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T e k i n t e t e s  Nemes

V A R M E G Y E !

Szerenfsésnek tartom magamat, 
hogy a’ kegyes Gondviselésnek úgy tet
szett: hogy ezen Ts, Ns. M e g y é n e k  
kebelében nyerjem , mind életemet, mind 
lételemet: sött hogy egész gyermeksé
gemben ’s ifjúságomban, a’ tudomá
nyok’ hoszszas pállyájját megfutván; a’ 
sokféle viszontagságok es vándorlások 
után is; ezen Születésem’ földén nyer
jek magamnak Házat, Háznépet; állan-

4

dó lakhelyet, és utolsó poraimnak is 
nyugodalmat!! 1

Ezt pedig egyedül EXCEL- 
LENTIÁDNAK, MÉLTÓSÁGTOKNAK 
és NAGYSÁGTOKNAK, személlyes, 
hallhatatlan, és meghálálhatatlan ke
gyelmeiknek köszönhetem; hogy ezen 
T e k i n t e t e s  N e m e s  M e g y e b e l i  
Physicatussal, sok egyébb érdemes Hi
vatalom’ sorsosi között és felett, enge-

met



met kegyessen megajándékozzván, a* 
emberiségnek szolgálattyára énnekem ez
zel is tágossabb ajtót és utat nyitottak: 
annakokáért is alázatossan esedezem ; 
hogy az eddig erántam illy igen ke
gyessen gyakorlott kegyelmeiket, még 
ezen halhatatlan Grátiájokkal megkoro- 
názzni méltóztassanak; és példás ke
gyességek ’s kegyelmességek szerént, 
engedjék meg ezt énnékem! — Hadd 
viselhesse , ezen köny vetském , a’ maga 
homlokán EXCELLENTIÁTOKNAK , 
•MÉLTÓSÁGTOKNAK és NAGYSÁG
TOKNAK örök emlékezetet érdemlő 
N a g y  N e v e i k e t !  hadd írhassam fel, 
sok századokra méltó emlékezeteket,, 
ezen örökös tiszteletemnek , és buzzgó 
háláadatosságomnak gyenge és igen in
gadozó lábokon álló oszlopára !! hadd te
li essem ezen tsekély ajándékomat nagy 
érdemeiknek oltárára!! hadd emellyék, 
hadd magasztallyák, hadd örökösittsék 
hallhatatlan NEVEIK, ezen Munkáts- 
kámnak alatson érdemeit! hadd adhas

sam



eam tudtára, még a’ késő Magyar Ma
radéknak is; hogy e'n örökössen háláa- 
dó adoss vagyok, és utolsó poraimig 
maradni óhajjtok.

Ά ' Tekintetes Nemes

Székes Fejér Vármegyének

és ennek minden Karban, Rangban, ’s 
Állapotban lévő

R E N D J E I N E K .

írtam Sz. Fejérváron 
Kis - Aszszony Havának 
lo-dik napján 1814 Észt.

örökös tiszteletekre, 
és a’ legbuzgóbb háláa- 

dásra lekötelezett szolgájjak 
Dr. Molnár János, m. k.

ezen Tek. Ns. M e g y é n e k  
rendes FŐ Orvossá.

Ke-



K e g y e s  O l v a s ó /

iV Íin thogy , ezen Természeti Tudo
mánynak, rész szerént ékesittégére rész 
szerént világosittására, rész szerént pe
dig bebizonyítására; ezen Munkában, 
mindennemű Tudománybéli Tárgyak, 
és ezeknek fejtegetéseik elöllfordullnak: 
ennekokáért is, ennek egész kerületi
ben , tellyes tebettségem szerént, arra 
törekedtem; hogy a’ botránkozásnak két, 
különös köveit, a’ mennyire tsak lehe
tett , elmellözzem ; tudniillik :

Először. Hogy a’ természeti dolgok
nak kifejezésekben, a’ minden kintsnél 
drágább erköltsi szemérmeteségnek, min
den lehető áldozatokat megtégy ek ! e’ vég
re , minden ollyas kifejezéseket, a’ men
nyiben tsak lehetett, mindenütt a’ legár
tatlanabb köntösbe Öltöztettem: minda
zonáltal, e’ Tudomány maga is termé
szeti lévén, ’s a’ természet’ munkáit és 
játékjait fejtegetvén; ennek mind színé

nek,



nek, mind köntössének éppen ollyan· 
n a k , ’s ugyan annak kellett lenni. — 
Látunk azomban, illyen kifejezéseket, 
magában a’ Keresztényi erköltsiségnek 
tükörében, a’ Szent írásban is. — ! Ca
stis omnia Casta ! ■— Mindenek tiszták  
a' tisztáknak! a’mint szoll a’maz nagy 
Philosopho - Theologus Sz. Pál is a’ ma
ga kedves Tanitvánnyához Titushoz ir t 
Levelének I. 1,5 vers.

M ásodszor, Hogy ezen Természeti 
böltsességnek ( Philosophiának)  , minden 
ágazattyaiba való beereszkedés’, vi’sgá- 
lódás’, és fejtegetés’ alkalmatosságával; 
semminémü idegen , vad , szokatlan, e- 
röltetett , homályos, anyai nyelvünket 
gyalázó, és ennek tökélletesedését kés- 
lelhető szózatokat, ne kóhollyak!!! — 

Mert ugyan is; ha ama kevély, 
és világbiró hatalmas R o m a ;  nem szé- 
gyenlette : a’ maga Tudomány-nevezet- 
tyeit a’ Görögöktől koltsönözzni!? — 
úgyszintén további időjártával; ha mind 
azokat, egész pallérozott Europa , Ro

mé-



mától örömest elfogadta! Ennekutánna, 
a’ több e's egyébb Európai Nemzetek 
között p4 o. ha amazz talállmánnyaival 
gazdag Anglia; ha az ö elmésségével 
gogőss Franczia; végezetre, ha ezen 
nagy és első Nemzeteknek nyomdokait, 
sebes lépésekkel kővető Németh Ország’; 
azon Romai Birodalomtól költsönözött 
Tudomány - igéket, nagy részben, nem 
tsák örömest bévette, nem tsak örömest 
megtartotta; sőtt ezeket örökös polgári 
jussal mégis ajándékozta!! mennyivel 
inkább mi Magyarok, a’ kiknek nyel
vünk pallérozása , még tsak egy boltsÖ- 
béli tsetsemő! a’ kiknek e’ részben oh 
egek!! bár ha szintén még napunk dél 
színben nem ragyogna is , legalább haj
nalunk pirosollna!!! a’ kiknek ama Ro
mai nyelv, mintegy anyanyelvűnk; a’ 
kik ezen nyelvet, mások után közömé' 
gessen, a’ Tudósok, legalább az Orvo
solt nyelvének nevezzhettyük í ! — miért 
szégyenlenék, avagy tsak az efféle Or
vosi Tudományokban, ezen nagyNem-

ze-



zetek , sött a’ Magyarok által is polgá
riaknak bevett szavakkal és kifejezések- 
kel éllni!! ? ?

Továbbá, ezen Tudománynak 
egygyeden egy Tárgya, az emberi Tár
saságban megtörte'nhető sótt oh fájda
lom! igen gyakran megtörténő ’s akár- 
minémü névvel nevezztetendo bünhödés 
( R eatusJ ;  és ezen természetes bünhö» 
désneh (.Reatus physici)  minden tetemes 
és nevezetes polgári bűnöknek matériá
ik , formáik, és módjaik; úgy szintén 
ezeknek minden lehető külső ’s belső 
megesmérteto Jegyeik és Béllyegeik: en- 
nekokáért is , akárminémü Karban, Rend
ben , Rangban, Állapotban és Valláson 
lévő Magyar - Hazánkfiainak , Bíróinak, 
Tudóssainak, Papjainak, kissebb ’s na
gyobb , alatsonyabb és méltóságossabb 
Tagjainak, sőtt az Olvasást szerető Ma
gyar Szép Nemnek is, ha nem szüksé
ges; de bizonyára, az igen igen gyak
ran elő forduló esetekben közönséges 
hasznú Könyve lészen ez. — A’ többek 
között, annyival is inkább!



Mivel bizonyos okokból, mind 
a’ Régibb, mind az ujjabb Tudós Vi
lág Physiognomistái szere'nt; mint kel- 
lyen az Ábrázat-Vonásaiból, az Erköl- 
tsi hajlandóságról az Elölljáróknak, ’s 
mindenféle , Bíráknak Ítéletet hozzni! ? 
egy kis Toldalékba ide ragasztottam. — 
Úgy szintén, ezen

K érd ést: M ellyek a’ szép Abrá- 
za€ Vonásai? és ezekből: M i a való
ságos Szépség? és továbbá: V olt e va
laha va lak i, és vagyon e most is vala
hol tökélletes szép e világon ? és vége
zetre.· M ellyek azok a régi hires hét 
Szépségek ? bizonyos okokból, rövide
den leírtam.

Utollyára; ezen Munkámnak el
készítésére szánt idom, költségem, éj
jeli ’s nappali fáradozásom; mind bő
ven meg lészen jutalmazzva: ha ennek 
olvasása, némelly Túdóss Hazánkfiai
nak ; legalább némelly unalmassabb ó- 
rákat megrövidítheti í a’ fél-tudományu- 
ak pedig, ha ezt megérthetik , ha hasz
nát vehetik íü



Mennyiben érhetem ’s érhettem 
pedig e l, ezen óhajtott tzélomat; ezt 
tsak a’ bölts e's akármelly kegyes; ’s nem 
egy Zoilus’, sem nem egy Momus’ fe
kete leikétől elragadtatott, és az Iste
nek’ ditsösségét is gúnyoló, Olvasó Ítél
heti meg!!!

Omne



Omne tulit punctum , qui miscuit utile 
dulci /

Sokféle Tudomány lakik e’ munkában
Ámbár újj ’s nem régen jöttbé e’ Hazába; 

Találtatik ebben nagy hasznú Chemia 
Sok más tudománnyal szép Filosofia 

Physiognomia , mellyből külömbségét
Kinek kinek láthadd minden erköltségét. 

Meg tudhatod ebből, k i, miilyen észszel bir.
Mert érez a’ vonása kit kit szépen le irr. 

Itt lakik sok Morál,. Theologiával
A’ Jus Canonicum, itt a’ Romaival.

Itt vagyon Synodus a’ Conciliummal;
A’ Pápák Végzések, írott Decretummal: 

Ész kivántatott itt, nem tsak tsupa élet!
Minden Olvasónál lehet az ítélet!

Ezek nélkül senki jó Orvos nem lehet;
Mert Hivatallyában rút hibákat tehet. 

Hlyen terhes Munkát, ritka a’ ki írjon.
Ámbár Tudományok tárházával bírjon. 

Méltó az illy író sok számos időkre
Arany kerekeken forgó esztendőkre ! 

Szerezd meg e’ Könyvet, meg lásd sokra mehetsz 
Minden Esetekben bátor lépést tehetsz. 

Férjfinak ’s Aszszonynak illik ez kezébe ; 
Mindenik Nem ebből szedhet a’ fejébe.

Te-



Tekéintetes Molnár Já
nos Sz. Fejér Vármegye Do- 
ctora eránt való szeretedből 

és tiszteletiből;
E’ Verseket irta egy Öreg ’s Vén Jámbor 

A’ kinek számára régen készüli a ’ Tor. 
Ezer nyolcz száz tizen négynek lefolytában 

Kis Aszszony Havának ötödik napjában

Ketsheméty 'Sigrnond, 
Polgárdi Préd. és Senior.



ORVOSI TÖRVÉNY.
§· I.

-Ä-z Orvosi Törvény az a ' tudomány» 
a’ melly mindenféle állapotokban’s kör- 
nyülállásokban, sokszor igen szomorú» 
veszedelmes, és lélekbejáró esetekben ; 
minden Rendű és Rangú ítélő Bírákat, 
mintegy kézenfogva vezet; mitsoda ú* 
ton és módon kellyen, mind ezekben, 
a’ Természeti Philosophia szerént, igaz 
ítéletet hozni!

§. 2.

Ezen Orvosi Törvénynek V RÉSZEI 
vágynak, u. m:

A I.



/. A ’ Polgári órvosi Törvény. 
I I  A' Szedriai Órvosi Törvény.

III. A ’ Sz. Széki Órvosi Törvény.
IV . A' Katonai Orvosi Törvény.
V. Ä  Barom Orvoslás ("Veterina

ria )  Törvénnyé.

L R É S Z .
§·  3 ·

Ä  Polgári Orvosi Törvénynek 
Tárgyai e’ következendő!*, ím e’ kö
vetkezendő Fejezetekben; tudniiUik:
I. F ejezet: A' m i egész életünk' fo ly a -

m attyának felosztásai.
II . F ejeze t:A z elmének és a' testnek hi

báin és fogyatkozásain  ,* úgy 
szintén : némelly bűnösnek sze- 
méllyes állapottyán épült', de 
egyszersmind Hazánknak az 
akkori Törvénnyével megállha
tó és meg nem állható mentsége.

III.
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I li,F ejezet:A' havi vérben lévő fejérsze- 

méllynek, a terhes , a' gyer
mekágyas ; és a' szoptatós Afz- 
szonynak, az Isten a' Haza' 
és d  Természet' Törvémyén  
épült mentsvára.

IV. Fejezet: A' Megterhesedés vagy Terh- 
be esés (Graviditas); 's ennek 
kéttséges és bizonyos meges- 
mértető Jelei; a' méhtsira 
(em brió) ; d  m agzat \ a Szü
lés ; a' Szülöttek p. o. az i- 
détlen ; a' m egért; a' felettébb  
korán való · a' késői; az élő 
és életre va ló i az l̂o de nem 
életre való; a' törvényes; a' 
más alá vetett i a' m eghalt; 
a' kettős (gemelli) ; a' hármas 
(tergemini); a' négyes (qua
tergemmi) ; 's a' többféle mag
za to k i  a' másfelibe való meg
terhesedés (Superfoetatio); és

vé-
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végezetre, az Üszög , va>ty 
Malom (Mola) fcíe ÜJíu()ÍC·

V. Fejezet : A' tsuda- nngy V álto tt gyer
mekek.

VI. F ejezet: Ä  kéttséges vagy kettős ne
mű ember; (Hermaphroditus 
vagy  Hermaphrodita) ezen Gö
rög Szavaktól: E Mer 
curius és Αφξο&ίπι Venus : 
úgy szintén: Androgynus és 
Androgyna, ezen Görög igék
tő l : Aνι/ς Férjfi , és Yv'vy 
Aszszony ; melly igék egy- 
g y ü tt jelentenek: Ferjíi-Asz- 
szonyt.

VII. F ejezet: A' kö ltö tt vagy tettete t t
N yavalyák.

VIII. F ejezet: A z e ltitko lt; és másokat ká
rosító N yavalyák.

IX. Fejezet: A z Isten - a ' Haza' - és a'
Természet: bolts Törvénnyé 
truczczára és boszszujára vifz- 
szaélo , tudatlan , balgatag ,

bú-
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bűvös, bajos , sokszor pedig  
tsak a' kapát k a szá t, 's a ’ 
Teremtönek Paraditsom béliát·  
Λάί tilalmas és titkos utakon 
és módokon kerülő ; istentelen, 
ravasz , tsa lá rd , ár gonosz lel- 
kiesméretü, számtalan együ
gyű  embertársaiknak tudatlan
ságok m iatt , tulajdon véres 
veréjtékjekhel keresett pénze
kért és vagyonkájokért. , ugyan 
ezeknek halálos veszedelmekre 
ólállkodó Orvosok, Javasok és 
Impostorok.

X. Fejezet: A' Patika eránt való fé le tte  
szoros és lélekbejáró köteles
sége d  Physicusöknak és Do-' 
dóroknak.

II. R É S Z.
&  4.

Ä  Szedriai Orvosi Törvénynek 
Tárgyai e’ következendok, im e’ kö
vetkezendő Fejezetekben; úgymint:



I. Fejezet: A' néha még eleven, de már
a törvényes kérdésben lévő 
embernek megvisgálása : a' meg 
holt testnek pedig tudományos 
felbonczolása,

II. F ejezet: A' Visum-Repertum egyátal-
lyában.

III. Fejezet: A' Visum  - Repertum módja
különössen.

6 , = = = = =

IV. Fejezet: A' sebek , ütések , a főnek , 
a szivgödörtájjának ; a ' , hát- 
gerintz ti  igájának megrázása; 
vagy megrendülése; törése, 
és ficzamodása 's a' többi.

I. S z a k a s z  A’ Sebekről közönsé
gessen ; mellyek:

A . Tellyességgel halálos.
B. Magokban halálos.
C. Tsak történet szerént halálos

Sebek.
II. S z a k a s z : A ' tagoknak külön 

külön és személlyes Sebjtirő l, tététől 
fogva ta lpig , kívülről és belölröl.

V.



V. Fejezet: A' M érgekről és a Megéh-
tetésrol.

VI. F ejezet: A z ártatlan tsctsemőknek
erőszakos megölettetésekről.

VII. F ejezet: A' külömbb külömbbféle erő
szakos halálnak nemeiről p. o.

Á. A' maga tulajdon megölésé
rő l (Suici’dium)

B- A' megfojtásról (Suffocatio)
C. Kötéllel r  . zsineggel, nyakra- 

valóval, keszkenővel, vagy egyébb 
akármi éjfélével való erőszakos meg
fo jtásró l (Strangulatio)

D. A' vízbe való fo jtásró l (Sub
mersio)

E. A' menny kő ütöttekrol (Fül* 
mine tactis.)

F. A' M egfagyásrol.
G. Ä  fo jtó  Levegőkről ( Aeres 

mephitici.)
H. A z éhen és szomjaji való meg

hűlésről.
I. A' nagy vérfojás á lta l történt 

halálról.

---------- 7
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K. A' szörnyű indulat m iatt tör

tént halálról.
L·. A z önként való meggyútladás 

és 'siros fekete hamuvá lévő elégés 
á lta l , történ t halálról.

M. Ä  már megtörtént halál' i- 
dejének meghatározásáról.

VIII. F ejezet: A' tömlötzökben sínlódő , 
és akárminémü büntetést ér
demlő-szegény Rabokra néz
ve · akár légyének azok meg- 
halgatta tva  , m egvisgáltatva , 
és megitéltetve , akár nem : 
az Evangyéliomi szelídségről, 
az igazi félebaráti szerétéiről 
az Isten - a H aza - és a Ter
mészet: förvénnyeinek bölts , 
sze líd , és kegyes tzéllyaik- 
r o l , akárminémü Rangú és 
Rendű Ítélő  Rirák elnefelejt- 
kezzenek; hogy szerentsétien 
embertársaknak nyomoruság- 
bol magoknak gyönyörűséget

ke-
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Aer esni ne láttassanak! Af
flicto, major afflictio procu
randa non est !!

III. R É S Z .
§ .  <5·

Ä  Sz. Széki Orvosi Törvény.
Méllynek Tárgyai e’ következendök; im 
é  következendő Fejezetekben; tudniillik:
I. Fejezet: A ' P api Ftendnek akadállyai-

ró l; a' miilyenek :
A. A' Testnek hibái és fo g y a t

kozásai.
B. A' Léleknek és az erköltsnek 

tetemes fogyatkozásai és motskai.
II. Fejezet: Ä  Papi H iva ta lt elrontó vét

kekről ; a' miilyenek :
A. Erköltsökre nézve; és
B. Testekre nézve.

III. F ejezet: A z E k k lésia i böjtökről.
IV· Fejezet : A z idétlen m agzatnak , a

kettős nemző részüeknek (Her
ma-
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maphroditus vagy  Androgy
nus) és a tsuda vagy váltott 
gyermekeknek meg-keresztelé* 
sekről.

V. F ejezet: Ä  boszorkányokról és ördö-
gönösökrol.

VI. Fejezet: A' halálos ágyban sinlodók-
nek lelki állapottyokról való 
gondoskodásról*.

VII. Fejezet: A' szüzességről és ennek
megesmértetÖ jeleiről.

VIII. F ejezet: A z elveszett szüzességről*
IX. F ejezet’. A z erőszak tételről.
X. Fejezet: A' 'Sodomiárol, és egyébb

Természet \ellen való testbéliA
fertelmességekről.

XI. F ejezet: A' szerelem Pohárról (Phil
trum.)

XII. Fejezet: A' házasságnak akadállyá-
iról\ mellyek kétfélék; úgy
mint:

I. A zo k y mellyek a' házasságra 
való lépést meg nem engedik (Causae 
matrimonium impedientes.)
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II. A zo k , m elljek a Házassakat 

egymástól elválasztják  (Caus?e ma
trimonium dirimentes}.

IV. R É S Z. ~~
JT. 6.

Ä  Katonai órvosi Törvény.
Ide tartoznak e’ következendő Fejeze
t e k úgymint :
I. Fejezet'. A' katonai állapotról közön·

ségessen.
II. Fejezet: Akár m ellj ifjú embernek, a

Katonaságra alkalmatos vagy  
alkalmatlan m ivoltáról; 's en 
nek külső és belső tététő l f o g 
va talpig egésséges, v á g j e- 
gésségtelen te s té  alkotmán- 
njának megesmértetö bizonyos 
Jeleiről: so tt az egész M árs 
nak szentéit fián ak; a' K a to 
nai Orvosi Törvénynek leg- 
szorossabb reguláji szerént va
ló megvisgálásárol; s végre

ha
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ha ezek szerént,, ezen sanyarú  
Katonai életet, halálának nyil- 
vánságos siettetése nélkül, el
viselheti e ? ennek rendes meg
ítéléséről !

II. F ejezet: A' katonáskodást félben sza
ka sztó  okőkről·

IV. Fejezet: A' katonáskodásnak egy i-
deig való akadállyairól.

V. Fejezet: A' katonai büntetésekről kö
zönségessen»

V, R É S Z ,
§ · 7'

Ä  Barom Orvoslás ('Veterinaria^)
Törvénnyéröl·, ennek Fejezettyei im é  kö- 
vetkezendók ; tudniillik:
I, Fejezet: A' Marháknak kúlömbb kü- 

lömbbféle ragadós és járvány 
nyavalyáikról; és az ezeknek 
idején, az Elölljárók á lta l té
tetendő szükséges Rendelé
sekről.

II.
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II, Fejezet: A ’ Marháknak törvénytelen 

és igasságtalan eladásokról — 
A’ holott is :

I. S z a k a s z · .  A 1 Lovaknak eladását 
megsemmisítő nyavalyákról.

II. s  z a k a s z :  A ’ Szarvas marhák
nak eladását elrontó nyavalyákról.

III. S z a k a s z  : A' Juhoknak eladását 
megtörvénytelenito nyavalyáikról.

IV7. S z a k a s z : .  A\ Sertéseknek ela
dását m egakadályoztató nyavalyáikról,
III. F ejezet: A z Á llatok’ fajjzásaiknak  

idejékről, és fa jjza ttya iknak  
számokról.

K  Természet munkáinak gondos vis- 
gálói, az állatokat, az Ó fajjzásokra néz
ve két Rendekre osztják , úgymint:• ·

A. A z E levent- Szülőkre (Vivi
para.)

B. A' Tojást-Szülőkre (Ovipara) 
Ide tartoznak többnyire: A' két életűek( 
( A m p h i b i a )  az az, az ollyan állatok, 
a’ mellyek mind a’ Szárazon, mind a’

viz-
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vízben, egyaránt eleinek: de leginkább 
a’ vizekben laknak.

T O L D A L É K .

S- 8.

A' Phys iog nőm iáról, vagy az ítélő Bí
ráknak, akármelly Embertársoknak, 
mindjárt az első tekintetbéli ábrá- 
za tty a  vonásaiból lehető ítélet-té
telekről.

Azon ábrázhatnak vonásai im e’ követ- 
kezendok:

A. A z embernek haja , ennek színe , puha
sága vagy keménysége,· úgy szintén 
szőre , 's ennek kevés-vagy bóv-m i
volta ; és mindezeknek egyébb sze
mélyes minémüségeik.

B. A' főnek külső alkotmányos formájja.
C. Ä  homlok, ennek külömböző és sze-

méllyes á llása , b o lto za ttya i, lineáit 
ránczai, és ránczainak személlyes 
minémüségeik.

D,



Ό. A ’ Szemöldökök, ezeknek állások, szí
nek ; úgy szintén vastagságok és vé
konyságok; rövidségek és hoszszusá- 
gok , 's egyébb személyes tulajdon
ságaik.

E. Á  Szemek, ezeknek színek, és egyébb
személlyes minémüségeik.

F. A z Ó rr , ennek fo rm ája , «g?'· szintén
lyukainak mivóltok.

G . A  S zá jj; ennek ajakai, ajakainak 
vékonyságok és vastagságok 's egyébb 
személlyes minémüségeik.

H. A z Á l l ; ennek húsos-vagy száraz-vol
ta ; hoszszúsága és rövidsége; ha ez 
tsútsos, vagy négyszegletes; ha ez 
a közepén kétfelé nyílik; vagy ha 
i t t  gödrötskéje vagyon. M ind ezek 
külömbözÖ erköltsiséget béllyegeznek«.

I. A z Orczák , és ezeknek személlyes mi
voltok.

K. A' N yak  , ennek vastagsága és vé
konysága ; rövidsége és hoszszúsága·, 
és egyébb személlyes tulajdonsága.

Vé-
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Verezetre , mind ezekből az ed* 
dig elölszámlált Abrázatvonás'aiból; 
mind a Régibb , mind az ujjabb Ter
mészet Titkainak szorgalm atos, gon
dos , és bölts Búvárinak, Véle mén 
nyék és Ítéletek szerént, egyedül a’ 
Magyar Szép Nemnek kedvéért ; lás
suk fsak igen rövideden és summá- 
son! Mi a’ valóságos Szépség?! és 
mellyek azok, az Ábrázatvonásain é- 
p ü lt:  Hét hires Szépségek ?

I.



I. R É S Z .

$ ·  9"

A' Polgári Orvosi Törvénynek
Fejezettjei.

I. Fejezet: A  mi egész életünk fo lya -  
mottyának felosztásai.

Ezeket, minden Hazafinak, min
denféle Rendű és Rangú Polgárnak; nem
tsak hasznos, hanem szükséges is tudni----
Mivel ezen Tárgyak eránt, mind a’Ha
zának, mind az Ekklé’siának ( Anya- 
szentegyháznak) némelly bizonyos T ör
vénnyel vágynak p. o. A’ Szülékről ma
radott Örökségre, a’ Házasságra, a' Pa
pi Hivatalra és egyebekre nézve.

B ιό .
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É let - Idejének (Aetas) nevezte
tik ; a’ mi életünk folyamottyának akár- 
melly Része; a’ mellyben a’ testnek és 
a’ léleknek szeméi Íves ereje és mivolta 
bizonyos és szembetűnő változást szenved.

§. IT. *

Ezen szembetűnő változásnak esz
tendeit, a’ bölts Természetvisgálók, ne
vezik ; Gráditsoss esztendőknek (anni Cli
macterici), mellyek .is minden ötödik; 
de leginkább életünknek minden hetedik 
esztendei szoktak lenni. — Hippocrates 
maga a’ Doctorok Pátriárchájok, hét 
Szakaszszokra osztottafel, az egész em
ber életének idejét; és minden Szakaszt,

- 5
hét hét esztendőkből állani mondott: a 
mint ama Tudós Censorinus * megjegy- 
zette. — Varro pedig öt grádusokra osz
tottafel; és minden grádust tizenöt esz
tendőkre mért-ki; kivévén, az egyedül.

a’
* De die Natali.
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a Fátumok szent tettzésektöl függő leg
utolsó grádust. Aristoteles pedig hár
makra.

12.

Ezeken a’ Gráditsoss esztendőkön 
minden embernek , . nem , tsak az ő ott 
külső érzékenységei (Sensus E xtern i); 
úgymint: Izérzése, S zaglása , H allása, 
L á tá sa , és Tapogatása ; * mellyek is
a’ testnek tulajdon munkái, igen nagy 
e's sokszor mindennek szembetűnő vál
tozást szenvednek p. o, Istvánnak ez β
ίο« minden gyönyörűségé a te'sztás ele
delekben vo lt: most ellenben egyedül 
tsak hú« kell néki: Úgy szinte'n, Péter
nek fülei , ez előtt 7 esztendőkkel, sem- 
mine'mü muzsikában kedvet nem talál
tak : most ellenben , mind ezekben, nagy 
gyönyörűségét talállya. Pál ez előtt a’ 
bort veszedelmessen kezdette inni: most 

B 2 a’

* Deákul iilyen Versben teszik ki a’ Philo- 
«ophusok (Gustus et Olfactus, Auditus, Visio, Tactus. }
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a szagát sem szenvedheti* így vagyon, 
minden egye'bb Érzékenységeinknek is 
dolgok.

Éppen illyen változást szenved
nek az embernek az ö ött belső É rzé
kenységei (Sensus interni) is, a’ lélek
nek munkái, tudniillik : Képzelete; (Phan
tasia vel Imaginatio); Emlékezete (me
mória) ; Elméssége (Ingenium); Ítélete  
(Judicium ); és A kara ttya  (Voluntas).

§· *3 · .
A ristoteles, a’ mi életünknek e- 

gész folyamottyát, három Gráditsokra 
osztottafel; mellyek közzül:

I. A' Nevekedésnek g rá d ittsa , a’ 
mellyben, valamint a’ T est, az ö ött 
külső érzékenységeiben (Sensibus Exter
nis): úgy szintén a’ Lélek is, az úgy ne
vezett öt belső Érzékenységeiben (Sensi
bus Internis) szembetűnőképpen kifej
lődőik , tökélletesedik.

II. A' Megállapodásnak grád ittsa , 
mellyben, mind a’ T est. mind a’ Lélek
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a" magok tehetségeikben , kötelességeik- 
nek teljesítésekben; és egész mivoltok
ban, minden szembetűnő változás nél
kül, addig a’ meddig megmaradnak.

III. A' Fogyatkozásnak Grádittsa  
végezetre az ; mellyben a’ Testnek, mind 
az öt Érzékenységei naponként tompul
nak: &c. a’ Leieknek öt Érzékenységei 
közzül, némeilyek p. o. az Em lékezet; 
és az í t é l e t ; gyakraji, éppen az igen 
megaggodt és az utolsó vénségig; nem 
tsak, megnem maradnak; sott néha ne- 
vekedni-is szoktak.

Jf. U·

I* A' Nevekedésnek G rádittsa  (Sta
tus Incrementi) ismét 3 allosztállyokat 
szenved ; mellyek közzül mindenik Osz- 
tá lly  ismét 7 esztendőket ■ foglal magá
ban,· ugyan is: *

1. Az első hét esztendő nevez· 
tetik: TsetsemÖségnek.

2. A’ második 7 esztendő: Gyer
mekségnek,



3. A’ harmadik 7 esztendő : Fel-
s er dúltts égnek.

22

§· ii-
Azomban .mindennek,valaki fsak 

a’ Terme'szetnek állortzás útaiban, tsak 
annyira mennyire is jártas költés; ön- 
ke'nt megkell vallani: Hogy ezen Neve* 
kedés vagy Gyarapodás - G rádittsának, 
vagyon ottan o ttan , némü némü szem
betűnő, személlyes külömbözése; leg
inkább e’ következendő okokbol, úgy
mint: a’ vérnek hidegebb, vagy mele
gebb; a’ Szüléknek ifjabb vagy öregebb 
gyengébb vagy erössebb mivoltok miatt; 
szépen ide illenek Horátiusnak , ama Poé
ták fényes Tsillagának, ezen Természet 
titkait feszegető versei :
Fortes creantur fortibus , et bonis;
E st in juvencis , est in equis, patrum 

Virtus : nec imbellem , feroces 
Progenerant aquilae, columbam , *

Jó
* Horat. Libr. IV-ti Ode IV-ta.
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Jó 's cross Szüléknek, jó  erossmagzattyok ’ 

Erköltsre is ollyak mint annyok és a t t jo k .
Sokat téliét e’ tekintetben az  

élés módja (D iae ta ) de leginkább mi- 
nem iisiti az embert, sótt az egész Nem
zetet is* a’ levegőnek személlyes mivol
ta , Hippocrates szerént: Magna ex p a r
te , hominum form as et mores ,· regionis 
naturam im itari reperies, az a z : ‘M ind  
testekre , mind erköltsökre nézve az em
berek hasonlíttanak; Hazájok levegőjé
nek keménnyebb vagy lágyabb; durvább 
vagy szelidebb természetes minémüségé- 
hez. Ide járull a’ tiszta'vagy tisztátalan 
tartás; az okos nevelés ’s a’ t. mellyek 
sokszor legalább 2 vagy 3 esztendői kü~ 
lömbséget is okoznak.

§· l6·
I. A' Tsetsemóség ( Deákul nevez

tetik Infantia  az Infanstól) melly annyit 
te'szen, mint: Nem szollá , nem szóllván 
vagy; d  k i szállni nem tud. mivel ez i-

do-
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dőtájban, a’ TsetsemÖ, még a’ maga 
gondolatjait értelmessen elő adni nem 
tudja; Ez az o.ka ; hogy mind az Isten
mind a’ Haza’-mind a’ Természet’-T ör
vénnyé, a’ Tsetsemőket a’ féleszű em
berekkel egy rangba tészi; és semminé- 
mű Hivatalokra nem alkalm aztatja : Ez 
az oka; hogy az Igasságnak szájjá, ma
ga Édes Idvezítönk, midőn e’ földön 
járt, a’ bolond Farizeusokat (sok Ízben 
bolondoknak mondván) az Hlyen Tse- 
tsemökhöz hasonlította az Évangyéli- 
omban.

§■ 17·
Ez a’ Tsetsemóség is , sok kör- 

nyülállásos okokra nézve, nagy külömb- 
séget. szenved, igy p. o. itt is a’ kü- 
lömbbözö Szülék, a’ külömbbözo gond
viselés ; a’ külömbözo nevelés, a’ kü- 
lömbözo égabrontsa, a’ levegőnek hi
degebb vagy melegebb mivolta; V  kü- 
lörabözö difeta ; a’ gyengébb vagy ké

mén-
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ményebb ételben ’s italban való mód, 
mérték, és ininémüség, a' testnek és a’ 
ruházatnak tiszta, vagy tisztátalan tar
tása; a’ hoszszabb vagy rövidebb szop
tatás ; a’ több vagy kevesebb álomra va
ló szoktatás; ’s a’ t.

De szintén úgy, az elmének és 
a’ léleknek minémüségére nézve is, igen 
nagy külombséget találunk; az úgy ne
vezett : Első q esztendő kerületiben, úgy 
hogy némelly kis gyermekek 6. 7. esz
tendős korokban, t j  ’s 16 esztendős if
jaknak elméjekkel bírni láttattnak. — 
Jga2 ugyan , hogy:

Néha ez az idó előtt való okosság, 
nyavalyás állapot, mellyet a’ Doctorok: 
Világosodásnak (Epilampsis) neveznek.

A’ forró és éles nyavalyákban is, 
gyakran tapasztallvuk ezt az emberek
ben: úgy hogy sokszor a’ külömben fe
lette egygyügyü emberek; halálok órá
ján és előtte, ezen Világosodásba esvén, 
tsudálatos elmésséget matatnak.



§. iS.
Vagyon ellenben a’ kisdedeknek 

e'ppen ellenkező nyavalyás állapottyok 
is; melly Eszelösségnek (Morosis) ne
veztetik: de az illyenek testekre nézve 
is, többnyire nyomorultak, és az-ollyan 
Szüléknek szerentsétlen fajzattyaik; a’ 
kik egész éltekben a’ Bacchusnak és Vé- 
nusnak örökös rabszolgáji voltak', kiket 
is igy sirat ama’ Poéta:

Múlta fater matereim valent infundere natis;
Transit et in seri jura nepotis avus.

Atyánktól, ’s Anyánktól származott a' testünk ,
Kik miatt búbunkig kínzó bajba estünk.

.§· *9»
Meg- es mér tető Jelek :

A’ kis gyermekeknek, az ö szü
letésektől fogva y-ik ’s 8-ik esztendeik- 
ben, kezdenek, az úgy nevezett Térfo
gaik  , kihullani; még pedig leginkább 
azzal a’ rendel, a’ mellyel kihasadtak; 
tudniillik: a’ két első vágófogaik ha

sad-
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sadnak ki legelsőben, az alsó állkap- 
czaínyén rendszerént: azután, ugyan e- 
zen két első vágófogak, a’ felső ínyen 
és éppen, azon rendel hullanak is ki.

§· 20.

II. A' Nevekcdésnek a’ második 7 
esztendős folyamottya, a’ Gyermekség 
(Pueritia a purus) a’ mi életünknek 14-ik 
esztendejéig. — Ez a’ gyermeki idő az 
aszszonyi Nemben, tsak 12 esztendeig 
hat-ki, a’ férfiakban pedig 1 3 ’s 14 esz
tendőkig.

A‘ Léleknek munkái, az öt Bel
ső Érzékenységek, úgymint: K épzelet, 
Emlékezet, Elmésség , í té le t és az A ka
r a t , egy szóval, a’ Józanokosság még 
ebben az élet szakaszszában is gyenge; 
hanem tsak annyira mennyire az igen 
korán, és az idő előtt érőkben.

Ezen élet szakaszs2ának meges- 
mértető Jelei e következendok:

a. A z állandó fogaknak ki jövések 
és megnövések.
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b. A’ testnek szembetűnő neveke- 

dése , hirtelen való néki nyúlása.
c. A’ léleknek öt munkái közül egy 

tudniillik : az Emlékezet nagy és erős : de
d. Az íté le t ellenben igen gyenge; 

és annál gyengébb: mennél inkább ter
mészete a’ bövérüségre (Temperamen
tum Sanguineum) hajlik. Lásd a’ 3 z i§ l

111. A' Nevekcdésnek harmadik Sza- 
kaszsza, neveztetik : Feis er dűl tts  égnek 
(Adolescentia) melly is magában foglal- 
Jya életünknek harmadik /  esztendős fo- 
lyamottyát : és igy a’ t4-ik esztendőtől 
fogva a’ ai-ik esztendőig; vagy törvé
ny essen a’ 24-kig.

'M ár ebben az idöszakaszszában, 
mind a’ külső mind a’ belső érzékenysé
gek , a’ nemző részek, a* nemző tehet
ségek , a’ testnek minden kötelességei 
kifejtodznek , és elébb vagy későbben 
a’ természetes és személlyes tökélletes- 
ségre eljútnak*.

A' Fels er dűl tts  égnek Jelei im e’ 
következendők:
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a. A’ nemző részeken, a’honallyok 

alatt, a’ melyen való szőrt szorgalmatos- 
san meg kell visgálni! ha már vagyon e’?

b. Itt már az ábrázat mordabb; mi
vel az orczák szőrösödnek, a’ bajusz 
mohódzik; a’ szakái derekassan kivero- 
dik , a’ szózat megvastagodik, megem- 
beredik.

A z Aszszonyi Nemben pedig:
a. A’ holnapok meg-jelennek.
fr. A’ melyei nyőnek, domborodnak.
c. Az erkölts, a’ szemérmetesség, 

a’ magok tartása és viselete érik, em- 
beredik, magokat tettetik.

d. Végezetre az Ekklésia Kereszte
lő Könyvit (M atriculát)  is fel lehet nyit
ni ! ha kézre esik, és a’ szükség kivánnyá.

§. 22.

Ezen időszakaszszára nézve is, 
igen sokat külömböznek egymástól, a’ 
külömböző természeti hajlandóságra, az 
égabrontsára, az élés módjára r  az élet

mód-
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módjára, az elet nemire; de leginna!: 
a’ nevele'sre nézve; erről mondja arr 
bölts munkáiban halhatatlan /. Ká> 
(tsak a’ mostanában megholt hires K< 
nigszbergi, Professor) : Hogy az Istenin 
minden egyébb Teremtménnyel hozott 
gyedül tsak az embert kell nevelni! 
Jsme't: H ogy az ember, tsak a' nevelt 
álta l lészen emberré * *

A’ meleg eV forró Tartománm 
nak levegője, igen sietteti a’ testnek te 
mészetes kifejtödze'sét e's személlyes ti 
kélletesedését: mivel a’ meleg levegő 
húsnak szálait ellágyittya, kitágittya; < 
igy a’ testet idő előtt megérleli. lnne 
vagyon, hogy illyen levegőben élő Li 
ánykák, életeknek 8. ’s 9. esztendeil 
ben, már felserdüllnek, holnapot ka{ 
n ak , anyákká le'sznek: 30 esztendős ki 
rokban vén aszszonyokká.

________________  $·

* Immanuel Kant; über: P ädagogik S. 1.1.
* * Ugyanaz, ezen Könyvetskéjériek u  pa:

vagy lápján.



§. 23·
Hogy a’ Termeszét, őröktől fog

va kedvellette, ezen esztendőkben lévő 
y-tes számot; ennek világos nyomai vágy
nak, mind a’Szent, mind a’ Világi His
tóriákban; világos nyomai a’ Fáraó két 
rendbeli álmaiban; világos nyomai az 
Egyiptomi J o s e f  álom magyarázattyai- 
ban ; világos nyomai a’ Természet - Vis- 
gálóknak Tapasztalásaikban * Maga Hip' 
pocrates, a’ Természet’ állorczás titkai
nak, talám minden Halandók között a’ 
legméllységessebb Búvárja, szentül hitte 
ezt; a’ mint minden bölts Tapasztalá
saiból kitündöklik; ki . is a’ Teremtőnek 
leg böltsebb remekmunkájának, az em
bernek, az ő valóságra való hozásáról 
és teremtéséről is világossan ezt állittya: 
V ita  hominis 'j. dierum ,· et in y. diebus 
habet, quaecunque corpus habere debet. 
Az ember úgymond, hét napok munkája,

és

* Eekartshausens Magie l.B and: Erklärung 
der Titelvignette.
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és >1 napok múlva meg vágynak a test
nek minden tag ja i, valaniellyek tsak szük
ségesek. Szerette a’ 7-ik esztendőt, ma
ga a’ Termeszeinek bölts Alkotója és 
Igazgatója, az Istenkirályságnak (Theo 
cratia) ideje'n is; mivel világossan meg- 
parantsolta, az Izráelnek, az Ö Biráji 
által: Hogy minden 7-dik esztendő, Ju
bileumi örömnek vagy szabadságnak esz
tendeje. légyen 3 Moses 25: 3 ,4 .  5. 6. 
7· 8* 9. 10 ’s a’ t. ekkor ezen 7-dik esz
tendőben sem szántó földét nem szabad 
volt bevetni; sem szőllőjét mívelni; ha
nem ezeknek is, minden hetedik esz
tendőben nyugodalmat kellett engedni, 
a’ szántó földe, a’ mit önke'nt term ett, 
azt le nem volt szabad ara tn i; szőllejet 
meg nem szabad volt szedni; hanem e- 
zen terme'seket az Izráel Nemzete sze- 
génnyeinek kellett hagyni; minden köl- 
tsönös pénzt el kellett engedni; a’ rab 
szolgát szabadon botsátani. — különös
sel!, minekutánna a’ 7-szer 7-dik ész

tén-



lendóben szabadságot engedj. Ismét: $ 
Móses 31 ; ezt mondja: Minden 7-dik 
esztendő, a’ szabadságnak esztendeje; 
ezen mennyen fel az Izrael az Ur elei
be ; és ezen olvassák fel az Isten tör- 
vénnyét!

§·. 24-
II. J í Megállapodás G rádittsa , az 

mellyben , mind a’ T e s t , mind a’ Lélek 
a’ magok tehetsegeikben, e's kötelessé- 
geknek tellyesitteseben, addig a’ med
dig majd minden szembetűnő változás 
ne'lkül megmaradnak.

Ez az eletünk-szakaszsza, a’ 
Termeszét visgálók szere'nt a ’ 3-szor 
7-ik esztendő; a’ Törvény szere'nt pe
dig a’ 24-ik.

Ez a’ Fe'rfiakra nézve, kiter
jed az 50 dik ’s 60-dik esztendeig : az 
Aszszonyókra nézve  pedig a’ 40-dik e's 
50-dik esztendeig.

v33

§·
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§· 23·

III. Ä  Fogyatkozásnak G rádittsa , 
végezetre az, mellében mind a’ Testnek 
az Ó öt érzékenységei, úgymint: Izérzé- 
se , Szaglása , L á tá sa , Hallása és Ta- 
pogátása , mind a’ Léleknek, avagy tsak 
némelly munkái is, naponként, és szem
betűnőképpen tompulnak, tsokkennek.

Ez- az időszakasz , a’ férfiakra 
nézve, az 6oés70 esztendők; az Aszszo- 
nyi Nemre nézve pedig a’ 50 és 60 eszten
dők között kezdődik : és kihat éppen éle
tünknek utolsó határáig. — Ezek azok az 
Esztendők , mellyekről ezt mondjuk B ölts  
Salamonnal: * Nem szerettyük ezeket, !

Az egész tudós Világnak, min
den Határiban lévő Hallandók hözziil; 
a’ komor vénséget, senki ollyan eleven 
színnel le nem festette, mint B ölts Sa
lamon, az ő Prédikátori Könyvének 12, 
részének 3. 4. 5. 6. 7. 8. és 9 verseiben·. 
a’ ki nem hiszi, olvassa meg a’ Bibliában!

§·
h P rédikát:  XIT R, 3. vers,



§. 26.
Az emberi életnek külömbfe'Ie, 

í-angja, karja, neme, és állapottya: a’ 
mi életünk esztendeinek majd még an
nyi külömbböző Szakaszszát kivánnyák 
meg p. o,

A. A’ Romai Catholica Vallásban, 
a’ Tridentinumi Zsinatnak ujjabb T ör
vénnyé szerént; a' Püspökségre megki- 
vántattnak 30 esztendők.. —* Itt tál ám , 
más természeti és fundamentomos okon 
kívül tzélozás vagyon az IdvezitÖnek a- 
ma példájára, melly szerént Ez is, 30 
Esztendős korában kezdett közzbenjárói 
Hivatalához. * Továbbá a’ Presbyter- 
ségre 25·; a’ Diaconusságra 23 ; az all- 
diaconusságra pedig 22-tö a' Canonicus 
esztendő. — De mindazonáltal , ez a’ 
Törvény is szenved kifogásokat; a’mint 
a’ mi mostani Felséges Császárnénk , a’ 
Felséges Első. Ferentzné, Testvérjére, 

C 2 az

* Úgy szintén az Ó Testamentomban 4 Mos.
4. 3. V. és λ go versre is·



az Ambrus F6 Hertzeg, volt Cardinal^ 
és Esztergomi Érsekre nézve is , meg
történt ; a’ ki már 23 esztendős korában 
Esztergomi Érsek és Ca'rdinális volt.

B. A’ Protestánsoknál is igenmeg- 
tartódik ez a’ Törvény.

C» A' Napkeleti Ekklés/a is szere
ti mindenben a’ jó és a’ bőlts rendet; 
tehát itt is, szinténugy megkivántatt- 
nak, a’ nagyobb Ekklésiai Hivatalokra 
nézzve; a' szükséges lelki és Testi tu
lajdonságok és minémüségek.

§· 27.
II. F ejezet: A z elmének és a test

nek hibáin és fogyatkozásain  , úgy szin
tén , némelly bűnösnek személlyes állapot- 
tyán ép ítte te tt; és a' Hazának, az ak
kori Törvénnyével, megállható és meg- 
nem állható mentsége. Hlyének p* o. a' 
polgári bűnök büntetések, ezeknek az 
elme, és a’ testnek gyengeségek, és fo
gyatkozások miatt lett elhallasztások,

vagy
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vagy teljességgel való elengedések; a" 
Testaraentom teve's eránt, mind az Is
ten-m ind a’ Haza-mind a’ Természet- 
Törvénnye által lett rendszabások; az 
Atyákról és Anyákról maradott örök
sednek 'lehető vagy nem lehető elfogla
lások; a ’ Háznak lehető vagy nem le
hető gondviselése, igazgatása V a’ t. — 
Mivel nem» tsak a’ tseísemőség, az é- 
retíen gyermekség, a* szörnyen megag- 
godt ve'nse'g, a ’ szörnyű fekete véríiség 
( Melancholicum Temperamentum) egy 
hypochondria, egy veszedelmes vak a- 
ranye'r; a’ bódulás (M ania) a’ bolondu- 
lás ( Amentia)  ’s a’ t. hanem sokszor, 
némelly nem várt nyavalyák is ; úgy 
szintén , a’ mértékletien é le t; a’ részegí
tő italokkal való viszsza élés; a’ néma 
bűn gyakorlása ; * ’s a’ t. az ez előtt leg- 
okossabb, és a’ legalkalmatossabb sze

mélyt

* Onania. Onántol a’ Júliának második fiától, 
i  Mos es 38: 4. 5· 6. 7. ’s a’ többi.
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me'lyt is, egyszerre es tellyességgel el- 
ronthattyák; és mind ezekre alkalmat
lanokká tehetik $ az efféle nyavalyák 
megszorítván megrontván az agy velőt 's 
mind a’ külső mind belső érzékenysége
ket , megzavarván; úgy elrontyák az em
bert , mind belső mind külső alkotmán- 
nyára nézve, hogy véletlenül az ítélő 
Bírák nagy bűnbe eshetnek ítélet téte
lekkel. — Az efféle esetekben , tanátsos 
lészen, valamelly Doctorral az illyen 
személyt megvisgáltatni; az illyeneknek 
Gondviselőt és Tatort rendelni, hogy 
igy sem magoknak, sem másoknak 
kárt ne okozhassanak! sokszor a’ bolon
dok házába ( gyrgatum )  kell küldeni.

Az illyen emberek, sem állandó 
fogadásokat, sem Contractusokat nem te
hetnek: mivel józanokosságok nintsen; 
következésképpen sem szabadságok , sem 
szabad akarattyok nem lehet; annako- 
káéit is semminemű ígéreteknek tellye-

si-



sínesére nem kénszerittethetnek, tanú
bizonyságok nem lehetnek; semminemű 
hivatalt sem viselhetnek, sem esküvé- 
sekre ne'kik semmi hitelt adni nem le
het: sött vétek volna ezeket a’ Hitleté
telére is kénszeriteni: néha nagy bűnö
kért, Isten’ káromlásokért, és egyebe
kért is törvényessen megbüntetni nem 
lehet, — Ezeket a’ Törökök is Szentek
nek tartyák *

§. 28.

Az illyen feketevérü {melancho
licus') ; megzavarodott ( maniacus, H y
pochondriacus) ;  Vakaranyeres (.Haemon- 
lioidarius) ;  megtébolyodott és bódult 
emberek ( amentes) kétfélék:

1. Te Ily ess égg e l  bolondok.
2. Bizonyos időbeliek (Lunatici). 

Azok az Időszakaszok , mellyek-
ben eszeken vágynak, neveztettnek: V i
lágos időszakaszoknak (Lucida Interval-

_____________  la)
* Museum der Wundervollen Magazin Seite 133,

39
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l a ) : a' honnan kinyílt szemekkel kell 
vigyázni ; hogy: mikor, m it , e's mimó
don tselekesznek ? Mivel a’ Világos 1- 
döszakaszbéli Contractusok es Testamen
tumok helyben hagyattathatnak akár- 
melly Törvény-Székeken is ; hogyha vol
taképpen és eléggébe'bizonyittatik; hogy 
ezek éppen ollyan időben történntek.

Továbbá y. a’ kisdedeknek a'gyer
mekeknek, az igen elaggodt véneknek, 
bűnös tselekedeteiket is , az E rköltsi a' 
Természeti Philosophiának\ de egyszers
mind a’ szelíd Érangyéliomnak rámájá
ra kell vonni: hogy ig y , miképpen le
hessen ezeket menteni, legalább bünte
téseket gyengíteni.

Ezen classisba lehet számlállni, 
a’ Részegeseket, sott annyira mennyire 
a’ Részeget is: mivel ez az emberi gyar
lóság, meg eshetik a’ legbetsiiletessebb 
emberen is egyszer vagy kétszer egész 
életében. Innen ama bőits Senekának mon
dását : A' részegség önként való bolond

ság



ság (Ebrietas est voluntaria vesania) sok
kal többeíske sóval kell venni, mintné- 
melly keményen ítélő Bírák venni szokták.

Ide számlálnak a’ Termeszét Tör- 
vénnyének bölts Sáfári, a’ már eddig 
említett nyavalyás állapotokon kívül, 
minden, vértfelforraló, agy velőt meg
terhelő, és gondolkozásainkat, meghá- 
boritó nyavalyákat is: ezek is méltó e's 
igazi oltalomvárok; az illyen szegény 
bűnösöknek.

Az efféle esetekben tehát, min
denkor a’ Doctornak kell, az illyen kér
désben lévő személíyt megvisgálni: Ha 
a’ nyavalya költö tt e’ vagy valóságos i- 
g a z ? ha ez! mennyen vég ire! mikor 
kezdődött; mennyire ment; hol áll; és 
és személlyesen miilyen , és mellyik grá- 
dusban vagyon ?!

JT. 29·
III. F ejezet: A' havi vérben lévő f e 

hér Személlynek ; a terhes y a ’ gyerm ek-

-----------  41
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ágyas ; és a Szoptatós Aszszonynah; az 
Isten , - a' h a z a , - és a' Természet - Tőr- 
vénnyén épült mentsvára (Asylum). Mi, 
velhogy, miolta e’ világ fenn áll; min
den Országnak; ennek hasznos és sze- 
rentsés kereskedésének, erejének, ha
talmas voltának, más nemzetek meghó- 
doltatásának, ezeken való uralkodásá- 
nak, több ezer esztendőkig-tartó állan
dóságának, boldogságának, és virágzá
sának; egyedül az emberiség szerentsés 
szaporodása volt egyetlén egy talpköve: 
innen, minden bölts kormány alatt álló 
Birodalomnak, mind a’ Szent-mind a’ 
Világi-Históriák szerént: e’ volt a’ leg
első , legfőbb és egyetlen egy tzéllya, 
tigy annyira ; hogy ennek elérésére, sok
szor még a’ tilalmas és a’ törvénytelen 
eszközöket is a’ magáévá tette: ember 
lopásra sptt nemzettséges ragadozásra 
vetemedett: mennél inkább! az Ő Iste’ 
neket, Felebaráttyokat ésHazájokat iga
zán és szentül szerető ítélő Bíráknak fe

let-



lette leiekbe járó kötelességek!: Hogy 
ezen legte rmészetessebb, legistenessebb , 
és ezen nemes Tárgyra tze'lozó eszkö* 
zök ElÖttök , mindenkoron a’ legszenteb
bek maradjanak! hogy igya'kegyes Te- 
remtonek már egyszer, böltsen elkészült 
munkái eine rontassanak! és minden fő 
véget rontó akadállyok szentül és sze- 
rentsésen elhárittassanak !

E’ végre, a' Tárgyunkbéli Sze- 
méllyek p. o. a ’ Holnapos, a’ Terhes, 
a' gyerm ek-ágyas, és a’ Szoptatós asz- 
szonyok, mint az emberi nemzet’ sza
porodásának eszközei; ha szintén bűnö
kért büntetést érdemlenek is: mindazon
által addig a’ meddig szenteknek, meg- 
sértetthetettleneknek. tartassanak!

§· 3o.

Sótt fundamentomossabban gon-, 
dolóra vévén, ezen lélekbejáró dolgot! 
mindazokat, a’ kik a magzat helyes fo-. 
gantatását, ennek az Ö annyaméhében

le-

4 3
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leendő szükséges kifejtődzését; az ép, 
egességes, eröss , posgás gyermekeknek 
szármozásokat akadáloztattyák: azokat, 
mondom, mint az Istennek, - a’ Hazá
n a k -es az ege'sz emberi nemzetnek el
lenségeit p. o. a’ többek között: a’ bo
lond, kegyetlen ,kevély, részeges, mind 
az Isten,-m ind a’ Haza,-m ind a Ter
mészet -Törvénnyét, lábaikkal tapodó, 
feleségeiknek semmínémü állapottyokat 
megnem gondoló , ezeket minden igaz 
ok nélkül martzangoló, ’s eképpen sok
szor kettős gyilkosságban eső teve-és 
tigris-természetű férjeket, érzékenyül és 
példássan meg-büntessék.

Éppen illyen példás büntetést ér
demlenek , azok, a’ kik az ifjúságot az 
Oskolákban , a’ Nevelő-Házakban, kü, 
lömbbféle veszedelmes és egész Famíli
ákat kiirtó bűnökre ; mint az úgy neve
zett Némabünre Oncmiára (ffllteit búUOt* 
oícv G cíb fíb c fíl’cfttltg) a’ Vénusnak ideje

e-



előtt való rnegizzlésére ’s a’ többire ka- 
pattyák ! *

.§· 3*·

Egy bizonyos, és a’ fehér személly 
teste'nek alkotmánnyán épült igasság: 
Hogy a’ terhes Szeine'llyek, a’ többek 
k ö z ö tt , sokkal érzékenyebbek. — Ezt 
pedig okozza :

a. A’ méhnek tsudálatos alkotmán
nyá , m elly szerént e z;  minden egye'bb 
tagok között, az e'rzöinaknak leg na
gyobb tanyájok ; következésképpen min
denféle kedves és kedvetlen érzékeny
ségeknek szerző okok: ezért mondják 
erről a’ Doctorok példabeszédben: A' 
méh , ezer meg ezer bajoknak szerző oka ; 
(Uterus Sexcentorum morborum causa ) 

s b. Annyival is inkább; tehát a’ méh- 
tsira, vagy magzat is, részszerént mint 
idegen test, rész szerént pedig a’ méh

nek

* Lásd, és olvassd meg Saltzmmt és Tisso- 
thot ezen utálatos bűnökről ! i !

