, mellyben baláltatik viz, tojásfejértáygy, kof 
tsonyatárgy, és шага széksó. 

7 Minekutánna `a.’ savó elvált volna, a_ vérnek 
töhbi része megkeményedik, neveztetik ‘ue'rÍialáts-~` 
nali (placenta sanguim's); mellyet ls‘ét részxe le- _ 
het osztani: a’ vör'ós, és'a’ szálkás részre. 

, ‚ . 

embeŕbe 1.15 lágy golyóbisokat formel (globuli 
‚ . 

А’ ve'rneli sza'lÍia's re'sze (cruor) az eleven 

sanguinis); a’ Chemin` szerént szinte azon_'alkató ’ 
részekböl áll, mellyekböl a'I vérsavó; tsak l'iogy 
azok‘onkívi'il még találtatik benne az oxygeniummal, 
vagy savanyitóval megterhelt vas. .‘ 

A’ ve'rneÍi „мы“ re'sze pars _fibrosa san 
guinl's) hasonló vékony, lágy, fejér szálkákat for' 
mál , millyenek az állórészekben nevezetesen az inas- ’ 
hńsokbantaláltatnak’, a’ Chemia szerént igen sok 
`azotummal fullasztótárgyal bi1'. 

j . 

’ i §ß 94 

A’ vénnem minde'g, és nem mindenütt egy 
forma tulajdonságú. Az arteriáe ver melegebb, 
pirossa’bb, világosvörössebb , 65 több oxygenium 
mal birg’a’ venásvér hidegebb, söté‘tebb, t'öbb hy 
drogeniummal, és carboniummal bír. 

‚ - ' `¿ 
‘_ Vál 



I Ezekenkívi‘il a’ 

.az emésztés 

‘ me'g Мимо“ а’ téjf'orinanedvesség.- Leginkäbb elö-l 

l 

¿M6/.wle 
Változik a’ чёт az детей езжЕепдейгед a’ dem' 

re, а’ tenriperarnenmmra,y az eleflelek, e’s а’ _be-- 
tegségekre nézve. _ _ 

Sokasága is igen ищет, nyóltz' fontról, hli 
szonnyóltz, harmintz fontig. 

‘ ` Í y 

§. ~ 95|. 

A’ vérkészítés végbevitettetik részszerént a’ vér# 
nek élôtehetsége iáltal, melly reproductibl'lítással 

' birván, magához hansonló nedvesse’get ke'szít; re’sz-- 
szerént az állórészeknek, a’ szívnek, az arteriáknak; 
a’ vénáknak,az' e'rzöinaknak, а’ többi belsö tagokńak,` 
leginkább a’ tüdöknek eleven munkálkodások által. 

le’p , a’ paisikráshús, az an 
nyaméhében lévö kis gyermeknél pedíg а’ nádra 
pogátsa, a’ шинам“ a_’ шеф es' a’ vese'kto'lda 
lékjai igen eszközlik a’ vérkész'íte’st, 

ты, tizenkét‘ oráekivámamak, meg ai итог; 
manedvesse’g vérré válik; mert' levés órák múlva' 

шаг: a’ venából kiere‘sztett vérben 

segitik a’ vérlie'szitést' a’ ve'rforgás, és a’. lehellés. 

( _. ` _ ‚ _ _ _I 
lv* ‹ ` .l I ’ " ’ IKA/1 
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KILENTZEDÍK TZ'IKKELY'. 
i А’ У.е"1‘_}`о r gai s.- y 

S.' I 

А згащзьгеъпеь Lymphájokból készitefettvér „inv 
tsen nyugodalomban, de mé'g az ember él szi'inte-' 
len a’ szívbiil az ‘ arteriákba, ezekböl a7 hajszá1vé-` 
konyságú ete’klae, ezekböl a’ venákba„ ezekböl 
megint a" szivbe vitetödik;r ezeri eleven mozgása‘ 
a’vé'r’nek neveztetik ve'rjforgásnak (circulatio san-ï. 
guinis); ' 
' Essközei v'e’rf'o'ŕgásnak: a’ sziv; az a'rteriák; 

--a’ -hajszálvékonyságú erek; és а’ venák. 

I Ä’ Sziv (Cor) azon meines lna'lsi')> Zŕeig", melly' 
formájára haso'nlít egy а’ közepéb'en' -kereszìiil vá.- 

l l 

97": 

got't tsi'jt5höz3 e's a’ mejnek Vûr'egébe' úgy vagyon 
helyhèztetve, högy a’ hegye az ö'tödik e's hatodik 
bal 61с1а11>огс1гг 1162611, a’ talpa pedig` a’ .mejts'ont 
nak közepefele' fe‘kszì’k; a’ domború színe fel és 
kifelé идут forditva, a’ lapos alsó вице p'edigv 
az ágyékhártyának szijasinas közepén nyugszik. 

' Í’rtivi'ilä 
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Kívi'ìlrôl bé vagyon Fódve а’ szlvburoknak bel-` 
nö hártyájától; belölröl pedig a’ nagy venáknak bel 
её hártyájoktól. A’ két hártyák között fekszenek 
az inashúsos szálkák, mellyek vekonyobbak a’ Бе 
belekbe, vastagabbaka’ kamarákba. 

Hülömbëztetnek a’ szivennégy öszvenöt, de me'g 
is egymástól elválasztatott üregek, уеду zatskók. 

1. Az üres 'ue'na'linalt Íiebele (sinus venarum 
cavarum), külömben a’ июне]: jobb, vagy elsö' 
Íiebele (atrium, s.s1`nus cordis dexter, s. ante 
rior) mellybe tulil‘niillik a’ felsö és alsó`üres vé 
nák öszvefolynaik,l a’ másik kebeltòl el vagyon 

Válasz által, (se'ptum sinuum) 
találtatik а’ 

ma lyuliv (foramen ovale), melly idövel na 
gyobb r‘észére bé nö,- és .akkor (toja'sforma gò'dò'r 
(fossa ovalis); ez köri'il vagyorr ve've egy felemel 
Ведет: gyůrfnöi (annulus, s. isthmusfossae ova 

vála sztva egy 
mellyen az embryónál toja'sfor 

lis), mellyhez az embryónál függesztve vagyon a’ 
tojásforma lyuknak félhóldforma ajtótskája valvu 
1а semilunaris foraminis отдана‘). Ebben a’ ke 
belben nevezetesek még: az alsó üres vénának aj 
tótskája (valvula Eustachii); fa’ sziv koszorú‘vé` 
nának ajtótskája (valvula `Thebesii); és a’ ysziv 
nek jobb'füle (auricula cordis de_¿rlra 

zaszor: A’ tüdó‘ arteridnali Ííamarája.(ventri- 
çulus pulmonalis) vagy a’ элите]: jobb, elö lia 
marája (ventriculus вехой-9 dexter, seu anterior), 
mellyben az inashúsos szalkák oszlopotskákat, e's 

bim 
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b'imbótskákat formálnak; a’ másik kamarától elvá' ` 
Идиш!‘ egy húsos Válasz által (septum ventricu 
lorum)~ Nevezetesek e‘bben a’ kamaräban: azl üres 
vénák kebeléböl kinyíló lyuk (ostium vcnosum); 
a’ háromhegyi'i дышат (valvula tricuspidalis); 
a’ kamarából-\. a’ tüdöarteriába kinyíló lyuk (osti 
um arteriosum ) a’ három félhóldí‘orma арби 
kákkaL 

hâszoŕ: А’ titdöve'nálmali Íiebele (sinus veria 
rum pulmonaliurra) vagy a’ элите]: bal, hátúlsò 
Íiebele (atrium, s. sinus cordis sinister, s. poste 
rior) melly kissebb a’ másik kebelnél, de a’ rán 
tzos füle (auricula cordis sinistra) közönségesen 
nagyobb5 /ebbe folynak öszve a’ négy tüdövénák. 

4szer: Az Aortánali lfamarájaI (faentriculus 
aorticus) vagy a’ нитей bal, hdtúlsó Íiamarája 
(ventriculus cordis' sinister, s. posterior) 'ert'is 
sebb , és vastagabb a’ másik kamaránál; нечем 
tesek benne: a’ tüdövénák kehelébôl nyíló lyuk 
(ostium venosum) a’ „kéthegyi'i ajtótskával (valvw 
la milralis); és a’ kamarából az Aortába nyíló 
lyuk (ostium arteriosum), a’ három félhóldforma 
ajtótskákkal. " ‘ 

A’ пятен inashlisos szálkái’között el типа!‘ 
osztva az arteriáknak, vénáknak, szivóereknek, és 
érzöinaknak ágatskáik` 

E я 98. 



'5% (65) ‘91%’ 

ё. 98. l I ‚ I 1 \ 
Az emberi sziv béborítatik, .és llelyében fél 

tartatik egy hartyás zatskó által, melly sziuburoliL 
nali (pericardl'um) neveztetili. Еле: ЁПШгЫ be' 
{бай а’ mejhártya; azután liövetliezik çgy erös slzál 
Ваз hár'tya, mellynek belsi'j szinén еду véliony vi-l 
zes gi'a‘zt lgészítö hártya vagyon; ez a7 belsö vélaony 
hártya az aortáig, tüdö arvteriáig, Её! üres ‘161151 

vÃlßìg, négy tüdö vénálxig elterjedvén, ezelitöl a’~szlv- 
nek egész külsö szinén elterjed, és így egy bézárt 
zatskót formál a’szlv'buro/i üregje't (cavum perí 
cardl'ì); mellybe mindéàr egy vizes nedvességl (li 

\ 

quor perlìcardz'z') találtatik. 

§~ . 99› 

Az Arterz'áli, vagy ÉIetereÍiÀL/Irteriae), azon 
erek, mellyels'a’szivben “над törsölaölalxel kezdöd 
nek, minde'g vélmnyabb és vékonyabb ágàkra osz-V 
todván az egész emberi testben elterjedneli; az ágak 
solsszo'r egymásközött öszvekaptsoltratnali` (angsta 
mosz's); a’ nagyobbatska arteri'ák mélyen fekszenek 
az inashúsolstól béfödve 5 végzödnek legvélïonyabb 
ágail‘lsal а’ hajszálvélsonyságú erekbe. - 

.Öszvef'ogl'altatnak három hártyákból: 

lször: А’ Íiz‘ilso" hdriya, tzellásszöv'et, melly 
Ье .az arteriálinals, vénáknàk, szivóerelmek .‚ és ér» 

I zülnalma‘k águila el ниша!‘ osztva. EZ а’ háŕtya 
. f . K .még 



e@ (695% 
még hüvely gyanánt bé vagyon 'borítva azon имё 

s 

nel'.l hárçyájáyal, mellybe helyheztetik; а’ mejben 
а’ mejhártyával; a’ hasba l"a’ hashártyával; az дву 
ban az agynak hártyájával; az üregelien kívì'il pe 
_djg vastag tzellásszövettel. ' . 

2szor: A’ Íiò‘zepsö szálkás, Vagy inashúsos 
l1ártya'(membrana media, s. jìbrosa, s.»muscu- 
Хоп-23), Ь'агйЬйзадЪайоЫа fekvò, halavány inashú 
sos szálläáliból áll. ` ` 

êlszor: A’ belsö' hártya, sima, vékony', seho1- 
sem formál аммиака, Ъйчёчёп ` a’ szívne'l. 

Az Arteriálsnak lie't fö törsölajölì vagyon az 1em 
lneri‘ `testben; а’ tüdö arteria, és az Aorta. 

§. 1go. 

A’ Tüdä-arteria (Arteria pulmonalís). a’ 
tüdö arteria kamarából veszi eredetét.,` mindjárt Её‘: 
ágakra válik, mellyek а’ hét tüdökhö'z mennek, 
ezekhe legkissebb ágakra osztatnali, még móljár'a 
а’ tüdöknek hajszál vékonyságú ereçslie'jekbevég 

› zödnek. ' 

'§n `101» 

Az A'orta ‘(аду Nagy e'lete'r, а’ szívben az 
Астана!‘ karrxarájában veszi eredete't; mindjárt a’ 
három hóldf'orma видишь“ felì'il kiereszti a’ szl’vL 
пе]: Íioszorús темах: (arterìae coŕonam'ae cor' 
díè), еду keveset. felfelé ,xńégyen (Aerial ascen 

dens ) 5 

'\ 
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dens); azután еду hajlást formal a’ ‹ hátgerintzek 
felé (Arcas Aortae); inne't a’ hátgerintznek dere 
l‘sán lefelé mégyen a’ negyedik ágye'kgerintzig 
(Áorta descendens . 

.Az Aoitának hajlásából származnak három nagy 
ágak: 1. az arteria innominata, melly két ада!‘ 
ra „мы, а’ carotis dextra, és a’ subclauia 
dßxlra; 2. a’ carotis sinistra,-I 5. a’ subclavia 
sinistra. 

§. 162’. 

Mindeggyík Carotis а’ lehellögégeföhöz jutván 
ke’t ágakra válik; a’ carotis externa, és a’ caro.. 
tis interna. ` 

A’ Carotis externa, ‘аду facialis az ábrá 
‘вагон, és a’ fônek knlsö` részén eloszlódik e’ kö 
vetkezendö nyóltz ágak‘ra; 1. a’ thyroidea supe 
rior, ‘аду Iaryngea superior; 2. а’ ЦПБ‘ЦЦНЗ, 
mellynek egy ада az arteria ranina; 3. az arteria 
pharyngea inferior,- 4. az arteria maxillaris ex 
terna, s. palato -labìalis, mellynek ágai az arteria 
submentalis, coronaria@ labiorurn, és .az angula 
На; 5. az' arteria occipitalis5 б. az auricularìs 
posterior, mellynek ада az art. ‘ stylomastoidea; 
~7. az art. maxillaris interna, mellynek ágai az 
art.' maxillaris ínferion, a’ meningea media, 
а: alveolaris posterior; az infraorbitalis; az art. 
sphaeno -palatina, 'e's pterygo-palatina; ö, az 
art. temporalis. f’ 

A, 

è) 
) 
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А’ Carolis interna s. cerebralis а’ canalis ca 

rotz'cuson keresztül menvén a’ läoponyában négy 
ágakra oszlik: 1. az arteria ophthalmica, melly 

‘ nek ágai az art. mening‘ea anterior,- a’ centralis 
rßtinae; az art. ciliares; lacrymalis; frontalis; 
etl‘limoidales; tarseae; 2. az art. communicans, 
s.fossae corporis 'callosig 4. az arteria cerebraf 
lis media , s. fossae sylvii. ` 

Ё. 105. 

А’ Vállkólts arteria, Arteria subclavia feli 
ezil'. mindeggyikfelöl а’ Vállkólts alatt: a’ hogy а’ 
honqlalá jön, arteria axillaris a’ neve; a’ Har 
ts-ontnak közepén elterjed a? Könyökhajlásig, art. 
brachialis; mellynek ke’t ágai’az arteria radia- 
lis, és culnvit‘alis.y 

‘А’ tulajdon Vállls’ólt's arteriának liözönse'gesen 
hét ágai vannali: 1. 'az arteria mammario interna 

‘ s. substernalis; mellynek ágaì az art.-thymica, 
mammaria externa, mediastina, pericardica, és ' 
diaphragmaticasuperior; 2. az art. vertebralis, 
mellynek ада; az art. meningen posterior; а’ spi 
nalis posterior; а’ spinalis anterior,- az art. basi 
laris,- az art. cerebelli inferior; az art. cerebelli 
superior,- az art.` auditoria interna,- az art. cere 
bri profunda; és azart. communicans; 5. az art'. 
thyroidea inferior, mellynek á‘gaì az art, Iaryn-gea 
inferior,- és az art. cerricalis ascendens'; 4. az 

art. 
O 

f 

)R _ f 
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art. transversa colli,- 5. az art. transversa scapa: 
lae; 6. 'az art. cervz'calis profunda; 7. az art. inf 
`terco'stalis prima» y _ V 

Az Arterz'a laxz'llarisnali‘ lfözönségesen négy 
ágai vannali: 1. az arteria acromialz's; 2. az art. 
thoracicae externae; 5. а: art. subscapuluris; 4. 

h az art. cz'rcumflexa humeri anterior, és posterior. 
Az Arteria brachialt'snali ágai: 1. az' arteria 

brachialz's profunda,- 2. az/art. nutritia; 5. az art. 
collateralz's uln'arz's, és radiall's. 

Az Arterz'a radìalisrza/i азы: l. az art. ra 
`dìalz's recurrensg 2. az art. musculares; 5. az 
art. radio]- palmares,'me11yek a’ kézneh tenyerén 
elterjednels, és itt némellyek formálják az aŕcus 
arteriosus volae manus sublz'mìs, és profundust, 
— Az Artert'a cubitalìsnak ágai: 1. ‘az art. cu-` 

:bitalis recurrens; 2. az art. interosseae; 5. az 
art. musculares; 4. az art, cubito- palmares, né-. 
mellyel‘. а’ ЬёгпеЬ derelsán ter'ledneli` el, némellyek 
formáljálf.v az arous arteriosus volae manus sub 
vlz'mz's, és proftmdust, mellyböl az art. digitales 
erednek... _ l 

\ 

Ё‘ 104‘ 

A’ Lemcnö Aortából támadnah a’ mejnek tire-4 
gebe e’ következendò ágak; 1. az art..bronchiales°, 
я. az art. oesophageae;A 5. az art. pericordt'oae,1 

‚ „és medíastìnae posteriores; 4. az art. intercosta». 
les inferiores; 5. а’ phrenz'cae superiores. 

§- íoäf. 
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A’Hasnal. üregébe az Аогш descendens пути 
¿gam ereszt ki: 1./az art’. phrenicae inferiores, 
:2. az art. 'coeliaca, mellynek A ágai az a'rt; corona-- 
ria ventriculi;- az art. hepatica; .és az art. splenica. 
5. az art. mesenterica superior, mellynek ágai az 
art. jejunales, és iliacae, az art. 21е0‹— eolica, 
art. eolica clextra, és az art. eolica media; 4. az 
art. suprarenales5 5. az art. renales 6.az art.v 
spurmaticae5 7.»az art. mesenterioa inferior, melly» 
nek ágai az art. eolica sinistra, e's az art. hae-- 
rnorrhoidalis interna,l ö. az art. lumbales. 

l ‚ 

‚5, 

Az aorta descendens a’. negyedik ágyék yge 
i'intznél ke't ágakra osztódik, 

1 об. 
l 

l 

Arteriae iliacae', 
A.mellyek Кбит fekszik а: art. sacralis media. 

Míndeggyik Arteria iliaca két nagy ágakra vá, 
lik, az drt. hypogastrica, le's laz art. cruralis. 

' Аз‘ Ärteria hypogastrica a’ medentzébe oszlik 
el e’ következeridö ágakra: i. az art. ileolumbalis; ' 
2.»az art. sacrales laterales,- 5. az art. obturato 
ria,-l4. az art. umbilicalis; 5. azi art. glutaea, f 

S. 

'iliaca posterior5 6. az art. ischiadica; 7. az art. 
pudenda communis, mellynek ágai: az` artt 1hae 

.morrhoidalìs media , externa; az art. ред/‘Штаб; 
a’ fe'r)fìnál az art.' penis prcjìmda, és dorsales;l 

az 
\ 

I ‚ 
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а: art. prostatico; -az aszszonynál az art. uterina, 
és vaginalis. 

AZ Arteria-criiralis а’ tsipötsontf‘elé veszi 13: 
ját, és Poupartiusnak ágyék laöti'ije Май а’ `tzomb 
nah balsö, e's elöre’sze'n а’ шедеЩгёЬЫЪйбп, hát 
rafele' hajlik а’ te'rdhajlásba, Arteria poplitea. 

А’ Medentzének üregéhe а’ neve még Arteria 

107. ‹ 

`Шаса; erednek belö'le: 1. az art. epl'gastrica; 2. 
az art. circumflexa ilei. 

Az Ágye'khajlásban neve Arteria ‘ingvinalig 
e's erednek tôle: 1. az art. ingvinales; 2. az art. 
scrotales, s'. art. pud‘enda externa.. 

A7 tzombon neve Arteria jèmoralis; erednek 
*11935105 1- az a'rt. magna, s. pro/linie muscular-is 
:femorisg 2. art. parvae musculares fèmoris; 5. 
art. -articulares pqpliteae. _ f 
_Y Az Arteria poplitea hét ágakrá “ШК, az art..` 
tibialis antica, és az art. tibzlalis postica. 

Az Art. tibialis antica а’ lábszárnak elô színén 

lefelé mégyen а’ lábderelsáíg; lïövetkezendö ágai 
vannals: 1. art. recurrens e gena; V2. art. mallea 
Iares‘; 5. art. tars/ea; 4. art. metat‘arsea; az utólsó 
hét ágak а’ lábderekán egy lxajlást Гох’шёдпайэ 
mellyböl‘yaz art digitales dorsales erednek. 

AZ Árt- libl'alis poslica a? lábszárnak hátúlsó 
~ бйдёд‘дз helëö bake, танец а’ lábtalphoz folyik.; 

követ-A 
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J kö'vetkezendö ágai щита!“ 1. az art. nutrz'tìa tz'-l> 

. / 

bìae; 2. az art. peronaea, s. jibularzs; 5. az art.- 
yplantarz's interna; 4. az art. plantar-is externa, 
a’ Её: utólsó‘ ágakból 'formáltatikaz Arcus planta 
ris, mellyböl erednelì az art. ’ diêg‘z't‘alesy plantares. 

.4 
\ 

108. 

lA’ l’fe'ndli, Ve'rerek Vende), azon hártyás 
tsövek, mellyek legvélionyabb ágatsliáiklial a’ haj 
szálú erelibe kezdödneli, mindég- vastagabb ágak-~ 

vba- folynak, sok h’elyeken egymásközött'öszveliap 
tsoltatnak, utóljára nagy törsökjeik ‘Яга! a’ szivben 
végzödnek. Öszvef'oglaltatnak két hártyálaból: 1. a’ 
Íiülsö tzellá's hártya, mellybe az art'eríák‘na‘k, vé 
nálmak, szívóerelmeli, és érzöinaknali fvékony 
ágatskáih vannak elosztva‘, és me'g bé vagyon bo 
ritva az üregekneli hártyájolikal; azokon laívi'il pe 
dig tzellás sz'ovettel; g. a’ belsó sima hdrtya, melly 
a’ felsö ,_ ё! alsó végekben, és az inashúsokban soli 
ajtótskáliat formál. l 

Szállaás hártya nem találtatik a’ _vénáliba, ki# 
vévén а’ nagy törsölaölinek ve'geit. :_ 

Ё. log. 

_ A" Ve'nálinak az. emberi testben e’ hövetlìezen» 
dö‘tözìgölajeik vannak: ’ 

\ 

I 
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1. А’ szz'vnels li'oszorús ve'na'ja (oerla- coro» 

nario' cordis) az üres ve'náknak kebelekbe ‘16526 
dik. _ 

\2. A’ Tücló -ve'nák (ùenae pulmonales) a’ 
a’ tüdöknek hajszálú eretskéikböl származnak, mind 
eggyik tüdöben két tö’rsökbe folynak, mellyek a’ 
tüdövénáknak kebelekbe végzödnek. .A i 

5. Az tiresve'náli (venae cavae),lmellyekleg- 
vékonyabb ágaikkal az egész testnek hajszálú erets~ 
kéibe származnak, e's ke't nagy törsökökbe öszve 
folynak, vena cava thoracica, ‘e's vena cava ab-f. 
dominalis, mel'lyek az tires vénákn-ak kebelekbe 
vjígzödnek. 

,a l 

ё. 11o. ` l 
. . 

A’ felsö' tires ve'na, (vena cava superior, s. 
thoracica) a’ шаре!‘ közepén keveset jobbfelöl az 
Aorta ’elött fekszik; б! nagy ágak folynak belé: 
a’ két karv`e’nák; a’ két {б Vénálì; .és a’ páratlan 
véna.' l ' ' 

A’ Har ve’na (vena brachialis) a’ felsöve'gnek 
mînden részeitöl származik, a’ kézen és a’ könyö. 
kön e’ következendî'i niéllyebb ágakat formálja: 
1. a’ vende digitales; 2. a’ vena redialis 5 .5._a’ 
fuerza cubitalis; mindjárt a’ bör alat`t pedig feksze 

Í 

nek: 1. a’ vena'radialis cutanea s. cephalica; 2. 
a’ vena cub’italis cutanea s. basilica; 5. a’ vena 
mediana antibrachii. 

4 A’ 
r 

wn’A 
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A’ Hönyölshajlásban а’ vena radialis, és a’ 
vena'cubitalis еду ágba folynak vena humeralis, 
melly az arteria humeralis mellett felsszilx; e’s fel 
veszi e’ lsövetlsezendö ágaliat; 1. venae collatera 
I vena cubitalis cutanea; 5.` venae 
parvae lmusculares,- 4. vena magna muscularis. 
les оный; 2. 

A’ `honalalatt a’ karvénának neve vena affil 
laris,y mellybe héfolynáli: ‘1a. a’ vena scapulo-liu 
meralis; 2. и. suprascapulares,l 3. и. injrascapw‘ 
lares,- 4. и. thoracicae; 5. v. acromiall's. ‘j 

Utóljerà a’ karve'na a’ 'válllsolts alá jlít, verza 
„з’иЬсШиЁа!7 mellynek ágai x. a’ vena radialis 
interna; 2. venae intercostales superiores sini 
strae; 5. u. thyroi'dea inferior; 4. v. mamaria in 
terna, s. iry‘rasternalis; I5. a’ и. vertebralis, s. 
cerebralis posterior; б. ‘и. transversae cervicis. . 

‘_ _§. 

A’ l_ìVyaÍi-valgy Fópe'na, vena cephalica, seu 
vena jugularis communis, a’ lehellöge’ge'nek f‘ejéé 
ltöl ellìezdve’n a’ `nyelöge'ge mellett lefele' mégyen, 

11,1. 

és jobbrelöl a’ job); váukóltsvénába, balfelöì а’ l 
bal válllxóltsve'nába végzôdik. Formáltatïla 
ágakból: a’ vena cerebralis> anterior; 
facialis. l 

hét ладу 
és a’ vend 

A’ vena cerebralis anterior e’ kaponyából a’ 
foramen‘jugulare ált'al jön ki; felvcszi magába az 
иду lieme'ny ha'rtydnali ve'rliebelcit (sinus ~duras! 



'l' ‘ ‚ %‹7б)%@ 
matrz's); mellyyek e’ következendök. 1. a 
longitudinalis superior; 2. a’lsínus transvers‘i; 
5. a’ sinus longitudinalis minor, s. inferior; 4. 
a’ sinus perpendicularis; 5. a’ kapo'nyának Тепе 

petrosi; occi 

’ sinus 

laén fekszenela a’ sinus ca'vernosi; 
pitales; circularis Ridleiz'; és circularisforaminl's` 

,n1agni.` Ezen három óldalú véredényelabe Vêgzöd 
nek'minll az agy keme'ny hártyájának vénái, mel 
lyels az arteriák mellett feliszenek, mind az agyve 
lönek `vénái, mellyek nem fekszenek az arterliák 
mellett; és a’ Vvena ophthalmica v'cerebralis. 

A’ vena и{асйайз felveszi e’ következendö‘lága 
kat: 1. a’ v. thyroidealsuperior; 2. a’ v. lingua 
lis; 5. a’ 1J. pharingea; 4.' а’ v. palato-labialis5 
5. a’ v. 'gutturo - maxillaris. 

ё. 112. 

A’ pdratlan ve'na, vena azygos, az ágyék. 
gerintzelmeli d'erekán támad, az ágyékhártyának 
hasadékián kereszt'i'il a’ mejneli üregébeń a’ hátge- \ 
rintzenjobbfelöl a’ harmadik mejgerintzig felmégyen, 
és ottan a’ >felsö üres vénába végzödjk. Felveszi 

‘е’ ъгътъшпаа ágakab: 1. a’ vena hemiazyga; 2, 
'venae intercostales sinistrae; 5. u. mediastz'nae 
posteriores; 4. v. oesophageae; 5. v. intercostales 

'dextrae ir‘lferiores; 6. v. [тег-поэта!“ дешйгае’ su 
periores ,- 7. 1J. bronchiales dextrae. 

ё. 1 15, 

` )fr —‹ 1^" ’ _ _l 
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` Ё. 115.’ 

Az alsó tires ve'na, vena cava inferior, seu 
ascende-ns, s. `abdominalis, a’ hasnak i'iregébe a’ 
hashártya megett fekszik, az ötödík ágyékgerintztöl 
az Aortának vjobbf'elén, a’ тайм!‘ ‘sze'le'n7 e's" az 
ágye'khártyán Выезды a’ тетей üregében mégyen, 
az tires vénának kebelekbe végzödik. Folyamatjá 
ban lehet külömböztetni több daraboliat: a’tzomb 
véna; ‘a’ medentzevéna; a’ hashártya alatt fekvì')l 
vena, és а’ m`ájhoz tartozandó vénák. 

A’ Tzombue'na, vena cruralis a’ lábon, és 
lábszáron kezdö'dik el e’ következendô ,mélyenfekv'ö 
ágakból: 1. venae digitales; 2. v. plantaris in 
terna5 5. v. plantaris externa,- 4. v. .tibialis роле 
rior, 5. v. tibialis, anterior. Mindjárt a’ bör alatt 
fekszenek e’ következendö ágak: 
leolaris, s. saphena magna 
leolaris, 5. mediana crut-is, 

1. vena tibio~mal 

5 2. v. peroneo-mal 
s. saphena parva. 

A’ Tzombon az Artería теней fekszík a’ ve'n'a; 
és‘következendö ágai "али-ай: 1. v.-articulares ро 
pliteae5 2. v. musculares femorl's; 5. v. magna 
muscu(aris5 4. u. tibio-malleolaris. 

Az ágyékhajlásban neve vena ingvinalis, ‘65 
zödnek belé 1. v. scrotales,.,2. v. ingvinales. 

A’ tsipötsonton neve vena iliaca', mellybe 
folynak: 1. a’ v. circuny‘lexa ilei5 2. 1). gastrica; 
,5. v. salcralis media. 

5, 11,4. 
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г 1/14. 

Medàntze’lneh üregébe az üres `vénáx'nali ладу 
‚ ága a’hypogastrica, melly az arteria mollen fekszils, 

es ktîvetlxezendö ág’alitól fotmáltatil'.: 1. v. ischia# 
‘ elica;Y 2_. 1J. glu'taea, 5. pudendalis interna,- 4. 1J. 

pudendalis externa; 5. v. sacrales laterales; 6.111 _ 
iliaco - muscularis. 

§. 1 1‘5. 
A’ Hashártya alatt, és` áz'onkívi'il vjönneli az also 

üres vénához e’ követlaezendö ágak: 1. v. lumbales; 
2. v. spermaticae; 5. и. renales; 4. v.- suprarena-` 
les,- 5. v. phrenicae inferiores. __ 

5. 116. щ 

‹ ¿y Májnal. 1.a külembréle там; vannaliŕ 1. a’ 
portas ve'na, vena portarum; mell’y a’ májban 
úgymint az arteria legliissebl) ágakra elosztódikg' 
öszvefoglalják a”v. splenica; vf mesenterz'ca ma- 
jor; és v. mesenterica minor; 2. v. hepaticae, 
mellyek ve'lsony ágatslxáilikal a’ тайна!‘ állattyában 
elkezdödnek, és három nagyobb ágak által az al 
só üres vénába végzödnelu I 

ё. 11'7'. 

AZ Arteriákml., és vénáknäk vékanyább' ‚эдак 
között taláßtatnalä az emberi темпе!‘ minden tészei 
ben n’ hajsêalvelionysagú eretslie'lt ,f systema 
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odpillare, niellyell általaz Arteriák a’ vé'nálälä’a'l 
öszvekaptsoltatnak, és mellyek által mind a’ín'ed‘-i 
vességekn'ek elválasz'tások rizind az álló i'e'szekheR 
táplálások l‘eginkább eszközöltetik. 

Ё; 11B.' 

“На; ешпгей ё$2Ьб2бЪ ёпаддёёъечйейед 
tik еду szüleiett embetnél a’ vér'f'orgás'ukövetlsezeinì 
döképe'n: Y ŕ l 

‚ А’ -ver az iíres vénák ál'tal kiönt'eti'k a’ „мы; 
az tire? vénákhak ’kebelekb'ehme'lly a'z eleven vér 
iöl ösztönöztetvén kitágúl; de anńalsutan'na‘ Наша? 

’ ъшеьмашыь; és a’ véŕt a’ tüclöaŕferiáriak kama-` 
ŕájába nyom'ia; ez a’ ‚ 
megént `ösz'vehúztfit‘ta'tïli,- és` a’ vért` a’ {МЮ arteriába. 
hajtjg; melly'nek ágai -által elvitetik a’ шавьье; 
ezekbe felve'tetik a’ tüclövénak által, e's' a’ t'üdöê 
vënáknak kebelekbe hammam; et a’ béfolyó' ‘séb 
«и elöbb kitágúl, man sszvehúzaffgfik, ¿s a? 
vért az A‘ort’ár'xak kamaŕájába nyomja; rhelly sziné 
te elebb maga, „um затмить, lés ez ¿nal 
a’ чёт: az Aoŕtábá haitia; imellyn'ek ágaì ált'al elvi.' 
fettetik a’ festnek minde'n` résqeire é'gész'stzeii aì’vhaj-l 
szálvékonyságú _erets'kékig’j inńé't béfolyik a’ Vé~V 
nä'lsnak legvékonjfabb’ âgaikbań, és ezelmelî t'ñ-rsölf. 
jeik, az 'lires Yénáli álta'l rńegént a’ sziv’hez víázsza' 
jon. A’ iiér tehát këtszer riyomiaftat’ik ki a"$z"ív-" 
b'c‘il, мае: hozattatik ahoz ‘Кант; és' aze'ŕt hét 
vérforgást hülömböztet'nek: "a’ чашек mozgása‘ a’. 
~ f F ferie: 

bérolianó vértöl kitágúV; 



‚ _ ban ésa’ halakban. 

eww) es" 
tüdi'iarteria'kamarájából a’ tüdt'ive’náknak kebelek» 
be neveztetik a’ kissebb vérforgásnak; _a’ vérneli 
mozgása az Aorta kamarájából az üresve'náknak 
kebelekbe neveztetik a’ nagy vérforgásnak. 

Megbizonyítatik ezen vérf'orgás еду ›аг`1:ег5ёпа11‚ 
`vagy vénának sehe által; ` a’ мыть, és leginkább 
a’ benne lévö ajtótskáknak .alk’atások által; az 
Arteríákriak,"'és vénáknak megkötete'seik által; a’ 
vé'nákba be'f'etskendezett orvosságok, és a’ vérnek 
béöntése által5 a’, nagyitó üvegek által a’ békák 

119. 'l 

Leghatalmasabb eszköze a’ vérforgásnak a’ szív, 
mellynek eleven mozgásával elkezdödik a’ vérfor 
gás, tsendességével рейд; megállapodik. 

A’ szivn’ekl mozgása áll az egymásu’tán követ 
kezö kitágulásában, e's öszvehúzásában. A’ 14116 
gulása mindég háromszor tovább tart, mintsem az 
öszvehúzása; iígy hogy huszo'nnégyI бы _ alatt hat 
óráig vagyon' öszvehúzva a’ sziv. " 

_ Az öszvehúzás alatt a’ szivnek óldalai a’ vá. 
~lasztó falfelé, а’ hegye pedigr a’ talpafelé húzattat 
пай; de mégsem üresítetik ki egészszen minden 
-vér. ‚ 

A’ két szívkebeleknek mozgásaik egy idöpont 
ban történnekf; ezekkel változva szinte еду idöben 
következnek a" szivkamaráknak mozgásaik. 

A.’ ì 
l ’ l 

—/ 
_\ 

ÍL' 
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A’ за“ imag-ay véglâe nem vìszî a’ ve'rf'orgâsfá 

sz'ükségeseli ezen életi munliához az Arteriáli, és' 
ve'nák 15.-' 

Ё. 126; i 5 

Az' Ar’t'eŕiák Szînte úgy, mint a’ Бай mazda: 
haeskg a’ bérohanó vémez. öszwnére kitágúlnak; 
melly kitágulá's után öszvehúzattatnals, és igy a’ 
vert tov'ább Миша?‘ az ágakba. 

Eze'n a’ lätás és az illete‘à által ésszre've'lxe’tiï'11i-` 
tágulásol., és öszvehtízáeo'h az aŕteriákn'ak nevezë 
гей!‘ pulsusnali,4 arteriavere'snek‘, melly -a’ ничьей 
еНаеШбдПц Aés eg'y szempillantás alatt elterjed az' 

~Arteriálmal'. leglxissebb ágaikig. 
A’ I’ulsus meghatároz'tatván a’ véí'nel’. àolias'ás 

ga, és minémi'ise'ge, а’ szivnela és штампа!‘ oŕ: 
ganicus., és dynamîcus állapoqok által íg'en»változô 
negyságára, _tellyességére, keménysége're, és leg.v 
ińliább solsaságárá nézve.- Еду újonnan 'szi'iletetf 
aluvo kisdedne'l еду, minntum alatt 140“,- egy ева 
tendösnél 124', lsét esztendösne'l 11o; három ел‘ 
tenlit'isnél 95; hè't ‘ëszŕendösnél 86; az ifjúkorúnál 
60', az emberilìorúnál 75'; az öregnél 6o.- ` 

g; 12h 

'A A’ Vénák is bírnals. nulla é'szreve'hetvet’len moli 
ůíthatósággal, melly által a’ чёт: „атм az' дамы 

F 2 ' bÓl 



embe 
ból a’ törsökökfelé vezetik; ezen eleven “munkája 
kat nagyon előmozdítják az ajtótskák. ‚ x 

- \ 

"' ‚ 122. 

Ezek az eleven erök~mozdítják а’ vért az egész ' 
> testben; és pedig nagy erővel,- mert egy lefejezte 

tett középkorú embernél а’ carotisból ötI lábnyi 
magasságra ugrott a’ vér; nagy sebességgel mozdí 
tatik; mert ha а’ vérnek sokasága tsak tíz font, 
vagy 12o Uncia; mivel egy minuta alatt egy kö 
zépkorú embernek 75, tehát egy órában 4500 Pul 
sussa vagyon, szinte annyiszor vagyon a’ szívnek 
öszvehúzása; mivel а.’ szívnek egywöszvehúzásánál 
kitaszítatik két Uncia' vér, tehát egy óra alatt 9000 
Uncia fetskendeztetih az Arteríákban; így tehát az 
embernek egész vére egy óra alatt 75ször, és így 
huszonnégy óra alatt lôoo-szor метан a’ sziven 
keresztül. l, 

TI-ZE. 
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TIZEDIK TZIKKELY. 
rj“ 

А’ L e h e l l e' s. 

‚Ё. l 

î» ‚ 5. „з. 
‚А, Szülem embernek egész vére a’ kissebb ve'rf'or 
дав által a’ tüdökön Выезды vit'ettetik, hogy ot 
tan a’ vérke'szíte’s töke'lletesen végbe menjen: a’ kis 
sebb vérforgás pedig ve'gbe nem mehet a’ lehelle's 

` (Respiratio) nélki'il. Ez az eleven embernek azon ’ 
munkája, melly által az atmosphaericus levegö a’ 
tüdökbe bészívattatik, vagy béleheltet-ik, és utánna 
mege’nt Шинный‘, vagy kileheltetik. 

Es‘zk'özei a’ lehelle’snek _: a’ mejnek гномов tire. 
Y ge; az inashúsok; és a’ tüdök a’ lehellögégével. 

§. 124. 

A" meinek tsontos üregje hasonlít f-ormájá'ra.’ 
ne'zve egy tompa' tsi'itshö'z; mellynek sze'lesebb talp 
ja a’ hassal, a’ tompa hegye pedig a’ nyakkal ösz- ' 
vekaptsoltatik; formáltatikl hátúlról шапка; erös 
hátgerintzekböl; elt’íre a’ sze'les mejtsontból; (яда 
lastlag a’ tizenkét pár óldalbordából; mellyeknek 
hátúlsó végeiken a’ gerintzekkel kettös mozdítható 

f — Vöszve- _ 
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. ëszvef'oglalások vagyon; elöre а’ ЬЁ: f'elsö, vagy 
` 'Valóságos óldalbordák а’ portzogóik által а’ mei-_l 

çsontel, vannak'öszvefoglalva', az б: pár alsó,vagy 
fattyú óldalbordálshól, három pár 'portzogólk által « 
„мы“; valóságos óldalbordához 'kaptsoltatilig az 
ptólsó két рт‘ тьмы; {еЪЫЦ‘ , és aze'i‘ty nepi _fors 

жди!‘ egészf МНШ-аь 

§. 125, 

Az inashúsok, mellyek a’ lehellésnél шипы” 
jódnak, e’ laövetkezendöli: Az Oldálbordá‘k között 
fein/i1“ lsülsö in_ashúsok, m. _intercostales externi; 
az óldalbordák között felsvö belsö inashúsolì,v inf` 
tercostales interni,- az ágyékhárrtya, diaphrag‘ma; 
a’ hasnal. 1.1.1.6 bailo“ inaßhúsai, (m. oblique ex; 
terni abdominis); «a’ hasnak, helsö- hajlott~ зимы; 
sai, (m. obliqai interni a'bdominis); а’ hasnali 
hereäzti'il мы inashúsai (m. transversi abdomi 
pis); a’ hasnak egyenes inashúsai- (m. rectl' abdos 

1 minis). 