-----------  4 i
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nek falait érdekellvén ’s boszontván, 
sokfe'le bajt okozhat.

c. Idejárull, az is; hogy illyen álla
potban, a’ ve'r is természet felett nagyon 
megsokasodván, nagy tüzet ád; a’ nagy 
tűz nagy érze'kenységet, a’ nagy érzé- 
kenyse'g, nagy zűrzavart, a’ nagy zűr
zavar pedig, a’ testnek minden munká
it és kötelességeit felforgattya. Innen 
vagyon

d. Hogy a’ terhes szernéllyek, tsak 
igen tsekélly ókból i s ; kivált a’ nagyon 
kénnyen nevelt Leánykákból vált anyák, 
majd tsak nem hihetetlen és veszedel
mes érzékenységgel bírnak; hamar gor« 
tsökbe, inas ráttgatásba, nyavalyatörés
be , és halálos bajba esnek. Igen kön
nyen idétlent szülnek.

e. Ez a' szörnyű érzékenység okoz
za, azon magzatok borén lévő motskos 
jegyeket, is, a’ mellyek hány embereket 
utálatosokká tesznek!

Min-
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Minden terhes Fehe'r-szemelljek 

őrizkedjenek tehát; minden utálatos Lát- 
vánjságoktól! — De minden egyebek 
is, valakik ezekhez közel járnak,· ki
nyílt szemekkel vigyázzanak!: Hogy e- 
zeket vaktában meg ne üssek; se meg 
ne hajtsák! Vagy ha ábrázattyokra for
ró sir tsoppen; vagy mell meg-tsipi, 
vagy ha a’ tűz reá pattan : a’ Terhesek 
illyen esetekben, semminemű tagokhoz 
annyival inkább ábrázattyokhoz a' vilá
gért!!! hirtelen ne kapjanak! mivel a’ 
melly tagokhoz az anyák; és a’ miilyen 
dologtól való megrettenésekben nyulinak 
a’ méhek-gyümöltse éppen azon illetett 
tagján, és a’ képzelt dolognak bélyegét 
fogja örökre viselni!! mennyi ezer meg 
ezer gyászos példa bizonyittya állittá 
sómat!!

§· 32-
Midön ama Jákob Pátriárchánah 

Természeti Tudománnyá (  Physicája)
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e’matériában, elmémbe ötlik; ezen nagy 
Embert, e’ tekintetben, nem tudom, tisz- 
teHyém e' inkább vagy tsudállyam?!

Mivelhogy, ámbár nem ditse- 
kedhetett ez H ippocratessel, sem az A- 
polló , sem Aesculapius, sera Hygia , sem 
Panacea régi leghíressebb Doctoroknak 
tanittásokkal: mindazonáltal , hogy a’ 
Természetnek sok hallandók előtt elrej· 
tett utaibanez jövevény éppen nem volt, 
a1 bizonyos. —

Mert ugyan is ; jól tudta , és jól
.Ht

esmérte már ez ; Hogy a’ terhes sze- 
méllyeknek, az Ő képzelődések és ér
zékenységek képtelen, nagy; sőtt azt 
is jól tud ta : Hogy ez az érzékenység 
közz légyen; még az oktalan állatokkal 
is : azért szegodött.bé Lábánhoz * az Ö 
Ipához ’s az Ö Édes Annyának Rebe
kának Testvérbáttyához, egyedül tsak 
a’ tarka bárányokért: és éppen ezért

rak-

* 1 Moss. 29. és 30 Részekben le irt Histo 
ria szelént. '
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rakta a’ megbántott, e's a* fej éressen meg* 
tarkáit zöld nyár - mogyoró - és gesztenye 
veszszőket a’ juhaknak itató válujokba, 
és a’ legeles közben is imitt amott ele
ikbe letíizzdözvén, hogy a’ Lábán juhai, 
nagyobb részént mind tarka bárányokat 
ellyenek!

. : §· 33.

Találtatnak sokszor· ollyan ra
vasz szem éllyek is; á’ kik álnokul feli 
költik: H ogy Ök térhessek; vagy  azért:

a. Hogy a’ megérdemlett- büntetést
ellkerülhessék. :

b. Hogy valakinn, vagy betsület* 
vagy erszénybéli-boszsztíjokat állhassák —*

c. Hogy valakinek szép örökségé
be lábokat bétehessék ·* — De ellenben 
vágynak:

d. Ollyan tsalárd Terhes fehér sze
méllyek is ; a’ kik isipét bizonyos okok
ból , míg tsak lehet; Terhességeket, mind

a
D
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a’ végig mind a’ vérig titkollyák és ta
gadják,

§· 34.

Minthogy pedig, minden Hely
ségekben , Uraság’ - Székein, Mező - Vá
rosokban sott néha még Királyi Váró- 
sokban is, Hintsenek mindenkor jelen 
Dipplomás Orvos-Doctorok; nintsének 
Diplpmás-vSeb·-Orvosok, sott néha, és 
néhol, nintsenek Diplomás kitanult Bá
bák is; a’ kiknek Tudományos Megvis- 
gálásokon » építhetnék, az ítélő Bírák, 
az illyen kéttséges Esetekben, lélekbe
járó ítéleteket: szükséges, hogy minden 
Helységbéli Papok, Nótáriusok és Bírák, 
ezen Terhesség- Jegybéli Tudománnyá- 
b an ; (Semejotica) leg alább tsak annyi
ra is jártassak légyenek: a’ mennyiben 
csupán a’ külső T ekintet, és egynéhány 
feltett kérdések, e’ részben Őket bátor- 
ságos útba igazithattyák.



§· 35*
Lássunk tehát e’ nevezetes Tárgyról rö

videden
A’ Terhesség háromféle. Ugyan is

I. A z igaz és természet szerént való 
. Terhesség.
II. A z ig a z , de a természet rendin kí

vül való Terhesség.
III. ‘ A' fa ttyú  y vagy az Üszögi Ter

hesség. ' i  ·. V
I. A z igaz és Természet szerént való 

Terhességnek Jelei A Kéttségesek. 
B BizonyosSak.

A. Ä  Kéttséges Jelei im e’ követke- 
zendök:
1. A’ holnapnak kinnmaradása, a* 

nélkül, hogy ezt, más valamelly köz- 
benjöheto nyavalya okozhatta volna.

2. Azok a’ külömbb külömbbféleal·». 
kalmatlanságok és változások, a’ mel- 
lyek a’ megtcrhesedést követni szokták, 
a’ miilyenek: A’ húsoknak, különössen 
pedig, a’ marhahúsnak megútálása; at-

D 2 tói
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tói való undorodás, tsömörlés, gyomor 
émellygés, sott sokszor, m ára’ hús sza
gától való hányás; a’ szokatlan és ide
gen eledeleknek, sokszor az éretlen gyü- 
möltsöknek, és más holmi szokatlan dol
goknak óhajtások; majd minden napon, 
sőtt sokszor majd minden órában, más 
és külömbözo fattyú appetitus ; majd 
minden reggeli gyomorfájás, gyomor zűr
zavar, görtsös hányás; főfájás, főszé
dülés , ájulások, gyomor savanyúság, 
gyomorégetés , gyomor - és méh - gör- 
tsök; a’ szemeknek lankadságok , hala- 
ványságok, beesések, kerületek sárgás, 
szemeikallyok kékes; fogfájás, nyálnak 
bövséges folyása, szüntelen való köp* 
dösés , tagoknak bádjadságok; munkára 
való restség; szomorúság; haragoskodás, 
a’ férfi utálása; hasának a’ két első hol
napokban való bévonulása. laposodása; 
azomban, ha a’ méhben Gyermek va
gyon ; akárki egy kevéssé keménnyebb 
nyomással, húzza egynéhányszor, a’ sze

re·
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relem hegyén feliéül, a’ kis hasán ke* 
resztül tenyerét, újjai hegyeivel kissebb 
vagy nagyobb keményetske gömböíyeg- 
se'get érezzni kell: ha pedig Üszög lap
pang a’ m éhben, akkor darabos kemény
séget érzünk.
, 3. A’ méhnek laposs, lágy, és be

járt szájjá.
4. A’ has naponként düllyed, és e- 

melkedik; a’ kis has domborodik; kül
ső tapintása k em én y , a’ köldök is ki
felé nő.

3. AJ méhszájjá vagy hüvelykje szün
telen hoszszabbodik.

6. A’ magzat az ötödfél holnapban; 
a’ 18-ik hétben; vagy a’ 126-ik nap táj- 
ján gyengén mozog: de minthogy ez a’ 
mozzgás többnyire tsak ollyan, mintha 
a’ belekben lévő szél okozzná, és mint
ha némü némü görtsös mozzgás volna: 
ennek sem lehet egész hitelt adni; annyival 
inkább , mivel olvastam sott láttam pél
dát, ollyan érzékeny és okos fejér sze

mélyt



5 4
m élyt, a’ ki már a’ 3 holnapban erzen 
illyen mozzgást: tehát még ez az idó is 
bizouytalan.

7. Menne! véressebb a’ Szemcly;és 
mennél rendessebb és bővebb a’ holnap
ja; ha e z , egy ’s két holnapokig kinn
marad, a’ vér testében annál inkább meg 
szaporodváu, annál szembetűnőbb vál
tozásokat és nyomorúságokat okozz; a’ 
többek között: feje fájj; szive dobog; 
ábrázattya mindenféle színeket jádzik; 
hol megpirosodik, hol meg halványo
dik; hol fellpuffad, hol megapad; néha 
teste néki borsódzik, néha pedig hév- 
ség futtyael egészszen; orrán, orczáján, 
nyakán kiesebb ’s nagyobb halavány 
sárga foltok , kiütések ( exanthemata Síitái 
fc&láöO és fakade'kok támadnak* — Mint
hogy pedig mind ezeknek oka a’ hol
napi tisztulásnak elmaradása: e’ pedig 
más egyébb okokból is elmaradhat: te
hát mind ezek is kéttséges*Jelei a’ Ter
hességnek.
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8. A’ melyeik domborodnak ; szem

látomást nőnek; a’ tsetsbimbókbol, Jia 
két ujjak közzé'szorittattnak, savósned- 
vesse'g tsepeg ki* — De mivelhogy ez 
is kozz; a’ Felserdülttségnek abban a’ 
Szakaszszában, midón a’ Nemzö-Re'szek 
kifejtödzni kezzdenek, mind a’ ke't Ne
men levő ifjúsággal: ez is Kéttség'esJe
le cl Terhességnek. — Erről a’ Tune· 
me'nnyről a’ babonás és V· tudatlan köz- 
se'g ezt szokta mondani: A' boszorká
nyok szopták m eg; és az ekkor megkö
vesedett tsötsbimbó kerületit jó  meg ken
ni foghagymával. — Sok atyák szoptatták 
már az ö tsetsemőiket! lásd ama kegyes * 

B. A' bizonyos Jelei a’ Terhes- 
se'gnek, kezdődnek, a’ megterhesedés- 
nek fele ideje'n , ötödfél holnapra , 18-iki 
he'tben, vagy mintegy 126-ik nap táj-

ján

* 1. Marherr Pétervári Prof. Physiologiáját!
2. Humbold Déli Amerikai utazását Quitobau.

3. Museum der wundervollen Magazin Seite 123·
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ján , mellyek is a* többek között im e’ 
következendök:

1. A’ méhszájjá, annyira megválto
zik ; hogy a" melly a’ megterhesülés e- 
lö tt, hasadek forma nyílású volt: most 
ugyan az a* me'hszájja egészszen gyürü- 
vagy karika formára változik által.

2. Az a’ méhszájának nyaka, melly ed
dig kemény és ék formájú vala: már most 
lágy, gombás, feli pufFadt, felldagadt, és 
naponként mindenkor rövidebb lészen.

3. A’ megterhesülésnek, a’ 18-ik he
tén; sott már a’ 16-án; a’ kis hasban, 
a’ szerelem hegyén fellyül, némü némü 
kemény és gömbölyű domborodás. mu- 
tattya magát; melly mindenkor a’ köl
dök tájjafelé, sött lassanként ezen fel
lyül is felihág.

4. A’ magzatnak a’ 18-dik hétben 
való mozzgása, mellyet nem tsak ma
ga a’ terhes személly szüntelen ér ezz: 
de akárki is kezét hasára tévén, ’s egy
néhány szempillantatig rajta tartván, nyil- 
vánságossan megérezzheti.
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$. 36.

A’ be'áílandó Szülésnek Jelei pedig e’ 
következendok:

1. A‘ has fellyül meg lapúll, alá- 
száll; es mintegy leesik : alól pedig kil- 
lyebb killyebb diilled.

2. A’ vizellésre es a’ székre megszű
nés nélkül ösztönöztetik.

3. Azok a fájjdalmak , a’ mellyek 
a’ hátgerinezben, kereszttsontban a’ ve
séknél vagy a’ Jágyékokban támodoak; 
ottan ottan megszűnnek: ezekről a’ ré
szekről pedig mindenkor a’ méh tájjára 
igyekeznek, és mintegy a’ méhszájján

. végeződnek ; sokáig tartanak, egymás ti
tán sűrűn következznek, mintha ugyan 
egymást üzznék ’s kergetnék: úgy an
nyira , hogy az Hlyen Vajcdózó Aszszony, 
azt gondollya ; hogy ágyéka és hasa most 
mindjárt öszve megöszve szakad.

4. A’ méhszájjá ege'szszen kinyílt, 
kerek, megfeszült: és ha valaki, muta
tó ujját, a’ méhszajjába bédugja: úgy

tét-
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tetszik, mintha, az ujja egy béliunyt 
szemet e'rne és erezne.

5. Hogyha pedig * az ujjával bel·* 
lyebb mégyen, érzi: hogy a’ magzat vi- 
zihójagja , mintha egy ék formában ujja 
előtt állana.

6, Valahányszor ezek a’ szülés faj
dalmai megszűnnek: a’ méh és a’ has 
mind annyiszor, meg esik, és meglap- 
padd. Ezeket a’ 3-ik és a’ 6-ik számok 
alatt említett fájdalmakat, nevezik a’Bá
bák (.Dolores veri) igaz fájdalmaknak.

.§· 37-

I I. A z igazz, de a’ természet rendi, 
ellen való Terhesség.

így nevezik a’ Természet’ bölts 
Buvári , azt a’ M egterhesedést; midőn 
a’ Venusi ölelés alkalmatosságával, a’ 
férfiúi m ag, a’ nagy és a’ meggyözhe- 
tettlen akadállyok m iatt; a’ méhtiregébe 
a’ rendes országuttyán semmi módon ei
nem juthat: hanem vagy a’ Tojástartó-

ban
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ban ; vagy az úgy nevezett: Fallopius 
trombitáiban fenn akadd; vagy pedig a’ 
me'hnek lyukasvolta m iatt, a hasnakfeT~ 
sö vagy alsó üregében a’ mosdótsontok 
közzé vetődik. —

Emlegetnek a’ Természetvisgá- 
lók, ezen Tcrhesedésnek meg más ne
meit i s : de minthogy azok, némellyek 
előtt képtelenségeknek látszanak; én is 
örömest elhalgatom: hanem inkább tsak 
azt jegyzem  m e g : Hogy az illyen Meg~ 
terhescdés, az emberi nemzetnek egyá- 
tallyában nem szaporítására ; hanem in 
kább rontására vagyon. mivel, illy eset
ben, mind az anya, mind a’ magzat bi- 
zonyossan koporsóra szállnak ; ha tsak egy 
alkalmatos idő és helybéli Császári vágás 
vagy felnyitás (Seetio eíesarea): a’mint az 
Orvosok nevezik) életeket megnem men
ti. — Elmulathatatlanul szükséges tehát 
ez az Operatio.

l. Az említett Terhesedésnek mind 
a' három Nemeiben; még pedig, akár

éli
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éli még, az illyen magzat az annyában; 
akár pedig m eghalt, mert külömben, 
mivelhogy ezen most megnevezett há
rom helyekből, a’ magzatnak semmife
lé semmiféle úttya njdtva nintsen , mind 
a’ ketten, a’ bizonyos halálnak bizonyos ál- 
dozattyokká lésznek. — De jegyezd meg!

2. Még a’ természetes Terhességbéli 
szülésekben is, sok szorongató környül- 
állások vágynak, a’ mellyekben , ha az 
Orvosok a’ Császári fe ln yitást elmulat- 
ty ák ; mind az Isten'-, mind a’ H aza,- 
mind a’ Természet-Törvénnyét tetemes
sen megrontyák, illyenek p. o.

a. A’ mosdótsontoknak akárminémü hi
bás alkotmányok,

b. A’ méhszájjának, akár a’ dagana
tok; akár pedig más elháritthatatlan a- 
kadállyok által okozott szerfelett való 
szoross mivolta.

c. Midőn mind a’ vajodó anyának, 
mind az Ó méhegyümöltsének rendkí
vül való erőlködések m iatt, a’ méh ki-

sza-
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szabadván ; a’születtendo magzat, egész 
testével, az annya hasa üregébe bee
sik. — Melly történetnek Jelei e’ követ- 
kezendök:

r. Ha a’ magzat, a’ szülésnek nagy 
fájdalmai között, már valósággal a’ méh- 
szájjára jö tt, de azomban 
* 2. A’ szülés fájdalmai a’ méhszájjá-
rol egyszerre el-tüntek.

3, A’ vajodó aszszony, az ö méhé- 
ben yolt terhét, és kegyetlen fájdalmait, 
már most a’ has üregében érzi.

4, A’ gyermeket többé a’ méhben, 
és ennek szájjában, a’ bába ujjaival nem 
érezzheti.

5, A’ pulsus végezetre elmaradozó.

§■ 38.
A' m éhiélivagy a Természetes: ismét 

a Hasbéli vagy a Természet ellen való 
Terhesedések között lévő külömbbsé- 
gek ezek:

t.
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1. A' méhbéliben, a’ hasnak <iagí- 

nattya gömbölyeg, egyenlő, simás, és 
többnyire a’ domborodás a’ hasnak a’ 
közepén vagyon.

Ellenben.
A' hasbélibcHi, a’ daganat, tsú- 

tsoss, hegyes v ölgyes, keményes, ta
pintása kedvetlen, és többnyire inkább 
valamellyik ágyék tájjékára dütö. Az is 
igaz; hogy a’ daganat vagy domboro 
dás ezen esetben, sokkal kissebb; mini 
külömben , azon idő tájban kellene lenni.

2. A' méhbélinek kezzdete, a' szün. 
télén és számtalan változások, gyomor 
émellygések , görtsök , hányások ’s a’ t. 
m iatt, nagyon alkalmatlan többnyire a 
féléidéig : ezután pedig minden nyomo
rúságok napról napra mind inkább eny- 
hüllnek.

Ellenben.
A' hasbéli hová továb, és men

nél inkább no a’ magzat : a’ szerentsét- 
len annyának is, annál alkalmatlanabb,

an-



annál fäjdalmassabb, és annál kinossabb 
állapottya.

3, Ä  méhbcliben minden fájdalmak
nak tanyájok a’ méh.

Ellenben.
Λ' hasbéliben, az egész kifeszült 

has, kiváltképpen ha tapogattyák, szer
felett fáj), és a’ merre a’ megnőtt mag
zat kifelé igyekezik: ugyan azon tag el
len a’ fájdalmak legszörnyebben kegyet- 
íenkednek. Kivévén azt az esetet; ha 
a’ magzat, az Ő lakhelyét, a’ méhnya
ka , és az egyenes vagy a’ végbélhurka 
közzé vette légyen,

Személlyessen!
4. Ha a’ Hasbéli megterhesedés, a’ 

hasnak felső üregében (ez ugyan igen 
ritka eset) történik: akkor a’ le'lekzet 
igen nehéz; akkor a’ tsetsekben semmi 
téjj nintsen. Oka mivel a’ tisztulás ek
kor, a’ maga egész divattyában vagyon. — 
Ezért is illyenkor méhébe más gyerme
ket is foganhat.

-----------  63
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>  Ha a’ Hasbéli, a’ hasnak alsó ti- 

regeben, a’ mosdótsontok között esik? 
itt a’ magzat, a’ hellynek szorosvolta 
m iatt, tsak bizonyos ideig nőhet: detö- 
kélletesse'gre soha sem mehet.

6. Ha a’ Has béli, a’ hasnak felső 
üregeben fogantatik; onnan idővel nagy
ra megnővén, ’s nehe'zse'ge m iatt, a* 
mosdótsontok, sőtt a’ méh nyaka és a’ 
végbél hurka közzé leesvén: akkor a’ 
két láb- tövek között kell tenni a’ vá
gást , ama hires Biancki Doctor javas- 
lása szérént: éppen úgy, mint a’ kö ki
vágásban (Lythotomia).

39·

III. A' fa t ty ú ,  vagy az üszögi Terhes- 
ség. így nevezik, a’ méhnek azt az ál- 
lapottyát; midőn ebben nem valóságos 
gyermek ; hanem más valainelJy idegen 
test vagyon; a* miilyen: az ebben ősz· 
ve tsoportozott, és megaludt ve'r; le- 
vegőég; v íz, savó; de az is meg esik:

hogy
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hogy ugyan azon egy méhben * egyszer
re , mind az Ig a zi mind a' F attyú i Tér■* 
hességek meg vágynak.

Ennek Jelei im e’ köveíkezendök:
i. A' fa t ty ú  Terhességben, a1 has, már 

a’harmadik holnapban, annyira megnő: 
mint az igazi terhes állapotban, fél eszten
dőre sott néha , mint hét holnapra szokott.

2. A’ has netn gömbölyeg, hanem 
mindjárt az első tekintetre hegyes völ- 
gyes, darabos: annyival inkább ha kéz
zel tapogattyuk.

3. A* fa t ty ú i  terhességben lévő sze- 
méllynek , köldöke béhuzódik , nem ki- 
nyomódik mint az Ig a zi Terhességben.

4. A’ magzat 18 vagy 19 hetek múl
va sem mozog.

5. A’ méhnek szájjá is semmit sem 
változik.

\

§· 4ö.

Ha már akárki, az eddig leirt 
Terhességeket, és ezeknek rnegcsmértetá

E je-
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jegyeiket figyelmetesen megolvasta: mind 
ezeket meglehetőssel! meg tanulhatta, 
mindazonáltal nem lészen, felesleg va
ló dolog; ha itt még e’ következendök 
re is ügyellünk: u. m.

1. A’ kérdésben lévő Fehér-sze- 
méllyt, mind erköltsi, mind termesze 
ti állapottyára , mind temperamentuma 
r a , mind élet nem ére, mind Házi kor 
nyülállásaira, mind nevelésére, mine 
szüléire vagy nevelőire nézve szeméi 
lyesen kell meg-visgállni!

2. Nem felette ifjú e’; kifejtödztel 
e’ már az aszszonyi Nem’ részei mun 
kái és kötelességei? vagy talám m ártel 
lyésséggel elis virágzott, meg kell kér 
dezni: Hány esztendős korában kezdet 
virágozni? és nem hágta e’ által mára: 
őo-dik esztendőt.

3· A’ tsetseikben lévő fejér savó! 
nedvesség, igen keveset, vagy épper 
semmit sem bizonyít; mivei ez annal 
idejében, mind a’ két Nemmel közz.

4 .



Az a’ környülállás, melly szerént a- 
kármelly aszszony férje életében termé
ketlen volt: halála előtt pedig kevés i- 
dövel megterhesedett, méltó gyanusá- 
got okozzhat.

5. A’ kéttséges Terhességben e\ kell 
várni ennek idejét, és mig a’ Terhes
ségnek fellyebb leirt bizonyos Jelei ki
fej tödznek.

6. A’ terhes aszszony, a’ maga mé- 
he-gyümöltsét, a’ természetnek rendes 
folyamottya szerént, tovább nem hor- 
dozhattya; mint 10 holdas - vagy 9 na
pos holnapoknál; vagy 38 > 39 és 40 
heteknél; vagy a’ 260, ’s 270, napoknál,

7. Némellyeknek állittások szerént: 
Ne'melly terhes Személlyek, az o mag» 
zattyokat, mébekben; a’ 10 ik sott a’ 
11-dik napos holnapokig is elhordozz- 
ták: de az efféle Ítélet, épült talám, e- 
gyedül tsak a’ holnap kianmaradásán:- 
holott a’ Doetoroknak örökös Regulájok 
ez: Hogy soha, sohol , senkiről, essem-

E 2
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minémü nyavalyában ,· egy nyavalyás jel
ből (Symptomábol) ítélni nem szabad . — 
annyival inkább; mivel sok fejér Sze- 
méllyek találtatnak : kik az ö terhessé
geknek minden holnapjaikban is több 
vagy kevesebb ve'rt mindenkoron látnak.

8* A' holnapos, a ’ terhes; a' gyer
mek á g ya s , és a' szoptatós Fehér sze* 
méllyek iránt, ha nagy bűnösök is, a’ 
Bírák irgalmasok legyenek!! Minthogy 
pedig a’ Természet rendi ellen való és 
a’ F a ttyá i Terhességek, magokban is 
keservesen kínzó, szomorú, halálos, és 
valójjában gyászos állortzákat jádzanak; 
nyomorúságokat nagyobb nyomorúság
gal ne tete'zzék! egy helyében kettőt ne 
büntessenek; sott sokszor egyet büntet
ni akarván, kettős gyilkosságba ne es
senek! azok a’ B írák, a’ kikről maga 
az Isten ezt mondja: T i Bírák Istenek 
va g y to k ’, de azomban mint egyébb ha- . 
landók t i  is porrá váltok, * Azok a’ Bí

rák,
* ’Soltár 82 : 6. 7. veri.
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rák, kiknek az Isten, midőn a’ Birói 
páltzát, e’ földön maga viselte; meges
küdött magára milyenképpen ; Elekén> úgy
mond, hogy a gyermek nem viseli a z  
Attyának vagy Annyának álnokságát ! ** 

IV7. Fejezet : A' méhtsira * a mag· 
z a t , ű’ szülés; a' szülöttek p ¥ o , az i· 
détlen. a' m egért, d  fe le tte  korán való, 
d  késői, a törvényes $ a' meghalt; a' 
k e ttő s , hármass, négyes , 's a t  és d  
más alá vetett m a g za t; d  másfölibe va· 
ló megterhesedés, és végezetre az Üszög.

§. 41.

A' Természetvisgálók, azon e- 
gész idő alatt, mig az ember, az ő an- 
nya méhében sátorozz, őtet magzatnak 
(fetus vagy foetus) nevezik. Az elsőbb 
egynéhány napokig pedig kivják méh- 
tsirának vagy méhgyümöltsének (embry- 
onnak azután embryonak).

$·

-y* Ezékiel iS: 20 vers.
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§· »9.

A' Szülés , nem egy ebb , hanem 
a' méhnek , és az ezzel, egy ke'zre , mun
kálkodó részeknek, az az eleven igye
kezete és tehettsége, melly a’ magzatot 
az elrendelt időre, vagy ; mihelyen, a' 
gyümolts tökélletessen megérik; mind 
azokkal a’ dolgokkal együtt, a’mellyek 
a’ méhben a’magzattal egyszersmind ter
m ettek, nőttek, és szaporodtak , ma
gából kihajtya.

§. 43.

A' Szülés. mind a’ Szülőre, mind 
a’ Születtetendőre nézzve , négyféle:

I, Ä  Szülőre nézzve :
1. A' Természetes és könnyű.
2, A' Természet ellen vagy a Ter

mészet fe le tt való.
3· A' Veszedelmes.
4. A' mesterséges.

1. A' Természetes es könnyű 
Szü lés , az melly ifz . i. 2. 3. 4. 5. 6.

7·
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y. és 8 órák alatt minden szörnyű fáj
dalmak, és más idegen segedelem ne'L 
kül, tsupán az anya és a' magzat egye
sült igyekezetek e's erőlködések által 
elvégeződik: ha pedig 18 — 24 — 40 
e's 48 órák alatt me'gyen ve'ghez; akkor 
is Természetes: de már az illyen Szü
lésnek egyszersmind kemény e's nehéz a’ 
neve.

2. A' Természet ellen vagy a ' ter
mészet fe le tt való a z , mellyel a’ termé- 
szet, úgy szinten az anyának e's a’mag
zatnak legnagyobb erölköde'sek is töke'I- 
letesse'gre nem vihetnek: hanem a’ ta
nult és hűséges bába mesterségnek kell 
hozzá nyúlni; néha pedig egyedül a’ 
Tsászári vágás Hysterotomia , Sectio c«e- 
sarea (SffíUtterfcíjltítt,· Sfatfcrfónitt). ment
heti meg őket a’ haláltól.

3. A' veszedelmes, az , melly vala- 
mellyiknek nagyikért; sött néha mind 
a’ Szülőnek mind a’ Szühttetendönek e- 
gyaránt halált okoz.

4 ·
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4- Ä  mesterséges, az , mellében a’ 

magzat, mesterség által nyitott úton , 
a’ miilyen a’ Tsászári vágás vétetik ki 
az annya méhéböl.

II* Ä  SzülettetendÖre nézzve  
is négyféle :

i, E g yg y es vagy magános, az, mi
dőn egy Szüléssel egyetlen egy magzat 
születtetik.

2· Ä  Nemmagános az , midőn mind 
a’ Szülőnek , mind a’ SzülettendÖnek, 
más nyavalyája is vagyon.

3* K e ttő s , hármas, négyes ’s a’ t, 
az, midőn egy hassal, két, három vagy 
négy sőtt több gyermek is jönn e’ világra.

Aristoteles a’ Természetnek egy 
régi és nagy búvárja ezt írja: Hogy E- 
gyiptomban, egy hassal öt 's hat gyer
mekek is, igen gyakran születtettnek.

4.'E legyes  a z , midőn egy hassal, 
mind gyermek , mind üszög születtetik.

A’ Szülésről ezt mondja Hippo
crates a’ Doctorok Pátriárkájok: Min

den



----------  73
den állatnak vagyon, úgymond, bizo
nyos napja, midőn fajzattyát kiellye: 
de az aszszonynak, nem hogy napja , 
sütt hete is alig vagyon.

§· 44.
Ä  méhtsira vagy a rnéhgyümölts 

a* fogantatás után mikor lelkesedik meg 
és mikor formáltatik által emberré? ez 
az ítélő Bíráknak lélekbejáró .Tárgy o k ; 
mindenféle Philosophusok, Tudósok, Theo- 
lagusok , Törvény - Tudók , és Szent Ár
tjá k  között, öröktől fogva, sok, és nagy 
versengésre szolgáltatott okot, és al
kalmatosságot,

§· 45·

A’ tudós Világnak ezen nemes 
es fontos kérdésének tsak annyira meu- 
nyirelehető megfejtésére gondoliyuk meg 
a’ Természetnek gazdálkodását (Oeco·
nomiáját,')

A.
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A. A' Növevenyek Országában, min
den plánták , a’ Füvészek ( Botanicusok) 
nyelvén szóllván, mind a’ két Nemző- 
részekkel bírók ( HermaphroclitáK) az 
a z , minden növevénynek szárán , leg
alább; külömbb ktilömbb tokban, egy- 
gyütt laknak mind a' kan mind a' nyős· 
tény virágok; a’ ny Ös tény ebben a’ gyü- 
möltse tsak hogy, igen kitsiny képeteké
ben meg vagyon; mellyben, mihelyen a 
kannak elevenítő pora hozzá férkezik, a- 
zonnal az egész gyüm ölts kifejtodzik ; a 
gyümöltsben ismét meg vagyon a’ személ- 
lyes növevény akár f ü ,  akár pedig élofa 
legyen az ; a’ fűben és az élbfában ismét 
az ő virágjai ’s a’ t. és így örökös ka
rikában mindenkoron.

Már pedig igen igen gyönyörü- 
séges gazdálkodásbéli hasonlatosság (a- 
nalogia oeconomica) .vagyon, a’ Termé
szetnek ezen két elsőbb alkotványoss és 
netnesscbb Országai között: de a’ Ter
mészetnek az állatok o"xzágában való



gazdálkodásának nyomai mennél szem
betűnőbbek : annál gyönyörűségesebbek!.'!

Mert ugyan, is , a Tojástszúlő 
állatoknak tojássaikban, annyival inkább 
az Eleventszúló állatok: tojástartójokban 
lévő tojásokban, minden állatnak az Ő 
tulajdon és személlyes fajzattya, tsak 
hogy kitsiny képetekében , nyilvánságos- 
san jelen vagyon: de ha a’ kan és a’ 

já r j f iú i m ag , ezen tojásokhoz nem fér
het, ezeket megnem eleveníti, meg nem 
párásittya, és meg nem lelkesíti, ez a’ 
félig ’s meddig elevén fajzat; örökkre 
a’ tehetettlense'gnek, és a" semmiségnek 
állapottyában maradni kéntelenittetik,— 
Ezt bizonyittya annyival inkább

B. A ristoteles, a’ Természet’ áll· 
ortzás titkainak égy  régi hires Búvárja; 
midőn világossan ezt mondja: „Hogy a’ 
„kotiostyuk alatt, a’ harmad napig lévő 
„tojásban, már meg vagyon az ugró 
„punctum (punctum saliens) , a’ s z ív , 
„tnelly is már ekkor mozog és él” —

75
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Amaz halhatatlan emlékezetű, tudóss 
Anglus Doctor Harveus pedig, még sok
kal hatalmassabb pártfogója ezen igas- 
ságnak (holott ennek köszönheti az e- 
gész Tudós világ a’ vérforgás ( Circula- 
tio Sanguinis) tudoinánnyának világos
ságra lett jövését) mivel ezt állittya: 
,,Hogy a’ negyed napig ült tojásban, ez 
,,a’ punctum, ez a’ szív, nem tsak mo- 
„zog, hanem erezz is: mivel akár hi- 
,,deg , akár meleg, sptt akárminémil al
kalm atlan dolog illeti: azonnal gyak
ra b b a n  és keményebban nyílik és ösz- 
vehuzódik ( Systole et D iastole)  M elly 
böl meg tetszik; hogy már ekkor, nem 
tsak az érzékenység, hanem a’ pára is 
jelen vagyon az illyen tojásban lévő ál
latban. — Malpighius végezetre y a’Ter- 
mészet-visgálóknak egy fényes tsillagok 
pedig, legtöbbet mond, midőn igy szóll: 
„Hogy már Ő az ülés előtt tapasztalta; 
„hogy a’ tojásban lévő tsirke é lt ; mert 
„már az előtt látni lehet; miképpen mo
zognak a’ tsirke'nek alkotó részei."
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§■ 46.

Igaz ugyan; hogy a’ Tojástszü- 
ló és az ÉlÖtszülÓ állatok' tenyészetek 
között vagyon valami kis külilmbbség . 
a’ mindazonáltal bizonyos igazság, mind 
a’ két részről .* Hogy a’ tsirke tsak at
tól az időtől fogva éli valósággal, mi- 
olta a’ szív benne készen vagyon: ép
pen igy kell, az emberi származásról 
is gondolkodni. — Az emberi tsirában 
már előre meg vagyon a’ szív (Aristo- 
teles szerent. primum vivens, et ultimum 
moriens) ez az első élő, és legutolszor 
haló) a’ szívben vagy ebben az ugró 
punctumban, ismét az emberi testnek, min
den erei, inai, és tagjai: tehátmihelyen a’ 
férjfiui magnak vékony szesze, az eb
ben lévő nedvességeket mozzgásba hoz
za: azonnal elkezzd a’ szív kinyülni és 
öszve húzódni (Systole et Diastole) melly 
is a’ szívnek minden kötelessége, és e- 
gyetlen egy munkája.

§



7«

§· 47·
Mivel pedig a’ tojásban levo tsi- 

r a , vagy a’ méh bimbója, mind addig 
nevekedhetik , tsupán tsak a’fe'rjfiui mag
nak finumabb szeszes ereje által, melly 
is, az ezen emberi tsirában lévő ned· 
vesse'get pesgésbe hozza; mig azonkőz
ben a’ minden testbéli munkákat izzga- 
tó , és halhatatlan lélek el nem érke
zik. -— Mindezeknek pedig egy szem
pillantásban megkell történni; mivel le
hetetlen a’ testnek lélek nélkül formál- 
tattn i, ’s nevekedni, — Ezért mondja 
ama tudás Zacchiás után V a tte rr : ,,/V 
„méh gyümölts, úgymond, a’ fogantatás- 
„nak első szempillantásától fogva, a’-
„maga emberi lelkét megnyerte. — Egy 
hires tudós Doctor A lberti M ihály  is 
igy szóil: Én ugyan erősen állittom; 
„hogy a’ méhgyümöltsében , az Ö fogan
tatásának első szempillantásától fogva, 
„meg vagyon, az ő okos lelke : annyi
éval inkább, mert a’ lelek nélkül, nem

is
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„is fogantatthatik; mivel ez a‘ mestere, 
„és építője a’ maga teste’ alkotinánnyá- 
„nak; a’ mellytől függ egyedül, az ö 
„alkotásának módja.” t

Némelly-Tudósok , az állittyák , 
és éppen talám egyedül az Aristoteles' 
és a’ Harveus' tapasztalásokon építvén 
állittásokat, hogy : „  A’ fogantatásnak 

harmadik napján, érkezik el a’ halha
ta tla n  lélek.” — Mások ismét azt vitat- 
tyák: „Hogy negyedik, ötödik, hato- 
„dik, és hetedik napján közösiill a’ test
tel. — A’ hetedik napon állította Hippo- 
crates is, a’ ki a’ természeti dolgokra 
nézve, mind a’ régibb, mind az ujjabb 
tudós Világnak vélekedését, mindenek 
felett maga után tudta huzzni: „Azem- 
„ber, úgymond , hét napok munkája ; és 
„hogy hét napok alatt megnyeri a’ test 
„mind azt, a’ mi néki szükséges.” — Ez 
az oka ; hogy éppen ennek értelméhez 
ragaszkodtak régtől fogva, majd min
den Tsászárok, Királyok, Pápák, Fe
jedelmek és a’ Törvényi-Tudók ’s a’ t.
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Ezt is besze'IIi H ippocrates, a 

természet munkáinak ez a’ szorgalma
tos Visgálóia, „Hogy az Ö idejében egy 
„muzsikusnak Szolgálója, keménnyen tán- 
„tzolván, hatodnapi idétlent szült; mell·) 
„szüleménynek a’ lehellésnek eszköze 
„mind meg voltak: tehát már ez , fo 
„gantatasának 6-dik napján élt." De hát 
ha elébb is !!

Némelly Tudósok ismét úgy vé
lekednek : „Hogy akkor jönn a’ halha 
„tatlan lélek, a’ testbe való lakozásra 
„minekutáttna", ennek már minden tag 
„jai kifejtődztek* Okoskodásokat fWfüg 
„gesztvén, magának a’ bölts Teremtő 
„nek legelső remek munkájától az Á 
„dámíiak formáltatásátol: elébb, így szól 
„ván , késznek kell lenni a’ Háznak, az 
„után lakhatik benne a’ lakós ”

Mások ismét azt tartyák : „Hogi 
„a’ magz:at, az 6 fogantatásának hárma 
„dik hetéig, még mindenkor minden for 
„ma nélkül vagyon , és mintegy rövTe
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„vényes vagy plántabéli életet é l i : ha
dern  ezután negyedik hétre kap vala- 
„tnelly kis vérre; és ekkor formáltatik 
„néki, az Ő kis szivetskéje, az az ö u- 
„gró punctumotskája, az igazi életnek 
„fundamentoma.’’ — Vagyon az Isten’ 
könyvében is 2. M oss. 21: 22 w. a fo r 
m ált- és a 'nemformált - v ag y a’ készsz- 
és nem kész-gyermekről emlékezet.

Mások továbbá azt állittyák: 
„Hogy akkor jönn a’ lélek a’ testbe; 
„midón a’ tüdők, lélekzeni kezzdenek, 
„vagy mások szerént, mihelyen minden 
„tagok készszek.

Némellyek, mint: Gassen dús Pé
ter és Zacchiás P ál illyen értelemben 
vágynak: „Hogy az Isten, a’ foganta* 
„ tásnak első szempillantásában mindjárt 
„megteremti, mindenik testnek az ő tu
lajdon lelkét.’’

Nicetas továbbá, egy régi hi
res Görög Doctor, sok régi Szent A* 
„tyákkal együtt ezt mondja: „Mihelyen 

F a’
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„a* férj fiúi m ag ,. úgymond, a méhbe 
, ,bemegyen; azonnal meglelkesedik : és 
„az embernek ezen két állató részei köz- 
,,zül, az öszvekelesben, egyik a’ má
s ik n á l  sem nem elsőbb, sem nem u- 
„tolsóbb.” És így a’ fogantatásnak, mind
járt első szempillantásában, egész és ép 
ember lakozik az aszszonyi méhben.

A’ mostani Tudós Természet'- 
Visgálói többnyire ebben az értelemben 
vágynak: „Hogy midőn a’ férjfiuimag, 
„a’ méh-tojástartójába bélövellődik, 
„ a ’ mennyi tojásra tsöppen, éppen an- 
„nyi elevenedik meg: és ez a ’ megele- 
„venedett tojás lészen, a’ formáltatar,· 
„dó méhbimbóban (em bryolan) a’ szív, 
,,az ugrópunetum (punctum saliens) a’ 
„mellyből; minden egyébb tagok, las
sa n k é n t kifejtődznek,” — Éppen erről 
mondja Aristoteles a’ régi tű dós Világ
nak egygyik nagy fénnyé.· E st primum 
vivens, et ultimum moriens) az az : „Ez 
„mozzdul m eg, sött éli az élet előtt $

és
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„és ( phis/ologice szollván) hall meg a’ 
„halál után.”

§. *8.
Ez az ugrópunctum, ez a’ mell

bimbó , a’ megterhesedésnGk elsőbb hol
napjaiban ( embriónak) méhtsirának vagy 
méhgyümöltsnek nevezztetik: azután pe
dig, mind addig, mig az 6 e'des annya- 
méhében sátorozz ; M agzatnak (Fpetus
V.  Fetus') neveztetik: mihelyen pedig e’ 
világ piatztzára bélépp; ennek neve: 
S zü lö tt, Szülemény, (partus) ;  vagy
TsetsemÖ ( Infans) .

§· 49·
Ezen nevezetet S zü lö tt, mind a1 

Theologusok , mind a’ Természetvisgá- 
lók , mind a’ Törvényttúdók e's Bírák 
minnyájan más, e's külömbbözo érte- 
lembenvészik. Mert ugyan is :

. 1. Vagyon éretlen vagy idétlen Szü
lemény , mint az 1. 2, 3. 4, ,5. 6. e's 8·

F 2 hol-
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holnapos magzatok; a’ k ik , ha élők, 
is , de nem életre valók. Mivel az élet- 
re szükséges részeik ki nem fejtödztek; 
kezeik és lábaik fejei, annyival inkábt 
ujjaik és körmeik ki nem nőttek; a 
testnek szükséges mértékére, és nagy 
ságára el nem jutottak; fejek Iágygyt 
felette nagy; szem’ héjjaik bézárlot 
tak ; húsok felette lágy , és mintegy nyá 
ladék; sirni nem tudnak , lélekzetet nerc 
vésznek; szopni nem tudnak; szóról 
vagy semmi sints, vagy igen kevés ; kör 
mök hasonlóképpen vagy semmi sints 
vagy igen lágy, és mintegy nyálade'k· 
bol állók; igen álmosok, rivások riká- 
tsoló; ételt nem kívánnak; a’ tsetset e- 
rővel kell szájokba tollni; igen gyengék; 
a’ hideget nem szenvedhetik, legkissebt 
hidegben is testek kiborsózik ; elkéküll, 
mind annyára mind magára nézzve szer
felett kitsiny; borok, vagy veres vagy 
hala vány; szájjá rendkívül nagy , bézár- 
lott mintha az ajakai öszve nőttek vol>

na ,



na; ajakaik, füleik, orrok, állok min- 
,den bor ne'lkül valók, mintha lenyúzz- 
ták volna.

3J

§■ 41.

Hippocrates it el ette szerént, a’ 
fogantatás után he't napokig, leg gyak
rabban megtörténik az idétlen szülés; 
mig tudniillik a’ méh gyümölts (embryo) 
ne/n lelkes: a’ mint ö hidte : sőtt gyak
ran a’ 30 és 40 napig is.

Az ide'tlen Szülést, leg inkább
okozzák: az elmének felettébb való in-*
dulattyai; a’ miilyenek leg inkább : a 
szörnyű megrettenés, meg ijjedés, el- 
rémülés, megirtódzás, a’ szörnyű ha
rag , ’s a’ t. a’ mellyek sokszor min
den külső belső érzékenységeinket ször
nyű zűrzavarba hozzák; a’ mellyek né
ha a’ természetnek még az Ő kissebb és 
nagyobb szükségeit is, testünkből aka
ratunk ellen is ki kergetik; a’ mellyek 
miatt akaratunk ellen is magunkat el-

ki-
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kiáltyuk; szörnyű tűzbe e's dühösségbé 
jövünk; vérünk sokszor meg a’ termé
szet ellen való útakon is , a’ «»Ilyenek : 
fülünk, szemünk, bőrünk, folyásba in- 
dull, vérrel verejtékezünk, mint az Id- 
vezitoröl is megjegyzi az írás.

Továbbá okozzák a’ külső erő
szakok p. o. a’ me'hbe-és hasba való 
ütés, kemény nyomás , fájdalmas elesés; 
a’ kemény orvosságok, a’ hánytatok, 
hasathajtók, vért feli forralok ; a’ vizel- 
let útját, és a’ mehet felette sürgető és 
boszszontó orvosságok; a’ méhvérfojás, 
a’ hoszszas fejervérfolyás; a’ Vénással 
való vjszsza élés, a’ veszedelmes rázós, 
görtsös, és negyednapos hideglelés; a’ 
terhes aszszony meghimlozése ’s a’ töb
bi számtalan dolgok!

Végezetre jól meg visgáltassák, 
az ítélő Bírák; az idétlent Szülőnek tes
te alkotmánnyát, temperamentomát, ne
velését; ha lehet még szüléit is esmér- 
ni kell; úgy szinte'» ennek érzékenysé

g é
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get, indulatosságát! ha nem hajlandóé 
a’ görtsökre, a’ me'hhanyásságra ; nem 
volt felette nagy és görtsös huruttya; 
nem szült é már mászzor . i s , egyszer 
vagy annyival inkább többször is idét
lent? nem felette lágyhdsué; nem tágul
tak é felette el a’ nemző részek? mivel 
igy a’ magzat legkissébb erőszakra tu
lajdon nehe'zsége által is elmegy idétlenül!

Az idétlen Szülésnek veszedelmes és ha- 
/alos Jelei.

í. Az idétlen szülés a’ többek között 
mindenkor veszedelmessebb.

*. A’ ki már sok izzben idétlent szült, 
azomban az első napokban és hol
napokban esik ra jta , ez soha sem 
olly veszedelmes. —1 De

3. Ha a ’ szülő anya az erőlködésekben 
gyakran elájull. Továbbá 

X, Ha tagjait tellyesse'ggel nem bírja— ; 
Úgy szintén

3. Ha mindent hamar kezzd elfelejteni.
6.
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6. Ha á' szóra nem igen felelhet. — ha
nem eszik,

7. Ha ottan ottan tagjait a’ görts rán-
gattya* Annyival inkább

8. Ha a’ nyavalya is kiüti* — Végezetre
9. Ha az idétlen szülés nagy ve'rfolyás-

sa l, és ájulással ment véghez. Ez 
illyen személlynek élete megmara
dásához vagy semmi vagy igen igen 
tsekélly reménység lehet.

§■ Ói.
2. Ä  m egért, vagy a tökélletes gyer

mek a z , melly a’ 9-dik holnap végén, 
vagy a’ 38 39 es 40. héten; \vagy a’ 
270 — és 280 napok tájján születik* — 
Az illyen gyermeknek egész teste’ al
kotmánnyá , ennek nagysága , és min
den tagjai, tökélletessek. — Mihelyen 
e’ világra béjönn : azonnal egész hang
gal kiált és s irr ; lehellete erős egyará- 
nyoss, szájját tátogattya, tsetset keres, 
jól és erossen szopik, szemeit ki nyit-

tya,
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tya, sött mintegy keménnyen nevelő
dik; néha a’ fejit isforgattya; teste sző
rös;, feje hajass; feje lágygya kitsiny; 
körmei jó keménnyek; teste nehézse'ge 
nyomm 7. 8. 9. 10. 12. 16, fontokig.

§. 52*

3· -Ä felettébb korán való szülemény , 
a z , melly a’ hetedik holnap előtt szü
letik; az illyen lehet agyán élő és ele
ven: de életre való éppen nem lehet, 
e! volt a’ Hippocrates értelme, melly is 
Törvényül szolgált mind eddig az ideig 
az egész tudós Világnak,

§· S3’

4. Ä  felettébb késői szüleménny az, 
mely a’ 10-dik, 11 -ik iz-dik holnapok
ban , igen ritkán a’13-ban; születik sőtt
némelly Doctorok szerént, 1 6 .------- ’s
24 holnapokig is elmulatott a’ méhben 
az illyen eleven magzat.

Schenk
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Schenk Bouchárd, ( Bósará)  ,

Bonnet, ezt beszéllik, hogy ok: ,,A’ 
„méhekben találltak volna ollyan mag
i a t o k a t ,  a’ kiket az ö annyatk 4» I2· 
„sőtt 16 esztendőkig hallva hordoztak, 
„és még is einem rothadtak.” — A’ Pá
risi Seborvosi Fö Oskola ( Academia) 
pedig 46 esztendős példát emlitt íllyent.

§· 5 4 .

Azt nem lehet tagadni; hogy a’ 
Term észet, sokszor tulajdon kénnyéböl 
tsudálatos állortzákat jádzik .* néha pe
dig sok és majd tsak nem hihetettlen 
ugrásokat tészen. — Illyen és efféle u- 
grásokat szerző okok, p. o. a’ szülék
nek természetes és alkötmánybéli gyen
geségek ; restess, taknyos, hideg és hal- 
természetü temperamentumok ; érző ina
ik tunyák érzéketlenek ; élet idejek e- 
zen munkára alkalmatlan, az ^z, vagy 
felette gyenge ifjú és éretlen, vagy pe
dig már éppen ellaggodt öreg; az édes

an-



annyának igen terhes nyavalyája, mel- 
lyet vagy éppen terhes állapottyában, 
vagy pedig tsak rövid idővel az előtt 
szenvedett. — Továbbá, néha éppen a’ 
terhes aszszonyokat néha pedig éppen 
a’ méhben lévő magzatokat járványos- 
san rongáló, és sok gyászos gyermek- 
szüléseket okozó nyavalyák. — A’ hosz- 
szás éhség, szomjúság, álmatlanság. — 
Az úgy nevezett: Rontó Indulatok, a’ 
millyenek : p. o : A’ nagy szomorúság,, 
a" szüntelen való félelem, kéltségbe e- 
sés, reménységében lett megtsalatiatás; 
valamelly dologra való szörnyű vágyó
dás; hazájának vagy feleinek igen buz
gó kívánások és sóhajtások; az irigy- 
ség; gyülöllség; a’ testnek és elmének 
szerfelett való rongálások ’s a’ több?. — 
Az országnak fekvése, és a’ levegőnek 
minémiisége is , tehet itt, némü nemű 
rövidebb és hoszszabb határt.

-------------■ 9 *
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§♦ 55 .

Az illyen késő Szülemények igen 
ritkák. — De az is igaz, hogy igen ne
héz, a’ méhben való foganásnak bizo
nyos és tsalhatatlan idejét mindenkor 
meghatározni: annyival inkább, mivel 
néha az is meg történik; hogy némelly 
véres és ritka természetű Személlyek , 
egész terhes állapottyokban is szüntelen 
virágoznak: ellenben a’ virágzás, más 
közzben jöhető alkalmatosság szerént 
való ok által is megzavarodván, elma
radhat.

Hippocrates és Aristoteles azt ál· 
littyák: „Hogy e’ részben, a’ fejér sze- 
„méllyek, a’ belső részekre letett sze
d e k ,  és vizek által is megtsalattatthatnak.

.§· 5 <$.

5. A' meg'halt magzat. — ki is há
rom helyeken, és háromféleképpen hal- 
hat-meg.

A. A z annyci-méhében.
B.
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B. Ä  Szülés fájdalm ai a la tt.
C. A z eleven és éppen le tt szü

letés után.
A. A z annya méhében meghalt 

magzatnak im e’ következendok a’ 
Je le i:

X. Az idétlent, vagy a’meghalt mag
zatot szülendő anyának ajakai kékek*

2. Ábrázattya szine, vérének sze- 
méllyes mivolta ellen is elbamult és el
feketedett.

3. A’ gyomor, mint a’ nagy baj
ban lévő méhnek, vér és természet- 
szerént való testvérje, háborog; eme« 
lyeg; és hányhatnék*

4. Az annya tsetsei egészszen meg
üresedtek ; megfonnyadtak.

5. A’ ha$ meglappadott és öszve- 
ránczolódott.

6. A’ köldök béesett, béhuzódott ‘ 
és mintegy kormos szintivé lett.

7. A’ méhben lévő magzatnak, a- 
kár az annyahasa tapogattassék; akár

pe-
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pedig a’ méhszájjá visgáltassék; semmi
mozzgását tapasztallni nem lehet.

B. A’ has ha tapogattyuk hideg, a’ 
méhzatskóban lévő vizmiatt; és ügyfél 
puffadott; mintha a’ méh vizibetegsé 
ges volna.

9. Szüntelen a’ vizellésre és a’ más 
szükségére ösztönöztetik.

10. Az anya akármcllyik oldalára 
fordullyon; a’ mosdótsontok között min
denkor némü némij nehézséget, terhet, 
sott mintegy követ lenni érezz.

H. Ha ezen veszedelmes Terhessé
get , egy szerentsés Szülés nem követi:
a’ méh-gyümöltse, lassan lassan által, \

változik; vagy:
A. E g y  kövérségből álló darab 

tésztává ; mellyet is , az illyen szeren- 
tsétlen Teremtések, megrothadás néí- 
kül, 10. 20. ’s több esztendőkig is el
hordoznak. — Bonnét látott illyent 16 
esztendőst. — A’ Vitternbergai Tudósok 
pedig effélét 46 esztendőst emlegetnek:

ugy



úgy szinten a' Pári'siak, és egyébb Tu
dósok , a’ mint az illyekröl márféllyebb 
is emlékezte'm. — Vagy.:

B. A z Hlyen méhben, meghalt 
magzat á lta l vá ltozik : egy darab mész
kővé. (kiváltképpen a' köszvényre és a’ 
fövenyre (calculusra)  hajlandó személ
tek b en ); mellyet hasonlóképpen az il- 
lyen szerentsétlen aszszonyi személlyek, 
több vagy kevesebb esztendőkig hordoz
ni kéntelenek.

Néha pedig némelly magzatok 
felöl, ezt állittyák némelly Tudósok; 
hogy az ö annyoknak méhekben, sok 
esztendőkig, minden változás nélkül e- 
levenen megmaradnak; így p. o. M us- 
sipontanus, az ö annya méhéböl igen 
sok esztendők után vétetettki. — Tőle- 
sanus felöl pedig azt írják; hogy 25 
esztendők múlva szabadultki az annya- 
méhébol. — Egy más felöli végezetre, 
ezt olvasom a’ Természet - Titkaikról 
irt Könyvekben, hogy az annyaméhé-

bol

95
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böl 38 esztendőkre verekedhetettki — 
Az efféle Re'giséges Hagyományok eről
tetett hitelt kívánnak! — Vagy végezetre:

C. A z ifijén mikgyümöltsei rőt· 
hadásnak indullnak: tulajdon e'des an- 
nyoknak végső veszedelmekre. — Mi
vel az efféle rothadt matéria, lassan 
lassan a’ yérbe elegyedve'n: Rothadt 
hideget, Hecticát, méhbéli- néha pedig 
azután egész Testbéli - vizibetegséget e- 
lébb utóbb okoz. — Jele pedig.· Hogy 
az illyen Fehér-Személlynek , me'he 
szájján, szüntelen büdös,, dögszägu, zöl
des, kékes, feketés , és mindenféle szí
nű moslékhozz hasonló nedvesség folyki.

, la- Az illyen arinyamikében meg
halt m agza to t, az annya méhén’ kivüí 
is , ha a’ Törvény - Szék - Doctorát, mind
járt oda hívják, tökélletessen megesmér- 
heti, im e’ következendőJelekből'.

a. Az illyeil annya méhében meg
h a lt gyermeknek a’ szaga büdös, mint 
a’ dögé.

b,
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b- Bőre kékes, és a’ testről könnyen

leválió $ mivel egészszep lepárlott, le
rothadt.

c. A’ feje-lágygya minden erőszak 
nélkül béesett·

d. A’ köldöksinor, senyvedt, dög* 
szaga, és könnyen szakadó.

e. Az egész testén való hús lág y , 
mállott, pöffedt, fel dagadt; és minden 
újjnyomásra bésüpped. ’s a’ t . !!

§■ 57·

B. A y Szülés fájdalm ai a la tt meg
halt gyermek' Jeleit

1. Ha a’ gyermek, a’ fellyebb bő
ven elölszámlált, természetes, és szük
séges megesmérteto Jelei szerént, való
sággal megért.

2. Ha a’ Szülés felette nehéz, sőtt 
sokáig kinnzó, természet ellen va ló , ve
szedelmes , és mesterséges volt; a’ bá
bái eszközöket, mesterséges fordítást, 
sok bajt, húzást ’s vonást kívánni.

G 3·
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3· Ha a’ fejelágygya es a’ köldök 
sinor pulsusa megállóit,

4. Ha a’ leg közelebb elölszámlált 
rothadásnak le'gkissebb nyoma sints.

5. Ha a’ gyermek, és ennek feje, 
az annyá mosdótsontjait szemíigyre vé- 
vén , éppen nem képessek (non pro* 
portionata,)

6. Ha a* méhszájjéra érkezett tag 
pufFadt ’s dagadt, kékes , feketés.

7. Ha némelly részeken, küiönös- 
sen a’ fejen, a’ nagy vergődések miatt, 
kékes fekete foltok Játszanak.

8- Ha az agyvelö tsontyai helyek
b ő l, mintegy kimozduílnak; és felette 
öszve szorulnak.

9. Ha az egész ábrázat, nyak, a’ 
fejnek egész bőre , az ez alatt tavazó 
vérnek m iatta, mind kékes feketés.

§· J8·
C. A z eleven és éppen-lett' születés 

után , meghalt gyermeknek Jelei', meg 
tetszenek.
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X. Az eddig elölszámlált minden kör-

nyülállásokból.
2. Az anyának az egész terhes ál- 

lapottyában volt magaviseletéből; p. o, 
nem em elté, akár önként, akár pedig, 
a’ szükségből, kötelességéből ereje fe
lett való terheket,? nem tántzolté fe
lettébb? nem ugrálté? nem fásliztaéha
sát keménnyen egész terhes állapottyá- 
ban ? mivel mind ezek által, megrent- 
hattya az anya mind magát, mind né
ha gyüiuöltsét 's a’ t«

3. Es utollyára, visgáltassék meg a" 
meghalt gyermeknek egész teste, tété
től fogva talpig. — Ha kívülről elegen
dő okot nem talállnak a’ halálra; bon- 
tassek fel a' meghalt gyermek, és a' 
Tudománynak reguláji szerént , minden 
belső Részei szemesen visgálltassanak- 
meg! a’ mint ezen Könyvetskének:

II. R É S Z É N E K , I. II. ILI. és IV. 
Fejezettjeikben bőven eioadaltatik.

G 2 §·
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6. Λ ' más a lá ve te tt gyermek: az
1. Midőn valamelly istentelen fe 

he'rSzeme'ly, a’ irtana rút, idétlen, hi
bás, beteges, tsudálitos, és nyomorult 
sött meghalt gyermekét más aláveti; 
sl máse't pedig ellopja. — Erre igen rit
ka példa történt ; Bolts Salamon Királly- 
ságáuak mindjárt az elein ; melíy meg 
vagyon írva a’ Bibliában t . K i r : Köny
vének 3: 19. e's a’ következendő versei
ben. — Melly dolgot, tninekutanna min
den alsóbb és felsőbb Törvény-Székek 
einem igazíthattak, utoilyára az ifjú 
Király eleibe vitetett; ki is azonnal igen 
böltsen eligazította; melly Gordius tso- 
móját sokkal böltsebben ketté vágta; 
mint valaha N agy Sándor: ezzel magá
nak, nem tsak a’ maga Birodalmaiban: 
hanem e’ világnak minden részeiben is 
halhatatlan hirt nevet, és örökös tiszte
letet szerzett.

2. Ez is megtörténhet, kivált a’ Nagy 
Házaknál; hogy a’ gyermektelen Úri asz-

szonv-
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szonyságok, másoktól sajjnálván szép ö- 
rökségeiket; magokat terheseknek ad·» 
jikki; gyermek ágyba mennek, és e’ 
szerént , valamelly kellemeíes és nékik 
felette megtetszett kis gyermeket, ma
gok alá tétettnek. —- Mit nem tehet e' 
világon a' sok pénz! a’ sok ajándék!!

Annyival inkább, ha az illyen 
Nagy - Aszszonyságok fa tty ú  terhbe es
nek , üszögöt hordoznak és szülnek ?! 
már illyenkor igen jó móddal megeshetik.

3. De még ollyankor is , igen jó 
móddal meg történhet, ez a’ gyermek- 
tsere ; midőn a’ Szülő· anya a’ maga Szü- 
löttyét, egy nagy és bizonyos: M iért, 
Azért, két, három, ’s több mértföldekre 
is dajkaságra kiadja ; holott a’ szoptató 
és nevelő Dajkája, az illyen gyermek 
helyibe, vagy a’ magáét, vagy jó pén
zért a’ másét oda taszittya,

JT. 60.

7. A z Első-szülött az , a’ ki T ö r
vényes ágyban fogantattván, legelsőben
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nyittyameg az annya me'hét. ·— Ha pe
dig a’ magzat kettős, hármas, ne'gyes 
’s a’ többi; e's Természetes Szülés által 
jönnek e’ világra; akkor, az, az Első· 
s zü lö tt, a’ ki Jég először jönnki az an
nya méhéböl; azt a’ gyermeket aa Bá
ba bizonyos Jegygyei p* o. valamellyik 
kezire pántlikát kötve'n , megjegyezze! — 
annyival inkább , mivel nem tsak , az 
Ó * e's az Újj -Testamentomi írások sze- 
re'nt, mindenkor felette nagy betsben 
volt az Elsö-szülöttségnek Jussa : hanem 
még a’ mi Hazánkban is, sok Nemes Fa
míliáknál meg vagyon a’ ( Jus M ajorá
tu s)  az Első szülöttnek az a’ Jussa, 
melly szerént, az egész Familia örök
ségét, Ö egyedüli bírja, és igazittya.

§· 61.
Némelly Természet-Visgálók, azt 

állittyák: Hogy ha kettős, hármas, né
gyes ’s több gyermek vagyon a’ méh

ben
* i  M o s s . 48 . 16. 17. 78, 19· co .



hen: mindenkor a’ legerössehb szüiette-
tik legelsőben. —- Prlelly állítást, ám
bár inás Tudások tagadnak is: minda
zonáltal maga az Isten-Könyve is igen 
szépén láttatik erősíteni 1. M oss. 25; 
22. 23. 24. 2,5. es a 26 w. liolott is vi- 
ágos: Hogy a" Rebeka mellében lévő két

tűs gyermekek t. i. Ésau és Jákob , 
mintegy az Ő Elso-szülottségek jussán 
egymással túsakodtak; melly tusakodá
sok , olly keserves, fájdalmat okozott az 
Ő édes annyoknak ; hogy keserűsége mi
att , illyen keserves panaszra fakadott: 
Ha igy lészen! miért fogadtam  az én 
méhemben? a' 251 v. világosan mondja: 
Hogy posgás, vaskos, és igen szárass 
v o lt; és ezért nevezzték Ésaunakx a’ sző
rösség pedig a’ Természet visgálók sze
rént, mindenkor az erősség' je le ; eros- 
sebb is volt Ésau; mert ámbár Jákob 
az Ö báttyát É saut a’ 26. vers szerént 
a’ méhszájján sarkánál fogva viszsza ta r 
to tta .· mindazonáltal az elsőszülöttség-

ben .

----------- 103
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ben, ennyi birkózással és tusakodással 
is Jákob É saut meg nem akadályoztat
hatta. Igaz hát az állittás!

§. 62.

8. Ä  kettős, hármas, négyes J s  
többes gyermekek. — A’ Teremtönek a’ 
leg nagyobb és leg nemessebb állattyai, 
minden hassal, tsak egy fajzatot hor
doznak; és hoznak e’ világra; annyival 
inkább az egész teremtésnek egyetlen 
egy nemes tzéllya és tárgya szerént; az em
beri aszszony , többnyi'e egygyest szokott 
szülini — Az oktalan állatoknak tsak 
fél annyi, legfellyebb, a’ mennyi fajj- 
zatryaik , éppen annyi tsetseik vágynak: 
a’ mi aszszonyainknak pedig az áldott 
és édes anyai Természet, két melyeket 
adott, hogy magzattyokat annál bőveb
ben táplálhassák. — Igaz ugyan, hogy 
ez nem örökös törvénnyé a’ gyakran 
jádzodozó természetnek. Mivel gyakran 
megesik; hogy az aszszonyok, kettőt,

hár·



hármat, 's többet is szüllnek, meg pe
dig nem egyszerre; hanem egynéhány 
órák közivel, — Ellenben három, négy 
ö t, sött több gyermekek is születtetnek 
egy hassal: a’ szerént, a' mint 3. 4. 5. 
's a’ méhben több megért tojások, a’ 
férjfiui mag, vagy legalább annak vé
kony szeszes gőze által, megterhesittetnek.

§· 63.

Itt tzélunkhoz nem lészen idegen 
dolog megjegyezzni :

a . Hogy egy fejérszemély méheto- 
jástartójában, vágynak 30 40 sott ter
mészetessen és rendesen 30 tojásotskák, 
mellyek is egy egy nagyobb borsóhoz 
hasonló gömbölyű hójagotskák,

b. Ha az anyának, egy tojás zats- 
kójában kelletinél több tápláló tojásos 
nedvesség találtatik. akkor ebből szár- 
mazznak, az úgy nevezett: V á lto tt vagy 
tsuda gyermekek.

c. Ha ez a’ megterhesedés rövid ί
ου alatt p. o. egy vagy két hetek alatt

*<\5
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véghez ment ’s több rendbeli közösülé
sek által íörtént-meg: neheztelik (S'u- 
perfoetatio) más terhesedés f e l e t t  való  

megterhesedésnek. — Mellj/föl mindjárt 
a’ 66 §, lészen a’ szó.

.§· 64*

Meglehetős K érdés  ez is a’ Ká
báknál: „Hogy a’ szülés előtt a’ külső 
„Jelekből, meglehet e’ -tudni; hogy va- 
„lameJIy terhes aszszony , hány magza
to k a t  hordozz méhében ? Ezt némel- 
lyek állityák; mások ismét tagadják: 
Mivel, úgymond , a’hasnak daganattyáí, 
más egyébb idegen matériák is okoz- 
hattyák; a’ miilyenek p. o. a’ meg a- 
lüdt vér, a’ savó, a’ vizek ’s egyebek, 
a’ külső Jel tehát tsalóka! Ha mindazon
által, már az egynek megszületése után 
is, a’ has kemény, a’ méh felpuffadt- 
nak látszik; és továbbá ha a’ méhszáj
iára ujj vizhójag érkezett: bizonyoss, 
hogy a’ második ujj vendég is, az ajtó

előtt
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előtt állván, kotzogat. így szokott tör
ténni a’ hármas, négyes és a’ többes 
magzatokkal is a’ dolog.

§· 6S-
Ha szintén Igen ritkán is , de 

néha mindazonáltal megesik; hogy u- 
gyan azon*vizhójagban , k é t, három , ’s 
több gyermekek is tartozzkodnak. — 
Hármas gyermekek voltak Komában a- 
maz három hires Horatiusok ; hármas- 
sak amaz hires Curatiusok! a’ mint a- 
maz hires Romai író Livius bizonyít* 
tya. Plinius * pedig azt Írja ; hogy egy 
bizonyos aszszony, négy hassal, 20gyer
mekeket hozott e’ világra. — Trója 
Aíárkus A ntal egy Nemes ember’ Fele
ségéről Ranzanus azt beszélli; hogyiHéí- 
sana várossában egy hassal: hét férj fi 
gyermekeket szült? a’ kik mind feine- 
vekedtek, megházasodtak , és gyerme*

ke-
* Plin. 1. 7. cap. 3. ubi Delecamp.

Tertullian. !. de Anima cap. 6·



keket nemzettek. — Ugyan ezen város
ban Ránzánus tanúbizonysága szere'nt 
1442, egy aszszony egy hassal, kilentz 
férjfi gyermekeket hozott e’ világra. — 
Egyptom  Országáról, azt írja A ristote
les·, hogy itt az aszszony ok többnyire 
öt gyermeket szüllnek egy egy  hassal. — 

Itt tsudállni lehet ,az Isteni Gond
viselésnek azon meszszirol erányozó lé- 
péseit és Ígéreteit; mellyek az Abrahám 
Isá k , és Jákob Pátriárkák eránt történ
tek; az Ö nemzetiségeknek tsillag mód
jára lehető megszaporodások erán t; mel
lyek  az Isten’ szájjából szánnozztak, és 
végre az ö bétellyesedésekhez melly szé
pen közelítenek vala! Mert ugyan is; 
imé béviszi az Isten Jákobot, tsudála- 
tos és gyászos utakon a’ Go sen földére 
melly is minden jókkal bóvelködŐ; a- 
zoruban az emberi nemzet’ szaporodá
sára nézve pedig, egy tsudálatos tulaj
donságokkal bíró ország még ma is. —■ 
A’ holott, az Izráel 70 lelkekbol álló

Há-
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Haza népe ide számlállván a' Jósef há
zát is; 215 esztendők alatt, itt a’ Go- 
stnfÖLdcn, tsak a" 20 esztendőn feliül lévő 
féi jfiakra néz ve , közel 1000000. innodjad 
egy millióra szaporodott. * — Egy bi
zonyos Katona László nemes ember fe
lesége is Neográd Vármegyében 1/ 87* 
Pünkösd Havának zó napján, egy has
sal 6 gyermekeket szült, és mind a’ hat 
gyermekek nem tsak keresztséget értek, 
hanem még azután jó darab ideig el is 
éltek- — De sokkal több az, a’ mit az 
Altorphi Grofifnéról Irmertrundisról Ír
nak; hogy egy hassal 12 gyermekeket 
szült volna. — E’ pedig még annál is 
sokkal több; a’ m it, amaz hires Flan
driái GrófnérŐl M hrgaritárol olvasunk: 
Hogy 1276 esztendőben , egy hassal 365 
gyermekeket, részszerént férjfiakat, rész- 
szerént leányokat hozott volna e’ világ
ra , a’ kiket Gvido Püspök keresztelt- 
ineg; de ezután tsak rövid időn, azan-

nyok-
*■ β, Moss. 10: 22. és i  Moss. 1 : 7.
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nyokkal egjgyütt minnyájan meghallak, 
amint ezt Junius * * és más egyébb T u 
dósok bizonyittyák, — De Bianchi és 
Vallísner ezt az egész dolgot mesének 
lenni álíittyák: mivel, igy szóllván, so» 
ha sem volt még egy Fejér-személiynek 
tojástartójában is több jo  tojásnál; ezek 
pedig fsak lassanként érrnekmeg egy
más után, és egyszerre soha senkiben 
sem : tehát egész életének lefolytéban, 
semmiféle aszszony 50 gyermekeknél 
soha többeket nem szült nem is szülhet, 

Az efféle példákat lehet olvassni a ‘ 
Schott B értől in , és Schcnch írásaik
ban. Úgy szintén Bonnetnál is ***.

§. ó6.

9. A  másfelibe való tnegterhese. 
c/e's ( Superfetatio )  az, midőn már az 
egyszer valóságos terhbenjkívö személly,

más

* ’ Junius in Batavia cap. <20.
’* Schott. Physic. Curs. l!br. 3. cap. 59. §. 1.
*** Bonnet. Medicin· Septentr, 2 .1. 4· p. 4· &e.
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luás órában, más napban, más heten, 
vagy más holnapban ; más rendbeli Ve- 
nusi öleltssel; más rendbeli fe'rjfiui mag
gal, második, harmadik, negyedik, ö- 
tödik ’s több gyermekeket is mehébe 
fogadhat.

Ez az állítás, eleitói fogva , meg
lehetős Vetélkedésnek almája volt a’ Tér- 
mészet-Visgáló Doctorok között; nemei- 
lyek állitván, mások tagadván.

I, Nemei lyek állitlyá'k, im e kö
vetkezendő okokon.

a. Mivel sok aszszonyok vágynak, 
a’ kiknek a’ megterhesedés alatt, az Ö 
holnapjaik, kissebb vagy nagyobb, fél 
vagy egész mértékben, kevesebb vagy 
több holnapokig, fél vagy egész idejekig 
mindenkoron megjelennek: tehát ezen 
tsekély nyíláson, a’ mag is bémehet.

b. A’ megterliesedésre, elégséges a’ 
férj fiúi magnak fsak némü némü vékon- 
nyabb szeszes levegője is: ennyi nyílása 
pedig mindenkor vagyon a megterhe-

se-
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seclett me'hnek is; melljet világosan mu
ta t , a’ terhes me'hnek egész ideje alatt 
való taknyos tisztulása.

c. Sokszor a’ második gyermek, egy
néhány napok, hetek, sött holnapok 
múlva születtetik : tehát lehetetlen u. m, 
hogy ezek egyszerre fogantattak volna,

d. Hippocrates is , a’ mi Pátriár- 
chánk; ha 40 napok alatt történnek az 
efféle páros ölelések, a’ M ásra való meg· 
terhesedést meg engedi; rrig tudniillik, 
a’ méh tsira , a’ tojás fészekből, a’ Fal
lopius trombitája által, a’ méh üregébe 
be nem esik,

e. A' hol, a’ méh, a’ bujálkodó ter
mészet játéka által, kettős vagy vala- 
melly hártya-rekeszték által, sok kis- 
sebb kamarákra felosztatott: mint: a’ 
tengeri vagy mezei nyulakban, kutyák
ban , inatskákban, disznókban , és e- 
gyébb állatokban. Az illyen esetben, an
nyi gyermekek fogantathatnak, mégpe
dig külömbb külömbbféle időkben , a’

men-



mennyi kamarátskái vágynak az asz- 
szonyi m éhnek : a’ minthogy illyen pél
dákat; emlegetnek is sok Tudós Ter
mészet- Visgálók.

f .  Ä  másra való megterhesedés , ak
kor is lehetős (a’ mint már fellyebb is 
emlitödött) ha az első terhesedés, vagy 
a’ méhen kívül va ló , vagy fa t ty ú ,  mint 
mikor akárminemü mate'riáju malom, 
avagy üszög vagyon a’ méhben.

II. Mások ismét tagadják a’ más
ra való megterhesedést y ezen okokból:

1. Mert ez az állittás , az asz szonyi 
méh természetét és kötelességét egész* 
szén felforgattya.

2. Mivel, mihelyen a’ férjfiui mag 
által illetett, és megterhesedett tojásots- 
ka, a’ méh üregibe béesik: azon szem- 
pillantásban a’ fejérszeméllynek egész 
érzöínas alkotmánnyá tsudálatos, először 
kedves, de egyszerre minden érzékeny
ségét elfoglaló ájulásba esik; leg köze
lebb pedig, ez a’ felette érzékeny méh,

H

-------------  H 3

ezen
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ezen ösztönre kimondhatatlan zűrzavar
ba jönn; az egész vérforgás is azonnal 
más formába öltözik; szájjá görtscsscn 
öszve rántódik és bézáródik; hogy 
a’ fe'rjfiui mag belőle kinefoly hasson : 
tehát be sem mehet oda semmiképpen*

3. A’ mi pedig a’ bézárloít mehet, 
és még is a’ megterhesedést i l let i: az 
nagyon természetes dolog, mivel akár- 
melly sebnek ajakai, ha veressek, ha 
frissek, tsak több több erőszak ne ér
je , magokban mennél hamarább öszve- 
forranak , öszvegyógyulnak.

4. Abból sem lehet kihozzn i, a’más 
időbeli Ismét réávaló megterhesedést: 
Hogy külömbb hó'agba jönnek ki e’ vi
lágra a" kettős, hármas; négyes, ötös 
’s a' többes gyermekek: hanem ebből, 
tsak a’ következik; hogy mindenik gyer
mek , magános tojásból formáltatik.

5. Hogy a' kettős, bármos, négyes 
's a’ többes gyermekek közziil, egygyik 
egynéhány órákkal, napokkal, hetekkel
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sott holnapokkal, elébb születik, ebből 
is fsak a’ következik: Hogy az egygyik- 
nek az 6 hártyájában kevesebb tápláló 
nedvesség volt; mint a1 másiknak-Éppen 
illyen értelemben vágynak: Hippocrates 
Galenus , Zacc/iias, Valverde ’s a’ töb
biek is-

§· β;»
iö. A Terme'szetnek gondos Bú

várt : Üszögnek vagy Malomnak neve
zik a z t , az aszszonyi méhben , marado- 
zó havi vérből öszve verődött, minden 
bizonyos forma, lélek, és elevenség nél
kül való , a z , ezzel terhes személlynek 
sokszor nem kevés bajt, fájdalmat, nyug- 
hataflanságot, sött nyavalyát és halált 
is okozható testet; mellyet a’ jó erejé
ben lévő méh, mint idegen és alkal
matlan vendéget; magából mennél elébb 
kiakarván küszöböllni, k é t, bárom , négy 
sött tiyolrz holnapokig is elküszködik 
véle, míg tóle meg szabadullhat. Igen 

II 2 rít-
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ritkán marad 2. vagy 3. esztendeig, a’ 
mint ne'melly Természeti Hisztoricusok 
állittyák; tsak egy példát egy Czinönto- 
nek feleségét említhetek Paratus után , a’ 
ki az \\\yen M alm ot, \ j  esztendeig hordo
zott méhében : ellenben a’gyenge e's magá
val jól tehetetlen mehet pedig ezen al
kalmatlan vendégtől; vagy egyedüli a) 
a’ mehet, b) a' vizeltet ú tjá t , c) a’ be
lek tsatornáját boszszontó orvosságok , 
vagy pedig a’ Doctori, Seborvosi, e's 
Bábái sege'd-kezek szabadithattyákmeg,

§. 68.

A’ M alom  vagy Üszög külömbböz.
A’ M atériájára  és Alkotmánnyá 

ra nézzve,
B. M ivoltára  e's Helyére nézzve.

A’ M atériájára és Alkotmán- 
ryára  nézzve külömböz.

1, Mert vágynak tsupa vérből állók. 
  2.

ti) Emraenagoga. J) Diuretica, e) Drastics
Purgantia seu laxantia.



2. Vágynak Húsból valók is . mel- 
lyektsupa történetből, külömbb külömbb- 
féle állatoknak állortzájokat jádzák: in
nen a’ természet munkáiban és játékai
ban , járatlan , tudatlan , és babonás em
berek ; az illyen szerentsétlen aszszo- 
nyokat, sokszor felette helytelen kese
rűségekkel terhelik; nyomorúságokat na
gyobb nyomorúsággal irgalmatlanul ne
velik , előtte így kiáltvánfell: „Jajj bi
zony, kutyát, matskát, borjút, halat, 
vagy egyébb tsudálatos állatot szült J ?

3. Vágynak vérsavóbol, vízbő l, és 
szélből álló Üszögök is; a’ miilyenek 
nem ritkán a’ zatskos méhvizibetegségek.

R. M ivoltára és Helyére nézzve 
is külömböz; mert ugyan is

1. Néha tsak magános és tiszta Ü- 
szög vagyon a’ méhben.

2. Néha egyszerre és egygyütt mind 
a' magzat , mind az Üszög.

3. Néha pedig a’ méhen kívül, vagy ma
ga az Üszög , vagy a’ m agzatta l egygyütt.
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4. Néha végezetre, az az aludt vér

ből és húsból álló Ü szög , egészszen bé- 
borittya a’ méhben lévő magzatot,

§· 69,

Ezen Malomnak vagy Üszögnek 
eredetét és o ká t, a’ régi babonás, tu
datlan, és szánakozásra méltó Világ; 
néha a’ holdban , néha a’ boszorkányok
kal , gonosz lelkekkel, és az ördögök
kel való tzimborálásban és közösülés
ben kereste. — Ellenben a’ mostani Tu- 
dós Világ azt hiszi; Hogy a Malom  
származik leginkább abból a’ havi vér
ből, melly akármelly ok által, a’ ren
des járásában megzavarodván, megaka- 
dájoztattván; a’ méhben lévő egyébb 
nedvességekkel, néha pedig a’ méhben 
meghalt, és megrothadt mébgyümöltsé- 
vel is, öszve elegyedvén megaluszik; 
megkeményedik; a’ méhereiból napon
ként nevekedik; mindenféle formára ál- 
talváitozik; lassanként a" méhszájját be
zárja , és megterhesedést hazúdd.
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§· 70.

Az O rvosi Törvényben  e’ sem u- 
tolsó K érdés:  ,,A’ szűz Leány niéhébe» 
„teremhet é Ü szög  vagy M a lo m ? "  Ezt 
többnyire minden régi és új) hires Do- 
ctorok tágulják.

1. Tagadja H ippocra tes  és Avicenna  
és ezek ntán többnyire minden egyébb 
Doctorok is : ezt adván o k á u l: „Hogy 
,,az Ü s z ö g , semmi nem egyébb; hanem 
„a’ közösülés után elromlott aszszonyi 
„tojás: annakokáért az illyen Ü szögö t 

„hordozó és szülő Hajadonok , cs Öz- 
„vegy-aszszonyok , nem igen szép hirt és 
„nevet érdemlenek.”

2* Amaz nagy H aller , az élő em
beri test’ munkáinak leghiressebb Taní
tó mestere is , tagadja; mivel ezt állít- 
ty a : „Hogy a’ Malmok többnyire tsak 
,,a’ me'hbe való fogadás után származ- 
„hatnak.” — De akkor is

3 Midőn a’ terhes állapot idejében, 
n méh pogátsának egy darabja a’ méh-

töl
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töl elvállván, a’ méhüregeben szerfelett 
való böv ver öntodikki: melléből a' 
magzat mellett Üszög is származik,

4. Néha pedig az igen véres, és 
kövér terhes személyeknek méhek’ ü- 
regében; a’ hol a’ méhtsira, az ebben 
lévő vért meg nem emésztheti : ekkor 
is a’ m agzat mellett malom is könnyen 
formálódik.

5. Zacchiás P á l , amaz hires, és 
még a’ múlt Századnak elein is élt Ro
mai Protomedicus is ezt állittya: ,,Hogy 
,,a’ szüzességgel, a’ inéhbéli Üszög tel- 
„lyességgel fenn nem állhat: mivel azt 
,,a’ méhzürzavarját, a’ melly nélkül 
„semmiképpen Üszög sem származzhat; 
„egyedül tsak a’ forró férjfiui mag o- 
„kozhattya; e’ nélkül a’ méhben, sem 
„semmiféle forrás vagy a’ nedvességek 
„pe’sgése, sem semmi változás, sem 
„semminemű meg terhesedes nem tör- 
„térülhet,”



tan
§· 7 1.

Az Üszögnek, ha a’ magzattal 
egygyütt vagyon; a' terhes állapotnak 
elsőbb holnapjaiban, semmi bizonyos 
jelei Hintsenek: hanem azután az har
madik, negyedik és a’ következendő 
holnapokban inkább szembetűnők e's ta- 
pasztalhatóbbak : a’ többek között:

1. Az Üszöggel terhes személlynek 
hasa, mindenkor keményebb, és dara
bos , ’s a nyomó kéznek nem annyira 
engedő ; mint az igaz terhességben.

2. A' hasnak daganattya , már a’har
madik és negyedik holnapban akkora; 
mint az igaz méhterhével a’ 6. és 7. 
holnapokban.

3. A ’ malommal terhes fehér sze- 
niéilynek a’ hasát ha tapogattyák, min
denkor érzékenyüli fájlallya : a’ köldök 
ebben a’ terhességben beesett,

4. A’ kis hasában is mindenkor né- 
mü nemű fájdalmas terhet tapasztal; a’ 
rndlyet is akármellyik oldalára fordull,

ab-



abban érzi: hanemha a' méhnek vak.-' 
meliyik oldalához ragadott.

5. Az ágyékaiban , lágyékáiban nagy 
lankadságot: a’ vizellésében pedig ne- 
he'zse'get és akadályt szenved*

6. Az igaz terhességben az 5 és 6. 
holnapokban Iágvas és szakaszonként va
ló mozgások vágynak : itt pedig már a’ 
3 és 4. holnapokban, a’ mozgások gör- 
tsössök, soká tartók, keménnyek, egész 
testben bujdosok, és inakat rángatok ; 
innen a’ testnek némelly munkáit és kö
telességeit meg-zavarják és megakadá- 
joztattyák,

7. Ezért is az illyen aszszonyok , 
mindenkor bádjadtak, fonnyadtak, sár
gák , rút színben lévök: melyeik fon
nyadtak, bennek semmi nedvesség sintsen.

S. Az Üszög többnyire már a’ 3 és
4. holnapokban, a’ mellből ki küszöböl- 
tetik; ha pedig a’ méh ezen holnapok
ban ettől a’ veszedelmes Vendégétől meg 
nem, szabadulhat : néha eltellvén a’ ki-

len-
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lentzedik holnap is; a' szüle: nek legkis- 
sebb Jelei sem mutattyák magokat·

V. F ejezet: A' tsuda vagy válto tt gyer
mekekről.

§■ 7*·
A’ tsuda vagy F álto tt gyermek 

a z , a’ kinek az egész teste , vagy lega
lább ennek egy valamelly tagja, termé- 
szet rendi felett , és éppen az iszonyo- 
dásig , vagy megnevekedett; vagy meg- 
kissebbedett; avagy a’ fejit kive'vén? min
den egyébb tagjai, valamelly baromhoz 
hasonlítanak: vagy pedig éppen meg
fordítva ; minden tagjai emberi tago k- 
hoz hasonlók ,· a’ feje pedig valamelly 
oktalan állatéhoz közelit.

$· 73·
A’ tsúda vagy vá lto tt gyermekek 

alkotmányokra ne'zzve kétfélék, a) E gy- 
gyessek b ) KettÖssök vagy 'Többessek.

a )  Egygyessek  azok, a’ kik
nek egy emberi testek vagyon.
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b) K ettős sek vagy Többessek, 
azok, a’ kiknek vagy több emberi tes
teik vágynak, vagy pedig egy emberi 
testnek kettős vagy többes tagjaik. — 
Ve'gezetre azok is tsuda gyermekeknek 
neveztetnek: a’ kiknek tagjaik nem a’ 
rendes es természetes helyeken állanak; 
vagy testeknek külső minémúségekre 
nézve utálatossak és irtózztatók; illyenek,

1. A kiknek borok különös, p. o. 
tarkás, babos, barom módon szőrös«, 
halhéjju ’s a’ többi: de az illyenek azért, 
mind a’ Polgári, mind egyébb emberi 
jussal bírhatnak.

2. Azok, a’ kiknek egy bizonyos 
tagjok, vagy felette nagy, vagy felette 
kitsiny, p. o. egyik kezek, lábok, uj- 
jok, fejek, férjfi veszszejek; a’ fej érsz e- 
mélly’ tsiklándozója (a’ szerelem édes
sége) pötzke ’s a’ többi.

3. Ha vagy egész testekre nézzve 
igen nagyok; mint az Óriások; vagy i- 
gen kitsinyek; mint a’ törpék. — A’

mellv■J



-----------  1*5
tneliy aikotmánybéli hibák tehetnek u- 
gyan némünémü rövidséget, a’ polgári 
jussban: de azomban az egész emberi 
just soha el nem törlik.

4. Néha pedig a’ termeszét a’ ta
gokra , és ezeknek számokra nézzve jád- 
zik; e’ tekintetben vagy felette adako
zó, vagy pedig igen fösvény lévén p o 
ha 6 vagy 4 ujjaik vágynak: két férjfi 
veszszejek vagyon; vagy pedig egy is 
igen kitsiny ’s a’ többi. — Az illyen e- 
setekben az ítélet a ’ Doctornál és a’Bí
ráknál légyen !

5. Hogyha pedig az életre szüksé
ges tagjaik nintsenek p. o, fejek , agy- 
velejek, szivek ’s a’ többi: Ezeknek sem 
Biró sem Doctor nem kell.

6. Néha pedig a’ maga kénnyen já
ró természet, ollyan tsúfot űzz, az Ö 
tulajdon szüleménnyeiból; hogy tagjaik
nak rendit öszve viszsza forgattya za
varja, igy p. o. a’ melyet, a’ hasat, a’ 
nemző részeket, füleket, orrokat ’s a’



többi. A' melljek az illyen szerenísét- 
len teremtményeket, ha szintén emberi 
jussoktól meg nem fosztyák is,· de a’ 
polgári jussból sokszor egészszen kire
kesztik.

7. Némelly anyáknak szüleménnyé“ 
it, a’ mostoha természet, egész emberi 
formájából kivetkezzteti ; úgy hogy e- 
zek inkább majomhoz, matskához, ku
tyához , és egyébb oktalan állatokhoz ha- 
sonlittanak , hogy sem mint emberhez. —- 
Ide számlálhattyuk, a’ kutya- matska- 
fejü; ló - borjú - nyull-lábu; és halfarku 
tsuda szüleményeket is. De ezekben, ha 
külömben, a’ lélek, és józanokosságnak 
jelei meg vágynak; külső formátlansá- 
gokért, minthogy embertől származtak; 
az emberi jusbol egészszen ki nem zár- 
hattyuk.

bJ KeftÖs vagy Többes tsuda 
gyerm ekek , azok, a' kik ketten vagy 
hárman fejekkel, melyekkel, hasokkal 
elölről, oldalról, vagy alfelekkel öszve-

nő-

i -6  »·—
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nőnek. — A z  üljek > minthogy· szörnyű 
kínos születessél jönnek e’ világra: au* 
újaikkal egygyütt többnyire meghalí- 
nak. — Ritka példa, az illyen tsudi 
kettős gyermekekről; mellyet amazhal
hatatlan Terme'szet-Buvára Linnaeus e ra
lit, kik is a' hátgerintznek alsó részeik
kel, vagy az ugy nevezett: Szent tsont- 
tyaikkal, e's az alfeleikkel nőttek ösz- 
ve; egye'bb ege'sz testekkel egymástól 
elle've'n válva: azomban külömböztek 
minden érzékenységeikkel, gondolatija
ikkal, e's akarattal egymástól: minda
zonáltal 18 esztendőkig éltek egygyütt. — 
tppen illyen kettős, e's sokáig élt egy 
pár leányokat szült, a' múlt 17-ik Szá
zadnak elein Szcnyön Komárom Vár
megyében, egy Goficz nevű polgár asz- 
szony, kik kereszttsontokkal ügy öszve 
nőttek, hogy mind az emésztett- mind 
a' vizellet- uttya egy volt náliok.

A’ kettős vagy hármas öszve nőtt 
gyermekekre nézz ve ; mindenkor a’ fe



jeknek számokra kell tekinteni; a’ men
nyi a’ fo; annyi a’ személly, annyi az 
em ber, annyi a’ keresztse'g!.

§· 74-
A’ regi tudatlan Századoknak ve

szedelmes babonasága; a’ mostoha ter
mészetnek az efféle idétlen fajzattyait, 
tudniillik, a tsuda és váltott gyerme
keket , egyedül a’ barmokkal, boszor
kányokkal, és ördögökkel való tzimbo- 
rálásnak és közösülésnek tulajdonította: 
innen sok ártatlan embereket 'Sodomiá- 
val; sok ártatlan édes anyákat ördön
gösséggel; sok ártatlan öreg aszszonyo- 
kat boszorkánysággal vádollván, meg
öltek , megégettek, a’ mi Hazánkban, 
mind addig: mig a’ kegyelmes Isteni 
Gondviselés, ama ditsosségessm ural
kodó M ária Theresia alatt, amaz hires 
Udvari Doctora Van Szvieten által, e- 
zen felette veszedelmes babonaságnak 
határt nem vetett. — Ki is mint bölts

Fi-

1 2 8
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Fílosofus jól tudja ezt: Hogy egy Ha
landó is, a’ Természetnek örökös , sött 
még a' Teremtő által is megmásíthatat
lan Törvénnyel, fel nem forgathattya; 
az állatok nemét el nem változtathat- 
tya ; más állat-nemével gyümóltsős kö
zösülést nem tehet: jól tudta; más bolts 
Természet-Vizsgálókkal egygyütt: Hogy 
Ά Természetnek illyen eltévejedett és 
tsufos szüleme'nnyeinek természetes és 
eredeti okaik im e’ következendök i

1. A' felettébb tü zes , forró, lúgsa- 
vós forrásba lévő, és akármimódon el
fajult férjfiui mag: mint a' többek kö
zött, a' férjfi igen hoszszas maga meg
tartóztatása is.

2. A' szerfelett érzékeny , és a’vér
rel igen nagyon bujálkodó aszszonyi méh.

3. Továbbá a’ méhnek igen szoros, 
«ebes; felette forró, vagy hideg mivolta.

4. Az anyának buja és telhetettlen 
kívánságai; zabolátlan és rettenetes in- 
dnlattyai; dísztelen és bolond képzelö-

I dé-



<icsei; akármelly tárgytól lelt véletlen 
es hirtelen való megrettenései ’s a’ töb
bek elférik. — Gyászoss de egyszers
mind másokat tanítható Példa, történt 
nállunk Sze'kes Fehérváron, erre a' do
logra , egy térhess Kefekötőnében; Ili
nél is, hogy annál nagyobb irgalmassá
got, és bővebb alamisnát nyerjen , egy 
tsonka könyökű koldus; (a’ kit mind 
személlyében, mind ezen szokásában jól- 
esmértem) a’ küszöbén kitekintő asz- 
szonynak a' tsonka es mezítelen könyö
két vetette majd tsak nem az orra elei
be; mellynek irtóztatö meglátására , e'p 
pen hasonló tsonka könyökű gyermeket 
hozott e’ világra Kis - Aszszony Havának 
12 vagy Klára napján 1803, — Ezen 
természetes igazságnak bébizonyittására, 
a’ napfényhez hasonló példa történt, is
mét nálunk , ezen T. Fehér Vármegyé
ben K, Sz entpéteren , egy szegény ter
hes Zsidónén ; ki is keszkenővel bekötött 
fővel, az uttzán menyén, valamelly ko-

tsit



isit eltagadó lovak elakaríák gazolinig 
es midőn már a’ sebes nyargaló lovak , 
éppen reá akartak ugrani , hirtelen itá 
tra tekintvén ezen szörnyű megrettené
sében fejéhez kapott, és ezen hassal 
kettős lófejii gyermeket hozott e’ világ
ra! — Az anyai jegyekről (de noevis 
niaternis ί>0Π iHlliftCVlTIiílCVíO Lásd. *

§· 7.5-

Ezen Orvosi Törvénynek ú tm u
tatása szerent, könnyű lészen; akárki
nek, az éífele Polgári és Ekklésiai T ör
vényszékeken támasztható Kérdéseket 
megfejteni: p. o.

i. Λ  váltott vagy tsuda gyerm ek ; 
birr é okos lélekkel vagy nem?

1. Vallyon meg lehet é keresztell- 
n i ; vagy nem ? még pedig cgygvessel , 

I 2 két

* Valetudinarium Infantile Hungaricuru río- 
vum &c, Auctore Josepho Csapó Nobil, Η. M.
D. et L. R. Civ. Debreczen. Physico.
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kettőssel, hármassal ’s a' többes ke 
reszttseggel ?

3* Valljon birrhat é mind az em
beri , mind a’ Polgári jussal?

4. Aze'rt, Hogy valamelly magzat 
külső formájára nézzve, valamelly okta
lan állathoz hasonlít; szabad é azillyen 
szerentsctlen ed es anyának legkisebb 
szemre hányást is tenni; annyival in
kább Törvénnybe idézni??

VI. Fejezet: A  h cttseges vagv kettős ne
mű gyermekekről ( Hermaphroditus es An

drogynus*)

§· 76.
Ezen nevezetek , a’ Görög E tym o - 

logia szere'nt, mind a’ ketten : Férj f i  A sz- 
szonyt jelentenek. Ezen tárgyról lássunk 
bővebben !

<1. A’ Tudós Füvészek {Botanicusok) 
az Hermaphroditus nevezet ala t , a" Nővé
ré  nyék országában, e'rtenek ollyan virá
got, mellynek mind a’ Kan - mind a’ 
Nőstény - Nem’re'szei meg vágynak.

h.
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ó, Az állcitoJí országában pedig je 

Jent, oliyan embert, vagy állatot; aki 
vagy a’ nielly; mind a’ ke't Nemnek , 
mind a’ ke'trendbéli ’s a’ maga Neme’ 
szaporítására, szükse'ges e's valóságos 
nemző részekkel b ír: vagy a’ m int, né- 
melly Tudósok rövidebben szollnak : ,,A ’ 
Hermaphroditus a z , a’ ki mind tsele- 
kedhet; mind szenvedhet; vagy más
képpen: A z Androgynus az , a’ ki , mind 
mást megterhesithet; mind más által meg 
terhesittethetik. A’ mint némeliy Tudó
sok a’nyálakról legalább , szentül hitték.

c. Tehát az Androgynus nevezet a < 
latt is , hasonlóképpen, oliyan állat ér
tetődik ; a’ mellynek, mind a’ férjfi, 
mind az aszszony Nemzőrészei megvagy- 
nak: mindazonáltal itt leginkább oliyan 
állatot értenek: a ’ hol akármelly állat, 
maga magában tulajdon nemét szapo- 
rithatfya : de illyen , az egész állatok-or 
szágában, kivéven ne'melly tökéllettle 
r.ebb , és a’ Növtvények-orszaga" la-



kossaihoz lánczszemenkent közelítő ál
latokat ; a’ miilyenek: a’ sá r,-  kerti,- 
gyöngy te rm o ,-trom bita ,· és a’ kőszik
lákhoz ragadó tengeri tsigák : úgy szituén 
az úgynevezett: Platáisz tengeri halak. 
Továhbá : a’ földi - és a’bél- geleszták ; 
úgy szintén , a’ nadályok vagy piéezák* — 
Többek, a’ Természet - Búvárai szerént 
nintsenek, sött az leghihetöbb , hogy: 
mennél inkább látszik valamelly állót 
mind a’ két nemet játszani és nrajmoll- 
n i : annál tökélletlenebb, mind a* két 
Nem’ kötelességére nézz ve: úgy hogy; 
egy szóval; a’ jádzadozó Természetnek 
ezek valóságos Renyekmunkái j és az ál
latok· országában éppen azok: a’ millyek 
a’ Növevényekországában , az úgy ne
vezett ; Flores neutri, az az sem nem 
kan , sem nem nőstény virágok. — Rö
videden : a’ Hermaphroditusok és Andro- 
gynusok, az ujjabb és a' tökelletessebb 
Philosophia szercnt, tsak Vén-as/szonyi 
meséknek tartattnak.

134



§■ 77·
A” régibb világnak Tudóssai a* 

Doelori Tudományokban, különösben aK 
emberi testnek esméreíe'beti (Anatómiá
ban és Physiologiában) meg gyermekeik 
leven ; úgy látszik , hogy ; Az Andrcgy- 
nust és a’ / / crmaphroditust  szentül hit
ték vaía , a’ többek között. Aristoteles, 
Plinius, Aelianus, Avicenna es egyebek, 
az állatok Hisztoriájában , igen sok //er- 
maphroditusokat és Androgynusoiíat em
legetnek ; mind az emberek, mind az 
oktalan állatok között. — Montuus egy  
i égi hires Romai Doctor is ezt állittya : 
Hogy ö maga esrnért oilyan Hermaphro- 
d itu st, az az, férjfi-aszszonyt; a’ k it, 
minthogy mindenek aszszonvnak állítot
tak, férjhez ment : és férjének egyné
hány férj fiákat és leányokat is szült; 
azomban tulajdon szolgálóit is megter- 
hesítette.— Úgyszintén, Schenck, Vern
éi eh M árton , és liiolanus 1461. eszten
deiben ; a mint Zacchias P á l amaz hires

Ro-

ΐ  mj  Ci



Romai Generalis Protomedicus írja: Sko- 
tziának egy bizonyos Várossárol beszél- 
lik, úgymond : Hogy ott lett volna, egy 
férjii-aszszony szolgáló; ki is a’ Gazdája 
Leányával sok ideig egy ágyban háll- 
ván, azt megterhesitette; melly bűnéért 
az odavaló Bírák ezt a’ szogáiót, ele
venen a’ föld alá temették.

Ezek emlegetnek , sok más effé
le személlyeket is , kik sok esztendeig 
férjeikkel laktak; azomban más férfi
aknak Feleségeiket pedig meg terhe 
sitette'k. —

Mercurialis ismét más hires Ro
mai Doctor, erossen állittya, egy Lar- 
ha M iklós nevű Romai Chirurgussal: 
Hogy ók Romában, nem tsak láttak , 
és esmértek, egy Er’sébeth nevezetű, 
hires és közönséges balsarkú személyt; 
ki is Urbinoi születés volt, mintegy 4S 
esztendős, és kikiáltott Hermaphrodita: 
annakokáe'rt is ezen Chyrurgussal, az 
említett személJyt, Doctori szemeikkel,
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a' Doctori tudományoknak törvénnyeik 
szerént megvísgállták; énnel, mind a* 
két Nemet illető NemzÖrészeknek , min
dennemű tagjait, mind mennyiségekre, 
mind minéinüségekre nézzve, termesze 
leseknek lenni találkák, — Credat Ju
daeus Appella! Hio je a’ Mano’

§· 78-

Ezen sokrendbéii állításoknak o-
kaik im e’ következendok :

1. A’ természeti dolgokban való já
ratlanságok a’ Régieknek.

2. A' maga kénnyén jádzodozó ter
mészetnek az Ő rendes, szokott, és a’ 
íeg közönségessebb járásától, annyira 
mennyire való eltévelyedése.

3. A’ Természetnek bujálkodása, 
vagy fösvénykedése.

4- A’ Természetnek szabados játéka 
és a’ Nemeknek ne'mü neműképpen va
ló íéltserélése. A’ Természetnek az ef
féle pajkossága ellen , panaszra fakadóit



még maga H ippocrates is így szól!vár* 
, , Phoetusa  , quae m ulicrascerc non pete- 

, ,r a t : inde , barba e t vox  viriles eidem 
, p ia ta  e s t. — Minthogy, úgymond, Fe· 

, , lu za  aszszonyá nem lehetett; anno ko
ckáért bajuszsza, szakálla, e-s ferjíisza
bva lett,"

& 7-v.
A’ í'erjíiuságnak megesmértetb Je 

lei irn e’ következendok;
I .  Az egész testnek fe'rjfiui alkot

mánnyá, vastag, tsontos, izmoss, pos- 
gás és vaskos mivolta; eross, ren-gzo, 
sokszor mennydörgő szava; ábrázattya 
mennél szorössebb, durvább’ annál de- 
rekassabb a’ férj fiú , melye szöröss , a 
lélekzet vétellel meg mozdullhatatlan, 
többnyire széles, száraz, netn húsos, 
lapos; tsetsei kitsínyek; bimbói tseké- 
lyek pirzinyek: a" fe'rjfiui indulatokra, 
játékokra és munkákra hajlandó, szive 
bátor és megrettenhetettlen; orra allya,

ál-
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dlia , két hón ally a i , két lábai közei, és 
a’ véghurkaszájja szoröss: úgy szintén, 
karjai könyekig, lábai térdig, mennél 
szörössebbek : annál dcrekassabb férjfiui 
erőre, és bátorságra mutatnak j fején lé
vő hajjszálok vastagok, durvák, rövi
dek, és kemények; mind a’ vizellet, 
mind a’ férj fi mag a' veszszon folyki; 
a' férjfi veszszo két hoszszas spongyiás, 
a' végin egy vastagabb karimás inakhoz 
hasonló testekből áll; ezt az egész férj
fi veszszöl>'béborittya, egy a’ veszszo- 
nél hoszszabb fel ’s alá húzható vastag 
bor, a’ niellynek eleit, egy eross és egy 
kis gömbölyű sinorhoz hasonló, hártyá
ból álló kötél, ezen férjfi veszszo alsó ré
széhez kött; a’ férjfi veszszo fel meredve 4. 

s 6 ujjnyi vagy hüvelyknyi hoszszas.
A’ férjfi veszszo alatt, egy vas

tag, és a’ közepén, mintegy sinorral 
kétfelé osztott bor zatskó lógg; melly- 
ben két tyúk tojáshoz hasonló nagysá
gú testea, szabadon függenek; mellyek
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is , ménnel nagyobbak e's keményebbek .· 
annál derekassabb férjfiúságra mutattnak.

§. 80.

A’ szép Nemnek, megesmérteto 
Jegyei, ezek:

i Az egész testnek aszszonyi, vé
kony, kartsu és filegrányos alkotmán 
nya: feje kitsiny; egész ábrázattya vo 
násai finomok; fején levő hajjszálok hosz 
szak, lelóggók, vékonyak, puhák és 
lágyak; az egész testében való tsontok 
vékonyak és egyenesek; bőre mintegy 
kihúzódott, sima, vékony, lágy, sző 
rétién, kényes, kedvességet mutató; a' 
vér-erek  a' börön által látszhatok; az 
egész érzőinas alkotmánnyá ( Systema 
nervosum)  igen könnyen izzgatható; in
nen minden indulattyai mind jobbra, 
mind balra könnyen hajlók; innen a’ 
szörmentibe való bánásra, egy kis hi 
zelkedésre, egy szép kis könyörgésre, 
többnyire viasz módra megolvadd szi

ve :
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ve; mosolyognak ajakai; szemei az ö- 
röm miatt fénylenek tündöklenek ; majfl 
ismét ebben ά szempillantásban , böv 
vizekkel könyvezznek ; ezért mondja ról- 
lok ezt egy gonosz Poeta : ,, Ut fierent 
, ,oculos edocuere suos. A’ fehérszemél- 
,,lyek u. m. mihelyt akarják, mindjárt 
„sírnak, ezért mondja Szent Pál is: 
,,Hogy a’ fejérszeméllyek gyenge edé- 
,,nyek” kéttségkivül nem testi, hanem 
erköltsi értelemben! jól esmérte a'Szép- 
Nemnek, ezt a' gyenge oldalát; ama 
minden bűnnek leggonoszszabb mestere, 
ama legravaszszabb Paraditsombéli Csá
bító is: azért is nem Adóm hoz, hanem 
egyenesen Évához mégyen; egy két szó
val mindjárt lábáról leveszi; és a' Te
remtenek szájjából tsak most hevenyi- 
ben kijött szavát sem hiszi; il’yen gyen
gék többnyire még ma is a’ Szép * Éva

szép

* Szépn ek  mondom É v á t ά mi legelső Para- 
diísomi öreg Anyánkat, ama régi tudós Zsidó 
Rabbinusok után, kik is azt állittyák: Hogy



szép Leánykái; jobbra balra könnyen 
hajlandók, könnyen jóltévök, irgalma 
sok és könyörülök: de a’ bal oldalok is 
éppen illyen érzékeny !! mérgesek , írt 
gyek és boszszuállók. — Quibus vindicta 
„bonum vita jucundius ipsa, az az, A% 
^kiknek a’ boszszuállás az életnél is é- 
dessebb.” — Innen ama régi siralmas 
Példa beszéd : ,,/ra  Junonis Isten őrizz '

né*

az É va  világ Teremtésétől fogva, mind eddig 
e'lt Szép nem között minden liasonlittáson kí
vül leg s z e b b  és leg gyönyörűcége«scbb sze
mély volt : mivel ez egyenesen jött ki a’ Min
denhatónak markából; és fezen rémek munká
ján, annyival inkább megvetette a’ bölts és 
igen kegyes Teremtónk minden mesterségét ; 
hogy Adámnak mindjárt az első tekintettel a’ 
legnagyobb kedvébe és kegyelmébe jöhessen. 
El is érte a’ bolt* Alkotó ezen tzéllyát. — 
Mivel mihelyen meglátta Adám  az b  szép É v i j- 
já t  azonnal a’ nagy öröm miatt magán kívül 
ragadtatván, igy kiáltott-fel: „Im m ár találltem  
„h o zzá m  hasonló tá r s a t! k i a z  én tsontoml'ál -való 
A s o n t ; és a z  ért testem ből va ló  t e s t ! i. Moss. 2. 23·
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v néméÍiy aszszonyi böszszuállástól! de 
testek' alkotmánnyá is gyengébb: innen 
szavak gyenge , vékony , hangos, éles , 
és mintegy hasító; melyek minden lé- 
lekzet vevéssel fúvó módra mozzgó„ 
húsos, domború, magos; tsetseik kinn 
állók; bimbói nagyok ; a’ bimbók udva
rai , mennél többet anyáskodtak, szop
tattak : annál setétebb barnássak ; azór- 
allyok, az állok, a’ lábaik’ töveik; és 
a' véghurhaszájja szöretlen ; a'hasok dom
ború , köldökök beesett, mennél kővé·* 
rcbb az aszszony , köldöke kerülete an
nál inkább a tsésze vagy finzsa formá
ját jádza; karjain, farán, és tzömbjain 
való húsa ikrás és kemény; sllpofái e- 
gyébb testéhez nem képessek, hanem 
sokkal nagyobbak: mivel mihelyen tes
teknek mértékére eljutottak; testekben 
kél ember táplálására való vért hordoz
nak; tzombjaik és lábaik szép súgárok, 
egyenesek; lábikráik nem vastagok; a’ 
nemző részek tájjá szőröse; a’ Venne



hegye , a’ kövérebbeknél domborubb ma- 
gossabb; a’ szemerem test egy hoszszas 
nyilas által, két hoszszas dombokra , na
gyobb ajakakra ( labia majora) fel osz
tatott, a’ melly vágánynak a' felső gö
drébe vagyon, az úgy nevezett: Csík·» 
lándozó (szerelem' édessége, pötzke;) 
[clitoris)  ezután a' vizedet u ttya , e’ 
mellett mindjárt alább a' méhszájjá; a' 
holnapos tisztulásoknak, és e' világra 
jövendő gyermekeknek közönséges or
szág uttyok.

144·

§. 8 1.

Az Orvosi Törvénynek erre a· 
tajjára igen helyessen ide illik ez a‘ 
K érdés: kik lehettek tehát a’ régibb vi
lágban azok, a’ kiket ok: Hermaphro- 
ditusoknak és Androgynusoknak nevez
tek? kéttségen kívül azok; a’ kik a 
mi nyelvünkön: K atus ka-férjfi aktiak hi- 
vattatnak. p, o. a' kiknek egész testek 
alkotmánnyá, aszszonvos, gyenge, ké

nyes-
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nyes, bőrök vékony, egész ábrázatfyck 
orrok ally a, állok, melyek, két lábok 
k ö zzé  , szemérem testek’ és véghurká- 
jok tájjaik, szüretiének, simák, és ko
paszszak ; vagy legalább igen igen rit
ka és tsak egynéhány gyenge szál sző
rökkel , vagy pejhekkel rakvák: indu- 
lattyaik aszszonyossak, tsetsebetsén kap- 
dosók; minden kedvek egyedül az asz- 
szonyi játékokban> mulatságokban, és 
foglalatosságokban telik; gyenge és nyúl 
szívnek; a’ fehér nép eránt soha semmi 
férj fiai indulatot nem mutatnak: sört 
vélek a’ legártattlanabb egygyességben és 
társalkodásban meg-vagynak; szavak vé
kony , hangos sikoltó; igen sók beszé
dünk; minden nehéz és kemény férj fi 
munkára alkalmatlanok; innen leg job
ban kedvellik, a’ konyhai munkát a’ 
szakáttságot, sütést főzést, (én is etm '- 
vek a’ Vármegyénkben mostan is egy* 
gyet illyet) férjfiveszszejek kitsiny, lan
kadt, fonnyadt, soha fel sem mered;

K tsak

\n



tsak viseltesre való ; a’ tökzatskójok maid 
tsak nem egészszen üresnek tetszik; mi
vel a’ benne levő töksze'kek igen kitsi- 
nyek , vékonyak , fonnyadt ak , es lágyok.

82.