Ezekenkivi'll'a’ nehéz lehellésnél munlaálódnak; 
à). óldalboldáknal. Lissebŕ. felemelöji (т. levato 
res costarum breves); az óldalbordálinali hoszf 
szabhb felexnelöji (m. levatqres costarum longi )5 
a’ теме!‘ magy inashúsai (m. pectorales majores); 
a’ mejnek Isis inashúsaiI (m: решат-1“ minorcs) ; 

‘ az óldalbordákat felta‘rtó elö- , közëpsö, és hátdlsó 
íneëhúmh (т- scalem‘- dnteriorßs. m¢d¿i,`ßl Pof 
‹ sie 



1 

` I' *(önêäê; 
sticiz'); а’ fürészes hát'álsó felsö inashúsok (т. за?‘ 
ratz' postici superiores); a’I fürészès hátúlsól alsó 
inashúsok (т. serrati postici ir‘lferiores); a’nagy 
fůre'szesína’shlisok serrati antl'ei maj0r¢s)," а’ 
mejoldalborda inashúsok (т. зтегпо‘созийез, seu 
triangulares sternl'); a’ heresztágyéh inashúsok 

y (т. sàero-lumbales); а’ hátnak hoszszú inashúsai 
(т. vZOTlgl-SSZ‘YI’IÍ darsi); az ágyéknak ne’gynszegle. 
tíi inashúsai (т. quadrati lumborum ‚ 

l 

§. 126. \ 

А’ mejüregnek helsö részét egészen béfödi еду 
vékony hajs'zálú eretskékböl, és tzelllásszövetböl 
öszvei‘oglaltatott hártya, mejhár-tya 4(pleura), Wellyv ‚ 
szůntelen egy'vîzés gözötV készir. Ezen Mejhártya 
formál hét zatskókat (saccipleurae), mllyelfd»I a’ 
hét tüdök vannak. А’ két zatskókríak falaik а’ mej- 
nek lsözepébe egymáshoz érnek, és ottán ,iöze'p- 
hártyának (mediastz'nuìn), а’ lsözöttök fèkvô üre-I 
gek, vagy hasadékoliç pe'dig a’ Íiöze'phdrtya üreg- 
jeinels (cava mediastim') neveztctnek. ` f 

',A’ középhártyának elö ü‘regje (саиит media 
stini anierius), feliszili ‚а’ mejtsont, а’ szivbu 
rok ,äés а’ mejhártyának hét zatsköi ваши; ebbe 
helyheztetnek а’ szívburoknak elörésze; az arteria, 
e's vena mammaría interna; szívóerek ikráshú 
saikkal; és his gyermelieknél a’ mejilsráshúxlnA (glan 
dulq thymus ` ` ' 

\ 

‘А, 



здешние 

A’ középhártyának' hátiílsó üregie (саиит meg’ 
dias'tin-i posterius), мин‘ a’ szivburok', a’ mej 
hártyának ket zatskói, _és Ia’ hátgerintzek köz'ott; 
çbbe’helyliezt’etnek: a’ lemenö Aorta; a’ páratlanj 
véna; a’ 'vena hemiazyga; a’ mejtsatorna'; a’ дует 
1_ögége;«a’ lehellögége; a’ koborló мыть, és az 
Qldaïbordákeak easy érzöinaikf _ . ‹ 

Агдмейец közepe táján а,’ meihártyának 
natskói'- között {"ekszenek: a’ szlvburok a’ „мы; ` 
a’ felmenti Aorta; az Aortának hajlása; a’ tüdöf 
arteria; a’ >ti‘idövénafik; az tires vénák; és ¿az ágyékf 
hêrtyáeek éreöieai'. ` ` 

` ä'. 1.37'. 

A’ Lehellésnek' -legneyezetesebb esz‘közeì a’ lef 
hellösése. és e’ tüdöl‘-, _ ’ ’ ' ’ 

Ц A" Lehellóge'ge ( Tracltea), elkezdödik ‘a’ les` 
hellögégefônek gyi'lrì'ifornla poi'tgzogójánál, e's a’ 
nyakon leme'gyen` a’ шаре!‘ ürege'be, a’ közvéphár., 
tyának hátlúlsó hasadékjában, a’ hol à’ g'násodik, 
‘(аду harlnad-ik l)áthgeŕintzlnek‘` tìáján М‘ ágeki-a` osz-A 
tatik ,_ bronchia , mellyek a’ Её! tüdökhöz rnennek; 
ezekben mindég yvékçmyabb ágakra osztódnak, még 
móvljára a’ )ede-m1. széihfsïiagoisisiiba издавать; 

-A’ nyakon fekvö lehellögége elosztásáig áll ti 
zenhét , ‘аду húsz portzogós gyi‘ìrůkböl, mellyek-` 
nek hátiílsó re'szek nem portzogós, de hártyás; 
ps_zv/e vànnak kapteolrvaV hái'tgyák,- és vékony База; 

l “l -‘ käse!) 
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húsols által; bé’varìnak tudniillik borítva lsívi'ilröl 
tzellásszövettel, melly alatt hátúlról мамаши ke 
reszti'il felwŕ'i inashúsos szállsá'k, és ezeken .kívi'il 
h'oszsza’s „так is, mellyek a’ gyi'iri'ìforma регио 
gónál lsezdödnek el; belölröl be' vagyon boritva а’. 
lehellögége a’ видна!‘ üregéböl elterjedett talsony 
_hártyávaLl А 

Hasonló allsatásols a’ lehellögége _ágaiknak is; 
tsal\` hogy ezelsbe a’ portzogók mindég lágyabbak, 

_és vékonyabbak, végte’re egészszen hártyásak le_sz-_ 
nel“ _ . . 

128. ё. 
Vegte-«inet a’l lehellçfjgége’nek ágaî a.’ tüdßls’be 

(pulmones), mellyek a’ mejhártyánali zats-kóiba 
fekszenek. A’jobb tüdö nagyobb három szárnyakra, 
e’ bal kissehb, két szárnyakra vagyon взята : Ószve- _ 
foglaltatnak tzellásszövetböl, mellybe el vailnala 
terjedve a_’- szélhójagotsläáli , arteriák, так, azi# 
vóerek, és érzôinal'.. î/ 

Mgszahójagptsták ige.. vékony', тылу, é). 
s_zámtalan _sok hóiagotslsák, Í»snellyeltbe a’ lehellö 
gégének legvélionyabb ágatslîái végzödnek ;_ körì'il 
vannak véve hajszálvékonyságú erelmek матчей-51 ’ _ 

)n 

ltel, egymásközött rövidebb. és keményebb tze11ás-' 
\ _lflártya által öszvelsaptsoltatnelt. 

Az Arteríák ltétféle'k: a’ tüdö arteria; és e1’~le~` 
hellögége arteria. Szinte úgy д’ vénák is ke'tfélék._ 

‚. ‚ A,__„ 
I 
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A’y „мать számosan vannak , rész'szeré'nt а’ 
›1‘б2бп$ё5ез törsökbe, részszerént а’ lehellögégének 
ágai lsözött fekvö ikráshús’okba (glandulae bròn 
_chiales)l folynala. 

Az é‘rzöinak а’ kobòrló érzöinnak, és a-z óldal 
borda ńagy érzöinnak ágail'.. 

§. 129. 

А’ ÑBe'lehele's (Ínspi'ratio y, következendöké- 
„pen _vitetik végbe: az ólda'lbordák lsözött fekvö Зная 
húsok által ё: óldállbm‘fìák` íelemeltetnek а’ vállkól 

’ domború ágyékhártya le а’ hasnak tsok fele'; a 
ürege felé húzattatik; igy а’ mejnek ürege minden 
felé mágúl; а’ mdöhben шт levegö természete ,sm 
rénj, kevesebb пустая érezvén kiterjedgrígy а’ ki 
tágúlásra hajlandó tùdôk ,is а’ mejüregnek впада 
lásához képe'st Áhitágúln‘ala; e’ sze‘rént a7 tüdökhe 

З 1676 leveg’ö könny‘ebb'lészen a kül`sö` atinosphaeq 
. rícus lev'egönël‘) е’ tehát az órron, szçiion bészivah 

tatik ‚ és а’ lehellög'ége által а’ tüdökb'e vitetik, 

Кбит‘ а’ _meînek kitágúlását, úgy mint: _az óldal‘ 
bordáknak- hoszszabb, és kis‘scbb felemelöii 5 à; ól-v 
dalbord‘áknah fel'tartói; а’ гйгёзгезйпазьйзыа; а’ 

Í meiinashúsqh; a” vállkóltsinashúsok; a’ mejtsont 
ё; а’ tsetsfofma lgiállások liözött fekvö ínashúsok; 
<52?, ¿- мы‘: ßzélßà inashúvßai, 

\ 

S. 150. 

A" nehéz Iehellésnél' még több inashúsok esz- _ 
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‘_A’ Hilehele’s (Exspiratio), végbevitctetik Её’ 
Vetkezendòke'pen: -az óldalbordainashusok kitágúl 

15o. 

ván az óldalbordák elöbbenil helyekbe jönnek; a’ 
_kitágúlt ágyékhártya is elöbbeni domború fekvesébe 
vizzsza tér; ezeken kívi'il munkálódnak a’ kilehellés 
nél a’ hasnak'inasliúsai, és a’ mejtsontnak három 
szegleti'i inashúsai, mellyek öszvehúzván magokat 
4az ólclalbordákat 1еГе1ё-‚Ьйиё1‘; a’ hasban fekvö 
Itagokat be' e's a’ mejfele' nyornják; így a’ niejnek 
üregét öszvehiízzák; mellyre a’ tüdök is, a’ kitági'i-- 
Ив után úgy is hajlandók léve'n az öszvehúzásra, 
oszveszoritatnak; e's eképen a’ levegö belölok me~_ 
gént a’ lehellögégén kereszti'il kihajtatik. 

A’ nehéz lehellésnél тьмы még a’ тезис}: 
'öszveszoritását más inashiísok is: a’ hátnak leghosz 
szabbr inashúsaí, a’ kereszt és ágyék' ina`shúsok; 6l 
а? négyszegletů inashúsok. 

151, 

A’ bélehelt lev'egönek sokasága `változó a’ mej 
nek nagyságára nézve. Egy egésségesY em'bemek а" 
tüdöje, a’ kik шёл‘ tökélletesen leheltek, mindég 
telve vannak levegövel; és pedig еду égésséges, kij-._ 
zép természetů; és' középkorú embernek tüdöjében 
találtatik 50-.-1oo négyszegletes 1,i)nyi levegö; min-v 

` den bélehelléssel felvétetik 50--50 négyszegletes 
új’nyi levegö; így идёт,’ bélehelés ищи. 15o négy,-_ 

l' _ l l ' lsvzeglef- 

4 
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szegletes újnyi levegö vagyon a’ tüdökbe. De mély 
be’lehellésnél felvesznelf. a’ шагам 100-150-190 
пёёувиефейез újnyi levegöt is, akkor “На: 20o-«500. 
négyszegl'etes újnyi le'szen bennek. 

F, 

ё. 152. 

А’ bélehelé. .mal а’ mae-tbe «так; kazen. 
se'g'es atmosphaeric‘us levegö, mellynek 70 vagy ö() 
“(лад része fullasztó levegö, 18, ‘аду _29 зайца‘! 
része éltetö levegŕ'i, еду fél, vagy lsétszázad része' - 
pedig szénsavós levegö. Ã ц Y 

kilehelt levegö igen külömböz’ìls a’ be'lehelh 
£51; a’ fullas'z‘tó- levegö ugyan там mind benne 
vagyon, на!‘ kevésl marad a’ tüdòlsbe; de ,az éltetöv 
levegönek _9 ‘аду 15 része hibázik; ellenben a? ‚ 
azénsavós lev'egö. megszaporodils )1i vagy 12 rész» 
„ы; e’ meìlett a’ lkileltelt Китай még keverve vas 
gym 'viese göezelf 

ё?‘ 1.555.’ \_ . -`-. 

Ez a’ “тогда, mellyet az atmosphaericus les 
vegö a’ tüdö'kbe szenved,_‘ öszve vagyon kaptsolvq 
q_zon `v’álltozássel, melly а" vérrel végbevitet-ìk а’ tji 

_ (_lökben. A’ szivböl -tudniillik a." bélehelle'skor a.’ 
tüdöarteríák által, feketés, s_zénsavds tárgyal vterhes 
nz“ Не“; keveset alltalmat'os vér hozattatik a’ tüdi'ik 
ker ez a’ szélhójagots‘kákat hörúlvévö hajszál erek 

l 4 l -‚ дщбуеъ 
y 

. ' _ . ’ _ 
- ‚ \ _ _ ~ \ _ | 

‚ l ' - f ,i - _ 1 ’ ‘ 
n \ ‹ ‚ 

‚ \ _ 'l 
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sz'övetjelâbe a"b<íle}1ellett afmosphaericus levegö, és " 
а’ tïidöknek élötehetségèk által, а’ minél а’ 1шЬог 
ló мышь 1Щ1бпбзеп hathatós'ak, úgy megváltoz 
tatik; hogy а’ tüdôvénákb‘an lévô vér több sava 
nyítóv'al', oxygeniumtixal bír; a’ szénsavanyostárgy, 
és а’ víztárgy реф; kiüresítetnek.' Ezen változás 

lvégbe menve'n a’ levegô alkalmaßlax; a’Ktüdôk életi 
munlsájoknak feltartásokrà, lunalmas érzést gerjeszt 
fel, azéxt az eleven öszvehúzás, а’ ЬИеЬеМэ áhal 
megént kitaszitetili. ’l *VA 

A’ megváltòztatott vér világos vörössebb, hör-1° 
nyebben'megaluszik ‚ а’ táplákasra,A és az álló ré» 
ней eleven tjehetségeineb felgerjesztéselare alkalma» 
Itos; а’ tüdövénfń. ‘által а’ szivhez, innét az a'lrteß 
riák által ‘а: egész testben elterjed; ‘плену útjában 
mege'nt az oxygeniumnak nagyobb részét elveszti , 
és szénsavóstárgyal megterheltetik; igy az életre 
alkalmatlan vér hozatatik a’ szívhëz, az üres vénáh 
lebelekbe; а’ hol а’ tovább tart-ó be'lehelésnél 652 
vegyůlvén egy unalmas érzést okoz,v melly' kénsze‘ 
riti az embert а’ bé‘lehelle'sre, \` ’ 

Azért a’ már született embernél a’ bélehell-e's, 
és kilehellés egymásután lìövetkeznek sz'ůnetnélkůl, y 
még az ember él; és pedìg egy k'ózépkorú tsendea 
embernél egy minuta alatt tizennégyszer történik а’ 
bé e's hilehellës; tehát egy be' és kilehelle'sre annyi 
НЮ kivántatik, mennyiben a’ за!“ ötször 'veg'. 

А ` 

Ё. 1541 
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§.154. 

х A’ Lehellés által a’ vérnek k-észite'se’n kivi'il az' 
’eleven embernek más vtï'mernénye'aì is hozattatnak elö: 
t'lgymint a’ nevetés; sirás; köh‘ógés; ptrüszente's; 
tsuklás, sphajtás; лорда; fiivás; ásitás; és az em 
beri szó. X 

‚ А’ nevetésnél rövicl, hamer egymá'sután követ‘ 
-kezö, niint félbeszakudt kilehelle'sek чаши!“ 

A’ sirásnál mély, rendentlen béleliellések van-i 
n’ak, mellyekre hoszszú, nella félbeszakadt- kilelielà 
lések k'óvetkeznek. 

. _ A’ köhögésnél egy mély lehelle’s шёл, зеЬев‚ 
eröszakos‘, és hangos kilehellés következik.` 

A’ Ptrüszenésnél еду rövid, etôszakos bélehel‘ 
lés vagyon, ¿mellyt'e еду erös, hangos kilelrellés az 
órrân keresztì'il következik. 

A’ Tsuklásnál egy rövid; eröszakos,” görtsös. 
különösen hangos bélehellés vagyon. A 

A’ Sohajtásnál lassú, és mély bélenhellés' va-- 
gyonf7 mellyre hasonló ki'lehellës nyögéssel követ` 
kezik. ` ' 

_ Az Asitásnál hoszszii’, ésinély lehellés vagyon, 
has'onló kilehelléssel, :nelly akaratlamil a’ видна!‘ 
мамаша; és sokszor a’ tagoknak vnytîjtoz¿at‘<'5sátl 

'_ дата! vagyon öszvekaptsolva. 

‘îfIZEN 
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_ 'TI’ZEJEGYEDIK TZHg-KELY.“ 
l elváza'sztás. 

§. 155. 

A.’ teji’ormanec’lvességböl ke'szítetett, e's a’ lehelle's 
‘által megváltoztatott vérbÖl, melly a’ vérf‘orgás ál 
tal az emberì театр}; minden re'szeire еЪ’йеЦеШяь 
készitetnek liülörnbfe’le nedvességek~,'mel1yek elvd. 
Юлию“ nedvesse'gelmeli (liquida~se'creta 56. 
neveztetnel‘. l Az eleven embernek természetes шип‘ 
káia pedig, melly által ezek a’ nedvességek készi 
tetnels', neveztetilì elválasztäsnak (secretio )l l 

§. 156.l 
Az elva'lasztott nedvességelt mind vérböl 11.6321 

tetneli; de a’ ve’rbe ollyanok jelen nìntsenel‘.; так, 
závúllévö tárgyaik vannak banner ezeli az детей 
tulajdon tehetsége által a’ vérböl elválasztatnali, 
és úgy бзщезаех‘йезцещеь7 hogy еду új nedvesség 
támad. 

ё. 13}. 
Az elválasztott nedvesse’gekneli külömbf’e’le (‘Дай-х 

donságaik (идущей: 1, ‘az élöeröneli állapotjától; 
‘r 
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2. ez ègész vérnel'. mivoltától', 5. àzon 've'ŕneli 
lsülönös miv0ltától,- melly az elválasztó ede'ny 
hez ищи»; 4. az. arte'ŕiáknak, ve'náknals, és 
szívôer'elmels s‘flîaságokt’ól, folyamatjolitól, és az 

` ága'lsravaló élosztásoktól‘; 5. а‘: érzöinakhak héfo-'f 
lyásoktól 5. 6. I-eginl‘ább а: elválas'àtá edénytöl. 

I тег: а’ 1‘й1бты`ё1е nedvességeknek elválasztások 
`hülörmbféleljépen alkatott részek által vitetik végl'Je'. ' 
7 . 

‘ _ §~x )58. 
v vI‘lészitetnelî. az elválasztatott ne'dvességek е’ kö-i 

vetkezendö részekben: 

lször: А’ Tzellâsszövètben 12. a7'vizes gôz,` 
,‘ l ‹ ц \ 

\ 

l és a’. zsír. ì 
"A’ Zsir (Adepsl‘, azon olajos, kövér, feier'-` 

`~sárrgás nedvesség, melly az eleven festben lágya'bb`,> 
таза tsak folyó ,-’a‘7 holtban megkeményedik; Na' 
gyobbító üveg által láltszatili'rläis~ hójagotskáliból 
állan'i, mellyek világos nedvességgel telve vannak; 
a’ vizen úszik; а’ хЬе1е5Ье könnyen elolvad. Á’ 
Chemie szerént áll leginkább hydŕogerliumból, és 
'carboniumbóL taak kevés azotumból, e’s oxyge. 
niumból. 

Нет találtatik a’ zsír mindenütt еду/(91116 mér-i 
tékben; а’ ЬгфопуёпаЪц és a’ mejnek' belsö tagjaiá 
ban egészszen _hibázikg böven vagyon а’ közönsé 
ges takarók (Дай а’ kövér börbenà fôképen azv 
’ülöinashúaolionà u’ ‘темп, tenyereken, 'és talpo~I 

Y ‘ _ y l ~ kon, 

1 

ч 0 
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Lon., az aszszonyi' tsetcsel‘ien,> e'sv V511’'.sze1néren1 dem: 
bon; a’ hasnak üregében a’ hájba, és a’ fodox’hç’ijg( 
ba вешать ¿sin de 8.0161111 több. e’ так 11115111--- 

‚ Bövebb a’ типа}. ke'szítése vnémely einberek; 
n'ì'ël hajlandóságból ,- köz’önse'gesen ‘ a’k’gyer'. 
‚ЬЁёЁЁЪЬёь és âz 'aszs'iv'nyi' 111111111??? “Yami where" 
{за}: n). Aanémie., «даёт ¿ringe-niemals eledelei.. 
мама; kevësfäo‘zgásokat fesait-1?“ ‘1 
- F-gg'ya'sztafilá ' а’; вы: éhs‘ég „к ышышёвёь; 

›‹.‹\ hiileglelé's, e's szoinorů-ság által.’ “Ё " ’ A’ zsir az Iálló részeknek teli, kerekv szép `{от 
májokat határozza meg; а’, mozgásokat könyebbi 
ti: az állati meleget feltartya 5 és az eledelnek fo.. 
gyatkozásánál a’` testet táplálja is. ’ 
— ' _’-A’ Tsont'vel'ö"(mledulla ossl'um), a’ zsirhoz 
'liasónló',_ tsak lágyabb nedvess'ég, melly a’ tzellás 
's'zövet Юга! а’ tsontok közepjekben' készitetik. ' 

1 

159. ‘~ 
‚._‚ ., _ . ’ 

Y ‹ - — п над 

l." ;"` suszor: A’rvizesli'ártyákban‘ §f’1'51 Магнит‘ ` 
vizes g-öz, melly la.’ vizen kiv’ůl tojásfejértárgyból 
áll, Illyenek‘az agyviz; a’ hallóv‘íz; a’ szemviz.; 
a’ mejvíz; a’ szívburokv'1'z5va.’ gyomorvíz; a’ bel- 
viz; a’ hasviz; és az шт 

"Häíl : ‚‚ ‚ 1:5; 14o. 
’the - ,_ _ 

' âszorz- A’l Takon‘yzatsk‘ókba (eryptae muoi 
раме), mi. kítsìny, vékOnyf, hártyás нарды: 

~ ' ' ‚с; ‘ ‚ hat., 
\ 

Í 
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iii-ik.. ltöri‘il vannak véve his eret‘slséknek „течет 
`kel, s’záinosan elterjedve a’ takony hártyákon ~§. ’ 
I14. és lezelftbe szi'intelen he'szítetik a’ takony. 

_ A’ Taliony (Mucus), azon vi-lágos, ragadós, ' 
Bós’nedvesség, melly a’ Chemia szerént’áll vízbîöl, 
lsotsonyából, _szfílìsóból , sósavanyos szeksólnól, 
phosphorsavanyos _mészböh tâlaony hár-tyáglmak 
¿belsí’j színeket b_érnázolja‘, t_s1_í_szó_bbrá tészi;A é's'íçgy. 
szer’smind valamenyire a’ külsö ösztönölmelt ér 
dekléseilxet mérselili. _ 

и . 

. ‘5’ ‚1413 Ч ". . »,\ - 
4е2ег‘: A’ magánosan feltvö ihráshúsok¿t(glainz~ ’ 

flulae simplices, segregatae); ezek щиты“. 
bì'ìl, arteriáknak, vénálmak, szlvóereknek, és ér 
zì‘jinalm'ak ágatskáìlsból öszveszerkesztetett Isis gom 
bolyagotskák (Acini), mellyekben egy ltülönös 
ned‘fesség készítetik, és egy vékony kiüresitö tsév 
által lsiüresitetik. Illyenek a’ fülzsirilsráshúsok a’ 
lsülsö hallóútakban, a’ Maibomiusnak ikráshúsai 
a’ szemhéjaknak s_zéleiken; és a’ börilsráshúsok. 

§. .42. ; . 

5szö1‘f Az 'ószv‘efoglalt iln’áshúsolibanv (glan-I 
dulae conglome‘ratae), mellyek több magánosan 
felwi‘j lìis ikráshús'okból vannak úgy öszvefoglalva , 

_ hïugy a.’ На ЁоШЬЫуЭЁоКзЬЁЬпаЪ hiüresitö tséveìk 
egy 
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egy ‘аду Vtölglf) közönséges мы» ыщыупаъ. 
ЁЦуепеЬ а’ Nyálìkikráshúsok; >a’ Könyikráshúsok; 
a’l’hesnak. nvagy атамана; és a’ ltsetsek. 
_s'lììx'l` K ‚ 5‘ '-`". 

‹ - ц _ i ‘ 

Gszor: A’ tagok‘ban‘; Ide- tartozgak a’ màj», a, 
vesék; és a’ fököli. .~ 

I 

.1.. 

  
 

{TIZENKETTöbiK TZIKKELY. 
_m ‘гаммы. ` 

§. 144. 

нет ìsàlì a5 foly'ó Vrëszeli lsészftetneli l’szî‘ìn'telerl a" 
Wérböl, de az álló reszek is, és ez az` eleven rem 
berneh termé‘szetee mux’llaája. `~nevezlzetili iciplcilásnak 
(nutrilio )» 

Ё» 145‘. 

А’ tesìhek mlhàen _eleven rësz'e vazoń tulaìdom 
. .'¿ggal bit, hogy magához lilasonlo’t kész'íthet; e’ 

_Véçböl tehát, mellylne az âllórészelmeli mínden ltáz"i 
Èyaik >jelen v'annali, az élötéhe’tsëg a’ reproduct'io 
által a’ hai'száleretskékben liés'zí'tetnek а’ liülömbfé 

-le állůreìszèknek liülömbfélè táp-lálô nedvességeih , és 
tmlajdon` alliatásů, organ'icus álló részelareformál» 
tatnah. i G n A." 



sg@ (` 100 ) sg@ 1 

A’ helyes' t’ápláláslîioz _tehát >li.í’vz'lnjt’atnak:1 lszö'hl. 
az e’löerönek helyes álfa'po'tja az1 egész "testbeng, aszor 
az egész vérnek helves’mivolta 5 35201‘: a'z artei‘îe'tk’-I 
nak, vénáknak, szívóejrekne‘k, e's érzöinaknak he. 
lyes állapotjok; 4szer: lmindegzg'yik állóre’sznek egég. 
'léges' âllapotja. ~ ' ‚ .’ L 1 ’ ‘ 

. .TÍZENHAB’MADIK TZIKKELY. 
А’ Íiiüresz'te's Ísò‘zönse'gesen. 

Az Eme'sztetnek A{sitírestte'se Ísülöìzösen. 
s. 146. . 

.1 I -' - `‚ „ь 
‚ ь . 

A'z emberi tenne). mind энд,’ ‚ЬЫЬ!‘ гыуд „мы. 
szůntelen öszveszerk'esztetnek , és 'elvála‘sztatnak-, eb 
ben a’ szüntelen tartó öszveszerkesztetésben, és el 
választásban áll az organi‘cus testeknek életj'ek. De 
ez által az embernek mind álló, mind folyó részei 
úgy megváltóztatnak, hogyJ а’ további életì változ 
tatásra. alkalmatlanok, az életrevné’zve elromlott'ak 
lesznek; azért a’ testbi'il kiüresítetnek , és pedig nem 
tsak a’ folyó részek, de az állók is,- mellyek elöbb 

’ meglágyúlnak , a" Aszívóel‘ekaltal ra’ vérbe vezetet 
nek, és onnét kiüresítettnek. Ezv az -eleven em 
bernek terme'szetes munkája neveztetik Hiüresite's 
nel:v (Excretìo)5 a’ ‘nedvességek pedig Íiiüresz'tett 'ned 

" vesseg 



›‘ ` '§_€»(1o1)~*| 
vesse'gelinels Àliquida excreta Ide юноша!‘ nz i 
eme's'ztetneh kiiìresíte'se; 4a’ vizelletnek kiüresíte'se; 

a’ börneli kigözöle'lse. 
o 

v1.. 

.'...ç ‚ ‚ „_ 
'l ’ "i l' "Í" rAz’'lE'irlafs/ztetneli Íiiürestte'se. _ ` 

` ‹ 147. 
. _ . д.‘ ' .l __ __ _ _ 

._ f eme'sztet (Exere'mentum,_ foex), azen> 
lienle’nyke h_ásás, >_barniz színi'i, tulajdon szagú, -és' 

l 

ízü nedvesség_;~ melly- a’ véghúrlsából liiüresítetilxŕ; 
és pe-dígegy egésseges erhbernélilsözonségesen hu 
ßUmnégy _óra alatt 1её’узгег. Az _emésztetben tal-àl? 
rtatnalì kíilömbféle »re’szei a’_meg _nem változtatott 
eledelelinek, a’ béltaliony’, azJ epe’nelt sznrlsos Ё! 

_f_ßstö része, mellytàlez eme'sztetnek színe isr függ. ‘ 
A _ _Ke'szítetlls az `even’ae'sztet шаг а’ vékony bélbe, à’ 

.hol ‘a’ gyomorkásának eggyik része a’ tejnedvesség 
a’ Sëívóerelt мы, felszi-vattatik -,_. e’ siïri‘iebb része 

. pedig, az eme'szteç, д’ vé/liony’be'inek férges ¿no? ' 
.l n 
un 

_ давай’ által a’ _ vastag „bélbe пуохйаыдд“ 
1'* _ Щит ï \..»~ . ‚ _ .l 

" . 11"‘! ‚и‘. 
r 

А’ *198mg be? (,Intestìnum`„erass1¢m-),_ ‘а’ vê 
vls¢:_>_11y__.b_e'l__I_ïöri'i'l `>í’efks’zi'Ét Боты; 'három 
ŕé’szelire :"1'- ‘ vali ` Ilie'l` (..l’îiìestin um coecum), 
' 2:‘ “2"‘‚‘ _ e‘ " .‘ .J „. (ъ: f» . ‚;‘ .‚. a’- fëreà forma luâllâsïval feltszik a’ )obb “115919011 
ton5'fo1'1’r’1'ét'la’~líol1h ve’lieî elt’it‘t‘4 a’ rílájfelê йгёёйёц 

Üv Ё fd. _.;'l ".ÃQÍÃD." ЧМ": ‘ _ ‘M £\`~`|"` ’QI . Y ‚ — а 



“платит; onnét a 

a’ felmenö ò‘reg húrlm (int. colon ascendens);` 
a’ gyomor alatt а’ le'pfelé hajlik, edlen trans 

’ bal vese elött а’ Ьа1 tsípötsònt' 
felé mégyen, colon descendens , egy S forma haj- › » 
lást ’formál a’ medentzébe, és`> а” _lsereszttsontnalî 
hoszszán mint- ve'gbe'l, ìntestinum rectum, vég-` 

l zödih. 
Úgy‘mîínt а’ ve'kony bel, а’ vastas is négy 1161‘ 

rtyálsból vagyon,- öszveföglalva; на!‘ azìal а’ l'lü'lömb 
ßéggelx hqgy ezfinashu'l'sos` hártyánàk sizál‘lsái.ösi've4 
'vannali szedve három hoszszú tsońlólîiba, Íl'gàmén 
V'ta z'n‘tgcolon, mellye'lï rövìdebbeli a" t'ölìb'i‘ïlàá'r'è. - 
'tyálmálJL azért а’ vastag belet több rántzòkbà. Ösi 
vehlízzáli; és így több zatslaófoŕma kitágúlásrakalt‘» 
vagy tzellák'at- fòrmálnak. A’ veg;v bêlbe ‘azi Vilnash'l-i-- 
sos tseìnóls megé'nt еду eri'js inash-úsos hártyába kìà. 
ierîednek. A’ vastag bélnek ’lìelsö härtyáj'án his” 
sebb, és kevessebb bojtok t‘alálta‘tnah mint a’ v6* 
lmny `bëlbe5 így a’ szi‘vóerek, és.''arfelïfìáhVV is 4läevœ 
sebbek, de а’ ve'nák szlámosabhak. _ l 

vAhol а’ тёТ‘опу Bel à" va-'s't’aig bélbe'âllal mé 
gyen, fehszìk egy ajtótska, „мы intestini co« 
lon, melly а: emésztetnek Нина menetelët а’ тё‹ 
bony bélbe hátrálja. 

A’ veìgbélnâelli zlyiillálsánál; kings, -en’lke-r'esrztilil 
~ felwi'i inashúsok svzapoi'lodnak, és foljxpálják а’ seg~ 
‚ 1127i killsiïyue'sv bellsë zöszgeezforitóä‘ifzgshúsqit, (т. 
„sphincter ghi extef‘rńlus, et integ'rz‘uls);`J mellyels az — 

вы" ¢ 1.. 

актами is èhgedelmçskednek; ézekkel euenkezö. 
\ l‘éppen 



s161166) ‘же 
ke'ppen munkálódnas, a’. segnek метит, (т. 
levator ani); a"kò`ze'phúsnak ha'túlsó, e's elö 
`inashúsai, transversus perinaei 

1 

Ё.- 149. 
\ l 

s. 

»A’ vékony bélböl a’ vastagba által nyomatott< 
emésztet ebben й] тёцоайзг szenved; a` ve’konyabb 
része me’ge‘mésztetik, és a’ szívóerek által bészívat 
так, a’ többi _része âì'iri'iebb, és keinényebb leszsz.;- 
egyszer’sminil el kezd rothadni; azért büclös. 

Az így megváltoztatott emésztet lassan lassan 
tovább nyomattatik a’ végllútkáig; ebben öszve 
души‘; ennek 'érzékeny hártyáit közönségesen so. 
kasága, ne’ha élesse’ge által ösztönözi, és felgerjeszt 

.egy unalmas ërzést„ melly. kiszteti az embeift. al 
eme'sztetnek kiüresítésére. 4 ‚ . 

A’ kiüresités végbevitetik a’ vëghiirkának, az á-. 
gyékhártyának, és a’ has inashúsoknak öszvehúzá 
saik által; ezenI eri'jk által a’segnek öszveszoríltóji ki.. 
nyítatnak; a.’ seg'i'aek felemelöîi , és a’ középliúsnak 
Íkeres'ztì'ili’ekvi’)l "inashiisai által a’ végbélnek nyílâsa. 
felfelé h_úzattatik'yés így az emêsztet kinj'onriattau- 

п ' ti-k. A’ kiüres‘ité’s után- az invalshúsoknak öszve‘hiî 
давай‘ megszi'innek5 ésig'y a’ segnek öszveszo’ritójì 
által a’ végbélnek nyilásamegént be’záraiìtatîk.` 

W 

' TIZlL'N-v ‘ 



(H014) été l 

т 
v . ' ` v 

TIZENNEGYEDIK TZIKKELY. 

А’ vizelletnelt Íte'sztte'se , e's liiürestte'se. 
“ . 

5. 15o. 

Ve’rnek legllajlandóbb rësze az elromlásra Ы 
üresítetik a’ testbölia’ ulzellet, húgy‘, urina, -lo 
tium által, mellynek megrekede’se, meggátoltatott 
k1' üresitése' veszedelmes történeteket -gerjeszt fel. Ké 
szítetik, és liíùresítetik a’ vizellet {Майдан részek ál 
tal, organa uropoetica'; ezekhez tartoznak a’ ve 
sél'.; a’ теле: tsatornák; a’ vizellöhójag; és а’ 
vizeuötsö. 

§. 151. ` " 
l* 

-A’ Vese'li, Renes, formájokra néz ve a’ babhoz 
igen hasonló hét belsö гады‘, mellyehaz ágyék 
_gerintzeli __derekeilmali két óldalaikon fekszenek ; 
eli'isztnels bé vagyon boritva a’ heshártyával, kü 
lönnläen egészen köri'il vannak véve kövérhártyával; 
ez alatt `feltszili a’ veséknek tulajdon vékony, de 
erös hártyája, melly az embryoban а’ nyóltz, vagy 
tizenegy his vesétslséliet, renculi, egymástól elvá 
lasztja, mellveli közönségesen a’ harmadili eszten 
döneli végefelé öszve nönek. ‚ 

А’ 



;`('..1.0¿5_ г) 
A’ vesélsnek диету; =1дётзГё1е; a’ héjas, és a.’ 

velös. ' f ` l . 
`A’ Vesélmek hëjas állattya, substantie сатира 

11's, а’ külsi'j, míndenütt Ya’ vesék tulajdon hártyája 
alatt felsszik, formáltaftik а’ vese arteriából,l 6916 
nából, mellyelmeli sok ágatsliáik hajlásokat fer 
málván a’ legvékònyabb lìajszálú eretsl-«ékbe vég 

f zödnek,`ezek ‘által pedig sokl his gombolyagotskák › 
támadnals; а’ véredények`-között а’ szívóerel'i, és az* 

jérzöinals terjednek el. A°.kis gombolyagotskákból 
erednek а’ vizelletet ‘дуб Isis tsövetskék, tuba-li Bi 
linz'ani, mellyek tslítsos trsoz'rxóliha` öszvef'oglahatnak, 
és így a’ vese’knek tsöves, „аду velös állatyát, 
substantia tubulosa, s. medullaris, f'ormálják. 

lllindeggyik tsomó vëgzi'idik. а’ vesének belsì'i 
szélef'ele' fordított bimbóba, ещё!‘ mind _öszve nyól 
tzan, vagy tízeneggyen formálják a’ vesénela him 
bós állatyát, substantia papillaris. 

Mindeggyik bimbó köri'íl Vagyon ve’ve egy 
hártyás tartóval, melly zî'iehelneli? Calyaft‘, nevez’te- ‚ 
tik; ezelïmínd öszve jönnefs а’ vesének medentzé- ' 
Íébe, pelvis renum‘, melly а’ vesének belsö szí 
ne'n fekszik; liét liártyából áll; а’ lgülsö tzellássŕö‘ 
vet; а’ helâö pedíg taläony- hárty'a. " 

‘ _ : l* . Г‘ ь 

5. 152. 

>Il’lindeggyil'. Vesének fel-s6 széle'n fekszik а’ ve 
’ sef toldale'lfja, glandulal штат-спит, melly az " 

embryo 



‘_ ,été (,195) als 
. . _ 156. u 
«'.'1«.‘.,\.:`.». _ ‹ ‚ ‘ ' ‘: 

l ДА’ vizellöhöjaghan öszvegyi'i‘lven ehvizlellel hö' 
z’önségesen ts'okasága, ‹ ne'ha' êle'sségeï'ïûl‘ta‘l’fá’- Иза 
l'ethójagnak érzékeny l'lártyáìit ’ösztönözig‘egy'nnal 
1i1as""érzést gerjeszt fel, m'elly ’kisztefiïäz’ 'êinbert' a" 
'vizell‘etneÑ‘.'kiüresítésére. Enne'l а’ kiûresitésnél 
munkálódnaiç. az ágyékhártyá, és a’ мышь inashú 
Sai, fökepen a’ ts’útsos ínashások; ezeknek баше-` 
Ьйшащ (Ща1 a’ ‘vizellöhâjag nyakának ìî'ìszveszorí-A 
ytója‘ kinyitatikg'azután‘az'inashúsos `há’rty'a .által’a’ 
vizellöhójagnak teteje a’ nyakafelé ö'szvehúzattatik; 
es Еду a’ vizellö tsö álltalV kiüres‘ítetzik; mellybôl 

` k’az utólsó tsepp‘ek a’ >v‘izellötsi'inek inashúsaI rn. 
bulbocaver’nosus ältal‘ikít’a’szítatnak. " A" kiüresite’s 

‚ ‹ '4 

mután az öszveh'iizó inashůsoknak mnnkáji inegszi'ìn 
nek; 'es azért a’ 4vizell(")fhójagn'ak nyak'a öszveSZO’ 
'rltója (фа! rmegént bézáratik. 

. _ 1 
"v'l y' 

¢- | 
...v‘4 

A’ vizelletnek sokasága, és mivolta változik az 
детей.‘ idejére , az e'telnek ésn'italn‘ak >`tulaj’ 
donságaira, a’ börnek- kigözöle’se’ne, ~-a’ Yki'ilönnbféle 
`lbetegségekre, e's az véll'jtehetségnelf. külömbféle ál 
`laïpo1tjára ne’zve. Közönségeseh mindjárt az étel,e’s 
’îta'llìxtán'a’ vizelletf'yilágos mint a’ viz ;‘~ urina po 
юг,’ s. aquae; ke’t, vagyhárom V151:11 nnílva az ¿1.81 
мала’ vizellet еду keveset sárgás, zavaros, és al 
eledßlel‘nek szagával bír, lurina 'chyli5 hét, vagy 

S. 157. 

.i " nyólzt 



¿le `( 109') 'gli' 
nyóltz óra múlva az 'e'tel utân', mìdön már Atazñ e» 
mészte's elvégzödött, a’ vizellet, urina sanguinis, 
lárga наши. színi'i ¿_ t/úlaìdonlltîgyos _szalgú` , tulaj. 
don éles s'ós‘íz’i'i’jés meled‘ úgy hogy-g'löz'öl. C’ 

a’ Chemie szerént: vízböl , 1“онопуаггп’ё‘уь(515.$6-` 
savanyos szélssöból, sósavá‘nyosî’à‘rnmoniábôl 3 phos 
phorsavanvos széksóbol, phosphorsavanyos am 
moniából, phosphorsävanyos mészbi'jl, e’__s phos 
phorsavanyos- 'tajtékföldböl 5l phosphnrsavanyból, ` 
benzo'esèfu’i‘zï1nylůíäl5` leginlàehb‘fpeclià _tir-gy 
ból, materia `u_rinaeea ‚ mellytöl a’ меньше!" $21 

.‚ ‚ _ m, . ne, лада: ize,- és mi'n‘clen;tulájtlorïságàiïftiggeñelé;, 
ez nagyobb '_re’szére fojto't’ár'gyhól. . azotiin’_t_§`__.áll_; 
azért rothad la’ húgy olly`l1á'màr, 
dszáïlófîúgsótgözöl ki, _ .f‘îfß ‚‹„‹.„ 

:P 
r (1_i-vv Néha‘ találtatili a’ vizelletben sósava'ny'os lúgsc’ì; 

kénkösavanyos _ szélssó ,„ kénkösavanyos шёл; sós 
kasavanyos mész 5 tzukqnár'gy ,- kovaföld; és agyag» 
feld. 



  
 

" 'niÈNÖTöDnëTziKKÉLv 
. . - ., .45 .l'ïörneliA ìxígözáöleìm . 

I fis-H" ‘IUJM ,L _; с ‚Сын. . ;. 
H ‚;_ „г " ` ‚ §-...1.-56- if: 

a \‘ ° YV ‘ч’ч vI1eglla'gy'òbl) méŕtêkl'qep tö'rténik» ia’ lüüŕesite's l e’ 
közöhséges takarólï, tìntegumentdco‘mrvru'mia, ál» 

îtfilámellyelì' az emberìhtëstet kivůlròl egészen bé~ 
l`f`òdik , а’ 1жй1з6 пуйёцрьбп а’ lnlalsöv Елены is el« 
'terjeç'ln'eh Ösz‘vefogláltatnak _a’vfelsi'i bô'rbòl, és а’ 

l szik. 

`tulajdoil` llíöl'böl; `inelly alatt а’ zsirŕal tÖmött tzel 
lásszövet ¿"kövérhártya, ríxembrdha adiposa, fela 

I~"`Ä'-I` n 159.A 
lA’felsö bö'r, epidermis,` cuticula azon vê 

kony, világos hör, melly а’ köz'ónséges Ataliarokban 
Malpighiusnlak takuny hártyáját, в,’ tespnek belsö 
részeiben pedig а’ takenyhártyákat béboritja. 526111 
talan s'oh kis`lyuhatskái, pdri, Wannah, mellyeken 
keresztì‘il тепле!‘ а’ hajszálak, liiiiresitetnek а’ börß 
zsír, és a’ börgî'jz, bészívátatnak külömbfe'le neda 
vességek. A’ tulajdon bö'rrel öszve vagyon- Вар‘ 
tsolva, a’ hajalk, és а’ hajszálvékonyságú erek által, 
mellyeli а’ felsö böŕnek армии: Végbe rviszili; 

ì ' in_agá» 



6161111) .6s 
niagában‘a’ felsö börben sem erek, sem érzöinak 
taláiltatnak „l tsak megkeményedett vékony takony- ‹ 
nak látszik xlenni. A’ testnek külömbféle részein 
külömbféle vastagságú; 'legvastagabb a’ talpokon, 
és a’ tenyerekbe 5 legvékonyabb а?’ testnek. külsö 
nyilásainál. , И‘ 1 .5,.11 ‘ ‚ _ 

‘А’ felsö .hör 'béf’ödi- a’- körmökdt ,wél v`~a’..haje1.. ‹ 
kat is. ‚ ———""-- ’ „ёд ...'1 

‚И‘- - ‚ ._ . v ‘ — ,_ .,-,.~‘.";.,Í`r; 5,'. .. 
"ma ‘ 16o. l A ¿i imi ’if 

\ ~ ‚ ’ ' 2,; t - 

‚ A” Hörmök„-Un1gves, asonlvilà-goß‘kemény, 
’az állatoknak szarvok-hoz hasonláalkateîsxíL részek,l _ 
mellyeki'a’ ko’z és a’ lábújaknak Ahegyeiket .béfödila 
A’ lköróxnnek gyökere'mindeggyík újnak utölsó щё 
böl нём‘, »mind a’ kétfelën bé vagyombońtva a’ 
felsö borrel; aÍ-,középrésze több szorosan egymáson 
fekvö ve'kony kemény hártyátskákból vagyon баз: 
vefoglalva,` a’ külsö domború sïzíne'n hoszszas húzá. 
50km'- fofmálí alsó ki‘váj’t ваше pedig a’ börnek ér 
zékeny bimbótskáíl:V fogli bne'; a’ körömneknhegye 
mind a’ ykét színével sz’aba’don fekszik. Az -ember 
nél legtöbbet használnak a’ körxn‘ók az illetesnél. 

n 

vv» 

f A§. 16;.. 
_ A’ Наций, Pfziynvévén s’ тушки, talpo. 

hat, ájakokat, és a’ mako't az embernek bôrén 
min'denütt találtatnak; leghoszszabbgak a’ kaponyán 
Capilli; a2 ábráiatban a’ mms-1.1131161.,la’szemhéj? 

` ‘ l Ьа]а11 , 



szik, 

  
 

f_;ïaÈNÖTÖDle’TZÍKKÉtY. _ 
l 1 

' weer» 
l. _ s «if ~~. 1"“\“ "‘\" -' ‚Ч‘ d ,f 

_ . 

Ч, ,_ ___: _ §.x_¿_1;36. ,fc-ns ¿l` " :_:xc' 
‘Leggágfyîâbll méŕtëkpen történik-d’a’ hîülfèsités ‘à’ 
’ közönségesjtqkarók, _integumenta'communim $1 
k_t;_al,__xnellyek az emberî__testet kivi’ilròl egészen be’ 
_nf’ódik ,'a’ hülsö nyílásolion a’ belsö refs'zekre is el 
'terjetlneklv Öszvefogla’ltatnalï а’ .felst'ì börböl, és a’ 
.tulajdon líörböl,'ń1elly alatt'. a’ zsirral ‘быть tzel 
lásszöveta"kövérhá_rtya, membrana adiposa, fela 

.ì. :' 

‘,:1 -'_'." 159~` 

lA’felsö bär, epidermis,` cuticula azon vê 
kony, világos hör, melly a’ közönséges takarokban 
Malpighìusnàk takony hártyáját, a.’ testnek belsö 
részeiben petlig a’ tnkonyhártyákat béborítja. Szám-- 
talan s'oh his lyukatskái, pdri, танца!“ mellyeken 
keresz'tůl тепле!‘ a’ hajszálàk, kiüresitetnek a’ bi'irß 
zsir», és a’ börgì'iz, be’szívátatnak külömbf‘e'le ned.-` 
vességek. A’ tulaj-don bö'rrel öszve vagyon‘ kap 
tsolva. а’ 1111551‘, és a’ hajszálvékonyságú erek Юга! , 
mellyek a’ felsö börneli армии: végbe rviszilf. 5 

' ' magá 



eeuu) e@ 
melgában-‘ao felsï'ö börben sem erek, sem érzöinak 
találtatna'k ‚‹ tsak megheményedett ve’kony tahony- . 
nali Щит}; . lenni. A’ testneli külömbféle részein 
külömbféle vastagságú; 'legvastagabb a’ talpokon, 
e's а’ _i:enyerelibe‘, legvékenyalìb а" testneh küls'c'i 
nyilásainál. I ‹-“ ь . ‚г „а. t ‚‚ › f 

A’ felsö bör VbéfödiÁ а’ ьбгшбь’ёгуёв —`р‚’‚‚}1а]а‚ v 
kat is. ‚ ’ ;‚‘_1 › 

¿J . ’ ‚- y - ,_ »59. _..gl en' "Il: и 
"ММ . ' 160. ‚ l Ё. 5ml :Q_ 7;» 

\ . ‚ ’ _ - :fk` ‚ 

А’ Hò‘rmò'k ,_-‘Un`fgves, azon=világoá, heme'ny, 
Íaz «állatolmak szarvok-hoz hasonlóelkatásl'i. részek, 
meuyeka'a’ ш és a’ ыьщаььаь ’11е5уей1е1: .bée-)dim 
A’ körömnek g'yökere mindeggyik ú-jnak utól'só ize 
böl n'ö; ki , lmind a’ l'létfelënA bé vagyon,.borítvà a’ 
шва börrel; aîlaözéprésze több szorosan egymáson 
fekvö ve'kony kemény hártyátskákból vagyon 'ószf` 
vefoglalvaLa’ külsö 'domborgi sîzínén hoszszas húzá 
sokat formál; alsó lii‘váj’t sz`ińe pedig a’ börnèk ér. 
yzélxeny bimbótskáít Fódi bé; а’ kör'emnels I,ahegye 
mind a’ 'lsét szinével sz‘aba‘tlon fekszilf- Azve'mber 
nél legöbbet használnak e’ körrq‘óh az `illetésnél`. 

с‘ 

ч,“ . 

‘l A` ‘ ‘—. l l §‘ I, i. ril.' 'ì 
A’ HajaÍs, Piliykivévén а’ tenyereket, talpo. 

hat, армии, és a’ mako't az emberneh böre’n 
min'denütt találtatnak; leghoszszabbek a’ kaponyán 
Capìlli; az ábrázatban a’ szexńöldt'ìkök, 4a’ezemhéj 

~ ; ~ kajak, 



  
 

l „ 
I 4 ' l ci. .- ‚‚—;‚ц. ‘rn’ —_ ‚и ` ‚5 ‹‚’-‚.._ 

‚.—‚ ‘f — ‚ :.‚‚.. , 'nur ‘ "su: ..4 Legnagyobb mértékben tö‘rte’mk- a’. kîüresítés à’ 
‘ _ Í ‚ ' ' l '_ ` ' ‘ ‘ ‘. ' közönseges ’ca_ka‘rók , èzntegumenta communia, а!’ 
talgxn’ellyek az enaberi‘tëstet kivi‘ilrol egészen bé» 

'_-födik ,'a’ külsi'ì nyíláslokon a’ bel’sö i'eëszekre is el 
terjeilnleki. Öszvefoglaltvatnak a’ felsö böi‘böl, és ‚а’ 

_’tulajdon b'öi'böl,`1nelly alatt a’ zsírral tömött сие!‘ 

'_szik. 
lássz‘övet a"kövérhárt a membrana adi osa fek . ‚ `‚ y _‚_ у l1 ’ 

l. .Z 

Т ~" Ё‘? 159. l 
l ` \ 
A’felsö bör, epz'olermis,‘I cuticula azon тё 

kony, világos bôr, melly a’ közönséges takarokban 
Malpighiusnak takony hártyáját, a’ testnek belsö 
részeiben рейд,‘ a’ takenyhártyákat béboritja. Зайт 
talan s'ok kis‘lyukatskái, pdri, 'vannak, mellyeken 
keresztifil mennek a’ hajszálak, kiüresitetnek a’ börß 
zsir, és a’ börgì'iz, bészivatatnak külömbféle nada 
vességek. A’ (‘Найден bö'rrel öszve vagyon- Вар 
«solve a’hajak, és a’vhajszálvékonyságú ere). мы, 
mellyek a.’ felsö böŕnek táplálását végbe fviszik 5 

' ' mgagá» 



eeuu) .es 
magában’a’ felâ‘i‘i _börben sem erek, semférzöïnak 
taláitatnak ‚‚ teak megkeményedett ve'lìony talxony 
nah итак lenni. A’ testnelt külömbféle részein 

külömbféle vastagságú; "legvastagabb a’ talpokon, 
és a’ tenyerekbe; legvékonyabb a" мате}. külsö 
nyilásainál. l Y ЧМ‘; I" l u" 

/ 

А’ felge ber ъегаая. a”4 körmöketg-.afsf~hajm ‚ 
kat il# _ _ ...'l`. „g1 ` ‹ ...t ь 

. 

._ ___- ‹ - . es. 

’infie _ ` §, 
\ 

_ _^.;; её 'if и 
16o. ` _;: 

_ — Ír’n __ 

A’ Идти ,_-Ungves, шпиц“, keme'ny, 
laz állatolmak szarvok-hoz hasonló alkatású. re’szek,A 
mellye'làí'a’ ke'z és a’ lábújaknal'. 4}.1egy,eili.et .héfödil'u 
A’ körömnek g'yökere'mindeggyik újnals utöl'só Ещё 
böl „вы, |mind a’ kétfelën be vagyonrborltve a’ 
felsö bôrrel; a3,középrésze több szorosan egymáson 
fekvö ve’kony kemény hártyátskákból vagyon ösz_-_ — 
vefoglalva,_ a’ külsö ‘domborti зашёл hoszszas húzá 
50kat шипы; alsó ki'váj’t sz’íne рейд‘ a’ >hëirneli ér 
_zélieny bimbótskáít fedi bé,- а’ körömnel'. ,_hegye 
mind a’ -két Aszinév'el. _szebalion felsszik’. Az__e’r11ber- 
nél legtfóbbet használnali д? körxnök az illetesnél. 

l. ‘1 16:1. „А: ' 
..... _ _ 

A’ Hajalt, Piliglu'vévén a’ tenyereket, talpa. 
kat, ajakokat, e's a’ mako’t az embernek börén 
mindenütt találtatnak; leghoszszabbak а’ kaponyán 
Capilli; az ábrázatban a’ szemöldi'äkök, а’ „атм; 

‘ l kajak, 

./_ 



l 

ФЁ ‚‹ 915')- ä@ 
heli', k'örůl ‚атак ve've his eŕefsliéknek „тщет 
`hel, szzáxńosan elterjedve а’ t'akony hártyálïqn ~§. 
l14. és ezelabe szi'intelen lie'siítetik а’ {ай-жопу` „; 

А’ Takony (Мисиз), azon világo’s., ragadós, Y 
lós‘nedvesség, melly a’ Chemia szerént áll viebßlöl, 
kotsonyából, lgzélisóból , sósavànyos széksólnól, 
phosphorsavariyo*»s- ln'lëszböl; e" tâliony háxf-t'yállmali 
Pelsö szineliet béniázoljai; txsúszó'bhrá tészì;l élsóçgy 
szer’smind valamenyire а’ Ыдзё ösztönölmelx ér 
dekléseilset mérs'elflli. Y i 

' `и . 

l 1416 
.l \ 

4szer: A’ magánosan felflvö ihräshúsolgigiàlń; ’ 
dulae simplices, segregatae); ezek tzellásezöveu 
böl, arteriálmak, vénáknak, sz’ivóereknelì‘, és ér 
zöinakriak ága‘tskáikból öszveszerkesztetett his gom 
bolyngotskák (Acini), mellyelxben еду 1Щ1бпбв 
пед"еззё5 lsészítetik, és egy vékony lsiüresitö tsév 
által kiüresitetik. Illyeneli а’ fülzsirikráshúsok a.’ 
külsö hallóútakban, а’ llflaibomiusnak~ikráshúsai 
а’ szemhéjaknak „Нашел; és a’ börilaráshúsoli. 

§. 142. ` ‚ 

5sz'órf Az öszvefoglalt ikráshúsokban glam 
dulae conglomeratae), mellyek több magánosań 
i‘ekvò his ikráshúsòkból vannak iigy öszvefoglalva , 

I 115g? а’ his gombol'yágotskálmak hiüresitö tse’veìk 
её)’ 



\ 
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egy vagy több közönséges tsévbe öszvef’olynak. 
Íllyenek a’ Nyálikikráshúsok; a’ fiönyikràshúsok; 
o.’ -hasnak nvagy ikr‘áshúsa; e's a’ tsetsek. 

f 

l. ' K'. ‚ ц ы 8‘ 
L 

‘ 

6szor: A’ tagokban; Ide- tartoznak a’ màj; a, 
vesék; és a’ fököl'i. . 

I 

‚4; 

  
 

v§'rlziclvism‘îr6111'n TZIKKELY. 

‘я’ тар2м4‚‚. ` 
§~ 141 

Nam tsak a’ foly‘ô Vx'fiszek készftetnek Vsziìn'telen ‘a’ 
’vétböl, de az állól reszek is, és ez az eleven em 
bernek termé'szetes munkája Записей!‘чарщшзпад 
(nutritio ). l 

ы Ё‘. i451 

A’ папе!‘ mîhden eleven ré’sze azon tulaìdo‘n‘.. 
I làggal bis, hogy magahoz hasonlót мины; e’ 

Avérbt'il tehát, mellybe az âllóre’szeknek minden `tá1~~ 
gyaik )elan v'annak, az élötéhe’tse'g a’ reproductio 
által a’ hajszáleretskékben készi'te'tnek a’külörn'bféa 

lle állore’szeknek külömbféle táplálö nedvességeik , és 
tulajdon. alkatásů, organicus álló részekreformál 
tatnak. | 

Q в ‘ nl.; A" 
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А’ 11е1уеэ^1ёр1ё1ёзёщ _alla дышать; „за; 
az élöerönek helyesállapotja az ege'sztestläen; 2szor 
az ege’sz vérnelf. hel'jres mivolta; 5szor: а: arterîáÈ". 
nah, vénálìńak, szívóerekneli, és érzöinalmak he 
lyes állapotjok; 4szer: _mindeggyik állore’sznek agés 
äéges» állapotja. ‘ ’ ‘ ‘ ‘‹ 

  
 

. TIZENHARM-ADIK TZIK-KELY. 
А’ Ítiüresite's lzò‘zdnse'gesen. 

Az Eme'sztetnelt _íiiüresite'se Íciilò'nösen. 
Ё. 146. 

y _' .' ‹ ' ‘ _ ‘г. 

Az emberi шашек mind ё116,.:11йп11 Го1у6‚1'ёз2ё1‚ 
szůntelen öszveszerlá‘esztetnek , ё5`е1Уа1а5цаша1ч; eb 
ben a’ szüntelen сад-16 öszveszerkesztetésben, és el 
választásban áll az organi'cus testelìnek életjek. De 
ez мы az embernek mind álló, mind folyó részei 
úgy megváltóztatnak, hogy a’ готы)! életì változ 
tatásra allialmatl’anoli, az életrenézve elromlott‘ak 
lesznek; azért a’ testböl hiüresitetneli ‚ és pedig nem 
на!‘ a’ folyó részek, de az állólf. is,- mellyelf. elöbb 

’ meglágyúlnak ‚ a’ 521Убеге1уй1ша1а’ vérbe vezetet 
nek, és onnét kiüresítettnek. Ez az -eleven em 
bernels terme'szetes munkája neveztetik Hiiiresite's-- 
nek (Excretio),- a’ ‘nedvességek pedig Ítiüresttett -ned 

995515; 



" ` 'we (wwe 
vcsse'geïmek (liquida excreta Ide tartoznali am 
emés'ztet'xieli liiüresít-és'eg. a’ vi'zelletnek liiüresítése; 
¿à? bömek kigezölés'e. ‹ ` 
„Ч“; f ‘ п. 

“д' l* " " î¿Li*.E'Iírle'sztetnek Íiiüresz'te'sc. . ` ' ц 

147. 

eme'sztet (lïxeremehtum, {сет}, ezen 
liegizânyke _liásá'eé ,_barna ваша, tulaìdon szagú, es 
ìzü nedvességl; ygielly e’ véghúrlsából kiüresitetìk`§ 
¿5Á 'Rédígiegyl eges'eegee efnbernél läözönségesen huf 
.,szomlégy` .ólfà4 ala-tt Y.egysziexz Az „ emésztetbeń 4tialál? 
ttaltnak-~ lgiilömbféle ejeszei `al’ ymeg nem váltoetatotç 
eledelelm'ek, д?- ъёиадшпу‘, azepéńeliV szilrlses ё: 
{ещё re'sze,`A rpellym'òl~,:gz` eme'sztetnek színe is, Ещё. 

Кёвгйефй az _eyaés'ztet трёп‘ а’ тёьцпу Ьё1Ье, a’ 
1101 ‘a’ gyòmorliáeának eggyìk re'sze a’ têjnedvesség 
a’ sïfívéell-eliy _»á/ltaL Ге1з21уацас11в;‚Э g’ si'iri'iebb réksœ 

_ pedig, az eme'szpeç,' Qlvé/liqny'bé‘l‘svleli férges 111034‘ ' 
‘(пай által a’xvas’t’ag _bélbe nyor'natta'tik. LA 

1:" '- 4j «-« e \.\—. »f 
" ‚ ~‘ ы. §° Y' 46",» 'zr-r; ‚ a 

¢ - f r 

A’ vgstag be'l ('Intestjpyrñ’ßŕassumh ‘a’ ,ive-i 
10px мы: @wel ‘fìysìigf‘niïÈ-d‘ ¿egg? 15mm; '-hárpm 

'fës’zelirè фазы}; i- #vak ’ вы‘ (‚йтезйрит poecym); 
а" МЁЁТЗЫЫ miniem fekäïljkfï а’ доьвыъёёдоьг 

‹ .‚‚‚"‚ . . Ц -’ v r-\-“'\ :i ___;‚;.‚\".„‚ “1115501111181 la’ `{01111 ve’ie,V e ¿_t‘t‘a’ májfelé inégyen 
‚ ‘ ’r `~¿.;.n‘s: ‘‚ —‚ f. . »ww-»4 а 

..‚-_‚ Щ ‚м 

| 



. ' ewwèws 
a’ í‘elrnenôl öreg húrlia (int. colon ascendens);` 
a’ gyornor alatt a’ lépfele’ hajlik, colon t‘rçlr‘w.` 

m., uersum; onnét a’ bal vese elött a’ bal't’sípi'itsont 
felé mégyen, colon descendens, еду S forma haj» » 
lást ’formal a’ medentzébe, essa’ _.kereszttsontnak 

ì hoszszán mint- ve'gbe'l, intestinum rectum, vég- , 
zödik. _ '\ 
Y Úgyminj: a’ vekony be’l, a’ vastag is nég'y hár~ 
tyákból vagyon' ös'zvefo'glal'va 5 tsak azzal a’ kü'lomb 
ßefggel, hogy az’inashúsos. hártyának медный öszve 
'vannak szedve három hoszszú tsomókba, lìgarnem' 

t 

nta int. colon, mellyek r‘ôvîdebbek a" többi’liái‘lî. ~ 
цента, azéri; a’ vastag belet több rántzokba 682 
vehiízzák', _és ig‘y- több zatskófotma kitágúlásokat’a. 

k'v'agy tzellák'at formâlnak. A’ ve'g bé'lbe az ijnash'ii-l 
.sos tsoinók megé'nt еду erö’s inashúsos hártyába ki-‘f 
шрамы. A’ ища’ bélnek'belsô. hártyáj‘án kis` 
sebb, és kevesse'bb bojtok toláltatnak xnint a’ vé‘ 
kony `bélbe; így a’ szí‘vóerek, é's"arte1_'-iák'- is llieve-1 
`sebbek, de a’ vénák 5221119зъаЬЕ‘аЕ` l l‘ i 

мы a’ véiony bis) мат ьаье‘апы та. 
gyen, fekszik egy aj`tótska,_valvula intestinì ooe 
1on., melly áz emésztetnek viszsza menetelët а’ vé« 

1hotly bélbe hátrálja. g y 
-vi'ig‘béln‘eli x‘iyíláisánrál,~ ,ll/trips, a’ikereszti'il 

fekvö inarshúsok si'zap‘oi’uodnakïés forx'nálják а’ segs 
Une," -Í‘fëlsöef's'- bëlêf'ìásefgsßprftó,111.4111115811111 ‚‚ (rm 
t,sphincter ont; _ extermis „Hetiz‘ntefrxzefz11s);u щепуьь az ‚ 
akai’atnak is engedelmeskednek; ezekkel ellenkezö. 

I " \ liéppen 
\ 



‚ _ 95€’ \(105‘) èl@ 
képpen munkálódnalg., a’. segnali felemeläji, (m. 
levator ani); a’-Ítò'ze’phúsnak ha'túlsó, e's ею 
inashúsai, (m. transversus pßrinaeî). 

Ё. 149. 

-A’ vékony bélböl a’ vastagba által nyomatott 
emésztet ebben új változást szenved; a` vélîonyabb 
része megemésztetili, és a’ szívóerek által 136521?“ 
tatiln, a’ (бы)! _része .'sì'iri'iebb, és kemenyebb leszsz; 
egyszer’sminil el lsezd rothadni‘; azért büdös. 

Az így megváltoztatott em‘észtet lassan lassan 
tovább nyomattatik а’ véghúrkáig; ebben öszve 
gyi'ilik; ennek érzélieny hártyáit lsözönse'gesen so 
liasága, néha élessége által ösztönözi, 65 felgerjeszt 

ogy unalmas erzést,V melly. liíszteti az embert az 
emésztetnek kiüresitése’re. _ ‚ _ 

A’ laiüresités végbevitetìli a’ vëghúrkának, az Ф 
gyékhártyának, és a’ has inashúsoknak öszvehúzá 
saik által; ezen erols által a’ segnekuöszveszoritójî ki 
nyítatnak; a’ папы‘ felemelöiì ,_ 65 a’ _lsözéphúsnali 
keresztůlfeltvö Hinashtisai által a’ végbélnek nyíl‘ása, 
f_‘elfelé h_úzattatik';"e’s íg’y4 az emé‘sztet l‘in'yoxnattan 
ti-k. A’ kiüresite's után az in_aslnisoknak 652961111 
z_ásaík megszůnnelg;- e'sigy a’ segnek öszveszorítóji 
два! а’ végbe'lnek nyilása. mege'nt hézárattatilt. 

TIZÈN 
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TIZENNEGYEDIK TZIVKKELY.V 
A’ viselletnek Ífe'szite'se , e's kz'üresite'se. 

l P 

15o. ` 

Vérnek legllajlandóbb resze az* elromlásra ki 
üresítetik а’ ьеыьаы’. vzzellet, húgy. urina, ~lo 
tium által, mellynek megrekedése, meggátoltatott 
Íkiíiresite'se- „тает“ törte'neteket -gerjeszt fel. Ké 
szitetik, és kiüresítetik a’ vizellet tulajdon részek áll 
tal,.organa úropoeticd; ezelshez tartoznak a’ ve 
sék; а’ vizellet тяготы‘; а’ vizellöhójag; és a' 
‘vizelli'itsi'i` 

r 

151. и 

A Vlese'lta Renes, formájòkra néz те- a’ balihoz 
igervlfllasonló hét. belsi')- tagok, mellyekl az ágyék 
Qgeçjgçggk'gerelvìaiknak hét тащит fekszenek; 
eleägâxgzlì bé vagyen boritva a’ hashárrty‘ával, kü 
läç'izlëeîli ege'szen köri'ìl vermalì véve köve’rhártyával; 
2z alegt yf'ekszili a’ veséknek tulajdon “Нашу, de 
erös'lhártyája, melly ez embryoban а’ цубйг; Vagy 
'tizenegy his vesét'skéliet, lrenculì, egymástól elvá~ 
lasztja', mellyek közönségesen a’ harmadik eszten 
döneli'~ve'gefelé бы"; nônek. \ 

'M ‚ -`f A’ 
l 



A’ veséknek állattya 1kétféle; a’ héjas, és a.’ 
velös.l ' ' . . 

>A’ veséknek héjas állattya, substantia cortz'çq 
lis, a’ külsi'j, mindenütrt a’ vesék tulajdon- hártyája 
alatt fekszik, formáltatik a’ vese arteriábólrésvé 
nából, mellyeknek sok ágatskáik hajlásokat for 
málván a’ legvékonyabb liajszálú eretskékbe vég 

’ zödnek,`ezek ‘által pedig sok На gombolyagotskákv 
támadnak; a’ véredények`-között a’ szívóerek, e's azl 
-e’rzöinak terjednek el. A’.kis gombolyagotskákból 
lerednek a’ vizelletet vv'ivi')- kis tsi'jvetskék, tubuli Bi 
liniani, mellyek tsútsos tcsol'nókbn` öszvefoglaltatnak, 
e's így a’ ve'séknek tsöves, vagy velös állatyát, 
substantia tubulosa, s. medullarz's, formálják. 

lvlindeggyik tsornó vëgzödik.a"vesének belsö 
szélef'elé forditott bimbóba, ezek mind _ö'szve nyól 
tzan, vagy tizeneggyen formálják a’ vese'nek bim 
bós állatyát, sub'stantia papillaris. . 

Mindeggyik bimbó köri'il vagyon ve’ve еду 
hártyás tartóval, melly yPiehelnek ,` Ca'lyaj‘", nevez’te- ‚ 
til.; ezek mind öszve jönnek a’ vesének medentzé- i 
jébe, pelvis renum‘, :nelly ‘a’ veséneli belsö $21 
nén í‘ekszik 5 két liártyából áll,- a’ külsö tzellásszö‘ 
vet; a’ bels'c'i рейд; га1‘0пу-Ъёггуа. 

ы l r 'rV . 

§. 152. 

Mindeggyik vesénei. feige) szélén fekszik а’ ve 
' se'l toldale'lfja, glandula suprarenalis, melly az i 

embryo 
‚ ‚ 



9%’ (106 ) ä@ 
¿nbr-yorin gagyobb, ‘a’ születés uan mindég kis 
sebbedik; formájára néz‘ve háromszegleti'i; allsatá- ' 
sára nézve hasonlít az öszvefoglaltatott'ilsráshúsol'. 
hoz; liözepében еду háromszegleti'i his üreg‘je va 
gyon',_ mellybe еду vörösös nedvesség találtaitik. 

155. 

A’ Vesélmeli medentzéjekböl» ered'nek e’ vi/zel-y 
let tsatornált, ureteres', .mellyek' elöröl a’ hasháe-_ 

_ tyától be'födve, hátúlról a’ belsö ágyék înashúson 
fekvén, a’ medentzének üregébe rnennek a’ vizel 
_lethópgnak hátúlsó, és alsó része felé., вице!‘ hár 
tyá'ját hajlottan általfúrják, 65 közel egymás mellett 
végzödnek. Úgymint a’ vesékneli medentzéjek két 

‘ hártyából; a’ tzellásszövetböl, és a’ talionyhártyá 
ból _vannak ös'zvefoglalva» 

Ё 154. 

Á’ Vizellöhójag, Vesica urinaria, еду tejás, 
vagy lsörtveforma hár'tyáshójag, melly a’ {611111111 
_náI ‚а’ szeme'remtsontoli és véghúrka között; as Asz 
szonyolmál a’ szeméremtsontok és a’ nádrahüvely 
li'özött, a’ medentzének ürggében ’feliszjln Külöpl. 
böztetnek rajta a’ te-teje, melly az Urdchus által a’ 
küldökkel öszvekapts_oltatili5` a’ feneke, 65 a’ nya 
lsa. Formáltatik négy hártyáliból; a’ külsöv a’ tete 
.jën, és’ a’ hátúlsó szinen a’ hashártya; a’ többi szí 
nén pedig tzellás szovetga’ másodìk inashxísos 1161’ 

tya, 
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tya,y mellynek `lsülsö „мы а’ szeméremtsontoknak 
öszvefóglalásoktól elkezd‘r'jdnek, és а’ vizellöhójag- 
nali tetejën kereszti'il nienneli, а’ vizellet l'enyonió` 
inashúsa musculus detrusor uŕz'nae; miekv alatt 
танца!‘ ЬегезцЫ fekvö inashúsos szálkák , mellyek 
a’ hójagnak nyalsán, az alsaratpak engede‘lmeslse 
dä öszveszoritófinashúst, т. sphincter vesìcae 
urinariae, formálnak; а’ harmadik'hártya eres_ 
tekony hártya; a’ negyedik belsö vélìony rántzos 
hártya, melly Vmim'iég ',telgonnyal he vagygm má.1 
zelva. y ` ` ь 

e IA’ vizeuöhójagnak nyaka kinyilik а‘ vizellö‘ 
“вы, urethra; melly az aszszonyi nemne'l 1671 
(1еЬЬЦ, és egyeriesebb a’_ nádrahüvely f'ölötç a"` Qli 

«mislalan‘ß’ kissebb szemérem ajakoh lfiíizött vég» 
zödik; a’lférjiì- nemnél hoszszebl), háÍlQtllabb', é! 
a.’ makixak nyílásába Végzödili. _ \ l 

§_ .55. 

Hészítetik a’. vìzellet а’ vesélmek héiàs állatyok 
Ьап‘га’ véŕbölfaz életnek tehetse'ge által; onnét a’ 
мы“ állatyok ältal a’ v'eséknek kehlheikbeîezek 
böl a’ vesékneli medentzéjek'beg- ezekböl a’ _vizellet 

.tsatornákba тень; ezekböl `Pedig tseppenk'ént le’ I 
`a’ vizellt'ihójagba öntetik.- ' - À _l 

\ 



\ 

_ ‚ _ _ 156. . 
‚ "|-“ l# ‘ i «n ‚(4. ._.....1. _ . ‚ . ..'.. .. 

‘ el@ (_195‘) als.' 

` --QA’- 'vizellöllc'ijagban öszvegyi'i‘lve'n e" v’izelle‘t kö-l 
zönsje'gesen s'okasága, v*ne'lia' élességeïálta'l’a’ vizel-> 
l‘ethójagnak érzékeny hártyáìit ’ösztönözi5‘egy'unal 
n1a`s”"êr_'zést gerjeszt fel, m'elly kisztetiïäz" 'exznbert а” 
'vizell‘etn‘eÈ‘»'kiüresítésére. Enne'l a’ kiüresitésnél 
innnkélódnak az ágyékhártya , és a’ hasnak inashú 
дай, fôke'pen a’ ts'ůtsos inashúsok; ezeknek бане- 
hiizása'ik (фа! а’ vizellöhóìag nyaká'nak 'oszveszorië 
tója' kinyitatikg‘azután'ázinashúsos h’ártya által’ä’ 
'vizellt'jhójagnak teteje a’ nyakafelé öszvehúzattatik; 
¿s igy e’ .izan-'14151'.- .11111v lamentan, meuybn 
az штаб tseppek a”vizellöltsönek' inashúsa rn. 
bulbocaüer’nosus lált’ál 'kíta’szítatnakg> "A7" kiüresítés 
"után 'az"ö`svz'vel«1ii_zó in'ash‘ůsoknak múnkáji megszi'in 
nek‘fïe's azéi't -a’ .'vizellöhojagnak’nyaka öszveszo 
ню]; ältäl’mege'nt lbezá‘rátlili. I 

S. 157.y 
A’ vizelletnek „назад, e's mívolta változik az 

nemer..- idejére , а2 ¿tel-nek és'.»._1talna1 чипа}. 
donsága'ira, -a’ bi-'írnek kigözöléséne, ‘a’r ‘kül'ömbféle 
“betegségekrh és az”-é1ötel1etségnek külömbfe’le ál 
ïl'a'l-p'otjára nézve. Hözönségeseh mindjáx‘t az étel, és 

ГМ"! l 

`l`«îta'll’Litánfa’ ._vizQlieů‘yilágos mint a’ Viz ,VI urina po 
(из, s. aquae; két, vagy.három‘=óra 4iniílvira'z étel 
után'a’ vizellet еду keveset sárgás, zavaros, e's az 
eledeleknek szagával bír, urina ‘chyli5 hét, vagy 

,n ~ ‘ ‘nyólzt 
l’. 



`e1száuó~1úgsót`gäzö1 ы. L ~ 

if@ (we ")' _ _, _- -.-: .._: т ;;1:’‚ _ . ‚. 
nyóltz óra múlva az e'tel után, mldön mar az e’ 
mészte's elvégzödött, a.’ vizellet, urina sanguinis, 
sárga наши; színi'i ¿_ t/u'laj'donlnjgyos _szagú ‚ tul_aj-. 
don éles sós`ízi'i';~“és meleg, úgy hogyg'öz‘öl. All 
а’ Chemie szere'nt: vízböl , liotsonyatárg'yból; só-l 
s_avanyos széksóböl, sósavailyos‘a’mmoniábôl‘, phos 
phorsavanílosI szélxsóból, phosphorsavanyos am 
moniából, phosphorsá’vanyos mészböl, és phos 
phorsavanyosr 'tajtélsföldböl ;__ _ph_o_spho1jsavanyból, 
benzo'esaiianyliiiil5` legînlialib‘ïpeclig'î ‘tárgy 
ból ,_ _ materia' _aifinacea ‘Q__ìnelly‘t'ö’l a" viize'lletne’lt' szli 

_ ‚ _ _ .‚ ..-1.»'» 21'.. -_«I ne, лада: lze, és mmden tulajdonságaljfügèeŕgelu, 
ez nagyo'blif reszére .hazòtiîirńà’ all; 
azért rothad a’ yhúgy olly’líáníär, ësaltliio`ŕ‘~lòüdös ' ` ‘ч "l 31": .l ’l 'l ‘í HU', ' 

’ r `‚ - ~'-" ’r."!"'r ’l Neha‘ talaltauk a’ vlzelletben sósavanyos lugso; 
kénkösavanyos _ széksó ,- lsénlst'jsavanyos шёл; sós 
lfasavanyos mész 5 tzukqrtárgy _; kovaf‘óld; és agyag 
feld. 

\ ‘\ А‘ 1". 
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«3e-»v )l ,l l ‚ -lçe-yf .'_Leggrnfg‘lolglf méŕtêkl'aen {ах-161151124!’ llúür‘esités', ‘à’ 
_ Ьбзёруёёбж ‚щйцтбк ,i .îìntegumentav commuiu’a , Ы‘ 
vîthal, 'reellyelì az, exgberîrçestet kivi‘ilrçäl yegészex'1 bé» 
Ífödilì ‚а? h_ülsi'ì' nyilásîokkori a’ belsö l'eszekre is e1 
'terjeiln’oh `Öszvefoglàltal§nak a’ .felsi'i böi'böl, és а’ 
`tulalidoii lb'öŕbi`il,` i'nellly alam; a’ zsirŕal tömött tzel 
16532619;агьбчёгьёз‘гущ гйепзьгайш adipose, feli 

‚_ 

$211‘. 
-- . .L .'z . ' ‚ I 

'tri-13;." 159.v 
-l 
A’felsö bör, epidermis,` cuticuld azon vé 

kony, világos bör, melly а’ liöz‘o'nse’ges ~takaroliban 
Malpighiusnek talwny hártyáját, а’ гезщеК belsö 
részeiben pedig a’ takónyhártyákat bé'borítja. 526111 
talan s‘oh kis`lyukatskáì, pdri, ‘читай, mellyeken 
keresz'tì‘il men‘neh a’ hajszálak, lsiüresitetnek a’ bör 
zsír, és a’ börgî'iz, bészívatatnak külömbf'éle деда 
vességek. A’ (‘Дай-(1011 bö'rrel öszve vagyonl Ъарь 
tsolva a’ hajalì, és a’vhajszálvékonyságú erek által, 
mellyek а’ felsö böi'nek щита: végbe „так; 

' ’ щаёё 
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niagában‘a’ felá'ö _börben sem erek, sem érzôinak 
talázltatnak ,». tsak megkeményedett vékony takony- _ 
nak látszik . lenni. A’ testnek külömbféle részein 
külömbfe'le vastagságú; legvastagabb a’ talpokon, 
és a’ tenyerekbe‘, legvékonyabb a’ testnek külsö 
n_yilásainál. l =--- 1 .- _: .1: _ ‚‚ — 

A’ felsö bör béfödi a’- körmökdt ,een ^ta’_,haja.. - 

kat is. _ ' „ё .` —›‹ - u ‚‚ 1`..`._`..;Í с’; 'uvt «f ' 
lfm); — ̀  §. 160. ‘- ïî ist] ’el 5;. ‹ 

х ’. `-~ 

A’ Hörmök „шумы, azon уйдёт, kemény, 
laz állatoknak szarvok-hoz hasonló шагам, részek, 
meuyesfs’ 1s. é. a’ lábújatnài. hegyeiiet héfödil.. 
A’ vköninmekwgyökere'mindeggyik újnak utöl'só vizé 
höl .1s-.1.1, -mind a’ kétfelën bé vagyo_n,.bor1tva a’ 
{вы semi; a’középrésze több szorosan egymáson 
fekvö vékony kemény hártyátskákból v>vagyon öszl-x › 
vefoglalva,` a’ külsö vdoinború színén hoszszas húzá 
sokat formál; alsó ki'váj’t színe рейд a’ börnek ё: 
zékeny. bimbótskáít {бай a’ körömnek ¿hegye 
mind a’ 'fkét színével szabadon fekszik. Azu’e’mber 
nél legtöbbet használnak a’ könnök az illetésnél. 

rs 

(.161. 
Ч». A 

A’ Hajali, Pili;’kívévén a’ tènyereket, talp0~ 
kat, ajakokat, és a’ mako't az embernek börén 
mindenütt találtatnak; legho'szsz‘abbak a’ kaponyán 
Capilli; а: ábrazatban a’ mms-1.15161., fa’szemhéj 

~ ~ bajas, 



@sfuma 
hajak ,_ e’ bajúsz ; a’ szakál; а’ "törsölsïñn' a" szemé.V 
remdombon, 'és a’ seg БЕЛ-Ш; a’ mejjen, _és a’ ’ho-_ 
nalak alattgkissebbela a’ töb'bi részelsen. f Számok, ‘ 
га, hqssszúságolma ,Nastagságokx-a, és rugó ere 
ielsreÍ nëzve igen vá'lt'oznalx-_a’ haìalit _ _ . 
_ Mindeggyik hajszál eredetét veszi’ a’pkövûbör., 
be'5~meìlyìi1en ‘еду hártyàs, .vi1ág'os,~ а’ _h'àjszált a’ 
felsö börig bëfödö шитье vagyon. Ebbe a’ tsöv-l 
be nö a’ hajszál; töv’inél vastagabb mind egy hagy 
mía,` a"'hol is a’ tsövel4 öszve vagyon kaptsolva vé 
kony hajszáhí eretslséli által; Бежевый! mégyçn >a’ 

_tulajdon' b‘c'iröń; Malpighius ._talů1yáìl;.-gésf`„a” feluöl 
hören.- Két részekbölvagyon alkaltva; à’ liülsö'hárf 
гуд; ь‹‚11а8„‚‹ьааов1‹э a? fees ъагьёь, ebbe fet, 
sizilf. =`a~’ïîhajnak velôs része, melly hasonláMalpighius 
tàknyáh'oi ‚ 1 1в5уё1зопуаЬЬ — епиЪёЕЬЫ; ¿111,1 mellyek 
»külömfhfále embereknál liiilömbféle‘ szinŕi-.nsdvessé 

Set тамада!‘ тает-‘Н "‘z" " ’ ‘ l' „ь ’ l P-:szseoií' „м izrc'dmclr if.’ y= ttf-'UIT f. 
-_ "e .' ‘ 1162"(‘5 -"« "I 
,mm .e ~ ne.; 91. 'fa-«"1" "f" “ "" ' "‘ C. 

‘ 1Ё winzige.. nieuwe' ¿eyewear-‘_ as, 
'muets-"Ñqalßì-gmf, sf‘ft‘gsßasïaiwzafçî’â’ m1611161 
518163“ ¿anatema-'.11 kïin'es‘zinën’ leaning-.eu leg. 
vékonyabb haìszálú _erekbôlg .meHyek _a’ tulajdon 
bör втайне!‘ ágaikból éredneli, és azért szorossan 

_ öszv'eli'aptsolva‘vannalrgnegességes állapot‘ban nin. 

` __a’ szeŕçtsgnyeknél fekete ;_ _az 

“en ezekben a’ his eretskekben _vér',.___'l_1_a_nem más 
nedvesség; mellynek виде _az E_uropaialsnál {цех}, 

t Asiai Indusoltnál sár« 
".- .‚..; 'f ,t . 

` gas 
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gás zölc'les; áz Amerikailmál vréz színů; az Austrá 
liaknál geszteny'e szini'i. 

ё. 165. 

А’ 'tulajdon hör, vagy szijasbó'r, Cutis рта. 
7 -prie sic dicta, C'horion, s. Corl'um, a közönsé 

ges takarólmak legerŕ'iesebb része; öszvefoglaltatili 
feiér mi. „ымььы, mellyek швы tzéuássàövet, 
és ebben az arteriálmak, vénáknali, szivóer'elmek, 
és érzöinak-nalf. ágaik f'ekszenels. Az Erz'i'jinali igen 
kitsiny e'rzéheny felemelkedéselaben végzödnek, e'r 
zó' bimbótskáls, papillae nerveae. 

ё, 164‘ ' f 
\ 

l A’ Szíjasbi'ir alatt a’ lì'óv‘e'rV bf'i’rbe fekszeneli 
mindenütt elszórva igen kitsìny ikráshúsols,fòllicu- 
li sebacei, mellyek egy olajos nedvesse'get készí 

teneis, llxiül‘eeiti'ì tsövetskéik által а’ kulsö hörte 
kiöntik. 

-.‚ 

l§. 165. 

А’ közönséges takaróknak ege’sz külsö színén 
szì'intelen kigözöl еду állati nedvesség, mellyv bó’r 
gôzneli, materia perspirabilis, seu perspjrabile . 
sanctorianum neveztetilm» Ha btëvebben как-36:11!“ 
а’ levegötöl fel nem olvasztatik, tseppekbe öszve 
nö, és így Aaz izzadsági, sudor, támad. 

H „ A’ 
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A’ Börgöznek sokasága, és minémi’ísége igen ' 

’ változnak a’ climára, a’ külsô levegi'jre, a nemre, 
az életnek ideje're, az ételre és italro.,l a’ testnek és 
elmének mozgásaira, a’ betegségekre , e's a’ többi 
kiüresíte'sekre nézve. l’iözönségesen egy köze'pter 
meti'i, `és középkoriî ember huszonne'gy óra alatt 
‚Её: egész négy f'ontià,r gôz'ol Ы; bôvebb a’ kigözö 
le's az álomba , _és minden ötödik nap. 