Ellenben azok az aszszonyok, 
a kik re'genten Hcrmaphroditúknak es 
A n drog jn ákn ak  * neveztettek , az k: a 
kiknek testek alkotmánnyá ferjfias , e- 
j ó s , posgás, vaskos, tsontos, magas; 
ábrázattyok bőre vastag, durva; tekin
tetek mord szoröss, bajuszossak, sza- 
kállossak , ha szinten kévékbbc is mint 
a‘ férj fiák: mindazonáltal ritka példa, 
hogy borotválkoznának; hanem inkább 
tsak ki szaggattyák 's ezzel szemek vi
lágát rontyák; szavak eross, vastag, 
ne'ha mennydörgős is , es nemű nemű 
irtózást, kedvetlenséget és idegenséget 
okozó; melyek szeles, lapos, tsetseik 
testekhez nem képesek; tsetsbimbóik is

igen
' ín Genere foeminino. az Afzfzrr.v'; nemien-



igen kitsinyek, és tnintrgy szárazait; 
hajok szálai többnyire rövidek , kondo
rok és durvák; szivek fe'rjfiui bátorság
gal tellyes, erejekre nézve is ollyak , 
a’ kikhez többnyire ritkák a’ hozzájok 
hasonló férjfiak; ezek mindenkor inkább 
a' ferjfiui kemény mezei munkát, hogy 
sem a’ szobabéli aszszonyi dolgot vá- 
lasztyák. Én is esmértem m ár, ezen T .  
Fehér Vármegyében, egy Tóth Leányt, 
a’ ki 30. 40. 30. sött több Kaszások kö* 
z o tt  is, többnyire mindenkoron első ka
szás volt: két zsák búzát a’ két hónai· 
lya alatt elvitt; télen pedig azután lát-4 
tam, hogy Perkátán a’ Tisztelendő Rad- 
nits Ple'bánus Urnái fonyt: de egyébh
konyhán le'vo fehérszemélly munkától

/ 1
felette idegen volt; a’ férjünkhöz kevés 
vagy éppen semmi hajlandóságot sem 
mutatott : továbbá az illyeneknek hasok 
hoszszúkás mint a’ férjíiaké, és laposs; 
■f szemérem testek, a’ Vénus hegyek , 
és az ezekből folyó kér hoszszn dóm- 

K 2 bots-
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■ bot.skák, vagy (az úgy nevezett nagy 
ajakak) (labia majoraJ kitsinyek, mint« 
egy fonnyadtak és leapadtak, tkzve hú
zódtak ; a’ méhszájjá hasor.h .képpen te
lette szűk ; és mintha nem is anyaságra 
volna alkotva; annyival is inkább, mint
hogy a" tsiklándozó (a’ szerelem édessége, 
vagy a’ pötzök) ( c lito r is .) az iIlyen szemé
lyeknél, kivált midón a’ Vénús tüzétól 
felgyulladnak, éppen úgy mint a’ férj- 
fi veszszo 4. 5- 6. ujjnyi hoszszu, a’ 
férjfi veszszőnél pedig sokszor sokkal 
keményebb lévén, ezt viszsza üt i ;  hol
napok vagy semmi sints, vagy tsak i- 
gen tsekélly; méhek hasonlóképpen vagy 
felette kitsiny , vagy semmi sintsen; in
nen a’ Vénus tüzétól éppen nem gerje- 
dezznek : ennekokáért is, mind a’ testi 
közösülést, mind a’ férjhez menést, meg
vetik. -— Hlyen volt a’ H ippocrates Fe· 

tu zá  ja  : illyen a’ H ufeland  *  M á ria  Do-

rot-

* Journal der prakt. Heilkunde 12 B. 3, St.
T Mursinna  Journa l  für die Chirurgie t B. 3 8 t .



ro tty a  D errierje; a’ mint a' Deákok ne
vezik: Viragines > fé r j Jis leányok.

83*

Lássuk már közelebb; Voltak é 
a' Természetnek tsupán tsak a’ Nemző 
Részekben szeme'] ly esen; ollyan külö
nös és szembetűnő Játékjai, a' mellyek 
a régi Világ’ Tudóssait, a’ H erm aphro
d itu s  vagy az A ndrogynus szín alatt meg- 
tsalhatták? — Igen is voltak, e's még 
ma is vágynak; a’ többek között, p. o. 
midőn a’ tökzatskót, a’ köze'p hártya, 
vagy középrekesz ( D a r to s ) ,  ollyan két 
dombotskák közzé szorult vágányos te
sté formállya : mint a’ fehér-személlyek, 
Nemző részeiknek, az agy nevezett; 
két nagyobb ajakaik ( lab ia  m a jo ra ) ;  a' 
íérjfi veszszo pedig, egy kis hártya ál
ta l, ezen vágányba szorittván az asz- 
szonyok szerelem édességéhez (pö tzök jök-  

h öz) ( clito rish óz)  hasonlít; annyival in
kább, ha ά vizellet fitty a, nem a’ férj-

&

H 9
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íi veszszö mákján: hanem ennek g\ u- 
herén nyílik,

Iliyen Halóka H erm aphrodituso - 
/ a i , es A n d ro g j nusokat, sokan e's so
kat láttak, a’ mostani tudós Természet- 
Visgáló Dactorok közzül is ; sött látás 
béli Tapasztalásaikat , hiteles Könyve
ikben, a’ következendő emberi Nem
zetnek által is adták: a’ többek között__

P arson  á medical and critical en
quiry into the nature of hermaphrodh 
tes. London  1741,

A rnau d. Abhandlung über die Her
maphroditen Strasburg 1777.

A lb. H alleru s. Commentatio de Her
maphroditis , in commentariis Soc. Reg, 
Scient Göttingensis Tom. i. p. 1.

V risberg . Commentatio de singulari 
genitalium deformitate in puero herma
phroditum mentien te. In Commenta
tionum Vol. 1. pag 564. Göttingre 1800, 

H om e Über Zwitter aus den Philo
sophical transactions fcrthe year 1799.

über*



übersetzt von R o o se  in s. Beiträgen 2, 
St. Frankfurt am Mayn 5302, S. 203.

Ackerm an. Infantia androgyni his
toria et ichnographia. Jenre 1805.

V eszprém i Is tvá n  néhai Tudós H a 
zánkfia és Debreczeu Várossának sok 
esztendőkig volt Doctora is látott Hlyen 
Hermaphroditust,

§. 34.

A' Hermaphroditusra és az JLn- 
drogynusra nézve, im e' következendő 
Jegyekre kell vigyázni:

I« A z  7 9  §. s z e r é i n :  a’ h o l  a ’ f é r j -  

í i u s á g  b ő v e n  l e  v a g y o n  í r v a .

2. Ha az a’ vágányban lévő test, 
férj fi veszszőé, vagyon é makja; a’ mák’ 
végén megvagyon é a' vizeltet úttya?

3. Ennek a’ inaknak vagyon é bő, 
tág , és feli ’s alá húzható bőre !

4. Ez a’ férj fi testet jádzó tag egy
irányú vastag é, a’ mákjánál pedig vas 
tagabb é ?

1 5  i

5*
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g. A’ rerjfit meg mutattya, mind 
teste alkotmánnyá, mind pedig a’ férj« 
fiúi erköltsi tulajdonságai; szava, ’s a’t.

6. Néha pedig megesik; hogy a' 
gyenge és a’ mostanában születtetteknek 
nemzórészeik még tellyességgel ki nem 
fejtodznek; ezeket tehát még meg es*! 
mérni nem lehet: itt lehet a' név adás 
sál várakozni , vagy pedig a' Sz. Ke- 
resztségben néki kettős nevet adni!

.§'· 85*

A’ Hermaphroditát és Androgy
ná t  e’ következendókböl lehet meg es* 
mérni :

1. A’ 80 §· leirt test és erköltsbéli 
tulajdonságaiból.

£. Az aszszony vagy a’ fehérsze- 
mélly tsiklándozója, rövid, hegyes, 
Isutskás, tágas, és fel ’s ala húzzható 
boríték borén sem semmi lyuka vagy 
nyílása , annyival inkább itt vizedet út
ivá nintsen.
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ß. A' méhnek vágánnyában a szr- 

relem édessége alatt, ( még két lyukak 
vágynak, úgymint: a vizellet u t ty a » 
és a’ méh szá jjá : ennek szájját pedig 
előliről a’ szüzesség hártyája zárja bé.

4. Minekutánna a’ felserdülmégnek 
esztendeire eljutott a’ Hermaphrodita és 
Androgyna, a’ méhszájján megjelennek 
a’ holnapok; a’ más nemnek grátiáját’s 
baráttságát vadászsza, és a’ férjfiui öle
lésre való gerjedelem ótet derekassan 
ostromollya.

5. Akármelly nagy légyen is a’ fe- 
jérszemélly tsiklándozója; de ha a’ már 
leirt férjfi veszszö alkotmánnyával és 
tulajdonságaival nem b ír r ; senkit meg 
nem tsallhat: annyival inkább, mivel 
ez a’ szerelem édessége, néha, kivált” 
képpen, a’ meleg Tartományokban, 4. 
"s h' hüvelyknyi hoszszúságra is meg- 
nevekedik.

VII.
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VII. A' kö ltö tt és te tte te tt nyavalyák.

§ . 86.

így nevezztettnek azok a nya
valyák, midőn valarnclly ravasz, tsalárd 
gonosz, félénk, rósz lelki esméretü és 
gaz em ber, bizonyos okokbol p. o. a 
többek közeit: vagy az alamisna végett 
vagy valarnelly dologtol, hivataltól; kö
telességtől , vagy valamelly büntetésié! 
való félelem m iatt, külömbb külömbb 
féle nyavalyákat; és ezeknek nyavalyás 
jeleit ( Symptomata.) hazudja, mutogat- 
ty a , és majmollya. —- Hogy tehát a’ 
Törvényszék’ D actora ; ezen állorczás 
Tárgy körül el ne tévelyedjen; és úgy 
mind magát, mind az ítélő Bírákat, 
bűnbe ne ejtse; im e’ következendokre 
vigyázzon.

X. Kinyílt szemekkel visgállya meg, 
a’ Kérdésben lévő személlynek idejét, 
*illapottyát; teste’ alkotmánnyát; erköf 
tsét; nevelését; volt szüléit; szármozá-



sat; születése helyet; hajlandósága; má
sokkal való társolkodását 's a’ többit.

8. Meglehettek é a’ Kérdésben le'vo 
szemeidben, erre a' nyavalyára nezz- 
ve; mind a’ K észítő  * Causae proegume- 
nae, D iatheses, praedispositiones , prae- 
seminia) mind az alkalmatosság szerént 
7 alá okok ( Causae procalarcticae, P íű- 
phases , occasionales') ? !

3. Meg vágynak é ennek vagy a- 
mannak a’ nyavalyának valóságos e's 
bizonyos Jelei P

4. Megvagyon e' ennek vagy aman
nak a’ nyavalyának rendes periódussá, 
járása, az az, annak idejtben való el-- 
jövése , elmúlása, es ismét való megje
lenése ?

5. Különössen vegye  gondolóra !
A. Az Életnek azokat a’ mun

káit , ( Functiones vitales) ;  a’ mellyek 
sem akaratunk, sem hatalmunk alatt 
Hintsenek p, o.



a. A’ s z í v - munkája , k i  szélesed; 
se vagy öszve húzása (systole és Dias 
tőle) vagy a’ pulsus'.

b. A’ lelekzet vevés ( Respiratio.)
c. A’ szózat, hang, vagy a’ szollás- 

beli tehetlség!
B. A' Leieknek vagy az Elmé

nek munkáit (Functiones animales') p. o. 
A’ Képzeletet, Imaginationem vel phan
tasiam) Az Emlékezetet; (.Memoriam) 
Az Értelmet; ( Ingenium) Az Ítéletet; 
(Judicium ) Az akaratot; (Volunt alem )\

C. Természetes munkákat [Func
tiones naturales; mellyek, egész tes
tünkben, minden véredényeinkben, es 
belső részeinkben lévő nedvességeknek 
salakját el - és kiválasztyák ; és testünk
ből többnyire, a’ szokott négy Ország
utakon kihajtyák, (E xcretoria).

6. Gyakran, és külöinbb külömbb- 
féle időkben ’s mindenkoron más for
mán kérdőre vétessék : azomban ennek 
feleletire jól figycímezzenek!

156
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7- Ha az iIlyen embernek állapot- 

tva magaban szorossan nem kívánná is : 
mindazonáltal egy kévéssé keménnyebb 
és kedvetlenebb Cura vagy Orvaslás a- 
lá vétessek! Sött ha a’ szeméilynek, és 
a’ dolognak szeméi!yes állapottya meg
kíván ny a , *s azomban a’ Doctor is lát 
ty a : Hogy leikiesmérete, és lélekbe já
ró kötelessége sérelme nélkül megeshe- 
tik; annyival inkább néha az illyen Or
vaslás használlhat is , az úgy nevezett : 
Causticumokat is elóveheti; a’ millye- 
nek : A’ Cauterium , M oxa  , Setaceum , 
Fontanella, Vesicatorium  ’s a’ többi.

§· 87·
Azok a’ nyavalyák, a’ mellye- 

ket, a’ tsalárd hazug , rósz lelkű ’s több 
efféle korpájú emberek hazudni szok
tak, leginkább im e’ következendok:

1. Ä  nyavalya törés (Epilepsia) 
mellynek kinyömozása végett, ezekre 
kell vigyázni:

a.



a. Mikor, es minémü időben jörm 
reá? meddig tart? e's midőn a’ földre 
lefele esik; mint viseli magát? nem tar- 
tozzkodik e? nem látszik é magára vi
gyázni? e's végezetre pulsusa görtsös é? 
vagy éppen nem?!

b. Hlyen forma próbákat kell tenni!
a. Az orra alá: É g e te t t  sza rva s  

szarvábó l Q Spiritum  corn, cerv i succi na

tu m )  vagy : A m m ó n iá i repülő szesz t (A 
@ . am m on. volatilem ') kell sokátska tar
tani ; az orra aílyát ezzel meg dörgöl
ni ! Vagy az úgy nevezett; P a tik a ip tr ü *  
szentéi p o r t ( P u lverem  s te r  n a ta to r iu m ) 
az orra lyukaiba bőven dugni ! ha erre 
az orrát tekeri ’s fatsarja; vagy ptrúsz- 
szent is : bizonyossan te t te te t t  a ' n y a 

v a ly a tö ré s .
b. Szemeihez e'gö me'tset vagy gyer

tyát kell tartani! vagy ha sete'tes szobá
ban vagyon; a’ nap világot, egész ere 
lében szemeire ereszteni: ha mind ezek
re ci szem fény , valamennyire öszve hu-
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úiki annyival inkább a' szemhéjjal is 
mozognak : 1 ette te tt a nyavalyatörés.

c. Ka a’ fülibe nagyot kiáltanak; 
es erre némelly tagjai mozgásba jóanea.: 
Tettetett a nyavalyatörés.

d. Hlyen környülállásokban, lehet 
némcily ártatlan szúró eszközöket is hasz
nálni; mint a" közönséges to : úgy szin
ten tsak mostanában a’ §. &6. 7-ik fzá- 
ma alatt említett Seborvosi égető Sze
reket i s !

2. íg y  tettetik néha , ne me ily Is
tent s embert tsaló , e's a' Paraditsom’ 
átkát eilkerülni kívánó föld terhei: A' 
Szélütést (Apaplixiam) Valamelly tag
nak elese'se't; (Paralysim )  Szent Vitus’ 
T a n tzá t; ( Choream S . Vilié) Méhha* 
nyás gört süket , - HángotúisoÁat; (Spas
mos et Convulsiones Hystericas') ’s a 
többeket: de a" maga Tudománnyaiban 
jártas Doctort; sött senkit, valaki ezen 
Könyvetekében jövevény nem lészen: 
az effélékké! meg tsallni nem lehet.



s6o ' = =
3. Nemellyek : V a k o k n a k , S ike tek 

nek , N é m á k n a k , Sán táknak  H ennáknak  

’s a' többinek tettetik magokat.
a. A’ V a k s á g ; akár légy en a’ k ü l 

ső  há jo g to l ( P re ry g iu m  vel P annus)  a- 
kár a’ B e lső tő l ( Á m a v r c s is , G utta  se

rena  , C a ta ra c ta ');  meg lehet esmérnh 
Ugyan is :

o A’ K ü ls ő  hájog  m iatt, láthat az 
ollyan szemmel, a’ hol ez vékony; vagy 
ha az ege'sz szemen vastag is ; de ha a 
szemfény vagy a’ szemtsillag, a’ hájog 
aló l, akár felly ü l , akár alól, akár pe
dig valámellyik oldalról tsak kévéssé is 
látszik: az illyen szemmel annyira men
nyire lehet látni.

oo A’ B első  hájog  is , tsak akkor 
akadájoztathattya a’ látást; ha a’ szem- 
fény nagyon kiszélesedett; ha a’ nagy 
világosságra tellyességgel érzéketlen ; és 
Öszve nem huzzhattya magát; és vége
zetre; ha a’ szemfény már fejéres, tej-



szifíü : 'ii’ivei inennél feje'rebb a’ szeni- 
tsillagja: a vakság annál nagyobb.

b. A' Sikettség is te t te te t t; ha ál
mából a’ lárm ára, az erbssebb beszéd
re , vagy a’ kiáltásra ügyeli ni fog.

c. A’ te tte te tt Némát könnyű szó - 
zatra hozni; fsak valami hasznában , an
nyival inkább böriben álló véletlen kér
dést tegyenek neki i

d. A’ te tte te tt Sántát vagy Hennát 
legtsekéllyebb mesterség , a’ Moses tsu- 
dafovö páitzája nélkül; isik egy kis 
mogyoró pejjel is lábra állítani!

4. Λ te tte te tt Fájdalm akat; p. o. 
a" Hoszszas fő 'fá jást (Ccphalaeanb) Has- 
tekerést és Hasfájást ( Colicam) ha iga
zi, igen könnyen észre lehet venni: az 
Evesből, Ivásbcíl, aiuvásbol, pulsussá- 
bol és ábrázatrya színéből ’s a’ többikboi.

A’ Vérfolyást ( Haemorrhagiam ) 
meglehet esmérni; az ilíyen embernek 
pulzusából; szemeik allyokbol; mellyek 
kékessek; a' meg kissebbedett és bee- 

í, ‘ -ott
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sett szemekből, az elhalaványodoít ábrá
sat szine'böl, az erő fogyatkozásából; a’ ta
goknak lankadtságokbol, az inaknak 
tsuklásokbol; e's a’ vérfolyás szokott ut- 
tyának megvisgálásábol. "s a’ többiből!

6. A’ FI a zafáj dalom (Nostalgia) 
a z , midőn valaki nem tsak akaratija 
ellen ; hanem a’ leg-eroszakossabb kén- 
szeritésböl, Hazáját, A ttyát, annyát, 
feleségét, gyermekét, szörnyen megke
seredett szívvel elhagyván ; ’s ezeknek 
látásokhoz többé semmi reménysége nem 
lévén; ezen lévő szörnyű keserűsége mi
att, sem étele, sem itala, sem áltna, 
sem sohol semmi maradása és nyugo
dalma nintsen : következésképpen szem
látomást fogyton fogy. — Ezen leírás
ból és egyebb eddig mondatfákból, i · 
gén könnyen meglehet esménii: ha ez 
is te tte te tt é; vagy nem? — Lehet il- 
lyen példákat lá tn i, a ’ házasságokban, 
férjhez menésekben, a’ rabságba ese'- 
sckben; a’ ineszsze földekre és tartomá

nyok·-
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nyakra lett elutazásokban; de leg töb
beket a’ Katonai állapotban ’s a’ többiben* 

7» A’ Boszorkány nyomás ; a’ tu 
datlan és babonás Nemzeteknek, sott oh. 
Fájdalom! még máig is, némelly vén 
magyar banyáknak nyelveken pengő 
M egrontás; az ördögökkel való tzirnho- 
rálás; az Éjjeljáró , Hazajáró jó  vagy 
gonosz lelkek; Ördögi megszállás ’s a’ 
többiek.

Mind ezek nem egyebek hanem 
n’ régi tudatlan, és paraszt Századok* 
mik , mesés, gyalázatos, az egyetlen 
egy Mindenhatót, a’ maga ditsosségé- 
tol megfosztó, a’ Hazát sokszor sok és 
hihetetlenképpen károsító, pogány Eleink
től rüh módra reánk hárámlott maradvá
nyok , sokszor pedig tsalárd kézfogások!!

a* A Boszorkánynyomás leg inkább 
«'s többnyire mindenkoron , a’ sűrű , sül- 
iyös, a’ rothadásra hajió, és többnyire 
rövid életet igéro vérnek a’ következése.

b.
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6t Ä  M e g r o n tá s , az ügy nevezett: 
J a v a so k n a k  , és istentelen dolog K e r ü 

lő k n e k , ά szokott, tsalárd és a’ legkcr 
zönségessebb K e z z fo g á s a ik , (•pflllbgriffc) 
practicáik[; mellyek szerént, szegény, 
ügyefogyott, és minden szánokozást m él
tán megérdemlő K lebarátryoknak tudat
lan vakságokkal viszsza ellnek, ezeknek 
tsak alig pislogó lámpásaikat is elolíyák 
ezeket bolondittyák , vakittyák, ezeknek 
az Istentől és a’ Természettől még a" 
meggyógyulásra engedtetett drága ide 
jeket ki nem pótolható károkra ellopják- 

c. A z  ördöggel va ló  tzim borá lás  , 
az ördög i m e g szá llá s , az É jje ljá ró  le l

ke k  , a’ H o lta k n a k  haza járó  leikeik  , a* 
hö ltsohe li g yerm ekn ek  eg v  más fá b ó l va

ló  , vagy , m ás r ú t  n a g y fe jü  g yerm ekke l 
levő fe lts e ré le se k :  mindezek, vagy a 'tu 
datlan vagy pedig az istentelen tsaló- 
ka agynak, mesés , nevet tr-zges, babo
nás és egy embet séges ’s okos gnndol-

ko-



Rozásu emberit es éppen illetlen köl
teménnyel,

VIII. Fejezet: A z . eltitkolt és 'másokat 
károsító Nyavalyákról.

§■ 83.
Az eltitkolt N ya va lyá k , azok, 

a’ m el Iveket az emberek, sokféle gon
dolat e's tekintet m iatt, tagadnak és ta
karnak; p, o. néha szántszándékból, né
ha tudatlanságból; néha rósz lelküség- 
b o l; néha a' szemérem, néha pedig bi
zonyos félelem m iatt; noha valamelJy 
tisztségre, hivatalra, rangra; néha is
mét bizonyos házasságra való töreke
dek végett; ’s a’ többi.

.Hogy tehát akármelly Ítélő Szék 
Doctor,! , a Tö rvény  férek tagjait, azi- 
caz, egyenes,  hasznos, bátorságos , és 
az istenes utón vezérelhesse: szükséges 
n é k i , minden nyavalyákat voltaképpen 
ismerni ; mindazonáltal a’ Jlagadóss 
■ - a Járvány nyavalyák a Doctornak

min-



mindenkoron minden más nyavalyák 
felett való flgyelmetességét kivánnyák 
meg. — Ezek kétfélék.

Jl. Azok, a’ mellyeknek a levegő 
a' szekerek, e's fogadójok (conductores) 
minden házi eszközök; készületek; kony 
hai edények; mindenféle ruházatok: de 
mindazonaltal különcssen ; a’ juh - bá
rány - nyúl - róka - farkas - medve - borz-

»
úyest - nyúszt- petymeg- vidra ’s a 
többi szoros bőrrel megbéllett, és meg 
prémzett öltözetek ; mindenféle , kazi- 
m ir, flanér ’s a’ többi pamuthból gyap" 
juból kenderből és selyemből szőtt vá
sári portékák.

A' Iiagaclóss nyavalyák leg in
kább' ezek; úgymint: A’ Pestis, a’nagy 
him lő, a’ bárány him lő, a’ kása himlő 
d Skárlát nyavalya > a’ Patéts; bélpok- 
losság ’s a’ többi egy szóval: minden vér 
rothadásának bőrön lévő virágjai és ki-, 
hányásai (efflorescentiae cutaneae, vei 
exanthemata) (UíUvl'tíúl^Cb

ϊ 6  6 ......■
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B. Azok a’ terjedő N yavalyák (//tör
l i  contagiosi,) mellyek az illetés, az 
egy  ágyban való hálás , cs a’ testbéli 
közösülés által, mennek egy testből a’ 
másikba által, a' miilyenek: A’ rüh, a’ 
veszettség, a’ szájj sebek, a' vér rotha
dás, a’ Frantzia nyavalya , a’ nemző 
részeknek nyavalyája a’ süh (vagy sülly) 
a’ hectica, a’ házasok között pedig a’ 
köszv.énv sott megtalálta a' vizibetegség is.

,§· 89-
Tov abba a’ M a sa k a t  m egkárosí

tó (N yava lyák a mellyeket a’ Tudósok, 
(m orb i im p u ta ti)  nevezznek ; azok mel
lveket ncmellyek másokra fellköltenek, 
t agy azért; hogy valakit betsületiben, 
Iliiében, nevében, vagy vagyonnyában 
megkihsebbittsenek, megkárosittsanak p.
o. midőn a’ telhetettlen atyafiak, hogy 
annál nagyobb és gazdagabb örökségbe 
jöhessenek, valamellyik testvérjeket, a’ 
Törvényszék által bolondnak akarják

ál-



állirtani. — az is m egtörteink, hogy 
az atyai örökségre ásitozó gyermekek, 
az édes aiíyok halálát, már elunván 
várni , ezt Hypochondriacusnak, Maní- 
acusnak, Melanch licusnak , Lunaticus- 
nak 's több eííélének akarják e’ Világi 
birákkal elesme'rtettni; fsak hogy a’ Jó
szág birtokából ki küszoböllhessék, — 
Sokszor az is meg esik, hogy: a’ Tes
ta mentőm által az örökségből kizárt a· 
lyaílak , a’ mellette volt Dactornak , és 
a’ Testamentumban befoglalt atyafiak
nak károkra, és gyalázaüyokra, azt ál- 
iutyák: Hogy a’ Testáló akkor már ép
pen nem volt eszinn. — Az is megesik : 
hogy a’ magagyilkossának , vagy a’ más 
gyilkossá nak attyokíiai, azt áliittyák az 
ö szerentséi.ien attyokfia mentségére, 
hogy : annak vére Forró nyavalyára , 
Hag-ymázzra egészszen elvolt készüli ve, 
hogy ; az Hypochondriacus , Melancholie 
cm , M aniacus, lunaticus , Haemorrhoid 
danas 's a’ többi lett lég ven.· és így

tse-
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íseiekedetét néki Hazánk bolts Törvén
nyel szerént vétkiil tulajdonítani nem 
lehet*

Az ülvén és az eííéle Esetek
ben „ az Ítélő Szék-Doctora , a’ Kérdés
ben lévő Személlyro nézz ve ; mind az 
ö Anam nestic,7, mind D ia g n o s tic a , mind 
Prognostica  Tudománnyával ά fövenyen 
és jó kalap alatt állyon! hogy mind az 
Isten- mind a’ Haza- mind a’ Termé
szet - Törvénnyének eleget tehessen !!

íX, F ejeze te t A ' b a l g a t a g es bűvös bá

jo s  , az, Isten - a ' H a za  - és a' ’T e r 

m észe t' T örvénnyé  ellen való O rvo

sok ( J a v a s o k  Im p o s to ro k )  teszik.

§. 90.
Azok a’ bűvös bájos Orvosok 

t Javasok ) A g y r ta e , C ircu m fo ra n e i; Cir

culatores H istriones: (Quölffülbct’ Tull' Cits
i'Ouijcr lb (1. )

i. Azok az Ólai áros T ótok, a* kik 
d szegény tudatlan Közzséget, a’ ma-
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gok rósz és veszedelmes Szereikkel, mind 
erszényekre, mind egésse'gekre, mind 
pedig sokszor életekre ne zz ve: tetemesen 
húzzák, vonnyák, károsittyák, néha pe
dig gyilkosságot is okozznak.

2. Ide számlállhattyuk, azokat a' 
dolog kerülő, tsalárdsággal, lopással, 
ingadozással élő, egész Hazánkban szél- 
íyel bujdosso, szüntelen falazó, és há 
zallo Oláh czigánynyokat; k ika’ Tenyér. 
lineáibol való jövendölést ( Chiromantiam) 
majjmollyák , ebből a’ tudatlan embereket 
jövendő és szerentse mondással ketsegtetik 
sok babonával telly es Házaknál sok szemte
len tselekedeteket véghez visznek; * sok 
Helységekben sokszor sok károkat okozz- 
tak és okozznak: mint nem régiben Várme
gyénk déli Szélein fekvő némelly Pusztá- 
kan is effélékéi probállni kezzdettek: de T.

Mo-

* Tsak azért; hogy az illyen tsuffá , és boton 
dá lett Személlyeknek szajjokat tulajdon bo
londságokkal bé dugván, panaszolkodm, ne
merészellyenck !
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Modrovich Szolga Bíró Ur, ezen istentelen- 
« Egeknek egy szerre határt vetett; Várme
gyénkből ki késértettvén őket seregestőL 

Hálá légyen az Egeknek! miolta 
a’ szép Tudományok, a’ palle'rozodás, 
a’ viliágosodás Hazánkban is Szerentsés 
lépéseket teszen; az efféle földterheinek , 
ά Hazánk kormánnyaikon ülő Bírák is 
meg lehetössen sarkogba hágnak ; és az 
illyen Heréket kebeleikből ki tisztítani 
ígyekezznek.

3. Ezen Ciassisba tartozzunk, áz 
úgy nevezett; Javasok tudatlan de egy
szersmind ravasz és istentelen Tsábitok , 
a’ miilyenek, oh fájdalom! Vármegyénk
nek némelly Helységeiben még máig is 
lappanganak. Ezek minden nyavalyákat 
egyaránt Rontásnak nevezznek , mellyel 
ha több és nagyobb roszszat nem okozz- 
nak, leg alább, a’ babonaságot, melly 
is az Istennek és a’ Hazának egy leg ve- 
szedelmessebb és legufálatossabb ellensé
ge , nevelik. Ezek betegeiket, holmi bo

lond
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lend valutással babrállyák p, o. el ÖtlÜÜ 
megdllván ajakaik mozognak , ezekre re
álok olvasnak; a’ betegeket abrontson 
által bujíattyák ; (mint az E ty e k i  V a r 

ga András') fIlyen patienseket említhetnek: 
de characterem meg nem engedi, hogy iá
két kinevezzem : ámbár min? ollyan embe
rek a’ kik az Idvezilö szerén!, e' Világnak 
savai, tüköréi, példát, és lámpásai vol
nának; az illyen tseleketetekkel meg ér
demiének, hogy ezen aíatsony lelküsd- 
gekról, meg a’ késő Maradéknál is u- 
tálatba maradnának. — Továbbá ezek 
Betegeiket.’sákba kötik, egyre íorösztik, 
a’ levegőre és ennek mivoltára semmit- 
sem ügyellvén; kenik, fenik, (ki tudja 
mivel) zsákokra fektetik, és betegeik a’ 
nagy fájdalmak miatt szintén ordittanak, 
úgy dörgölik; mellyel tagjaikat rongál- 
lyák , testekben lévő vér - és élet - erei
ket öszve tö rik , vérek forgását meg 
vontyák : niellynél mi lehet Istenünk ’s 
Felebarátunk ellen fetemessehb bűn ! ?

Né-



Nenudiyek, mint amaz hires Do
ctor Tissoth * Molnárja is a' betegek ke
resztneveiket, cry egy betű hijjával le
írván egy kis darab papiroskára, ** ezt 
zalskoba várják, és ezt a’ beteg nyaká
ba akaszíyák : mások pedig ezt, a’ tornátz 
alá ά viz tsöpögöbe leássák, ’s a’ többi!

4. Illyenek, azok a’ Dipploma és 
Tadomány nélkül való Falusi borbélyok , 
akik a' Felséges Haza és a’ F : Fejede
lem bölts Rendeléseik ellen , sok Hely
ségekben lappanganak; a' szegény iu 
datlan adófizető N ép e t, húzzak, vou- 
nyák , rongállyák; ez iIlyen Haza átkai
ról, ezt mondja, isak a' most említett 
nevezetes T/ssolí; , hogy : „Több embe- 
*,rei‘et meg öilnen ezek mint a legnagyobb 
P estis?  annyival inkább, „mivel a, m. 
„ellopják a’ betegektől azt a drága és 
„kinem pótolható időt mellyel az  isten, 
»és a’ Természet még nekik a’ meggyo-

* D issertauoDe viribus medicina: ima-
gmatricibas.

** p. o. Susáana manna sanna árma ima na a



„gynlásokra engedett volna.” — Hol le
het , és ki vallhat enne'l nagyobb kárt!!!

Különössen érdemesekké' teszik 
magokat, némelly Hazánkbéli T :  Vár 
megyénknek kormánnyain ülő bölts Ha
zánkfiai, és ezeknek Physicussaik, kik 
az emberiségnek ezen Vertszopó Nadal 
lyait; a" Felséges Rendelések szerént ke
belekből tellyeséggel ki irtyák. — Ditse- 
retessen élegett tészen ezen Orvosi Tör
vénynek , a’ többek között a Tekinte
tes Somogy Vármegyének mostani Do- 
ctora és Tábia Bírája Tekintetes Vargah 
István Ur; ki is ezen Tekintetes M egyé
ben az egésség dolgát a’ leg szebb és 
a’ leg törvénnyessebben karban tartya; 
a’ ki az eíTéle Isten ’s Világ tsalokaf 
lömlöczre hányattya, rnegbüntetteti ’s 
a’ Megyéből kihajtattya — Hlyen forma 
Logicai Dilemma mellett: ,,Λζ efféle ab 
,,lakon bebújt Orvosoknak u. m. vagy 
„vagyon elegendő Orvosi tudománnyok ; 
„vagy nints: ha az elsőbb igaz; kön

n y ű
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„nyü ezeknek orvosi dippkunát nyerni; 
,,ha pedig az utolsóbb bizonyos; keressek 
,,kenyereket istenesen , és nem fclebarát- 
,,ryoknak pe'nzen vett halálokkal. — 
Szivessen igyekezik > ezen Felse'ges Ren- 
dele'seknek eleget tenni, ezen Tekinte
tes Fehér - Vármegyének rendes Phisi- 
oussa is: de oh fájdalom í még is találl- 
tattnak máig is ne'melly Helységeinkben 
efféle konkolyok; mivel talám ez a’ mi 
Megyénk földe, éppen ollyan bőven ter
mi, az efféle idétlen Szüleményeket, 
mint némelly Sárkányokról mesélik. 
Hogyha u, m. egy fejit elvágják, három 
no helyibe, — Argúsi szemekkel vigyáz, 
az illyen veszedelmes földterheire Nemes 
Fejérvár Városkának érdemes Physieus- 
sa Tekintetes Klior Ferentz Ur is: in
nen vagyon, liogy ez a’ Város, az mi
lyenektől mindenkor menti, mivel ha a* 
külső Várossokban valamelly rövid ide
ig lappangnak is; de itt ugyan állandó

ma-



maradások nem lehet. Olvasd, meg itt 
ii Felséges Rendeléseket *

X, F ejezet; A  Doctornak a Falikú c 
ránt való kötelességéről.

§. 9 h
A* Doctornak egy különös, c: 

fo fd leiekbe járó kötelessége, Argin 
szemekkel arra vigyázzni; hogy a’hely
beli Patikák, a’ leg-jobb karban tar
tassanak !!!

.§· 9*·
A7 karikának tökéUetes mivolta., 

ve'ghetetlen sok dolgokban á ll: a' töb
bek között mindazonáltal,, im e' követ 
kezendo bűneivel ronthattya meg légin 
kabb a’ Patikárius az Orvosi Törvényt, 
úgymint :

■J-

* Constituta Regia Regnante Aug. Imp. er 
Rege A posto I ico Jos. II. Politicorum Pav- 
tr. de Politia Tltoino i. png. 16. &o,
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1. Legfoben járobb és legszenved- 

hetettlenebb bűne a ’ Patikáriusnak az; 
ha ö a’ maga Patikájában szüntelen je
len nintsen. Mert ama Példabeszéd: O- 
culi Domini saginant equos. A' Gazda  
szemei hizzlallyák a' lovakat. A’ Patiká
ra nézzve, nem tsak örökös lélekbejá
ró T'örvény ; nem tsak a’ maga tulajdon 
Háza népére; hanem az egész emberi
ségre nézzve is!! — Annyival inkább

2. Ha a’ Patikájába érkező, minden 
Orvosi Rendeléseket, maga meg nem 
nézeget, maga szemei előtt nem készít
tet ie l, maga nem Signáltattya, nem ta- 
xáltaitya!!!

3. Ha a’ Patikárius szegény: de a* 
zom ban, mind maga mind Háza népe 
kevéiy, pompás, nagyravágyó, modis, 
bálozo. ’s a’ többi! Mivel mind ezek, sok 
rosznak szerző okaik!

4. Ha a’ Patikárius fennhéjázó , sze
les , haragos, részeges, fösvény, és a’ 
rűr nyereségnek istentelen kívánója : e*

M zek
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zek a’ bűnök is a’ Patikármsban ezer 
meg ezermás bűnöknek kútfejei ! ! !

5, Az Erköltsöt Tanito Doctoroknak 
örökös Példabeszédjek: , ,Pietas ad  orn~ 
, ,nia utilis. Ä  kegyesség mindenre és min- 
, ,dennek hasznos. — Annyival inkább ; 
ha a’ Patikárius, nem példás szelíd, jám
bor kegyes, és Iltentfélö ember; ha 
minden felebarátyait közönségesen: de 
mindazonáltal kiváltképpen a’ Helybéli 
Orvasokat példáson és istenesen nem 
szereti, nem tiszteli; képzelni sem le
het, hogy a’ Patikárius a’ Közzségnek 
maga éránt való Közönséges és okos 
bizodalmát meg érdemellhesse meg 
nyerhesse?'· Továbbá

6. A’ Patikárius, akkor is tetemesen 
meg rontya ; mind az Orvosi - mind az 
Isten-mind a’ Haza-Törvénnj^ét; ha ar- 
gusi szemekkel nem vigyázz: Hogy a' 
Patikában lévő emberei ζ Subjectusi v. 
Practicansai)  légyenek a’ Hazainyelvek
ben gyakorlatiak, szép és jó írok; an

nyi-
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nyiban a mennyiben tanultak, probáll- 
tak, tsendesek , szép magok viseletnek, 
emberségesek, szelídek, jámborok, az 
Orvasokat tisztelők, betsülök, szavokat 
szentül tellyesitök, nem szelesek nem 
szerelmesek, a’ fejér népekhez nem kap- 
dosok, szemeikkel ide ’s tóvá nem ege- 
részök $ nem ravaszok , nem tolvajok, 
nem torkosok, nem nyalánkok, nem 
részegesek, nem restek, nem lusták , nem 
dologtalanok, ’s ezért is nem: m it.m i
é r t , mást másért kiadók (mint magam 
is szomorúan nem egyszer tapasztaltam) 
ne légyenek sok beszédüek ujjságkivá- 
nok; mindent tudni akarók ; töviről he
gyire mindent kitudakozódók p. o. K i
nek , minek, és miért ezt vagy amazt 
az orvasságot? — Vizet a’ szájjábaü! 
itt a’ leg szentebb halgatás, a’ legszen
tebb kötelesség!!!

η. Az orvosságos edénnyel legyenek 
tiszták, tsinossak, szép rendben állok,

g, Az orvasságok mindenféle sziik- 
M 2 se-



18o
seges tormákban készen légyenek; hogy 
egy orvasságot, a’ másik helyet, a1 res
tség , fösvénység, és a tudatlanság mi
att ki ne adjanak !

9. Az orvasságok’ elkészítését és ki
adását, valamelly tudatlan és tapaszta
latlan Inassára ne bízza ! hogy valamelly 
veszedelem és halál ne történnyen!!! 
mivel e’ szerént meg eshetne , hogy nem 
tsak a’ Patikája zárodnabé; hanem ma
ga a’ Patikárius a tömlötzöt is - meg 
heverhetné.

Hogy pedig a’ Patikák körül 
efféle főbe és életbejáro hibák ne történ- 
nyenek, szükséges :

i. Hogy az Orvos-Doctor, a’ Helybéli 
Patikát, minden esztendőben egyszer sött 
kétszer is véletlenül szorossan meg-vis'* 
gallya a’ mint ezt a’ Felséges Rendelések 
ezerszer meg ezerszer parantsolták és pa- 
rantsollyák és ennek mivoltáról, a’ Fel-
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seges Magyar Helytartó Tanátsnak, az 
ο igasságos Jelentését tégye!

2. Hogy ha pedig idöközzben ol- 
lyas eltürhetettlen hibákat tapasztallna: 
azokat a’ Helybéli Törvény- Széknek a- 
zonnal felifedezze! Továbbá.

3* Az Orvos D octori - Törvény és 
h a llá s , ezt is szorossan meg kivánnya ; 
hogy: az Orvosok is helyesen, tisztán, 
és olvashatóképpen Írjanak: hogy rósz 
írásokkal mind m agokat, mind a’ Pati- 
káriusokat biinbe ne ejtsék í !

4. Hogy Orvosi Rendeléseiket: Ne 
mondják; hanem leírják mint amaz hí
res H off mami * Doctor javasollya: mi
vel a' szónak hasonló hangja meg tsall- 
hatfya a* füleket. A’ többek között e- 
zen hasonló hangnak igen szomorú ál- 
dozattyává lett egy derék ifjú személly 
Göttingáían is. Egy Doctor a’ Patika 
mellett élményén bekiáltott; hogy en
nek a Professor Lránnyának számára

ad-
* In Politia Medici et De religione Meäfrertmu
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adjon Piskolcz salétromát ( Nitrum an- 
timonii)  a’ PatiKárius pedig értvén ( V i 
trum antimonii)  adott. Mivel ez a’ Pis
kolcz - üvegje, egy  a’ leg erössebb mér
gek között, és igy a’ Professor Léányát 
egyszerre meg ölte.

A’ ki ezen T árgyró l, bővebben a- 
karolvassni; a’ Patikákra és a’ Patikáriu- 
sokra nézzve; igen szükséges és igen bolts 
Törvényeket szabott amazz halhatattlan 
Il-ik Josef Felséges Fejed: Lásd: Cons- 
stitu ta  R egia R> A. Imp. et Rege Aposto
lira Josepha I I .  Polit. P a rs  I I .  D e  Po
lit: Thomo I .  paginis S3 » 54« 5 5 » 5^. — 
------ 6o. 6l.

\sv~yj
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II. RÉSZ.
Ä  Törvény Széki vagy Szedriai

ORVOSI TÖRVÉNY.
E' következendő Fejezetekben.

1. Fejezet: A z eleven de most a törve- 
nyes Kérdésben lévő embernek meg- 
visgáltatása ; a holt testnek pedig tu~ 
dományós fellbonczolása:

§■ 9b

A z  orvosi-íté lő  - Székén, e’ sem 
ufolso (Problema) kérdés a' Tudósok kö
zött ; bogy : Az illyen nagy eslelekbejáró 
munkáknak tökélletesite'scre, leginkább 
kikes hány Szeme'ilyck kivántattnak meg? 
Ne'mellyek e’ következendő ne'gy Sze- 
me'llyeket állittyák , úgymint:

1. Szükséges egy Igazzgato ( Prae
ses)  de ez , ha tsak lehet, ollyan Sze- 
mélly legyen; a’ ki annyira mennyire

a



a’ Theologiában, leg alább a' Paracle- 
ticában, úgy szintén az egész Philoso- 
phiában különösen a’ Morálisban, j á r 

tas keltes légyen; a’ mint ezt, a többek 
között, amaz hires Doctorok : Descar
tes , A lb erti, M cczger , és Griesenbech 
javasollyák: ezeken kívül, szükséges
képpen az Orvosi Tudományokban , tud
niillik: Az Anatómiában, Physiologiában, 
Pathologiában , Botaniában , M atéria  
Medicában, Cherniában, Pharmatiában, 
T/ierapiában , Clinicában , Politia  M edi
cában , és ezen M edicina Forensisben 
dipplomatizált Orvos le g ye n 1.!!

2. A’ második szükséges Személy, 
egy tanult Seborvos (Chirurgus, J  a’ 
ki is a’ Dactor jelenlétében , és kéz igazz 
gatása alatt; tartozik ezt az Operatiot 
véghez vinni: a’ Sebeket, veréseket, 
vágásokat, töréseket, és minden külső 
erőszakos rontásokat, a’ Tudományunk 
törvénnyeik szerént, illendő móddal, és 
a’ mesterségünk eszközeivel , szemesen,

184
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es szorgalniatossan meg - visgállni,· ki
mosni , · helyre tenni, békötözzni ’s a* 
többi: az Igazzgato Doctor pedig min
deneket írásba helyessen és hitelessen 
feltenni vagy fellte'tettni.

3, Ha pedig a’ méreggel való 
megétetés felöli is gyanuság vagyon: 
akkor a’ harmadik szükséges Szeme'lly 
lészen a’ Helybeli Patikárius : mivel a’ 
Patikáriusnak, tudni kell, a’ Természe
ti Históriát, a’ Chemiát mind Theoreti- 
ce mind Practice: azomban a’ Paiiká- 
riusnak meg vágynak mindenféle szük
séges kemenczéi, Lombikjai, Retortái; 
minden chemiai eszközei; azomban min
denféle Reágcnsek is kezénél vágynak: 
tehát a’ Doctornak jelenlétében, és út
mutatása szerént; minden Üregekben ta 
lált nedvességeket, a’ mellyekben leg- 
kissebb gyanuság lehet i s , a’ chemia 
szerént meg kell visgállni!

4* Ha végezetre , valamelly eleven 
Fejér-Szeme'lly, a’ Törvényes Vi'sgá-

lás-
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lásnak tárgya: akkor a’ Vármegye vagy 
Város dipplomás Bábája is jelen lehet.

§· 95.

Éz is meglehetős K érdés; az I-  
télőr Orvosi Törvényben: Szabad é az 
Ite'lŐ Bírónak; a még eleven, de sok
szor halálossan megrongált embernek meg- 
visgálására; vagy pedig, a már meg
halt testnek törvényes felbonczolására, 
akarattya  szerén t, akármelly Doctort 
kinevezzni? — Valamint mindenüt, es 
mindenkor: úgy  itt is a’ Filosofusok 
törvénnyek szere'nt, a ’ környül állások 
határozhattyák meg a’ Feleletet: ha 
mindazonáltal:

1. A’ rendes Törvényszék - Poctora 
egésséges és a’ szükséges időre megje· 
lenhet, e's meg is akar jelenni ; inkább 
ezt kell hívni; mint más idegent. De

2. Ila a’ Doctor, e’ részben való 
törvényes szabadságát a’ Bírónak által· 
adja: úgy szabad. — Sőtt
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3· Ha a' megrongált és néha a' ha- 

lálossan megsebesittetett ember , személ- 
Jyesen egy más Doctorhoz viseltettne bi- 
zodalommal: az emberise'g sölt az egész 
Doctori Filosofia ellen való vetek vol
na; ezt a’ kívánságát nem tellyesitteni! 
Annyival inkább

4. Ha a’ rendes Physicus otthon sem 
volna: holott az illyen környülállások- 
kal, legkissebb idohalladékban életve- 
szedelem forog.

§· 96.

Ezen Fejezetnek Tárgya·, hármas 
Tekintetben jelenhet meg az íté lő  - Orvo
s i- Törvény - Székén tudniilik :

I. Mint eleven ; de néha már f é 
lig meg halt ember.

II. Mint valósággal meg halt test.

III. Végezetre: Mint már való- 
sággal meg is rothadt test.

I.
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M int eleven, de néha már fé lig  med

dig meghalt ember eránt való kötelessé
gei a Doctornak és a Chirurgusnak é  
következen d ó k :

j. Mihelyen az illyen Szomorú ál
lapot, tudtokra adódik; leiekbe járó kö
tél esse'gek : bogy télen, nyáron; hi
degben, melegben; éjjeli nappal; sem
mi idő - Semmi levegő - és semmi éjtsza- 
kai-viszontagságok ellenek nem állván, 
az illyen szerentsellenhez, sebessen és 
lóhalálában siessenek!

2. Mihelyen az Orvoss Doctor a’ 
Beteghez ellérrkezik: azonnal; amaz 
hires Aristoteles E lső  élőj i t , és utolso 
H aló já t; ( Primum Vivens et ultimum 
moriens)  a’ Harvaeus és a’ Malpighius 
Úgro punctumát ( Punctum saliens)  az 
életnek fáklyáját; az életmunkáinak 
( functionum vitalium)  fundamentomát; 
az egész vérforgásnak ( Circulationis 
Sangvinis)  egyetlen egy rűgotollát; a’ 
Szivét élleszsze, erösittse , melegittse ; a’

test-
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restöl bűtsúzo lelkét maraszsza; ha szin
ten nagyon megrongálódott is lakosátó- 
ra ; ebben, minden Doctori tudomán- 
nyát, tehettségét, Patikai szereit meg
kísértvén, hasznára fordítván, addig a’ 
meddig tsak lehet tartoztassa. — Ritka 
történet! hogy: az annak idejében, an
nak mértékével és módjával használt 
Orvosi szerek; az életet, avagy tsak 
egynéhány szempillantásokig , órákig , 
napokig; sött hetekig, holnapokig és 
esztendőkig is ne nyújthatnák ! — annyi
val inkább, mivel a’ virgoncz természet, 
illyen esetekben , minden lehettséges rés
re száz szemekkel vigyáz; és kész az 
életvárát vivő veszedelmes ellenségét; 
ha a’ négy ország utakon nem lehet: 
más idegen és természet ellen való ré
seken is kikergetni: még pedig annál 
szerentséssebben; mivel a’ hatalmas lé
lek is, ezzel egy kézre dolgozik ; melly· 
nek a’ testei való baráttsága leg szo- 
rossabb és legerőssebb; úgy hogy, ez,

míg
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mig teste fenébe és rothadásba nem e- 
sik; és a’ lélek baráttságán ege'szszen 
fenn nem hagyott, testét soha el nem 
hagyja.

Melly rettenetes, és a1 Kain  
gyilkosságával, egy rangot érdemlő, 
e'grekiáltó bűnbe esik; ahárinelly Or- 
voss Doctor : a’ ki az iílyen többnyire 
két ’s több emberek fejekbe és életek- 
bejáró környülállásokban; tsak egyet
len egy szempillantást elmulatott is! — 
Úgy szintén

3. A’ szerentsétlent, a’ Doctor ma
ga a’ Seborvossal együtt, mind külső 
sérelmeire, mind az élet munkáira, 
mind az első utakra, ’s mind egyebek
re nézve szemessen megvisgállya; pa
pirosra tegye vagy tétesse!

4. A’ Seb-Orvoss a’ vérfolyását a- 
zonnal elállittsa; sebeit ki mossa; békö- 
tözze; tsontjait öszve állittsa; tagjait 
helyre rakja; a’ töve'seket be polázza 
’s a’ többi. Ezen közzben

£»
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A’ Seb Orvoss vigyázzon ; hogy 

a’ sebekkel, a’ fitzamodásokkal, és a’ 
törésekkel való bánásban , kegyetlen ne 
légyen; hogy nyomorúságát nagyobb 
nyomorúsággal ne tetézze; sott kérdé
sekkel is, ha tsak ellkerüllheti ne ter- 
hellye; hogy halálát ezzel is ne siettes
se! — Azoinban

6. Az emberiség mellett, az illen
dő szemérmetességröl is el ne felejt
kezzenek ! !!

§· 97*

IT. M int valósággal meghalt test eránt 
való kötelességei az Orvoss Doctornak 
és a’ Seborvossnak, e’ következendok:

1. Visgállyák meg , valamelly ítélő 
Székbéli SzeméJJynek jelenlétében; ha 
valósággal rneg halt é ? vagy? tsak elá
jult? a’ nagy ütés, vagy a’ sok vér
vesztés miatt ?

2. Meg vágynak e’ rajta a’ halál 
jelei? p. ot az egész testen lévő bőre

el-
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elváltozott é ; a’ bőr a’ tsontokhoz ke- 
mennyen e's mozzdulhatatlanui hozzá- 
jok ragadott é? az egész test mint a’ 
fa meg merevedet é? a’ bor, a’ kor
m ok, a’ férfiaknál a tökzatskó meg 
kékültek é? a’ fejérszemédy éknél, a’ 
méh és a’ nemzórészek - ajakaikról a’ 
külső vékonybör Iegkissebb dörgolésre 
is lemállik é? a’ boron néha imitt a- 
mott sárga kékes és barnás nedvesség
gel telly es hójagotskák vágynak é? a’ 
has puffad é? a’ test kezzd é’ forrani? 
meg vagyon é a’ dögszaga ? annyival 
inkább meg vágynak már a ’ rothadás
nak bizonyos jelei? végezetre folyik é 
már a’ test ?

3. Ha meg halt; akkor visgállyák 
meg az egész külső testét, tététől fog
va talpig, kezeit, lábait, hónallyait, 
lábai közeit, szemérem tagjait; miné- 
mü kékségek, verés helyek, ütések, 
törések, szúrások, fitzaniodások, vágá

sok



sok 's a' többiek találltatnak ennek min
den tagjain!

4. Jól meg vi'sgállyák, mind men
nyisegekre, mind minémiiségekre nézz- 
ve is, azokat a' nedvességeket; a’ mel
ljek  akár a’ sebekből; akár pedig a' 
terme'szetes lyukakból folynak ki p, o. a’ 
szájján , az orrlyukakon, a’ füleken, a' 
méhből, a’ vizellet u tján, a’ véghur
kán 's a' t.

g, Meg kell a’ sebet vi’sgállni, helyé
re , a’ sértő eszközére, minémüségére, és 
mennyiségére nézz ve p. o- mennyi ujjnyi , 
mennyi linéányi ? továbbá, ha a’ seb ál- 
talhato e' vagy nem? végezetre, miné- 
mü üregre p , o. a’ mely - a’ has - vagy 
a méh- üregére nyílik e '?

6. Hogy ha pedig  a’ testnek , már 
a’ külső színén, elegendő okot talállnak 
a’ halálra: akkor a’ további vi'sgálás ép
pen nem szükséges!!

7. Joli megvisgállyák, hogy a' se
bekben , a' lyukakban, vagy az üregek-

N ben
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ben, ninísen e’, valamelly természet el
len való dolog; idegen matéria; vagy 
méreg? «intsenek e’ valamelly re'szekmeg
gyulladva; öszve rágva, rontva, szag
gatva * öszve liúzzva, rántzollva fodo- 
ritva , kilyukgatva ? s’ a’ többi! — Mi
vel majd a’ Természet mind a’ három 
Országában, található minden méreg
nek, más más, tulajdon, és személlyes 
ereje , munkája, kára , és következése 
vagyon,

8- Joli meg kell a’ meg halt test
nek külső alkotmánnyal, annyiban is 
visgállni : ha vallyon nagyon száraz és 
sovány volt e’ ? vagy felette el hízott ? 
ortzájja kékes volt e’ ; vagy sárgás? 
nem találltattnak e’ rajta, ezen halálát 
meg előzött külső vagy belső nyava
lyának némü némü bizonyos jelei? p.o. 
A’ szélütésnek, a’ hecticának , a’ vizi- 
betegségnek, sárgaságnak, némelly bőr
nyavalyáknak; küiömbb külömbbféle sza
kadásoknak (tökösségeknek) ’s több ef
féléknek megesmértetö béliyegei ?



9. Fell kell jegyzeni:
a. Az időt, mellyben a’halál tör

tént , a z t; midőn a’ holt testet meglel
ték; e's végezetre azt is; midőn ez az 
Orvosi Törvényes Visgálás véghez m en t!

b. Azt a’helyet, a’ho la ’ holt te
stet megtalállták ; úgy szintén ezen a’ 
helyen, minden lehetős környüllálláso- 
kat jól meg visgállyon a’ Doctor p. o. 
Ha a’ test szabad levegőn volt e’ ; még 
pedig hidegen, melegen, vagy mérsék
letien e’? vízben e’ , vagy szárazon? 
a’ szobában e’? és itt az ágyon e’? vagy 
minden ágybéli ruha nélkül? az ágybé
li el van é szórva, vagy öszve rakva , nin- 
tsen é az ágybéli ruha, vérrel megfestve?

c. A’ föld a’ hol feküdt, nintsen 
é öszve tapodva? nem fetrengett é itt 
a’ vérében? leg alább ez a’ hely nem 
véres é ?

d. Azon a’ helyen; nintsenek é , 
hülömbb külömbbféle színű fürt hajak? 
ha találtatnak; azokat különn különn

N 2 pa



papírosba szedje fel! — továbbá «in
tsenek é , ezen a" helyen külömbb kü- 
lörnbbfele ruházatoknak is darabjai ? ha 
vágynak ezeket is jó kdzre kell adu i!

e. A’ test mezítelen, vagy ruhá
ban találtatott é? meg vagyon 6 egész 
öltözete; vagy ennek tsak nemelly ré
sze? a ruhái szorossak é vagy tágok? 
nem sárossak é ,?  nem ve'ressek é? nin- 
tsenek é meg szaggatva? lyukgatva? 
vagy valamelly eles és széles fejszékkel 
öszve vagdallva?

f  Azt is szemessen megvi'sgál- 
ly a ! nintsenek é azon helyhez közzel; 
valamelly gyilkos fegyverek, p, o. pus
k a , kard , tsákány, balta, szekertze, 
bárd , kés , ösztöke , fut kos bo t, kövek 
’s a’ többi! Hintsenek é ezek vérrel meg 
festve; vagy hajjba keverve?

10. Hogyha valamelly jövevénynek 
holt teste, találtatik meg valahol; ezt 
mind külső- mind belsö-képpen; annyi
val is inkább szorgalmatossan meg kell

vi’s-

19Ő



vi sgállni! és Iegkissebb megesmértetö 
jeleket is papirosra feltenni!