Találtatnak benne az eleven testnek kül'omb. 
{Не alkató részei: Aa’ melegtárgy ; la’.viztárgy; a’ 
széntárgy; a’ fullasztótárgy5 néha phosphor, né 
ha húgyt'árgy, -néha más testek is. Minden em. 
berne'l tulajdon szagú, mellyet a’ kutyák legjobban 
kùlömböztetnek meo'. 

) У 

§. 166. 

liëszítetik a’ bi'ir'föz az élötehetse'o‘ által a’ ада’ a а _ l 
clon börnek külsö színén elter'eclett ha‘szálií ete'ts 

kékbe azon vérböl, inellyet az artériák oda hoz 
nak, és egyszefsmind a’ külsö atmosphaericus le 
vegöne'k béhatása által a’ ’felsö börön kiüresítetik. 

§. 167. 

Hason‘ló göz )"öñn ki az embernek sz‘ájából,- 'és 
torkából, melly 'szájgöznelf, ' pärának,” halitus 
oris, neveztetik; e's részszerént -a’ tüdökbe, rész» 
szerént a’ torokba készítetik.' külömb'féle tál'gyak-4 
ból áll , és azéŕt különìbfélè‘ szagtî is. ' - _ 

д — тшш; 
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TIZE'NH'ATODIK TZIKK'ELY. 

l ‚и ¿um Magg. 
â.. r168s i 

А hól't, nem organicità, nem eleven testekneli, а’ iriès 
legte -ne'zve' azon tùlajdonságoli „душа, 11655’ àz ës'z 

_revehetö nìeleg miriflnyájblt läöz'ótt' ëgyaŕányòsän‘ 
osztatík el. Az eleven organicus -testelmehhellénlìen 
az a’ tulájclonságok‘vagyon, hog'y' lńel'egàégelt ¿l2 
landó ,_ nem ‘дышат _ a" lsötì'ille'vö té'st'ek'néli 'nìele'ga' 

` sëgehhez hépest. Úg'y az' eleven egësàégëg embel-` 
nek melegsége Fahrenheit xnelegméröje szèrént 96 
#-100 grádusra „дум; melly' tempeŕa'tií‘r‘át дым 
deg 4feltartj-a az egességes einher, inind a’ leghe-1 
ményebb hidegbe", mind' а’ legńagyobb m'elëgbën. 
Ё: а’ 'tulajclon nlele'gel az çn'ilieŕnek летней!‘ ál-` 
lati melegnek, calor animalis'; az Наше!‘ munkáâ' 
ja рейд, melly által az állati mele'g készítetih са: 

_ terg'fican‘o. ' _ 

__iigstitçiîlì а: állati meng az' ¿iůççheigé'g МЫ az' 
‚ @inherit 'testn_ef_l\,._.mi_n§1_en Í_.lfe'szeiben; ’melly-’__ életŕ 
tnunkátxleginhabb:eszközlivh n туры‘; azér. 
zöinahx ` ‘ ~ 3 

й я ‘ТВЬЬ: 
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Többf'éle er-e‘dete vagyon az á'llati melegnelì az 

eleven testben gf lször:V lsészítetik a’ vérböl, és pe-l 
dig az erteriás vérböl, melly а’ tüdökbe az éltetö 
levegt'ivel megterheltetett; a’ vérforgásnál а’ sava 
nyitó oxygenium az arteriák ,falai áltál ís bé 
szivatgatik, a’ melegtárgy megszabadúl, és így az 
észrevehetö meleget olsozza; 2szor: az ételböl és 
italból is а’ gyomorban és e’belekben az eme’sztés 
hor meleg tárgy kifejtödil'.; öszor: minden állóré 
azvehnek'hajszál :eretslséikben e’ tápláláslior, 4midi'in 
e.’ nedvesség megkeményedik, a’ nieleg ‘(иду belö 
le kiszabadúl. _ ` ' 

Fogyasztatik pedig az állati meleg‘leginkább 
a’. börnek kigô'zölése által, azért ez Abövebb а’ me 

7 leghe; a szájnal., e’. mdöknek higözölésel. мы, 
.mint a’llsutyáknál; minden kifůresitésels által; és 

a’ testn'elx minden részeiben, midôn a’ hemény álló 
‚мы‘ Го1у61‘х‘а váhoztamak; és közönségesen min 

`deg, midön a2 ëlötehetség megtsügged. 
~<. 

SI" . 1.70... I. 
`Az állati mele‘g által elöhozavttatik a’ részekneli 

elevan tellyességek, tur'goŕ -œllitalis; az állati meleg 
a’ tzellásszövetnek t'zelláiba. lévö vìzes gözt elastid 
cus , Vliìtágitott állapotba feltartja; igy az enib'erneli 
álló résiei d'ò'xiiliorůk, és 'fes'zeselu а’ szomorúság 

"nál, ¿s g'ì'enge'sëânél meghis‘eebbedik ez az eleven 
zèlIy-esséä; ‘а’ ‘wenn peaigf @gimen Iemilia... ' u» 

_ ` i" Хи‘ 
"s 
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Az ALLATI MUNKAKÍ- ' '_ 
l ELsö.-TZIKKELY. 

i t ‘ ‚ 

Az e'rzöf4 ede'nyeknelt munlia'ili. ,f 
ß. n: ‚ -\-‘~ 32,1- _ _|,._....` _ 

. ~ s . ‚ .‘_ _ _" I l. 
‹‚- . 

11. „к А: eleven embernek ineginagya‘i‘azcitît munkáii ming> 
den organicus eleven testeknél , még a’ n‘övevények‘e 
nél is tapasztaltatnak; ö bennekall az» organicus, 
‘аду növenényes а“, vita organica, s. vegetati 
va. V‘annak az eleven embernek más munkáji is f 

Q ` ’ inellyek tsak az állatoknál tapasztaltatnak ,-- illyènek 
a’ külsö , és belsöi érzések ,__ `az akaratos moz'gások, 

'az ernberi szó, és az áloni; ezekben áll _az 'áll-_ati 
élet; vita animalis, s. sensitiva.' l'läözö'nséges esl-_ 

’ » v ‘ ””’ ‘ ‘1’ ’ .n 'I közeik ezeknek az allati munkáknak az _1$51Пе1‹" 
- — . ‘ "mts-r, a’ Genntzvelö 5 és а; ёпбшфь 

‘ “i ,1"'lifl 

" ‘Ё }_ ‘Ё’ ctr: ~‘. 
А‘ Агуа’ег'дф ^=*"‘ 

._ 1 2. l _‘.'-.,|. ._ ‘.‘-. . 5 _ ’ .1-"1’H’ _ :t 
Az Agyvelô bé'vagyon zárva a’ Haponyába, 

Cranium, mellyet öszvefo'gl'alják еду homloktsonti, 
Её‘: halandéktsontok, еду nyakszírttsont, .egy Vékrl 
tsont, és egy rostástsont. A’ kapon'yának formája 

- fel'i'ilf 
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felů‘l'ŕ'öl‘hoszszas, és >clomborúg, óldalastlag lapos; 
elölrůl és hátúlról golyóbis formájú; alólról p'edig 
a’ fenelién e'gyenetlen. _ 

A’ kaponyának _lnindeggyik `t'sontia a’ külsö , és 
а’ belsö keményebb táblából áll, mellyek között 
а’ vörösös tsontvelö Dipploefekszìk. 
_ Ezek ц’ tsontok _egymáskëzött öszvelaaptsoltat-l 

mak пап-015011, -sut'i’ìrae, által; illyenek a’ lioronás 
пап-(1:; а’ пуйиатпйщ‘ e’ дадим fóvarrás‘, és a’ 
_halhe'j'as varra's; llllnellyelaben, '_föke'pen' a’ hátúlsó 
'föva'rrásban bis tsont'rigtsliäk, ossiculà l'fVormii',A 

.'f-«w-'u . - elf/11eme. -î f _ 
y ейфгуощы2 e's újonnan szůlt gvermelsne'l 

ç’tsontoknak s_zeleik egymást nein érdeklik, mert 
rés’zszet'ént még portzogós y'l‘taxftyákból áll'ana‘k, 
щдцуыдьеь а’ tsontlaészí'tés a’ höze’pböl a" széleb felé 
súgárosan elterjed; ezels4 a’tsontolt ‚ваш: fek'vt'í 
.há-r‘tyçálg a’ Fontanelldk; a’ legnagyobb közülö’k’és 
a’dlegtovábh tartó’bb,y klözonségesen e’umásoclilt', 
esztendeig, az elöl'felsvö fontanella; kissebb a’ 'há 
túlsó; legkissebbek az' óldalast-lag f'ekvöl‘i.Y Ezek a’.v 
fontanellák Lönnyebbítik a’ fönek- születését, és 
az agyvelönek lbíl‘ejte'sét. _ ` 

’I’liilömböztetnels a’ kaponyán külömbfe'le fele-_ 
melkedésel'., és nyilások; e’s pedig ' 

hůlsö , felsö, domborlí szińéni a’ félkari 
_liés vl'1ïajlá.sol\ a" halandékokon; a’ s_zömöldölshajláf 

gok; lm_mlokdombok; a’ faltsqntolmals lyuliails; a" 
штаммы‘; ,der_ńbje, 

А‘: 



Le (wie, 
A’ liet óld'alekon : e’ külsö hallóútalî; а’ balan 

déktsontolmali izgödreili; Glasserus hasadékjai; а’ 
]áx‘om kiállások. _ f „д ‚ 

A’ fenek'en kívi'jlröl: а’ látólyukak; a’ неизб 
I drölmeli vfr'elsì')- hëlâadéläjaili', azl e'ktsontnal. szárny-. 

forma lsiállásai; a’ Iserék lyulsak; a’ tojásforma 
-lyukalsz a’ tövis lyukak'; a’ belsö föarteriáknak tsa~d 
torìiáìk‘, а’ szalsadt lyuläali; а’ tövis-tsetses lyuliak; 
a’ tövisforma. kiállásol'.; a’ tsetsforma liiállások;` a.’ 
fejes kiállásoli; a’ fejes liìállávsolg elöl .és hátúlxfelwt'i, 
lyukak; a’ külsö nyakszirt töv-is; a.’ nyakszixjtnek 
felsö e's alsó félkarikás hajlása. ’t i 

A’ kaponyának belsö színlín találtatnali: libel?v 
sö homlol'. tövis‘, а’ hoszszú barázda; a’ I’achionus 
ilxráshúsainak his gödr'ótske’ik; az agyvelö keme'ny 
hárvtya arteriának barázdái ; a’ belsö nyaliszirtdomb; 
a’ heresztes tövis; а’ rostás помпа!‘ teteje; a’ Vak 

lyuk', а.’ rostás “быть 1у-и1‘а1; az éktsant his nyainak'éles széleigl а’ töröli nyeregi," a’ négy kie 
lsiállásohhal,~ az agyvelö toldalékjának gödrével, éh 
egy kerék barázdxával; a’ látó lyukali; а" szemgö 
élrelmek felsö Ahamdfékja‘i', a’ kex‘ëli lyukak'; а? to* 

. jásf'orma llyuliolï; a’ tövis lyulìak', a’ belsö Шаг. 
шаапаь baráznái; a.’ belsö fö arteniának tsatorná 
ji', Falloppius vízitsatornájánali kezdete; a’ balans 
dei. мышь kösziklás kiállásailmak dombjai; а.‘ _ 
nagy nyaliszirt lyuh; al’ hoszszú velöinels gëdörje; 
а,’ belsö halló так; а’ гоцё‘уоз1уи1ю1‘; a’ négy ' 
Ьец‘езиез nygkszìrt gödröli', a.’ fejes kiáillásolmaliv 

eli'i 
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elt'i lyukaik; a’ belsö nyatkszirt> tövis;. Vidianus tsa- y 
—_ to'rnáji az éktsontban. ‚ 

A’ kaponya mozdithá-tatlamil Vagyon ösz'vek’à'p 
`-tsolva a’ felsö Állnak tsontiaival; mozdithatóképen 

pedig az Állkaptzával, és az elsö nyakgerintzel. 

Ё. 175. 

Az erôs, tsontos kaponyán kívi'il be' vag'yon 
az agyvelö borítva hártyákkal: _ ` 

1. Az Agynali Íiz'tlsö', vagy Íieme'ny hdrtyaja, 
dura meinx, s. dura mater, az emberi шашек 
legerö'sebb hártyája; melly tzellásszövet által ösz 
vekaptsolt szálkákból áll: be'födi az egész аду - és 
gerintzvelöt; és az érzöinaknak köze'p végeiket. A’ 
kaponyában levelét kettöztetvén kiállásokat formal 
az' ag'y-velönek killömbféle részei között; a’ nagy 
nyilforma kiállás, processus `falci ormis major; 

`a’ Ы; agyvelönek sátora, tentorium cerebelli; a’ 
Из nyilforrna .kiállás, processus falc‘iformis >minor. 
Чашка!‘ Arteriái, e's vénái is, mellyek tulajdon vér- _ 
kebelekbe üresednek ki. Érzt'iinak nem találtatnak 
ebbe a’ hártyába; úg'y s_zivóerek sem, noha né 
mellyek -Pachionusnak ikráshúsait a’ szivóerek ikrás 
húsaik közé száxnlálták. 

2. Az Agynal: pólrha’loforma hart-yája, т. 
arachnoidea, s.Í mucosa, igen vékony, a’ laiterie 
dett takonyhoz hasooló hártya; legvékonyabb haj 
„ат ешььёььы vagyon öszvefoglalva. 

ls.; 
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5. Az Agynalt ‚Иду ha'rtya'ja, pia mater, s. 

membrana‘vasculosa, egészszen erelsböl áll, mel 
lyek az agyvelöbe is elterjedneli. 

1 

Ё‘ 174 

Az Agyv'elöt felosztotta a’ természet három/ 
rêszre: á’ ïnagy agyvelì'ï; а’ his agyvelö; és afhosz 
szú velö. _ . _ 

A’ Nagy Agyvelö , Cerebrum magnum , 
nyóìtzszor nagyolib à’ На agyvélönél; а’ kaponyá~ 

i nali legnagyobb részét tölti'bé; két fél golyóbisra 
vagyon ‘Мамка: еппеЬ' mindegyihén a’ külsö 
felsö szine’n két szárnyak‘; az alsó „шёл pedig há 
тот szárnyak külömböztetnek. . ‘ А 

A’ mi az alkatását illeti, `а2'а5у"е1бпе1‘ ná 
_ gyobh része lsé‘tl'éle:` a’ héjas , ‘аду hamúszinì'i áll 
lattya, substantia 'cortiealis ,"s. cinerea,'hëifgya- 
пап: az agyvelönek lìíilsi'í rësz'e’t formál‘fa; a’ há`-_ 
túlsó szárnyalslia sárg’ás', substantiaf’cere'ßi‘i’sa@ 
`Лара; a’ nagy agyvelônelf. 'tz’o-mbjaiban’ped‘ig“ fe- ‘ 
ketés, substantia cerebì'i nigra, legvékonyabb erels 
böl áll, mellyek ls'ozött nagyobbító üveg által 'igen 
his golvóbisotskák, gombolyagotsliáli találtatnak; 
második része a’ velös állatya, substantia cerebri 
medullaris; ez ege'szszen fejér, és liülömlji'éle felt 
ve’sek'ben elter'jedett szálkâltból áll. 

А: Agyvelönek liétf‘éle állatyaí által forxnáltat 
nali külömbféle részek, mellyelmek tulajdon печей!‘ 

` van» — 
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`vannakg illyenek: a’kemény test, (corpus callo 
лат); a’ ‘надо; Válasz, septum pellucidum; a’ 
világos‘válasznak üx‘egje,- ventriculus septi pelluci 
di; a’_ velös boltozat, fornix medullaris; a’ bol 
tozatnak yelt'i, és hátúlsó' szárai, crura _fornl'cl's 
anteriora, et posteriora; а’ hárf'a`, psalterium; a’ 
год, taenia, s.jîmbria; a’ madánsarkantyúja, 
calcar avis, s. pes Hippocampi minor,- 'Ammon 
на!‘ szarva, cornu ammonis, s. >pes Hippocampì - 
major; az agyvelönek két ею üregjei, ventriculì 
ветвь"! laterales, s. tricornes; a’ barázdás семей, 
corpora strîata; а’ 1átó_ dombok, thalami nervo 
rum opticorum; az ízes testek, *corpora genica 
Iata; az e'rñ'izes, plexus choroideus; az agyvelö 

vnel'. harmadik üregje ‚ ventriculus cerebri tertius; 
az agyvelöneli elö öszvefoglalása, commissura се 
rebri anterior; a’ tötsérhezvaló bémenetel, aditus 
.ad irgfundibulum, s. vulva,- a’ tötse'r, infurzdibu 
lumi az _,îagyvelönek> toldelékja, glandula pítuitom 
~sa cerebr'í’; az> agyvelönek hátúlsó öszvefoglalása, 

~eommissura cerebri posterior,- a’ sylvius viztsa 
tornájálzio;Í való bémenetel, aditus ad aquaedu 
ctum sylv'ii; négy his dombotsliáila,v corpora qua 
drigepzina, s. nates, et testes,- a"fenyö ikráshús, 
glaudulapinealis; a’ velös ajtótslaa , valvula ce 

у rebrl'; ezuîavgyveli'inellî' hét velös kiállásai, peduncu 
li cerebri, s. crural ad medullam oblongatam; 
ezek Кбит: e.’ két fejér his gqlyóbisok, corpora 

' mamillaria, s. _eminentiae candicantes. 

S. 175. 
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§. 175. _ 
A’ his agyvelö, cerebellum, a’ nyakszìrttsont» 

lnak-hátúlsó kivájúlásába’n _fekszik5 ke’t szarnyakra 
vagyon сайта, mellyek hátúlról a’ féregforma ki-. 
állás, vermis cerebelli, _általöszvefoglaltatnak. A’ 
két állatyai úgy vannak helyhesztetve, hogy a’ ve 
lösrész a’ közepéböl óldalastlag _sok ágakra, vagy 
levelekre elosztatik, ё; igy egy fához hasonlit, ar 
bor vitae5 hat kiállásokat lformal; kett‘c'i a’ négy 
dombotskákhoz, crura cerebelli ad corpora qua 
drigemina; kettö a’ hídhoz,l cruracerebelli acl 
protuberantiam annularem; kettö a’ gerinizvelò' 

"nek Выдается,‘ c_rura cerebelli ad medullam òb-’ 
longatam, s. corpora resty‘ormia.v 

.- ‘а: ‘z ‚ 

`\ It.’ ъ. _ ' „'i'di', 
A’hoszsziî velt'i ., medalla obIOngata, a’ вуз!“ 

sziritsontnak fenék kiállásán f'ekszik; битв }бппеК‹ 
benne a’lnagy agyvelönek két lvelösv ki'á'lfáâai, és 
a’ kis agyvelönek két hátúlsó Velös kiállásai; ezen 
a’ ne'gy ijszvefoglalt kiállásokon.. vagyon еду gyi'i 
ri'iképen kereszt'i'il fekvö, velös', és _hamuszini'i re'sz-, 
böl álló test, melly hídnak, pons, s. nodus, s, 
gonglioneerebri neveztetik. A’ hos'zszú velönek 
alsó _színén fekszenek mindeggyik felöl hárorn dom-_ 
botskák5 a’ bels'i'jk tornyas целей, corpora pyra~l 
midalia; a’ középsök olajdiós теней, corpora oli-, 

_paria5 és a.’ külsök, corpora restzformia. 
A, 
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A’ hoszszú velönek felsö kivájúltt szine, és а’ 
his agyvelönek alsó _re'sze liözött feliszili az agyve 
lönek negyedik üi'egje_,__ventriculus cerebri quar 
tus; mellynels alsó része, iró `tollúnali, Calamus 
scriptorius, neveztetik. ‘ L 

r 

‘_» Il. 

'_-‘ A’Gerintzvelö. 

§. 177. _ 1 

A’ Gerintzvelo‘,> Medalla lspinalis, a’ hátge 
rintz’nel'., _spina dorsi, tsontos tsatornájába fekszik; 
melly hét nyak, мены: hát, e's б: ágyék „пшен 
bol, pórtzogóli, e's hötök által úgy vagyon öszve 
foglalva, hogy S formára hajlott oszlop'támad; 
mellyen felôlri'il az embernelìA legnemesebb része 
a"f`eje nyugszik‘, óldalastlag az óltialbordáklial ösz. 

vvekaptsoltatilt; а161г61ь a’ medentzének erös tsont 
jaitólefeltartatik; és több inashúaoli által mintien 
felé mozdittatili. 

Mi-ndegyili gerintzen külömböztetnek a’ dere 
ka ,' a’ hajlás; a’ tövis lltiállás; a’ hét Евгений! fel'. 
vì’i kiállások; a’felsö ízes kiállások; e's' az alsó izes 
kiállásoli. l’iülönös formájúk a’ nyakgerintzeli, ezel'. 
közö’tt az elst'i, és a’ másodili, különös formájuk a’ 
hat, és az ágyélsgerintzek is. 

_AzI ebben a’ tsato‘rnában felivt'i gerintzvelö ůgy 
vagyon a’ hoszszú мат öszvekaptsolva, hogy véle 

еЁУ 
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egy testet láltszatik formálni; lai jön а.’ kaponyából a.' 
nyahszirtlyuknál, és a’ gerin-tztsatornában' fehszik 
à’ második, vagy harmadik ágyélsgerintzig, a’ hol 
egy „аду hét tsomóval “зажать. »Bé vagyon f`ód 
ve az agyvelönek három hártyájival; a’ lágyhár. 
tyában elosztódnak a’ gerintzerek; a’ pókhálófor« 
ma hártya formálja a’ fogas kötòt‘, lig. dentieula 
шт; а’ kemény hártya hüvely gyanánt terjed el — 
egész a’ kereszttsontig. ’ \ 

Alläatására ne’zve, a’ geri'ntzvelönek liétféle ál 
lattya vagyon, a’ lsülsö velös, а’ helsö hamuszíni'i; 
mellyek liereszti'il fekszenek; és így a"gerintzvelö 
négy tsomókból látszatik- öszvefoglalva lenni. 

A’ Gerintzvelönek alsó vége lófarlmali, cauda 
equina, neveztetik; еще! az ágye'l'., és hereszttsqnt 
érzöinak formálják.I ` 

§. l178. 

Még az élet tart, az agy , e's `gerintzvelöben 
tapasztaltatnak lié‘tfe'le' mozgások; az eëyik egy 
idöben törte’nik a’. szivnek, és arteriáknak 11102541 
вайЫ‘а1; ez elöhozattatik a’ vérnek mozgása által azk 
arteriáklia, ‘mellyek lleginliább az alg‘yvelönek fene 
lie’n fekszeneli', a’ második mozgás elöhozattatik à’ 
lehellés által; úgy hogy Ia’ bélehelléskor az ägyve 
lö еду keveset felenieltetik; а’ kilehelléslîor .pedig 
megint leszáll.l y ` 

ь lill fr e « 1 'el 
‚ ,_ . . .-.J ‚а!‘ i. ‹ l 

. III. 
' ’.‹‚ В! 

l . 

\ 
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§- 179 
. ` ‘ 

Az Érzëìnali, Nervi, azon lágy, Рейх’, száÍJ' 
kás, kötélforma részek, melllyek eggyik végeíkkeì 
az agy- vagy gerintzvel-övel такта!‘ ёзпеГофаНа, 
extremìms centralis; másik végekliel ред}; а’ tes't-' 
nek minden részeiben végzödnek, extremitas pe-4 
ri‘pherica. 

Ё. 18o. 

Àz érz‘c'lîi‘n formáltatik igen vékony, veÍösszäL' 
laákból, jibrae medullares, mèlÍynek mindeggyffie' 
bé vagyon borítva egy vékony hártyás tokkal, new-- 
rylema. Több „так tzelfásszövet által öszvekap 
tsoltatnak egy tsomóba, ezek egy él'zöinba.y 

A’ tzel'láss'z'öveihe'z jönnek a’rterí'ák, vénák, e's 
szivóerék; mellyelmek I‘egvékonyabb ágat'skáivk eÍ 
osztó‘dnak az érzöinnak‘vékony hârtyájáń; éà az' ё? 
zz‘c'iinb‘eufif az életnek tehetségére szükség‘e's ’elválasz 

дам, taplálást, é's bészivást végbè vis'zi‘k.- - ` 
ì ‚ ‚и‘; 

"“ ‚ lai-..1 L 
‹- -., -. l дш.ь -_ ’:‹ -. t JH.. 

Az Érzöinak folyamatjokban töb'bf'e‘lîèlíéfgën ö'sì- . 
ireliaptsoltatnak; úgy soliszor Lhéle érzöinaknak- Её‘: 
у " ágaih. 
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'ágaili hůrok formára öszvejönneli, ansa; vagy töbh 
e’rzöinalmak t'obb ágaik egy fi'izést, szövetet, ple 
xus, formálnali; vagy érzöinasos köféseket, Gan 
glium; mellyek az érzöinaknali kitsiny hoszszas, 
vagy kel-elses, vagy szegletes, keményetske részeili, 
egy eres, vörösös hártyával bé vannak borítva; e's 
a’ mellyelsbe a’ bémenö e'rzöinak igen sok his ágats 
kákra elosztódnak; azért találtatik hennek egy szál 
kas velös rész, melly Кбит: egy hamuszini'i, ‘газу 
sárgavörösös, az agyvelönek héjásrészéhez hasonló 
felïszik. l 

§. 162. 

Az Érzöinak közvégekre, vagy eredetelsre néz 
ve háromfélék: az agyérzöinal'.; a’ gerintzérzöinals, 
é’s az öszvefoglalte'rzöinak. 

Az Agyérzöinak, Nervi cerebrales, t-izenkét 
párral vannak: 1. a’ szagló érzöinak, nervi o_lfa 
ctorii, s. ethmoidales; 2. a’ látóérzöinah, n.__op- 
tici; ‘5. a’ szemetforditó érzöinalì, п. oculorum mo 
toril', s, oculo musculares communes; ez a’ hâ 
rom pár a’ nagy agyvelövel vagyon öszveliaptsolva; 
4. a’ szemnek tsigásérzöinái, n. trochleatores, s. 
oculo-musculares' interni; I5. a’ három ágú érzö 
inak, п. trigemini, s.__trg`faciales,' mellyelanekìagai: 
a’ szemgödörnek ада, ramus ophthalmicus, s. or- 
bito -frontalis, melly a’ szemtsornót ,f ganglion 
ophthalmicum, formálja; n’ felsö álltsontnak ада, 
ramas maxillaris superior; az alsó Штампы‘. 

l" ' С ága: 
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iága, ramus maxillaris inferior,- mellyböl ered 
а’ läóstoló érzöin, ramus gustatorius, és {опиш 
tatik az Állérzöinkötés, ganglion maxillare.; 6, 
Az elhiízó szemérzöinak, n. abolucent'es,V s. .001110. 
musculares externz'. 7. -Az ábrázat érzöinak; 
n. faciales. ö. ‘A’ halló érzöinak, п. аси3йс[_‚_ 

Aseu labyrinthl'ci; yezels az б: pár érzöinak бзъ 
ve vannak kaptsolva a’ hoszsz'ú velönek 111616 
val; 9.a’nyelögégefônyelv - érzöinak, n. pharyn 
go - glossi; 1o. a’ kóborló érzt'i‘inak_,»n. vagi, s. 
pneumo-gastrici; 11. A’ koborló‘érz'öinakhoz jö 
vö érzöinak; n.'accessorii ad vagum, s. irache 
lo-dorsales; 12. a’ nyelvnek e’rzöinai, n. hypo 
gl'ossi; az utólsó négy pár érzöinalf. öszve vannak` ‘ 
kaptsolva a’i geriiitzvelönek legfelsöbb részével. ‘ 

i" э ' 

§. 185.> 
. ’ .'5 

A’ `-Gerintze’rzi’jinalß', Nervi spinales, fa’- низа 
l‘intzriels~ lyukain jönnek ki; haŕm'int'z pá'rŕal van. 
nak; nyóltz nyak érzöinàk, п. cervicales; tízenkét 
hát érzö-inak', n. dorsales; öt‘ágyék érzöinali7 n, 
lumbales', és Ы: keresmsom érzöinak, п. sacra 
les. i" ì '*‘ l ' ' “ ' - 

Minclegyìk Gerintze'rzöînnalf. Ьёс ágaì‘ vannak; 
a’hátúlsó eloszlik а’ háitnalì ineehúsai Кбит; az 
e156' рейдг egy ágat "ádïia"À gerintzérzöinv kötéshez., 

` ganglion- spinale. _ ‘ и‘ . — y `- ‹ 
'~ — — -'" ‘ - И «мы» — .‚ l __ 

»iL-.là .__ ‚ д; ‚ъ ‘.ßr‘i’ug‘fú" ‘3.x "с. ь‘ __1 ‚И 
11u.' n, 5184. 
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ё. 184. 

' Az öszveí'oglalt e'rzöína’k, nervi compositi а‘ 
20k , mellyek több egymásközött ö'szveliaptsolt` éŕ‘ 
zöinakból támadnalx. 

nali: i. az ágyékhártyáI/lak érzöínai, п. phrenicì, 
s. diaphragmatl'ci; A2. a’ nyelvtsontnak érzöinai, 
п. hyol'deì; 5. a"nyalìnak hör érzöinai, n.y cervia 
cales cutanei; a’ karnak érzöinai , n. brachlïqi 
les, 
maz_nali; ide tartoznák: а’ válllapotzka alatt fekvö 

Illyenek ti‘zenhárman van 

e'rzöin, п. ёгф‘азсари1аг1з5 а.’ mejneh érzòinai», rl. 
ßterno-thora'cìcil;- а’ чгППарошЁа fölött felwö éta> 
zöinak , п. supra-scapulares; а’ váll- és kar e'rzöin, 
n. .'s‘capulo-humeralis; a’ könifökorsó bör élizöin, 
n. radio-cutańeus; а’ könyöksin'g hör ér'zöin, n. 
cubz'to-cutaneus; а’ könyökòrsó ke'z e'i‘z‘öinfn. ra-y 
dio-digitalis; а’ könyöksing ke'z .éŕzöin-, п‚ cubi 
lo-digz'talz's; а’ köze'p këz érzöin, п. medianusdz' 
gitalis; 5. a’ láb érzöinals, n. crurales, meIIyeh _ _ 
részszerént az ágyéh érzôinalmak füze’sébôl ‚ plexus 
lumbalis, részszere'nt а’ kereszttsont yérzëńnakmak 
füzéséböl, plexus sacralz's, származnak; és рейд; 
az ágyélif'l'izésböl _jönneh a5 tzombnak külsö bör ér-- 
zöina, n. cutancus externas femorz‘s5 az á‘gye’kf 

7 hajlásnak érzòina'ì, n. ingvl'nales; ya пот!) és 
lábszár érz‘öin, n.femdro - tibz‘alìs,\ s. cruralis; а’ 
tojáss'f‘ormà- lyulmak érzòina,- п. obturalorìus; а’ 
kereszttsontfúzése’böl pedig erednels: a" szeme’rem _ 
мышь, п. puclendus commu/11's; az ü1ôinash|í« 

I solmali 

mellyek а’ ЬарёпбйпаВпаЬ szövetjéböl жажды 
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solinak vérzöinai, n. glutaei; a’ 
érzöina, п. ischiaclicusfparvus, sfemoro - popli 
{виз _ parvus ; a’ ‘tsipötsontnak ладу érzöina , n. 
ischiadicus magnus, s. `femoro-popliteus ma 
gnus; melly a’ térdhajlásba Её: ágaltra oszlils, a’ 
lábszár érzöin, п. tibìalis; és a’ lábliapots érzöin, 
n. peroneus. 6. A’ nyelögége'nek érzöinai, n. pha 
ryngei. ‘7. _A’ “Мышей érzöinai, п. pulmonales. 
8. A’ винте!‘ érzôinai, п. cardiaci. 9. A’ meden 
tzének érzöinai, n. pelvis. 1o. Az alsó állnak `ér 
zòinai, n. submaxillare's. 11. A’ szivárvány hár 
tyának érzöinai, n.1`ridis. 12. Az íny és toroknali 
érzöinai,'n. gutturopalatini. 15..Az óldalbordák 

tsipötsontnak his 

nah nagy érzöina, melly a’ legnevezetesebb. 

Az `Óldalb’ordálmalt nagy érzöina, Nervus in 
Ítercostalis magnus, s. sympathicus magnus, s.~ 
trl'splanchnicus, a’ többi érzöinalitól, mind ösz 
vekaptsolásaira, mind lf_olyamatjára, _mind elosztá 
sára, mind allsatására néz've is_ külömhözik. A’ 
laaponyának fenelaétôl. kezdödve'n ‘а’ gerintzek dere 
lsailmak hét felén elterjed egészszen a’ medentze'be. 
Öszvelsaptso'ltatik több ágal'. által az agyvelönek ér 
zöinaival, fölie'pen ‚рейд; az ötödilä, hatodik ,_ és 
tizedilì párral; Y azután _a’ gerintzérzöinalmak mind 
a’ harmintz párjaililial; és sok e'rzöinak köte'selset, 
gang'll'q, formal; mellyelaböl, _mint bis agyvelök 

bei, 
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liöl, az ërzöinak elterjednek az arteriálibanè ё; as l 
ergani'cus ‘детей töblii tagiaiban; nevezetesen ‘a’ 
nyahgerintzeknek derekakjain felivëi óldalloorda e'r-' 
zöin, pars cervicalz's, ke't, vagyJiárom lsötéseket 
formál, mellyeliböl а’ szivnek érzöinai , nervi car-l 
(Нас! ‚ származnak; a’ mejgerintzeknek dereliakjai-Í 
kon felivö óldalborda шаман, pars thoracica, 
tìzenkét »kötései vannak; a’ hatodih, hetediki nyóh 
мы, és kilentzedilsböl ввёл-шаг!!!‘ a’ hasnali na-v 
gyobbih érzöina, Nereus splanchnicus major,- a’ 
tizedikv, és tizennegyediktöl „мышь a’ hasnelf. ‘ 
hissebbik e’rzöina, Nervus splarzchm'cus minor; 
mellyek a’ hasnak üregében fotmálják: а’ hasnah 
nagy érzöinasorkötését, ganglion coeliacum, s. 
plexus solaris; az ágyékhártyának fi'izése't, plexus 
phrenicus,~ a’ g'yomornak fůzését , plexus gastri-A 
cus,- а’ májnah fi'ìze’sét, plexus hepaticus; a’ lép 
nek fiizését, plexus splenz'cus; a’ fodorhájnak` fel 
sö fůzését, plexus mesentericus superior,-` a’ Го 
dorhàjriak alsó fi'izését‘, plexus mese'ritericus infie: 
rior; a’ Vese’neh fůze’se’t, plexus renalis ;_ a’ vesék. 
мышцами füze'sét, plexus suprarenalis; a’mag. 
zsinornak fi'izése't, plexus .spermaticus5 a’ mederli 
tzéneli fi'izése't, plexus hypogastricus.` Az` ágye’lf.; 

`gerihtzel1nek derelsailion felwö ólclalbotd'a érzöin, 
pars abdominalis, formál 'ot ágyék, ё? négy lie 
‚хватает érzöinas köte’seket; végzödilf. p'xindeggyik 
felöl а’ fal'liszirt érzöinas kötesbe, ganglion cafes` 
oygeuma 

Í s I 166. 
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186. 

‚ _ 

Az eddig elöszámlált ¿rzòtagoknah legneveze 
"tesebb munkájik vannak az eleveniembernél. Élö 
tehetségek szükséges az organicus élet minden 
`munlsáiínak gyakorlására; .az emészte's; а’ bészivás; 
a’ vérkészités; a’ vérforgás; а’ bélehellés; az elvá 
мы“; а’ táplálás; a’ kiür'esités; az állati meleg‘) 
még а’ nemze's is; külömbféleképen változtatnak,V 
és határoztatnak meg az e’rzötagokáltal; úgy hogy 

Veze'lmek béfolyások nélki'il éppen végbe nem vìtet 
tethetnek. Hülönösen eszközli az organicus életnek 
kmunkáìit az óldalbordának nagy érzi'iìna. De e1 
lenben az érzöedényeknek állapotjok is függ az or 
ganicus élcttöl; mert ha megváltoztatih az e'rzöta 
golmak hajszálúeretskéikben а’ nedvességelineli ké 
szitése;` akkor szükségke'pen az érzötagoknak ele 
ven tehetségels is megváltozils. 

‘ 187. I l 

Az érzötagok által az emberi свыше!‘ minden 
ré‘szei szorus eleven öszvèkaptsolásban hozattatnak; 
úgy hogy, ha а’ testnek еду részében megváltozta 
tatik az e'lötehetség, más sokszor гамма/д részek» 
hen is'változás következik, noha а’ felgerjesztö ok - 
ezt а’ távúlle'vö részt e’ßpen nem érdeklette; ez a7 
sympathia. Illyennel bír legnagyobb mértékben 
az agyvelö, ¿S gerintzvelö 3 azután а’ gyòmor, és 

s а, 
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a’ nemzŕ'irészek; föképen a’ terhes, vagy betegesen‘ _ 
e’rze'lieny пайка. 

§. 188. 

Legnagyobb tehetségben vannak az érzôtagol'. 
s’ külsö, e’s belsö érzéselmek gyalîorlůsoknál, és> 
az alsaratos mozgásolinál. 

m 

MÁsoDIK TZIKKELY. 

d' ltülst'í e'rze'seli Íiò'zönse’gesen. 

18g. 
, А külsö e'rze'seli , Sensus externi , az eleven em- ‘ 

berneli azon állati munliáì, mellyek által а’ 1ай1в6 
érzékenyse’gek, _az esméretek a’ kívůlünk le’vi'i dol 
goliról velöhozattatnali. Illyenek: a.’ lsözönse'ges 
érzés5'a’ látás; a’ hallás; a’ szaglás; az ízle's; és 
az illetés. ` 

5. 19o. 

Minden külsô érzékenységnek felgerjeszte’sére 
e’ laövetkezendök kívántatnak: 1. valarnelly külsö _ 
темпе!‘ jelenléte, melly az annali felve'telére alkal 
maztatott külsi'i érzötagot e'rdelsli; в, a’ külsö érziöy‘ 

‘ \ tagnak/ 

‚‚._щ-_ 
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tagnak mind álló és folyó részeix‘e, mind élôtehet 
ségére ne'zve helyes állapotja; hogy. а? külsö test. 
_nek érdelsle'sét felvegye; еду eleven változást неп 

i ved; e’s eztet nevezzük be'nyomásnak, béhatásnak ,_ 
impressie; 3. az érzöinnak mind alliató részeire, 
mind organicus formájára, mind élötehetségére nézve 
helyes állapotja; l1ogy a’ liülsö` béhatást felvegye,f 
és az agyvelöhöz elterjeszsze; ezen tulajdonsága _al 
e'l‘zi'jinnakv az áll_a.til érze'kenység, sensibilitas ani. 
malis; 4. az~agyvelönek, mind lsözönséges érzötag. 
pels helyes nlunlìállsodása, 

А’ Íiözò'nse'ges e'rz es. 

Ё. 191. 
\ 

А’; Ьё2бцвё5еа ёггёв, Coenesthesis, a’ külsö, 
érzések lsözött leginkább vagyoii elterjedve; ö áltzfi-f ' 
la elöhozattatnak az érze'kenységek az emberi test. 
nek lsülömbféle állapotjairól.' úgymint: a’ темпе!‘ 
erößségéröl, vagy gyengeségériïjl; ez állati meleg. 
nek öregbítésért‘il, vagy fogyatkozásáról; az éhse’gf 
x‘öl, és szomjúságról; az eme'sztetnek és vizelletnek 
1l.iíiresíte’selare` való szükségröl; à’ meiszorongat‘ás-- 
ról; а’ fulladásról; a’ borzadásról; az émelygésröl; 
e’ fájdelmaliról; én a’ nemzö laivánságokról. 

ä. i 
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§.'_1`92. " 
A7 Isöz'ónséges érzésnek eszközeì ‘az egész test 

a 

ben elterjedegt érzöinalmak végeik; ‘mellyek а’ kü 
lömbf‘éle idà'iben állapotjokat megváltozó álló és fo 
lyó részektöl külömbf'éleképen érdekeltetnek; melly 
érdeklés az agyvelövel közöltetvén, аж` emlitett kü 
„lömbfe’le ér'zékenyse'geket gerjeszti fel. 

 

' НАВМАШК TZIKKELY. 

А’ L c_î t á s. 

ё. 193. 

А, Láta's, Visas, azon külsö érze's, melly által 
fel'gerjesztetnelj az érzékenyse’gck а’ világosságról, 
sete'tségröl, és а’ ВйШхЧЪГЫе з21пе1ц‘61; az észrevéè 
теме!‘ segitségével eggyütt рейд elöhozza а’ látás 
az érze’kenyse’geket a’ testeluiek nagyságokról, fox-1 
májokról, e's táv'úllétekröl. 

Végbevitetik а.’ látás а’ szemek által` 

§4 {94 
A' лей: fekszik а’ hét tsontoktól Кыштым“ 

szemgödörbe, mellynek tsonthártyáját egy 'lágy zsir 
га! tömöu: tzellásszövet borítja bé; а’ felsö szélén 
vagyon tulajdon inashúsával а’ szemöldök, super 

cilzzum g 
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„Щит; meńy az izzadságnali lefolyását a’ szemlie1 
és az erös világosságnaìi béesését valamennyire meg 
gátolja. u 

Többet védelmeztetik a’ лещ а’ ‘гпёё'озвёё‘ el. 
len a’ szernhéjak, vagy szemf'edelek, palpebrae, 
által 3 mellyek a’ kettôsen fekvö ' -ltözönséges 
taliaróliból formáltatnals, a’ szemgödörnek szé~ 
lyeilihez ragasztatnak, a’ hét szemszegletekben 
erössebb tzellásszövet által, »ligamenta palpebra. 
rum, öszvekaptsoltatnak; kinyitattatnalt a’ нет. 
héjnak felhúzó inashúsa, musculus [виснет ра1ре‹ 
brae superioris, bézárattatnak pedig a’ szemhe'jnak 
öszveszoritó inashúsa, т. orbicularis palpebrarum 
által; ezen mozgásokat segítik a’ szemhéjnak por-v 
tzogója, Cartilage Tarsi; mellynél fekszenek az 
olajos talanyot ke'szitö Maibomiusnali iliráshúsai; 
és a’ szemhéjhajak СПЕЦ, mellyek által a’ por, e’s 

i más idegen сене!‘ a’ певцы elmellöztetnek. 82111‘ 
te azon haszna vagyon a’ belsö szelnszegletbenI 
fekvö könyhúsotskánali, caruncula lacrymalis; 
melly Maibomius ilsráshúsaihoz hasonló На ikrás-r. 
húsotslsákból vagyon tzellásszövet által ö'szvefogs 
lalva. ` 

’ \ Y §. 195. 

A’ Maihomíus ikráshúsoknak nedvességeik áls 
tal a’ szem megásztattatik ugyan; de az le'ginlaább 
történik a’ könyvek, lacrymae, által; melly vizes, 

` sós 
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sr's nedvességnek allsató re'szei: a’ kotsonyástárgy; 
a’ szólssó; a’ sósavanyos széksó; a’ phosphorsava 
nyos széksó; а’ phosphorsavanyos ammonia, és 
а’ phosphorsavanyos mész. 

Hészitetneli а’ könyvek: 

1. Az öszvefoglalt hártyába, conjunctiva, s. 
adnata, melly érzélseny, ~vékony -hajs‘zálú erekböl 
álló hártya a’ -szemhéjalsnak ‘belsö „мы, ёз a’ 
szemgolyóbisnali- külsö e's elö színeit béboríúa , a’ 
belxsö szemszegletbe egy fe'lhóldforma rántzotskát 
formál. 

_ я. A’ könyvikráshúsba, glandula lacrymalis, 
több his ilsráshúsolsból vagyon öszvefoglalva, mel 
.lyelmela vékony lsiüresitö tsatornáik а’ felsö неш 
héjnak belsö színe'n lainyilnak, 

Mine'lautánna a’` szemgolyóbîs a’ hönyvek `által 
elegendölsc'pen meg азиаты volna; a’ könyvek а’ 
könyvlyukok puncta lacrymalia, мы be’szívattat 
рак, ¿S а’ SZemhéjaknak öszveszoritás'ok által а.’ 

l könyvtsatornákba, canales lacrymales „пустила; 
nals;_ ezeknek észrevehetettlen, de még is eleven 

-mozgásaik által а’ könyvzatskóba, saccus lacryma 
lis, vitettetnels; és ebbôl az órrtsatornának, ductus 
nasalis, mellynel'. alsó végén еду his ajtótslia va. 
gyOn, haSOnló eleven mozgása által az órrba ön»y 
сетей ki. A’ könyvelmek lsiüresítöf eszközeili mind 
bé vannak borítva egy eres talionyhártyával. А 

§. 196. 
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` A’ Sizemgolyóbis, bulbus oculz', Милый‘ ke’t 
'golyóbísokból állani; több tulajdon hártyákból, és 
több tulajdoń nedvességelàbôl vagyon öszvefoglalva. 

A’ Szemgolyóbisnaklhártyái e’ következendök: 
1. А’ homályos szemhártya, sclerotz'ca, s. al 

bu'g‘inea, azon Lülsö, f'ejér szemh’ártya, melly erös 
szálhákból áll; béborítja а’ >szemgolyóbisnak na 
gyob`b’hùlsö szine’t; hátxíl a’látóérzöinnak felve’tele'~ 
re el'gy nyílása v'agyon; elôI pedig öszvekaptsolta~ 
tik а’ világos szemhártyával. / ` 

2. A’ világos szemhártya, coŕnea, a’ завтр 
» lyóbisnak `legelsi'i szl'nén vagyon, уйдёт, kîfelé 

domború, а’ ve'kony öszvefoglaló hártyával vagyon 
béborítva‘, béfelé laivájúlt és egy vékony 4vízes 11111‘ 
tyával vagyon béfödve; öszve vagyon foglalvîa több 
vékeny leveletske'kböl, mellyek rövid. tzellásszövet 
által öszvekaptsoltatnalg. § 

f ‚5.,‚А’ f‘ekefe szemhártya, choróz‘dea, egészen 
tzellásszövet á1tal` öszvekaptsolt er'ekböl áll;` hátúl a’ 
látvó érzôinnak- árltalmenetele're еду rostás lyuka va 
gyon`; a’. homályos szemhártya alatt elteried egész 
ennek szélyeiig; а’ hol а’ fény karikát, orbìculus 
ciliaris, formálja; és ez által mind а’ homályos, 
mind а’ világos szemhártyával öszvekaptsolvtatik. 

А’ ГёпуЬагНвгНЫ а’ szemnek közepe а’ laristály. 
lentse fele' elterjegl а’ {е1‘еге szemhártya, és_ nevel 
‘letili fénykötö'nek, ccrpus ‚ s. lígamentum cz'lz'are, 

7 \ mellynek 
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mellyn‘ek. eggyilf. ваше а’ gerezdás s_ze'mhártya felé, 
а’ másik вине` pedig` az üveges test felé fekszik; 
mind a’ hét színén be’ vagyon mázolva {едете fes 
télslsel, A’ fénltötöneli külsö széle széles, mennél 
152618111; jút а’ kristálylentséhez,- anual inkább 652 
vehúzódik,-és így közel hetven rántzokat, proces- _' 
sus ciliares, formal, mellyek súgárosan a’ belsö 
széle felé terjednek el. ' 

4. A’ szivárványes szemhártya, iris,4 a’ vilá- _ 
'gos szemhártya megett szabadon lebeg a’ szemviz 
ben; küls‘c'ì környélies széle a’ fénykarilsához füg 
gesztetils; onne’t elterjed béfele’, a’ világos szemhár« 
_tya és a.’ kristálylentse között lévì'i üreget az elsö , 
és hátúlsó szemkamarára 'felosztja, camera oculi 
anterior, et posterior.- Hözepében egy lyuk va 
gy'on, melly szemf‘e'nynek, pupilla, neveztetik. Az 
elö szine lsülömbféle szineliet mutat, azért neyezte 
tik sziva'u'vány> hártyának; a’ háttílsó színe felteteY 
festélake-l vagyon bémázolva, azért gerezdás hártyá 
nals. uvea neveztetili., Öszveszerlsesztetik a’ $21 
várvány hártya sok ve’lsony hoszszas súgárosan, és 
gyi'irüformán felwö szálliákból, az a-rteriáknak, és 
vénálmals számos ágatsltáikbo'l, mellyeh a’ külsö 
lsörnyélsben еду nagyobb kàrikát. formálnak, el» 
böl az ágatskák a’ belsö környél( felé terjednels, és 
ott egy laissebb karikát formâlnalä; és ezek l'iözött 
felaszenelf.Y a’ szemérzöinlxötésnek számos ágatskái, 

Вы’ a’ szivárvány hártya eleven mozditható 
sággal, lyitágtil, és öszvehúzódili; ezáltal a’ szem.. 

fény 



’ lágy hártya, а’ 

ssn/.0) s@ 
fény is a’ magy Avilágosságnáil keskenyebb, a’ hou 

_ y:maillyosságban реф; szélessebb. 

‚ 5. A’ Betzés szemhártya, Retina, ligen ve'kony, 
látó e’rzöinnali velös kiterjede'se, 

melly a’ fekete szemliártyának belsö színe’n elter-~- 
jed egész"a’ fénykötöig, a’ lsëzepén látszatik еду 
1115 1у1111; foramen centrale. 

‚$ 

Ezekbe a’ hártyákba feltartatnak а’ szemnek 
весь/“$686: ’ 

197. 

,_1 

1. A’ szem‘viz, humor aqueus; igen világosl 
nedvesség, melly a’ летней elö , és hátúlsó 4hama 
rájába` tàláltatili ,- áll vrízböl; toiásf'ejértárgyból; 
phosphorsavanyos sze'lisóhól, és sósavanyos"sze’l1- 
sóból. 

2. A’ Hristálylentse, Lens crystallina, az üve 
ges {вашей vájújiába felsszila; formájára hasonlit 
еду domború lentse'hez; áll világos vékony feve 
lekböl, mellyek szálkákból vannak öszvefoglalva. 
Béboríttatik egy vékony világos hártyával, melly 
a’ kŕistálylentse tolsjának, _ capsula lentis , печах 
tetik; mellynek his üregébe еду kevés vizi nedves 
eég, humor Morgagniì, találtatik. 

З. Az üveges test, corpus vitreum, s. humorvi 
ireus, a’ szemgolyóbisnala hátúlsó ‚ és legnagyobb 

` r’észét 

 | r
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részét tölti bégìhasonlit egy yvilágos, e161 kîvájúlt, 
golyóbishoz; egy ve'kony hártyával, hyaloidea, 
Vvagyon'bé'fïjdve; melly egészszen a’ belsö állatyára 
elterjedy igen li'lsded tzellátskákat formál, mellyek 
ben a’ retzéshártya arteriának, arteria centralz'sv 
retìnae, legvékonyabb hajszálú _ágatskáì által ké 
идет‘, egy igen világos ragadós nedvesséff. 

§. 198. ' 

Muzdittatik mindenf'elé a’ szemgolyóbis ne'gy 
>egyenes, és hét hajlott iuashúsok'láltal. ` 

§- 199 

Gyakoroltatik a’ látás következendöképen: 
A’ világos задать a’ világitó, vagy a’ megvì! 

'lágítothtestnek minden pontjaitól mind‘enfelé 31156 
rosan elterjednek; tehát az embernek szemeihezvis 
jönnek; és pedig'úgy, hogy egy tsútsot formálnak, 
mellynek hegye a’ világító pontba, сыра pedig a’ 
világos szemhárt'yába vagyon. Azon súgárok,- mel 
]yek negyven öt gradusnál ki’s‘sebb szeglebalatt es~ 
nek a’ világos szemhártyára, ezen, miv-el világos 
hereszti'il mennek; de mivel domborá, és vasta- 
gabb a’ levegönél, azért a’ slígárok g1’ középf'ele' hai 
lànak; a’ szemvízen kereszt'l'il menvén alíg.szenved-. 
nek valamely változást; a’ súgárçlmali еду 1‘ёв2е a’ 
szivárvány hártyától viszsza jön; azul'. pedîig, a’ 

l mellyek 
l 
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mellyek huszonnyóltz grádusnál laissebb szegletl 
alatt vannali, a’ szemfe'nyen leereszti'tl mennek. A’ 
világos súgárolmak egy_része bé szívattatik a’ ge. 
rezdás hartyának , és a’ fényliötöneli {Наше festékje 
által; а’ többisúgárok pedig a’ liristálylentse'n, és 
az üveges testen keresztůlmennels; akker mind a’ 
kristálylentsének _ _domborúsága , mind tömöttsége' 
miatt a’ világos súgárok me'g jobban à’ középi’ele’ 
hajlanak; iigy hogy a’ retzés hártyában egészszea 
öszvejönnek, megént egy világos tsútsot formálnali, 
mellynel'. hegye a’ retzés hártyában, talpa рейд’ 
a’ világos `szarvl'iártyt'iban .vagyom 

Illyen világos tsiítsoli jönnelt а’ vìlágító {выпей 
mindert pontjaitól a’ retze's hártyára; úgy hoglp 
ezenl színte úgy, mint еду tüliörbe lefestetik az 
ege’szÉ l/.ülsö testneli a’ lie'pe. _ _ i 

Ezek a’ világos tsútsoli érdelslils az érz'e'lfleny 
retze's hártyát; melly eleven ye’rdelieltetés a’ látó ér 
zöin. által az agyvelövel liözöltetili , és вине!‘ 
liözbejáró hathatósága által elôhozattatnak a.’ 15:65 
nali érzélienységei. V 

§. 2oo-VA 

A’ helyes, “эта látáshoz laövetliezendö dolgolt 
kívántatnals: 

1. A’ látci eszközöknek mind álló és folyó re’ 
szeikre nézve helyes alkatásoli, mind élöte‘hefségelï 
re nézve helyes állapotj0la_; 

Z. 
/ 
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2. Elegendö vila'1¿,°'os.ság,l mind’a’ soli., mind a’ 

lsevés alsadályoztatja a’ láta'st; enne’l legtöbbet- segít 
a’ szivárványhártyänak mezgása; 

5. A’ szerlmek fordítása a’ látható testte; melly 
végbevitetil'. a’ föneli yrnozditásai, e’s a’ виста-01516 
bisnak mozllitásai által; i 

4. A’ látható testnek bizonyos távúlle’te; melly 
re nézve ne'mely emberek rövidlátóli; m'ások mesz 
szelátók. 

ъ 

.NEGYEDIK TZIKKELY. 

А’ .H a l l á s. i 
Ё. -201. 

7 — . ‚А Hallás, Auditus, azon külsö .érze’s, melly ál 
_ tal a’ külömbféle hangokról való e’rze’'kenysi-ígeli,` fel 

gerjesztetnek. Maga a’ hang elöhozattatilf a’ _gyms 
erövel biró testelmek rebege's mozgásaili "áltaL Esz- . 

’ 1162е1 pedig ennek az érze’snek a’ lae’t fülek. ‚‹ 
Ё. 202. 

A’ Fül, Auris, felosztatili a’ külsö, a’ 116261), és a’ Ье1з6 fülre. _ 
_A’ külsö Fülh'óz tartoznak; 
1. A’ 1111136 Fül,> 

gaforma portzogó, melly a’ valsszemtsontnak 1111156 

L “к 

szinén 

Auricula externa , azon tsi-` 
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зашёл fekszik, e's a’ külsô hallójárással egy tôtse'rt 
formed,l több felemelkedései, kivájúlásai, és his 

. inashúsaì vannak; bé vagyon borítva egészszen vé 
lxony közönséges taharólskal, mellyeli alatt f'ekvö 
r‘óvid tzellás szövetbe nem találtatik zsir, .kive've'n 
а’ fülnek sjzárnyatskáját. 

2. A’ liülsö hallójárás, meatus auditorz'us ex 
ternus, elö és be’felé hajlik; portzogós kezdete ösz 
ve vagyon kaptsolva à’ lsülsö füllel; belsö része 
tsontos , те11уЬе egy barázda vagyon a’ dombhár 
tyának fel’vétele're. Az egész tsatorna béfödettetìk 
vélaony Ãaözönséges takaról‘. által, mellyeI-ibe találtat 
nak szörök, e's kís ikráshúsok, mellyeh a’jïilzsirt, 
cerumen aurz'um, készitik; ez egy ваза, '1\е5е1‘11,‚ 
lágy-olajos, tulajdon szagú ncdvesség, melly ola 
jos, tojásfejértárgyas, és festîbök lrészelibôl áll, az 

lepéhLez' soliat hasonlit. 
5. A’. dobhártya, membrana íympanz', @gy 

ve'kony, világos, erös hártya, melly a’ külsö hal 
lójárásnak barázdájába vagyon kifeszitve; levelei 

i ~ . 

köz'ótt erek, és inashúsos szálliák vannals elterjed-ve. 

ё. 205. 

_А’ középfülhöz tartoznak: _ 
1. A’füldob, cavum ‘утрам, melly a’ vak 

szemtsontnak klösziklás részében fekszih , e's az Eu 
stachìus kürtje által a’ torokkal öszvelmptsoltatil?- 
Nevezetesek benne az elöhegy, promontorium; a’ 

toiás 
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.toiásf’orma ablah,fènestra1 ovall's; a’ heréh ablah; 
`fènestra rotunda,- rnellyet a’ füldobnah tsonthár-Í 
tyája béborít, és másodih dobhártyánah, mem‘ 
bra tympani secundaria, neveztetih; a’ tsútsos 
feliemelhedés, eminentia pyramidalis, mellybe a’ 
hengyelneh his inashlísa fehszih; töbl) nyilásoh, 
mellyeh a’ tsetsforrna hiállásnah tzelláihoz тега! 
nek; egy nyilás a’ Fallopius tsatornája'hoz; egy 
nyiLás-_Glaserus мамаши“; egy пула; Eusta-A 
chius hürtjéhez; egy nyilás azon tsonttsatornához, 
mellybe a’ dobhártyánah feszitö inashlísa fehszih. 

2. A’ füidobba fekvö haliátso'ntotskál.; egy. 
mint; a’ lialapáts,malleolus; mellyneh fogója,ma- 
nubrium, а’ с10Ы15пуёп‘61 öszvef'oglaltatih, és há 
rom inashúsoh által mozditatih; az íilö, incus, 
mellyneh dereha a’ halapátsnah fejével, a’ lentse 
forma fejetshe’je, ossiculum orbiculare sylvii, pe.. 
dig a’ hengyelneh ffeje'vel ‘öszvehaptsoltatnah; a’ 
Íiengyel, парез,‘ mellyneh fenehe, basis, a’ 1016г 
forma lyuhat födi b_é. A’ his ízes szineih bé van-‘_ 
nah borltva véhony portzogóhhal, és zatshös hö.' 
tötshéh "által öszvefoglaltatnah. 

б. Eustachius hartje, Tuba Eustachii, tsrmtos 
részível а’ füldobba hezdödih; portzogós része’v‘el 
végzödih a’ lágy szájpallás megett a’ torohba; ez 
által az atmosphaeri'cus levegö a’ füldobba. vitetih. 

Pi l 204. 

l ` _ ' 
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Ё. 204.‘ 

A’ belsö fülh‘óz tartoznak: 
1. A’ pitvar, vestibulum, а" tojásforma lyul'. 

megett feliszik; találtatnak benne laét hártyás' заса 
liótskák; az eggyik kerels; a’ másik féltojásforrna, 
ez által mégyen a’ hártyás tsövekbe, mellyek a’ 
három félkarikájú tsatornákba fekszenek; öszve 
liaptsoltatik egy nyilás által a’ tsigával;~ öt nyilá 
sok által pedig a’ félkarilsájú tsatornákkal', еду 
tsatorna, aquaeductus vestibuli, ‘юге: a’ 11632111 
lás kiálláson fekvö vérkebelbe. 

2. A’ háromfe'lliarikájú tsatorna'Ã‘, Canales 
Semicirculares, mellyekbe háttyás tsévek'vannak, 
a’ pitvarba felsvö tojásforma zatskóba végzödnek. 

5. А’ tsiga, Cochlea, mellybe nevezetesel'.: a’ 
hegye, apex,- a’ fenelse, basis; a’ -közepe’be az 052 
lopotska, modiolus, mellyet liéfódi a’teteje, cupula, 
e’s egy tötsérforrna kinyílása vagyon infunclibulum; 
az oszlopotslsa `köri'il. vannak harmadfe'l ketengité 
sek, gyn.; mellyek egy részszerént tsontos, re'sz 
szerént portzogós kerengítö levél,"lamina spiralis, 
által, laét járásra választatnak el; a’ felsö járás, a’ 
pitvarba nyílik 111, a’ pitvar lajtorjája, scala 
vestibuli; a’ második a’ füldobba nyìlili, a’ fül 
doblajtorjája, scala tympanz', ebböl az alsó 161-63 
1161 egy his tsatorna, Aquaeductus cochleae , ve 
zet a’ keresztůl-fekvö vérkebelbe. i 

Ezen három különös mesterséggel formált ré 
szei_a’ fülnek neveztetnek Labyrinthusnak, ЬаЬу 

rinthus 
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rìnthus aurìs; ege’szszen bé vagyon bo'ri'tv'à ègy‘ 
‚ véläony, eres Vizhártyával, melly szi'ìntelen egy' 
‘Vizes gözt Май‘; sainte illyen viz találtatik a.’ háa 
rom hártyás tsôvekben, és а’ hét zatskótsleákban, 
halló-viz nek nevezceti k. I 

4. А’ belsö идиомы“ теайиз auditorías ina 
или”, a’ ki'ìsz‘iklás помпа!‘ 'hátúlsó ezine'n feh 
szik; fenekébe három his g'ödöt látszik; kettö rosa 

таз, felvesz‘i а’ hallóérni'jinat,`melly штамп а’ hét 
ágalfra a’ pitvar, és ya’ ‘tsiga éì'zöinalsra. nsztódiku; 
legvékonyabb ägafsháuf. az egë'sz labyrinthusba „èn 
pen elterjednehg a’ harmadik gödörbe egy lyuk 
vagyon, melly Falloppius ‘vízitsatornáj‘ába veset, 
és az ábrázat érzôinat felveszù 

\ 

§\ 205| 

Végbe mégyen a’ hallás következendökëpen: 
A’ hang a’ hangzó testtöl azatm‘osphae‘ricus lea 

vegön Выезды minder'lfelé súgárosan elterjed; a’ ` 
lev'egö a’ han'gzó te'stelhasonlô, rebegt'i mozgásba téa 
teta-dik. — így a’ hangsúgámk a’ мы мышь гаь 
höz рать; m61 felvézetödnek; e's többen дате; 
lsaptsoltatván a’ kulsö hallríjáráson bévitetneh a’ 
dobhártyához‘, ez az akaratnak ösztöne're a’ hanga 
nah távúllétéhez, és erösse'géhez képest ihashúsai 
‘На! hol jobban megf‘eszitetîks hol jobben kitágià 
tatik; a’ lcvegö általv а’ hangos iestel hasonló -re. 
begö mozgásba tétetödik. Eze‘n rebegö mozgását 

"f y К n _lxözli 
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hözli a’ ve'le öszvehaptsolt hallótsontotsháhhal , a’ 
halapátsal, íilôvel, és hengyellel; ez által а’ pit 
varba fehvö hallóvízzel; egyszer’smind hözli а’ fül 
debba lévòl levegövel; melly által a’ másodih dob 
hártya-is rebegö mozgásba шагать; ö általa. a’_ 
tsigába fehvö halló viz is; i'gy tehát mind a’ 151 
gába, mind a’ pitvarba, mind a’ härom fél hari 
hás hajlásohba fehvö hallóviz a’ hangos testel ha 
sonló rebegö mozgásba tétettetih. Ezen ,mozgás 
által érdeheltetneh ‘a’ Labyrinthusban Y elterjedett 
halló érzi'iinnah sok едим; melly érdeheltetéseli 
az agyvelövel hözöltetneh, és enneh'hözhathatósá 
gával a’ hangohról való hülömbféle érzéhenyse’ge 

`hét elöhozzáh. l 

.FI 
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òTooIK TZ‘IKKELY.` 
А’ lîzaglds. 

§. 206.> 
#'91 .‚__- .H- ì V 

¿,oró'z‘aglásifw {Каста , azen hülsö érzéa , melly 
álbal: и ёх‘ъёьепувёёеь'а’ hülb'mbféle hellemetes, és 
büd‘ös szago-hr'ól Afel,1.1;erjesztetneh.. Ezen munkának 
hiìlsö та tagja` 52’ ó_rr. ’ l '- Ё ‘ ' 

.l‘ 1 
...1, _ -› ^ 1..; 

‘ 207. 

' Az Órr, lIllasus,4 formál egy tìzennégy tson. 
'tohból öszvef'oglalt üreget, Cavum narium, melly 
legy hátúlról tsontos ,. ею! pedig p0rtzogós választó 
fall, septum narium мы kétf'elév vagyon osztva , 
elöl és hivi'ilröl bé vagyon. födve a’ 'hülsö órral, 

' Nasusexternus; mellyneh portzogó-s szárnyai inas_ 
1.11.01. sita( mozdmamal., 1111111161 kinyili). az órr- _ 
nah üregje a’ torohba; azv била!‘ ütegébe рейд; 
hinyilnah а’ homlohtsontnah, a’ rostástsontnah', 
az éhtsontnah, 4és a’ felsö álltsontohnah tahony 
hebeleih. i 

Óldalastlag találtatnah az óri‘nah üregébe a’ 
három pá-r tsigäs, vagy spongyiás “шкода, ossa: 

l lur 

 

„4-„;«- ..1 
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i'urbinata, s. conchae', mellyek (Ню! formáltamak 
az órrnak három iárásaî, meatus narz'um; a’ fel. 
söben kinyílnak az ék- és a’ rostás пошла!‘ liebes 
leila,- а’ középsöben а’ homloktsontnal’i‘t e's a’ felsö. 
álltsontok‘nak keb‘eleik; az alsóban pedíg ai. ón'. › 
‘загогпаь ' ` Y 

§., 208. 

.Az ôrrnak `egész ürege bé v_agyfm fódve ggy 
lágy, spongyiás, igen eres há‘rtyával, melly. 
Schneider tahony-hdrtya'ja'nak neveztetik; ebbe'smlz'-4 
Ив takony kripták "vannak; mellyekbe a’ takony, 
mucus, készitetik; ez vìlágos, ragadós, sós. ned! 
vesség; áll ve'rböl, liotsonyatárgyból; széksóbä, 
sósavanyos Мамы}; phosphorsavanyos széksóbólâ 
és phosphnrsavanyos mészböl. 

Ehben a’ hártyában , elosztatódnak legvélso-v 
nyabb ágatskákra a’szagló érzöinak, és az 'ótödih рад‘ 
agyvelöinnak egy ága; eleven munkálkodásolì. véï 
вен megásztatnak részszerént Vaz órrtakony által; 
részszerént a’ könnyelg által; résaszerént azon vé-. 
lmny Vizes takony ált'al, melly az óldalastlag fekf 
vö taliony kebelelmek eres hártyájok által ke’szítee 
tik, e's a’ fönek mindenféle helyhesztetésénél 'aa 
órrnak üxegébe lxiöntetik, 

Í 

§. _2e9. 

Gyakoroltatîk a’ szaglás következendöképen: 
AZ eîlSZálló szagqg részehhel megterhelt levegö az 

'órrba 
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órrba felszivattatih; a’ tahony hártyában elterìedett 
виды érzöinahnah ágatshái'hat érdehli; melly ér 
deheltetés hözöltetih az agy`velövel; és enneh höz 

'mulhálhodásával elöhozattatnah a’ hülömbfe'le ви 

gohról, való érzéhenységeh. 
`‹ 

m 

HA'roo'iK TZIKKELY. i 
‚А 2‘ Í Z l e’ sg 

Ё. 21o. 
Az Ízle's, Gustus, azon hülsô e'rzés, mellyáltal 
az érzéhenységeh a’ hülömbfe'le édes, savanyú, sós, 
heseri'i, és másféle ízehröl felgerjetztetneh: Ezel;` 
állati munhánah hülsö érzö tagja a’ Nyelv. 

\ 

ё. 211. 
‚ _ 

A’ Nyelv, Lingua, négy par igen mózditható 
inashtîsohból v’agyon öszvefoglalva; mellyeh hözött 
elterjedneh solltV ereh., és három nevezetes érzöinah: 
egy aga az ötödih рая‘ aggyvelè')- érzöinnah, a’ hi 
lentzedih, és a’ tizenhettödih par agy‘velö érzöinah; 
{öhe'pen’az ötödik párnah laga, ramus gustatorius, 
elterjed egészen a’ hóstoló bimbo’tsháhig,`papillae 

` gustatoriae'; ezeh a’ nyelvneh felst'ì s_zine’n, vagy 
hátán 

f ‘ A 



\ 

_ »emme 
hátán fehszeneh, `hülömhféle formájúh, e's nagysá» 
ggih _;y a’ `legnagyobbah , truncatae, s. vallatae, hét, 
vagy Виши}, а’ nyelvneh gyöherén fehszeneh, 
tsonhatsútsosah, his árohhal vannah alólról hö¢ůl- 
véve; hissebbeh a’ lentse, vagy gombaformájúh ‚ 
lenticulares , s. fungi/armes, eggyenhént fehsze~ 
gehge’ hegyeseh, conicae, s..1zillosae sz_o1;oss_an_ 
egymás mellett vannah a"n_yelvneh szelein, 
és a’ hegye’n-;` a’ fonalformájúh, `filgformes, 
leghissebbehY a' többieh höz‘o’t'td'eh'sz’eneh a’ nyelv« 

_nek а’ hátán. _ 
Bé borítja `¿1""nyielve't la’ sz’äjń'ah tahonyhártyá 

да, melly Aa’ hözönse'ges taharóhnah folytatása. A’ 
véhony felsi'i bôr rninële'g- nedves részszerént a’ szái-> 
üregneh gòze4 által.; részszere'nt a’ tahony által, 
mel-Iy a’ nyelvneh `hát’án fehvö his tahony hriptáh 
ba Мишей!‘ ;l -a’ -nyelvneh Agyöherén több illyen 
hriptáh tahonynedvehet hiürcsítih a.’ vah lyùhba, 

foramen coecum. ` 

ё. 212, 

Az Ízlés gyehoroltatih `hövethezendöhépen: A’ 
folyó, vagy a’ nyáltól eloszlo'tt eledeleh, a’ meg 
rágás, és‘a’ lenyelés alatt e" nyelyvneh lióstoló 
bimbótsháit érdehlih; тени eleven változtatás az 
agyvelövel hözöltetih; és en_neh‘. hözhathatóságávàl 
felgerjesztetneh az érzéhenységeh e.’ hülöxnbféle 
“МЫ. ’ 

l 
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HETEDIK TZlKKELY. 

~ - 

.Az I»Ã_Iet¿s.;¿::v 
‚д `. .-“'! :, ."m'f' _ 

u s. .': A â' 215' 

А: Шёйёё; Tact’us, azon Iîaülsô érzés ‚ фёпу ál.. 
tal felgerjesztetnek azc néŕz‘ékenysége‘k'ra’ 
teknek. tapcgatható tulajdo’l'isága'ikról; a’ nehézse' 
gekrö'l; könnyi'iségekröl; keme'nyse'gekröl; lágysá 
gokról.. sì’ilńzze’ság-okról; darahosságokról‘, 3бгётгшаёъё 
lgol-aról.,l Vne.d'vességekrt'il ,' formájokról, _gy'ómhölyi'i 
ségekröl , sz‘égletůségekrövlv; nagyságokröl ,T‘n'jkítsinylI 
segeln-(jl,-` és távúllétekròl. 

Ezen állàtì munkának Isülsö‘ érzö eszköze a" 
Isözönsége/s takarók. 

külsö tes 

.,f 
. \..k-‘ 

Ё. 214. 

A’ közönséges' takaróknak legnevezetesehh re'. 
sze a’ tulaldon hör, mellyhè а’ legvélsonyahb hai 
szálú erekhöl, és a’ hôrérzöi‘nalmak legve'konyahh 
ágaikból formáltatott e'rzöhimhótskák, papilla@ 'ner- 1 
veae, fekszen'ek. Ezek ugyan a’ h_l’îrönl mindenütt 
elvannak `szórva, aze’lrt az illete'snek is ymindenült 
helye vagyon; de hövehhen találtamak еще!‘` a’ b‘im 
hótshák a.’ пара!‘ ajakjain, a’ makon, a’ szemé-Í 

rem. 
\ 
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rem ajahohon, a’ lábújahon; Iegbövebben рейд a’ 
hezehen, és рейд‘; az újjahnah hegyeihen. 

§. 215. 

Az Illetés hövethezendöhépen gyahoroltatìlì: 
еду részét az érzéheny börneh az illetendö testre 
alhalmaztatjuh ,~ leginhább élünh ahhor a’ tapogatás 
ra legalhalmatosabb hezehhel; az újjah hegyeihet 

9 ì 

„мы nyomjuh;_1'gy az izlö bimbótsháh еду ele 
ven változást szenvedneh, e’rdeheltetneh; melly ér 
dehle’s а} agyvelôvel hözöltetih, és annah hözhat 
hatóságával f'elgerjesztetneh~ az érzéhen’ys’égeh' a’ (ез 

_ tehneh .hülöxnbféle illetendö tulajdonságaihrtîl. 

 

NYÓLTZADIK TZIKKELY. 

А’ Belsö Érze's. 

§. 216. 

Hogy valamely érzés támadjon az emberbe, nem 
elegendö, hogy tsah a’ hülsö érzö tagoh legyeneh 
tehetségbe; de az agyvelôneh munhálhodása is szüh 
séges; mert ha ez valamihe'pen, úgymìnt nyomás 
мы meggátoltatih; ahhor semmì érze’s nem tárnad, 
ha a’ hülsö éi‘zö таясь вёге1ещ ne'lhi'il volnánah is. 

_Az 

a hörmeih’által erössebben ‘аду gyengébben а‘ 



11s-(ems 

Az Agyvelö tehát а’ hözönséges érzötag, sensorìum 
commune. 

Аист ёгиёьепузёё‘ыц mellyeh az agyvelöben 
felg’erjesztetneh a’ hùlsö érzötageh által, hülsö ér 
ze'henységehneh neveztetneh. I 

~Azoi1 érzéhenységeh, mellyeh a’ hülsö érzöta 
goh‘nélhi‘il, tsah ~az agyvelöneh tehetsége álta'l ho 
z’attatnah' elì'j , neveztetneh belsi’i érzéhenységehneh; 
Vaz eleven tehetség pedig exrehetv felgerjes’zteni n'evez-V 
мы‘ belsö Ae’rzésneh, se'nsus internas. Ez által 
hoza’ttatih elö lételünhneh megesme'rése, érzése, 
¿bnscfem‘ia sul', ez мы esmérjü). s; ...1.111.111.1181 
£1111. ‘мамы: " ‹ ›‘ I ‘ ё 

E., _ '- JEH )_.g' ’ ’1,1 I' ... 

Ё‘ 21,74 
ч.‘ . 

Az emberi lélehneh hái'omf‘éle munhái vannak: 

az esméret; ez érzés; és a.’-hivánás; azért háromfé 
le tehetség,¿,¢e1,'y vagy erövel bír; az esmérö erövel; 
az érzöeri'ível; és a’ hívánóerövel. ` 

/ 

§1 лёд — 
l 

Az esme’rö‘ erô' , facultas repraesentativa,~az 
'emberilé‘le‘hneh azon tehetsêge, mellyáltal a’ hü 

lömbféle esméretehet szerzi magánah. 
° r Q » Minden esmeretnél lehet hülömböztetm a’ Мн‘ 

gyat, vagy materiát, e's a’ formát. A’ tárgyahat 
nyújtjáh az esme'rethez а’ hülsö és lzielsô> érze’seh ,i 

l 

de 
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de ezekeb külöm’hf'éleképen Rell öszvefoglalnì' 

-egy ege'szhe, az az: formát hell nékiek adni; ева 
`tet müveli az emberi »és-z,> mens; ennek‘munlsája 
а’ gondplliozds. 

Az Ész által elöhozattatnak: ‘ц 
1. Az- Értelem, Conceptus, a’ tárgynak meg 

`esmérése magáhan мышц. 
2. Az ite'let, judicl'um, a’ tárgynak megesrme' 

rése más tárgyra ne'zve gL az általlátása annak, hogy 
az értelem a’ tár'gyra {ШК-‚ё vagy nem; ezen tehet 
sége az észnek, neveztetili ite'lö'eröneli. „g 

5._ Az olioslioclás,4 îelmeílliede's, ratio‘cinìurlïâ 
az itélet más itéletelxhöl, az igaznak feltaljílása vé“ 
де“; ezen tehet'sége az emheri észnek , neveztetik, 
elme, ratio. gg 

Az esméreteknek megszerzésekre különösen 
szolgál a’ jigyelmetesse'g', adtentio. 

Az egyszer szerzett esméretek' nem tör'óltetn’ek 
x e1, de f‘ehznaradnak> a’ léklekben úgy, `hogy újonnauA 

elö êlehet öket hozni az emle'liezet,v memoria; és 
a’ ke'pzelö'de's, imaginatio, által. ‘ ‘ 

219. ‘ 

Az esmérettelöszve vagyon kaptsolva egy 61‘ 
zés, vagy a’ темпе-Ь állapotjáróî; úgymint erössé 
gé röl, vagy hádgyedtságáról; Yagy. a’ lelki tehet. 
Ségeknek állapotjokról; úgymint az emheŕi tökélleg 
'tességröh vagy tökélletlenségröl. 

A’ 



lem; és a’ búsulás. 

il@ ( 157 ) al@ 

A’ felgerjesztetett érze’s, _vagy hellemetes, vagy‘ 
unalmas. ¿_ 

A_zon állapotja az Vernberneh, mellybe‘ tölib 
hellemetes érze’sei vannah, nevezteti'h boldogságnáh', 
illyen állapotoh: a’ reményse’g; a.’ bizodalom; az 
öröm. 

\ _ 

Azon állapotja az emberneh, mellyben töb'b - 
unalmas érzései vannah, nevezteti'h szomorúságnah; 
illyen állapotoh: a’_roszsz hedv'; a’ bánat; a’ -féle¢ 

_ ’ ’ _220. 

«Az érzéseh felgerjesztih az emberi lélehben a’ 
hivánságot. Azt a’ tárgyat hívánjuk, melly helle 
metes érzéhenységehhel vagyon öszvehaptsolva; azt 

" a’ tárgyat útáljuh, melly unalmas érzéhenyse’gehhel _ 
vagyon öszvehaptsolva. 

Az emberneh hívánsága meghatároztatih vagy 
a’ testi e’rze’s, vagy az eline által. ‘ . 

A’ testi hivánsagohhoz tartoznah: az életzneh 
feltar'tására; az ételre, italra , és a’ hözösülésre va 
ló hívánságoh. у 

Az elme meghatározza a’ hivánságot a’ jónah, 
és rosznah , a’ hasznosnah , és ártalmas. 
nah m'egesme'reteh által. AAz emberi lélehneh 
tehetse'ge' ezen esméreteh szerént tselehedeteit ‘Гуа 
horolni, neveztetih az Aliaratnalt; melly mind ad 
dig szabad, még az érzéseh mértéhleteseh; de ha » 

‘ ezeh ‚ 
А . 
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ezeh hatelmasoh, ahhhor az elméneh szabadság‘e 
eäészszen elnyomattatih; tsah az érzésneh szolgál. 

A’ hàtalmas lfiivánság, és megútálás, elmeim 
dúlatnali, animi pathema, neveztetih. Illyeneh: 
a’ gazdaságra való nagy vágyódás; a’ Fosvénység; 
a’ tisztégre való nagy vágyódás; а’ hevélység; a’ 
szerelem; a’ barátság; a’ harag, a’ gyülölés; az 
irígység; a’ hétségbe esés. 

Ё. 221. 
Э \' _ 

l l Noha a’ test e's a’ léleh egymástól igen hülöm. 
bözneh; mind azonáltall az eleven embernél olly 
szoros öszvehaptsolásban vannah; hogy a’ test az 

élehneh hülömbféle tilìneményeit meghatá emberi l 
’ léleh is ‘változásohat hoz elö' rozza', `de ellenben e 

a’ „мы. Az aharat által gerjesztetnek fel az inns. Т 

húsohnah mozgásaih. 

.15J 
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KILENTZEDIK TZIKKELY.1 
Az Inashúsolmali mozga'saik. 

ё, 222. 

Az eleven emher minden munkáinak gyakorlásához 
szükséges a’ mozgás; melly lie'tféle: organicus, ` 
vagy alianatlan mozgás; és állati, animalils, vagy 
akaratos mozgás. 

` l 225.` 

Organicus, vagy akaratlan mozgások azok, 
mellyek nem az aliarat, hanem más ösztönök ál 
tal gerjesztetnek fel.' Ezek kétfélék: láthatók, és 
láthatatlanok. y v Q 

A’ látható organiaus mozgások közé tartoznak: 
а’ szívnek, és az arteriáknak mozgásaik, mellyek fel 
gerjesztetnek a.’ "ё! által;A _a’ pyelögégének, gyo 
mornak, és a’ belekneli mozgásaik, mellyek fel 
gerjesztetnek az eledelek által; a’ vizellöhójagnala 
mozgása, mellyet felgerjeszt a’ vizellet; és a’ ná 
dránakmozgása, melly az emheri tojás által fel 
gerjesztetik. 

A’ láthatatlan organicus mozgásoli azoli,- mel 
lyeliet nem látjuk ugyan; de jellenle'teket az ‘Не; 

к 

nek 

\-` 
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nek tì'ineményeì bizonyitják‘; ìllyenelí а’ тёепёвзгб 
vetnèli mozgásrai,` mèllyek áltál mind а’ zsíx‘t, mind 
a’ vizes gözt lïihajtja; illyenek а’ vénálinala, a’ szí 
Vóerel‘mek,J az epéshójagnak, epéstsöveknek, és 
más lsîüre'sitö tsövelmek mozgásails. " 

§. 224K. 
n 

/êz állati, vagy akaratós mozgások azok, meh 
lyek az akaratnak' ösztönére felgerjesztetnek. 

.Eszközeik ezen mozgásoknalî а’ ltsontok, és az 
inashúsok. 

ё. 225. 

А’ Tsòntok erös emelö - rúdakat formálnak, 
mellyekhez az inashúsok, mint emelö erök függeszt 
ve vannak. 

Az egész emberï testben 240 tsontok “Леша: 
‘ ' Í I f д лаЪ; mellyek а’ nyelvtsontot klveven oszve vannak 

foglals’fa; és így formálják az emberi tsontházat, 
' ‘- Sceleton; melly felosztatik а’ Юге‘; а’ t'órsökre,l а’ 

felsö, és az alsó végekre. 
_A’ F6, melly а’ kaponyára, és. a'z ábrázatra 

felosztatili, 65. tsontokból áll. I 
AA’ kapònyában tàláìtatnali ö tàontok: 1. hòm“ 

loktsnnt, os frontis‘i 1. rostástsont,os ethmoideum; 
1. éktsont, osV sphaenoìdeum; 1, nyalsszirttsont, 
0S occipitale; 2. faltsontok, vossa bregmatis; я. 
Ьанацдёшз‘ошоы ossa ’ îemloorurn,v a’ mellyeìúbe 
helyheztetve vannak à" 8. hallótsontotskák. 

' Az 
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Az ábrázatot, facie?,- 14 tsontoh штаны; а‘ 
_2l i'elsö á1ltsont'oh,.ossa maxillaria Superiora; a’ 
Ё’ iáromtso'nto‘k, ossa jugalia; a’ Её: órrtsontoli,ì 
ossa nasi,~ a’ 2. hönytsontoh, Áossa lacrynialia; a.’ 
В. ínytsontoh, ossa palatina,I a’ 2.- elsó órrtsigáh, у 
conchae inferiores; 1. ehetsont, asl vomer‘is; 1. 
Állhaptza, Maxilla inferior. l I А 

Az Ábrázathoz tartoznah még‘ba'.’ 52. fogalï, e's 
nz 1. nyelvtsont , osA hyoides. ‚ 

_A’ Törsöli, Truncus, aill 55. ttsontolslxil;1fel-v 
отдав а’ derehra, mejŕ‘e, .és a’medentzér'e. _ 

A’ derehat, spina darsi, fo‘rmáljáh 24 gerin 
t`_zeh, vertebrae, 7.- nyahgeríntz, 12 hátgerintz, és 
5 ágyéhgerintz.l ' — _ - - 

А’ mejjet, thorax, pmu., form-sijn 25 as... 
tch; a’24 óldalbordáh, выше, és 1 теряем, os 
sternurm 

А’ Medentze’be', Pelvis, ne’ïgytsontoh vannahf 
2 nevetlen tsontoh, ossa innominata, s. eoxarum;~ 
1 hereszttsont, os Sacrum; 1 малышом, as' 
coccygis. ' l A" felge «гады, Extremímzes superiores', s. 
thoracicae,` találtatnah mindeggyih felén 52 (эти 
tch; és pedìg: . 