í i .  Ha az a’ ház; vagy hely, a' 
hol a’ holt test eddig feküdt alkalmat
lan , kitsiny és se té t: ezt a’ visgálás és 
a’ fellbontás végett; által kell vin
n i; de igen tsendesen, és minden sére
lem nélkül, valamelly tagos, szabad le
vegő egű, és világos szobába vagy tsiir 
be: ha szoba lészen; vagy jó ásvány
beli gőzzel * * vagy jó kára foros égett 
borral, vagy pedig jóféle etzettel a’szo- 
bát ki gózö lln i, sott a padJattyát is 
meg kell harmatozzni ! a ’ szükségtelen 
embereket pedig a’ szobából ki paran- 
tsollni

12. Itt a’ ruhájából tsendesen kikeli 
vetkeztetni! ·* de úgy hogy a’ helytelen 
véle való bánással, valamelly tagjában

___

* A’ niillyeu ama hires Smyth és Mor-veau 
gőzzé: .4’ galil-zkö olaj es a úszta salétrom 
pora egy arány a mennyiségéből: De. C r/is t.  
Fried: Harles von Gelb: Fieber p. 16.
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ujj sérelem ne essen ; vagy a’ mi már
meg vagyon, ne nagyobbittasson.!!

§· 98.

III. A' rothadásba jö t t  test eránt való 
köt lességeik az Orvosoknak, e’ követ- 
kezendok ;

1. A’ rothadt testben tudományos 
szemekkel vigyázzon az Orvos és a’ Seb- 
orvoss; azokra a’ változásokra és szí
nekre, a’ mellyeket a’ rothadás, szemé
lyesen ezekben, vagy ama részekben 
okozzni szokott. — E’ végre.

2. Eleven em lékezetében  forgassa; 
minden külső ’s belső tagoknak és ré
szeknek, mind az ö egésséges (P h ysio
logicus )  mind az ö beteges ( Pathologi
cus) színeket és változásaikat!

3. Gondolora végyen itt sok e- 
gye'bb környüllállásokat is p. o. az esz
tendőnek részét; a’ levegőnek mivoltát; 
a’ kopor ót; a’ sírnak mélységét! — 
Külömbben, lélekbe és életbe járó ité

lé-



le te t, lelki esméreíe es betsülete kocz- 
kázztatása nélkül, az Itelö - Szék eleibe 
nem terjesztheti!

4. Hogy ha pedig a* rothadás már 
töke'lletességre ment: mivel illyenkor 
m ár, xnind a’ maga lelket, mind egés- 
ségét, mind pedig eletet koczkázztatt- 
hatná; hagyjon beket a’ fellbonczolás- 
nak ! — Itt te'hát az ítélő Törvény - Szék, 
tsak a’ külsőkből, a’ Tanuk szájjábol; 
és minden egyébb lehető környüilállá- 
sokbol, igyekezzen az igasságot kinyo- 
mozzni !

*9 9

§· 99-
Ezek, e’ szerént véghez men» 

vén ; a’ Sebórvóssnak kötelessége ez : 
Hogy ezen munkára megkivántato min
denféle seborvosi eszközöket szedjen - és 
ke'szittsen - elő ! — Ezen eszközöket pe
dig ezen Orvosi Törvényben nevenként 
elöli számlállni; sem ezen Könyvnek

nem
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nem czéllya; sem nem kötelességem. 
Annyival inkább; mivel

a. Ezen munkára, mindenkor Vár
megye vagy Váross’ rendes Seb - Orvos- 
sát, leg alább dipploinás Soborvost hív- 
nak meg : a’ hol az illyen Seborvosi esz
közök mindenkor tisztán és ke'szen meg 
vágynak.

b„ Ollyan Seborvost hívnak , a* ki 
minekelötte, akármelly Uuiversításban 
a’ maga Dipplomájját meg érdemiette 
volna : leg alább , az ügy nevezett: K is -  

sebb Scbórvosi M u n k á k a t  ( Operationes 
C hirurg icas m inores)  meg tanullta; és 
íg y ; nem tsak az idevaló szükséges esz
közöket nevek szerént essméri: de min
den kétségen kívül, az azokkal való 

szükséges O p erá ito ka t is tudja, annako- 
káért ezeket önként elhalgatom. — Es 
nem fogom azt leírni: Hogy a’ fo - mely
has - és egyébb üregeknek felbontására; 
mint kellyen a’ testnek közönséges bo
rítékjait, ( In teg u m en ta  Communia') a’ tson-

tok-
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tőkről Iefejjteni; a’ fökóponyának az e- 
zen, vagjr az amazon lévő Varrásos 
foglalattyán ( Sutura)  mint k e lljen , il- 
lyen vagy amollyan vágást tenni ! — vé
gezetre , az egész agykoponyáról, mint 
kelljen a’ bort lehúzni! — holl, hogy, 
és miilyen fürészszel kellyen ezt körös 
környüll lefiirészellni ?! ’s a’ többi!

I I  Fejezet: Ä  Visum-Re pert um*
róL, vagy az Orvosi Vi'sgálmánny- 
r°l egy átallyában.

§. 1 oo.

yí' Visum - Repertum  .semmi nem 
egyébb, hanem valamelly, kegyetlenül 
megverettetett, halálra meg-Sebesittetett, 
sokszor tsontyaiban is öszverontatott, né* 
ha pedig éppen, egy erőszakos halállal 
meg is holt testnek , és ennek minden 
tagjainak ; akár Ekklésiai, akár Polgári 
akár pedig Katonai Bírák által meg hi' 
vott Doctor és Seb-orvoss által; némelly 
Tisztviselőknek jelenlétekben> véghez

ment
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ment törve'nyes megvisgáltatását, és feli- 
bonczoltatását az Orvosnak véleménnyé" 
vei és ítélettételével egygyütt, előadó 
hiteles Tanúbizonyság - Levél.

§· ιο ί.

A z Orvosi Vi' sgálni árnynak te
hát elölljáro Tulajdonságai, ezek;

1. Valamellyeket a’ D octor, ezen 
alkalmatossággal, az ott volt Tisztek
nek jelenlétekben, látott, hallott, és ta
pasztalt , ennek , mind azt szentül ma
gában kell foglallni és előadni!

2. Világossan, ’s kinyílt szívvel, 
minden részre hajjlás nélkül, és a’ leg
jobb lelkiesmérettel, kitegye, ezt a sok
szor, sok emberek fejekbe · és életekbe- 
járo vélekedését és ítélettételét!!!

3. Ezt is szorossan meg - kivánnya
az igaz és íilosofíai Orvosi Törvény; 
hogy ennek leírásában, a’ legzsebb , és 
a’ legtermészetessebb rendet kövesse, 
hogy az ítélő Bírákat öszve ne zavarja. 
Továbbá: 4.



---------  ZOß
4. Kerüllyön, minden haszontalan

szoszaporitást; ke't értelmű beszédet; és 
az orvosi Tudománnynak tulajdon igé
it p. o. a szent tso n t, a lo fark; a* Gö
rög delta Δ  musculus a' korona - vagy  
nyíl - varrás ’s több százak és ezrek Π- 
lyenek! hanem inkább, az illyen Mes
terség igéit, adjaelöll környüll írással: 
Mivel a’ Közönséges Gyűlésekben, az 
illyen Relatiojával semmi kedvet nem 
nyérr; sött m agát, vagy mint egy ke- 
ν’ély, vagy pedig mint egy gondolatlan 
ember meg rovattya! kinevetteti!

§, 102 s

JS l. A’ Főnek felbontásában e’ követ- 
kezendökre vigyázzunk:

X. A’ hajat le kell nyirrni óllóval; 
ezután az egész fejet leborotvállni.

2. Az egész fejj bőrét meg visgáll- 
n i , nem meg gyulladt e’ ? nem dagadt 
e’ ? itt vagy amott nem bé horpadt e’? 
nem sárga, nem kékes, nem fekete;

vagy



vagy nem zöldes; nem mindenféle szí
nű e’ ? !

3. A’ szemei beestek é; vagy feli
ből kidülledtek? a’ szemegolyobissa tág 
e’ ? és az ujj nyomai benn maradnak 
e’ ? továbbá a’ szemek veressek e' ? nem 
veressek e’ ? a’ szeme - fénnyé (va g y  tsil- 
ÍctgjcL)  őszve Imzodott e’ ? vagy kiszé
lesedett ?

4. Orralyukaibol, szájjábol, és fü
leiből, nem folly e’ vér, epe, savó, 
genyettség vagy más nedvesség ?

Alsó ’s fellsö ajakai sárgák, zöl
dek , kékek vagy feketék é?  szájjá ny it
va vagyon é; vagy bézárrva? nyelve 
nem dagadott é ki félig, vagy egész- 
szen szájjábol? vagy pedig feli görbe- 
dett a’ szájj-padlássa felé ?

6, Ezután visgállya meg; hogy a' 
szájjban, orrlyukakban, vagy fülekben, 
nintsen é ; valamelly veszedelmet okozó 
eszköz beszúrva?

2 04



7- Végezetre; a’ főnek borét (vagy 
közönséges takarékját) integumenta com
munia) lehuzzván: ennek minden sé
relmeit és sebjeit kell szemügyre ven
ni! p. o. a 'seb  ütött; vágott; szúrott; 
vagy tört é? ezután a’ sebnek tájjékát, 
formáját, hoszsznságát, mélységét; ü- 
regét, kerületét; ajakait; fenekének szí
nét , ezt ki mossván, jól megvisgállya; 
nints é benne valamelly idegen test? 
p. o. üveg, vas, k o , vagy rongy da
rab, ’s a’ többi?! — továbbá , ezen seb
bel, minémü inashusok (m u scu li), v é r - 
vagy élet-erek, érző erek, inak 's a' 
többi sértödtenek meg, és mennyire!? 
Végre az agykoponyában lévő velőt, en
nek golyóit, ezeknek mivoltát is meg
kell nézegetni!!!

205

§· 103·

B® Minekutánna az agy-kaponyáját; 
ennek velejét, és az orczát már jólmeg
vísgálták : A’ nyakat és a’ szájj-üregét 

• kfll visgálóra venni! még pedig
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1. Λ ’ nyak , nem szerfelett rövid e ? 
vagy hoszszu? ve'kony e'; vagy vastag?

2. A’ bor alatt lévő véredények, 
nintsenek é tavazo, vagy aludt vérrel 
felette meg dúgűllva? vagy éppen üre
sek? nintsen é a’ nyakon kívül vala- 
melly szembetűnő zöldesség, kékség, 
feketeség, és külömbb külömbbfe'le i- 
degen szinüség? martzangolás, szúrás, 
vágás, vagy akárminémü szembetűnő 
sérelem ?

3. Ezután a’ bőrt a" nyakról lehúz- 
n i ;  és a’ bor alatt fekvő nyak-inas hú
sait, ereit, inait, vér-és élet-ereitmeg- 
vi'sgállni; és mindeneket hűségesen pa
pirosra feli jegyezzni! — Továbbá

4. Ez is véghez menvén: ekkor az 
alsó álítsontot ketté fürészellvén , a szájj- 
üregeben lévő részeket kell visgállóra 
venni! a’ miilyenek p, o. a" fogak-ágya, 
a’ fogak mind a’ két sorban , a’ fogak 
belső részei: a’ nyelv, a’ szájj-padlássa, 
a’ nyelvtsapja, és mondolái; a’ lélegző

§é-
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gégéié je; belJyebb, a’ nyelőgége feje és 
a’ nyelő-gége; ’s a’ többi!

§· 104.

C y ·  A' melynek visgálásábán lássuk:
1. Nintsen é , a’ mely-borén vala- 

melly szembetűnő sérelem, seb, mar-
l

czangolús, törődés, zöldesség, kékség , 
feketeség ? ’s a’ többi! ?

2. Nem rendkívül széles é ? vagy 
keskeny? nem szerfelett domború é? 
vagy Iaposs sott beesett a’ mely ?

3 .  A' fejér-szem éllyeknek tsetseiket 
is jól meg kell nézegetni; és mind a’ 
két tsetsek ajjait is szorgalmatossan! — 
T  ovábbá

4. Itt is a’ Seborvosi Tudomány
törvénnyel szerént, a’ melynek közön
séges külső takarékját le huzzván; a’ 
mely tsontot; a’ válpe retztzeit; (kúltsots- 
kákát) ( claviculas)  és az oldaltsontokat; 
jó! meg kell visgállni! nintsen itt tö- 
lés? valamelly tsontnak helyéből való

ki
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tasziítása ; tsontfene: tsoní kidudorodó?, 
elportzogosodása ; szárazzsága; lőrédé- 
kenyse'ge! ’s a’ többi — Végezetre

,5- A’ mely üregét ki nyitván, az 
ebben lévő tüdőket, cs az ezeket be
borító hártyákat kell meg nézegetni : 
nem felette nagyok é; vagy igen kitsi- 
nyek ? nem felette fonnyadtak e' ? — 
nintsenek é bennek valamelly szembe
tűnő sérelmek, rothadás, tüdőkövek, * 
( calculi pulmonales)  régi mirigyek; zats- 
kós daganatok, vér- vagy élet-érr sza
kadások , fekélyes sebek; fene 's a’ töb
bi? — Az is szükséges

6. Hogy a’ tüdők hártyáját is meg 
vi’sgállyák ! nintsen é megsértve,· meg
gyulladva? nints é a’ tiidöhártyákban, 
sok vér, vérsavó; genyettség, vagy a-

kár-

* Hlyen tüdöküveket egész életemben tsak 
egyszer láttam négyet mindenik 3 vagy 4 
búza szemet, nyomott; ezeket ezen Fe
jér Vármegyében fekvő S. Keresztur nevű 
Helységbéli betegein köhögte - ki.
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kármelly más nedvesség? és nem nőtt 
é a’ szívhez ? — Egy úttal

7. Az általrekesztö hártyát ( Dia~ 
phragm át.) legalább ennek felső színét 
is, jól meg lehet visgáilni!

§· ' 35.

D ·  A’ mely üregében lévő Szivet \ melly 
is minthogy mind természeti, mind er
kölcsi értelemben vétettvén, leg nemes- 
sebb tagja az embernek : tehát állapot- 
tyának meg visgálása is, meg érdemli 
a’ Jég nagyobb szorgalinatosságot. — 
Lássuk annakokáért is :

1. A’ Szivet külső formájára nézz- 
v e , nem természet felett nagy é ; vagy 
rendkívül kitsiny ? nem szerfelett ke
mény é,· vagy lágy? nem felette bűzog 
é vérrel? vagy éppen vér nélkül való 
és lankadt? Továbbá miilyen szinü ? 
barnás vörös é? vagy halavány ? Sima 
é; vagy darabos? sovány é ; vagy fe
lette kövér? — ezután, nints é meg»

O ... sért»
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sértve; vagy meg sebesitve? és a’ seb· 
je , mind mennyisége're, mind minémü- 
ségére nézzve millyen? — Ennekutárna 

2- A’ Szivet ketté vágván; ennek 
kamarátskáiba is szemessen bé kell te 
kingetni ! bogy ennek mindenféle üreg
jei, természetes; vagy természet felett, 
való állapotban vágynak é ? — Hintse
nek e’ bennek valamelly búbortsékok, 
növevények, vagy a’ szívnek balgyom 
rotskájábol eredő N agy elet ér (a o r ta :  
sive arteria magna)  nem portzogós nem 
tsontos természetű é?

§ i oő.

E. Vi’sgállyuk meg a’ H asnak· a 'K is  
H asnak: a’ Nemző Részeknek, külső 
állai'ottyokat 1 — Nintsenek é , ezek
nek külső takarékjokon , valamelly szem
betűnd . és a’ természet rendén kívül 
való változások? a’ miilyenek p o, a’ 
kt'ilf>7T»bbpéle szakadások ( tökösségek)  
kifordult és leíóggó kissebb ’s nagyobb

méh



méh zatskok ( Prolapsus uteri)  máj) fó- 
tok ( maculae hepati ae)  sömörök , bél- 
poklosság (elephantiasis)·, szörnyű és 
régi májj-és lép - daganatok; (sérvések) 
( Infarctus hypochondriaci)  has dagana
tok , még pedig ezek kemények é; vagy 
lágyak? hangzók , tijjunkhegye begyét 
viszsza tsapók, vizhábmódra hányko- 
dók vagy habzók ; a’ vér ereknek , az 
egész has külső borén kitetsző kéksé
gek ; a’ bor alatt való, vagy az egész 
has üregét elfoglaló vizibetegség; vala- 
melly  veszedelmes kékségek, fekete fol
tok; vértavazásuk, vérkiöntések ’s a' 
többiek!?

A' Nemző - R észeket, és ezek
nek , minden rejtegjeiket ki nyílt sze
mekkel megvi'sgállyuk! ha nem talál
tatnak é ezekben is valamelly termé
szetbéli, vagy nyavalyás alkotmánybé
li hibák? a’ mellyek a’ halált annyira 
mennyire siettethették? a’ miilyenek, a? 
vágott, metszett, szűrt, lő tt, külső,

O % bel-
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belső, mély, tsavargós,gyulladot,meg- 
genyettse'gesedett, vagy már fenébe is 
ment sebek! — továbbá; ezekkel a’ se
bekkel, minémü inas húsok ( m u scu li)  
inak, érzőerek, ve'r - e's e'let - erek, ts on
tok sértődhettek meg és mennyire?

§. 107.

Mindezeknek külső megvi’sgúlá- 
sok után , a’ Seborvos , a’ mely tsont- 
nak alsó részével egyesült K atdportzo- 
gátol ( szivgödörtol)  a cartiltigine xy-  
phoidea 's ens i f  orm i) késével a’ bort ha
sítani elkezzdvén, a’ köldök bal oldala 
mellett egyenes lineavágással, egész a’ 
szemérem test szőrös tájékáig (vagy a’ 
szemérem test tsontyai öszvefoglaláso- 
kig) fel hasittsa! ugyan illycn vágást 
tegyen a’ köldökön alóli; egygyik lá- 
gye'któl fogva a’ másikig: de úgy , hogy 
a’ has üregében lévő belső részeknek 
nagy zatskójok vagy böndojjök (.Peri
tonaeum)  éppen maradjon! — ezután

mind-
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mindjárt ezen a' zatskón is egy kis lyu
kat vágván, ujjait ezen hasite'kba be
dugván , ezt is vigyázzva hasittsa fe li! 
's a’ többi*

§· io8.

Ezen nagy böndöben lévő , min
den belső részeket, visgállyunk meg; 
mind fekvésekre, mind minémüségekre 
mind mennyiségekre, mind minden e- 
gyébb mivoltokra nézzve, úgy szintén 
az ebben lévő nedvesség is , természe
tes é , mind színére mind mennyiségé
re nézzve ? nints é ebben természeten 
kívül sok vér , vérsavó, v iz , genyettség 
és egyébb nedvesség?

§. 109.

Ha kívülről valamelly szakadás 
(vágj' tökösség) látszott: belüliről sok
kal inkább kitetsző lészen ennek való
ságos mivolta: tudniillik: mekkora? mi- 
nemű részek , dolgok, matériák , és ned

ves-
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ségek vágynak benne? nem nőtt e’ va
lam elyik részhez? és iriellyikhez? Hin
tsen e’ ennek a’ szakadásnak bétömlö* 
tzözése; ( incarceratio) megyulladása; 
genyettségesedése , vagy fenéssége ?

§. iio .

Akárhol, e's akármiilyen légyen 
ez a’ Szakadás; mindenkor fel kell a’ 
zatskójját vágni! és úgy kell meg vis- 
gállni, a’ benne lévő dolgokat és ned
vességeket p. o. vér, vérsavó, vérviz, 
fejérvér, epesár, genyettség, vízellet, 
einésztet vagy akármi egyébb vagyon 
é ebben? és mind ezeknek is ,  mind 
mennyiségeket, mind minémíiségeket jól 
meg kell visgállni; gránra; nehezékre, 
latra és fontra kell vetni! sött még e~ 
zeknek eredetekről is gondollni kell!! 
Hogy nints é ezekben a’Szakadásokban^ 
valamelly kelevény, seb , ideható szú
rás, repedés? továbbá azokat a’ belső 
vészeket, a’ mellyeken ezen Szakadások,

vagy-



nak, nem rágta é ki, valamely tsipós 
matéria, vagy genyettség?

----------------- 2 1 3

§. i n .

Minekutánna, mind ezeken, 
mintegy futólag által mentünk ; már most 
a' Has-üregében lévő minden belső R é
szeket személlyessen és egygyenként vfs- 
gállyunk meg! — Lássunk annakokáért

·  A’ Belekről méllyék kétfélék : 
Vékony és Vastag Belek,

A' Vékony beleknek hájjta- 
karékjok, az Ö hasonlatossága miatt ne- 
vezztetik, a’ bölts Felbontzolók (Ana- 
tomi) nyelveken; Háló hártyának vagy 
Takaréknak; ámbár nem lyukatsoss is 
mint a’ háló (Epiploon , Omentum, R e
ze , Reticulum , et intestinorum operi
mentum)  ezt is meg kell nézegetni!

Ä  Vékony beleket az 6 személlyes 
tulajdonságokra nézz ve , háromfélekép
pen nevezik; úgymint:
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1. A  tizenkettos vagy tizenkét új- 
n y i , (duodenum) az 6 12 hüvely knyi 
hcszszúságáért, eredd a’ gyomornak al
só vagy jobb szájjából; és ugyan tsak 
a'gyomornak jobbja felöli; de ennél fel- 
lyebb az epezatskó szájjánál fekszik,

2. A' böjtöss, (Jejunium ) vagy az 
üress vékonybél. Azért hívják igy, mi
vel ez , többnyire üress: és valamen
nyivel pirosskább , mint a’ szomsze'd be
lek: — ez fekszik a’ köldök tájjékán,

3. Az ( Ilium vel Ileum)  tekerve- 
nyes vékonybélnek, azért n evezik ; mi
vel ez igen sok egymás hátán fekvő te- 
kervényeket tsináll a’ köldökallya tájján: 
annyival inkább; mert 21 tenyérnyi hosz- 
szú. — Ez a’ szomszédgyainál fehéres- 
sebbnek látszik; és végezetre az úgy 
nevezett: Vastag Vak bélbe nyílik.

Mind ezeket is kinyílt szemek
kel meg kell visgállni: Ha meg vagyon 
é az ö természetes mi voltok , színek, 
fekvések, állapottyok? nintsenek e’meg

sért-
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sértve, meg sebesitve, szúrva, meg
gyulladva, dagadva; genyettségesedve, 
fenésedve ’s a’ többi ?

Ä  Vastagbelet is három 
szakaszszokra osztják a’ Természet-Vis- 
gálók; és mindenik osztállynak tulajdon 
neve vagyon; ugyan is:

I .  Az első osztályt nevezik Vak  
( Caecum)  bélnek; ez származik , az 
úgy nevezett Tekervényes ( Ilium vagy  
Ileon)  vékony bélből: ennek széle és 
hoszsza mintegy 4 hüvelknyi: Fekszik 
a’ jobb lágyékban ; és ugyan itt reá dűli, 
a’ lágyék tsont (o s  ilei vel os innomi
natum )  széles szárnyára. Vaknak neve
zik, mert vastag és mintegy setét, a’ 
sok taknyotkozó ikrás húsok miatt (g lan 
dulae pituitariae)  — ezen Vak  bélnek 
fenekéhez nő tt, egy jó nagy gelesztá- 
hoz hasonló kis tsatorna (processus ver 
miformis)  4 hüvelyknyi hoszszu és egy 
hüvelyknyi szélességű: mellv ezen Vak 
bélbe nyílik, ’s ennek sok nedvességet 
és taknyot szolgáltat.
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2. A* második vastag bei neveztetik 

Colonnak, az 6 nagyságáért ('Κω'λον tag) 
ez nagyon bov, vastag, eröss, és leg- 
hoszszabb minden belek között: ez fel 
’s alá járkállván az egész has üregé
ben , sok tekervényeket tsináll: ezért is 
ez a’ bél, legnagyobb tanyájok a’ sze
leknek és a’ Colicáknak·, sott ezen bél
től vészi ez a’ nyavalya a’ maga nevét 
is. — Ez származik a’ Vak bélből, a’ 
lágyékban; a’ jobb vesén felmégyen, a’ 
jobb oldalban, éppen a’ májjig'; a’ májj, 
és a’ gyomor alatt, egyenesen a’ lép- 
hez keresztül; ott a’ baloldaltsontok a- 
latt lévő mély szegeletben, egynéhány 
fordulatokat tévén ; innen lemégyen a’ 
bal lágyékba: holott ismét egy fél ka
rikát formáll a’ mossdó tsontok között, 
az utolsó hát gerintz tsigájáig; a’ hol 
az Egyenes bélbe végződik, — Es igy 
osztán

3. A’ harmadik osztály neveztetik 
Egyenes ( Rectum)  bélnek; inelly (V

mint
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mint most mondám)  a’ lágyéknak utol
só hát gerintzénél, a’ Colon vastag bél
ből származik ; és végződik a’ Seggen. — 
Ez minden vastag belek közou, Ieg- 
széiessebb, leg egyenessebb, leg täeahb 
és legkövérebb. — A’ szent- vagy ke
reszt- tsontnak, és a’ fartsiknak (v a g y  
lófarknak) os coccygis et cauda equina) 
belső oldalán fekszik. — És igy a’ férj- 
fiú testben, az Egyenes vastag bélnek 
hátulsó oldala a’ szent- vagy kereszt- tsont- 
ra ( os sacrum)  és a’ fartsikra (o s  coc
cyg is) fekszik; előliről pedig a5 vízi 
hójagra, a’ szívkor ma kapus - ikrás- hús
ra ( glandula prostata)  és a’ magzats- 
kotskákra (vesiculae spermaticae) tá
maszkodik.

A’ fejérszeméllyekben pedig e- 
ióllröl a’ m éhre, és ennek szájjára fekszik.

A’ V astag beleknek hájjtakarék- 
jok (mesocolon)  vagy Fodorhájj is , meg 
érdemli az Orvasoknak az Ő legszemes- 
§zehb és legszorgalmatossabb visgá'.áso-

k a t!
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kát! — ngy szintén a’ V astag  leieknek 
külső belső mivoltokat; sőtt a ’ bennek 
lévő matériákat is, ha a’ gyanuság és 
a’ kötelesség úgy hozza magával, ha
sonlóképpen jól meg kell nézegetni!

§. 112.

G· Ezután a’ M ájjal és ennek, mind 
a’ felső domború hátá t; mind pedig az 
az alsó és a’ gyomrot nagy részént bé- 
boritó üresess hasát, az ezen hasához 
ragadott: Epezatskóval egyetemben jói 
meg kell visgállni; úgy szintén az epé
nek mennyiségét és minémüségét í — 
Továbbá a’ Májjon fellyül lévő, az úgy 
nevezett: Felmenő üres nagy vér eret 
( V ena cava ascendens)  úgy szintén a’ 
májj alatt fekvő : Kapú nagy vér érnek 
torsokét Ctruncus venae portae)  , ekkor 
el-vagdallván , a’ maga módja szerént, 
a’ májjnak 4 köteleit (4  ligamenta)·. a‘ 
májjat bétakaró recze - vagy hálóforma 
hájj hártyát is fellhasitván, ebből a 'máj

jat
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jat kivévén , ezt mind minémüse'gére , 
mind mennyiségére nézzve jól meg kell 
nézegetni! — továbbá nem ragadott é ; 
a’ természet fzokott rendin kívül, vala- 
melly más belső részhez ? nem felette nagy 
é? annyival inkább , mivel ez a’természe- 
tes állapotban is; minden belső re'szeink 
között leg nagyobb; néha több fontokra is 
megnevekedik : ellenben ismét nem fe
lette kitsiny é? nem szerfelett kemény 
é ; mirigyes és dagadozott é? nintsenek 
a’ májj külső színén, vagy benne, hol
mi v íz z e l , savóval, vérrel, genyettség- 
gel és levegővel tellyes hójagok és zats- 
kók; májjkövek? daraboss é , vagy si
ma? haragoss veresé ; a’ melly ennek 
a’ természetes színe, vagy halavány ? nem 
felette puha é ,  lágy é; vagy éppen 
porhanyó? ezután a’ májj sérelmeit 
is , meg kell visgállni, mind mennyisé
gekre, mind minémüségekre nézzve!!
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§· 113-

J ~ Í ·  Ügy szinten a4 Gyomornak fekvé
sét , takarékját, külső minémüségét, és 
mennyiségét 's a’ többit; kell jól szem- 
ügyre venni! továobá üressé? vagype- 
dig eledellel, levegővel, vízzel, savó
val , vérrel, genyettséggel, vagy pedig 
valameily zűrzavar és mindenféle szint 
jádzó nedvességgel tellyes? ez miilyen 
szagú? ennekutánna miilyen és mekko
ra seb és sérelem vagyon kívül ’s be
löl ? e’ végre a’ gyom rot is annak mód
ja szerént kell szépen feli nyitni! és 
nem öszve marczangolíni í hogy e’ sze- 
rént a’ gyomorban lévő mindennemű 
nedvességeket, és a’ természet szokott 
rendén kívül lévő mindenféle tünemé
nyeket , Doctori tudománnyá és lelki 
esmérere szerént papirossra feil jegyez
hessen !

Végezetre a’ Gyomorral szom
szédos részeket sem kell látattlan hagy-

ni
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ni/ a miílyen a’ többek között; az e- 
ge'sz emberi testben , a’ leg nagyobb e's 
a’ leghúsossabb Ikráshús (glandulapan· 
creas) , melly a’ Gyomor alatt keresz
tül, a' 12 ujjnyi bélnek görbe oldalához 
ragadott; ’s a’ rruíjj es a’ Lép között va
ló üreget foglallya e’L

§· 114.

X · A' Lép a’ hasnak baloldalában, a’ 
mint a’ n-dik es 12-dik bal-oldaltson- 
tok végződnék; a’ gyomor a la tt, a’ májj- 
nak áhaleUenében fekvő, nyelv- vagy 
tojásforma hoszszdkás; vérrel tellyes ; 
veresböl-kékes; néha pedig halavány ve
res , belső rész: melly ha a’ gyomor 
üress nagyobbnak ; ha pedig tele vagyon 
kiesebbnek látszik. — Ámbár ez, a’ töb
bek között nem annyira , nemes és szük
séges rész: mindazonáltal, ez is meg
érdemli , hogy az Orvosi Visgálás el ne 
ni előzze!
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Ι ζ
JV .· A’ két Vesék, két hálává ny - v er es 
kemény, babformáju, a’ belső részek
nek közönséges zsákjokon ( peritonaeum)  
kívül; a’ hát gerintzek mellett kétfelöí 
lévő völgyekben és lágyékokban fekvő; 
négy hüvelyknyi széles, és 5 vagy 6 
hüvelyknyi hoszszú belső részek.

1. A’ j óbb Vese , a’ májj és a’ Co
lon vastag bél alatt lakik,

■2. A’ ball Vese pedig a’ lép , a’ 
gyom or, és a’ nagy Ikráshús alatt fel
ly  ebb , a’ Colon vastag bélnél fekszik.

3. Mindenik Vese felett, vagyon 
egy egy Ikrás hús ( glandula suprare
n a lis ) ;  mellyek is nem egyebek, hanem 
két üress, veressből-barnás és nedves
séggel tellyes három szegeletü testek. 
Jegyezzd  rnegl Ezek a’ vesék felett va
ló Ikrás-húsok  a’ me'hbéli magzatban 
nagyobbak a’ Veséknél: a’ meglett em
berekben pedig hová továbbá minden
kor kissebbek lesznek.

2 2 4  -----------------
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Ezeket szintén úgy , mint a’ Ve
séket joll meg kell visgállni fekvésekre, 
formájjokra, nagyságokra, színekre, al
kotmányokra nézzve ? nintsen é ezek
ben valahol vaiamelly seb, szúrás, sé
relem , szakadás, vágás, hiettzés; gyul
ladás, genyettségesedés, fene? nintse- 
nek é a’ vesékben kövek (calculi rena
les) ? — annyival is inkább , mivel a’ 
Vesékben, és minden ezekből származó 
’s ezekkel legkissebb egybeköttettetés- 
ben lévő részekben; leg kissebb sére
lem is sokkal veszedelmessebb: mint a- 
kármelly külső ’s belső részekben!!

§. n ő ,

L i*  Ezek után következnek a’ két Vi* 
zellet - Csatornák (U re teres)·, mellyek 
nem egyebek : hanem két eröss , és egy- 
gyes hártyákból álló, gömbölyeg, min- 
denik a’ maga tulajdon Vese mosdójjá- 
hál vagy V izellettartó zatskójábol (pel
vis ureterum) eredő, majd tsak nem ü- 

P ress-
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reisnek tetsző, egy arasznyi hoszszu il- 
lyen S formára, a’ vizellet hójjagja íe 
lé leszálló; a’ Vizellet hójagjának hátul* 
só és also részét, a’ szájjá felé egy
mástól a biivelyknyire általfúró cse'vék.—■ 
Celsus egy régi hires Doctor, ezeket a# 
ő fejér színekért: Fehér ereknek nevezte.

Visgáltassék-meg ezeknek alkot- 
mánnyok is , ha természetes e állapot- 
ty o k , vagy éppen nem ? — nem felet
te szorossak é ; vagy éppen bé is re
kedtek? nintsenek é meg sértve, meg
sebesítve, meggyulladva? 's a’ többi!

§. 117.

M •  A' Vizellet~hójagja (V esica  uri
naria )  egy eröss , nyúlható és öszve- 
húzzható hártyából álló, hoszszas-göm- 
bölyeg zatskó; melly is a’ mosdó tsont 
öregének első oldalában; a’ belső ré
szeknek közönséges és nagy zsúkjohon 
( Peritonaeum)  kívül: A’ férjfiakban há
tulról az Egyenes vastag bél (In tésti·

nurn
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mm rectum)  előliről pedig a’ mosdó- 
tsontok (ossa pelvis) között fekszik. — 
A’ fejérszernéllyekben hasonlóképpen e- 
löllről a’ mosdótsontok\ hátulról pedig 
a’ méh között lakik y  és a' mchnck olda
lát nyallya.

Ezen belső résznek is vi'seál-O
íyák meg személlyes mivoltát, hogy; 
üress é és öszveesett; vagy tellyes és 
kifeszült? továbbá ennek fekvését, szí
né t, nagyságát, és mindennemű álla- 
pottyát feli jegyezzék! ennekuíánna nin- 
tsen é valahol valam elly seb , sérelem 
szúrás , gyulladás, genyettségesedes , rot
hadás, vagy fene? még pedig, ho l, 
miilyen, és mennyi? nintsenek e’ a’ vi- 
zellet hojagban kövek, föveny, savó, 
vér, genyettség 's a’ többi?!

§. 118,

-Ni «Azok a Nemző R észek , mellyeket 
z áldott Természet minekünk ajándes- 
akozoti; mennél mesterségessebbek, é 

P a kit-
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lönössebbek : annál figyelmetessebb vi’s- 
gálást érdemiének.

A . A’ Férj fiúi testben; a’ fér jfi v esz
sző ( virga virilis) ;  az elsöbör {praepu
tium ) ;  az ebben lévő mák (g la n s ) ;  a' 
tökzatskó (sc ro tu m );  ebben lévő két 
tökszékek ( tanubizonyságotskák ( testicu
l i )  ; a' magköteletskék (funiculi sperma
tic i) ;  a’ maghójagotskák (vesiculaesper
maticae ) ;  a’ vizeltet tsatornája (ureth
ra )„ — Ezeket jól meg kell nézegetni; 
ha természetes vagy nyavalyás állapot
ban voltak é? nem forgottak é  ez előtt 
valaha valamelly veszedelmes nyava
lyákban , a’ mellyek ezen erőszakos ha
lált érlellhették és siettetthettek?! és 
most hol, miilyen, és mennyi sebek, 
sérelmek, szúrások, mettzések, vágá- 
sok, gyulladások, ’s a’ többi, találtat
nak é kívül és belöll ? J

B. A z aszszonyi Nemző-részek kü- 
lönössen, mennél nagyobb tanyáji az 
érzöereknek; és mennél mesterségessebb

mivei
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luírei a' Tererntönek: annál szemessebb 
visgálást érdemlenek; mivel annál tit- 
kossabb sebeik, sérelmeik és veszedel
meik történhetnek.

a. Külsőképpen: a’ millyen p. o. 
A’ Venus kegye ( Mons Veneris)  a’ sze
mérem nagyobb ajakai ( labia majora (a’ 
tsiklándozo (szerelem édessége ( clitoris) ,  
a’ kissebb ajakai ( labia minora·, nymphaeJ ; 
a’ vizellet utjának nyitja, (u re th ra ); a’ 
méhszájjá (orificium vaginae u teri) — 
szem ügyre kell venni!

b. Belüliről pedig azt az érzékeny 
mehet kell kiváltképpen megvisgallni! a 
mellyrola’ Doctoroknak régi Példa-be
szedjek ezt tarty a. , ,Uterus sexcentorum  
malorum causa est,u A’ méh számtalan 
nyavalyáknak az óka, — Ez egy üress, 
hoszszukás, körtvélyformáju palaczkots- 
kához hasonlító zatsko ; melly a’ Vizel
le t-hojagja és az Egyenes véghurka kö
zött fekszik, — A’ sziiz leánykákban 
•ott a’gyermektelen fehérszeméllyekben
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is, akora form a, mint egy nyets füge; 
vagy egy hoszszúkás középszerű kört- 
vély. —

Ez a’ m éh , nem volt é valaha vala- 
nielly nyaralyás állapotban; meddig, m ii
lyenben, és mennyiben? — most pedig 
nem terhes é; nints é kifeszüllve; nints 
é benne valamelly v iz , savó, vér, 
üszög, szél-vagy vízi · betegség? nem 
nőtt é oda valamelly szomszéd részhez, 
és mennyire ? miilyen ennek egész al
kotmánnyá, formájja, nagysága, fekvé
se ? mint vagyon ennek nyaka ? meg 
vagyon ennek az Ö 5. 6. vagy 7. hü- 
velyknyi hoszszúsága ? nints é elsza- 
kasztva ; megsebesítve , meg szúrva meg 
vágva, nem lejáró é; nints é bé-vagy 
ki-fordnllva? — ennek utánna ezt fell- 
nyitván, ennek belső részeit is joll meg 
kell visgállni, a’ miilyenek p, o. A’Fal
lopius trombitájja (tu ba  Fallopii)', a’ to
jás fészkei; ( ovaria) ’s a’ többi!



§, 119*

Ο  ·  ,4 ’ Hátgerincz - tsigája ( a test - á- 
gassa vagy oszlopa ( Theca vertebralis) .  
— Minthogy külső ’s belső érzékenysé- 
geinket nagy részént azon 6o érzöereknek 
köszönhettyük; mellyek a' Hátgerincz ve
lőjéből származznak; és az egész testre 
ellszéllyednek: tehát ez is megérdemli 
a’ figyelmetes Doctori vi’sgálást; hogy 
tudniillik:

a. Az egész Hátgerincznek borét 
jól megvi’sgállyák; nintsen é a’ külső 
bőrön valamelly vagy ütés? kékség? 
törődés; a’ böralattvalo vértavazás; szú
rás; lövés; rontás, sérelem, seb, nints 
é valahol valamelly tö bészúrva? ’s a’ 
többi?.’ — M ivel, ez is halált okozzhat.

b. A’bőrt lehuzzván, nézegessék- 
meg a’ tsontokat is nem találltatik é eze
ken , ezeknek ágas bogas , görbés és 
lyukatsoss részekeiken, valamelly törés, 
szúrás, sérelem, ficzamodás, rothadás,

----------—  3 3 1

hol-
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holmi kinövések , kitsűtsorodások , tsont- 
fene s’ a’ többi?!
IIT . F ejezet: A' Visum - Repertum vagy  
az Orvosi V isgá la t' formájáról,

§ ·  1 2 0 .

Ez a’ következendŐKböl áll: úgy«·
mint

I. A’ Homlok írás ez légyen!: 

V ^ i s u m - R e p e r t u m
Infrascripti, ad Insinuationem ho

micidii 7-mo Sept. 1810 in Oppido Moor 
contingentis, ad Investigationem  cada
veris Medico-forensem, ad Locum me
moratum nosmet illico contulimus. — 
Ubi cadaver tunc intumulatum , verum 
ob legalem Inspectionem inde effossum^ 
tumbaque aperta, in eoden sequentia 
adivenimus; scilicet:

i-mo Totum os frontis, una cum 
ossibus nasalibus, dorso securis, per 
ictus aliquoties crudelissime repetitos, 
in frustula conquassatum.
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2- do In dextro cranii osse parietali, 

scissuram securi acuta 5 pollices longam 
ad lobum cerebri penetrantem, vidimus. 
— Porro

3- tio Scissura seque 5 poli: longa, 
in regione occipitis infrauriculari, lo
bulum auris dextrce auferens, in lobum 
cerebri penetrans, carotidem externam, 
insimul venam jugularem externam dis
secans. hincque absolute lethale nulla
que arte Medica aut chirurgica sistibile 
sanguinis profluvium (haemorrhagiam) 
causans , adinveniebatur.

4- to In regione colli jugullari, pun
ctura profunda pariter periculosa adfue
rat; porro in variis corporis plagis, va
r i « ,  scissurae, ictus, contusiones, ma
jores minoresve excoriationes innumerae 
visebantur. — Quare, causis absolutae 
lethalitatis jam externe tantis, seque 
sic offerentibus ulteriori Inspectioni 
legali (obductioni) sponte supersede
bamus — Tanto autem majori

c.rnn



cam jure; quum propter vulnera sub 
Nro. i. 2. potissimum vero 3 tÍQ absolute 
lethalia, mortem hic, omnibus etiam 
remediis Medicis aut chuirurgicis, nulla 
ratione praevertere potuisse, Inclytae Sedi 
Judiciariae humillime referimus, propria- 
que manus subscriptione confirmamus 
Albaeregiae die 8· Octobris 1810,

* 3 4

Joannes Molnár.
I.Comitatus Albensis Phys. Ord. 

Josephus Amon. 
ejusdem Chirurgus Ord.



Orvosi Vi 'sgállmánny,
iSJ

Alábbirtak, Sz. Mihály Havának 
7-ken i 8io-dik észt. Moor Mező Város- 
sában történt gyilkosságnak törvényes 
megvisgálására kimenvén a’ már akkor 
eltemettetett; de a’ Törvényes Visgálás 
végett, ismét felásatott holt testben im 
e’ következendő tetemes se'relmeket ta
láltuk , úgym int:

1- ször Az egész homlok’ tsontot, az 
Örr-tsontokkal együtt, fejsze fokával 
apró darabokra öszve zúzzva.

2- szor A’ főnek jobb felöl való Fal- 
tsontyán, eles fejszével vágott, $ hü· 
vclyknyi hoszszúságu az agyvelöre be
ható, mintegy 2 hüvelyknyi egymástól 
elnyiló, es az agy velő megmezitelenito 
széles nyilas ötllött egyszerre szemeink
be Továbbá.

3- szor A’ főnek hátulsó re'szén a 
jobb fül alatt, éppen olly.halálos vágásra 
találkánk; mellyel a’ jobb füllnek le

ben
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bentyüje is egészszen levágodott; a’ 
belső nagy nyak elet é rr, és a ’ külső 
nyak vér-érr ketté vágódtak; a’ mel- 
lyek közzul is , az elsőbből, tellyességgel 
halálos, és seminémü orvosi és Seb-or
vosi segedelemmel meg nem állítható 
vérözön származzni szokott.

4 szer A’ nyelő gége' tájján is , igen 
mély és veszedelmes szúrás történt; úgy 
szintén a’ testnek külömbb részein kü- 
lömbbféle vágások, kékes feketés üté
sek , rongálások, nagyobb és kissebb 
bőrön lévő sérelmek láttattak.

Mellyre nézzve, minekutánna, 
már a’ testnek külső színén is, mind 
minémüségekre nézzve ennyi, és illy 
tellyességgel halálos sérelmeket találl- 
tunk: a’ további Törvényes felbonczo- 
láson,a’Doctori Filosofiának minden tör
vénnyel szarént, önként felihagytunk: 
annyival is inkább; mivel az 1. 2. és 
kiváltképpen a’ 3 szám alatt elő adott 
sebek, mindollyak ;ső tt mindenik egyen

e-
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gyen ollyan volt; mellyek ezen szeren- 
tsétlen ember társunkon megtörténvén , 
erről az erössakos halált, semminémú, 
orrvosi patikai, és Seb-orvosi segedel- 
mes eszközök el nem háritthatták. ezt 
a’ Tekintetes Törvény Széknek kötele
sen és alázatosan jelentyük, és kezünk 
aláírásával megrösittyük Fejérváron 
October 8-kán 1810.

Molnár János msk. 
ezen Tekint. Megye 

rendes orvossá 
Aschner Jo sef msk. 

ugyan ezen Tek. Megye 
rendes Seb-orvossá.

IV.



IV. Fejezet A' Sebekről, Ütésekről, a 
fő n ek , a  s z í v gödörtajjárnak, hátgerincz 
tsigáijjának még - rázásáról, vagy meg
rendüléséről, töréséről és ficzamodéisárol 
's a  többiről.

§. 1 2 1 .

A’ akármelly húsos résznek, 
valamelly éles, kemény, fa , üveg, tsont, 
vagy vas eszközzel esett; friss, véres, 
vagy eröszakoss egymástól való elvá
lasztása vagy elszakasztása.

A’ kelés ellenben valamelly hú
sos s résznek; nem friss és véres , nem 
külső és eröszakoss eszközzel: hanem 
a’ felette eröss, tsipöss, rothadt, sü- 
lyöss, köszvényess és franczúss; vagy 
más efféle nyavalyás minémüsége által 
okozztatott egymástól való elválasztása.

§· 122·
Az Orvosi Törvöny szerént, a’ 

Sebnek visgálásában, im e’ körethezen- 
dökre, vigyázzanak az Orvosok.
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X. Miilyen helyen és részen feke~ 

szik? p. o. hasban, vagy húson, vér- 
vagy élet-éren, érzőereken; inakon, 
belső részeken, és személlyesen millye- 
ken ?

2. Alkalmatoss Seb-óvási eszközzel 
visgálltassékmeg a’ S eb: nagy é ; vagy 
kitsiny ? széles é ; vagy keskeny ? hosz- 
szu é j gömbölyeg é; vagy szegletes? 
mély* é , és vallyon nem valamelly 
üregbe nyíló é ; vagy tsekélly, és 
tsak a’ bőrszínén való? egyenes é : 
vagy görbe , és tekervényes ? nintsen é 
valamelly vagy tsavargoss és tsöss mély 
üreg]e ?

3. A’ .SéZieí minémü erővel, erő
szakkal, eszközzel és készülettel ókozz- 
ták.

4. A’ Seb ujj é; vagy már régi, és 
meg is öröködön ?

3. A’ Seb meczczett, vágott ütött, 
szúrt, puska; vagy éppen megmérgesi- 
ietc eszközzel okozztatott?
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§· 1 2 3 .

Továbbá a’ nehezzebben gyó
gyítható, es veszedelmessebb Sebek, é 
követketkezetdők :

1. A’ gömbölyeg és kerekdéd száj
já sebek; mivel ezeknek ajakaik nehe
zebben és sokkal későbben nőnek -öszve,

2. A* szúrt, mély tavazóvér, innen 
szabadon kinem folyhatván; annál na
gyobb gyulladás; a’ nagyobb gyulladás
ból; nagyobb és bővebb genyettsége- 
sedés ; a’ nagyobb genyettségesedésbol, 
a' vérbe több genyettséges matéria be 
szívódik, mellybol bizonyos lassú halál 
vagy sokszor helybéli tsont fene szár
mazik.

3. Az ütött, rontsolodott, és puska 
Sebek leg veszedelmessebbek: mivel e- 
zek által igen sok részek öszve rontatt- 
nak, és az illyen Sebek szörnyű vért 
ontanak: annyival inkább ha a’testben né- 
melly idegen testek is benn maradnak; 
szörnyű gyulladásokat okozznak; a’nagy

gyűl-
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gyulladásokbanbó genyettseg szárma
zik, a' bo genyettseg az egész vért cl- 
borittya, ezt rothadásba hozza; a’ rot
hadás pedig elébb utóbb halált okozz an
nyival inkább; mivel.

4. Az illyen mcgsebcsedcssel, né- 
melly nemes tagok , gyakran igen meg 
rendűdnek, rázódnak , szaggattattnak; 
némelly tsontok öszve zúzódnak; nagy 
darab húsok vagy tagok elvesznek.

5. Az ollyaíi sebek is igen vesze
delmesek; a’ mellyekhez sem kézzel; 
sem orvossággal hozzájak férrni nem 
lehet.

6. Az igen gyenge kis gyermekeken ; 
beteges rósz vérű, és nyavalyáikból tsak 
most lábbodozo embereken; a’ megél- 
iemedett öregeken , és a' terhes Személ- 
lyeken történt Sebek, a’ többek között 
veszedelmessebbek.

7. A’ méreggel megkent * vagy eb
ije bémárlott fegyverrel okozott Sebek 
is men veszedelmessek«

Q
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§. 124.

A ’ haláloss Sebek háromfélék; 
tudniillik :

A. Ä  Tellyesscggcl haláloss.

B· Ä  Magokban haláloss.

C · Zsák történet szer ént haláloss 
Sebek.

§. 126.

A. A' Telly ességgel haláloss Sebek a- 
zok; a ’ mellyeket sem a’ Term észet, 
sem a’ Seborvosi Tudomány még eddig 
soha meg nem gyógyíthatott. — Hívé
nek azok , a’ mellyek a1 testünkben levő 
crzöereinknek egész alkotmánnyát, és 
ennek munkáit öszve zavarják, elron- 
tyák p. o. Az a gyve lőnek, az agyve- 
lötskének, a’ hős zszuv előnek ( medullae 
oblongataeJ  az egész hátgerincz tsigája 
velőjének sekjei; a’ vétncforlo vagy a' 
nyolczadik pár érzöérr ( octavum pár 's

να-
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vagum pár nervorum)  a n agy  o lda ltson t 
köz é rzö é rr -)  nervus in tercosta lis)  seb- 
je; úgy szintén a’ S z iv -é s az általhár- 
tya5- (diaphragmatis) érzoina nagy meg
sértése.

2. Azok a’ nagy S ebek , a" mellyek 
a’ vérnek, a' szívből való kitaszittását, 
és a’ szívbe való viszsza - folyását: kö
vetkezésképpen az egész verforgását meg 
zavarják, megakadájozztattyák. p. o. A’ 
szívnek és ennek gyomrotskáinak ( ven

triculorum  ) ;  fületekéinek ( aricu larum )  
öbleinek ( sinuum)  a n agy  életereknek  

( aortae)  a' nagy Vérereknek ( P ’cnarum  

cavarum )  a' tüdő nagy vérereinek ( ve- 
narum pulm onalium ) sebjeik: úgy szin
tén , mind azon élet-és Vér-ereinek se·* 
relmeik, a’ mellyekhez, semmi Sebor
vosi kéz hozzájok nem férhet, a’ mii
lyenek p. o. az agyvelöben (c e re b ru m )  
az agyvelötskében ( cerebellum )  és egyébb 
tsontok között.
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3, Azoknak a’ nemes részeknek nagy 
sebeik; a’ mellyek a’ le'lekzetv ételre szük
ségessek p. o. A’ lélekzö gégének ( a - 
spéra artéria larynx 's tracheaJ , a’ tü~ 
döszárainak ( bronchiorum);  a’ tüdők
nek ; az általhártyának; sott a’ mely 
üregnek egygyik tüdejire beható nagy 
sebje is tellyességel haláloss: mivel e- 
zen lydkón berohanó levegő által a’ tü
dő öszve nyomattattván ki nem feszüll- 
he t, és igy magába a' levegőt be nem 
eresztheti.

M ás, az a* Seborvrasi munka ( Ope
ratio Chirurgica)  melly a’ Tüdöszárai
fellbontásának ( Bronchiotomia) nevezz- 
tetik,

4. Ide tartozznak azok a’ sebek is; 
a' mellyek a’ Tehérvérkészitést ( chy- 
lopoesist) ;  következés képpen a' testnek 
szükséges táplálását megakadájozztattyák: 
a’ miilyenek p. o. A’ nyelő gége szál
jának , ( pharinx, Fauces)  ennek szárá
nak ( oesophagus, v. tubus alimentaris)

egész
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egész elmeczezése, a' gyomornak nagy 
sebjei; a' vékony és vastag- beleknek 
öszve szaggatásaik * úgy hogy, ezeket 
többé özve várni nem lehet: a’ lágyék- 
tsatornájjának ( cisternae lumbaris) Ez 
nem egyébb, hanem egy tojás form áju 
palacekotskához hasonló, fehérvérttarto 
zatskotska; melly az utolso hátgerinez 
tstgájánál, és a’ lágyék első ’s második 
tsigájinál egy szegeletben fekszik. To
vábbá a’ mely üregében lévő Fehérvek* 
úttyának (ductus thoracici); a’ fehér
vér vékony  fehér ereinek ( vasorum 
lymphaticorum)  sebjei, ámbár lassan
ként öllnek is meg bennünket: de mind 
azonáltal a’ szent igaz; hogy elébb u- 
tobb bizonyossan megöllnek.

Azok a’ Sebek, a’ mellyek ol- 
lyan vér - és nedvéssg ontást okozznak; 
a’ mellyet nieg lehet akadápzztattni; 
vagy ha egyszer valamelly üregbe kk 
öntödtenek; ezekből ki nem lehet uré
si feni p. o. az agykoponyában ( c r a n iu m ) ;
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a' szivzatskoban ( pericardium)  esett se» 
bek; a’ M ely-Has - Mosdo - tsontoknak 
üregeiben, a’ sebek m iatt, öszve gyűlt 
vér, e's egyebb nedvességek: az epe- 
zatskonak (cy stis fe llea )  ennek uttyának 
(ductus cysticu s) nagy sebjei: mivei 
az efféle tsipös tavazo nedvességek, 
mennél hamarább rothadásra menvén, 
az egész testben rothadást vagy fenét 
okozznak.

6 Telly esse'ggel haláloss sebek a- 
zok is ; a’ mellyek a’ vizelletnek a’ vér
ből való elválasztását akadájozztattyák 
p. o. a’ vese elet ereinek ( arteriae re- 
nales); a’ vesékikrás húsainak ( glan
dulae suprarenales) ;  a’ vese mosdóinak 
( pelves renales); a’ vese tsévéinek ( u- 
retheres); és a’ veséknek (ren es), seb
je i: annyival inkább a’ Vizellethojag- 
jának (vesica urinaria) sebje; mivel 
ezen lúgsóss nedvességnek a’ vérbe va- 
való elegyedése; az egész vértésztájját 
mennél elébb rothadásba vagy fenébe 
hozza. 7,
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y. A’ méregbe m ártott, vagy ez

zel bekent fegyverrel akozott sebek is 
Tellyességgel halálossok; a’ miilyenek 
me'g ma is , a’ Scytháknak , e's nc'melJy 
Asiat Nemzeteknek vipera mérgével be
kent fegyvereik.

Jegyzés A’ Vipera mérgéből 10, 
20. ’s 30 tsöppöt is le nyellhet valaki 
a’ gyomrába, élete veszedelme nélkül: 
ellenben a” vérbe tsak 1. vagy 2. tsóp- 
pot eresztvén, egyszerre meg öli,

JF. 12J.

D 9 N' magokban haláloss Sebek, azok; 
a’ mellyek annak idejében e's módjával 
való orvaslással meg gyogyullnak; ma
goknak hagyattattván pedig halált okozz- 
nak & miilyenek:

I. Az oily an Vér-és élet-ereknek 
nagyobb sebjeik, mint p. o. az oldai- 
közz-a’ ezomb-a’ térdhajlás-és a’karr, 
életereknek: a’ hol a’ vérfolyást min
denkor meglehet álVttani: nem lévén

pedig
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pedig jelen a’ Seborvass, a' Sebesnek 
rneg kellett hallni.

2. Még az Agy - Mely - Has - e's a‘ 
Mosdotsomok - ürege'ben való sebek is , 
tsak akkor halálossak; midőn a’ FŐ» 
megfúrás (  Trepanatio) ;  a’ melyfellnyitás 
CParacenthcsis), ’s a’ többi által, a’ ve'r 
és nedvesség ki nem tsapoltatthatnak.

3. A’ köldök sinor megköttetése'nek 
elmúlasztása is : Magában haláloss seb.

4. A’ gyomornak és a’ beleknek 
sebjeik is , üljenek ,· mivel ha mindjárt 
jól bé-és öszve-varjak ezeket; vagy ha 
annak idejében, és módja szerént: Mes
terséges Segg ( anus artificialis)  nyitta« 
tik , a’ sebbe esett embernek élete meg
maradhat.