A’ Vállba, humerus ,f 1 válllap‘ofzlia', scapula; 
1 Vállperetz, ,vagy vál'lhólts, cla'vicula.- _ I I 

A’ luftha, bracliium; 1' Канат)‘,- ~-Ao's `È'ra'chii. 
l`A’ hönyö‘hbe, anlibrachiunt, 1 hönyehsing', 

шла, s. Cubitus; 1 köpyöko‘rsó, radius. 
“ 1 ь А" l 
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A’ ke'zbe, manus, vannak 27 tsontok: ö kéz. 
gyöké'rtsontok, ossa carpi,° 5 középkéztsontok, os 
sa me'tacarpz'; az újjaknak 14 iztsontjaik, phalan 
ges digìtorum. 4 

Az alsó végeket, Extermitates iry‘èriores, s. 
abdominales, formáljáli m‘ind'eg‘yik felén 5o двои 
tok, és pedig: 

A’ Tzomhot,_fèmur, 1. tzomhtsont. 
A’ Láhszárt, Crus, 3. tsontok: 1. szártsont,_ 

tibia', 1. szárkapots, jìbula; 1. téx‘dkaláts, ‘аду 
szártsomó , patella. 

A’ Láb, pes, 26, tsontokból áll: 7. Iábgyöké‘r 
tsontok, ossa tarsì; 5. lsözépláhtsontok, ossa me 
tatarsi,I a’ lábújjaknak 14. iztsontotskáik; phalan 
ges digitorum pedis. 

A’ hüwgelyek e's az elsi'j középke'ztsont liözött 
fekvö ízgödörhe, úgymint a’ nagy láhúj, e's а’ kö 
zépláhtsont lsözött fekvö ízgödörhe találtatnak 2 
his lentseforma tsontotskák, ossa sesamoidea. 

Az eddig elöszámlált tsontoknak liétféle öszve 
kaptsolások vagyon, mozdithatatlan, és токи: 
ható. 

A’ mozdíthatatlan бита!‘арг'зоМзЧ synarthro» 
sis ‚ háromféle: / 

1. A’ kvarra's, sutura, a.’ millyenek a’ kapo 
nyán találtatnak; és редйёг valóságos varrások: a’ 
liorona's varrás; a’ 'nyílvarrásg e's a’ Миша/д 
zam-ds; fettyúvarrások рейд.- а’ 1ш11те1аз`ишу’йэ, 
es -az egyesúle's. 

vgh 

_* 
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` 2. А’ -szegezé's,~gömphosìs_,- igy над а’ fogak 

nz álltsontokkal öszvafoglaltatnak. 
5. А’ közbenveteft öszvefoglalyás‘fvggy регио 

gók által; symphz'sìs, 's_ynchondrosz's, millyen a’ 
medentze’nek vtsontj'ai `laözött5 vagy ЕЩЁ!‘ ¿tical1 .sy 
nevrosìs, ‘mint а’ me'jtsontqn. ' 

À’ nrmzditható` `öazvefolglalás, Diarihrßsz's, s: 
Àrtìculus, négyf‘éle: ' 

1. A’ fszoros »z'zesükle's„ .drt-¿culas данным, 
`Amphyarlthrosl's, ahol а’ tsontok _olly `szorossan 
Инна!‘ öszvelaaptsolva, hogy alig‘lehet a’ mozgá. 
ärolÉatv e'szte ver-1111',- illyenek `а’ ll'léz, és lábgyökerek 
tsontj-aiknak ös`zvef’og1aláso'k 'egymás hözött, `és a’ 
liözépkezeknek, és a’ közép-lába'kna‘k tsontjailsk‘al; 
illyenek а’ gerintzek h‘ajlott kiállás-aîkn'ak egymáskö 
вы: való öszvelsaptsolások; «illyenek az ,óldalbordálie' 
a’ gerintzekkelg és' а’ hallótsontotslaálsé egymál 
Мат‘. 

2. А: sarkìzesl‘ile‘s,` ‘ro'ta'tîo, Vè. clïarthroslìs tro 
choìdes, »ahol a’ tsont а’ má'sik körůl féllaarik'áhan 
Тегов‘, mint az .ajtó а’ sarka körůl: illyen ‘öszve 
-foglalás vagyon az cls_ëí `és második hyakgerintz 
közö'tt'; а’ Akönyölisil'lg,.'évs könyökorsó laözött. v 

_ 5. A’ v'G'm’nbo‘lyolg‘os {газ-11163, Gin'glymus, ähnl 
llì'ét ветвь tö-bb dom-botskák, 'és ezek’közöti: fek‘vlï 
kivájúlások által fog-l‘altat'nak >öszve., úgy, hog-y 
:Sak egyfelé mozdi-'tathatnak5 illyen ízesülés vagyon 
а’ kartsont, ¿à könyö‘ktsontok közöttì а.’ tzómh 
ком, és а’ lábszártsontok Isbzött; al’Anyakszx'rttsont, 

L a vés 
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és az elsif)- nyahgerintz Кбайт; a’ he’z- és lábújjak. 
nah iztsontjaih között. ` ' 

4. A’ me'ly ценная, Arthrodia 
помпа!‘ a’ feje", a’ másihnah izesülö gödrébe mir“- 
denfele' mozog; illyen ízesülëseh vannah : a,’r hözép’- 
lxéz, a’ hözépláb, és az újjahnah hátúlsó iztsont 
jaih hözött; az alsó Álltsont, és a’ vahszemtsontoh. 
Ватт; а’ hönyöhorsó, e’ Батист,’ és a’ hézzgfyöeK 
hér hözött; az ugró, és a"hajóforma tsonthözött; 
(le leginhább a’ hartsont e’s válllapotzha fia’ 1291111) 
tslmt, és a’ nevetlen tsont hözött’. ŕ i ъ 

l 
v 

t, a_l1o1„_l eggyih 

l’ ‘.1’ 

A’ mozditha't'ó ltsontoh'izeihben гепатита!‘ а’ 
r11.111.511., e'e а’ zatshós kms-1. site). ' ' 

A’ Ítere'li Ítò‘töli, L'i‘g’amenta teretia, 
ezel., meuyei. mind ravis' hexerei. esidelaetleg a’ 
hét tsontohnah izlö végeihhez vannah függesz-tve. 
Illyeneh: . _ _ L ̀ _ 

. A’ Fön: Az ales Álu‘apçeának asparagus." 
v6 h'ótöje., Lig. .laterale rnaxillae infèrioris'; az 
elsö nyahgerìntzneh ею;` és’hátú‘lsó széles hö'töje,Í 
Lig. latum anterius, et posterius; a’ másodih gè‘ì 
rintz’fogforma hiállásánah hötöje, VLig. processus 

i I’ odontoz'dei; a’> Nyelvtsontbhnah óldalastlág‘fehvi'i" 
,7L hötôji, Lig. lateralia' ossium'lïnguaef~ 

A"Hátgeri_ntzen ;- az els# gerintzneh Yhez'eszti'il 
fehvö höt'ôj’e, Lig. transversale atlantis; a1’c getin 

' “ ' ' " t‘z'eh“ß" 

\ 
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nel. d...1.j..1...1.¿.ö;‘öì;.ég.. ¿51st-(sjaak, Lig. сог 

‚ poribus ve‘rtebrarum commune anterius; а’ ge 
цшеь derekjàiknak' выдаёт h-.aúlsó 1.616561., 
Lig. ¿orporibus `vertebrarum commune posterius; 
à’ geríntzeknek sárgás lsötöjik, .Lígz 'vertebrarurrl 
subflava'; a’ gerìntzek tövises kiállásaiknak kötiì» 

Lig. interspi-nos’a; és Lig. tendinea apophy 
sium'spiposarum; a’ ‚чайные!‘ kereszti'il álló МЫ 
Iä‘saìknak kö’töjök, Lig. ì inter 'transversalia5 k.11.’ 
gerintzel. мы: ТеЬУЗЪЪЫЫ‘, Lig. inter vertebra. 
lia; azï'utolsó ágy'e’kgerintz, Езда} kereszttsogt kös» 
иди fehvö kötö‘kuLig. ultimae vertebrae lambo 
rum cum o'sse sacro. y Y _ _ 

‚ Az Óldalbordákqn, e's’a’ Mejtsonion: az Ól 
dálhordálí'nyakaiknákfï’helsö l colli cos? 
tarum interna; azfoldalbordák 1пуаЬаЁЪпаЬ МДЭЗ 
kötöjök, Lig. colli costarum externaâ .az utólsó ól 
dàlbordának szíjasinas kötöje, Lig. aparteuroticum 
costaeŕ ullimae; az óldalbordák _portzogójínak (‘ё-щ 
луез kölöjì, Lig. Vcartilagirîi’iìrrz. costarum сайта. 
з‘сапЦа; а’ мейводчхаь külsiî; >fils helsç'i tl‘xlîajçvlotàty 
мну-ада‘, Membranîí oŕsiuni s‘terni extßfna, et 
ìr'zternlz;~ à’ liardforińa portzogóńàlí k‘ótöîji.'~ Lig.> 
carlilaginìs ensi ormis. *en ` ̀  ` Y ï ` 

a’ `l Meclentzén;` д’ Medentze’nek- hoszszú. há»` 
túlsô kotöje, Lig. ossis' ilei yp'oslicuni- long‘um; 
a’VMedent’zér’lek rovid hâtúlsó k’ötöje, Lig. Ossis 
Не!‘ posticum breve; a"Mederi1tz`ér-1ek hálúlsó ólda-1 
lastlâg‘felwö kbtöje,J Lig. laterale posticum; a’ Me 

dem 
.7 

\" 

U 
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dentzênek hülsö nagy kötöje а’ kereszt- é's Штамп 
lhözött, Lig. sacro-ischiaclicum extßrnurn тары. 
А’ belsö~ lai-s laötô' а’ hereszt- és. ülötsont között, 
Lig.sacro-ìschiad'icum intzrnuńffminus. A’ fark 
szirttsontnak óldalastl'ag fekvö Iäö‘töjì, ` [ate 
ral'icr Ossis coccygis. A’ ÀlVIedentzénék kereszti'il 
fekvö felsö Isöti'ije, Lig. ßelüistransverfsale Asu~l 
perl'us. A’ Medentzének kérèszti'ìl' fekvö `gxllsó VÍjiö 
töje, Lig. pel'vi's transversale inferius. A’ to,y 
jásforma lyukat béföd'ö kötö, Lig. ol'vtu‘ransflirta-4 
minis ovalis. А’ Тв1р6гв0шо1шгф ószvel'wá¿_wt'sglâßl 
sok а” kereszttsonttal, symph'z'sis-‘ossis sacrfi,'ret, 
coxae. A’ S'zeméremtsontoknak hötòjíi,Í Symphfsià 
ossium pubis. ¿y , t 

А’ yVáïlliólt'son, e's а’ Vállapotzììá'n. A’ ké?. 
Vál‘lkó'ltsok lìözött fekvö höti'i ‚‚ Lig. inlerclavicu 
lare. А” Vállkólts és` az elsö öldal'borda la'özött 

‘ fekvökötö, Lig. cost'o»cläviculare, s. yrhomboideum.“ 
A7 Vám'apotzliánalä tulajdon elöliötöje, Lig. scapa- 
Tae proprium anticum.. А’ Ч$111аро1и1ъё1па1в tulaj 
don hátúl'só Iàötöje, Lig. scrapuül'e proprium pos 
slz'Cu-m'. A’ V'álllapotzkának tsútsforma, és, négy 
Szegleti'i kötöje,l` Lig. conoideum., et trapezoideum` 

А’ Karan, ё; Hönyöliò'n. A’ Könyöknek ó1~t 
cîalastlagV fekvö kötöjß, Lig. laterale. intérnum 
cuBiti', s. Brachz'o-cubitale. Av’ùkönyöknek óldalast 
lag fekvö I‘ůlsö laötöj'e, Lig. laterale externurn. 
cubiti, s. Brac'lu'o-'radialaA A’ könyöksingnek ke. 
reszti'il тема kötôjg1 Lig. transversum ulnae. 

A’ 
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A’ könyökorßónak выезды fekvi'í msj., Lig., 
transversum radii. A’ könyöksing és könyökorsó 
között fekvö sze'les kötö, Lig. interosseum- cubìti. 
A’ könyöknek hajlott köti'ije, Lig. oblìquum s.l 
chorda transversalis C'ubiti. 

A’ He’zen: A’ vluízgyök¢§rnek rövicl köti'iji., 
Lig. brevìa carpi. A’ ll'iözépkéznelf. tsontjai kö 
абы fékvö kötök, Lig. ìnterossea metacarpí. Az 
újak ízeiknek óldalastlag fekvöy kötöjik, Lig. flate 
ralia phalangum olì'g‘itorum..` A’ kézgyökérnek 
külsöl keresztůl fekvö_ kötöje,A Lig. transversale` 
Carpi externunâ: A’ ~sziiasinalmslk hi'ivejes kötöjili. 
Lig. vagìnalia. Az újak ki'ńyújtóik szijasinaiknak 
keresztůl fekvö l köti'ijik, Lìg.,`trans„11ersdlia tendz" 
num extensorum digitorum. 
belsö kereszti‘il fekvö kötôje, Lig. transversale"> 
carpi ínternum. A’ kis ln'ivejes> kötö, Lig. vagzï» 
nale parvum. A’ Maroknak kereszti'il fekvö kötö? 
ji,` Lig. palmarl'a transversa. Az Щит“: hajlitó 
sz-íjasinaiknak hüvejee Ватт‘, Lig. vagíńalía Iten- 
dinumjlexorum. Az фа!‘ ЖИеЁБпеЬ hüvejes kótö'-.` 
jik, Lig. phalangum vagìnali'tz., Lig. crucìa‘ta.l 
Az újakat hajlítók szijasinaìknak segíti'i liötöjili,c 
Lig. odcessoria гепатит jIexorum. ' ' 

lA’ Tzombon, e's a’ L_ábszdron; A’ Tsipö‘-v 
“от vápjának Asegítö köti'ijli, Lig. labri cartila 

. înez' aoetabulz' transversa, »AF tzomhf‘eïnek ke g ‚ _ 1 
rek /kötöj'e, 'Lìgn тег-езда. z‘nterarliculare [вто 
ris.. A’ té'rd‘nek há'txíl‘só kötöie, Lig. postz'cum gê 

" nu. 
l 

r 

A’ ke'zgyöke'rnek \ 

l 
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nu. A’ te'rdnek óldalastlag »fehvö hoszszń, 
ßötöie, Lig. laterale externumlongupaŕgenu. A’ 
t‘érclpek (_Sldalastlagèfekvö rövid _liöti'jjlç,_,â Lig. lateraq 

‘len 'eèxtjernam breve gen/u. ‘А’ té'rdmgliV 1,_ólda‘lastlagj 
fè’kv‘ö helsö выше, Lig. laterale [терпит gena. 

_ A’__tér<_ïnel\ вёл-езде; elö kötöjel, Lig. _cruciatum 
anticum gena'. A’ térdnek_ мины; keresztes hö, 
wie, ‘L'ië‘fcruciatum posticum gena. A’ félhóld. 
formav portzogónak ЕЩЁ)“ Lig. cartilaginum щ; ` 
ntilunaríúm. A"te’rdkvalátslnek liötö'jifLig’.` patel. 
lae. A’Láhszár‘t- és' "s‘zárkapo‘ís Едим felflvöY 'I_síì". 
‘Ё,’ 'Lig'. 'z'nterosse'um y'erin-is. А» szlárliapoŕsj alsó 
издать выше, k1Lig. exp-enzimas ‘inferiòris д: 
Ъи1ае." А’ шагъар'щааъ elö lsötŕ'>‘j¢=.~',4 Lig. jibulae"Y 
anterius.` A’,.szá¥l`îl'ap‘otsnak közflâp ` Ъёс6}е‚_ ` 

fìbulqe medium.Í _A’ srzárhapotsnala hátúlsó ьыёдд 
_ Y'Lig'. fibulae posterius." A’ Láhszárholiánalï дай!‘ 

forma Белые, Lig. iibiae ‘cleltoiçl'e’sï‘l ` _' _ ____ _ 
l ‚ А’ Labon':h Az uglë‘ó és a’ s_aîkigsçggt läözöttjg A’. 

rö’vfi’d‘köti'äk, Lig. previa. Az egyeneswhftrìtöm. Lig. 
perpendiculares. -A’ hajlott ЕЩЁ‘, _ выйдут, 
Az мышь‘; felwö так, Lig. шгщшм рёдпд 
¿s_a’ hajóf’ormatso‘nt каши: А’"‘г;1дё„;щё1е5 l‘i‘ç‘rtifja 
Lig. latam supernum. Az óldalestluagfehvölxotö, 
Lig. laterale. A’ зад‘, és hajóforrnatsont.. között'; 

' -‘A’ féllsö kötö, Ligî superius. A’”hâr<')___111szé_11'1'J 116161,' 
Lig. prismaticìxm. tA’ négyszéli'i I_sötö ‚ Lig` 
rhomboideum. Az alsó kötök", Lig.Ã> inferjofq.' 
A’ гады ¿S lïotzlra’tksol‘ltv I_íözött’n; A’ I_sülsö lsötö,L 

Lig. 
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Lig'. supeijiciariurń çxte-rnum. A’ belsö Ещё,‘ 
Lig. superficiali-¿um inter-(lumi A’ mély hötö, Lig.î 

_ profundum. ‚ЗА: óldalastla‘g’í'ekvö kötö,~;.Lig, su 
pçrjçiarium laterale. A.’ lábtalpnak hoszszú1-kö 
t'gìje.,fLig'. longum plantae‘ рейда. A’ hajlott» köfíö -, 
Lig. vo'blicyuum. "A’ne’gyszéli’i kötö., Lig. „rhom 
`boideum.' A’ hajpfónmaés liotzkatsont l’sözöft'tv .- A" 
fçlsö kfótt'j, Lig..` supewrßciuxle.v 'sùpernur_m;\..A’«`»ke- 
resztì'il4 felwt'iA Миф, ‚ЬЕ3‘.-_1!гмш@гза1е. `Aì hét-*msdn 
tok között fvlsvöy kötö, Lig.. liriterosseum. a'ÍA’vhar 
jóf’orma és éhformay‘tsontols köpött: A’ felsî'igköt’öh@ 
Lig, supernà, ól'dalgstlpg‘ felwö- fhbtt’ŕ, Lig». 
Iaierale..Az alsó. köti'lik, *Ligu inferiora. çgA’Äs’ot'z» 
L?, és a’ harpggglil'k e'ktsqnt hözött: A’ zlap'osshötö', 

_„ р1апит.‹; Az egyenes kötö, Lig. faim. А” 
hfs’ëeszfůlfek‘îö. 155131311, ,Liga --transuena-ling'. " A’ há 
r,o_m éktso‘nvtoklsözött.: A’ckençszßi'ilfekvfö hötö, Lig. 
Ítrxainsversçaile. A’ .hajlott _lg’öwtër-Lig. obliquum., A’ 
x‘ïjyid l „_ Lig'. breve;v A" liözéplábvnak` `_elst’i ‚ 
gsgntjç, és „вы élatsantlsözömy A’ „lábhátána-k 
liötöje, Lig; dqrsçzle. _A’ lábgalpának kötöie, Lig. 
Plgfllqïe.- NA’. liköge'plábnak másQdils tsontja., és а’ v 
hárornv é’ktsontplf». között-:J‘Ã’L-.helsö hajlott kötö ‚‚ 
Lig». оыйуцит‘ internum. Аж egyenes «kötös Lig. 
rectum. _A’. Àli-ülsô hajloçt fkö‘të, Ligrobliquum 
eßglßrnurrn;b ‘All óldalastlag f_elwô négyszéliä.-A lfn'títö,I 
Lig. _йцгё’грфгёдотёаоёфеита 'Az óldalastlag feh 
vg'iAeg‘ygpes-„l-ykänòfbx Lig. laterale rf'eétum,y A? láb-v 
taìphötö, : Lig.. „ринит; _ A’ :középlábnak hama». 

’‹ Г ‘ ’ ' @ik ~ 
\ 
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clik t'sontja, a’ három éhtsontfih, és’a’ hotzhatsone 
liözött: Az едет kötö, 'Liga rectum. A’ [10:2 
szú hajlott hötö, Lig. obliquum longum. A.’ 
mély óldalastl'ag` fehvö hötö, Lig. laterale profun 
dum.` 4A’ belsö óldalastlag fehvö hötl'í, Lig. late 
raleïnternurn. Az egyenes óldalastlag fehvŕ'i hö- 
t6, Lig. laterale rectum. A’ g'órbe óldalastlag 
тема kötö, Lig. laterale incurvum. A’ rövidI На} 
lott1hötì'i', Lig.- obliquum breve. A’ hözéplábnak 
negyedih ‘зонда, а’ hotzhatsont, és a’ harmadík 
éhforma’itsont hözöttvi A’ lapos hötö, Lig. pla 
num'. А’ heilen kees, Lig. ebb-quam. А’ belsö 
óldalastlag fehvö- hötö, Lig. `laterale internum. 
A’ hözéplábnah ötödih певца, а’ hotzhatsont, és a’ 
h'armadìh'éhtsont hözött: A’ széles hötö, Lig. la 
шт. A’ Выезды fekvö hötö, Lig. transversum. 
A’ hözéplábnah tsontjai hözött: A’ hereszti'il fehvö 
hötö'h, Lig. transversalia. Az óldalastlag fehvö‘ 
hötöh, Lig. анемии. A’ Lábújahnah izeih hö-b 
zött: Az óldalastlag fehvö höti'jh, Lig. lateralia.' 
A’ Lábinashúsoh sziiasinaihnah hötöji.` A’ Lábszár 
nah hüvejes ‚Юные, Lig. vaginale tibi'ae. A" 
Lábgyöhérneh heresztì'ilfehvö hötöìe, Lig. trans 
versum tarsi, s. cruciatum. A’ szárhapotsinash-ú 
seh szíjasinaihnah hötöje, Lig. tend‘inum muscu 
lorum peroneorum. A’ rongyos hötö, Lig. lacz`--` 
niatum. A’ ладу lábúj tulajdon hinyújtójánah hü 
vejes hötôje, Lig. vaginale extensoris’g роте!‘ 
pr-oprii. A’ nagy lábńj hoszszú meghajlitójánali 

hilve 
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__ Ix‘iíveîeßl k'ótöje, Lig., vaginale Flex-_Oris longi pol 
licis pedis. A’ meghajlítók szíjasinaiknak hüvejeß 
ВЫШЕ!“ Lig. vaginalia tendinum flexorum. _A’ 
meghajl'itók yszijasinailmak segitö kötöiik, Lig. ac 
cessoria tendìnum fleœorum. A’ kin'yújtók szí 
jasinái‘knak kereszmlfekvö Löwin', Lig. iendinum 
extensorum transversa.' _ " j" 

A" Zatskós. kötö‘lf,_ Lìgamenta Cap 
s‘ular-í a béborítják а: izeket, mint egy hártyás 
'mais myeneli: _ a a " ‘ 

А’ Fön: _Az alsó ‘Allkaptzának швы; kötöje, 
Lig. capsulare max_illae inferioris. A’ hallótson-v 
vtotskálmalf. zatskós kötöj’ìk, Lig. Capsularia vossi 
culorum auditus. A’ nyelytsontoknak zatskós. lìö~ 
töjik, Lig’. vvc‘apsularia ossium linguae. Az elsö 
nyakgerintzilek zatskós kötöje, Lig.V capsulgl'ß QSL 
sis ocvcipitis cum atlante." ` ' 

А’ Hdtgerintze-n .-» A’’gerintzekneli’Á keŕeszs. 
uname kiállásaiknak mslm.' kms-5gg. Lig. Сары, 
processuum obliquo'ruzrl` ‘ _ 

Az Óldazßordiikon? A. óldalib‘oidál. nagyobx. 
feîeiknek zatshós kötöj’ik, Lig. caps` capìtulorunfl.` 
majorulncostarum. Az óldalbordákjkissehh fe-V 
jeiknek zatshós hötöjqik Lig. caps.. capit_ulorum._A 
minorum costarurn..l A.’ мамам óldalbordálii.l 

l__portzogóilmak zatskós lsötöjik, Lig. cap. шиш 
ginum costarum verarum. i ‘ ` 

А’ Medentze'né A’ ‘гагьштвёпшаъ zatskóïs, 
шар, Lig. caps. ossis coccyg‘is,- 

и 

А’ 



#2% ‹ 172)- à@ 

’_ `- yá’llîñ’áltsoń, e's V'dlllàpbtzk‘án.: xA_’I'Vállf 
`1aólfsnak Мышка; kötöje’, l'Lig'. 'lclailiculà'd' capsu 
мм ьп‘щт.’ `А’ щцьыгзпаь sgtúlssigůgó. 1.5. 
‘Еще; Lig'. 'rclaviculae capsu'lare_posticúni'g'ïQ 
‘ A’ líàron, e's Hönyökò'rz.: A’ Kgrìè'okqtf’ejénel; 

— гшзнёз I köt'ôje, Lig. capsulare î’,capitis` qssishu- - 
meri. A’ könyökiznek zatsiaós kötöje, _Lig..papsu`- 
lare cubiti. A’ vkönyökox'vsóxèali gyi'ir’ůslîïöföjç‘. Lig'. 

n i y bapsularasupèrl'us, s. corenarium'ŕadii. Á’ Ы’ 
nyököt e's a’ kézgyökeret öszvefo’glalö` „Ещё; hö# 
tö, Ligí'ŕç'zpsulare iry‘èrius. " i y l 
'Y A’I‘He'z'êni A’ Héz’äyölaér tsontokn’a'l'i` z’atskös 
liö‘tŕ'ijik’, Lig'. ‘(:qzpsllla'ríg'lV òssi'gftn‘lt 'carpa'. Y A’ közép 
ьёшъщьььаъ "z'atskós Löwin., Lig. c'aìsularia 
ossiunfz mè'tdcarpi. "A, 'lá’é'z’l’ìíaknak zatskós Iiötöjik, 
Lig.' caplsularia'digiibŕuńì. ` ` 

Az alsó Ue'geÍíenIQÍA’ Tzombtsont feje’nek 
ńàgy zatsléós 'fáö’töje , Lié'. cabsulare magna-m fe 
rńoris. 5.1K” të'rdiznek" zatskós kötöje, Lig. capsu 
Iqre- articlgl; gena.y A"l s'iárkapots felsö végének 
так“ Lötöje. Lig. capsiilare extremitatis supe 
rioris jibulde.- A’ Lábszárt és a’ lábgyölíe'rt ösz 
.vefoglaló‘iatskós kötö, Lig. juncturae pedisl cáp 
sulare. "A3 Lá'bgyökértsonltoknak zatslsós kötöjik, — 

-Lig. caps. Tursi. A’J kö’z’éplábtsontoknak zatskós 
lsötöjik , Lig. cdps. metatarsi. A’ Lábújak щей!‘ 
nek zatskós kötöjjk. Lig. capsulania digitorum 
pedia. ’ 

l 
n 
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A’ ts’ontohnah mozrlító eszhözeih azA [пайщ 

soli. Az ege'sz emberi testben 574 találtatih. 

.._ A’ Fön. 

A’ Iiafponyán: A’ homloh inashúsoh, muscu 
li frontales ,- a’ nyahszirtinashús’oli, musculi ос 
cipitales. 

A’ Hallóeszliözöliön: A’ ft'ilneh felemelöje, 
т. attollens auriculae; à.’ fülneh hátrahúzója, m. 
retrahens auriculae, -"ef‘ll'ül hülsö harimájánah 
nagy inashúsa, т. helïcis major; a’ fül hülsö 
harimájánah his inashúsa, т. helicis minor; a" 
fülszegìnash'ús, т. tragicus; a’ fül Ñellenszeg inas-J 
hús, т. antitrag'icus; a’ fülneh heresztì'ilf'ehvö 
inashúsa, m. transversus auriculae; a’ dobhár 
tyánah feszítö inashúsa, m. tensor tympani; Áa" 
dobhártyánah hitágitó inashúsa, т. laxator tyrrii 
pani; a’ halapátsnah h_ülsi'i inaehúsa; m. mallen"` 
сжег-низ; а’ hengyelinashúsa, m. stapedìus. i 

A’ Látóesizliò'zò'liön; à’ szemhéjahnah gyì'iri'ifor 
ma inashúsoh, lm. orbicularis palpebrarum; a’», 
szemöldöh inashús, m. corrugator supercilii; a’ 
felsö szemhe'jahnah felemelöjer m. levator- palpe-.> y 
brae superioris,° a’ szemneh felsö egvenes inas-` 
húsawm. rectus superior ,- а’ szemneh alsóegyenes ’ 

inas-y 
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inashúsa, rn. rectus inferior,- a’ szemnek laüìsö 
egyenes inashúsa, m. rectus externas,- a’ пешие!‘ 
helsö egyenes inashúsa, т. rectus internas;y a’ 
sze‘mnek felsö hajlott inashúsa, m. obliquus supe 
riorg. a’ пешие!‘ alsó hajlott inashúsa, m. obli 
quus ìry‘èrior. 

Az Órron': Az Órrlyukaknak öszvehůzó inas 
húsa, т. compressor narium; az órrszárnynak 
lehúzója, m. depressor alae nasi,` az órrvàlasznak 
inashúsa, т. nllsalis labii superioris,l az ón; 
szárnynak, és a’ felsi'i ajaknak fe’lemelöje, m. leva 
tor alae nasi, labiique superioris. 'I 

A’ Szájajaliolton; A’ felsö ajaknak felemelôje, 
m levator labii superioris; a’ szájszegletnek fel 
emelöje, m. levator anguli oris; a’ his járana` 
inashús., m. zygomatìcus minor; a’ nagy járom 
inashús, m. zygomaticus major,- a’ száiszegletnek 
lehúzója, т. depressor anguli oris; az alsó взай 
nak lehúzója, m. depressor labii infèrioris; a’ 
pofa inashús, т. buccinator; a’ зайца!‘ gyì'iri'i 
formá inashúsa, т. orbicularis cris,- az állnak fel 
emelôje, т. levator menti, т. incisivi. 

Az alsó Állliaptzánalt inashůsai: Az alsó All 
lsaptzának hét hasú inashúsa, m. digasìricus ma 
`îlßillae inferioris; az Alltsontnak inashúsa, т. 
masseter; а’ vakszeminashús, .m. tempor‘alis; a" 
külsöszárnyinashús, m. pterygoideus externas; 
a’ helsö szárnyinashús, ni- pterygoideus internas. ‘ 

А’ 
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A’ Nyellflneli inashúsai: а’ ‘мышцы-„угн 
inashús , m. styloglossus; az Allnyelvinashús, m. 
genioglossus; a’ nyelvtsont nyelvinashús, m. hyo» 

. glossus; a’ nyelvinashús, m. Индиана 
Az ínynelt inashúsai: az inynyelöge'geinashús, 

m. palatopharyngeus, a.’ nyelvinyinashús , m. glas 
sopalatinus, s. constricto'r` isthmi faucium; az 
ínynek felemelöje, levator palati mollis; az iny 
век feszitöje, m. circumflexus palati mollis; a’ 
nyelvtsapnak inashúsa, т. Azygos uvulae. x 

yA’ N 'elöge’gqfönek inashúsai.- a’ nyelöge'ge 
fônek бананы-1:6“; т. constrictor pharyngis sin 
perior, medias, et injèrior; a’ töviskiállásúmye-` 
lögége inashús, m. stylopharyngeus; a’ hallóküru 
nyelögége inashús, m. salpingo-pharyngeus; az 
inynyelögége inashús, т.` palato- pharyngeus. ‚ 

A’ Lehellógdgçfónek inashúsai: a’ gyì'iri'i 
paisforma portzogó inashús , m. cricothyroìdeus; 

Aa" hátúlsó gyi'iri'i - kannaforma portzogó inashús , ` 
m. crico arytenoideus posticus; az óldalastlagfek 
vö gyi'iri'ilsannaforma portzogó inashú's, т. crico 
arytenoideus lateralis ,- а’ paiskannaforma portzogó 
inashús., т. thoreoarytenoideus; a’ kannaforma 
portzogós inashús, т. arytenoideus; a’ paiskehl 
fedél знаешь, т. thyreoepiglotticus; a’ hanna 
kehlfedélinashús, m.aryteno-epiglotticus; a’ nyelv 

’kehlfedél inashús, rn. g'losso-epiglottìcus. I 
A’ Nyalio'n fekszenek е’ következendö inas 

-húsol‘.: a’ nyalmak széles inashúsa, т. lau'ssz'mus 
colli, 
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colli; a’ {Ы elörehúzö ina'shús, m. легла-Леша‘ 
mastoideus; a’ nyelvtsontnah lehúzója_, m. omo 
hyoideus; a’ mejnyelvtsont inaslliís, т. stermahy-y 
oideus; a’ lehellögégçföneh lehúzöja, m1 sternc 
thyreoideus; ‘а’ nyelvtsont - paisfornia 'portzogó 
inashiís, m. hyothyreoideus; _a’ лещ Allenyelv 
tsont inàsliús, m. mylo-hyoideus; а’ heshep'y All~ — 
nyelvtsont inashús, т. genio-hyoicleus; d.’ tövnis-ß 
hiállású nyelvtsont inashús, rn. stylo-hyoideus. 

A’ Mejje п fehszeneli: а’ mejneh nagy inasa 
húsa, pectoralis major; a7 шаре!‘ his inashii--A 
sa, m. peetoralis minor,- a’ nagy fi'ire'szes inashlis,l 
m. serratus anticus- major; az óldalbordáh hözött 
fehvöfhiiszonhét pá’rAinashúsoh, m. intercostales; 
a’ mejóldàllioi'da inashús, m. _st_erno-'costalis, sew’ 
ltriangularis sterni; az ágyéhhártya, diaphragma. 

LA’ Has’on fehszenèh: a’ hasnah hülsö ha);V ' 
lett inashúsa", m. _o_bliquus externas" abdominis; > 
a’ hasnah belsö hajlott inashúsa, 1n. obliquas in-` 
ternus abdominis; a’ hàsnah hereszti'ilfehvö атм; 
lahm’. transversus abdominls; a’. liasnah egyenes 
inashlisa, m. rectas abdominis; à’uhasnah 151113 
forma пазы“, т. pyramidalis; a"töhöhneh inas- ^ 
húsa, т._ Cremaster. , _ ' ` ‘ 

Á’ Hátg'erintzen' fehsze'n‘eh:- A’ tsuhlás 
.inashús ,fr т.‘ cucullaris, s. vtr’ainzzius ; a’ hátnah $16 
les щиты, тЦаЦ'ззЕтш dorsi; a’ his négyszeéY 
gü: аминь, m.. rhomboidéus" minor,- а’ nagy' 
ne'äyileëj'ininashiis, m.- rhomboideus major; a"lv1á«- 

t'úlsó 
«I 
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Itúlsó- f'elsö fi'ir'észes inashús,'m. serratus postíc'uä 
superior,- а’ hátúlsó alsó fí'ìrészes ínashús, т. ser-1 
ratas posticus inferior,- a’ válllapotzhának feleme 
löje, т. levator' scapulae'; a’ fönek- szijinashúsa, 
т. splenius ca'pilis; a’ ńyahnah „даты“, m. 
splenius' colli; a’ nyáhnäh héthasú inashúsa, m. 
biventer cervicis,l a’ nagy öszveszövött inashús, 
m. complexus cervicis; a’ his ösz-veszövött inasß 
hús, m. trachellomastoideus; a’ nyahnah heresz 
ti'il f'ehvö ямы“, т. transversalis cervicis; a’ 
nyahnah lemenö inashúsa, т. cervicalis descen 
-densg az `óldalholfdeìhat. гейши; három inashlís'oh, 
т. acalenus anterior, medias, p'osticus; a’ hât 
пай hoszszú inashúsa, m. longissimus darsi; a’ 
heresztágyéh inashúsa, ~m. sacralumbalis; a’hátnah 
nagy tövis inashúsa, m. spinalis dorsi; a’ hátnah 
his tövis inashúsa, m. semispinalis dorsi; a’ nyah 
nah his tövis inashúsa, т. semi'spinalis cervicis; 
а’ hátgerintzneh „мёд inashúsa, m..multifìdus 
spinae; a’ gerintzehneh tövisseih .hözött fehvö ina-s 
húsoh, m. interspinales lumborum. darsi, et cer 
vicìs; a’ gerintzehneh hereazti'ilf'ehvô hiállásaih hö 
шт lévö inashúsoh, т. interlransvensarii lumba 
rum, dorsi, -et cervicis; az óldalbordáhnah rövid 
felemelöih, levatores costarum breves;` az óldal-f 
hordáhnah hoszszú -felemelöih, т. levatores costa 
rum lungi; a’ {дней 11%1111156 nagy egyenes inas 
húsa, m. rectas capitis po'sticus major; a’ föneh 
hátlílsó his egyenes inashúsa, m. capitz's posticus ’ 
minor,- а’ ft'ineh alsó hajlott inashúsa, т. obli' 

M quus 
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quus capitis inferior; a’ fönek felsö hajlottk inas 
húsa, m. lobliquus capitis superior; a’ fönel; elö 
egyenes nagy inashúsa, т. rectus capitis anterior' 
major; a’ fönek elö kis egyenes inashúsal,~ т, re 
ctus capitis anterior minor; a’ ft'ineli óldalastlag 
fekvöinashúsa, т. rectus capitis lateralis; a’ 
nyalmak hoszszú inashúsa, m. longus colli,- az 
ágyéknak négyszegleti'i inashúsa, m. ,quadrantsV 
lumborum. 

A’ Ítò‘ze'phúson, seggen, e's a’ nem 
;z öre's zeke ny fekszenek: a’ köze’phúsnak keresz 
tůlfekvö felsö inashúsa, т. transversus perinaei 

’ lsözéphúsnak kereszti'ilfekvö mély superjìcialis; a 
inashúsa, т. transbersus perinaei profundas; а’ 
segnek kůlsö öszvehúzója, -m. sphincter ani exter 
nus; a’ segnelf. belsö öszveszoritója, m. sphincter 
ani internas; а’ ’segnek felemelöje, т.` levator ani; 
a’ farkszírttsontnak inashúsa, m. coccygeus; -a’ 
monynak felemelôje, m. ischiocauernosus, s. ere 
ctor, s. sustentator penis; а’ vizeuötsönek inas 
húsa, m. bulbocavernosus, s. accelerator' urinae;I 
a’ fontveszszöńek felemelöje, m. erector clitoridisg 
a’ nádrahüvelynekl inashúsá. —т. constrictor cunni. 

A’ Felsö végelien. A’ Vallon fekszenek: 
A’ vállkólts inashús, т. sllbclavius. x 

A’ Iíaron a’ válllapotzikának tövise fçlett 
fekvö inashús, m. supraspinatus; a’ háromszegi'i 
Larinashús, т. deltoideus; a’ Válllapotzkának tö 
vise alatt fekvö inashu's, т. infraspinatus; a’ kar 

' nah 
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nah his heréh inashúsá, terès minor, a’ harnah 
a’ 7511115 

't potzha alatt fehvö inashús,' т. subsaptllaris; а 
Vllorog-harinashlis , т. coraco1brachialis. 

A’ líönyöliön: a’ Ваша!‘ hétf‘eji‘i inashiisa, т. 
biceps Vbrachii; a’ belsö harinashiís, m. brachiad 
lis internas; a’ harnah háromi'eji'i inashiísa, m. tri 

I ceps brachii; a’ Вата!‘ his hinyújtója, m.. anco. 
I \ 

naeus parvus. ‚ 

A’ He'zen: a’ tenyérneh h‘oszszú inashlîsa, т._ 
palmaris longus; a’ tenyérneh rövid >inashiísa,x т. 
palmaris brevis; a’ hézgyöhe’rneh hülsö meghajtója, 
т. flexor carpa' radialis,- a’ hézgyöhe'rneh belsö 
meghajtója, m.jlexor carpi ulna'ris5, a’ hézgyö.. 
hérn’eh be’lsö hoszszú hinyújtóia; mfextensor car 
pi шагам longus; a’ hézgyöhemeh belsö rövid 
hinyújtója, т. extensor carpi radialis brevis; a’ 
he'zgyöhérnehfhülsö hinyúitója, т. extensor carpi 
ulnaris', a’ he’zneh hoszszú hif'ordító-ja, т. supil 
nator longus; a’ hézneh his hif‘orditója, т. supi 
nator brevis; a’ hézneh hereh béf'orditója, m. pro. 
nator teres; a’ hézneh négyszegi'ì béi'orditója, т. 
pronator quadratus. _ — . 

A’ He'zújjalinali inashúsaih: az ůjjahnah által-r 
fiírott meghajtójoh, m. _flexor digitorum commu 
nis sublimis, s. perforatus; az iíjjahnah általf’úró 
meghajtóioh, m. Леша!’ digitorum communis 

, . ,l ‘ ‚ profundas, s. perf'or‘ans; a’ feregfor'ma mashúsoh, ‘ 
т. lumbricales; а’ héziíjjahnah hinyújtójoh, т. 
extensor digitorum communis. v ì 

` М 2 A’ 
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A’ hüvelyelmeli tulajdon inashúsai : a’ hiiwielyh 
_heh hoszszú meghejtója, т. flexor pollicis longus; 
a’ hüvelyhneh rövid meghajtója ‚‚ т. _flexor polli 
cis brevis; a’ hüvelyhet a’ his újf‘elé húzó, m. op 
ponens pollicis; a’ lhüvel'yhneh rövid elhiízóía, т. 
abductor brevis‘, a’ hüvelyhneh hoszszú elhúzója, 
т. abductor pollicis longusg'a’ hüvelyhneh'hosz 
szú hinyújtója, m extensor pollicis major,- а’ hü 
vel’yhneh hinyújtoja, m. extensor 'pollicisminorg' 
a’ _hüvelyhet a’ töhhi újjahhoz húzó V'in.'¢1sh1ís, m. 
Iadductor pollicis. ' l 

A’ Мимо újnali tulajdon inashúsaii a’ mu 
tato újjnak tulajdon hinyújtója, m. extensor digi 

_ti indicis proprius', a’ mlítató újjnah elhúzója, m. 
abductor indicis; a’ hözéptsontoh hözött fehv’i'i 
helsö elsö, -és másodih- 'inashús, т. interosscus 
internas primas, et secunclus. 

A’ Íiöze'p újnali tulajdon yinashiîsai: a’ hözép 
héztsontoh hözött fehvi'j hülsö yelsö, és másodih 
inashús, т. inter osseus externas primus, et se 
c_unclus. 

А’ negyeclili' újnali tulajdon ínashúsai: a’ hö 
zéphéztsontoh ваты; fehvö helsô- harmadih inashús, 
inter osseus intern'us tertias, et'l'nter osseusiex 
ternus tertius. 

` ‘A’ liis l'ijnaliftulhjdon inashúsai: а’ höie'phéz 
tsontoh hözött fehvö helsöi'negyedih inashús,"m. 
interosseus, internusquartus; a’ his iíjnahfhinyúj 

\tója, m. extensor digiti 'minimi propriu's,` a’ his 
" 4 líjnah 

‘ v 
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újnak tulajdon elhúzója,` т. abductor digiti mi 
nimi; a’ his újnak rövid meghajtója, т. _Ílexor 
brevis digiti minimi; a’ Isis újnak béhúzója,~m. 
орропепз digiti minimi. ' 

Az Alsó >Ve'geltneli inashůsaik. 
A’ Tzombnak inashúsai: a’ tzombhüvel nek У 

feszitöie, m. tensor `fasciae latae; a’ nagy ágyék 
. h, . _ , k. , . h, mas us, т. psoas major, a 1s ágyek mas us, 
т. psoas minor; a’ belsö tsipô inashús, т. ilia 
cus internas; a’ nagy ülö inashús, т. glutaeus 
maximus; a’ këze'p ülö inashús , m. glutaeus me 
dias,- а’ kis inashús, т. gtutaeus minimus; 
a"lsörtvef`orma inashús, т. ругуё'огтёз; а" felsö 
liettö's inàshús, т. gemellus superior; az'alsó ket 
tös >inashús,`1’n. 2згетеишя inferior; a.’ belsö be'dugó 
ínashús, т. obturator internas; a’ tíombnak 

I .n ‘ ' r .' 9 хщь’узгеёп lnashusa, т. ‹/цас1гаш$ _]ётог15; а 
külsö be'dugó inashús, т. obturator externas.; a’ 

»szeme’remtsont inashús; т. pectineus; a’ tzombnah 
Y 

hoszszú öszvchúzó mashúsa, m. adductor longus', 
a’ tzombnak rövid öszvehúzó швы”, т. 'addu 
-ctor brevis; a’ tzombnak nagy öszvvehúzó inashú. 
sa, m. „ад-„ст ntagnus. _‚ ~ 

IA’ Laôsza'rnalt inashúsaî: а’ tzombnak egye 
nes inashús'a, т. rectas femoris; a’ tzombtsontok 
inashúsa, m. cruralis, et subcruralis; a’ петь 
nah külsö vastag inashúsa, m. vastas externas; 
a’ tzombhali lbelsö vastag йшщъййвах т. vastas in 
ternus; а’ tzombnak kétfeji'i атм“, m.' biceps 

‚. ‹ n 
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' `ferrlorz'sg а’ fe'lszíjas inasos 'inaslíús'hni semìtendù 
l nosus; a.’ félhártyásos inash‘ís; m. .semz'membra 

nosus; a7 tzombnak leghoszszabb Yinashúsa, т. 
sarlorius; a’ tzómbnak vékony inashúsa, m. gra 
cilz's; a’ térdhajlásnak inashúsa, m. рорШеиз: 

А’ Lábnali ínashúsai: »a’ sz'ártsontnah elô {паз 

húsa, т. tibialis amicus, а’ 52ё1‘15отг1а11 hàtúlsó 
inashúsa, т. tibìall's postz'cus,-'a’ szárkapotsnak 
középsö inashúsa, т. peronaeus tertz'us;»a’ 52111‘ 
kapotsnak hoszszú ińashúsa, m. peronaelhzs lon 
gus; a’ szárkapotsnak rövid inashúsa, n3. pero 
nqeus briepis; ‘а’ lábikrának kqttös~ inashúsa, т. 
gasirocnerçz'us; а’ 1Ё1Ь1111‘А11а11 inashúsa , т. soleus; 
а’ vlánbtalpnala irgashúsa, m. plantaris. ’‚_ 

_A’ La'bújaÍ-'nali inashú’sai:` а’ lábiíjaknak kö 
zönse'ges hoszszú kinyújtójok, т. extenso? (“8:1 
torum ¿ommunis longus; á’ lábújaknah rövid 1.1. 
nyújtójok, m." extensor dígitorum communie 
brevl's; a’ n_agy lábújnak r'óvid, és hosïszú 111 
11у111161а, т. exlensor hallucis brevz's, et longuvs; 

/ ‚ а’ láblíjaknak rövid meghajtójok, т. jlexçr bre 
-UI’S dìgitorum pedis; a’nagy Vlábújnah rövìd meg. 
hajtója, m,flexor brevìs hallqcis‘, а’ 1‘15‘11111111]— 
nali rövíd meghajtója, т. „flexor brevis digiti m12I 
nimì рейде; а’ lábúj'aknak hoszvszú meghajtójoln 
mljlexor longus digitorum pedia,- а’ nagy lâh 
újnak hoszszú meghajtója, т.‚/1вхрг longus hal 
lucìs; а’ Гё1'1г51`01'та1па511115011, т:1итЬт_1са1в55 а’ 
Dagy lábújnak elhúzója, т. abductor hallucis; а.’ 
nagy .lábújnali béhúzója, m, adductor hallutìís; 

a 
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a’ lábtalpnak kereszti'il fehvö пазы“, т. trans 
versall's pedis; а’ hözépláhtsontohnah hülsfö elsö , 
másodih, harmadih, negyedih- inashúsoh, m. in 
terosseus externas primas, secundus, tertius, 
quartus; a’ hözépláhtsontohnah helsö‘ elsö, таят 
dih, harmadih inashúsoh, interosseus internas 
a’ his lábújnah elhúzó inashúsa, m. abductor dí-y 
gill' miniinl'. 

.. 228. 

Az ~eddig elöszámlált ’inashúsohnah munhájoh 
az eleven emherhe a’ mozgás , melly áll az inashú 

_ sohnah egymásután höveihezö öszvehúzásohhan, és 
'hitágúlásohham _Ezen eleven tehetsége az inashús 
'nah neveztetih mpzdz'thatósdgnali ,_ mobilitas, seu 
irritabililas. ` v _ _ 1 

Ноъуе’ mozdithatóság magát hinyilathoztassa 
e’ hövethezendö dolgoh szühse'geseh: >1. az_inash1ís~ 
nah alhatií részei, föhe’p’ a'z inashúsos szálhäi min 
den sérelem nélhi'il legyeneh; 2. az inashúsnah ér 
zöinai természetes állapótjohhal hiqanah; 5, -szin 
te lîgy az inashúsnah árteriáji, és vénái is; 4. её)’. 
ösztönneh alhalm'aztatása. 

Az ege’sséges állapothan a’_,hözön`séges ösztön 
az aharat, melly hülönös sebességgel az agyvelötöl 

'j l v ’ . ‚ ’ . az erzömah által az, aharatos ln’ashusohra elter’ed; 
I e's így àz állás, yja’u‘ás, ugrás, szaladás, és más 

hülömhféle aharatos mozgásaih'a’ lábahnah, he 
vzehneh , és törsöhneh elöhozattatncal'.;- úgy az emhe-~ 
'ri szó, és heszéd is. 

` 
TIZE 
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TIZEDIK TZIKKELY. 
'Az Emberi sad, e’s ybestre’cl, 

§. 279. 

‚А: Emberi szó, Vox humana, .azon hang, 
melly itz embernek szájából )'ön ki. Készíttetik e’ 
hang a’ tüdölsböl `lsilehellet lev'egöböl a’ Iehevlli'igé-` 
ge fejében. 

ä. 25o, 

A’ Lehellöge'génelsfeje, Larynx, öt nagyobb 
portzogókból yvagyon öszvefoglalva; a’. paisforma 
portzogó,y cartílago thyreocliea; a’ gyi'iri‘iforma 
portzogó, cicricoidea; a’ hét öntözö kannaforma 
pórtzogók, e. arytenoideae; la’ gégefödö, epz'glo 
tis; és négy his portzogótskák; mindnyáján kötök 
мы еёушёздтбц, e's a’ nyèlvtsonttal öszvekap 
tsoltatńak; és inashúsok által mozditatnak. Ezeh 
a’ portzogók formálnak egy elasticus üreget, melly. 
nek belsö színe egészszen «be’ vagyon boritva, eres 
iakonyhártyával, melly a’ torokból ide elterjed. 
Ebbe a’ hártyába, e's a’ ge'ge'nel'. inashúsaiba elvan 
nàk osztva az e'krzöinalmali ágaik, mellyek 1115161). 
ben a’ 'tizechk pár agyvelö érzöintól , némellyek a’ 
tìzenkettöflík pártó’l', e's az óldallaordák nagy 6:26 
ipától ,szármoznah A’HGégének üregébe vagyon 

egy 
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egy háromszegl-eti’i hasadék, a’ hanghasade’k, ri' 
ma glottz'diß; ezgkvnek -lsét óldalain fekszenek a’ 
banghasadëknak négy Löröji, ligamenm rimae 
glottidis, s. thyreoarytenoz‘de'a; mellyek köz‘ótt mind 
а’ ‚116110161 а’ gégének ~takonykebe1ei, ventriculì 
larryngis találtatnak. l ` -\ 

\ 

А’ Ыуа11па11 els‘c'í részér'lvafpaisforma, а’ gyì'i 
1 

yx'i'ii‘orma portlzogókon, és а’ lehenôgégénlek legfel' 
„ 561012) 12652611 felsszih 0’ ßaz‘ísforma iliráshl'çs, glam 
ì dula thyreolfdqa, l Ik, y 

§. 151. 

A’ Szó .forltnáltatili` а’ hanghasadékban, mi- l 
d'r'in а’ 111116111161 kilehelt levegö‘ által а’ hanghasa 
déknak-lsötì'jji rebegö mozgásbaœ-étettetnela; melly 

‚ mozgás magával а’ gégében lévö levegövel 110201 
tetik. 

Az emberi hang erössebb, vagy gyengébb; 
magossabb, vagy méllyebb; а’ mix_1t az- aliaratnak 
ösztöne're /a_z e'irzöìnvah `zêlstal‘az inasHúsok а’ hánghœ 
sade'kot johban kitágitják, vagy jobben öszv'ehúz. 
z’áli‘I а’ hanghasadéknak laötöi jQbban meg‘gfeszítet-I 
:nek2 vagy leeresztetnels; а’ hangos gége j_obban 
felemelte'tik, vágy mélyebben lenyomattatiht 

Az Emberi hangnak erössége., magossága, és’ 
kellemetesse'ge igen vált’qzik a’ mejüreg‘nek, а’ tü 
dölàhek, a? lehellögége’neli, az -érzi'jín’almal'., és az 
alötehetéégnek Lülömbféle áuapqtjaikfa nézve. 

l - 1 5, 252. 
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A’ Gégében forrnált hang a’ szárjnáh, ¿s órrnah 
v üregjein heresztì'il mégyen , a’ lá'gy ínyneh ,_ de fö 

` ‘ 5.. 255, 

hépen a’ nyelvnehn és a’ szájejahohn‘ah aharatos 
mozgásaih, és a’ fogah által hülömhféle változáso 
hat szenved; i’gy formáltatnah a’ hetì'ih; eleinte a’ 
magainhangzóh7 azután a’ mássalhangz'ôh; ezehhö’l. 
formáltatnah a’ syllaháh‘, ezehböl a’ szavah; à’ 
heszéd; melly által az emher gondolatjait másohhal' - 
hözölheti; éßy igy emheri töhélletességét leginháhh 
elômozdithatja. v 

` ‘f 
 

TIZENEGYEDIK TZIKKEIALl 
\ 

A z A l u v a' s. 

‹ " _ » 

\. 

Az eleven emherneh azon âllapofja, mellyhen mind 
az organicus, mind az állati munhájit „мышца, 
neveztetih e'brenle'telnek, vigilia; melly állapot s0 
háig‘nem “мы, az éli'itehetség megfogyathozih ‚› 
azért hövethezih шахта mindég az aluvás,~ somnus. _ 

Ё). 254. 
. _ \ Az yaluvás jelenti megát az álmosság МЫ; а’ 

test ‚Штат; a’ gonäolhozás nehéz; az emher депо 
y ай‘; 

'- 

l 
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zik; nyújtózkodikr; a.’ szemhéjai leesnek; a’ test (‘16 
löngél; ‘így az ember elaluszik. ` 

Az 'aluvásnak idején megszi'innek az akaratos 
mozgások, és a’ kü'lsö érzések; az organicus mun 
kák, az emésztés, a’ bészivás, a’ vérke'szite's', a’ 
vérforgás, a’ lehellés, az elválasztás, a’ táplálás, 
a’ kigözölc's, és az (‚Дай шеЁеъ’реК készíte'se gyako 
roltatnak szi'inetnélhì'ìl, e's pedig a’ testnel‘i fel 
tartására nézve jobban az aluvás alatt, mint az 
cbrenlételkor. ` 

§. 255. ., 
\ 

A’ mély aluvásban a’ vbelsö érzés is nyugszík; 
ha az álom nem mély, akkor a’ belsö érze's nem 
nyugszili egészen; a’ képzelödés külömbfe'le képe 

` het hoz elö a’ lélekben; вы!‘ az a'lmali, somnia; 
mellyek felgerjesztetnek részszerént a’ testben je 
lenlévö ösztönök' által; részszerént az elöbbeni nap 
немец esméreteknek emlékeztetések Май. 

Кй1бпбз állapotja az aluvó embernek az, melly 
ben noha a’ külsö -érzö tagok mind nyu‘gszanak, 
még is a’ belsö e'rzö tagnah ‚ tehetsége által algara 
tos mozgásokat, és más állati munkákat végbe 
visz, l'nintha ébren vo1na5- mvelly tselelsedeteiröl, 
felébredvén, semmit sem tud", `somnambuli, luna 
tici. Ehez valamiben hasonló (Шара: а’ somnus 
magneticus. ‘ 

.l 256. 
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‚ 256. 

Minekutánna az allllvás bizonyos ideig tartott, 
а’ mi az életnek ideiére, és а’ testnek tulajdon 
t’erme'szetére nézve váltòzik, az e'lö' tehetség megént 
megszaporodik; azért az ember felébred, vagy ön 
liént, vagy egy 11.1.1156 ösztönnek ёгде111ё5ёге.`‹ A’ 
fflébredt ember nyújtózih, ásítozìk', annakutánna 
az aluvás idején öszvegyi'ilt nedvesse'geket kiüx'e-` 
516-- А’15епс1е5 aluvás után az ember 1111п(1епгё‹ 
szeiben e’rzi élö erejének gyarapodását. 

 

A’ NEMZÖ MUNKAKBÓL. 
§. 257. ' 

Az eddig megmagy'arázott munkájì az eleven em 
bernek mind а,’ hét Ne'mnél jelen vannak; de а’ 
Nemze'snél mindeggyik Nemnek tulajdon munkéúì- 
vannakg’azért is ezek Nemzömunîiálinali,functìo- 
nes sexuales, neveztetnek. lIll'yenlek a’ férjfìnáî: 
a’ férjfìmagnak ke’szítése, e's laiiiresítése,l az asz 
sl‘zonyi nemnél: a’ hószám, а’ fbganâatás, а’ фер 
hesség, а’ szì'ìlés, és а’ szoptatás. 

ELsö 
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ELsö TZIKKELY. 

A’ ‘fer-ifnmagnal.A lie'szz'te'se, e's liiù'resz’te'se. 
Ё. 258. 

l 
’ А férjfl nemzötagohhoz tartoznah: a’ töhöh; a’ 

_magzsinór; a’ maghójagoh; az elö‘állóihráshůs; e's 
a’ mony. 

A’ Tököli, Testefi,A s. Testiculi, az Embryo 
nál a" heteclih hólnapig a’ hasnah üregéhen fehsze-' 
nek; annahutánna az ágyékgyi'iri'ín hereszti'il jön 
neh a’ t'o'lizatslíóba, scrotum,v melly „мы hár 
tyája, tunica dartos, által hét részre vagyon el 
választva. Bé vannah horitva három hártyáhhal: 
a’ hülsö a’ töhneh, és a’ >magzsinórnah hözönséges 
hüvelye? tunica vaginal/is funiculi spermatici, et 
testis communis; mellyen штык а’ töhöt’í‘el 
emelö inashúsnah „так, Cremaster; a’ másodíh. 
a’ töhneh tulajdon hártyája, tunica propria testis, 
melly vizhártya, és egy mindenfelöl hézárt zats 
hót formál; ez alatt vagyon a’ harmadih, a’ belsö, 
erös, fejér, агент hártya, tunica albuginea te 
stis; abbe fehszih a’ töhneh tulajdon Иду áll'attya, 
melly a’I mag arteriáhneh, vénáhnah, „мать. 
neh, és érzöinahnah tulajdonhépen öszveszerhesz-Á 

a’ hajszálúerehnél Без сет: soh á¿,¢ats»háihbóll áll’.- 
` döilneh 

\ 
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dödnek a’ legvékonyabb' x‘nagtsövetskék, ductus se 
minales; ezek a’ tölmek felsö` végén öszvef'olynak 
nagyobb гад/вып, utóljára egy tsölae; melly hosz 
szú tsö a’ tölmek hátán tzellásszövettel öszvefog 
lalt sok hajlása által egy hoszszú testetskët formál, 
a’ töliölitóldale'lija, epydidimis. 

\ 

' 259. 
l 

Mindeggyili tök függ az Magzsirlorjá'n, 
Funìculus spermaticus, melly a’ hasnak üregéböl 
jön az ágye'kgyi'iri'ín Выезды; ö`szvef`og1altatík a’ 
magarteríából, a’ magvénákból, szivôerekböl, ér 
zöinalsból és a’ ma "ИЗ edén böl - bé vaor on ЬЪ 1 У ’ any 

rítva két hártyáhkal; a’ külsö lsözönséges a’ töliök» 
. kel; a’ belsö tulajdon‘zatskót formál. 

A’ MagvívöÍ edény, 4vas `semen deferensa’ 
töknek toldalékjába` kezdödik, a’ magzsinórral az 
ágyéli gyi'iri'in kereszti'il me’gfenà’ hasnali üx’egébe',I 
a’ honnét lehajlili a’ medentzébe, e's а’ vizel1et_hó- 
jagnak feneke alatt végzödi'k a’ magzaìsliókba ‚ és 
а’ vizellötsöbe. 

§. .240. 
I \ 

A.’ ‚пе‘! Magzatskólf, `vesiculae seminates hár 
’ туда tsatorná'k, mellyek tzellásszövettel öszvefog~ 

lalt hajlásokat formálna'k; állanali Ьёъ hártyákból ‚ 
a’ lxü’lst'i tzellásszövet; a’- belsö takonyhártya. A’ 
magvívö edénnyel еду közönse'ges lyukatslsán nyíl 

l ’ ` у nali 
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nak ki а’ ИгеПЫзёпеЪ kezdetébega’ kalmslare'j'nali, 
сайт gallìnaginz's, s. veru montanum,- hét ólda 
lain. K 

А’ Magmskók elött fèksz-ik az elölálló ikrás 
hús, glándula prostata, több Isis ikráshúsotskák 
hól vagyon öszvefoglalva; mellyeknek kiüresítö 

' tsövetskéik nyól'tz, vagy tizenkét nyílásolikalwég- ‹ 
zôdneli а’ kahastaréjnak két óldalain. 

Ё. 241. 

А’ Мопу, Penis, öszvefoglaltatik y’ 156261136 
ges taharókból,/a;""1jiét barlangosf testelsböl, és a?` 
vizellötsöböl. 

,I A’ közönséges takarók elérvén а’ maknak kari 
májához, szabaäon elöre terjednek, egy lläettöztetést 
formálnakvelöb'ör, praeprelium, mellynek belsö 
levele vélsonyabb, és érzékenyebb, egy keskeny‘ 
rántzàfraenulum praèputl'ì, által а’ makhoz füg 
g'esztetili. 

А’ Íie't barlangos гелей, corpora camernosa` 
\ penis; az ülö tsontolinali felmenö ágaiktól Iiezdöd 

nek el, és a’ szeméremlsontoknali öszvefoglalásoli 
elött öozvejönnek, tzellásszövet által öszvekáptsol 
{ан/ан а’ monynak hátán, és óldalain egész а’ mak 
Ы; elterjednsëk; állanak egy tulajdon .erös задав 
inas'os hártyából, melly sok ценам, his barlan- ' 
gotslsákat formf’i‘l, mell'yekbe sok erek elterjedneli. 

А’ Vz‘zellötsö, Египта, а’ prostatától ВЫШ 
véve kezdöd'rh a’ vizel‘löhójagnak nyakánál igen 
/ _ ` Вез 
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heshenyen, Isthmus urethrae’, пай-161511: a" „ещё: 
remtsontoh elött egy heveset hitágúl, bulbus -ca 
vernosus .urethrae5 azután megént heshenyebh 
.1eszsz_, és így maj-d nem tsak egyarányú tágassjág 
gal mégyen egészen a’ mahhi-g, ahol az alsó шёл 
egy his ‚Ей/‘таза, fossa navicularis Morgagnii, 
találtatih._ A’ hogy a’ vizellötsö a’ vizellö hójag. 
nal-.'nyaiiábói 1i isn, tsak ist hányáliól su, a’ 
hülsö tzellásszövet, а’ helsö eres tahonyhártya; 

ха’ llogy a’ medentzéhöl hi a’ vizellötsì'j, а’ 
‚ szeméremts'ontohnah öszvei'oglalásoh elött, a’ hét 

hártyáh egymástöl elválnah, e's höz'öŕtöh fehsz'ih a’ 
vizellötsi'ineh barlangos teste', corpus cav'ernosum` 
urethrae; így jutván a’ vizellŕfitsö hülsö hinyilásán 
hoz, onnét harlangos teste'vel eggyütt vi'sz'szafor 
dúl, és egy tompa tsiitsf'orma testet Тонны, melly 
malinali, glans s.` balanus neveztetih; mellyn'eh 
harimája höri'il sah his hörihráshúsoh` vannah. A.’ 
vizell-ôtsöneh helsö _színé‘he soli tahony lihriishlísoh 
vannak, nagyobhatsháh a’ tövénél, C’owper Ната 
húsai. 

§’. ‘242. " 

i A’ férj-.íì nemzi'i tagohnah elsô munháîoh а’ 
ff'rjfbmagnals, sperma., s. semen virile, elhe’szi 
te'se; melly- egy világos,- ragadós, tnlajdon erö‘s 
szagú nedvesse'g; áll _vizhöl, hotsonyatárgyhól, 
phosphersavanyos meszes földhöl, e's széhsöból; 
al egésséges állapathan a’ nag-yobhító üv'egen min 

. dég sok his fe'xgeh, _infusoria spermatiga9 гамма‘. 
nah henne. Hészi. 

\ 
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Készítetik ezen .férj’iìmag a’ tökölsbe à’ magar 
teriák által oda. hozott vérböl. Elkezdí'jdik ezen 
múnkája az életnek, mídön már az emberitest va 
lamelly tökéllete’sségre jútott, a’ tizennegyedik, ti 
zennyóltzadil'. esztend‘o‘be; êsßklior ’külömbféle vál-` 
tozások törte’nnek az ifjúná15'hajak nö‘nek a’ szemé. 
remdombon, а’ шейеп, a’ hónàlak alatt, és az а}. 
lon; minden részek érösebbek leszneh; az emberi 

Ahang vastagodik', a’ másik nemhez való szeretet 
fe1ger]ed.` Nevekedik a’ Magnak készíte’seKa’ huszon 
мы, ЬапЫпиасНЬ e'sztendeig; annakutánna еьу-~ 
aránylí állapotban felmarad a’ negyvenedik. ö‘ßiu 

‘ nedik esztendeig; akker napról >napra kevesèbb 
mag készitetik; és a’ hat'zanadik esztendö után kö 
zönségesen egészszen megszi'inik. 

,i Ё? ` 245. 

. А’ тььаъье 'készůlt mag ,általfolyik а’ tökök‘ 
toldalékjokba; >a"me1lyelibe még` jobbanl kidolgoz Í 
tatik; ebböl a’ magvivö e'dényneli eleven moz’gása 
által a’ magzatskólsba vitettetik', a’ lsözösůlés idé 
je’n a’ vizellötsö'be. A’ magzatskókban a’ magnala 
vékonyabb részé`be szivattatik, a’ vérrelöszvekever 
tetik; a’ másik Ási'íri'iebb része feltartatik, még az l 
álomba, pollutio nocturna, vagy az’aszszonnyaxlv 
'való közösülésbe kiüresitetik. 
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` §- 244. 

Hogy al' férjíìmag a’ közösüle'snél a’ monyból 
valami erövel kifetskendeztessen, és így a’ nádrá 
ba juthasson; szükséges- hogy а’ mony meredt lé 
gyen;'mel1y lá'llapotja eli'j hozattatik; midön a’ 
férjíìmagnak‘sokasága , а’ szerelem, а’ képzelés , 
vagy a’ dörgölés által а’ mony ösztönöztetik; úgy 
hogy а’ vér a’ monynak, és a’ vizellö tsönek bar 
langos testeikben öszvegyül; és eleven tellyességbe, 
Izlrgor vitalis, hozattatils; nevekedik а’ monynak 
élötehetsége a’ nádrahüvelyb‘c valo dörgölés által, 
még а’ magzatskók görtsösen öszvehúzódnak, <és 
а’ magot а’ vizellötsöben .fetskendezik5 eklaot `а.’ 
7й2е116$збве1а kereszti'ilfekvö íqnas‘húsa, és а’ segnek 
felemelöje is öszvehúzódnak; Еду mind а’ magzats 
kókat, mind az elölálló ilsráshúst öszveszorítják, 
és belölök а’ nedvességeläet kinyomják'; a’tökök is 
а’ tökinashús, és а’ tökzatskó által 'ószveny‘omat 
`tatnak, és mind а’ magnak liészíte'se, mind kiüre 
sitése szaporittatik. A’ magnak kiüresítése, melly 
egy különös testi gyönyöri'iséggel'vagyon öszvehap 
tsolva, tör'ténik az ege’sz темпе!‘ ‘7а1ахпе11у görtsös 
megrázásával; utánna pedig lankadtság következíli. 

MÁso. 
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MÁsoDIK '1“`ZII<';I<IELY.I 
" A’ Hóf‘olyas. 

‚_‚ 245.V 

Az Aszszonynah töhb nêmì'í munhájì танца!‘ a’ 
nemze'sne’l, mint a" férjíinah; azért az Aszszonyi 
nemz'i'í részeh is töhh némì'ieh. Ezehhez tartoznah 

‚ tudnílh'h a’ szeme'remdomb, melly az ifjúhorli leá» 
nyohnál szörös; ettöl lef‘elé terjedneh a’ Íiülsö sze 
me'remajaliok, mellyeh alól egy hötö, `f‘renulum, 
által öszvehaptsoltatnah. Ezeh alatt fehszeneh а’ 
belsö szeme'rem ajakok; mellyeh föli'ilröl béborit 
jáh az aszszonyz'fontveszszöt, Clitoris; a’ чем 
szö alatt találtatih az aszszonyi vizellótsó'neli nyt 
шт; ez alatt реф; fehszih a’ nádrahüvelyneh nyi 
Инна, melly a’ szi'iz leányohnál еду félharihás hár-l 
tya', szi'lzhártya, hymen, által meg vagyon szí'i-~ 
Íhitve; ezen hártya hözönségesen'az elsö hözösülés 
nél elszahad, e's his rojtoh, carunculae /myr'tifor 
mes, maradnah. l 

'§. 246. . 

A’ Nádrahüvely, Vagina uteri, la’ véghúrha, 
és a’ vizellöhójag Кбайт: egy kevesett hajlottan feh 
szih; egészen he' vagyon horitva еду eres, rántzos 

N а ' hár 
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hártyával, a’ külsö végénél höri'ilvétetik a’ nádra 
hüvelynek inashúsától, constrictor cunni, a’ felsŕ'i 
végével pedig köri'ilfogja Aa’ nádrának nyakát. 

п . 

ё. 247. 

A’ Nddra , Uterus, “Ё: ёцаройёъьап eg'ész'ellA 
a’ xńedentzének üregébe fekszik; a’ nyaka külsô 
szájával, ègy keresztì'ìl felwö hasadékkal letsügg a’ 
nádrahüvelybe', a’ belsö вида pedig egy Isis há 
rom szegletì'i'üregbe vezet; domború fenekç {elfe 
lé ¿11. Az üregéböl mind а’ kétfelén ki’jönnek a’ 
JVádra Íiürtölt, Tubae Fblloppii , mellyelmek hül 
sö ё’ hasnak üregébe nyilt végeken a’ 10164632 
kekfelé forditott rojtok vannak. 

I A’ Nádra kürtjeivel eggyütt tulajdon, az inas 
húsolshoz igen hansonló,. lsülömbféleképén 911281’)!! 
де’с: szálkákból vagyon tzellásszövet által öszvefog~ 
lalvá, mellyek között az arteriáknak, vénáknak, 
szivóerelsnek, és raz érzöinaknak ágatskáili elosz# 

' йпбйпа1ъ~ A’ belsö üreg takonyhártyával vetgjyon> 
béborítva. Hívïilröl pedig béfódi a’ náéìrát a"has- A 
hártya ,_ melly által formáltatnak a’ nádrának ke't 

l széles kötöji; ezeken az ágyékgyi'iri'ifelé keresztì'il 
шахте!‘ az erelaböl, és e'rzöinakból álló kerék kö- y 
жён, mellyelmek ereik, ё; érzöinaik‘ a’lhülsö nemzö 
részehben elosztatódna‘k. 

ё. 248" 
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§. 248. 

y ‘Аъ Nádrának széles kötöjéhen fekszenek а’ to 
jáëfészkeli is, Ovaría, mellyek erekböl ¿s érzöina‘h- A 
ból vannak’tzellásszövet által mint az ikráshúsok 

öszvef'oglalva; az ifjúkornak ele’rése utánftaláltat 
па!‘ rajtok egy ‘аду több világos ragadós nedvee 
séggel tellyes hójagotskák, Ovula, graajiarla. 

§- 249 

Az Aszszonyi nemzörészek tökélletes állapot 
jókhoz jutnak а’ tizenkettödik, tizennegyedìk, vagy 
tizennyóltzadik esztendöben; akkor kezdödik el az 
Aszszonyi пешие!‘ ifjúsága, vagy szi'iz Машу} ko 
ra ,° melloyben külömbféle változások tapasztaltatnak 
az egész testben; а’ ценю!‘ „штаты eröseb 

-ben kifejtödnek, és ivélels едут; minden tagok tel 
lyesebbels, domborúbbak, és szebbek lesznek; а’ 
szó egy keveset vagy. többet vastagodik,l а’ sze 
méremdomb lassan lassan szörösödikya’ szi'iz leá. 
nyi s’zemérmetesség érze’kenyebb; és'e’szrevehetet 
leni'il gerjed lfel a’ szeretet a’ másik nemhez. De 
legnevezêtesebb története вине!‘ а’ kornak a’ hófo 
lyás. _ ' 

Ё. 25o. 

А’ Hofolyás, hólnapz’ tz‘sztulás , fluxus mer; 
strlllus , catamenia, jelentì közelíte'sét azzal, hogy 
а’ medentzéneli üregébe а’ vér bövebben folyik, 
` I ~` ' A sokszor 
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sohszor egy hevés világos tahony nedvesség ís foly' 
hi a’ nádrahüvelyhöl; azután töhh, vagy hevesehh 
alhalrnatlan тащить‘, ůgymint hereszttsontfájás , 

hasrágzfis,y émelyge’s, föfájás, horzadozással változó 
forróság alatt, a’ nádránah, és a’ nádrahüvelyneh 
hajszálú ereihhöl a’ _vér tseppenhe'nt hifolyih. Ez 
a’ tl'óhélletes egésséghez, e's a’ nemze'shez szühséges. 
vérfolyäs hét, vagy nyóltz nap tart; azután elmúlih; 
de minden -negyedih hétben viszsza tér; és igy 
tart hözönségesen harmintz esztendeig; tehát 11111121 

-lunh `hózónségesen az életneh negyven ötödih esz 
tendejig. A’ terhesse’gnél’, e's a’ szoptatásnál hö 
zönségesen elmarad. ‘ 

 

„Ww“ 

' HARMADIK TZIKKELY. 
A’ Fogantatds, e's Terhesse'g. 

ё. 251. 

'hfég а’ h6f'Olyással az Aszszonyi nemzö tehetség 
jelen vagyon, mind addig az Aszszony megfogon 
hat. A’ szerelem, a’ hépzelés, és a’ dörgölés által 
az'Aszszonyi nemzŕ'i részeh ösztönöztetneh; a’ vér 
sehesehhen gyi'il henneh öszve;` azért tömöttebheh, 

_vörösehheh, melegehbeh, és érzéhenyehbeh lesz 
neh. Illy’ álla’pothan véghe menvén a’ hözösůlés 

9 _ а szeretett férjñval; a’ férjfimag héietshendeztetik 
a7 
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a’ nádrahiivelybe; vékonyabb és hathatósabb 'ré 
'sze’ a’ náidrába szíyattatik bé , ebböl a’ nádrakür 
ш!‘ által a’ tojás ’ fé'szkehhez шесть; ahol a’ 
Graaff hójagotskájába lévi'i'aszszonyi nemzö ¿ned 
v'esse’ggel egy tulaidon eleven öszvekaptsolásbafwlép 
a’fe'rjñ magyés akkor a’ nádrakürtöknek rojtjails 
a’ ytojásf‘észkelset erössen megfogják. A’ megfogg-n. 
таит emberi tojáska a’ tojásfészektôl Qlválik-„~ es a’ 

nádrahürtnek eleven mozgásai által a’ nádtába zattatik. Taak> kevés , és beteges állapotban a’ meg 
fogantatott tojás a’ nádraküntben, vagy a’fjojásfé-` 
szekbe, Vagy a’hasnak üxfçgé’be esili. Az elválto 
гос: «Graaff hójagotskánàli‘sßbìielyén' Iátszik еду his 
sárgás dombotska,_Íc0rpus¿ Лимит. ‘ ‚ . ‚ 

l l. ‚ §- 252.y 
А ‚А’ foggntatás шёл a’ meddig az ‘Aszszony az 
.embleri tojást` à’ teste’ben, lsözöhségesen a’ мамы. 
be? viseli; I terhésnek vagy „мыть, gravida, 
nev`eztetil'.;v meylly'vállapotban az èmberi tojásnak 
jelenlété mind a’ Inádrátban»,j mind az egész testben 
többféle vál’tozásokat gerjeszt fel. A 

ё. 255. 

A’ Nádra az elsö hólnapqkban a’ vérnek nagyobb y 
oda folyása, és a’ benne lévö nevekedö erńberi tojás 
miatt nehezebb Ie’szen; azért a’ médentzébe egy ke 
veset leszáll; azért a’ nyakát, és sziját lis\_könyeb« 

ben 
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ben ehehe-l;J érni а’ nádrahüvely által; a’fnádra ed. 
digi ‘l'aÍpos Гений)“ шеёр/Ысоиаф‘, és golyobisos 
lformeìjlí lészen; szinte úgy a’ nádrának :lszája'` is 
hoszszúból kerekes le’szen', és a’ feldagádt ajakok 
á'ltall öszvehúzódìk, bézárattatih. А’ negyedik 1161 
napnakkezc‘iete'n' már а? nádra annyìra штат, 
hogy többe' Va’ medentze'be e1 -nem fér; azért а’ llas 
nak üregébe felemelkedik,` és ‘а’ hét ts.1,ipi'itzr,ontok~4 
пай kivájt szárnyaikonffekszik; az elöbbeni három 
hólnapokban béesett has most kezc'iödik szemláto 
Lmást4 dagadni; és а’ взешёгешгзощоь felett lehet 
tapogatni еду kemény-go1yóbist; igy napról nap 
ra nevekedik a’ nádrának kitág'lílásával а’ hasnali 
daganatìa is, rnég ‘а’ nyólt'zadik holnapba a’ gyo 
mortájáig érik; а’ kilentzedikbe megént egy keve 
set~1eszáll a’- terhes nádra. Midôn így а’ nádra A 
felemelkeélik, és kitwáglíl, akkor а.’ ńádrának вида 
i'sf`m`ingég feuyebb v«mueuwdik ,fúgy hägfa’ nádra 
hüvelybe nehezen lehet ele'rni; а’ nádrának sz'ájáî 
mìndéglierekebb lész’en; a’ nádrának" nyaka rövi 
debb, ůgy Vhogy` >az. ut'olsó holnapban ege’szszen 
elenyészik, miv'el à’ ńádrának kitágúlására fox-dil:-` 
tatík. ' ' 

’$.’ 254. 

Mîdön не!‘ а’ rendes változásoli történnek а’ 
падгаьап, ,és` a’ hasnak„_.falaiban; akkor más túne 
mények is hozattatpali elö а’ terhesség áltàl. . A, 

_ hÓfOlyás lsìnqarad; a’- цене!‘ nlindég _inkább falda 
_gadnakg 
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gadnak; az`_ egész test kövéredík; а’ gyomor éme-J 
lyeg, hány; a’ fö, e's а’ fogak sokszor fájnak; a’ 
börön liiütéselv _támadnak; sokszor а’ lélelmek mun 
Iiái is meggváltoznak; война!‘ а’ terhes Aszszonynál 
sgmmj, vagy igeń kevés külöpös törte'netek гаран 
taltatnak. ' L ` 

§. 255. 

Mind ezek a’ váîtozások>§§.k 255. 254. felger. 
j'esztetnek az emberí tojás, ovum humanum, ál 
tal; me’lly hözönse'gesen а’ nádraüregbe fekszik. 
Öszvef’oglaltatik három hártyákból': a’ külsö gyap 
jas hártya, membrana decidua Hunterì, а’ ná 
drával vagyon öszvekaptsólva; a’ második az eres 
hártya„’Chorion, melly egészszen erekböl áll; а’ 
belsö a’ vizhártya', membrana amnios,igen véköhy; 
és 'egy vîlágos, ragadós , еду Ьетезес sós vízböl, 
tojásfejértárgyból, széksóból, és phosphorsavanyos 
sóból álló gyermeliuizet, aqua amnz'os, tart ша 
gába be'zárva. 

Az eres és vízhártyától béfödve felïszik 1162611 
ségesen a’ nád‘rának feneke'hez füg‘gesztve a’ na'dra 
родами, placenta щей; melly egészszen erekböly 
áll; és а’ mellyen -lehet а’ пёп1гг11102ча16 részt, p'ars 
uterina; és a’ gyermekhezvaló részt). pars foeta 
lz's , külömböztetni. l Y 

А’ Nádrapogátsából` жёлтый!‘ а’ Ísò‘ldò‘kzsì 
nor ,funiculus umbilicalis ,Y melly áll а’ két köldök 

1 arte 

\ 
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arteriákból, és egy köldök vénából; a’ vízhártyá 
val bé vagyon borítva. 

Ezekben azl emberi tojásnak hártyájiban bé 
zárva, a’ gyermekviztî'il egészszen köri'ilvéve; a’ ná 
drapogátsával a’ köldökzsinor által öszvekaptsolva, 
lassan lassan terem a’ gyeNne/i, az Embryo, 
melly a’ harmadik hétben a’ fogantatás után tsak 
olly kitsíny, mint egy hangya; de annakutánna az 
é’lötehetség, a’ formáló eri'j ¿Ital olly sebessen nö, 
hogy már az ötödik holnapban észrevehetö moz 
gásokat hoz elö; a’ kilentzedik holnapba рейд‘; tö 
Léuemségét aunyi‘weleri, hogy már а’ nádrán ы. 
vül is élhet. 

§. 256. 
Az Ann'ya méhe'be le’vö 'gyermek a’ már зай 

` . . ‚ . , letett gyermektöl hülömbözlk: mlnden reszel 1a 
.gyabbak5 Aa’ tsontjai _még portzogósak‘, onnét tá 
‘madnak a" kaponyán a’ klitatskák; a.’ szemfénye a’ 
heterlik holnapig bé vagyon zárva, Ari’zembrctna 
pupillaris; a’ tökök a’ férjfì exhbryóba az utolsó 
holnapig a’ hasnak üregébé fekszenek; a’ màj; a’ 
Veséktoldalékjaì; a’ mejikráshús, `és a’ paisikrás 
hús, a’ többi részelshezìhépest nagyobba-k; a’ le 
líelle'snek yhéjánossága mîatt, a’ tüdök hemények, 
setétes színi'iek5 és öszvehúzva vannak; a’ vízbén 
leszállanak; a’ lehellögégébén egy a’ gyermelivizhez 
hasonló ragadós nedvesség találtatik; a’ belekben 
pedig egy felïetezöldes7 si'iri'i, talmyos nedvessëg, 

a’ 
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а gyermeïsszuroli, meconium; az a'rteriás, és 
vénás ` vér ватт semmi külömbse'g tapasztaltatìk; 
a’ vérforgás tulajdonképen mégyen végbe. ‹› 

§. 257. 

A’ Nádránakyszámos , és а’ terhesség alatt in 
kább kif'ejtödött erei által vér hozattatik а’ nádra 
pogátsához; az hajszálvëkonyságú` erekti'il Рей/Нет 
ktetih; ezekböl ered а’ ЬбЫбЬшёпа, теПу а’ nádrapo 
gátsában valamennyire штаммы“ Vért a’ Por 

l 

(‘Аз vénába Víszi; innét egy része az Arantius tsa 
tornája, ductus Ara‘ńtr‘ì,V által’ a’v felŕnenö‘ üres ' 

' ‘vénába kiöntetili;- de nagyobb része а’ portásvéua 
által a7 májban elosztatik, és annak eleven tehetsé 
gc által megváltoztattatik; annakutánna а’ f`elmenö 
üx'es véna által az i’iresvé-náknak kebelekbe‘jut; 
onnét az Битвы“ ajfótskaja, valvula Euslachii, 
által mindjárt `a° tojásforrìxa lyulifelé , [статей 
ovale ‚ vonattatik; és а’ Щёбуёшйы kebelekbe, on 
lnét az Aortának kamarájába; onnét az Aortába, . 
fölaép a'5 felmenö ágaib‘a fetskendezte'tik; а’ lemenö 
üres ve'na által hozott Vér ‘az üresvénáknak hebe 

lelsbë'il а’ tüdö arteria kamarájába jut, innét а’ 
tüdö'arteriába, ebböl Botallius tsatornája, du 
cius Botallil‘, által az Aortába', és pedig lemenö 
ágaviba fetskendeztetik. A’ Tsìpöarteriákból szár 
màzott Réf köldökarteriák a’ vértfmegént a’ nádra 
pogâtsálloz viszsza viszik; ict részszerént а’ nádrá 
vak hajàzálú erei által felve'tettetìk; rész’szerént meg 

vál-l 
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változtatván mege'nt a’gyermelinek táplálására for 
dntatik. ` 

 

NEGYEDIK TZIKKELY. 