3. Úgyszintén, némelly nemessebb 
részekben lévő idegen testek is; tsab 
akkor okozzhatnak halált·, ha ezeknek, 
valamelly tanúit és hűséges Sebervasi 
kéz; ajtót nem nyitott; ámbár nyitha
tott volna is. i]

0 ,



---------  *49
b. A z  ollyan érzöereknek sebjeiket 

is, ide számlállhattyuk; a’ mellyek a’ 
Sebesnek nagy görtsöket e's inas rángó* 
t ásókat szoktak okozzni: mivel a' hű
séges Orvass és Seborvass, a’ szükséges 
és jó. orvasságokkal, annak idejében, 
és mértékekben ezeknekis elei; vehetnék!

§· 128.

( y ·  Ä  Történet szerént haláloss Sebek 
azok; a’ hol vagy a’ Seborvassnak tu
datlansága ’s egyébb fogyatkozása ; vagy 
magának a’ Sebesnek engedetlensége ’s 
rendeletlensége; vagy a’ Gondviselőknek 
restségek ’s vigyázatlanságok, vagy vé
gezetre mind a’ három részről esett te
temes hibák, az illyen szerentsétlent 
eroszakossan koporsóra szállittyák.

§■ 126.

A. A ’ Seborvassnak hibái; illyen 
formák a’ többek között; mellyekkel
Az Orvasi Térvényt meg rontyák.

1.
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1. Há a' Sebet mindennemű lehető 

idegen testöl, jó eleve és annak ide« 
jében ki nem tisztittya; a* miilyenek 
a’ többek között : p. o. akármeüy 
szálka , üveg - vagy vas - darabotska , 
golyóbis ; sok sré t; puska - vagy a- 
kármelly fegyver - töltés; a’ felettébb 
böv, annyival inkább a’ méreg, vizes 
büdös és rósz genyettscg; a’ meg aludt 
vér; ’s a’ többi; vagy végezetre; ha a’ 
nagy vérfolyást meg nem allittya.

2. Há Ά Sebnek megvi’sgálásában, 
meg tisztittásában, és bekötésében a’ 
Seborvass kegyetlen; mivel igy nyo- 
mornságát nagyobb nyomorúsággal te- 
tézzheti; és a’ külömbben tsekélly ee- 
bet is , haláloss gyulladásba és fenébe 
hozzhattya.

3. Ha az agykoponya-Mely-Has-és 
Mosdotsontok-üregében lehető akármi- 
némű nedvességeket; mennél elébb ki 
nem tisztittya: mivel igy , az egész vér, 
mennél elébb rothadásba mehet.

4·
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4. Há a Sebet, minekelötte a' Seb- 

orvass, minden idegen testöl, megtisz- 
tiltaná, be gyogyittya.

5. Sokszor az is meg térténik: Hogy 
a’ Beteg a’ megsebesitéssel igen sok vért 
veszted j  azomban ekkor, agy veleje, 
gyomra, szivtájja, minden belső részei 
is igen megrázoddnak : egy szóval: A’ 
betegnek egész állapottya, igen gyenge 
igen veszedelmes ( status nervosus, * 
asthenicus) :  mindazonáltal a’ tudatlan 
és vigyázatlan Seborvass, mindent, va» 
íami tsak a’ tüzetronto orvasságoknak 
egész határában vagyon: * p. o. az érrvá- 
gás, hánytato, hasathajto, klisztir, hi- 
vesito orvosságok ; a’ gyomrot gyengítő 
hidegito sok italok, főtt vizek, herbathék ; 
igen gyenge és sovány asztal, tsömört 
és undorodást okozo italok és ételek ’s 
a’ több e’ffélék : mindezeket mondom , 
rontására és veszedelmére fordittya a*

be- **

** In toto ambitu mothodi antiphlogistic;»,



betegnek: mivel az illyen beteggel való 
bánással ( curával)  a’ testben hátram a
radott minden tűznek és az e'leterönek 
leghissebb szikrátskájját is eloltya, és 
így a’ S eie t mennél elébb rothadásba 
e's fenébe hozza. * Ezért is

6. Azon kell lenni minden kitelhe
tő m ó d d a l  és igyekezettel í Hogy a’ szív 

erősödjék; a’ hideglelés naponként gyen- 
güllyön; a’ rothadásnak és fenének ha
tár vetődjön! Evégre a’ többek között.

γ. Az Első utakra, tudniillik: a’ 
gyomornak és a’ belek tsatornáj jóknak 
tisztaságokra is fő fő gond légyen! mi
vel ezek, az illyen félelmek és fájdalmak 
között, igen könnyen megromollnak, 
eltisztátalanodnak: ezekből azután, a’ 
másod utak is, tudniillik: a’ fehér-és 
a’ veres vér is megromlanak, mellyek 
végezetre a’ beteget bizonyossan rothadt 
Hideglelésbe ejtik. — Végezetre 

_________________  4-
* A’ gyenge beteg, illyen két ellenséget njeg 

nem gyözzhet.

»5*



g. Azon legyen áz Orvass; hogy 
bet ege't szóval is bizzfassa, e's tellyes 
tehettse'ge szere'nt bátorittsa: halgatván 
amaz hires Poétára Ovidiusra, ki is ép
pen egyet ért vélünk , így énekellvén :
Spes bona dat vires , animum quoque 

spes hona firm a t.
Vivere spe vidi qui moriturus erat.

A' h i t , a reménység, szivünket vidi t ty  a.
Haláltól szabadit, éltünk meg ujjittya.

Abetegnek a’ legjobb erősítő és 
rothadásnak ellentállo eledeleket és ita
lokat, valamennyire tsak szeniéllyes ál~ 
lapaítya kivánnya , p. o. bort pálinkát, 
bórlevest, satóth, serlevest, jóféle mar
ha hús levest, savanyú eledeleket; ha 
a’ gyomor jó és tiszta jól főtt , ’s a’többi, 
'jdassort. — M ivel, ha gyenge és ve
retlen betegét, jól nem ta rty a ; jó és 
balsamos gyógyító genyettség sebjében 
nein lehet; jó genyettség nélkül pedig 
soha egy seb sem gpogyullhat m eg!

§· 127-
B. Λ  Sebbe - esett beteg részéről 

megeshető hibák p : ο : r.

2 ,53



1. Há a’betegnek tüdője vagy mind 
a* két tudói meg volnának sértve : 
mindazonáltal akár önként, akár fele- 
de'kenységbol akár szükse'gbol kiáltozz- 
n a ; lármázzna; hegynek sebessen men* 
ne; futkosna; danullna; énekellne; fúvó 
muzsikával jádzána; nevetne; tubák nil* 
na; ptrüszszögne, "s több és egyébb 
effélékkel tűdéit erölltettné!

2. Ha a' leje, meg vagyon íittve, 
rázzva, zavarva, rendüllve, vagy sért
ve: mindazonáltal magát gyakran haj
togatná, ugrállna; fejit ide ’s tova há
nyná ’s vetn é ; holmi kemény gondola
tokkal törné, gyötrené; melancholizálí- 
na; tanullna olvassna 's a’ többi! an* 
nyival inkább, ha kotsin vagy szekéren 
hordoznák!

3. Há a’ Sebbe esett, az Ö nagy 
phántásiaiban, a’ kötést sebjeiröl le hány
ná; ’s emiat haláloss Vérontásba essne,

4. Néha pedig a’ beteg vérében 
vagyon a’ hiba p, o. ha a’vére igen sóss*

igen-

*54
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igen tsipöss , igen vékony, es rothadásra 
hajló; ’s a’ többi! azért is leg kissebb 
sérelem is haláloss vérfolyást, és fenét 
okozzhat: innen vagyon; hogy néha 
ujját egy kis tövei meg szúrván, ebből 
olly nagy gyulladás kerekedik; hogy 
e’ miatt a’ fene egész vérét elfuttya, és 
meg kell néki hallni.

Némelly nyavalyák után, a’ tson- 
tok úgy elporhanyosodnak; hogy ezek 
leg kissebb erőszakra, ütésre, ugrásra, 
egy gyenge tántzban mint a’ pozdorja 
úgy öszve törrnek: az illyen testben leg 
kissebb sebetske is halált okozzhat. —· 
Argusi sott ezer szemekkel vigyázzanak, 
tehát az efféle esetekben, minden Or- 
vasok és Seborvasok; és itt mind az 
Anamestica, mind a’ Semejotica Tudó- 
mánnyokat elővegyék, egész határok
ban használlyák!

6. Az Orvasi Törvényt - tudok az 
A natóm ia-út mutatása után, láttak; 
mint a’ papiross ollyan vékony agyko

ponya
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ponya tsontyait! könnyű az efféléket 
legkissebb vágással es ütéssel ’ is öszve* 
törni ; e's az agyvelöt halálossan meg
sérteni !

7. A’ Phisicusok esmérik az emberi 
természetet arról az oldalról is : mellvJ
szerént vágynak oily félénk, olly nyúl* 
szivú, olly érzékeny, és olly tstujálá- 
tos természetű emberek : hogy az illyen 
esetekben nem a’ nagy ütés, nema'nagv 
verés: hanem a’ szerfelett való meg 
rettenés, elijedés, szívmegdöbbenés, a 
vérforgásnak hirtelen való fennakadása: 
vagy pedig ellenben, a’ vérnek, ször
nyű boszszonkodás, boszszuság, és ha 
ragmiatt lett feliforrása u tán , szélütés 
ölimeg az embert.

Jól emlékezem , azon esetre, 
midőn két czigányok, ezen Tek. Sz, 
Fehérvármégy ében öszve veszvén, a 
harmadik pedig elakárván ezeket egy
mástól választani; a' hegedű vonóval 
egygyikhez legyitvén, de éppen nem

harag-



haragból; azt agyon ütötte; (amint az 
emberek akkor mondották; vagy ezen 
esetről közönségesen szólhattak). —. Ho
lott e z , a' természetnek legkeményeb
ben felív ont húrja szerént is; tellyess 
lehetettlenségnek látszik ! Hanem ez igaz ; 
hogy a’ nagy megrettened miatt az em
berek hideglele'sbe esnek; eiájuilnak, 
meg merevednek, meg nénmilnak, meg 
bolondullnak , vérrel izzadnak, egyszer
re meg öszüllnek, meg halinak sott az 
oktalan állatok is meg döglenek ; lásd! *

8. Az is megtörténik néha : hogy az 
illyen hirtelen való halálnak az oka és 
magva már régen m egért, az illyen 
emberben: és ez a’ mostani megsértésé 
vagy megsebesLtése, tsak egy ártattlan 
alkalmatosság szerent való oka volt ép
pen most történt halálának.

R §.
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§ .  128 .

vT Gondviselőknek részek rő l tö r

ténhető hibák is igen n a g yo k : Meri u- 
gyan is; megteheti az örrvass; a’ ma
ga részéröl a’ leg szorgaliuatossabb, és 
a’ legböltsebb rendeléseket; rendellheti 
néki a’ legjobb Jeghasznossabb, és leg- 
szükségessebb orvasi szereket: a’ magá
val jól tehetettlen beteg is, lehet a’leg - 
engedclmessebb és a’ legjobb Patiens: 
de ha eléggé hűséges ’s szorgalmatos 
éjjeli nappali gondviselés és tisztázás 
éránta nintsen; mind ezek füstbe men
nek; és vege a’ szegény betegnek! — 
Innen igen helyesen ide illik, a’ Böltsek- 
nek ama bölts és örökös Torvénnyek: 
Bonum  ex  in tegra  c a u sa ;  m alum  ex  quo- 
h ibet defectu . Imét : Omne trinum  per 

fe c tu m !  a lle  g u te  D inge s in d  d rey . —
SDiC flute 33ct>icnuit0 til ÍCV U’itte D o 
c to r .

.§·
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§. 129.

Az Orvasi Törvényben minden
kor helyet érdemeli a’ Pathologusoknak 
ezen Kérdések: , ,E z vagy amaz sebess 
ember, az Ö sebje m iatt halt e' meg 
vagy pedig inkább, fsak a' sebet követő 
környüllállások ( symptomák)  m ia tt? — 
Ezen Problema megfejtése végett; min
den Orvass; Argusi szemekkel, a’ leg
nagyobb figyelmetésseggel, és jó lelki 
esmérettel vigyázzon: hogy; ezek vagy 
amazok a’ nyavalyás jelek (sym ptom a  
ta ) ;  az Ö D octori Philosophiája szerént; 
ezen ejtett sebnek valóságos, természe
tes , és minden idő hallade'k nélkül szük
séges kővetői e’ ; vagy nem? — Ha az 
első igaz: úgy mind ezeket egyedüli a’ 
sebnek vagy inkább a’ SebesitÖnek lehet 
tulajdonítani; ha pedig az utolsóbb igaz ; 
úgy a' halált, más e gyébb, és ezt már 
rövidebb vagy hoszszabb idővel meg 
előzött dolgok okozzhatták : következés 
koppén a’ megsértőnek tulajdonítani nem 

R 2 le



lehet. — — Példával mind a’ K érdés, 
mind a’ F elelet, világossabb fog lenni! 
p. o. Sebesittsék , üssék, vagy rázzák- 
meg nagyon a’ fö l! — ennek valóságos, 
természetes és minden idöhalladék nél
kül való következései, és személlyel 
nyavalyás jelei ( symatornata ) é követ- 
kezendök : A’ fö fájás , fó szédülés , föld
re leesés; rövidebb vagy hoszszabb elá- 
julas ; azután, szemkáprázás, setétüles, 
szemgörtsök, rángotások, szem-vágy szájj- 
félre húzása; szájjkeserüsége; fülítsengés 
füílzúgás; nem hallás, elkábulás; holon- 
dulas, álmosság; sott mély és szüntelen 
való álomba merülés ( lethargus);  ször- 
nyo hortyogás; tsúklás ; gyomor émely
gés , okádás : Rövideden ; Külső ’s belső 
érzékenységeknek megzavarodások; ke
zeknek ’s láboknak meghűlések; kör
möknek megkékülésék, ’s a’ többi; a! 
sebnek és a’ sebes tagnak minémüsége 
és mennyisége szerem.!!
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így kell minden egyébb sebek

ről is gondollkodni ! — Mivel tudjuk az 
Anatómiából és Physiologiából; Hogy 
valamint minden testtagjának , más, es 
személyes alkotmánnyá, ereje, köteies- 
se'ge es munkájja vagyon: úgy a’ Pa
thologic és Semejotica szerént ; minden 
tagnak; más, es szemellyes sebje; e's 
minden sebnek más, es szemellyes sym- 
ptomai vágynak,

§. 130.

Az edd Ιο; mondottaknak terme- 
szetes következései tehát tsak ;

1. A' Doctornak e's az Ite'lö Bírák
nak az Ö ite'leteket; a’ sebnek halálos 
mivoltára ne'zzve; tsupán tsak a’ sértő 
vagy gyilkoss fegyvermek külső formáj- 
jától, m ekkorra, e's millyenvoltától felír 
függeszteni éppen nem lehet. — De

2. A’ sebnek mennyisedétől és mi- 
némüségétől; úgy szintén a’ megsebesi- 
teít tagnak, vagy tagrésze'nck nemess,

vagy
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vagy nem nemess voltától sem lehet tsak
magától. — Továbbá

3. A’sebet követő halálnak rövidebb 
vagy hoszszabb időre lett haliadásától 
sem szabad. — Mind azon által

4. Ha a’ megsebesített a’ sebje után, 
tsak harmad napig nyomorogjon is; már 
a’ gyilkosnak ne'melly Jurista Páíronus- 
si, ezt az Ö büne'böl mentegetni akar
ják ; és a’ halálnak okát nem ott és nem 
úgy keresik, a’ hol és a’ mint keressni 
kellene.

3. Mások tsak S napokig kívánnák, 
hogy még e'llne és kínlódna a’ szegény 
sebes beteg : már ekkor gyilkossókat 
minden bűntől üressnek és mentnek len
ni akarják.

6. Némelly gyilkoss pártfogói, a’ 
ic*dik napban keresik az ó gyilkossok
nak ments - vagy oltalom - várát. —

7. Más ítélő Bírák pedig, meg egy- 
ne'hány holnapok után is üldözik szegény 
felebaráttyoknak gyi]kossát; és igasságos

boszsz-
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boszszdáliást kivannak rajta, mind az 
isten mind a’ Haza, mind a’ Termeszét, 
mind végezetre az Orvasi Törvény sze
rént, állani. — Utollyára és

8. Hogyha a’ sebnek, a’ megsebesi- 
téssel okozott nyavalyás következései 
(sym ptom ata) egész esztendeig tartot
tak is; és a’ megsebhedeít egy esztendő 
múlva halt is meg: az illyen gyilkoss 
fejére, esztendő múlva, is haláloss Senten
tial mondottak a’ Lón gobár dús ok. — és 
igen természetesen , böltsen és méltán is!!

p. És végezetre a ’ történet szerént 
való sebesitöt pedig, akár hallyon meg 
az 6 sebesse, akár nem: mindenféle 
Törvény mentegeti. Maga az Ur Isten, 
világossan meg parantsollta. Mosesnek: 
Hogy a’ történet szerént való gyilliosok- 
nak , a’ Kanaán földén 6 olvasd hat men
tó-vagy oltalom - várókat rendellyen; 
a’ hová szaladván, életek menten ma
radhasson!! *

Ä

4. Aloss i 3.5 · . verseiben.n, iá· 1.3· i-h év
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§· »3 ».

A ' Tagoknak különkúlön és sze 
mély es ScbjeirÖl.

I* Ä  Koponyának sebjeirol. mellyek é 
következendök :

1. Λ' koponyának megmezitelenitése , 
melly is akkor történik; midőn vala- 
melly félszakütés által, a’ koponyaböre 
lehúzódván, a’ mezítelen tsont, gondvi
selés nélkül, könnyen tsontf'enét kap
hat: azomban illyen nagy ütés alkal
matosságával, az agyvelő is könnyen 
nagy rázást, rendülést szenvedvén , idő
jártával , elébb vagy utóbb könnyen ha
lált okozzhat.

2. A' koponya meghasadása az , mi
dőn a’ tsontok , az Ő foglalásaikban, a’ 
nagy és erőszakos ütés m iatt, egymás
tól ellnyillnak: és úgy mindazon által; 
hogy a’ tsontok egymást érik.

3. A  koponya meg törése , az; mi
dőn a’ tsontok egymástól annyira ellváll-

ϋ. . nak ;
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vak ; hogy a’ nyílást kézzel tapogatni 
és látni lehet.

4. A' koponyának ellenhasadása , 
vagy ellentörése, a z ; midőn a’ nagy 
ütés által, nem a’ meg ültetett; hanem 
a’ szomszéd kaponyatsont, nyílik-vagy 
törikmeg. — Ezeket , ha az agyveid 
meg nints sértve: maga a’ természet 
meg gyogyittya.

,5. A' koponyatsontyainak kemény 
megütése, mindenkor veszedelmes; mi
vel a’ tsontokban gyulladást, genyettsé- 
g esed cst, fenét, a’ kemény anyának , 
( durae matris)  a' kaponyáíól való el
válását, ebben, az agyvelóben , és ezek
nek ereikben sérelmet, és igy elébb vagy 
űtobb, halált okozzhat.

6■ Ä  koponyának megrázásá és megren
dülése , az; midőn valakit valamelly 
eröss ember üstökénél fogva keményen 
m eg-rázz; vagy keményen pofon vágg; 
vagy elesvén, fejét keményen megüti; 
vagy pedig valaki valamelly lágy és pu

li a fa



hafa durungal valakit főbe ütt; ez is az 
6-dik szám alatt elölszámlált okokra nézz- 
ve, sinlödo nyavalya által, elebb vagy 
útobb eleiünknek keserves ve'get vethet.

7. Ä  koponyának béhorposztúsa a’ 
m eg-lett embernel, mindenkoron tsont 
töresse! járr: a' tsetsemöknél pedig, tsak 
behorpadd vagy béhajoll, Ez is ámint 
kissebb vagy nagyobb; a’ szere'nt kis- 
sebb vagy nagyobb ; ártattlanabb vagy 
veszedelmessebb nyavalyás tüneme'nyeket 
okozzhat.

8. A' koponyabörén esett külömbbfele 
sebek p. o. a’ m etsze tt, vá g o tt, törődött., 
e's szúrt sebek. — Az első három sebe
ket, többnyire maga a’ természet meg- 
gyogyittya. — A" szúrt seb sem vesze
delmes, ha, nem m ély: ha pedig az,, 
agyvelöre be'ható; többnyire $lcbb vagy 
útobb halált okozz.

§ .  132·
II. A z Agyvelönck szintén úgy sokfele 
sebjei vágynak. De

266 = = = = =

i.
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1. Ha ezek, tsekélyek , ha vágott 

es m etszett sebek; nem veszedelmesek, 
es többnyire maga a’ természet meg-gyo- 
gyitíya őket.

2. Ha pedig mélyek; ha szintén egy 
kis tövei szúrt sebek is; többnyire ha- 
lálossak; meg pedig mennél mélyebbek: 
annál hamarább halálossak. — Mivel a 
Természet’ oltalmazó fedele alá rejtetett- 
nemes részek közzül: annál többen sér 
tetödnekmeg!

3. Az agyvelonek, és ennek 3 K ér
geinek vagy Hártyáinak * meggyulladá- 
sok ; melly az erőszak «tán , néha mind
járt, néha későbben a’ hetedik, vagya’ 
tizenhetedik napon élet veszedelemmel 
erkezikel. — Néha ezt mindjárt Szélütés 
követi. — Néha későbben a’ halál. —

Néha

* A’ leg felső hártya, kemény vagy jó anya (du
ra meninx -vei dura mater) a’ második pókháló 
hártya); tunica aranea, vel arachnoidea) a’ har
madik kegyes anya (pia mater) az Anatómu
sok szerént.
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Néha pedig a' genyetlség a’ falon vagy 
a’ füleken , avagy más utakon kifolyván, 
a beteg meggyógyult. — Ne'ha illyen 
esetekben , a’ kemény vagy jó anya a’ 
koponyától elválik; — néha pedig ösz- 
ve szakad; néha pedig holmi széles kék 
fekete fenés foltokkal tellyes; néha vé
gezetre a’ fellbonczoláskor az agyveJo 
külső kérgét ( durammeningem vel duram- 
m atrem )  genyettséggel egészszen bé bo
rítva talállyuk.

4. Az agyvelönek megrázása vagy' 
megrendülése, az a’ veszedelmes sére
lem; meüy az agyvclo munkáit elron- 
t y i; az ettől függő érzékenységeket, 
mozzgásnkat eltörli; sokszor vér - és éle» 
tereket meg szakaszt, a’ mellyből vér- 
ki öntést, vértavazást, szélütést, fövizi 
vizibetegseget ’s egyebet okozz, a’ nél
kül; hogy kívülről ólly tetemes sérel
met lehetne észre venni.

Ezen agyvelöm egrázásdt; az ezt 
követni szokott nyavalyás jelekre ( symp-
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tamata)  nezz ve; három gráclusokra kell 
fiell osztani. Ugyan is

a. A ’ leggy enyébb megr ázásnak jelei 
ezek; A’ fö fájás, főszédülés ; á’ sze
meknek káprázások, ideig való megho- 
má!y csodások , elgyengülések : de a’ 
mellyek elébb vagy utóbb elinullnak.

b. A ’ keményebb Jómegrázásának je 
gyei: A’ rettenetes és soká’g tartó főfá
jás; főszédülés, gyakor elájúlás, meg
merevedés Csyncope vel deliquium ani
mi) ;  nyavalyatörés; fül zúgás , fülltsen· 
gés , nagyot hallás, megsiketülés; néha 
a’ szaglás megtompulása; a’ szemeknek 
megmerevedések , szélütések ; meghemá- 
iyosodások; meggyogyithatattlan belső 
hályogok, és örökös vakság.

c. A  legkeményebb f o  megrázásának 
jelei: az élet-és a’ vérereknek elpatta- 
nások: innen a’ vérnek , a’ szájjon, órr- 
likakon füleken, és szemeken való ro
hanó folyása, és végre áz óriás lépések
kel siető halál.



,5· Az a gyve lőnek ős zve nyomása 
melly meg esik; mindön az agykopo
nya üregeben, akármimodon, vagy a' 
ve'r; vagy a’ ve'rsavó , avagy a’ gyulla
dás után szármozott genyeltség kiöntödd- 
vén; az agyvclöt meg nyomja. A’ hol 
jegyezzd - meg!

a. Ha a’ kiöntött v é r , az agyko
ponyatáblája és a’ kemény anya között 
tavazz, (a ’melly igen gyakran megesik) 
éppen nem veszedelmes. — Ha pedig

b. Ez a" tavazo vér, a’ kemény a- 
n y a , a pókháló , és a'kegyes anya ala tt, 
az agyvelöben , ennek hasatskáiban, és 
a’ fenekén tavazz: a’ szomorú követke
zések m iatt, mindenkor igen veszedel
mes. — Annyival inkább;

c. Ha egy bizonyos helyen, egy
megszűnés nélkül való nyomo , nehéz , 
tom pa; de egyszers mind, igen kemény 
és érzékeny fájdalom  vagyon ; úgy hogy, 
az illyen szerentsétlen, mind álmában, 
mind azonkívül, akarattya ellen is <?da 
apdoss. — Továbbá d.

2/0  ------------------
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(L A' ίο szédülés, ájulás, kábulás; 

a’ fülzugás, a’ fülltsengés , nagyothallás; 
a’ szemeknek megmerevedések, néha 
szüntelen való rángotások; a’ szemtsil- 
lagoknak kitágulások, kiszélesedések; 
álmosság, mélyálom ; hortyogás; és azon 
részeknek, a’ hol a’ vér tavazz elseny- 
vede'sek, érzéketlenségek, a’ tapintásra 
hidegségek, szélütések és meghalás.

§· *33 .

Az Orvasi Törvény t tudok , ezt 
állít ty  áh j hogy: A z agy velőnek megrá
zása , ennek öszvenyomása vagy megnyo
mása között im e’ következendő kü- 
iömbbségek vágynak, úgymint:

1. A z agy velő m egrázását, a’ már 
bőven elöllszámláít nyavalyás tünemé
nyek mindenkor nyomba követik: az 
oszevenyomást vagy a' megnyomást pedig 
későbben, tudniillik, sok (minuták) szem
pillantások , órák , napok, sott néha 
hetek, és holnapok múlva jelennek meg 
a: nyavalyás jelek. 2.
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i .  Néha az öszve- vagy a’ m eg-nyc- 

más u tán , a’ természet időt nyervén, 
az illyen tavazo nedvességet a’ test sze- 
rentsésen, és minden szomorú követke
zés nélkül béiszsza.

3. Ha pedig be nem issza, vagy be 
nem ihattya: akkor egyedül fsak a’ bölts 
és az alkalmatos Orvasi segedelem mu
tathat , a’ bizonyos halál ellen, egy bá- 
torságos kikötőhelyet.

4. Hogyha pedig, akármelly tavazo 
nedvesség, az agyvelöben; ennek ha- 
satskáiban; és fenekén vagyon; akkor, 
sem a’ természetben, sem az Orvasi me
sterségben , a’ halál ellen, semmi ments
vár sem lészen.

5. Néha végezetre a’ főnek sérelmei: 
az élet - és a’ vér-ereknek az érzö-inak- 
nak CN ervorum )  atyafiságos lineáján;a’ 
belső részekben is, p. o. a' tüdőkben, 
a’ szívben > májjban, lépben, és egyebek
ben , gyulladást, és holmi örökös sin- 
lödő nyavalyákat, tudniillik; a’ külső’s

belső



belső érzékenységeknek szembetűnő hi
báit; szélütést; száraz -vagy vízi-beteg
séget; örökös görtsöket, tagoknak resz
ketegségét (trem u lam ) belső hájagot, 
vakságot ’s a’ többit okozzhatnak,

III. A z Abrázat sérelmeiről.

2 7 3

§· 134.
Hlyének : A’ kom lóinak; az or- 

czának: az órrnak; az ajakaknak ; a’ 
Szájjnak ; a’ szájj üregének; a’ nyelvnek ; 
a’ szemeknek ; a’ füleknek , a’ nyálozásy 
va g y  ά nyálathozo ikrás húsok’ és a’ 
rágáseszközeinek sebjeik ; ezek ugyan az 
életet el nein oltyák: ezt mind azon ál
tal , annyiban a’ mennyiben alkalmatla
nabbá és nyomorultabbá tehetik.

1 V , A. Nyaknak sebjeirol.

§· '35-
E z , a’ bőrön ; a’ húsos részen 

( musculus)  és az ikrás húsokon (glau- 
Julae) kívül; e’ következendő nemes 
részekből á l l : a’ miilyenek p. o.

a i.
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i . A’ 7 > az az , hét ts igákból álló 

n yak-gerin cz; ennek üregében (vagy 
barlangjában) le'vo Tövisses velőjével 
( medulla spinalis vel oblongata)  egy- 
gyütt.

2 A’ szájj üregének fenekén nyíló 
két lyukak tudniillik : Az s  ■> az a z , öt 
karikákból álló LélekzŐ - ( Larynx  , Tra
chea , seu aspera arteria) ,  és ennek há
ta megett fekvő nyelő -gége ( Pharynx , 
Fances seu Oesophagus) ,

3 . A’ 4. az az , négy N agy érzőe
rek ζ 4 majores nervi) .

a. A’ 2. ~  két vándorló érzőerek ( 2. 
nervi vagi) ,

b. A’ 2.-y- két oldalközi érzöerek 
(j2. nervi intercostales) .

4. A’ 4· -V- négy nagy életerek ( 4. 
magnae arteriae)  a’ mellyek közzül.

a. A’ két külső álomhozo, gégékbe 
já ró  vagy gégékbe fellhágo ( 2-ae arteriae 
externae caroticae, soporales seu alias 
Laryngeae et Pharyngeae)  életerek.

b .



b. A' 2. belső álomhozó agyvelöre 
feilhágo életerek ,· ( 2. arteriae internae 
soporales Caroticae seu cerebrales) .  Itt 
vagyon

c. A’ Tövises életér-is (arteria  spi
nalis ) .

5. A’ nagy 4. y- négy vérerek ( Ve
nae 4. jugulares)  niellyek közzül hason
ló képpen vágynak:

a' K é t külső nyakvérerek (duae ve
nae jugulares externae) .

b. K é t belső nyakvérerek ( duae ve
nae jugulares internae) .

§· 136.
A’ Nyaknak sebjei szinten ollyak 

és annyifélék, mint egyébb tagokon; p. o.
1. A bőrön való tsekéíy sebek min

den veszedelem nélkül vágynak.
2. A’ / o , - az aisóáll- a’ nyelv- a’ 

nyelvfélhold for májú tsontoiskája - (o s ' 
hyvides) ;  a lélek zö - a ’ nyelögégc szá jjá , 
húsos:; részeinek (musculorum) sérelmei;

S 2 a’

2 7 5



a’ fő forgatását, a’ rágást, a’ nyelest, 
és a’ szózatot meg ronthattyák: de ha
lált tsak történet szerént okozzhatnak.

3. A" m e tsze tt, vágott és a’ tsektUy 
sebek; itt is többnyire minden veszede
lem nélkül vágynak: ha tsak valamelly 
személyes hibájja, ezen sebet einem ve 
szedelmesitette!

4. A’ szúrt sebek kiváltképpen ha 
egyszers mind m éljek  i s ,  mindenkor és 
mindenütt a’ legveszedelmessebbek. — 
Sokszor ennek megüte'se is halálos.

§ . >37*
A’ N ja k  nemessebb részeinek seb- 

je i e’ következendök:
1 k A’ njakgerincz velőjének (medul

lae spinalis)  sebje; akár vágás, akár 
szúrás , akár metszés által történ t: de ha 
magrát a’ velőt érdeklette: mivel ezt a- 
zonnal Szélütés követi: Telljességgel 
halálos s.

Minthogy azomban, valamint 
a’ fő : úgy ez is szenvedhet a’ sérelmen

k i-

2 7 6
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k ív ü l; üte'st, megrázást, vagy megren
dülést; még pedig mennél közelebb, a’ 
f ío szszú  vagy a’ Tövisses velőhöz ( me

dulla oölongata  seu spinalis) :  annál ha
marább halált okozzbat! — mivel illyen- 
kor is, a' kiontott vér, a’ vérsavó, a’ 
genyettség; és végre az eltört, vagy ki- 
ficzamodott nyakgerinez tsigája; halá- 
lossan meg nyomhattya az ebben lévő 
velőt. „

I :  M :  A’ félfíczamodását, ha 
hamar é rik : igen könnyen helyre lehet 
tenni!

2. A ' nyakgerincz ts ig á s -  vagy az  
álom hozó belső (c a r o tis )  életérnek sebje ; 

minthogy a’ vért itt megnem lehet ál
lítani : T e lje s s é g g e l  haláloss.

3. A' kü lső  álom hozó  vagy {carotis') 

életérnek sebje is: M agában  haláloss : de 
minthogy ezt egy tanult és hűséges seb- 
orvasi k é z ,  lekötheti: T e lje s s é g g e l  ha· 
lálossnak nem állithattyuk.

4.
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4. Ä  lélekzögége ajtajánál ( Adámal

májánál: ( pornum Adam i) felmenő éle
lemnek ( arteria larjngea)  sebje is igen 
veszedelmes, és ottan attan haláloss.

5. A' külső nyakvérérnek (venae ju
gularis externae)  sebjét; minthogy annak 
módja szerént öszve lehet szorítani; és 
lelehet kötni, nem veszedelmes· — De

6 A belső nyakvérérnek sebje (vénát 
ju g : internae)  mindenkor felette vesze
delmes.

7· A' Vándorló és az oldalközi nagy 
érzöerekriek ( vagorum et Intercostalium  
nervorum)  sérelmeik, mindenkor Tel- 
lyességgel halálossak. — Oka ; mivel e- 
zek nélkül; sem a’ tüdők, sem a’ szív, 
sem pedig a' hasüregében lévő belső ré
szék , szükséges munkáikat éppen nem 
tehetik.

8. A  nyakpereczczeinél eredő ; is in
nen ismét a’ Lelekzögége szájjához ( La
rynx. aspera a rter ia , fauces ); vagy az 
Adám álmájához (pornum Adámi vel car

tilago
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tilago thyrvidea)  viszszatéro erzöerknek 
( nervorum recurrentium)  meg sérte'sek 
nem haláloss: hanem a’ szozathangját 
többnyire, meggyogyithatattlanul el
veszi.

9. Ä  lelek zöge gének sebjei leginkább 
e’ következendő bajokat okozzák; úgy
mint :

a . Ha a szájj üregébe a’ nyelveti- 
gazzgato tsont felett (oshyodes)  a’ sebek 
be'hattnak: a’ nagy vérfolyáson kívül; a’ 
levegő, a’nyál, azétel és az ital, azon 
a’ seben keresztül kifolynak.

b. A 'seben kijövő levegő a’bőr alatt 
Szélkorságot okozz.

c. Nagy szórekedtséget és szotalan- 
ságot is hozz magával. De azomban az 
is igazz;

d. Hogy tellyességgel gyógyíthatók 
az itt és ezen módón esett sebek. —· 
Hanem

e. Ä  lélekzo gégefejének ( capitis a- 
sperae arteriae vel laryn gis) sebjei; mi

vel
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vei sokkal érzékenyebbek; görtsöss - és 
imsrángotással járó hurutot okozzván; 
sokkal veszedelmessebbek.

10. A' N y  előlegének, v. az eledelek 
tsatornájjának ( Pharyngis seu Oesopha
g i )  seöjei sem halálossak; de tsak ugyan 
veszedelmessek ; aze'rt:

a. Mível a’ nyelögége, a’ lelek 
zöge'ge'nek háta megett fekszik. — Innen

b. Sokkal melyebben; következes 
ke'ppen, ennek sebjei is melyebbek; es 
igv ezen sebekkel több részek sértetöd- 
nek meg; annakokáért is ;

c. Hogy minden megsértetett részek; 
minden következés nélkül, tökélletesen 
meggyogynllyanak, ritka szerentse!

11. A’ Puska sebek ( lő tt sebek); va
lamint a’ testnek minden egyébb tagja
in; ügy a' nyakon is, a’ m ettzctt és a 
vágott sebeknél veszedelmessebbek. — 
Mivel a’ szomszéd részeket sokkal ve
szedelmessebben öszve marczangollyák.,

V.



§. 138*

Ezek kétfélék: A. Külsők
B · Belső sebek

•Al* A' külső Sebek ezek :
1. A’ bőrön való, és a’ böralatt le

vő szövevényt ( textum cellulosum) ;  
úgy szintén , az inas húsokat érdeklő, 
tsekélly , vá g o tt, m etsze tt, és hasított se
bek : a’ mellyek, tsak valamelly más 
ókból, p o. a’ vérnek romlottsága, a’ 
megmérgesitett e szk ö zz , a’ gondviselet- 
lenség miatt ’s a’ többi; nagy gyulladás
ba nem jönnek; éppen nem veszedel
mesek.

2. Itt is, valamint minden egyébb 
részeken, a’ m ély , a’ szú r t, a’ tö r t , és 
a’ púskasebek, a’ többek között minden
koron kegveszedelmessebbek.

3. A’ nagy m elybeütés, a’ mely meg
rázása ; ezek után, a’ tüdőkben lévő é-

let-

V. A' melynek sérelmeiről.
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let - és vér-ereknek megpattanások, ezek
ből a’ vérkiöntés; a' vérokádás; vérkö
pés; vérfolyás; vértavazás; a’ tavazo 
vérből, gyulladás; a’ gyulladásból g e -  

nyettség; a’ genyettségbol, rothadás vagy 
fene, a’ rothadásból, halál következik.

4. A’ nagy életereknek megsértések : 
ha szintén külsők is halálossak. p. 0.

a. Az állperecz élétérnek seb je ; a’ 
mint sok szomorú példák bizonyítják.

b. Az Oldaltsontközz életérnek sérel
me is Magában haláloss ha alkalmas 
Seborvosi kéz egyszerre nem éri; m é g  

pedig annál inkább; mennél közelebb 
esik a’ seb, a’ hátgerincz tsigájjához; 
mint ezen életérnek eredetéhez. De

c. A’ m eljtsont vége felé való seb 
i s , veszedelmes: mivel ott ez az Élelér 
a’ Tsetsbimboéleterébe nyílik.

Ezt a’ sebet pedig e’következen
dő jelekből lehet megesmérrni:

o. A’ helyének és fekvésének sz e -  

méllyes mivoltából.
0 0 ,



oo Hogy az OldaltsontközzéleterébÓl 
ki íojyo vér szép világoss: de nem ol
iva n haooss, mint a’ tüdőkből ki folyo
vér.

ooo. Hogy ezen sebből k i lövellő 
vér: nem a’ lelekzet vevéssel; hanem a’ 
pulsussal tart.

3. A’ külső Csecséletér sebje is; ha 
szintén külső is : mind azon által ha nem 
T e lje sség g e l; de bizonyára Magában 
haláloss. — Kiváltképpen

6. Az aszszonyoknál, ez a’ Csecsé- 
leter sebje; mindenkor veszedelmessebb: 
mivel itt könnyen következzhetik gyul
ladásból genyettségesedés; a’ genyettsé- 
gesedésből, mirigyess keménységek; a’ 
mirigyes keménységekből igen veszedel
mes és többnyire gyogyithatattlan Csecs - 
rá k : ha tsak egy tanult és alkalmatoss 
Seborvosi kéz, ezt jó eleve gyökerestől- 
kinem irtya.

7. A' mely - és az Oldaltsontoknak 
betöréseik és békorpadásaik is többnyire

ha-

2 8 3
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halálossal: mivel a’ a’ tüdőket öszve 
nyomják ; ezeknek hártyáikat boszszon- 
tyák; gyulladásra ingerük; a' gyulla
dás után genyettség; a’ genyettség után 
pedig rothadás, vérköpés; nehéz lélek- 
zés, zihálás (a sth m a );  hectica, mely ví
zi betegség: mind ezek után egy lassú; 
de bizonyoss halál következik.

8. Valamint a’ Nyakgericz - úgy szin
tén a’ Hátgerincz - tsigáinak egész kifi- 
czamodásaik , eltöréseik, és sebjeik egy- 
gyaránt halálossal.

B  ·  A' melynek belső Sebjeirol.

§· 139·

Ezek, tsak akkor veszedelmes- 
sek ; tsak akkor Tellyességgel halálossal:, 
ha mélyek; ha az üregbe behatok; és 
ha ezek által, ezen üregben lévő nemes 
részek meg-sértődtek.

A' melyüregébe beható sebeket, 
ezekből lehet megessmérni!

1 .
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1. Ha a’ levegő, minden b e - es ki- 

le'lekze'ssel, ne'inü ne'mü tortyagó han
ga! járr ki - is be', a’ melyürege'ból, és 
i d ebe.

2. Ha mely sebjehez tártván a’ gyer
tyát, ennek lángját lobogtattya.

3. Ha akármelly be'fetskendezett 
nedvesség, ki fele' nem folly.

4. Ha a1 sebmérö ( Seborvasi vékony  
tö )  ebbe bébotsáttattván, ebben egy
szerre mint-egy ell-vagy be'- merüli.

§· 140.

A  mdyüregében , e’ következen
dő nemes részek sértetödhetnek m eg; 
ngymint:

i. A’ két tüdők; minthogy, ezek 
legnagyobb helyet foglallnakell: leg több 
veszedelmeknek is vágynak kite'tettve; 
a’ miilyenek.

a. A' külső erőszak, a’ nagy ese's, 
a’ nagy üte's által lett nagy megrázások, 
a’ nagy ereknek megszakadásuk: a’ hon·

nan
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nan a’ vérköpés, a' vérókádas, a' vér
nek ezen üregben való tavazása, a ta- 
vazo ve'r meggyulladása, ennek ge- 
nyettségesedése, ebből az egész vérrotha
dása, fenéje, a’melyvizikorság 's a’töb
bi és igy elébb vagy utóbb egy bizonyos 
halál.

6. A' tüdőknek megnyomások ; mel- 
lyet vagy a’ versavó; vagy a’ seben ál
tal a’ tüdőkre berohanó levegő; vagy a» 
kiöntödött vér okozz. — Illyen seben 
a’ melyfellnyitással ( Paracenthesis)  sem 
lehet semmit segíteni: ha tsak a’kifolyó 
nedvességnek okát nem gyogyithattvuk.

c. A’ tüdőknek sebjeik is kétfélék: 
tudniillik.

a. Tsekélyek és a’ külső szilien va
lók , mellyek magokban meggyogyull- 
hatok.

ß. M élyek , a’ nagy erekre, és a’ 
tüdők száraikra be'hatók; ezek Telly es- 
seggel halálossak.
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§· 1̂ 1·

Az élő emberben a' Tüdők sehr· 
je lt megesmérhettyük:

a. Abból: bogy a’ megsebesített; a- 
zonnal és szüntelen szárazon köhög.

ß. A’ sebből kifolyó vér, ízép vi* 
lágospiross, és haboss.

2. A’ szívzatskojjának tsekélly seb- 
jei is, éppen nem halálossak: dea ' me
lyek , és a szívzatskoban vértavazást o- 
kozok : Tellyességgel halálossak. — így 
szintén.

3. A' szívnek sebjei: m égpedig, a' 
mély sebek, ha a’ szív  kamaráiba és 
gyomrotskáiba behatnak; azok az em
bert egyszerre megölik.

4. A’ K ereszt - rekesz ( diaphragma) 
(Ez az a’ vastag hártya , a’ melly a’ 
melynek üregét , a’ Has üregétől elva- 
lasztya) sebjei is: Tellyesseggel halálos
sak: azért:

a. Mivel ennek sok érzöerei miatt 
{n erv i)  véle együtt , az egész agy velő  
is veszedelembe jönxi. k.
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b. Az ezen felmenő nagy életeinek 

(arteriae magnae); azalájövö nagy üres 
vérérnek ( venae cavae defcendentis) ;  az 
eledelek tsöjjének ( oesophagi) ;  a’ párat
lan vérérnek (vene azygos); és a’ Fe~ 
jérve'rtsatornájjának sebjei is (ductus chy~ 
liferi vel ductüs thoracici)  Tellycsséggel 
halálossal. — Mivel

c. Ennek megsértésével, minda’Ze- 
lekzés ( Respiratio)  ez az életnek legszük- 
ségessebb munkája ; mindaz emésztettnek 
a’ testből való kiküszöbölése, mind a’ 
magzatnak kihajtása te ljességgel meg- 
akadájozztatik.

5. A’ lü d ö k  Közzfalának (M ed iasti
n i)  nagy sebje is; mivel e’ miatt, mind 
az eledelektsöjje; mind a’ nagy eletér; 
mind a’ páratlan vérér; mind pedig a’ 
Fejérvértsatornájja szenvednek: Tellyes- 
se'ggel halálos.

VI



Λ' Has üregének sérelmeiről.

§. 142.
Ezek kétfélék: I. Külsők. II. Belsők,

1. Ä  külsők valamint egyebütt, 
itt is sokfélék ■, mert ugyan is :

1. Essnek a’ bőr színén való tse- 
kély , m etsze tt, vágott sebek; mellyek 
is, nem veszedelmessek !

2. A ’ m é ly ; s zú r t;  tört és puska 
sebek: mivel nagy szakadásokat, tökös- 
ségeket, gyulladásokat, és tsöss sebe
ket okoznak, sok részeket öszve mar- 
czangollnak; nagy vér - és élet-ereket 
öszveszaggatnak; mindenkor veszedel
messek. — De

3. Az ü tö t t , vert és a’ rongált se
bek leg  veszedelmessebbek , mivel szél
ütéseket, szakadásokat, gyulladásokat, 
rothadásokat ’s fenéket ’s a’ többi: ezek 
«tán pedig elébb vagy utóbb bizonyos 
halált okozznak. — Sótt

-------------  * § 9

VI
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4· Sokszor egy ’s két a’ máj - cs a’ 

Lep- tájjá kemény ir.egkenése; úgy  szín- 
te'n egy csekélly külső Hasbaiiiés sok
szor sokaknak halált okoz. — A’ mi több !

5. Meg a’ Hasüregébe belátó se
bek is tsak abban az esetben veszedel
mesnek : midőn ollyan nemes veszek ser
tödnek meg; a’ mellyek valamelly ned
vességnek bor kiontását, és tavazását 
okozzák.

6. Végre az is megtörténik: hogy 
sók mély és nagy sebek is, egy tanúit, 
próbált, alkalmatos, és hűséges orvasi 
kéz, idején ’s korán , az áldott termé
szetnek , segítségére jővén, szerentsés- 
sen meg gyógyulnak.

§· 143.
A' Hass-üregének belső sebjei e’ követ- 

kezendök.
1. Ä  belső részek' nagy zsák· 

jóknak ( Peritonaei)  ; a' belek' Takarék- 
jóknak ( Omenti) ;  a’ vékony beleknek tar
talék hártyájok (m eseraei);  és a’ Vas·

tag
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tag belek’ fodor Hájjaiknak ( mesocoli 
serelmeik nem veszedelmesek ; ha tsak 
valamelly gyógyíthatatlan Életér sérel- 
nie , gyulladása , ’s a’ többi, nem követi!

2. A’ gyomornak sebje ; meliy is 
annyi érző-és élet - ereknek legnagyobb 
tanyájok lévén , többnyire ; Telly esség* 
gél haláloss. Ezt a’ sebet a’ többek kö
zö tt, ezekből legbizonyossabban meg
lehet tudni; úgymint:

a. A’ seben az eledelek és italok 
kifollynak e’ '! Továbbá

ß. A’ sérelmet e’ következendók 
nyomba követik; tudniillik : a’ gyomor- 
émelygés; a’ hányás; a’ véres székezés; 
a’ nagy bádjadság; szívnehézség ; szív» 
dobogás; fíilzúgás, fultsengés ; elajulás; 
a’ hideg verejtékezés ; csuklás ; inas rán- 
gatás; kezek ’s lábok meghűlések, kör
meik megkékülések; a’ Hippocrates á- 
brázattya; végre a’ halál.

A’ halál pedig annál Oriásabb lépések
kel siet.
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a. Mennél keményebben megrázó· 

d o tt, és megütódött a’ gyomor a’ meg- 
sebesités alkalmatosságával.

b. Mennél nagyobb a’ gyomron e- 
sett seb.

c. Mennél nagyobb, több, és ne- 
messebb véredények , és érző-erek sér
tetődtek meg.

d. Mennél több vér és nedvesség 
folytki a’ has üregébe.

e. Mennél közelebb esett a’ seb, a 
gyomornak felső vagy alsó szájjához.

f .  Mennél telly ebb volt a' gyomor 
eledelekkel, midőn megsebesittefett.

g. Ha pedig a’ környülállások, a’ 
143 §· elölszámlált nyavalyás jelekkel 
C s y m p t o m a t a minden punctumokban 
mások, és külömbözök: akkor a’ seb, 
vagy M agában ; vagy tsak történet sze· 
rént; de Tellyességgel ugyan haláloss 
nem lehetett volna,

§-



§. 144.
3. A' Beleknek sebjeik, e’ kö

vetkezendő esetekben veszedelmesek és 
kalálossak; tudniillik:

a. Ha a’ seb , éppen a’ gyomor al
só szájjánál esik.

b. Ha a' belek, két 's három he
lyeken is, egészszen ketté vágattak; 
ketté szakadtak. — annyival inkább

c. Ha a' sebnek mivoltát, még más 
idejáruló állapotok is veszedelmeztették 
p* o. a’ többi között: ha a’ belek a’ 
inegsebesedéskor, valamelly régi, és 
megsült emésztette! tellyesek voltak; ha 
a’ megsebesedett ember, ez előtt; már 
felette fekete, erős, tsipös, sós, rot
hadt, sülyős , tsúzos, köszvényes vérű 
volt; ha a’ testén nemű némü kihányás 
volt; ha ez előtt nem régiben hasbéli 
vizibetegségben is vala; ha fazékas, ha 
léstő , vagy egycbb kiilömbb külömbb- 
féle mérgekkel bánó mester; és továb
b á , akár éppen ezért; akár pedig tu

laj-



2Q4 ---------
laj ion teste es vére alkotmánnyá miatt 
gyakran a’ kolikában kínlódott,

ci Ha a' sebek ollyan beleken ess, 
nek, a’ mellyeknek tüzes természetű 
szomszédjaik vágynak; a’ miilyenek p.
o. a’ inájj, a’ májj alsó hézagjában fék* 
vö epezatskó; a' vesék; a’ vesék tsé- 
v é i; a’ vizellet hójagja; ’s ezek miatt 
hamar gyulladásba, genyettségesedésbe 
és fenébe esstenek. — Igaz ugyan, hogy :

e. Néha ; ámbár igen ritkán is , a’ 
beleknek sebjeik, vagy magok között; 
vagy a’ szomszéd rész sebjé v e l , szeren- 
tséssen ös zve nőnek; és ig y : halálossak 
nem 1 észnek.

f  És végezetre, néha pedig még 
a’ Véghurka szájjá (a’ természetes emész
tett uttya is ,) úgy elrongáltatik , hogy 
a’ ganéjnak más utat kell nyitni : ha 
Seborvási mesterség által történik; mes- 
terse'ges seggnek ( anus artificialis)  ne
vezik .* de néha a’ természet maga is 
nyitt alkalmatos utat.

§·



§. 14 5 *
A belek' Sebjeiknekje le ie következendő«.

i. A’ szüntelen való helybéli bél
fájdalom, égés, tsipés, lüktetés, gyűl* 
ladás ’s a’ többi.

z. A’ hasnak fájdalmas feszülése.
3. A’ Sebből kifolyó eleven, aludt, 

és fejér-vér ( chylus) .
4. Mind a’ vizedet, mind az emész- 

tét véres.
3. A’ seben ganéj-szag jönn-ki.

§· 14·6»
4. A’ Májjnah veszedelmes é* 

halálos scbjei ezek:
1. Ha ennek, mint Xülömben is tü

zes természetű belső résznek sebje után, 
nagy gyulladás 's ennek következése 
támadott.

2. Ha ennek sebje mély; annyival 
inkább ha a’ rnájf állattyába; és ennek 
epezatskójába béható. — a’ honnan

3. Ha mind a’ vér mind az epe- 
kiöntése bov.

4 .
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4. Ha a m ájj, valamelJy külső na

gyobb vagy kissebb megütés, nyomás, 
meg rázás, vagy megrendülés által; a’ 
megsebesede's alkalmatosságával meg
rongálhatott.

§ 147.
A' M ájj személlyes Sebjeinek különös Je

lei ezek:
1 Ha a’ seb, epe'vel elegyes ve'rt önt.
2. Ha a’ has ürege felpuffadott eg 

kifeszdlt.
3. Ha a’ fájdalmak e'ppen a’ jobb 

váll lapoczkáig, e's a’ nyakik felhatnak.
4. Ha a’ hányás epés es veres; úgy 

szinte'n a’ vizellet e's a’ sze'k is.
5. Ha a sárgaság az egész testen 

le'vö bort ellfutotta. — annyival is
6. Ha a’ májjncik állatbeli hibája, 

daganattya, mirigyes volta, e's porha- 
nyossága is ide-járult.

148.
j .  Ä  Lépnek sebje veszedelmes 

rs halálos mindenkoron.
i.
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1. Ha, külső színén való, és tsekély 

is: de ha nagy gyulladás követi.
2. Ha a’ seb mély vagy valamelly 

más állapot által a’ miilyenek: a’ da
ganat , dugulás , keményedés, mirigyek, 
gyulladás, genyeltség, ’s a’ többi, ez 
előtt meg volt rongállva; és ez az e- 
gész belső rész , természet ellen elfajult.

§· 149.
6. A’ má’j és a’ lép között, a’ 

gyomor alatt fekvő , legnagyobb ikrás~ 
húsnak ( P ancratis) nagy sebjeis; mint
hogy ebben, igen sok élet- vér - és ér
ző-erek (n erv i)  öszvejönnek: azomban 
ennek megsértésével; igen sok jó és 
szükséges nedvesség és vér kiöntödik: 
T eljességgel halálos.

§· lio .
7. A' Veséknek sebjeik, mind tü

zes természetekre ; mind fekvésekre , 
mind formájokra, mind alkotmányokra
mind állattyokra nézzve; valamint más

bel-
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belső részekben : itt már sokkal inkább 
külömbbözőbbek: — Halálossa/i ezek

i . A’ meilyek ha szinte'n külsők , 
tsekcllyek is : de minthogy ezen belső 
részek, az egész emberi testben lévő 
lúgsónak tanyái sött mívhelyei, ezek min
denféle- gyulladásra, rothadásra és fe
nére szerfelett hajlandók.

ü. A’ puska , s zá r o tt , l ő t t , mély , 
és szakadást okozó sebek a’ vesékben 
Tellyességgel halálossak: mivel ezek ál
ta l , sok vér és vizellet kiőntödik a’ Has 
üregébe, mellynek természetes követ
kezése a’ halál.

§· ' 5 1·
Jé Veséknek sebjeit személyessen e’ kö. 
vetkezendökből esmérhettyük meg: —· 
Ugyan is

i. A’ lágyékokban többnyire szün
telen való, égető, szúró, éles, lökteto 
és éppen a' tökszékekig elható fájdalom 
vagyon.
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s. A’ megsértetett oldalfelül való 

tökszék görtsössen feli felé rántódik.
3. A’ vizellet mindenkoron vérrel

elegyes,
4. A’ gyomor fájj; háborog, éme

lyeg , és hány : innen még a’ fö is ká- 
bú ll, a’ szoros atyafiság miatt.

5. A’ has felpuffad, kifeszüli; és 
ha a’ halál meg nem előzi; a’ vizi be- 
tegséget einem kerüli.

§· li2 .
8. A' V izellet tsöinek vagy tsa- 

tornáinak sebjei is halálossak. azért:
1. Mivel ezek teílyesek sok Elet- 

vér-és érző - erekkel.
2. Mivel a’ vizellet tele lúgsőval, 

és némü nemű rothadt levegővel.
3. Mivel ezek nélkül, a’ vizellet el- 

borittya az egész has üregét, és a’ vért.
4. Ezen okokból; a’ sebet egy ve- 

szedelmes gyulladás , genyettségesedés, 
rothadás, vagy lene ; ezt pedig égj' el
kerülhetetlen halál nyomba követi.



§. »53·
g. A' Vizellet zatskójának sebje- 

iröl jegyezzük meg :
1. Ha fr issek , ha m etszettek, nem 

halálossak; a’ mint ezt a’ szerentsés 
Kökimetszés ( Lythotornia)  is mutattya^ 
De

2. Ha tö rő d ö tt, ha szag g a to tt, e's 
ha puska - sebek mindenkoron halálos
sak. — Mivel

3. Ezek által a’ ve'r e's a’ vizellet, 
az ege'sz has ürege't elönti.

4. Ne'ha minden seb nélkü l; a ’kül
ső nagy ütés által i s ,  a’ hójag haláloss 
gyulladásba jönn : mellybol elébb vagy 
utóbb halál következik.

§· 134*
ÍO, A z aszszonyi méhen esett se

bek is veszedelmessek, és többnyire ha
lálossak.

I. Az elöl és hátul lévő; forró, lú
gos, erős és csípős nedvességgel tellyes

3 0 0  ---------

szom·
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szomszédjai m iatt: p. o. a’ vizellet hó- 
jagja és a’ véghurka miatt.