А’ Sŕú‘le's, e's Szoptatds. 

u 256. 

, ‚ -._ A Gyermeli a’ nádrában t'óke’llctes állapotját eIe’ri 
kilentz holnapok, az az: harmintznyóltz, vagy 
negyven hetek múlva; akkor következik Aa’ Szüle's. 

А’ Szi'ilés végbe vitettetik а’ nádrának egymás 
шёл k'óvetkezö 'ószvehúzásai által, mellyek fájdal 
mas érze'kenységgel vannak öszvell‘aptsolva, e's az 
ért szüló fcijdalmalmak neveztetnek; lehet ezelàet:V 
lsülömböztetni a7 szůlést jelentö; а’ szi'ilést e1kez-’ 
dendö; а’ fönek szì'ìle’sét végbevívö; а’ test többi 
részének szi‘ilését eszközlö; `és а’ sz'l'ilés után való 
fájdalmakra.' Ezek az öszvehlízásak elkezdödnek 
а’ nádrának fenekén, elterjednek а’ nyahafelé‘, igy 
а’ nádrának szája lainyitattatik; ezen az emberi to 
Казна!‘ hártyái, a’gyermekvízzel megtelve, ‘сайтов; 
san kinyomattatnak а’ nádrahüvelyben; itt а’ vizi 
hójag felrèped; za’ gyermelwíznek egyik kissebb тё 
sze kifoly; azután Ia" gûyermeknek Те)‘: következik; 
liözönségesen а’ tetejével, az ábrázatot а’ medentzé. 

nek 
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nek hajlott osztólinéája felél fordítva; hamar után 
na> a’ testnek többi része îs kitas'zíttatik. Kevés 
nyugodalom múlva támadnak a’ szi‘ilés után valo' 
fájdalmak,`me11yek által az ~emberi tojásnak hártyái. 
a’ nádrapogátsával ‘едут: ыйгезцешей. 

Elvégzödve'n a.’ szi'ilés, a’ nádrat~ öszvehúzza. 
magát, e's az ereiben öszvegyi'ílt vért hét, vagy 

n _ négy hétig kiüresítí; еще‘; -gyermekágy tisztulásnak, 
lochia , nevezili. 

S5. ‘259. 
..-\`. 

Máx’ soliszor a’ terhesség alatt, de lsözöns'e'gef ' 
:en az elsö, vagy második nap a’ szi'ilés után el 
kezdödik a’ ltéjneli készite'se a’ tsetsekbe. 

A’ Tsetseli, Emlöli, Mammae,‘tze11ás hártya 
által öszvefoglalt több his ilsráshús‘oliból állanali; 
mellyelmek ki‘üresitö tsöveik öszve jönnek пуста, 
vagy tizenkét téjtsatornyákba, ductus lact‘zferi; 
mellyek a’ spongyiás, érzékeny, harnás karimával 
békörnyözött bimbóba, papilla mammae, vég 
zödnek. l 

Ezekben az élötehetség `az arteriák által oda 
hozott ve'rböl készíti az aszszonyi tejet, lac Нити 
num, melly az elsö‘napokban vékonyabb,vízessebb, 
a’ savóhoz hasonlóbb; késöbben si'iri'ibb`, és táp 
шдьь. Megaludván @I_válikŕ hárori. résume; а’ 
téjsavóra, a’ tlílrós vagy sajtos részre, é's az irós 
vajas részre. All a’ Chemia szerént: vízböl; ko 

l ' tsonyás 
r 
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tsonyás tárgyból; tzukorlárgyból; és ,phosphorsa 
vanyos meszes földböl.v 

l 

Ё. 26o. 

A’ “так а’ bennek öszvegyì'ilt téjtöl feldagad 
n'ak; kifeszitetnek; а’, honnét еду kevés fájdalom, 
és еду kevés hldegleléhfèbris lacteá, támad; a’ 
gyermeknek szoptatása. által la’ Её] liiüresittetik; а’ 
fájdalmas feszitésy megszi'inik; és а’ tsetsek а’ téjneli~ 
további liészitésére ingereltetnek; Еду а’ szoptatás 
által а’ (ёзпей késziœ'se több esztendökig is Гепат 
tatik; kimarad а’ gyermelmek elválasztása, vag 
az új terhesség által. 

AZ 
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EMBEREKNEK KÜLÖMBSÉGEIK. 

ё. 261. 

Az emberì testnela‘alkotásában, és munliáinak gya 
korlásában többféle külömbségeket tapasztalunk; 
mellyelìeigv föképen е’ követliezendö okok hozzák elö : ‚ 
1. а’ Clima. 2.` A’ Нет. 5. А’ Constitutió, és 
Temperamentum.> 4. Az Eletnek ideje. 

l 

 

ELsö TZIKKELY 

А’ Clima. 

§. 262. ` s. 

, Í 'I ‚А. Clima minden tçrmeszetes testekben szembetix 
Anö külömbse'geket hoz elö; ezen hatalmas ereje't` 
a.’ külsö természetnek az _embernek is hell Карава 
talni,- ez által az embernek. ötfe'le külömbségeît ha 
tározhatjuk meg. 

1. A’ Caucasusi ember, lvarìetas Cauca'sz'ca, 
lakík ege'sz Európában, lsívéve’n Laponiát és Fin 

I niát, 
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níát; Ásiának napnyugoti, 65 Afrikának éjszalsìv 
részekben. A’ höre fejér; pofái pirossak; hajai 
hoszszak, lágyak, közöpségesen gesztenyeszini'iek; 
nyakszirtje golyóbisos; lxomloka mértékletes'en dom 
borxi; az ábrázatja kellemetes tojásforma; az órra 
egy keveset hajlott; szája kitsíny,- fogai egyenesen 
állanak; ajalsjai mértélìle'tevsen hlísosak’, az álla ke 
rekes. ‚ ‘ i i 

g. 265. 

-kA” Mongoliai ember, Varietas ~Mongolica, 
' Ásî’ánals nagyobb részében Ialsik, kïve've'n a’ nap 

nyúgoti re’szét, és машут; Europában lak'xk Fin 
niábà, és Lapponiába; és Amerikánala e’jszakì ré 
szében, ' Enneli a’ höre sá’rga-búzaxszíni'i; 'haja ke 
vés, kemény, fekete; a’ szemhéjajì на!‘ keveset 
vannak nyílva; a’ kaponyája majd- négyszegleti'i; 
az ábrázatja lapos; a’ kìtsiny tompa. órrának háta ~ 
bé vagyon nyomva,- pofái 5261е5е1а; a.’ jén'omtsont-` 
jai, és az álla erössen kiállanak. ' 

ё. 264. ` _ 

A’ Szeretseny, Varietas Aethiopica, Af‘rilaá. 
на!‘ nagyobb részében taliik. Ennek a’uböre feliete; 
lflajajîv fekete'k, fodrosak, gyapjlísak; a’ kaponyája. 

.mind a’ kétfelöl lapos,l homloka dotnború; sze 
mei, és járomtsontjai, és a’ f’el'sö` álltsontok 6:65 
sen laiállanak; az alsó állkaptzáj'la pedig hátra Va 
gyon húzva; a’ fogai hajolva elöre állanak; az or 

ra 
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Íi’a vastagv,4 ö‘sz'v'e'nyom'ott, felf'elé hajlot‘t'; a; ajqkj-aî, föke'p'en a" felge igen v‘vastagok. 
I` ' 265; 

` f \ . Az Amerikai ешЬег‘,‘ Varietas‘ Anieŕicand,” 
Amerikánek nagyobb r`észe'ben lakik; ennel'i- a’ bů- ` 
ŕere'z, vagy rosda szín'l'i'; hajaìi' kev‘eseÈ, feketék, . rövidek, kenàények; а: ábrázatja széles, de nem,l 
lapos; а’ homlo'ka lsvifsíny;- _a’s’z'emei‘ ńìélyeń‘ bëés'fv 
дед‘; ez" 'ótra" 1a'p'os",' de МЕНЮ.‘ _ 

g.- 966. 

А’ Ma'layai ember, -Varz'etas Maloyca, a" def'-~ 
lïi ń'agy tengezjnek szígèlijeiben, Austrálíábaxi ,_ Mali 
layá'ban, а’ РЫНррЁцЁай,’ és a’ Molukkaí szig/etek-- 
ben lzíki'lf.;i e'ńńeli'a’ böŕè ges‘ztenye színi'i; hka‘jay soli," 
Еду, геьеге; hoŕnloká domborxí; a’ felsö állá egy.h 
lseveset`> elöre áll; az órra „а“, ‘фига; a: “а? 

_" ' ‘ ‘l V ’ — ' s \ 

ì e ‚ l v 
" а mso. 
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MÁSODIK TTZIKKELY. 
. __ \ -A’ Лет. 

267. 

1 А’ Fërjfì, és Asńzsz'onyi Nem egymástól îgexi Ей‘ 
ЮШЬМЁЬ; Aleginluîb'b ugyan а’ nemzörészek, ¿s а’ 
nemzö munkák által; de ezeken kivi'il az égész' 
наше!‘ ‘аПаа‘ёзёнф, és az élötehetségre ne’zve is.V 

_- .- . -. -. sg. 268. 
...J x. 1 

Élâözlópsëgés‘çin 1lsixsse'lßb", ala‘tso‘l 
hyabbvì a’l'fé‘rjiì. magosAsabb; a_z Aszszonynak a’ 
t'öbb z_gixf iniaß'nm‘inçlen ŕészei lierekebbek, lágyab 
bákvykellemetessébbek'; а’ férjfmak minden réàzei 
íîìniossab'balff,r A¿le Ь‘ hevesebb y zsir miatt ‚ közönség'e 
sen szegletesek; az as'zsz‘onyńak a9 haj'aji hns`zs`zah 

‘А 

bak, és si'iri'ibbek, de а’ többi teste szöretlen; a’ 
férjfìnak pedig az ege'sz teste, fi'jképen а’ mejje, e's 
az álla szörösek; az 'aszszonynali tsontjai 'vékonyab 
bak , és gyengébbek; az lfůashůsai, -és minden álló 
részei laissebbek, és lágyabbak; a’ férjfìnál Шты 
tebbel’l, ker'nényebbels, e's vastagabbak ,- a’ mejnek 
ürege az aszsz'onynál szi'ikebb; de а’ medentzének 
ürege tágabb; az aszszonynak válllapótzkái egymás 

‚. „ ‚ hoz 
‘Не.’ n, 
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hoz közelebb vannak; ftsípötsontjai рейд‘; egymás 
tól távúlabb ветвь; а" folyó részek is vékonyobbak 
az aszszonynál. l 

§. >269. ‚ 

Az eleven embernek munkáii közönségesen‘ 
gyengébben mennek végbe az aszszonynál, mint a.’ 
férjfìm'xl,- leginkább látszik ez a’ kül‘ombség az inas 
húsolmak mozgásaìkban; a’ dologban; a’ beszéd 
ben; de az emésztésbe, vérkészltésbe, e's 561101‘ 
gásba is. Úgy a’ lelkitehetse'gekre néz've is a’ {611) 
f1 feli'ilhaladja az aszszonyt. 

Щ 

НАРШ'1А1Э1К TZIKKELY. 

A’ Constitutió ‚ Temperamentum. 

ё‘ 27o. 

41K2 emberi testnek Constitittìója azon tulajdonsálg‘a, 
melly által egésséges állapotiát könn‘yebbenyyvaagy ï 
xiehezebben lfeltar'tja; a’ kulsö terme’szetnek ártal 
mas be'f’olyását könnyebben, _vagy nehezebben meg 
gyözî ,' aze'rt kétf'e'le a’ Constitutió, gye'nge, és erôs. 

$- 271ъ 

Az emberi {вашей Сопы11щ161а függ az 6116 ¿s 
folììó részeknek mì'voltolxtó'l, 65 ezeknek élötehetsé 

' О я gehn-s1. 
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l gelm‘il. Ezek az okok pedig meghatároztatnak, ä 

szůlektöl; a’ neveléstôl; a’ climától,- а’ nemtöl; az 

töl. ‘ 

életidejétòl‘, az életmódjától mind .az eledelekre, 
mind а,’ foglalatosságokra nézve; és а’ betegségek 

° ‚ 272. 

ЫётеПу" emberelmek különös Constítutiójok 
vagyon; úgy` hogy _ne’mely külsö okok szokat'lan 
beteges «мытье: gerjeszteńek fel nálols; eztet 
különös természetnek, qldiosyncrasia, hevezili. 

‘l 275. "` 
A’ Temperament-um alatt értjük-azt az eleven em 

beri testben lévö- belsö okot, melly meghatáŕozza az 
élet kinyilatkoztatás'ának módját, ha ösztönök által 
ingereltetik. Lehet négyféle temperamentumot Ей‘ 
lömböztetni. 

274e ` 
А’ vTemperame‘ntuml Cholerz'cum az, а’ melly. 

beo nagy az érzéhenység, а’ receptibz'lilas, e's ладу 
а’ moz'díthatóság, az Energia,- úgy hogy kìs 652 
tönók is felvétemek, és az életet nagy tehetségbc 
ьтыц" N gy Aemberek"bíx'nalf. ezen temperamentum 
mal. ‘т; — ‘ " 

Ё. 275. 
А’ Temperamentum phlegmaticum az', а’ те11у— 

be kitsiny az érzéläenység, a’ receptl'bíltas, és szinte olly 
- __ ‚ . Найду 
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kits‘iny а’ mozdithatóság, az Energia is. Lassú és 
.rest embereknél vagyon ez a’ temperamentum. 

. _ 276. 

А’ Temperamentum sanguìrieum az, a’ melly 
be а: érzékenyse'g `ugyan nagy‘,v de azvEnqrgia ki 
tsiny; úgy hogy his öszt'ónök is hamar Теща)“; 
tik az életnek ti‘ineményeít; de а’ sehes munkák 
lrlamar megsìzì'ìnnek, ha ú'jra‘ nem- gerjesztetneli. 

§. 277. 
— ‚‚.‚. 

.n-'u 
‹. ‚ 

..‚.. А? Temperamentum melanchoh‘cam a'z , a" 
mellybe az érzékenység hitsiny, de az En ergianagy; ' 

— úgy hogy erôs ösztönök kivàntatnakaz életn'ek fel: 
gerjesztésére, de annakutánna nagy tehetséggel mé‘ 
ä’yen végbe. Á 

NEGYE~ 
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NEGYEDIK TZÍKKELY. 

Az, Életneli ideje., 
I 278. 

Az ember életében születésétôl fogva haláláig sok 
féle változásokat szenv’ed; melly változások az élet. 
nek bizonyos ideiben történnek; e's azért ezelire 
nézve az élet több idö szakaszokra, ‘саду 1‘ого1на 
felosztatils; a’ gyermekhorra; az ìtìúkorra; an 
сайт-1 korra; .és az öregkorra. 

§- 279- 

A’ Gyermeki korlpueritia, ellkezdödik a’ 5211 
letéssel, e's tart a’ tizenkettòdík, vagy tizennegye 
dik esztendeig. Ebben az életnek elsö zsenge'jében 
az embernck mind testi, mind lellxi tehetse'gei nap 
ról napra kifejtödnek; eleinte a’ szopós, azután a’ 
maradandó Года!‘ nönek ki; a’ gyermek járni, ben 
sze'lleni, és lellsi tehetse'geit gyaliorolni lsezdi. 

Ё. 28o. 

Az ifjú hor, Adolescentia, Juventus, elkez» 
dödik ‚а’ tizenhe'ttödik, tizennegyedik esztendövel; 

e's 
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¿s tart а’ huszadik, huszonnyóltzadik 'esztendeígz 
Ebben az emberi детей virágzásában а’ nemzi'í 
részek, és nemzötehetségeli kifejtödnek; al», типе]; 
és léleknek minden erei neyekednek. 

281. _:‚ ,A 
'(9 4 

_ Az Emberi kot, Aetas ‘vz'rìlísl az emllne‘ril’élet 
nek azon legszebb ideje, mellybeneminden emberi 
tehetségei legnagyobb tökélletess‘e'gben vannak; tart 
az aszszonynál а’ negyvenedik, negyvenötödik esz 
tendeig, а’ férjfìnál pedig az ötvenedìk', Начала‘ 
dik esztendeí‘f. 

§. 282t 

A’ Vénség, Senectus, tart .a’ halálig; ebben 
az egész emberi élet'tsügged; az lálló és folyó ré 
szek az életre mindég alkalmatlanabbak lesznek; 
.ezy élötehetség mindég t'óbbet fogyatkozik; és igy 
az ‘Не; maga а’ tölevaló elválási: а’ halált elöhozza. 

l 285. 

y, Az ember ugyan száz esztendône'l tovább`é1 
hetne; de még is на!‘ kevesen vannak , a’ kik Мед... 
vez?)l környi'ilállások között а’ nyóltzvanadik eszten 
döt ele'rik; legtöbben halnak meg gyermekslégeb 
ben; sokan ifjúságokban, vagy emherikorokban, 
Qlöbb mintsem а: öregkorhoz jutottak volna. 

Ё. 284 
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§. 284. 

A7 halállal az e'letnek minden ti'ineme'nyei meg 
_,szi'innek; sem az emheri Ilélek, sem az A'e'lö erö töb-l 
bé a’ testben nem munkálódnak; a” közönsége§ 
lsülsö természet megént hatalma alá veszi; кота 
dás támad; és ez általh а’ test megént alkató yé., 
э;е13‘е1:е1о1‹102!аг11‘. I A I l 

i '. 

. ‚‚ 

'f . ,- .nl ‘l “H'y'àll »Í ' .- ~ «Li-Ã1-- - ’ 
‹ 

I 
‚ 

_v f ri ir.. ...nl 
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В Е V Е Z Е Т Е S. 

§. 1.' 

А, Hygieologia, azon része az Orvosì Tudományq 
nais, melly tani_tja, miképen lehessen azembérnek 
egésségét feltartani._ 

g. 

Az ege'sse’g azon ohajtott állapotja az ember. 
nek, mellyben minden munlsáít 1хбппуеп‚‚ш1п‹1еп 
ak'adály, minden fájdalom néllsi'il, valamelly ада] 
don4 gyönyöri'iségnek érzésèvel végbeviszì, 

3. з. 
.Az egésségnek feltartására kívánt'attnak: 

2.. . . .n- ‚д 

'l 

j» 

1- Egy ép. és elegendö élö era-vel bins org. 
nisatio. 

2'.. Az életre szükse'ges ösztönöknek helyes al 
y kalmaztatások. 

5.' Az eleven emberi munkáknak hielyes gya 
korlásolî. 

4. Az ártalmes okoknak elkerülések. 

ELSÖ _ 
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ELSÖ TZIKKELY. ‚_. 

A’ tölfe'lletes Organisational: feltartása. 

§. 4. 

Egy ép, töke'lle‘tes, elegendö' élö erôvel bírń 0r 
lganisatió, az ege'sséghez legszükségesebb dolog. 
gzereztetik a’ nemze’s, 65 e’ pevelés által. 

‚‚ §. s. 

’l A’ Szì'ilòktiil soliat függ a" gyermekeiknek 
egésségek; тех‘: nem tsah a’ testnek küls'ö' formája, 
de belsö alkatása is elterjed a’ Szült'ìktöl a’ .gyerme-` 
keine. Erôs ege’sséges Szüliìk szinte ollyan mage 
z’atokat nemzenek; <gyerige, beteges Szülök tsaig 
xgayoxnorúlat testi‘i embege‘lget ho'znak а,’ világra. l 

‚ . r'."ä~'\.r _" Y' §_ 6.~ 
Hogy a" nemlés ¿Ital a’ jövendö. em'berl erö's , 

tökélletes organisátióvai birjon’ye’ läövetkezßendökre 
11611 vigyázni : ' 

i.. A’ .Nemzömunká tsak szeretet által kötött 
házastársalg këzötl; gya‘korqltasson, és pedig mére 
tálíleìesâß» y ‘ ' 

Y 

3 ‚ 

I 

.r 
I 

«_1 



âgé ( §21 ) 2. A’ házastá‘lrsak a’ nemzô'munkálinak helyes 
gyakorlásokhoz „имён korúak legyenek. 

5. A’ férjû soha fel ne gerjeszsze mesterséges 
ösztñnözések által a’ közösülésre való ykedvet; en 
nek magából, önként kell ŕelgerjedni a’ (‘611611135 
nak bövségétöl, e's a’ ЕЩЁ erönek tellyes'állapotjá- _ 
tól. ‘ ' 

4., Nem Не]! a’ nemzì'i тильды gyakorolni be 
tegségben, bádgyadtságban, vagy a.’ felese'gneli 
megútálásával. 

`\'_ 
I . §° 7‘ ‹—‚-‹‚ ‚....——‚‹.‚_‚‚.‚‹‚\_..‚‚7 _ __ 

A" годами“ után a’ tex-hesv Anyának köte-> 
lessége arra ñgyelmezni, hogy míndexieket elkeri'ih 
jön', mellyek a’ gyermeknek гаммы“ kií‘eitése't az 
anya'méhében meggátolhatnák; úgymint ’ а’ hasnak. 
sz‘orítását, nyomását, s’zi'ìk ruhák, többszöri közö<l 
sůlêsek által; а’ teetnek erö‘szakos megrázását папы, 
ugrálás, szaladás, I'xehéz múnka, okádás, vagyl ha¢ 
rag által;y а’ gyomornak Vmegterheltetése’t étellel, 
vagy részegítö italokkal; a’ szükséges erönek meg¢ 
vesztegetése’t búsúlás‘, félelem, szomorúsárg, éhse'g; vëxgy helytelen érvágások; hashajtók által.. 

A’ terhes Aszszony ‘egéssége’t legjobban года. 
felta'rtani, e’s a’ szerentse’s szùiléshez` elkészi'ilni: ha az 
eddig szokott egésse'ges eledelîivel mérte’kletesen él; 
ha' testét mértékletes meleg ruhában takarjq; ha a’ 
tiszta levegöben mértékletes mozgás/olial:k téezefx‘l; ha 
lelkének tse'ndes vidámságát feltar'tja. у ' 

, f 
o 8..' 
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§. в. . 

A’ születés шёл leginkább Багажники‘ meg 
az embernel'. organisatiója а’ Nevelés által; ha ez 
01‘05, gyenge, .betegségekre hailandó gyermekböl 
lehet még egésségeseket f'm‘málmi,- az oktalan ne 
veLés által pedig а’ Szülöktöl a7 gyermekelu‘e е!‘ 
terjedett erög organisatiót is ellehet romani. 

A’ Gyermekek neveléselinél е’ 1‘бчег1негепс1б1н‘е 
kell vigyéznî: 

1. A’l Köldökzsînórnak helyes leköte'se, e's Ie‘ 
mettzése után, af gyermekeket lágy meleg szappa 
nos vizben meg hell Fórösztení; a’ börét gyenp'e'n 
dörgölni; az egész testét jgîl megvisgalnì; baggy 
nintsen-e' valamelly hiba jelen, mellyet okos sege 
delem által mindjàrt ellehetne távoztatní.y 

2. Minekutánnaaz Anya egy nyugodalmas álom 
által а’ szülésben elvesztett erejit valamennyire 
«meglíjította volna; mindjárt nyújtsa magzatjának а’ 
сегтёзаепы rendelt, az anyának, és а’ gyermek. 
nek legalkalmatosabb. eledelt, az anyatejet; tsak 
szükségben hell еду egésséges dajkát választaní; és 
ha е: is lehetetlen volna, akkor jó Itehéntéjiel а’ 
gyermeket táplálni. Az elsi'í ne’gy vagy nyóltz he 
telsben .elegendölsëpen tápláltatik а’ gyermek magá 
tól à’ téjtöl; de annakutánna а’ gyomornak emész-` 
ti'i ereje nevekedvén, erössebb eledelt is kiván; de 
az tsak` egyféle Ie’gyen; egy jól ellaészitett Едва, 

`Мыши‘ si‘iltt kenyérböl, ‘аду riskás'ából, vagy bú 
zalisztböl; gyenge gyermekelmek pedig Май‘ Háve' 

ténel. 
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téjjel. Az első fogaknak megjelenésekig ez az eledel 
elegendő,- azután lehet а’ gyermeket lassan a’ töb 
bi eledelekhez is szoktatni. Mindég el kell. kerülni 
a’ gyomornak megterheltetését. Itala-ak pedig leg 
jobb lészen а’ tiszta víz. l I 

3. Az Étel után legszükségesebb а’ gyermek 
nek a’ tiszta atmosphaericus levegő; mértékletes 
meleg tiszta levegőbe kell őtet а’ mennyiszer le 
het, hordozni; a’ gyermekszobájábais а’ levegőnek. 
tísztaságától gondoskodni kell. 
ì 4. A’ Börnek tisztasága is szükséges, azért а’ 
gyermeknek ruhái tiszták legyenek ,-‘ìîîlgë la‘efgphól 
napokban minden nap egy fertály óráig lágy me 
leg vízben föröztessen а’ gyermek; későbben min 
denhéten kétszer; fél esztendő múlva minden héten 
egyszer. Ez a’ föröszte's а’ testnek tökélletesebh kih“ 
fejtését nagyon eszközli. Hogy pedig а’ test job 
han megerősödjön а’ második nyáron a’ gyermeket} 

` minden nap kevesebbet meleg, utóljáre hideg víz 
zel kell egészen megmosni, és minden héten egy 
szer hideg vízbe föröszteni. 

5.; A5 Ruhák ollyanak legyenek, hogy a? testet 
a’ hideg ellen védelmezzék; de sem igen meg me» 
legítse'k, sem a’ testnek szükséges mozgásait meg 
ne akadályozzák. 

6. A’ Testnek mozgásai az egésségnek feltar 
tására igen szükségesek. Azért а’ kis gyermeket is 
napjában többször fel kell oldozni, és szabadon 
fektetni, hogy mozogjon. A'~ rengetés, hintálás, 

szün 
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sziintélexi velo hordozásl peni szükségesèk, sòkszoi" . 

‚.. v ártanak. l ‚'› 
На már a’ mozgásnak’esz'kö'zeí, a мощь, 

és inashúsok erössebbek', a‘k‘kor kezdl af’ gy'ermek , 
közönségesen az elsê'j esztendö múlva állani, járni ,“ 
és szaladni; akkor nem kéll a’ gyermeket bal me-' 

5 

sterségek által ezekre a’ mozgásokra ídönek elötte' 
eri‘iltetni; de vnem is kell meghátráltatni a’ terme’_-` 

_szëtnek hajlandóságát. '¿ .Tálŕól'lótôki` Járókosarak, ’5" 
a’ fl haszontalanokr, és ártalmasak. 

7'. A’ Gyermeknek esz‘ét, és ákaratiát máŕko 
rán kalf müvelni kezdeni; hogy arin‘akutánna já, 
hasznos, 'és szeren-tse's ember‘ legyen', de a’ lel 
kitehetségeknek igen korán `való eröltete'sék, vagy 
nem jó elínte'zett gyakorlások, kimüvelések, а, 
tastnek4 tökélletes kifejtése't, növése’t is nlreggátol‘jálï.A 

. nu. .o n. ‹ l ' ‘ ю‘ 



 

A' 
MÁSOD'IK TZIKKELY. - _ ' . 

Az' Életre szülsse'ges ösztò‘nò'lmek helyes_ (Щи! 
maztatásoli. ' 

ь l' | S. 9' 

Az Életnek feltartására szükse'ges ösztönök: 1. az 
atmosphaericus levegö; 2. a’ meleg;` 5. a’ ‘ПФ 
gosság; 4. az étçl 

'Í 'y ' ‚ ‘ ‘ . 5- 10. ` . ъ. 

Az életre szükse'ges ösztönök liözött legelsö az 
atmosphaericús levegö; -melly szi'intelen а’ tüdök , 
e's а’ közönséges takarók által а’ testbe felvétettetik. 

>¿Ószye vagyon foglalva fullasztó levegöböl; e'ltetö 
_1evegôbö1, és szénsavós levegöböl, mellyekliel min-l 
dëg más külömbféle tárgyak lieverve vannak. 

Az embernek egésse’ge'hez szl'likséges a’ tiszta at 
mosphaerìcus levegö ,- ebbe kell tehát mindennap 
forgolódni; eztet böven bélehelleni; e's szorgalma 
tosan mindent eltávoztatni; а’ mi az atmosphaerb. 
cus levegöt elronthatná, 

§. 11. 

A’ külsö meleg szükséges minden organic’us 
életnek a’. kinyilatkoztatására. Ногу általa az’ er'n 

‘ Р bei“ 

\ 
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bernek egéssége feltartassòn; szükséges hogy а’ 
meleg az embernek érzékenységéhez légyen alkal 
maz'tatva; azért а’ hasznos méx'télsje a’ melegnek 
ln'llömbözik a’ nemre, Borra, testi constitutióra, 

v158 а’ szokásra ne'zve, 
4 

‘ \ ‘ё. 

‚ А’ szükséges külsö me‘legnek feltartására 5201 
gálnak a’ Ruhák, mellkyelset ártatlan tárgyakból, 
Я! ттбз’рьаегйшё -1ете36пе11 йзы‘еёзёз‘ёьеъ és az 
emberì testhe'zzúgy- alkalx'naztà’tva hellA lslésziteni, 
hogy semmì résznek illéñŕlö'ìnozgáaa, és lil'fejte'se 
meg ne gátoltasson; ç" tisztaság уйдет ped'lg t’òb‘b. 
ßzör kell a’ ruhákat váftqzfatni, Ч 

" ’ ‚ f v - .- ` 

5; ì 
Ä’ _Világos'sä‘gnak béfò'ly'áì'áì‘ и ешЬегЁ teme' 

Ynë'g'ïnu‘tiaja’gn‘nál'i `h'éja'mozssága“g'a'zl egé'ssége az em 
mf-ñëiî е’ némál megbomnk; мы ken а’ házak. 
nah epïtésèknêl ezë'n' далек ös'zwnére i; tekénteni, 

‚ §» ' Щ . 
Az, fÉtel,A és 'an hal kétféle -képennmunkálódnak 

az eleven endbernél; elöször ösztönökáltal az élötef 
hetséget f'elgerjesztik;V másodszor a’ testnek táplá-lgi‘-s 
нага szühséges tárgyat ìuyx'r‘jmak az embernek, 

"„" ” ~ 1 A .‚ 
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§. 15..' '- 

Hog); az ételek által az embernek ege'ssége feltar 
iasson, szükséges hogy azok az emésztŕ'j edén’yel’f.- 
által tökélletesen megváltoztassanak. Némellyek шёл; 

ynyersen megeme'sztetnek; másokat el kelI késíí‘l’ténia 
a’ szakátsmester‘ség által; melly mennél egyì'igyi'ibb, 
aniiál еёёззёёереы)9 Minden léte‘lt: )'ól meg .kell 
ragni. ' 

~ Az ét'elnek jól megeme'szte'se ve’gett szükeéges: 
Воду „az 'ёке1це1ямво1‘\азйёа, és minémi'isége az 
emésztö eri'jkhöz I_egyen allxalrriaztatva;l hogy az 
e'telnek f’elvétele'b'elr‘g,- ¿L ~illenclòUfidë'r «megustaosék , 
ne тайн az emésztö erök megvesztegettessenek; 
hogy az étel ösztöne Юга] az élötehetséget felger 
jeszsze; mellyre nézvd‘az ételhez fi'iszerszámok ke 
vertetnek; mellyek nálunk böven termenek; МП 
földiekre semmi szükségünk sints. Legezül'.se'gesebb` 
fi'iszerszámok а’ só, etzet, és a’ чай, _vagy olaji‘ 

Az ételnek sokasaigát, az evésnek ideje't, а 
fůszerszámoknak nerpét alk'almgztatnLkell _az em 

i beri testnelì constitutiojához; a' „еще, éi‘zéke'nyî 

9 

Ыщпуер felingerlö embernek jobb kevesebb шта 
nözŕ'i e'teleket, kis mértékben, ink‘ákíb több ízben 
adni; tampa, pghlegmaticúgs embernek pedig ösz~ 
www, hevige ételeket, nagyphb ménéßben, da 
ritkábban ьеп adni. ’ ` — 

§. 16- _ 
e Нет elég hogy az étel mágemésztesâeñ; ezülf.-` 
»âges egylzer’smind azzal a’ tulajdonsággel birjon, 

'l' l ‚ Р Я hogy \ l 
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hogy az emésztés által belöle elégendö tápláló medeA 
'vesség készítessen. A’ növevényes ételek közönsé-A 
gesen kevessebbet táplálnak, az állati ételek többet. 

А’ növevényekböl leginkál’ab táplálnak: a’ ga: 
bona, a’ búza, rozs, árpa, zab, köleskása, riskáë' 
sa, kukorítza, pohánkag fôképen а’ búzából sii 
tött jó kenyér. Jó ételek a’ bab, lentse, borsó, 
dió, magyoró, és a’ mandulák, A’ Gyökerek kö 
zi'il Ieghasznosabb a’ krumpli; jó ételek a’ répák; 
élessek a’ retek, torma, hagyma, zeller, petrèse 
lem. A’ Levelek közůl legjobb étel a’ Нарезка; 
föke'pen a’ savanyú háposzta; de a’ más lsáposz 
ták, a` зайца, spinacia, és a’ .ïpárga is ilók. Hel 
leznetes , és ege’sséges ét'elek a’ jöl megért gyüm‘òX 

f' tsök., a’ tseresnye, maggy, baratzk', alma, hörtve, 
szilva, eper, szöllö, gesztenye, fuge, ugorka, di-à 
nye, t‘o'k, ’s a’ t. Nehezen emésztendò‘ >ételeli a’ 
gombák. 

‘ „га .‚....‚ 

‚А: Allatohból legirlkább t'háplál a’ „едут“? 
йпагоьпаъ húsol‘s: -a’ borjúé, marhájé, bárán'ye’, juó 
hé, malatzé, disznóé, és a’ ketskéjé", szükségbeń 
a’v‘lkóé, e's sza'máté is; ösztönözöbb a’ vadhús. 
A’ Tehén‘téj a’ legiobb ételek közé tartozik.- Jó' 
e'ŕele‘k а’ külömbf’e’le madarak., és azo‘knak tojáß 
зап‘; а’ hálah; rákok; издан; ês а’ békák. 

Mivel ezelmek az el'edel'eknek ösztönözö' ereiek 
külömbféle; azért azohna-k választások-ban mindég 

_ az élötehètségnek állapotiára kell tekinteni. ‚ 
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§. 18. v ' 

Az'exnberi testnel'n nagyòbb rêsz‘e iié'dve'sse‘g. 
bôl'áll; mellyeknek mind az álló részelmek займе 
len megújitatni hell; azért szükséges az ital. 

Az Italok, melegek'vagy hidegek, ‘теней; 
vagy xészeglti'îlï.- 

*Y* 

§. 19. 

` A’ tíszta fris viz az embernek szomjúságát leg‘- 4 
jobban enyhitì; és legegésségesebb. 

Á’ meleg vizet magát nem iszsza az egéàséges 
einher; de heverve tápìálfů‘fës’ì-ëlîïßéïâïfëvesélílïen; 
vagy ös‘zt‘ónözö részelsl‘el, a’ szagos fílvelxbt'il, 

Ñagy Íäávéval, Ciocbládéval; melly italo‘kat, hog‘y 
lrie ártsanali, al. testne‘k tetm'észetélcxez hell Válasz. 

' tanl. ` 

§, 203 

A’ részég‘ítö ítaîòk; mim aà bor, sör, ég'etbora 
e's ébböl kész'ì‘lltt ¿geit vizek közönségesen épl'ïen 
nem szülìségesekg de' mivel а’ mostanî polgár’i 
társaságban lévö embereknek élötehetségeli minden 
nap sokféle o‘kok által megerne'sztetil’.;` ńgy hogy 
az életnek e'le'ge'ndö felgeŕjesztésér'e a’. ter‘me'szete's 
öszt'ónök nem elege’mlöls; ezen telsíntetre ne'zve a” 
részegí'tö italokkal ‘чад mértéklet'es, а’ testneh tu 
lajdon természete’hez szabott élés, mint szülsséges', 
és kellemefes- ösztünözés, а! egésségnek feltartásá 
ra használhai. l 

' вы 



âäë’ (25°) àl@ "_ 

§t :21.~ ‘‹' _ 
‘А’ Dohányfüst, és a’JDohány por is` a’ szokás 

által- sziikségessé tétetett ösztönök közé tartoznak. 
§‘ 522° _.' 

'. ’ Az e/dényeknek, mellyekbe az éledelek kefszíÍ ‚ 
tetnek, és feltartatnak, ollya'noknak kelllenni, hogy~ 
semmi ártalmas tulajdonságokat az elédelekkel ne 
közöljenek. u 

 

HÄRMADLK TZ'IKKÉLY-" 
¿42 eleven amber munhdj'ímzk illendó gyakorlásoli. 

23. _-""“" 
Az eleven embernek munkáji ugyan elöhozattatnak 
maga az élet мы; de még is nagy be'folyások "а‘ 
gyon az'életnek állapotjára;v az' ö illendö gyakor- 
lások által az egésse'g feltartatik. 

§. 24. 
‹ )MY-oůganicus (детей munkáji, а’ rágás, луг. 

165’, ernésztés, bészivás, vérkészí'tést ve’rforgás, le 
hellés,L elválasztás, és táplálás az (детей, tehát az 

«legévsségne'li feltartásáfa is szükségesek.' 
"Воду ezek a’ munkák illendòlvépen gyàkorol» 

V.tasseaxmk szükeéges: _ hngy еще‘: munkáknakeszköf 
zeik épçk, ltókélleteâela., és minden _aérelern n_élkůl le 

`gyenek5 hogy erejek sok, vagy гр“ ételek, ée ítalok 
által -meg ne Vesztegettessenek. Kül’onöá fìgyelme.' 
tességet kivánnak а’ fogak, és а’ gjromóh~ i 

§. 25. ' 
~ i ‹‚ ‚ ~ — 1„ -' Nein elegendö hogy ú) részek készítte§senc`kì 

(le szükse'ges _az elromlottakat a’ testb`ö‘1 'kiüresit‘léVà 
' ’ ‚ ` ni', 



" *MiN-âgé’ 
ni; aze'rt hell vigyázni, hogy az emésztetnels, а’ 
'vizelletneli laiüresite'seli,I és ‘a’ börnek lsigözölésc he 

lyv‘sén Wgbembnjeneli. Azérf; »"tartozill 2z egêsséget 
feltartó eszlaözö'k közé a’îistta‘ság, а’ többsz'óri mo~ 

Ваз, és föŕdés.l — "ч wv." ‹ vf* ` ‘ .~ ' ~» .'-'..1z\"xŕ;1ß!`r;.' .„„ 
"‘ ` ‘ P ‹‚ 5. 26s -' 'U‘LAH ' . J v 

_horlá‘sols is. azpembqŕnek _egésségét feltartjálä. Kü 
lönös íìgyelmetességet läívánnalx az aszszonyi neim 
nél a’ hótisztúlás; a’ terhesség‘, а’ szi'llés; a’ gyer 
meh аду; a’ szoptatási é@ а’ h'ótisztulásnali те; 
ßzüne’se. " 

_. ‚-’ Lm. 1 s 

Az .Állatí шьщъаьмьдгуаьыаамь g .a’ külsö 
érzések, e's az. aharatosmoag'ások nagyon (2161110: 
ditják az 'emhernek egésségét; azërt szülä'sêges: ‘.r 

1. А’~1Щ1з6 érzö `tagakart~^v mint a’œzemekeß, 
fülelset,~ штат, szájt, .és‘ïa’ hört, tisztánfápen, 
sérelem ~nélkůl felta.rtan`i,--‘V minde’g mértétdeœsen 
Ygyalm'rolnì, ›‹ -i- mafie-19. - 

’ 2. Az‘œgész testnekß érzékenysé‘gét» úgzy kei 
meghatározni; hogy az"~ember a’ lsül'sö‘ tèrmészet. 
nek külömbféle béhatásait felvegye ugyan; tompa, 
ne légyen; de még is"hog'y a’ külsö béhatás által 
ne szenvedjenI „mindjárt beteges' y‘áltqz’áïstäï, azéri: 
tèstét megqrô‘sítse; iríègkeményitseâfläzolŕçaggg а’ 
melegn‘e'kÁ "és h‘ïd‘egnèk; ’az’éhségneh;°é$"¿’zoìnjúsäg- 
nah elszejnvedése'khez; melly v‘égre igen ‘ëokat te 

`_h>et az okos nevelés, '4' ' f' N’ mmf’ 
l 5. A’ mozgásnak ‘f'c'i'es'zliözei’ az inä’shúsólïQil 

lendi')` gyalaorlás, a’ Gymnastica által, alkalmato 
sala , és erössek leszne‘kg’ës "az illendö »inçzgások nz 
embernek egésségét igen elö mozditják. ` 

26, 

A’\Nemzôjxlnl1nká'knala\'ìéŕmészefes illendö gyaz-` 
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28. l n 

Az állati munkákat nem lehet-szi'inet nélkì'íl 
gyakorolnì; az aluvás az erönek hely‘re állitására 
elkeri'ilhetetleni'il szükséges. Az Aluvásnak ídeje 
meghatároztatik a" темпе!‘ constitutiója által: Hògy 
az embet nyugodalmasan aludjon, szükséges hogy 
e'jjel, egy tsendes, homályos, tiszta levegi'ivel tel 
lyes hállószobában, minden goud és szorgalom 1161 
kúl , nem megterhelt gyomorral, és nem ладу kúl- 
sö melegben feküdjön. 

ё. 29. ."5 .5 с 
A’ Lélelmek munkáji nem на!‘ töhéuetessitik, 

az embert; de egésségét is feltartják; tu): illendö' 
és egyenlöképex; `kèll_-~z_gya„l\oro1ni mind az esmérö 
eröt, mind а’ gondollgozást, mind az emlékezetet, 
mind а’ .hépze1ést, mind az érzést, mind az akara~ 
tot. Egy Идёт, ög'vendezö, magával megele'gedö, 
és minde'g jót akaró ЕЩЕ, az emhernek ege'ssége't 

.nagyon megerösiti. ' Azërt az атак módja, az 
embereknek foglalatosságaik, а’ közönséges Воина 

~ 'nyozásq a’ Fleligió, és a’ közönséges-játékok l1atal-`y 
masan béfolynali az embernela egésse'gére. ‘l 

§.` 5o. 
s.' De nem elegendö azon dolgokkal "bírni, mel 
lyektöl az embernek egésse'ge'függ; hanem $211!‘ 
Aséges ezelsen l‘ívi'il még azon ártalmas okokat eltá 
‘гонений, mellyek az embernek egésségét m‘egsér'ç 
hetnék; ezelmeli esméretjelset tanítja. at’ Pathologia, 

v ` 1 
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