2. Mivel a’ m éh, az érzöereknek 
egy legnagyobb tányájok az aszszonyi 
testben; ezért is felette igen igen érzé
keny: innen ezen legkissebb seb is fe
lette fájdalmas; a’ nagy fájdalom pedig 
mindenkor nagy gyulladást, a’ nagy 
gyulladás sok genyettséget; ez hirtelen 
rothadást, mellyböl ismét siető halál 
következik.

3. Mivel az élet - és a’ vé r-e rek 
nek is ,  a’ méh igen nagyszállások: an- 
nakokáért középszerű seb is tenger vért 
önti. — Kivált

4. Ha a’ seb a’ felserdülttségnek esz
tendei után ; a’hószám idején történik.— 
annyival inkább

3. Ha a’ méh terhes; a’ szüléshez 
közelgeto; vagy éppen a’ szülés fájdal
maival küszködő: illyenkor mindenfé
leképpen kettős a veszedelem.

6 .
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6. Sokszor a’ goromba kezű Rába 
is a’ Szülés a la tt; kivált a’ Fordítás al
kalmatosságával ; a’ méhben : szakadást 
fe lfordu lást, le járást, és halálos gyulia* 
dást okozzhatü! —

§. 1.55.
11- A' Férfiúi Nemző részeknek 

sehjeik, mellyek a’ Has üregében vágy
nak p. o. a’ mag sinegeknek és a’ mag- 
hójagotskáknak : T e llj ess égg e l halálos» 
sak. — Mivel ollyán véromlás támad * 
a’ mellyet meg nem lehet állittani.

§.
] 2. A' mosdó csontoknak , a’ lá

gyék gerincz tsigáinak sérelm eik, töré
seik , nagy m egrázásaik, rendüléseik, zi- 
tése ik , többnyire halálossak; a’ már 
sokszor mondott okokért.

§· 157.
13. A’ kezeknek és lábaknak seb· 

je ik  többnyire gyógyíthatók ; még pe
dig annál inkább, és annál szerencsés



sebben: mennél távolyabb esik a' seb , 
üZ e le t· és a’ vér - tr  tórsökéhez : és ha 
halálossak is , tsak Magokban vagy tsak
Történet szerént lesznek halalossak.

\

A’ T e llj ességgel halálossak a- 
zok a' nagy élet- és vér '■ereknek seb- 
je ik ; úgymint:

i. A" mellyek ott sértetnek meg* 
a mint valamelly üregből kijönnek: 
mivel az 6 öszvehúzó erejek miatt* e* 
zen üregbe azonnal bébujjnak , és itt a’ 
négy vérontást, semmimódon meg nem 
lehet állítani; p, o.

a. Hlyen a’ Tzombéletercnek (a r te 
riae Cruralis)  sebje; a’ Pupártius kö- 
telekjén (super ligamento P u partii) fel
ly ül. — Hlyen

b. A’ hónaly alatt való életérnek seb
je; & mint al mély üregéből kijönn: mi
vel itt a’ Vérfolyást, sem a’ Lekötés 
( per deligationem)  , sem a’ Tagnak el
vágása által (amputationem') semmimó- 
don elállitani nem lehet : következés-

kép-
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képpen az ebből kiomló vér , az égész
mely üregét elönti; és az életnek ne
mes munkáit azonnal elöli.

2. Ä  kezeken es lábokon esett szú rt, 
tö r t t , sza k a d t, ü tö t t , m ély , és puska
s e b e k kiváltképpen, ha a’ tsuklókon 
essnek azok a’ sebek; az itt könnyen 
történhető gyulladás , genyettségesedés , 
rothadás, fene; a’ hús lerothadás, a’ 
tagnak elszáradása, mozzdulhatatlansá* 
g a , és a’ meghalása m iatt; mellyböl az 
egész testnek halála is elkövetkezik, 
többnyire halálossak. — Néha pedig

3. A z érzóinaknak öszveszaggatások 
m iatt, egyszerre haláloss görtsökbe e- 
sik a’ Patiens (vagy beteg), — Ollykor 
pedig

4. Az is megesik; hogy valamelly 
nagy Életeren a' nagy ütés m iatt, p. 0, 
a’ térdhajlás alatt való élet vagy  verő· 
éren , olly Tsomóss vagy zatskóss da
ganat ( anevrysma)  származik: melly* 
nek, ha a’ Seborvasi kéz jókor eleit

nem



3 °S
nern veszi, elebb utóbb halált okoz. —. 
Mivel

5. Menne! nagyobb ez az életérnek 
zn tskója: ebben a’ vér annál ros/szeb
bül fo ly , és akadozz: melly miatt itt 
kelevény; ebből pedig hamar: Tsont- 
fene ( caries ossium) támadd. — Néha 
pedig.

6. Ezen zatskóban lévő aludt vér
ből, a* megrázás, vagy megrendülés 
által, egy darab elvállván: a' vérfor
gást egészszen elzárhattya : mellyböl is
mét hálái következik.

7. Ezen életérzatskós daganattya  
( anevrysma)  ha elpattan ; sokszor egy
szerre meg öli, — Kivált:

a. Ha ezen zatskoss daganatnak , 
mind a’ hártyájja , mind külső bőre egy
szerre elpattan : ha tsak a’ verb ly ás a- 
zonnal einem állittathatik. ·— Ha pedig

b. Ennek tsak a’ belső hártyája pat
án e l;  akkor az egész bőrallyát elbo-

ü  rit-
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rittya a’ v e r: mellyböl ezután egy las
sú ; de bizonyos halál következik. — 
Ha végezetre

c. Ezen É letér zatskóss daganat- 
tya  az életereknek nemű némii hibás 
és nyavalyás mivoltokból származott; 
akkor semminemű Seborvasi segedelem
nek COperatio)  helye sem lészen.

8. A' kezeknek és láboknak el
tűrések és kificzamodások éppen nem 
halálossak: mindazonáltal, vagy a' Stb- 
orvass; vagy a’ beteg; vagy a' Gond
viselőknek hibájjok miatt; sokszor Tör
ténet szerént halálossakká vállhatnak.

V. F ejezet’. Ä  M érgekről és a' megé- 
tetésröl.

§. ΙΪ8.
A’ mérgek a ’ Természet mind 

a’ három Országainak, azok a’ termé
szetes és mesterséges hozománnyal és 
lakossai: mellyek az élő testhez; akár 
kívül; akár belöll; hozzá férkezzvén; 
ennek igen nagy, sott néha tellyesség-
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geí kipotolhatattlan kárt okozznak; ezt 
elébb vagy utóbb, néha minden fájda
lom nélkül vagy elaltattyák; vagy pe
dig a’ legrettenetessebb kínok között 
ölik meg.

§■ 1.59·
A’ m érgek , a’ többek között a’ 

következendő utakon és módokon árt
hatnak leginkább; úgymint:

a. Ételben, italban, vagy orvas- 
ságban, ezt megétetvén vagy megitatván.

i>4 Klisz'.irban a’ véghurkán béfets- 
kendezvén.

c Az orrlyukakon tobák gyanánt 
felszivatván.

d. A’ lélekzögégén mérges testből 
füstöt tsinállván. Hlyen példát látott 
Zacchiás Pál a’ Romai Pápa Doctora is*

e. A’ füleküreaén, valamelly mér
ges dolgot ezekbe tsepegtetvén.

f .  A’ méhszájján, vagy a’ vizellet 
r-üján , oilyas mérget be'fetskendezvén.

ü
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g. A’ bor által; az egész testet , 

egynéhányszor valamelly kenőttsel be
kenvén·

/>. Hajj porral; valamelly mérges 
hajjporral fejét gyakran bintegetve'n.

/. Fördó által, valakit egynéhány
szor mérges fördóbe ültettvén.

h. Füst által , a’ millyet sok mér 
ges testekből gerjesztenek sok tudatlan 
rósz lelkű , javas Vén Aszszonyok, sze 
gény hoszszas nyavalyában sinlodó íe_ 
lebaráttyoknak örökös veszedelmekre.

/. Mérges testekből haláltokozó gőzt 
gerjeszteni legkissebb mesterség.

/τι. Némelly mérges dolgoknak meg- 
szagolások miatt is, meghallhat; lega 
lább örökre elromollhat az ember. — 
Hlyen szomorú példa történt ezelőtt 
mintegy i788*dik vagy 1789-dik esz
tendőben Beregh Vármegyében, a’ Tar- 
pai erdőben , a’ hol egy derék Úri em
ber ; bizonyos szükséges dolga végett 
Hintójjábol le szállván az erdő szélben

le-
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leüllvén egy mérges gombának történet 
szerént esett hoszszss szagolása m iatt, 
egyszerre elájult, elesett, elhalt annyi
ra .· hogy az Inassa és Kotsissa mintegy 
megholtat í'eltévén a’ hintóba, ’s Be- 
reghszász félé vivén ; tsak ugyan nagy 
nehezen és sokára életre jött; * de tö-. 
kéiletes eszére soha sem jöhetett.

n. A’ tudatlanság pedig talám leg- 
számossabb embereket megöli: midőn 
tudniillik, a’ tudatlan és vigyázatlan 
S e b o rva so k ; annyival inkább az úgy ne
vezett: J a v a s o k ; az orvosságnak sem 
erejit nem esmérik; sem mértékét nem 
tudják; sem idejét meg nem határoz- 
hattyák : annyival inkább, hogy a' nya
valyához és személlyesen ezen orvos
sághoz, szükséges dhetát rendellyenek; 
ezt tolok kívánni $em lehet,

o.

* Tekintetes K o lo svá ri Síimnél' szorgalmatos 
orvoslása által, kiis ezen Tek. Beregit Vár
megyének akkor rendes Physicussa volt.



3iö ---------
o. Némellyek pedig nérnú nérml 

ártatlan tudatlanságból öllnek meg má
sokat méreggel. —- Nem régiben tör
tént itt Székes Fehér Vármegyében il- 
lyen tragéd ia ; (mcllynek magam szem
mel látott tanúja vagyok) hogy t.i. egy 
bizonyos Aszszonyság Rősnikábol vagy 
egérköböl ( Arsenicumból)  magának Or- 
czakenötsöt készíteni akarván ; ezt egy 
nagy fazékban eróssen fözzte a' tűznél: 
azomhan ezen mesterségét senkinek tud
tára adni nem akarván; a’ Szakátsnéj* 
ja ezen fazékból (minthogy a ’ víz e- 
gcszen tisztának látszott) ételeit ártat
lan tudatlanságból fel·öltvén, az egész 
Ház n ép , ollyan veszedelembe esett; 
hogy ha hamar én mint Doctor nem 
értem volna; az egész Ház elébb vagy 
utóbb kihalt volna. ^ 

____________________ _ P -

* Ezen méreg ellen vaJó Orvasság ( antido
tum)t a’ négy annyi meleg vízben feloldozott . 
szappan , p. o. i font szappan, 4 font m e le g  
vízben , ebből H ahn eim i szerént egy meglett
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p. Nemelly mester embereket pedig 
egyedül a’ magok tulajdon kézrnivek , 
e's mesterségek miatt öllmeg a’ méreg; 
szeme'llyesen azokat a’ kik, mérges szí
neket e's mázokat tsinállnak, ezekkel 
dolgoznak, a’ millyek különössen a’ 
Fazekasok Festcik ’s egyebek. Itt Fejér- 
váron is halt meg már egy  Fazekas be
tegem az úgy nevezett Festők colikáj* 
jában (colica  pictonum).

Igen tanátsoss e's hasznos volna, 
az efféle mester embereknek: ha min
den reggel , sott napjában ke'tszer is , 
kezek fejeit olajjal be'kennek! ezen kí
vül; ha minden nap egyszer ’s ke'tszer 
is olajos eledelekkel éllne'nek !!

§. 160.
I· M atériájokra ne'zzve a' M érgek sok 
felék ; ugyan is :

I.

ember , igyon minden 4 minutumban \  finzsá- 
nyít; e's igy 2 óra alatt igya meg ezt mind. 
Jók minden olajos, tejes és kövér Klisztirok, 
ételek és italok, az eczet és a’ lúgsók ’s a’t.
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1. Némellyek természetes mérgek: 
de mindazonáltal, főzéssel, sütéssel, 
száradással , porrá töréssel, keveréssel, 
’s egyébb Chemiai munkák által; az ö 
mérges tulajdonságaikat ege'szszen le
vetkezik; és a’ legjobb orvosságokká 
vállnak.

2. Ellenben, más magokban ártat
lan do’gik pedig; az illyes kézzbefor- 
gatással, elegyítéssel ’s a’ több efféle 
munkákkal; mérgekké vállnak, mintNp. 
O. a’ kényesé , a’ konyhasó, a’ salétrom  
savanyu ’s a’ többi ártatlanok· de ha a* 
salétrom savanyúhoz , negyed rész kony· 
ha só savanyút elegyittünk, ebből lé
szen a’ választóvíz ( Aqua Regia vel A- 
qua R eg is)  melly szörnyű méreg. így 
az eleven kényeséből egynéhány latot sott 
félfontig is bé lehet olajba venni, min
den veszedelem nélkül; sott akár víz
ben, akár borban, akár pálinkában, 
mind egy! egy szóval: semmiféle or- 
vasságbol sem lehet egyszerre  ennyit hé

ven-
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venni oily ártatlanul mint ebből; de a- 
zomban, ha konyhasósavanyuban felöl- 
vaszfyuk; akkor: Tűzzel megemelt rágó 
kényesö corros.) le'szszen belőle;
melly méregből 3. vagy 4· árpa szem- 
nyi is megöli, ’s a’ többi (a’ mint majd 
alább meg láttyuk).'

3, Némeliyek pedig tsak bizonyos 
környülállásokban ; bizonyos idejekben; 
bizonyos országokban; bizonyos földön 
egy vagy más bizonyos egabrontsa alat 
mérgek: külömbben ártatlanok* p. o*né- 
m elly növevények  Olasz országban, mint 
a’ többek között: a’ Rhus toxicoden
dron, egy bizonyos fa- vagy tsemete- 
neme is mérgessek ; nállunk pedig ép
pen nem mérges. — Némeliyek a’ völ
gyekben mérgesek; a’ hegyeken pedig 
ártattlanok, mint p. o. egy vad saláta  
neme — némeliyek ismét gyenge korok
ban eledelek : vén korokban mérgek ; 
mint béka virág f  Ranunculus sceleratus) 
sott

4 .
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4. Meg az embereknek termesze

te k , nevele'sek, lakóhelyek, élés mód- 
jok , szokások ’s a’·többi is; igen nagy 
külömbbséget te'sznek a’ mérgekre néz
ve; ugy hogy lassanként sok mérget is 
megehetik és megihatik az em ber, min
den élete veszedelme nélkül p. o, az 
Opium nekünk kitsiny mértékben, mély 
és veszedelmes álm ot, kábolást, inas- 
rángotást, sott halált okoz: a’ Törököt 
pedig 60 7° 8o, sött több tsöp Ópium 
i s ; jó katonává, és a’ halált a’ leghi
degebb vérrel megvető nagy vitézzé  teszi.

j f .  1 6 1 .

II. A' külsomivoltokra nézzve a’ . M ér
gek kétfélék ; úgymint: A Láthatók B
Láthatatlanok.

A  A’ Láthatók vágynak a’ Termé
szetnek mind a’ három ; t, i. A. A z ál
latos B* Λ' Növevényes és C. A z  Ásvá
nyos Országaiból; a’ mint alább meg
láthatni!

B



B  A  Láthatatlanoknak mondatnak 
a’ Természet mind a’ három Országai
ból való Gőzök ; úgymint :

A A z állatos mérges Gőzök, p. o. 
a’ bezárt, és a4 tisztátalan ’s veszedel
mes betegekkel tellyes Ispotállyoknak 
gőzök; a’ fris és eleven körös bogarak
nak testekből kijövő szag; úgy szintén 
némeliy tsudálatos természetit és gör- 
tsökre hajlandó, emberekre nézve a’ mats- 
ka és egér szag: mellytol egyszerre el
ájulnak, elhallnak. Ha valaki tudva és 
önként, másnak ellenére és rontására, 
tsak ezeket tselekeszi is, az Orvosi Tör
vényt nyilvánságossan megrontotta : mi
vel senkinek egésségét, és életét, még 
tréfából sem szabad koczkáztatni! — 
Már pedig az illyen gőzök a’ lélekze- 
tet elnyomják; az érzöerekben az élet
erőt eloltyák ; sokszor tsömört undoro- 
dást, hideglelést, hányást, elájulást, 
és hálák is okozzhatnak. —-

-----------  3 i i

B,
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B. A' Növevényes országbeli gő

zök is , halált okozók a’ miilyenek p. o. 
minden me'rges növevények’ g ő ze ik , a 
mint a’ 159 §· m. száma alatt való pél
da is bizonyittya ; illyenek a’ bürök; 
nyers kender, diófa 's a’ többi. — Sött 
a’ legjobb szagok is megzavarják némel- 
lyeknek egésségeket. — Az Orvasi His
tóriák sok ollyan példákat emlegetnek, 
a' kik a’ sáfránnyal tellyes zsákokon fe
küdvén megholtak , a’ mint Hippocrates 
Galenus es Aristoteles bizonyittyák : sot 
némelly érzékeny Személlyek a ’ leg ώ ά 
gább és legkedvessebb szagu olajokkal 
megkenvén hajókat, e’ miatt szörnyű 
főfájásba, szemeik vérességbe ’s egész 
testek inas rángatásba esnek; ha szin
tén magok, ezeknek okát nem tudják!!

C. A z Ásványos gőzök is igen 
veszedelmesek, a’ többek között; igen 
könnyen halált okoznak.

I. A' rosnika vagy egérkő ( arseni* 
e i)  g ő zzé , ezt a’ gőzt meg lehet esmér-

iu
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ni a' több ásványos gőzök között; ím e- 
zekböl, u. m.

a. A" foghagyma szagból.
b. A’ vízben e's egyébb hideg tes- 

ekben egy kis fejér vékony börötskét 
formálnak ezek a’ gőzök.

c. A’ büdösko májj fel oldozzván- 
nyában, barnás fenékhányományt tsi- 
nállnak.

d. Az efféle gőzben kínlódó em
ber felfúvódik, görtsökbe, inasrángo- 
tásba esik, ’s úgy hallmeg.

II. A ' büdöskö gözzéneli eppen ezen 
most elölszámlált következései vágynak,

III. A z ón gőzei a’ Festők colicáját 
okozzák C colicam pictonum) a’ mellynek 
megesmérteto béllyegei a’ többek között: 
Az egész has üregét , a’ lágyékoltat, és 
a’ hátot elszaladgáló kegyetlen fájdal
mak : de a’ melly fájdalmak a’ nyomás
ra nem nagyobbodnak; a’ köldök, és 
a’ véghurka szájjá mennél nagyobb a' 
nyavalya: annál inkább bé húzódnak;



318 *------------
a’ has fenn akad, az eme'sztet száraz , 
juh vagy ketske gane'j golyóbisokban 
nagy erölköde'ssel mégyen e l : izzadsá
ga h ideg; kezei lábai gyakran e'rze'ket- 
lenek, megmerevedtek ’s a’ többi.

IV. A' gáliczko savanyú gözzeit meg 
lehet esme'rni különösen a’ büdöskö szag
ró l ; továbbá, hogy a’ Vas, e's a’ réz e· 
de'nyeket szeme'llyes e's tulajdon rosdá- 
jokkal vonnyákbe'; a’ szemeket e's az 
orrlyukakat tsipik ’s marják; ve'gezetre 
az ezüstöt is megbarnittyák megfeketitik.

V. A' tűznél megemelt rágó Kénye-O
SO corros. J  g ő ze i, a ’ szemeket tsi
pik, mardossák, gyulladásba hozzák; 
e's nyálozást okozznak.

VL A' kényesö készitménnyeinek e- 
gyébb gőzölgései is hirtelen való nyálo
zást e's torok gyulladásokat okoznak. — 
Ve'gezetre sokfele porok vágynak; a, 
mellyeket, ha az emberek, tobákgya- 
nánt fel szívják , külömbb külömmbfe- 
ie veszedelmekbe essnek. p. o. igen ve-
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sidelines por a’ közönséges tobúk köz
zé elegyített ópium·, mivel ez az agy- 
velöt elkábittya, kissebb ’s nagyobb ve
szedelembe ejti.

VII. Végezetre vágynak a’ gőzölt 
között is ,  szinte'nugy K á b ító k , fo jto k , 
csípők , rágok , égetők ’s a’ többi.

§. 162.
III. Származásokra nézzve a’ Mérgek 
háromfélék ; úgym int:

1. Ä  Természetes mérgek p. o. az 
egérkö ( arsenicum)  ; a’ bürök ( cicuta)  
a’ farkas répa , farkas bab, farkas gyö
kér (  aconitum ) ( v e l  uva versaJ ;  s a’ t.

2. Ä  természet rendén kivid való 
mérgek mint p. o. A’ veszettség mérges 
matériája a’ kutyában, és ennek nemé
ben vagy famíliájában ( myasma hydro- 
phobicum)  a’ melly önként származik 
fsak ezen állat faijában.

3. A' mesterséggel készült m érgek, 
mint p. o. A’ kénveso majd minden ké-
szhménnyei nagyobb vagy kissebb mér

ték-
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lékben mind halálos mérgek : holott az 
eleven kényesö (amint fellyebb a’ 160 
§. 2 száma alatt említettem) a" leg-ár- 
tatlanabb orvasi szeri úgyszintén a 'pis- 
kolcz ( antimonium)  magában igen ár
tatlan : de ha Konyhasó savanyúban feli 
olvasztyuk: akkor ebből le'szen a1 pis- 
kolcz vaja ( butyrum antimonii)  melly 
szörnyű méreg. — így szintén ha a* 
kényesöt konyhasosavanyób n fel olvasz- 
tyák: ebből lészen a’ Tűzzel megemelt 
rágó kényesö corrosiv.) ollyan mé
reg , mellyböl egynéhány á paszemnyi 
akárkit is megöli: ellenben ezen rette
netes méreg; ismét Lúgsoval öszve e- 
legyittetvén, újjra ártatlanná lészen. 
Továbbá az ezüst magában ártatlan do
log; sott némelly Természetvhgálók en
nek némü nemű érzöereket erősítő or
vasi erőt tulajdonittanak: de ha ezt a’ 
salétrom savanyúban fellolvasztyák, lé
szen belőle : pokolkő (L ap is infernalisJ; 
ha végezetre ezt a’ pokolkövet ismét a-

kár-
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Itármiben felolvasztyák, ez az olvasztván 
egy a' legátkozottabb mérgek kozott; ’s a’ t.

§· 163.
IV. Hazájukra nézzVe a' mérgek ismét
háromfélék; úgymint:

A A z Ásványbéliek. B  Ä  Növevény m 
béliek. C/ A z Á lla t országbéliek.

A  A z Ásványbéli mérgek ismét
háromféleképpen ártanak; tudniillik:

A. Néméllyék eszközképpen a ma
gok keménységekkel, alkotmánybéli mi
voltokkal, hegyes> éles, és vágó vagy 
metsző sarkaikkal vágják és sértegetik 
a’ tesiet p. o. a’ kem ény, és az imigy 
s amúgy öszve tört tűzkövek, üvegek’ 
akár kívül akár belöl férjenek a’ test
hez ; azt halálossal) megrongálhattyák.

B. Masok , a’ magok eröss tsipöss,· 
és rágós mivoltokkal, mardossák, bosz- 
szontyák, és gyulladásba hozzák a’ tes
tet; ennek híg részeit pedig megritkít- 
íyák, rothadásra készítik; és így, min
denképpen az élet erőt le-rontyák, és
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a’ háláit sürgetik, siettetik, üljenek p.
o. akár a’ magokban lévő; akár pedig 
más ásványokkal öszve kötött némeily 
savanyúk , tudniillik: a'gáliczkő- a" Sa
létrom- a’ konyhasó savanyúságok ; úgy 
szintén ezen utolsókból álló Királyviz 
( \ j  R eg ia )  Ezek nagy mértékben meg
ölő mérgek : ha pedig' vízzel, illendő
képpen meghigittyák, vagy kismérték
ben adják; a’ legjobb orvosságok. *

C. Némellyek végezetre, érzöinain- 
kat elkábitván, megtompitván; belső ré
szeinket bétömvén béduggatván nedves 
részeinket megsűr/tvén , megaltatván, 
kötelességeik tellyesittésében halálossan 
meggátollyák , és lassanként elébb vagy 
utóbb ölik meg a’ testet. Hlyen lassú és 
alattomos mérgek e’ következendok ; úgy
m int: A’ fekete ónból való görög fejér, 
vagy kendőző ( cerussa plum bi, vel sa-

* Ezek ellenvaló orvasság (antidotum) sokfé
le p. o. A' biidösko’ májj, a’ lúgsó, az olaj ’s a’ 
t. Ha pedig hirtelen és inég az elsó utakon e'ri 
az Orvos az okos bánytató , hasat hajtó &c.
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túrni \ ) ‘, a’ fekete ónnak pora (magis
terium plumbi vel Saturni t i) ; miniom 
vagy a’ fekete ónnak mész vörös pora 
( minium_); Lithargiriom , vagy félig ü- 
veggé égett fekete ón ( Lithargyrium ) ; 
a' fekete ón czukra (a’ fekete ónból e- 
rös eczettel lerágott por) ( Saccharum Sa
turni t i )  ezt az ö édes iziért nevezik 
a’ Chémicusok Czúkornak ; a’ zinkum, 
és a’ fekete ón gáliczköve (a’ fejér gá~ 
liczko) (  Vitriolum zinci vel plumbi)  ; A' 
fekete ón finom pora (ex tractu m a)^ex
tractum  plumbi vei satúrni 1j ) \  Amaz 
hires, az agy nevezett Tojfa * vagy 
Neápolisi V iz (F ejér egér keiből és feke
te ón ezukrábol k ész íte tt, igen kedves é- 
des izü  : de a' leg gonoszszabb lassú és 
alattomos m éreg); A’ fekete ón ezukrá- 
val (vagy egyébb készítménnyel) meg- 
szeplösitett (m eg m érgesített) ( mangoni- 

X 2 sa·

* A' Toffa nevii felta/álónéjátol, ki is elébb
paievMoban azután pedig Neapolislum árulgatta ezt 
*’ vizet Bari Sz. Miklós mannája neve alatt.
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satum)  bor; egy szóval: a’ fekete ón* 
nak> akár savanyúkban , akár vizekben 
levő feloldozvánnyai; ennek minden le
helő kigőzölgéséi; idevalók: a’ minden 
fekete ónnbol, és ezzel öszve elegyített 
matériából való edények; illyen méreg 
a’ mész is akár oltott, akár pedig oltat
lan lett légyen az.' illyen a' nyers és é- 
gett gipsz ( gypsum crudum aut ustum)  
és minden mész kövek, ’s a’ többi!

§· 164,
Ezen elölszámlált, és több effé

le lassú és alattomos mérgeknek elébbi 
vagy utóbbi veszedelmes munkáik; és 
halálos következéseik; a’ többek között 
im e’ következendök: minden belső ré
szeinknek rnegdúgulások ( infarctus vi
scerum omnium) 1 az élet, - vér- és fe- 
jérvéredénnyeinknek öszvehuzások ösz- 
veszoritások; az egész vérnek és minden 
nedvességeknek megsürüdések, megalu- 
vá«nk ; a’ hasnak és a’ vizelJetnek meg- 
szorulások ; kegyetlen kolikás fájdalmak; 
az érzőinaknak naponként való gyen*
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oiilesek í a' külömbb küiömbbféle tatrok-•O J O
nak elesések; kezeknek és láboknak ősz- 
vehuzások; görtsök , inasrángotások , a’ 
tagoknak szüntelen való reszketések (tre- 
m u la )\ az egész testnek fonnyadása, 
száradása; lassú tolvaj hideglelés; az e 
gesz emberi test erejének szembetűnő 
tsökkenése, és mind ezek után követ
kező bizonyos halál.

Jegyzés!  Minden fekete ónbe'Ii 
isalárd mérgeknek, a’ legbizonyossabb 
Felfedezöjjök, az úgy nevezett: Hahne
mann próbálló nedve (Liquor Hah nem an- 
ni * probatorias) ( a’ mellyet alább bőven 
meg lehet látni) ebből, a’ Kérdésben 
levő gyanús borba, elegendőt tsepeg- 
tetvén, az egérkő és a' fekete ón a’

meg-

* Ezt a’ Tudóssak külömbözö módokon ké
szítik ; p. o. Némellyek a’ büdöska maijához', 
(Hepar Sulphuris) bor követ, mások borkő esz- 
szentiáját, kői többet hol kevesebbet. Jó pró
ba a’ letsepegtetelt borkő olaj 'is, (pl- Π  Per 
deHpúim).
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megzavárodott nedvből, a’ fenékre se
tét felhő formában lehűli. Ebből a’ fe# 
nékhányománbéli pórból, eleven szén
re hintvén egy részt, a’ füstfoghagyma 
szaga megmutattya; ha egérkő is, volt 
ezen elegyményben,

§. 16,5.
Lássunk már személíyessen, és 

egy gyenként az Ásvány országbeli mér
gekről, a’ miilyenek különőssen a’ fél- 
erezek ( semimetalla )  oxydák , közép sa
vanyúságok p. o.

I Az egérkő (arsenicum ) és ennek 
következendő nemei, úgymint:

a. A' termés egérkö vagy Kóbáld 
( Cobalt um)  ez az a’ közönséges légye- 
tetö ( pulvis mníCűfrwm)(^(51icgeH|tCtlt).

b. A’ veres egérkö (arsenicum  
rubrum)·, ezt a’ vörös egérkövet oltat
lan mész porával öszve elegyítvén; ez
zel tisztittyák le némelly napkeleti nem
zetek orczájokrol a’ szőrt és szakállat; 
és ezt ők hívják Rusmának,
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e. A’ fejér egérkö ( arsenicum al

bum) ez, ezukor fejérségü, édes izü , 
kevéssé tsipos, és vas szagu; a' vízben 
könnyen felolvadható; leginkább ezzel 
szoktak sok gonosz lelkű emberek, má
sokat megétetni.

d. Arany gle't, arany sárga, sár
ga egérkő (Arsenicum flavum  , A uripig
mentum , Sandaracha)  ennek mintegy 
heted része büdösköböl áll, — Ha pedig

e. Ezen egerkonek mintegy ötöd
része büdöskö: akkor ez Rubint színű 
vörös; és ekkor: Realgár a’ neve.

f .  Hogy ha pedig ezen EgérkÖ- 
nek tized része büdösköböl á ll : akkor 
ennek czitrom szine lészen ( Arsenicum 
citrinum)  és ezt jól megkell külömböz- 
íetni a’ narants szinü ege'rkStöl ( Auri 
pigmentum)  mivel ezen czitrom szinü e- 
gérkonek mérges volta megszelidithetetlen.

2■ A' fekete ón (plumbum sáturnus 
b ) és ennek minden lehető oldo2Zván- 
nyai, készítménnyé! p. o. a’ fekete ón

ezuk-



czukra ( Saccharurn Saturn/) s a’ többi 
igen sokak, amint fellyebh a’ 163 c, 
betűje alatt bőven meg lehet olvasni!!

,3. A' Rézz ( Cuprum, 5 Chemie is. 
Venus) es ennek készítménnyel ezek :

a. Az Ammóniái Réz ( Cuprum 
Ammonicale)  ez közz savanyu; melly 
áll; a’ gáliczkö savanyúban feloldozott, 
e's az ammóniái só szeszivei lehányatott 
Rézből. Ez \ f \  vagy 1 f i  árpa szemnyí 
mennyiségben több szép gyogyittó tu
lajdonságokkal bíró orvasság.

b. A' gáliczköves re'zz, vagy kék 
gáliczkö CCuprum vitriolatum  seu V i
triolun! caeruleum)  Ez is közz savanya 
mellynek alkotó részei: a' rézz , és a’ 
gáliczkö (vagy a’ catholicum) savanyu.

c. A' réz zöldje ( Viride aeris seu 
aceías aeris)  közzsavanyu , mivel ennek 
az állató re'szei is . az eczet e's a’ rézz.

4. Az Eleven kényesei ( Argentum νίΰ 
vum , JVIercurius , H ydrargyrus virgineus? 
vei H ydrargyrum  virgineum)  Ez maga-.

ban

$ 2 8
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ban íeilyesseggel ártatlan : de a* készül- 
mennyei mind mérgek; ezek pedig leg
alább VT. vagy VII.vágynak, tudniillik:

1. Az ás· ányos szeretseny (JEthi- 
>ps m ineralis) all kényessőböl és bÜt 
döskoböl.

2. A’ tűzzel megemelt rágó kény» 
eső ( Ϊ  s. hydrargyrus sublimatus corro
sivus) n konyhasó savanyúban vagyon 
az eleven kényeső feloldozzva ( M urias 
oxydi perfecti hydrargyri) .

3. A1 rágó , vagy emésztő viz 
(aqua phagedaenica) ez a" tűzzel mege
melt rágó kény esőnek , az oltatlan m ész· 
vizében való feloldozvánnya,

4. Az édes kény eső ζ  M erc. v. 
fíydr. dulcis ; Calomel vel Aquila alba) 
ez áll: az eleven kényeseiből, és a’ tűz? 
zel megemeltből. Ide való

,5. A’ fenékre lehányt fejér kény
cső (M ere. praccip. albus)  Ez á ll: A' 
salétrom savanyúban feloldozott; és a" 
konyhasó savanyúban lehunyt eleven 
kényesöböl, Ez különös Chemiai munka I
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6. A’ fenékre lehányt veres kény-

eső ruber) Itt is éppen, a' salé
trom savanyúban (vagy választóvízben) 
oldoztatik fel az eleven kényeső; mint 
a’ legközelébb való testben; tsak hogy, 
már itt az oldozó nedvet, tűzzel ker
getik el. — Ezen méregnek le vagy ki
rágó ereje vagyon.

7. A' Hahnemannak elolvadó kény. 
esője C? solub. H .)  Itt hasonlóképpen 
a’ salétrom savanyúban (vagy választó 
vízben) olvasztyuk fel elébb Jaz eleven 
kényesöt; és mész vízzel hánnyuk le 
fenékre.

5. A’ Piskolcz CAntimonium Ő vei 
Stibium ) ez is ártatlan: de az ébbol 
való 8 készítmények, többnyire mind 
mérgesek, u. ra.

j. A’ Piskolcz szerecsennye ( Ae
thiops Antim. V.  stibialis)  Ez áll : ele
ven kényesoböi és nyers piskolczból.

2. A’ piskolcz aranyos büdösköve 
( Sulphur aurat. antim .) Ez készüli: A’

for-
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ibi ró vízben felolvadt, e's azután a nyu
godalomban fenékre lehányt; nyers pis- 
kolczból és lúgsóbol.

3. Az Ásványos Kermes ( Cher- 
/nes mineralis)  á ll: nyers piskolczból és 
állandó Iugsóból.

4. Az Izzasztó piskolcz {Antim,
diaphoreticum)  Ez áll: a’ nyers piskolcz- 
bol és a’ kemény tűznél elpattogzott sa
létromból. „

3. A' Rulánd  áldott vize (y j be
nedicta JRul.J és a’ Huxhám piskolczos 
bora {Vinum antim. Huxhami) Ezek mind 
a’ ketten ke'szü lln ek: a’ piskolcz üvegé
nek a’ borban való feloldozvánnyából.

6. A’ piskolcz üvegje ( Vitrum an
tim .)  Nem egyebb hanem az úgy ne
vezett piskolcznak királyotskája ; avagy 
világossabban megmagyarázva; a’ Che- 
miai mesterséges kemény tüzznél, az 
öntő edénynek fenekére leszállóit min
den salakjától önként megtisztult; és itt 
üveg  formába öltözött piskolcznak leg-

ne·
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nemessebb essentiája , valóságos java; 
vagy inkább a’ legkeménnyebb mérge !

7. A’ Hánytatóborkő (T a rta ru s  
emeticus vel Tartris lixivae stibinius J 
Ez áll: a’ Piskolcz üvegjéből; midőn a* 
borkő savanyúban feloldozzuk; és min
den nedvit a’ tűznél el gőzöltettyük.

8- A' Piskolcz vaja M urias stibii 
oxydciti vel Butyrum antimonii)  Ez ké
szüli ; A' konyhasó savanyúban feloldo
zott piskqlcz k irály atskájábol, ’némeliy 
padkában vagyon még:

a. Piskolcz salétroma is ( Nitrum au- 
limonii) .

b. A’ Piskolcz’ büdösköves mesze; 
a’ piskolcz fejér mesze; Algeroth pora; 
Élet kény esője ( Calx stib. v. S-nii sul
phurata , 3 Algerothi ,· Mercur, v. Hy- 
drargyrus vitae) ( Életkényessojének rosz- 
szul nevezik; mivel ebben legkissebb 
kényeső sintsen. Ennek állató részei e- 
zek ; úgymint: A’ megégetett és finom 
porrá tört tsigatekenő pora 10 rész: bü

dös-
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dcskő 4 r. piskolcz 3 r. mind ezeket 
finom porrá törve'n, öszveelegyitvén  ̂
chemiai tűzhöz teszik , 's a’ többi.

6 A’ Fattyú ón vagy Czink ( Z in ■ 
kuni)  Az ebből való készülniények , im 
e’ következendók.

J. A’ czinkum m esze, vagy vi
rágja ( Calx zinci vel flores z in c i) ; ke- 
szüli a’ tűz által való megemeléssel!

2. A’ czinkumos vagy fejér-gá- 
liczkő ( Vitriolum album vei Vitr.iolum 
zinci seu Sulphas zinci)*

3. A’ Tutia ( 2  ut ia Alcxazdrinci) 
és a’ Fejér semmi (Nihilum  album ) úgy
szintén az úgy nevezett Pom pholix; ]£- 
zen három Patikai testek , tsak névvel 
külömbőznek egymástól: de mate'riájok· 
ra nézve mind egygyek : mivel mind a' 
hárman, az első szám alatt levő Zinkom 
lueszéből (Calce Zinci)  állanak.

7. A’ sárga arany (Aurum  iri Che
mia Sol Θ )  ebből vágynak:
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a, A’ királyvizben felolvasztott a* 

rany ( Aurum in aqua Regia solutum)  
( M urias auri) nem egészen helyes neve.

b. A’ menydörgő arany (Θ fu lm i
nans , vel ammonias ©r/ )

8. Fejér arany ( Platina ©ÜÍt>)
Sott igazán Téjszinü aranynak kellene 
nevezni, az ö valóságos színére nézve. 
Ezt legelsőben 1749-dik esztendőben ta
lálták fpl Amerikában.

9. Az ezüst (Argentum  in Chemia 
Luna) ebből vagyon :

‘ a. A’ Pokolkő ( Lapis infernalis sea 
N itras argen ti) E z semmi nem egyébb 
hanem a’ salétrom savanyúban vagy vá
lasztó vízben felolvasztott ezüst; a’ mely
nek olvasztó nedvet ( menstruum)  a’ tűz 
által elrepítik.

10. A’ Gáliczkő ( Nitriolum)  több
nyire Öszve vagyon rézze l, vassa l, és 
ónnal elegyítve, ebből való T estek?

a. A’ fejér gáliczkő ( Vitriolum  
album ) ez áll: zinkumból és gáliczkő· 
bői (a? mint már említödött},
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h. A' kék gáliczko ( Vitriolum cae

ruleum )  á ll: rézzből és gáliczkőból (er
ről is volt már emlékezet),

c. A’ zöld gáliczko, vagy Grispán 
Vitriolum ferri vei in Cheri ia M ars seu 
d  vei Vitriolum viride áll: vasból és 
rézzbol.

n .  Az -Ássványbe'Ii Savanyúságok , 
( Acida mineralia) igen sokan vágynak; 
a’ többek között.

a. A’ Gáliczko savanyu ( Acidum 
vitriolicum seu Catholicum)  közönséges 
vagy Catholicumnak, azért hívják a’ 
Cbemicusok; mivel ez leg több ássvá- 
rsyoknak felolvasztójok f menstruum) .

έ, A’ salétrom savanyu, a’ vá
lasztó viz (Acidum n itri seu aqua fortis').

c. A’ konyha só savanyu ( Acidum 
salis gemmae muriae seu salis culi naris) 
’s a’ többiek.

Mind ezek áital, igen sok erő
szakos halálok történtek öröktől fogva.

12.
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12. Az Égető lúgsók ( Actda cucct~ 
Ima) is igen mérgesek, a’ miUvenek p.
o. a’ többek t

a. Az Ammóniái savauyu ( Spi
ritus salis arum) .

b. Az Ammóniái so virágjai ( Flo
ras salis ammóniád.

c. A’ mege'gett szarvas szarva 
szészsze ( Spiritus cornu cervi sucdna- 
tu s )  ’s a’ többi.

Jegjezd-rncg ! A" legnagyobb és 
legkeme'nyebb me'rgekbol is igen jó Or- 
vasságok vádinak: ha annak módjával 
annak idejében, ’s mértében ellnek e- 
zekkel. — Innen igen böltsen mondja, 
ama bölts és hires Doctor Arneman * 
Égy jó leikiesméretü , egy vigyázó, és 
egy tapasztalt Orvoss Doctor kezeinen 
még az Ege'rkŐ (arsenicum)  is megszü* 
uik méreg lenni!! —

§·

* Justas Arnemanns pralit, tiicncynuttcl led 
' re Seite 179.
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§· ^ 9 ·

Ä  Jövevények' O rszágbéli m érgek , sok
kal számossabbak ; mint az A ssvá n y . 

Országbéliek', mindazonáltal a’ szomorú 
tapasztalás szerént; inkább tudatlanság 
m iatt, hogy som szántszándékkal ö'lnek 
meg ezekkel másokat. — Illyenek a’ töb
bek között p. o.

1. Az Opium, vagy a’ Fejérmák- 
szárleve ( Opium )  melly is annak ide
je , módja, és mértéke szerént jó or- 
vasság; külömben halálos méreg. — El
lenben a’ Törökökben szivet élleszto és 
bátorságot gerjesztő eszköz.

2, A’ Fekete és fejér Eelénd vagy 
bolonditó-fü ζ H yosciam us niger e t albus.

o· A’ vizibürök ( C icuta aquatica)  

ez is felette mérges. A’ többi két ne
mei sintsenek méreg nélkül: azért keil 
vigyázni; hogy az ehes marhákat ollyan 
kertbe és akolba ne rekeszszék; a’ hol 
sok bürök vagyon : mert külömben nagy 
kár esketik a’ marhákban: a ’ mint ezt 

V N.



N. Körösön laktomb: η 179,5 esztendő
ben , e r y  ittvaló közzbirtokos ri'iíí. Far
kas Fe-íncz Urnák aklában , magam sze
memmel Iáit u n , és ha odi nem men
tem volna: mind a’ kiFncz vagy tíz 
tehenei meg döglöttek volna; hármat 
már a’ dögléstől semmiképpen meg nem 
menthettünk.

4, A’ Merges fekete cseresznye, 
Farkas cseresznye; Natragulya; (B ella
donna ; Atropa belladonna ; Solanum fu 
riosum )  — ez is igen gonosz gyümölts,

,5. A’ Maszlag, Tsndafü ( Stram m e-  
neurn foetidum ··, D a tu r a ;  N u x  m e ta lla ; )  
ennek minden részé me'rges; 's e’ miatt 
sok szomorú esetek történnek; mind az 
emberek ; mind az oktalan állatok kö
zött : annakokáért mindenfele Bírákat, 
e's okos Elöljárókat, mind az Orvasi Tör
vény; mind a’ felebaráti szeretet, lélek
bejáró hivatallyok szere'nt, arra kötelez; 
hogy az efféle mérges Növevényekef, 
Helységeikből gyökerestől kiirtassák. Π:

6.

3 3 '^
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6. A’ Borostyán treresznye szilva fa 

( Prunus laurocerasus)  ennek levelei is
me'rgcssek.

7. A’ Vadócz (L o liu m  tem ulentum J  

ha megnem öli is : de legalább fö fájást 
fo sze^ülge'st, kábulást, szem káprázá-f, 
füllzugást, elme tompulást, tagok resz- 
ketesct ’s a’ többit, bizonyossan okoz.

8 · F arkas répa ; fa r k a s  g y ö k é r, f a r 

kas b a b ; f a r k a s  m éregfü ; N égylevelü fü; 
gyökere  elfordúltfü  ; v iszsza  fo rd u ló  szo l

id ;  elforduló s z ö llö ; M érges f ü ;  ( A co 
nitum ) '  M ég  a’ Poéták is me'rgesr.ek 
állittyák, *

9. A’ gyiiszti virág, gyíisztifü; ujj- 
nyifti, ujjfü; ( D ig i ta l i s  pu rpu rba).

to. A ’ Dohány ( N ic o tia n a , T aba

cum  , U yosc iam u s P eru v ia n u s; H erba  
H ic. ru stica ) ,

Y  % u .

* így O v id iu s  in  M e ta m o r p h o s i .

Lurida  t e r r i b i l e s  m i s c e n t  aconita n o v e r c a : !
Merges fa,-has répáira’ mostohák fßzziiek 

Ha hé nein ndhaucák, készítik el gűznek.
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11. Ebtéj; Kutyatéj, Farkastéjj, Tejesfii

E u phorbia , E su la  ; T ith y  m alus L a thyris').
12. B éka v ir á g ;  L oo lár v irá g  ;  

m ö r f ü B é k a f é l  ; É g e tő  lángosféi; Sebe- 
s itö  v a g y  hájjaghuzo f é l ; L a to r  koldus; 

H o lló lá b ; K a k a s  lá b ; ( Ranunculus sce

le r a tu s , pra ten sis  a c r is )  — Ez ifjabb 
vagy gyenge korában merges: vénebb 
korában pedig sott mihelyt kinyílik, a* 
zorinal szelidebb.

13. Sártök ζ C olocyn th is) ·
14. Fekete; Fejér, és sárga vagy 

büdös Hunyor ( H elleborus niger e t ai~ 
bus)  Ez a’ régi tudósoknál igen hires 
e's mintegy tsudatévo orvasság vo lt; * 
ha szintén mérges is: de a’ mostaniak 
sokkal kevesebbre betsülik.

* mint ama Poeta is ditséri :
Helleborum frustra quum jam cutis atratuinescit, 

Poscentem videas ; venienti occurrite morbo* 
Ä  fekete hunyor már tsudát nern tészen

Midőn a’ bőr kékül ’s vérrothadás készen! 
Nyavalyád’ elein menny hát a’ Doctorhoz 

Hidd el hogy elébbi egésségedre hoz!
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15. A’ vetett kender ( Cannabis sa

tiva )  — ennek a’ szaga igen kábító. — 
Innen sok ollyan szomorú példák tör
ténték : hogy a’ kik tsak az akkor ki
növőit kenderen, ajtó ’s ablak be'zárva 
le'vo e'pületben hálnak; a’ széliite's miatt 
gyakran meghallnak.

16. A’ felfutó fii, Folyófii, Siriai 
harangfii ( Convolvulus Syriacus; Scam
monia , Scammonea, Scammonium, Scam- 
moneum). Ez no Szíriában, Misiában , 
és Kappadoziában, ezen növeve'ny gyö
kerének felső ve'git megvágván; abból 
szivárogki bizonyos téjszinü nedvessel; 
nielly idő jártával meg keme'nyedvén: 
Skammoneumgyántájjának ( Resina Scam
monii)  nevezik.

17. Az Európai Kopottnyakfü , Mo
gyoró allya ( Asarum Europaeum) .

18. Az ellense'ges erdei káposzta; 
( Scandix infesta) .

19. Vadvenye'ge; Szalukfü, Veniczi 
F íjér vcnicz ( Clematis a lb a ),

20,
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2ο. Pettegtetett borjulábfii, Sülyíü, 
Aronszakálla, Németh Gyömbér ( Arum 
maculatum )·

21. A’ Nagysárfü magva; az ötúj ja 
fii magva (R icinus communis) .  — En
nek magvát a' Patikában ; nagyobb Ka- 
tapu' ziúnak ( Cat aput ia major)  nevezik. 
Erinek magvábol az AngJusok igen sok 
Olajt ütnek, és a’ Patikában; Sárfümag 
olajjának, a’ K ristus tenyere olajjának 
( Ol um ricini; oleum palmae Christi)  
nevezik.

22. Jatropa manihot ( Jatropa ma- 
nihot) ,  — Ennek gyökere 15 vagy 20 
hüvelknyi hoszszu; a’ leve mérges. — 
Még több mérges Növevények (plánták) 
is vágynak : én itt tsak a’ nevezetesseb- 
beket akartam elöszámlálni Hazamfiai- 
nak hasznokra!'

§.. 167.
A’ Tsemetéknek es az, Élöfáknak 

is lássak e’ következendő mérges nemeit 
ugymint:
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1. Vadborostyán (Daphne mcserae- 
utn). — Ez 4 vagy 5 hüvclknyi, vas
tag répa forma, Tsemetc. Ennek min
denfele- részéi mérgessé!;.

2. Kígyó fa (Stryc/inos colubrina) .  
ezen fa gyüinóltse is mérges.

3. A’ Varjúszein vagy k'gyófa (Strycíi- 
nos ; nux vomica)  mérges és az embe
ren kívül, minden hussaiélo állatot egy
szerre megöli.

4. Kámbogia fa ( Cambogia)  ennek 
gyántájának a’ Patikában : Gutta gyan
ta ( Gummi guttae)  a’ neve.

3. Rhus mérges fa ( Uhus toxicoden· 
drum) ezt taríyák némelly nagy Ura- 
ságoknak kertyeikben > ennek szép for
m ájáért, és ékességnek okáért.— ’s á  t.!

A' Gombák között felette sok 
mérgessek vágynak ; úgy hogy , némelly 
Természet-Visgálóknak tapasztalások cs 
állítások szerént: A’ Gombáknak ötöd 
része méreg nélkül nintsen ; annyival



inkább: mivel minden gombáknak, min
den magvak egyedül a’ rothadás; leiet
te nehezen emészthetók; hamar halálos 
tsömört okozók; semmi tápláló erő ken
nek nintven; nem is lehet. — Itt a’ neve- 
zetessebb merges gombák közül némelly 
következendóket emlittek; tudniillik.

1. A’ piros hátú gomba; vagy pi
ros galocza ( Agaricus ruber) .

2. A’ kék hátú gomba; vagy ké
kes galórza ( Agaricus violaceus)

3. A’ zöldhátu galocza ( Agaricus 
viridis ) .

4. A’ barna galocza ( Agaricus to r- 
minosus ) .

5. A' méreg gomba; vagy légyölo 
gomba (Agaricus muscarius) — Ez An- 
gustusban, száraz homokos dombokon, 
réteken, és legelőkön, egész őszig te
rem. — Sok szerentsétlense'get okoz. — 
Könnyű megkülömböztetni t. i a’ kalap
ja  bolthajtásos , és barna; de világos 
színnel pettegtetett, a’ szára fejéres, a’ 
a’ száratövin ; más kis gombátska nőll,

344
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άζ ize' mardosó keserű; szaga büdöss. —· 
Ka vízbe ázztattyák, a’ legyeket meg
öli, ’s a’ többi megesrnértetö jegyei!!

6, A’ ganéjj gomba; vagy bagoly 
gcmba (  Agaricus fimetarius)>

7. A’ bors szinii gomba; vagy ke
serű galambicza ( Agaricus piperatusJ.

8■ A' mezei sárga színű gomba (Λ - 
garicus campestris flavus)  ’s a’többiek! —- 
Mind ezeket többnyire az elöl számlált 
színekből megesme'rheti a’ szemes e's vi
gyázó ember.

§· i 69·
A' Növeve'nyek Országbeli mér

gekről tartsuk m eg!
1. Hogy a’ Természetnek ezen Or

szágában felette sok me'rges növeve'nyek 
íalálkozznak; úgy annyira;

a. Hogy ezen me'rges Növeve'nyek 
mintegy 30 famíliákra osztatnak feli: 
e's itt a’me'rges Növeve'nyek közül, min
den famíliából, többnyire leg inkább 
tsak egy, a’ legesméretessebb és a’ melly



em·*leginkább a' lábunk alatt forgó, 
iitödik.

3. Hogy ezek a’ Növevények, ám
bár mérgessek : mindazonáltal a’ magok 
idejekben , mértékekben, és módjok sze" 
rent; jó orvasságok lesznek.

4» A’ Nő hevenyeknek merges vagy 
szelíd mivoltok (a’ mint már fellyebb is 
eml tödött); sokat külömböz: a’ levegő
re , a’ termo földekre, a’ inivelteíe'sek- 
r e ; az idejekre; a’ re'szeik kifejtödzések- 
re , a’ nemzetek szokásokra vagy éle
sekre , a’ ve'lek való bánásra ’s egye
bekre nezzve p. o.

a. A’ Rhus toxicodendron Olasz- 
Országban mérges: nálunk pedig szelíd 
és ártatlan, és a’ kertek ékességére tartyák.

b. A ' Be fi a virág mennél ifjabb 
annál mérgessebb ; és mennél vénebb: 
annál szelidebb.

c. A' Játropa manihot nagy ré
pának me'rges levét az Amerikaiak ki- 
fatsarván, ebből a’ gyökérből ezután i- 
gén jó izü kenyeret sütnek magoknak»

3 4 6  ----------
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ti λζ  Ópiumból a’ Törökök egy 

írtnak negyedrészét, az az 60 's több 
árpa szemnyit is, megisznak egyszerre, 
é jó kt dvek vagyon tölle, — Egy Glau
ber nevű hires Doctor ped’g azt írja: 
Fogy Ö esme'rt ollyan embert; a’ki más
fel esztendeig, minden napon 2 quintlit 
az az 120 árpa szcmnyi Ópiumot emész
tett meg, minden rósz és veszedelmes 
következés nélkül. Továbbá:

3, Vágynak bizonyos személly és 
nembeli mérgek is p. o.

a. A' Varjúszem ( mix vomica)  
( § fül eit'V.UJCH) az emberen kivid minden 
hússal ilo állatot egyszerre megöli.

b. Az Aloes a' farkasoknak, ró
káknak, kutyáknak és ezeknek fajjokra 
tartozó minden állatoknak méreg: más 
állatoknak pedig orvasság,

c. A1 vizikömény, bubuitska, vagy 
bösóvény ( Cuminum aquaticum , Phcl- 
landrium aquaticum ; Cicuta \palustris tc- 
nuijoiia)  a’ lovaknak szélütést és hirte

len
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len való halált okozz; a’mint amaz hal
hatatlan Linnaeus bizonyítja : az ökrök
nek vagy a’ szarvas marháknak pedig 
semmit sem á rt, ha ke'pesint legelik.

d. A' K etskefü , Vadketskefü ( Do- 
ronicum)  a’ kutyákat megöli: a’ vad- 
ketske'ket, patsirtákat, e's a’ fetske'ket 
jól táplálJya.

e. A' bórs (p ip er)  a’ disznóknak 
me'reg : a’ szárnyas állatoknak Orvasság.

f  A' keserű mondolák (amygdalae 
amarae') megölik a’ tyúkokat; mdreg a’ 
matskáknak, rókáknak, farkasoknak, és 
kutyáknak; az embernek pedig e'ppen 
nem árt.

9. A' bürök magvai ( Semina cicu
tae )  megölik a’ fáczányokat e's ne'melly 
szárnyas állatokat: más madarakat pe
dig jól táplállnak, a’ miilyenek p. o. a’ 
vere'b e's más apró e'neklo madárkák.

h. Al beléndekfü ( Hyosciamus)  
ennek gyökere't a’ disznók minden árta
lom nélkül megeszik: más hidegebb ve'-

rti



rü állatokat pedig megöllne, szinten úgy 
az embert is.

§· 170.
V . A’ Természet mind a’ három Or
szágában le'vo mérgek ; a’ legközönsé- 
gessebb értelemben felosztattnak. I. A' 
tsipöss , égetoss és rágóss. — II, Kábi_ 
tok ; III. Kábitótsipössek. IV. Szárazták· 
V. Végezetre Eszközbéli mérgekre.

I. / Ϊ  R ontok , az az, a tsipöss , é- 
getöss és rágóss m érgek, akármelly ta
got megérrnek, azt boszontyák gyulla
dásba és rothadásba hozzák; azomban 
az egész vért feloldozzák, ’s e’ szerént 
a’ halált elébb vagy utóbb érlelik, siet
tetik. — Illyenek

1. Az Ásványok Országából a’ töb
bek között többnyire a’ kényesöböl, a* 
Piskolczbál, a’ R ézből ’s a’ többiből va
ló Készítmények ; illyen az EgérkÖ is.

2. A' jövevények Országából a* 
K u tya  téjj és a’ Béka virág ’s a’ többiek 
számtalanok.

3 49



3- Az Állatok Országából a' K ö 
rös bogár ’s a’ többi.

§. »71.
Ezen Rontó méregnek az eleven 

testben való «/<?/« im e’ következendok; 
úgymint : A' szá'jnak ege'sz üregében, 
a’ nyelő gégében, a’ gyomorban nagy 
égetés; a’ szivtájján nagy bádjadság és 
szorongatás; a’ gyomornak öszve huzá' 
sai fájdalmai, szörnyű hányás; has me
nés; megolthatatlan szomjúság; löszé« 
dülés, és elájulás; ezeket a’ hideg izzad
ság ; a’ görtsök, az inas riogatások , a’ 
fene; és végre , többnyire ö órára vagy 
24 órára elkövetkezik a’ sok és rettene
tes kínok után a’ halál.

A' V izellet utján im e ’ követke
zendő nyavalyás jelek vágynak; tudni
illik : a’ gyulladás, nehéz vizelies (D y -  
schuria)  ; ennek '1 sepegése ( Stranguria') 
ennek egészszen fennakadása (Ischuria) 
némeliy üregekben, és részekben a’ vi
zelteinek tavazása; ezekben lévő vízi

be-

Sj5o  -----------—
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betegség: szédelgés, elújulás; elhalás; 
álmatlanság; elsárgult és hálálsz in fi á- 
brázat; nehéz lélekzés; léiekzet elmara
dás, fenn akadás ; görtsök, tagok rész- . 
kelése, inasrángotások, Szárdonius né- 
vetés CRisus Sardonicns)\ szívdobogás; 
eszeveszettség ; a’ sebes, rendeletien ps 
egyenetlen pulsus; most a’ külső és bel
ső fenének jelei, hideg veríték, fmitt 
amott a’ testen kékes és feketés foltok; 
a’ Hippocrates ábrázattya, melly is a" 
Doctorok szerént e’ következendokböl 
áll, tudniillik ; A z  órrczirnpák be vagy 
öszve essnek; az egész orr megvéko- 
nyodik, formája megváltozik, az a z , 
keskeny , hoszszu , és hegyes lészen ; az 
orr lyukak ollyak , mintha barnás vagy 
kormos porral bévolnának hintve; a' 
homlokböre neki húzódik, fényes, szá
raz, kemény ; és ha tapogattya valaki, 
mint szintén elakarna torni; a’ szemek 
golyoji beestek, kiapadtak, aprók, bersn- 
tiiők; úgy annyira, mintha mindénik a'
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maga vápájába elakarna bujjni; innen 
a’ vápák nagyon üressek, és némii ne
mű borzasztó tekintetet okozzunk; a’ 
szemek üvegessek, az az, mintha üve
gen látszanának által: a’ vakszemek be
estek, völgyesek; a’ fülek lebbent)üi 
hidegek, ősz vek uzódtak , fonnyadtak; 
karimái ki fordultak; az egész ábráza- 
ton lévő bor setét sárga, kékes, fekete 
szinü, sött fékét és; egy szóval: a’ leg- 
esmerossebb emberét is , első tekintettel 
akárki is alig esmérheti meg. Mind e. 
zeket tsalhatatlanúl és nyomba követi 
a’ halál.

§·
II. A' Kábító méregnek jelei e’ 

köveíKezendok; tudniillik: minden kül
ső és belső érzékenységeinknek megtom* 
pitások , megzavarások , és megoldok" 
lések; a’ nagy álomba való merülés, 
sott mintegy halálos álom; szörnyűhor- 
tyogással való aluvás ; az egész test min' 
den tagjainak meg gyengülések, rész·



1 ---------- 3.53
ketések, fökábulás, főfájás, fószédülés, 
elájulás, elhalás; szemkáprázás, szein- 
rángotás ; tagoknak érzéketlenségek , 
megmerevedések, inas rángotasaik; gyo
mor émelygés, étel nem kívánás; étel 
nem emésztés,· gyenge, egyenetlen, kinn- 
maradozo, hangyás(az az mintha hangyák, 
mászkálinának a’ Pulsust tapogató ujjunk 
bőgyealatt) ketske módra ugráló, és egér
fa rku P k/j’mí. Néha Szélütés; néha pedig 
holtig tartó , és meg gyogyithatattlan 
Megbolondulás, Illyenek leg inkább a’ 
Jövevények Országúban e’ következendő 
mérges növevények : u. m. A’ EeJéndek 
( Hyosciamus) ·, A’ Natragulya (Atropa  
Mandragora'); A’ maszlag vagy tsúdafü 
( D atura  vei Strammoneum foetidum )  ; 
A Kábító vagy bóditó Ebszöllö); Sola
num insanum) ,· A’ Vadócz (.Lolium te
mulentum ) ;  A’ mérges saláta (Lactuca  
virosa) ;  A’ borostyán, tseresznyefa levelei 
{Folia Laurocerasi)  A' fejér mákmézzgája 
{Opium) ’s a’ többi.

z  S-
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§· B ä

lgen nagyon érdemes Kérdés ez ;
A z Orvasi Törvényben', Mellyek az eröss 
méreggel megöletett testnek Külső ’s 
Belső Jelei ?

A' külső Jelek Leginkább ezek , 
úgymint: Az egész órtza-, nyak-, mely- 
és a’ has- bőre zöld , kék , barna ; sött 
fekete foltokkal ta rk á i: — az ábrázat 
és a’ has feli puífadott fel fúvodott. — az 
ajakak feketék; — a’ szájj ürege meg
gyulladott; a’ nyelv szájjábol kidaga- 
dott; az ómban kék, barna, sótí fekete ; 
—- az egész test egyszerre rothadásra in- 
dull; és ennek egész bore lehámlik.

Ä belső Jelek : A’ nyelögége, a’ 
tizenkét ujjnyi bél; a’ májj és a’ lép 
kék , barna, és fekete foltokkal tellye*- 
sek ; sött némelly helyeken lyukatsos- 
sak is; a’ tavazó vér megaludt, büdöss 
és feketés; imit amott fenés és rothadt 
büdöss nedvesség tavazz; a’ gyomornak 
egész belső bőre le malik; a’ s z í v  fekete

ver
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vérrel tellyess. — Néha pedig az egész 
gyomor, belek; az ezeket béborito fo- 
dorhájj; a’ szív, a’ májj, a’ lép , és a’ 
vesék mind megfonnyodtak ; vagy mind 
ezek a’belső részek öszv'e húzódtak* — 
Néha végezetre a’ méregnek némelly 
része, még ekkoron is a’ gyomorban va
gyon ; mellyet ki kell venni, és a* Che
mia szerént ineg-visgállni! Különössen* 
az Opium által meg öletett emberi testről 
ezt is meg kell jegyezzni! Hogy ez nem 
tsak hirtelen meg rothadd; hanem az 
ege'sz vér; sok bölcs Természet - Vísgá- 
lok tapasztalások szerént ; el higúii; 
néki vékonyodik,' és folyoss marad a’ 
halál után is.

§. 174*
3* A' Kábitoss - Ronto mérgek, mind 

érzöinainkat meg tompittyák ; mind min
den belső részeinket, égetik , tsipik; 
rágják ; rontyák' kilyúkgatyák : innen 
ha nagyobb mértékben akár kívül, akár 
belől, a’ testhez férkezzhetnek ; mindé.

Z 2 mitt,
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nütt, de kiváltképpen a’ belső részekben , 
veszedelmes gyulladásokat rothadáso
kat , fene't e's halált okozznak, Árzöere- 
inkben ped ig , mindenféle lármákat, 
zűrzavarokat, és sokszor gyogyithatatt- 
lan hibákat tészsznek ; illyenek: A 5 
Varjuszem (Nux vomica) A’ mérges fe
kete tseresznye (Atropa belladonna) — 
A’ dohány (Nicotiana , Tabacum) A’ vi
zi merges bürök (Cicuta Aquatica viro
sa) A’ mérges gombák (Fungi venenati).

§· l 77 '
4. A' Szárazzto mérgek, a’ testhu- 

sának szálkáit, forrós ágokkal, minden 
szükséges nedvességtől meg fosztyák; 
ezeket öszve húzzák; pődrik; ránezosit- 
tyák ; a’ vérünk tsatornáit bé dugják , 
m eg-rekesztik; illyenek különössen a’ 
Fekete ón és ebből való Készüli menyek.

Az illyen nagyobb mértékben 
lenyelt méregnek, az eleven testben lé
vő jelei, e’ következendök:

I .
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1. Mindjárt vagy leg alább egyné

hány szempillantások múlván, a’ nyelv 
e's a’ szájj szemlátomást és érezzhetö- 
képpen száradd*

2. A’ gyomrában, és a’ belek csa- 
tornájjában iszonyú kinzo fájdalmakat 
szenvedd.

3. A' hasa, kiváltképpen a’ köldö
kén keresztül , úgy a’ hátához szegezö- 
dik; mintha vas lánczal keresztül szorí
tanák vagy által szegezznék,

4. A’ hasa fennakad, vagy megszo
rul!: a’ véghurka szájjá pedig úgy be" 
húzódik; hogy az ujjával is alig érheti 
ell az ember.

5. Szomjúsága szörnyű nagy, és ép
pen megolthatattlan.

6* Hideglelése először tsak kis bor
sozással kezzdödik: de ezután minden
koron nevellkedik.

7. A’ Pulsusa (szívverése) kemény és 
öszve- húzódott.

8.
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8. A’ feje fájj; kezeit e's lábait ször

nyű fájjdalmak hasogatják melljek mi
att az egész test görtsöss.

9. Ne'ha elméjje is meg háborodik. 
Utolljára.

10. Inas rángotások, tagoknak meg 
merevedések; ezeket követi a’ Szélütés , 
ezt végezetre a’ halál.—E zta’ nyavalyát 
a’Doctorok nevezik: Festők Kolikájjának 
( Colica Pictonum vel Pictorum :)

§· »73.
V. Az Ita loka t is sokan sokfélekép

pen szokták meg mérgesíteni. Ugyan 
is; némellyek ; tudatlanságbólm ások 
istentelen nyereség kívánásából; némel
lyek végezetre gyilkoss szándékból: de 
leg veszedelmese ebb a’ lassú méreg; 
melly alattomban emészt bennünket; és 
lassú halált okozz. p. o. Némelly isten
telen bor-kupeczek, és Kortsmárosok; 
hogy az ö vadsavanyu vöröss boroknak 
kellemetessebb szint, és édessebb ’s ked- 
vessebb izt adhassanak ; az úgy nevezett; 
Fekete on ezukrot ( Saccharum satumig
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elegyítenek borokba. — A’ melly bor 
a’ többek között illyen forma károkat 
okozz; úgymint:

1. A’ gyomorban azonnal bizonyos 
égetést okozz; ezt öszve huzza , kiszá- 
razztya. Innen

2. Minden appetitussát elveszi; ha 
eszik is tsak szokásból tselekszi. ezért,

3. Az eledelek a’testet nem tápláll- 
v án , ennek naponként száradni kell,

4. Továbbá a’test Reszskedésbe ( T rt- 
mulába) esik ; hamar Szélütést kapp.

5. A' beleket is , a’ fájjdalmak mi
att való görisök húzzván, gyakor szoru
lás, kólikár, égetést, rágást szenvednek. 
— Végezetre.

6. A’ test lassanként megemésztőd
vén , mind ezeket a’ nyomorúságokat, 
egy lassú halál követi,

§· I7 6·
A’ Bornak az efféle megvesztegeté

sét ; (Mangonisatioját) a’ Chémia sze
rén t, külömbb külömbbféleképpen lehet

feli-
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fellfedezzni; sjatt még ezen méregnek 
mind mennyiségét, mind minémiiségét 
is meg határozzni; tudniillik :

1« A' Konyhasónak Savanyúságát, 
tsepegtessék az illyen Ónnal meg vesz
tegetett borba; az edény fenekére, azon
nal leverödik az úgy nevezett: On szarv« 
(.Plumbum corneum seu corneus)■

2. A' bórköolajját az illyen borba 
tsepegtettvén, ha ez homályoss és zöl
dessé válik; gyanús a’ bor; de ha etze- 
tet tölltvén a’ borba ; az elébbeni szép 
piros vagy veres színére viszszaválrozik 
a’ bor természetes: hogy ha pedig nem; 
meg vagyon a’ bór szeplösitve.

3 Amaz hires Doctor Hahneman 
bórprobájjával; a’ melly e* következen- 
clökböl áll; úgymint;

K e g y : Büdöss kö májját ( Hepar i£ ) 
% Köntinget.

Borkő krisztá llyá t ( Christalli 
Q )  7 köntinget ezekre tölts a’ Faren- 
hájt Melegméröjjének cpdik grádussán

lé-



lévő fólyói meleg vízből; egy Polgári 
fontot: ezt az elegyme'nt rázógasd min
den megszűnés nélkül X szempillantásig 
(miautűmig) : ezután hadd állani mér- 
séklett hives levegőben: ekkor tsendes- 
sen szűrd le ezt a’ téjjszinü nedvessé
get ,· azután egy négy rétü kalmár vagy 
itató papirosson szűrd-vagy tsepegtesd 
által, ez lészen amaz hires Hahnemann 
bórprobálo higsága ( Liquor probatorius 
Hahnemanni) ,

Ezen Zavarékbol ennekutánna » 
akármikor illyen gyanús esett történik 
Hegy I .  egy részt — — — — — —

A’ próbálandó bőrből 2 részt — 
ezeket ismét a szempillantásig rázógasd: 
ha meg nem zavarodik ; ezen Elegység- 
ben, az ártattlan vason kívül semmi 
sints: ha pedig megzavarodik: akkor 
vagy On , vagy réz , vagy egérkö; 
vagy végezetre, mind a’ három vagyon 
benne*



4. E’ pedig amaz halhatatlan em
lékezetű Hahneman Doctornak még sok
kal bizonyossab bórprobája ; tudniillik :

V é g y ! Borkő cszszentiáját ( Θ 
essentialis ζΐ),

Büdöskö májját ( Hepar idest
sulphuris)  -f- egyaránt 1f i  köntinget.
Ezekre tőlts tiszta folyo - vagy essö vi
ze t, 8 latot: ezeket X szempillantásig 
(mint leg közelebb a’ 3dik szám alatt is 
tselekedtünk) meg szünés nélkül rázo- 
gassd : ezután hagyjadd ezen zavarékot 
24 órákig valamelly hives helyen tsen- 
dessen; de a’ mennyire tsak leh e t, féli 
oldalra fektettve, állani!

Eddig az egész nedvben lévő, 
oldozzvány, a’ fenékre lehányattattván, 
az Oldozó nedv (menstruum)  által lát- 
szobbá lészen: Ekkor ezen edényt, las. 
satskánn, még jobban oldalára fektett- 
vén; ezt az egész nedvet, igen igen 
tsendessen , kissebb edényekre lekelí 
szürtsöllni; ’s ezen leszürtsölt Nedv lé-

*

3 62  --------------

szén
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szén, az a’ ditse'retes Hahneman Doctor 
Bórprobája%

§. ’ 77-
A’ M egszeplösiteti bárnak , a’ A7í- 

reggel m egelegyitett , sött, akármine'mü 
gyanús Nedvességnek vagy H igságnak, 
a’ Chemiai probájja , e’szerént mennyen 
véghezz í ! Tudni - illik !

A’ legközelébb való 176 §.nak 1. 2.
3. de különössen a’ 4; számja alatt leirt 
apró ede'nyekre a’ szükséges mod sze
rent le szürétsölt Bórproba nedvből·, egy 
tiszta , száraz, fejér ruhával kitörült vé
kony, világoss, kristály üveg pohárba; 
tölts egy R észt p. o. 1. latot. — A' 
probállando bőrből vagy higságbol K ét- 
részt. 2 latot —

Ezen Kavarékot , egy tisztafábol 
vagy üvegből való lapátotskával egyné
hány szempillantásokig kevergesdd: azu
tán hadd mind addig tsendessen állani, 
és hígúllni,! mig ezen higság általlátz- 
tzóvá nem lészen. — Mire ez az egész

mun
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m unka, e’ szeréntvéghez niegyen: inár 
akkorra, minden veszedelmes és mérges 
ásványokat, és érez nemeket, a’ miilye
nek p. o. Az ón a’ réz a’ rósnika vagy 
ege'rkö , a’ kényesö és a’ Piskolcz mér
ges készítménnyel homályos barna 
és feketés szinti pórformában , ez 
a’ Bórproba , az üveg pohár fenekére 
lehánnyt. — Kivévén az emberi testnek 
ezt a’ legkedvessebb baráttyát, a’ Va
s a ty ezt éppen nem illeti, fellsem oll- 
dozza.

Igen hasznoss és szükséges Orvasi 
Eszközz , ez a’ Bórproba minden Pati
kában; a’ veszedelmes Orvasságoknak ; 
a’ Méreggel lett megétetéseknek; és a’ 
Borok megszeplösitéseknek kinyomo
zásokra, megvisgálásokra.

§· j78.
A’ T im só t, a’ borban feli lehet 

fedezzni; leg alább is négyféle Chemiaí 
óldozók ( M enstrua) által, a’ miilyenek 
a’ többek között p. o.

a.
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a. A’ Lugsok ( Θ A lcalin .)
b. A’ gálíczkö savanyu (+ . Φ, seu 

rK catholicum).
c. A. Nehéz föld fell oldozzmánnya 

(Solutio V* ponderosae).
d. és végezetre, a’ Mész-viz(Δ . ψ )  

által.

C  ^/2 Á llatok Országbeli Mérgek.

§· 179·
A’ Természetnek ezen Orszá

gában is számossak a’ Mérgess Állatok; 
különössen azok között, a’ mellyek a’ 
vízben és a’ szárazon egyaránt ellnek, 
vagy a’ Kettős, életűek (Amphibia) A’ 
kígyók ( serpentes). A’ Bogarak ( Insecta) 
az az, ezen Deák szó szerént: A' bevá
g o tt vagy vékony derékúak. A’ Férgek 
( Vermes)  — Ne'mellyek még a’ Varas 
békákatis (Bufones)  mérgeseknek tar
ty ák.

I. A' K ígyók  közö tt, különössen
ezek
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ezek a’ Famíliák a’ mérgessek, úgy
mint :

A’ Cíó'rgö kígyók nemzetisége, 
a’ mellyben leg nagyobb, legrettenetessebb 
az úgy nevezett: Iszonyú tsörgö kígyó  
ζ Crotalus horridus)  ennek mérge egy« 
néhány szempillantás alatt , meg öli 
akármelly állatot.

b. Λ  kurta vagy a' Zömök kígyók' 
fam íliája ; a’ hol legnevezetessebb, és 
a’ közönséges tapasztalás szerint leg- 
mérgessebb is ; a’ Pápa szemes kígyó 
( Coluber Naja)  Mivel nem e]ly, T er
mészet-Visgállok állittások szerént; an
nak lehelletére, és párájára; a’ fáról a’ 
madarak lehúllanak. — Annyival inkább 
a’ mérge szörnyű lehet!

c. A' V íz i kígyók fam íliá ja ; a* 
melly mérges Nemzetiségben, A  vizivi- 
per a kígyót ( Vipera aquatica) ; az ö 
mérges voltáért: V izitsörgö kígyónak 
(Crotalus aquaticus) nevezik a’ Tu
dósok,

II.
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II. A' Bogarak k ö zö tt , t:$ak egyet* 

Jen egy Fájj a’ mérges; a mellyben a’ 
mérges Személlyek, e’ következendök:

a. A' Körös bogár ( Melon Can- 
tharis) ez leg hamarább és leg inkább 
a’ Veséket és az egész vizellet útját tá
madja meg; ezt hozza gyulladásba; a’ 
melly gyulladás, minthogy leg vesze- 
dehnessebb az egész emberi testben; és 
ez leg sebessebben elkészittettheti ko
porsónkat,

3. A' M áju si-vagy a réz szinü 
M elóé ( Melóé m ajalis). Ennek mérge 
is leg inkább a’ Vizellet útját ostro- 
mollya,

c. A  Kékszinü nagy Meloe ( M e
lóé Proscarabaeus)  ez is éppen azon 
az útón szokott ártani.

Ezen két utolsóbbak, nagy , 
puha, lágy, és szárny nélkül való Ma
jus holnapi Bogarak; mellyeket ha vala
ki markába feli vészen, minden tsukloi- 
bcJ vagy ízeiből bizonyosa sárgás, olajoss

ned-
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nedvesség folyki ,* melly az ujjainkat se
tét sárga színnel festibé. — Ezekből a' 
M ájusi bogarakból vagy Isten tehenei
ből a’ mint ezeket a’ közönséges Ma
gyarok nevezik)  tsinált orvaságot, a’ 
JBurkus Tudósok 1777 esztendőtől fogva, 
a’ veszett kutya , harapás ellen igen 
ditsérik: de azomban semmi tsúdát sem 
tészen! ! nem is tehet, semminemű Or
vosi Filosofia szerént; kiváltképpen azon 
az útón és módon, a’ mint az úgy ne
vezett Javasok ezt esz közöllni szokták! 

§· 180.
III. Sokszor sok magokban ártatt- 

ian Á lla to k , bogarak , és Férgek között 
is némellyek ; némelly mérges füvekkel, 
vagy ezeknek mérges harmattyaikkal ’s 
mérges eledelekkel ellvén ; magok is 
mérgesekké lesznek, p, o.

I. A  méhek, nagy szárazzságban, 
az éhségtől kénszeritettvén; a’ mérges 
füvek virágjaikból való nedvességből, 
mérges mézet tsinállnak; mellyel, mind

ma-
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magoknak, mind másoknak, kész vesze
delmet és halált okozzhatnak. Ügy szin
tén.

•i. A’ Ketskék is a’ kutyatejet meg 
évén, mérges tejet adnak,

3 Éppen igy romlanak meg Sok
szor a’ Tsigák és a’ Rákok  is, az ö 
mérges eledeleik miatt. — Nem külömb- 
ben.

4. Midőn, a’ nagy viz áradások után 
a" Sertések döglött hallal éllnek, húsaik 
igen meglentsésednek*

3. Sött a’ bik- makkon hízott Ser
téseknek húsók , sem olly egésséges ; 
mint a’ tsermakkon, vagy egyébb jo 
eledelekkel ki-hizzlalt Sertéseké. Mivel 
az illyen bik- makkos sertés húsa; kü. 
lönössen a’ Hypochondriacus férjfiaknak, 
és a’ Méhanyás (H ysterica) Fehérsze- 
méllyeknek, a’ kiknek az ö érzöe- 
reiknek alkotmánnyok, szerfelett érzé
keny és felette ingerelhető: igen gya
kran sött többnyire: gyomorfájást (Car- 

A a diai-
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dialgiam)  fó fájást, fö szédülést; fülzúgást, 
szemkáprázást, elme tompulást, tagok 
reszketését, inasrángatást, szélütést, egy 
szóval : a’ méhnek és minden e'rzéken- 
ségeiknek Zűrzavarjait okozza.

§ »8».
Midőn valamelly embernek méreg

gel lett megétetése felöli gycmuság\ an
nyival inkább Kérdés támad ; Hogy a’ 
Törvény szék bűnbe ne essen!! szük
séges; hogy a’ Törvényszék Doctora im 
a’ következendöre vigyázzon ngymint:

1. E z  a’ szerentsétlen , egész életé
ben , miilyen életű ember v o lt , a’ leg
szavahihetőbb emberektől mennyen végé
re !

2. Életében legközelébb halála előtt 
vidám , vagy szomorú, és nem fekete 
vérű ember volt e’ ? nem volt e’ esze
lőse ? nem volt e’ kétségbe esett? nem 
vallott e’ mostanában nagy szégyent vagy 
kárt; nem élt e’ ru t,é s  viszszálkodo é*

le-
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letet Házastársával ? nem volt e’ valaki 
megesküdt ellense'ge ?

3. Igyekezzen a’ környülötte volt 
embereket is , erköltsökre nézve, jól meg 
esmérni: hogy nem fe'rhetne e’ ezekhez 
illyen forma gyanuság? !

4. Egésséges volt e’ ez e lő tt; és 
nem hirtelen ’s egyszerre jött e’ ez a’vál
tozás ? továbbá, ezt a’ hirtelen való vál
tozást, nem valamelly más dolgok okoz
hatták e’? mint p. o. Az elmének ret
tenetes indulattyai, a’ miilyenek :

a. A’ hirtelen való felgyulladás, 
megharaguvás szörnyű megboszonkodás, 
a’ véletlen és szörnyű szomorú hir hal
láson lett megszomorodás — a’ mod nél
kül való öröm; 's e’ miatt való nagy 
kiábálás, hahotállás, 's a’ többek ; illyenek! 
s ezek m:at történhető Szélütés! ?

b. A’ szerfelett megizzadt testnek 
hirtelen való meghűlése?

c. A’ szörnyű nagy és sűrű pipa 
füstéi teljes szobába való mulatás, és

A a 2. az



az ebben való hálás, ’s ebben való 
borozás: kiváltképpen forro kánikulai 
napokban; vagy,pedig erössen befutott 
szobában. ?

d. Illyenek továbbá: a’ sebes 
táncz; a’ sebes menés; a’ sebes nyarga- 
lodás, vagy ereje felett való nehéz terh- 
nek emelése, vive'se, kiváltképpen forro 
nyárban; vagy sebes szél ellen.

5. Vallyon más egyebek is; a’ kik 
azon egy helyen, és ugyan abban a 
házban és szobában laknak; azon egy 
kéz mivben és munkában foglalatoskod
nak ; azon eledellel és hallal é lnek ; nem 
tapasztallnak e’ magokban , illyen il- 
lyen form a, legalább erre készittö nya
valyás jeleket ?!

6 . Szemessen visgáljon m eg, min
den szoba · és Konyhabéli eszközöket, 
tserép - czin - réz - és vas - edényeket; a’ 
mellyekben, az eledeleket és italokat 
főzik , készítik, hordják, és tartyák !! 
nintsen e’ azokban, valamelly ón =  és

rézz

372 ---------------------
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rézz —  rosda; akár a’ tisztátalanság; 
akár pedig más egyébb ókból! P

7„ Szemessen visgálja meg ezen 
szerentsétlen Háznak kertye't is ; nintse- 
nek e’ ebben nému ne'mü mérges nö- 
vevények ! ?

8» A’ Sinlődőtől, vagy a1 környül lé
vőktől értekezzni kell azon lenyelt dolgok
nak mind menyisége're, mindminémüsé- 
gérenézve ! mind ezeket szorgalmatossan, 
es minden hiba nélkül feli kell jegyezni , 
Hogyha pedig a’ lenyelt dolgoknak, meg 
valamelly re'sze megvagyon; ez a’ test, a’ 
Természet birodalmának akár melly Or
szágából való lett légyen is a z , ezt a’Do- 
ctori Tudomány törvénnyel szerént, az 
akkori valóságában mindjárt keménnyen 
meg kell visgálni! — vagypedig az annál 
is helyessebben lehető, megvisgálás végett, 
alkalmatos edénybe tévén; ekkor lekell 
petsételni; —· úgy szintén.

9. Ha lehet, mind azt, valamit e- 
zen Siníodö, a’ méregnek lenyelése u-

tán
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tán , kiokádik, vizeli, vagy székezz; 
külön külön edényekre kell szedni, e's 
minden edényeket, a’ Doctor, tulajdon 
petsétjével lepetsétellyen !

10. Mind azokat a’ nyavalyás jele
ket, a’ mellyeket a’ SinlödŐ , és a’ körü
lötte lévök vallanak, hasonlóképpen 
szorgalmatossan fellirván, azonnal lepe- 
tsételje. — Ha pedig

11. Már meg holt, vagy azután 
tsakugyan meghall; a’ holt testet az 
Orvosi és Seborvosi Tudomány törvén
nyel’ szerént felbontván, mennél hama
rább meg kell visgálni /J

§ 1 8 2 .
I. Minekelötte pedig, a’ valamely 

testnek üregében talált méregnek, Che- 
miai Visgálásához kezdenénk, e’ követ, 
kezendokre Argusi szemekkel vigyáz
zunk ; ? úgym int:

I. Valami, a’ Gyomor üregében va
gyon; azt nem valamely fa, czin réz, 
ezüst, és m izoss: hanem porczellán ,

vagy



------------ 3 7 5
vagy üveg edénybe kell fel merni.

2. Szemessen meg kell visgálni; 
nintsen e’, a’ gyomorban; vagy a’ vé
kony bélszájjában, valamelly akárminé- 
mü idegen m atéria, mint p. o. sár vagy 
egyébb ! ? és ezt is külön edényre ve
gyék !

3. Ezután a’ gyom ornak, és a’ vé
kony bél szájjának belső hártyáját le 
vakarván, ezt is külön edénybe tegyék! 
úgy szintén:

4. Ha abban, a’ mit a’ gyomrából 
halála előtt ki okádott; valamelly más 
idegen mátéria, p. o. fövény, vagy 
föld nintsen, töltsék egy üveg edénybe 
az elébbeni le vakart hártyával; ha pe
dig meg vagyon zavarva; ezt is külön 
üveg edényre kell tölteni!

5. Azoknak az eledeleknek , italok
nak , és orvosságoknak, vagy más e- 
gyébb dolgoknak maradványi is ; mel- 
lyeket a’ Szerentsétlen, a’ bévett méreg
nek Jelei előtt lenyelt; ezeket is kü

lön
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lön üveg-vagy porczéllán-edénybe ve
gyék I

6. Minthogy pedig a’ mérget a’ test
be nem tsak a’ szájján viszik bé (a - 
mint már fellyebb is emlitodött) :  de 
a’ vég hurkán, néha a’ méh száján; né
ha kenés, néha föröszte's által, néha 
pedig más sokféle utakon : annakokáérf, 
ezeket a’ részeket is jóll és szemessen 
meg kell mindenkoron visgálni!

7. Az egész Chemiai visgállásban , a’ 
legnagyobb vigyázással kell lenni: annak- 
okáért is, mind a’ feloldozó; eszközök
nek Cmenstruorum et Reagentium)  mind 
a’feloldozandó testeknek; az edény fene
kére leszállón dolgoknak mennyiségét és 
minémüségét ; úgy szintén a’levegőnek , 
végezetre ezen egész munkára meg kiván- 
tato.t víznek, mind mennyiségét mind mi
némüségét tökélletessen papirosra kell 
tenn i!

§  183·

II, Azon matériával, a’ mellyet, 
vagy halála előtt kiokádott a’ 182. §.



4*dik szántja szerént: vagy halála után 
a' gyomor üregében találtatott, az i*sö 
szátn szerént; és a’ mellyck már egy 
gránig meg vágynak mérve; e’ követ
kezendő Chemia szerént kell vélek bán
ni ; úgymint:

1. A’ Lombikon ( alembicum) lee
resztett; avagy a' tellyességgel tiszta es- 
sővízet, erre toltvén ezt elegendőkép
pen meg kell hígítani!

2. Ezt a’ higságot, több külömbb 
kissebb, de széles szájju üvegekre le 
töltögetvén, hadd állani egy vagy két 
óráig tsendessen: ekkor a’ viz tetején 
fenn úszkáló kemény részeket, tsont- 
vagy fa kalánnal 1̂  kell szedni, és egy 
porczellán tányérra kiteríteni: azomban 
ezen higság edénnyét igen tsendessen 
leire döntvén; ezen higságot, más tisz
ta edényre igen lassan le kell szüröts- 
kéllni; és meg kell tartani! de a’ fe
nék seprőnek is jó gondját kell viselni!!

---------- * 377
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3· Ezt a’ porczellán tányéron kite· 

rite tt, és meg szárított dolgokat; jóll 
meg kell visgálni; nem a’ szokott ele
deleknek maradványi e '; nem gombák; 
nem gyökerek; nem apró gyümöltssze
mek ; vagy végezetre nem más vala- 
melly mérges növevényeknek magvaik 
é ? — ezeket is tökélletes mivoltokban 
le kell írn i, és papirosra tenni!

4 . Ha a’ Helybéli Physicus (Doctor) 
vagy ftá r  szemei gyengeségek; vagy 
szaglása tompasága , vagy éppen elvesz
tése ; vagy egyébb érzékenységeinek 
gyengeségek m ia tt; vagy  végezetre a’ 
Chemiai edényeknek, készületeknek, és 
más szükséges eszközöknek, nem létek 
m iatt; mind ezeket eléggé meg nem vis- 
gállhatná : illyenkor ezeket, jóféle e'gett- 
borral megtöltött üvegekbe bézárrva; 
minden szükséges környülállásoknak le
írásokkal, az Orvosi Facultásnah, a’ 
megvisgáltatás végett küldje általi!

i ·
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.5. Hogy ha pedig a’ leirt mod sze

rént ; a’ felre tett, megszáritott , meg» 
visgált, es le is irtt kemény matériák, 
bővebb mértékben volnának: akkor e- 
zekböl egy részt húsban, vagy kenyér 
bélben; kutyának, raatskának , vagy e- 
gyébb állatnak vagy be kell adni! ha 
ez az állat rövidebb vagy hoszszabb 
idő múlva okádik , hasmenésbe, szélü
tésbe, inas rángatásba esik, vagy meg 
is dögíik. — Nagyon és méltán gyaní
tani lehet: H ogy az emberre nézzve is 
halálos méreg volt — De azomban jóll 
meg kell jegyezni!!!

6. Hogy: a’ Természet birodalma , 
mind a’ három Országaiban, az állatok
ra nézve, sok famiüás sőtt személlyes 
mérgek vágynak: (a’ mint márfellyebb 
is említettem, mintegy 8 vagy g illyen 
forma mérges testeket: mindazonáltal a 
Közönségnek annál nagyobb hasznára, 
itt ismét többeket is emlitteni fogokj: 
ρ. o.

a»
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a. A ’ büröknek gyökerét a’ ku
tyák orvasságul meg eszik; majd min
den egytbb állatoknak pedig megölő
méreg.

b. A' büröknek szárát a’ ketske 
sölt ne'ha a’ júh is magára nézve árta
lom ne'lkül megeszi: más állatokat meg 
öl!; hanem hogy a’ tejek, illyenkorfe
lette egésségtelen.

c. A' büröknek m agvait jó iziin 
meg eszik a’ madarak: az emberneK ha
lált okozznak.

d. A ’ V adócz , hizlallya a’ serté- 
seket, a’ ludakat, réc zék e t, tyúkokat', 
és galambokat; az embernek pedig nya
valyát sott halált okoz.

e. A' farkas répa ( aconitum)  a’ 
lovaknak ártatlan eledel; az embernek 
pedig tsak egynéhány árpa szemnyi is 
halálos; de igen kitsiny mértékben jó 
orvasság,

f  A' kutya tej a’ ketske'knek e- 
ledel, más állatoknak pedig halálos 
méreg.
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g . Ä  Terpentin a’ matskákat és 

a’ galambokat megöli: az embert nem; 
sött mind kívül mind belöl orvosság.

h .  A' kerti cziprufa  olaj, hasonló
képpen a’ matskákat és a’ galambokat 
megöli: az embert nem.

i. A' bodzafa bogyójitól a’ tsir- 
ke'k megdöglenek: az embernek jó ele
del, sott jó orvasság!

k. A' bors (piper") a’ malatzoknak 
döghalál: a’ szárnyas állatoknak pedig, 
úgy szintén az embereknek, jó gyom
rot ’s szivet erősítő és melegítő orvaság.

l. A' Kám for a’ matskáknak , ma
daraknak , békáknak , bogaraknak , és 
férgeknek méreg: az embernek pedig 
egy a’ leg jobb, a’ legfőbb orvasságok 
közzül.

7. Ha a’ felolvasztó vagy feloldozó 
avagy a' hígító folyománynak allyán a ’ 
igz §. z-dik számja szerént, valamelly 
porforma fenékseprő vagyon: ekkor en- 
nek egy  részét kivévén, ivó papirosra

ki-



kiterítvén, meg kell szál ittam! ennek 
s z a g á t  nein biidöss,- nem húgy,- jiem 
é rez ,- nem foghagyma szag« é ’s a’ 
többi egy ebek; jól meg kell Xémlellni! 
’s ezt azonnal papirosra voltaképpen fel
írn i! — ezután a’ színét; ha fejér, fe
kete, piros, bársonyszinü, kék, vagy 
zöld e’? ’s a’ többi szint is feljegyezz- 
n i ! Továbbá ezt a’ fenéksepröt is, mind 
mennyiségére, mind minémüségére néz
ve, minden külső ’s belső érzékenysé
geinknek segedelmével hasonlóképpen 
fontolóra kell venni! p. o. nyúlós é, ra
gadós é? vagy inkább 'siross, olajoss? 
takony e’ vagy inkább genyettség ? a’ 
két ujjaink között, kemény ; szúross ; 
nehezen porozzható é? vagy pedig igen 
könnyen, és egyszerre puha porrá vál- 
tozztatható? és ezen porban, nintsenek 
é némelly fényes; zöld, kék, narants 
szinti, citrom szinti. világos piros, vagy 
setét veres , barnás, vagy éppen fekete 
porszemek? ezek pedig érez természetű

3 8 *

ne-



-----------  333
nehéz, vagy ellenben, gyenge fuvásra 
is; .mint p. o. körös bogár porszemei 
elrepülök! ?

í}. Sött a’ gyomor belső falához ra
gadott, és erről levakart pórsepröt, lom
bikon le eresztett elégendő; de egyszer
smind bizonyoss mértékű vízzel, meg 
kell hígítani; ezt kalmár papiroson által 
ereszteni: a’ papiros szűrőben fenn ma
radott fenékseprőt, egy gránig (árpa- 
szemnyig); sött a’ gránnak fé l, har
m ad, vagy negyed részéig is meg kell 
m érrnil — ezt ismét, valamint tsak ép
pen mostann az 7-dik szám alatt jelen
tettem , szagára , színére , mennyiségére, 
és minémüségére nézzve, igen szemesen 
m eg kell visgállni különöss edénybe 
tenni! — a’ szűrön által szivárgott ned
vességet ezen §nak 2-dik számja alatt 
lévő higsághoz kell tölteni!

9. Minekutánna a’ 2-dik és az 5-dik 
számok alatt elválasztott seprők ki es- 
mértettnek; papirosra az Ő személlyes

mi-
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mivóltok szerént kiterittettnek. A’ 2-dik 
és a’ 7-dik számok alatt az ivó vagy 
kalmár papirosból való szűrön által le- 
szivárgott nedvességek , a’ 2-dik szám 
alatt lévő edénynek fenekére leszállóit 
allyával, egy edénybe fel rázattatván 
öszve elegy ittetnek,· ez a’ nedvesség ivó 
papiroson által eresztödik. Ha ez a’nedv 
az ö taknyos, nyúlóss, és sürü mivolta 
m ia tt; ezen a’ szűrön által nem menne: 
akkor letsepegett vízzel meghigitott to
jás fejérit ehez elegyítvén, meg kell 
fózzni : de úgy hogy a’ főzés közzben  
a’ levegőbe feli repüllo gozz szagának 
személlyes mivolta, a' 8 dik szám sze
rént fel irattassék: az öszve állott tojás 
fejére rongyait, ezen nedv tetejéről, 
tiszta tsont vagy fakalánnal leszedjék; 
a’ többi higság pedig meghüllvén, a’ 
tudvalévő szűrön által leszivárgattassék. 
A’ leszivárgott folyománynak színe, sza- 
g a , világos vagy homályos vo lta ; nehéz
sége vagy repüloss tulajdonsága, mérté

ke ,
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ke, mennyisége egy gránig sött f é l , har
mad , vagy negyed rész, gránig , ’s egyéb 
tulajdonságai, mind szorgalmatossan és 
hüségessen papirosra feli iratíassanak! 
Végezetre ezt is egy különössen ineg- 
jegyzett, sótt bé is petsételtetendo e- 
dénybe tegyék·

Ennek meg maradott fenéksepröjjét 
ismét papirosra ki terittsék; megszárit- 
ísák, inegesmértetö Jelei szerént fellir- 
ják: különossen megjegyzett és megszá
molt edénybe felire tegyék!

§- 184·
III. Valamelly papiros szűrön által 

szivárgott Folyotnánny’ személlyes mi
voltának , Chemiai meg - visgálásában ; 
leg elsőbben is annak kell végire men
n i ; hogy abban a’ 183 §· szerént való 
nedvességben, melly a’ gyomornak üre
gében találtatott; nintsen e’ még a’ töb
bek között elegyedve , bizonyos Sava- 
n y ű ,-  L úg - vagy közép só ?

$·
B b
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A’ 165 § a’ i i ,  szám alatt em
lített három familiáju Savanyúságokat 
vagy S ó k a t; a' Termeszét három Or
szágai közzül, akármellyikból legyenek 
is ezek kÖltsonözzve: im e’ követke
zendő bizonyoss e's tsalhatattlan meges- 
me'rtető be'llyegekbol lehet meg esmér- 
n i, e's megkülömböztetni; úgymint:

1. Ä  Sávanyú, akár le'gyen J. Egy· 
g y e s ,-  akár L ú g- akár pedig Közép ; 
de ha a’ két állató (alkotó) re'szek kö
zött , a’ savanyú az uralkodóbb: a’ kék 
szint mindenkor vörösre változtattya; 
így p. o. A’ violának kék szirupját. —- 
A’ napra forgó kék tincturájával készí
tett kék papirost, mind vörössé te'szi.

2. Továbbá a’ középső, vagy közép 
savanyu, mint a’ többek között: A’ bor
kő sava (+ . φ .) A’ gáliczköves agyag 
(argilla  ®-ta) vagy a’ mint a’ közönség 
nevezi a’ Timsó (O ) minthogy a Sava
nyúság ezekben bővebb : ezek is hason
lóképpen a’ kék szint vörösre tserélik.
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3. Ugyan ezt tselekszik még az Ás

ványok Országából való középsők is, va
lahol tsak a’ Savanyúság felesleg való, 
mint a’ többek között: Ä  megemelt rá
gó kényeseiben corrosé) Az egérkö
ves savanyúságában ( +  ars enico sum j).

2 . A' Lúg- Savanyúk , a’ kék szint 
zöldre változtattyák,

3, Ä  tökélleies közép-sók, vagy- Sa
vanyúk semmi változást sem okozznak 
a’ színekben.

§. 186.
IV. A’ Sók’ vagy a’ Savanyúságok 

kikereséseknek módja e z : Hogy ha az 
ivó papirosból tsinált szúrón által > le- 
szivárgott nedvességben ; valamelly Sa
v a n y ú t  lappangani gyanittunk : akkor eb
ből, mint egy két kalányi folyományba 
tsepegtessük a’ letsepegett borkő olajt 
( Ol. φ- per deliquiumj  és ezenközzben 
vigyázzunk:

a . Feli forr e’ ez az elegymény,
vagy éppen nem?

Bb *. h
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b. Vett e’ , vagy hány e’ fenék- 
seprőt vagy semmit sem. ?

a Ha ez a’zavarék felforr; de sem
mi fenékseprot sem tsináll: ez azt je
lenti: ,,H rgy az ebbe a* nedvességbe tse- 
pegtetett savanyúhoz ; itt e's most sem
minemű érez savanyúság atyafisággal 
nem viseltetik : ( ehez hozzá magát nem 
köti, nem adja;) hanem szabadon és 
magánossan marad: akár légyen ez, a’ 
Növevények' - akár pedig az Asványok- 
Orszúgábol való; mint a’ többek között 
itt lappanghat a’ liósnika savanya (~h. 
arsenici) .

b. Ha pedig ezen nedvesség , ezen 
borkő olaj á ltal, sem fel nem forr; sem 
pedig fenékseprot nem hánny, akkor 
ke'ttségen kivűl, ebben a’ nedvben ; vagy 
tsak Szénsavanyu ( +  carbonicum) ; vagy 
fejér egérkö (arsenicum album)  lappang, 

§. 187.
V, Minthogy a’ méreggel való meg* 

etetésre, leg inkább á’ Matériálista bol
tok-
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tokban találtató Egérkö fejér virágját 
(F lores arsenici albos)  kéttség kívül, 
ennek kedves izie'rt, fordittyák; ellen
ben az ollyan kedvetlen izüeket, a'mel- 
lyek istentelen állorczájokat menned e- 
lébb lebuzznák p. o, mint: az igen e- 
röss , e'geto , e's merges; Gáliczkö- Sa
létrom - e's Konyha - Savanyúságokat ép
pen nem használlyák.

Ezt a' Fejér Rósnika virágját 
( Flores arsenici albos)  pedig ; a’ letse- 
pegett borkő olajjal ( Ol. φ . p. délé) (a* 
mint most a’ 186 § t emlitodott) min
denkor szerentse'ssen feli lehet fedezni: 
ha ezt az olajt a’ próbálandó nedves- 
se'gbe ezen nedvnek jól lakásáig tsepeg- 
tetfyük: jóllakott e’ pedig már ez a’ 
nedv? ebből tsalhatattlannl meg fog lát
szani: ha ezen probállandó nedvbe, a’ 
Napraforgó kék tincturájjával készített 
kék papirost bele' m ártván , ezt megve- 
resiti.

Ezt a’ letsepegett borkő o la jja l, 
e’ szerem jóltartott zavare'kot, két egy-



arányú részekre fél osztván , két egy- 
kora edényekbe töltvén; mindenikét bi
zonyos számmal , és bizonyos jegygyei 
meg kell jegyezzni!

§. 188.
Ezutánn a' Letseprgett borkő o . 

la jja l jól tartott zavaréknak egy részit, 
üveg edényben , mind addig gyenge tűz
nél kell tartani; mig ezen zavaréknak 
a’ színén , bizonyos Sóvar megnem je- 
lenénd. — Azonközzben, a’ tüzznél lé
vő gőzölgés alatt; vigyázni kell a' szag
r a ;  hogy ez a’ gőz  élőállat szagáé?  
vagy kábító az Ópiumtól ? avagy más 
kábító füvektől ? vagy erős égető bor- 
szagu? vagy foghagyma szagu , a’ rós- 
nikától? vagy clly szagu mint a’ ki ke
serű mondolákat nyelt? ’s a’ többi!!

Mihelyt pedig a’ Zavarék tete
jén a’ Sóvár megjelenénd: ezt a’ zavá- 
rékot azonnal hives helyre kell tenni: 
mint a’ miilyen nyáron a’ pincze leve
gő? a’ krisztállyozás végett.

3 0 0
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§· ι»9·
Ez is véghez raenvén; ekkor a’ 

zavaréknak, az edényben maradott hig 
részét letöltvén, a’ kristályokat az e- 
dénybol késsel vagy egyébb eszközzel 
tisztán levakarván, tökélletesen megkell 
mérrni; ezután jól megvisgállqi: hogy 
a’ 184 §· említett három Savanyuk köz- 
zül; mellyik itt a’ Törvényes kérdésnek 
személlyes Tárgya ? igy p. o,

1. Ha a’ gyomorban: Gáliczko sa
vanyú volt! tehát e’ szerént az itt lévő 
Chemiai munka szerént; most itt Gá
lié zköves borkő (Q . ©tus veh sulphas li
xivae )  származott: a’ mellynek is meg- 
esmértető Jelei im e’ következendök:

a. A’ hideg vízben nehezen ol
vad feli.

b. A’ melegen is a’ maga kristál- 
lyozása vizében, hasonlóképpen feli- 
nem olvad.

c. Reá töltvén a’ Nemfüstölgogá- 
liczkö o la jt, ezen zavarókból semmi sa
vanyú gőz ki nem fejtodzik.



d. A’ forró vagy igen nagy me
legen, a’ kristállyok széllyel pattognak.

2» Ha pedig a’ gyomorban Salétrom  
savanyu v a la : akkor itt ezen Chemiai 
munka által, Salétrom (N itra s  s. φ -as 
lixivae)  születik. — Természetes jelei 
ezek:

a. Kristállyal hideg vízben is kön· 
nyen feli ollvaddnak.

b. A’ melegen, a’ maga tulajjdon 
kristállyozása vizében is széllyel olvadnak.

c. Reá) ok töltvén , a’ nem füstölgő 
gáliczkó o la jfá t; veresses sárga gőzö
ket botsáttanak.

d. Eleven szénre vettetve’n , lángal, 
de foghagyma szag nélkül való ropo
gással , tűnnek el.

3. És végezetre, ha a’ gyomorban, 
konyhasó savanyu találltatik: akkor eb- 
beij a’ Chemiai öszve kelésben: Ä  Szil· 
víus emésztő savanyujja ( Sál digestivus 
S ilvii seu M urias lixivae)  születik: en
nek személlyes jegyei :

a .

392 ·----------------------------
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a. A’ hideg vízben, ennek kris

tállyal könnyen fel olvadnak.
b. A’ melegen , a’ maga tulajdon 

kristállyozása vizében széllyel nem ol
vadnak.

c. Reájok töltvén, a’ nemfüstöl- 
go gáliczkő o la jt; sáfrán - vagy mint mi
kor , ujjaink között megmor sollyuk a’ 
diófa leveleket, ollyan szagu fejér gő
zöket , botsátnak ki magokból.

d. Eleven szénre vettetvén, láng 
nélkül széllyel pattognak.

§. 190.
Midőn a’ Napraforgó kék tinc- 

turáját ( Tincturam caeruleam Heliotro- 
p ii)  Ά ι 87 §· szerént; nem valamelly 
érez savanyú: hanem az egérkő fejér 
m esze , veres színre változtattya: ha ez, 
a’ reá töltött Letsepegett borkő olaj ál
ta l ; sem fel nem forr; sem fenékseprot 
nem hány: akkor a’ kigőzölgés alatt is, 
a’ zavaréknak felső színén Sóvar sem 
támad : hanem Rósnika májjá (Hepar ar-
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senici) származik. Melly is, nem egyéb; 
hanem egy tsömör szagu, barnás piros 
(májj szinti)  ragadós e's enyves tészta, 
melly is meg hüllvén, kemény és tőre- 
dékeny lészen. — Ezt az Egérkö májját 
meg kell mérni, és a' további visgálás 
végett. egy edénj^ben el kell tenni.

§. 191.
Ezek is meg történhetnek, ha 

szintén ritkábban is :
1. Hogy a’ gyomorban lévő ned

vesség , a’ Napraforgó kék tincturájját, 
veres színre változtattya.

2. Hogy a’ Letsepegett borkő olaj
ja l fel forr: de fenékseprőt nem hánny 
(a’ 186. §♦ az a. betűje szerént); — a- 
zomban ebben a' gyomor nedvességé
ben semmi mérges érez savanyu sintsen .* 
hanem tsak orvasságul bé vett eczet', 
vagy a’ meg evett téjjböl; avagy ma
gából a’ gyenge gyomorból kifejtődzött 
állatos Savanyú.· mindazonáltal a’ Meg· 
etetés még is meg történhetett légyen a’

Ká-



Kábító Nöhevenyeknek . és ezekből va
ló nedvességeknek nagyobb mértékben 
lett bevételek által.

3. Az is megtörténik: Hogy ezen 
gyomor nedvességből, a’ Letsepegett bor
hő olaj által; inkább, vagy kevésbbé 
kristállyozodható Sók is származnak. —« 
A’ mellyeknek :

a . Ha egy harmad részit eleven 
szénre vettyük; néki dagad; pörkölt 
szagu lészen ; ( odor empyreumaticus)
és elébb vagy utóbb hamuvá válik: vég
re hová tovább a’ hamuban lévő só vagy 
savanyu elolvadván; ismét pár lúggá (a/- 
cali)  által változik.

b♦ A’ másik harmad részre; töl
tsenek: nem füstölgő gáliczkő olajját; 
hogy a’ belőle kifejtödzo savanyúnak 
szagát ki lehessen érezzni!

c. A’ harmadik harmad részét, 
fel kell elegendő Tsepegett vízben ol
vasztani vagy inkább hígítani; és ebbe 
mész vizet tsepegetni: hogy ha lészen 
e’ fenéksepreje ?!
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§. 192.

Hogy pedig a’ gyomor’-nedves- 
se'gben felolvadott és ezzel öszve ele» 
gyedett K ábító mérgeket; a' millyenek 
a’ többek között; p. o« A’ fejérmákméz- 
gájja COpium) ; a’ borostyán tseresznye 
vize; a’ mérges matska mézz gyantái 
Cgummi· resinae)  ; mint p. o. a’ gummi 
gutta; meglehetössen kiesmérhessük! e- 
zekre vigyázzunk!

1. A’ gyomor’ nedvességnek külső 
jeleire! a’ miilyenek ennek színe éssza- 
g a l  ezutánn a’ gyomor’ falainak miné- 
müségére! p. o. nem meggyulladtak e’; 
nem sebessebb e’? ’s a’ többi!

2. A’ főzés alatt, és a’ gyenge tűz 
által lehető megsürités alatt miilyen gőz 
fejtodzik ki!?

3. Ennekutánna, azt a’ megsüritett 
nedvességet; melly a’ Sók kristá llya l 
tó i , vagy az Egérkö májjától meg ma
radott : vagy ha sem illyes Sók krifiál- 
ly a ik , sein illyes Rósnika májjá magát

itt
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itt nem mutattya: akkor a’ megsürit- 
tendo nedvesség’ kigőzölgése utánn még 
megmaradóit m atériát, eross égett bor
nak megmért mennyiségében ázztassuk 
és olvaszszuk fel! Továbbá:

4. Ezen eross pálinkában lett fel- 
ollvasztéknak sz ín é t, s za g á t, világoss 
vagy homályoss m ivoltát joll feljegyez
zük ; erre letsepegett vizet töltsünk! — 
Ennekutánna :

5. Ha ez a’ felolvaszték megzava. 
rodik; és ha a’ gyánta benne ellválik: 
akkor ennek színére, ragadósságára , 
könnyen gyulladhatósságára; és a’ fő
zés alatt ki fejtoddzö szagára figyell- 
mezzünk! — Ha ez a’ gyánta sokatska 
lenne ; valamelly tsekélly , és veszendő 
kis állatnak bélehetne adni; és a’ do
log következését, egész Doctori figyel- 
metességgel elvárni, feli jegyezzni! To
vábbá jegyezzd m eg!:

6. Hogy ha ezen eross pálinkában 
lett feli olvasztáss által; tsak az epének

gyán-



gyántáss részé választódnék el .* akkor 
ez az egész égett boros olvasztvány, a’ 
tsepegett vízzel való öszve elegyítés u- 
tánn is , általlátszhato , és zöldes marad.

7. És végezetre ; ha ezen Elegye- 
dék tetején; némü némü olajj tseppek 
uszkállnának: ezeket kalánnal le szed
vén ; ’s a’ tenyereink között dörgöltet- 
vénT egész tehettséggel ezeknek sza
gokra ügyellyünk!

§· 193·
Az ollyan m atériára; melly az 

eröss égettborban sem olvad fel: erre: 
Egygyes tsepegett meleg vizet fy *  deft. 
simplicem)  kell tölteni!: és ha tudni a- 
karjuk; hogy; ezen elegyedékben, nin- 
tsen e’ valamelly állatok’ Országából va
ló enyv ? ehez : Letsepegett guba főtt 
vizet (x j .  deft, gallarum♦) elegyítsünk; 
ez az állatos enyvet azonnal edény’ fe
nékre hánnya .· melly hányománnynak 
mennyiségét, úgy szintén egyébb meg-̂  
esmértetö jeleit is fel kell jegyezni!
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§· 194*
Ezen matériának, ( a ’ 193 §'. 

szerént) melly az erősségeit borban sem 
olvad fel; egy részét, a' Letsepcgct bor
kő olajjal jól tartván; (a’ 187 §. sze
rént )  jól reá kell vigyázni:! ha vagyon 
e’ ebben E gérkö , és mennyi? E’ végre: 

1» Ezen keveréknek, egyik részche 
az egygyes letsepegett vízben véghez 
vitt: ammóniái rézznek olvadékját (jso
lutionem cupri ammoniacalis)  tseppen- 
ként töltögessük :! ha Ro'snika vagyon 
benne: akkor ennek hányománnya (prae
cipitatum) zöldes  sárga lészen; melly 
fenékhányománnynak v izét, annak mód
jával le kell venni; ezt a’ tudva lévő 
mód szerént megszántam , és végre meg- 
m érrni!

2. Egy részit ismét eleven szénre 
kell hinteni!: ha Egérkö lappang ben
ne: füsté fejér, és foghagyma szaga 
fog lenni·
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3· Ezen Kérdésben le'vö gyomor 

nedvességnek, egy bizonyos részire ; 
tölthetünk az: arnmoniai Sónak égető 
pálinkájából is; ha itt, mint a’ rézznek 
egyébb savanyúival, semmi kék hányo- 
mánny nem származik : akkor tiszta lé
szen ettől. .

4- Éppen ezen próbája vagyon az 
EgérhÖ májjátiak is ; mellyröl emlékezet 
vagyon a’ 190 — Végezetre

5. Ha pedig sem ezen nedvesség
nek az Ö megsüritése; sem az ammó
niái rézz feloldozvánnyának ezzel lett 
elegyítése által: a’ Iló'snika jelenlétének 
semmi nyomai nem volnának: akkor ezt 
a’ próbállandó nedvességet, nem kell 
az ammóniái rézznek felolvasztekjával jól 
tartani: hanem inkább a’ 191 és a’ 192 
§§♦ elő adott Tapasztalmányoknak rá
májára vonni! ha nintsenek e’ itt más, 
akár mérges, akár pedig ártatlan testek!?

§· 195·
Ha a’ gyomor üregében találta

to tt; és kalmár papirosból tsinált szú·
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rön által szivárgott higságba , letsepegett
borkő olajt elegyítvén, ez fenéksepröt 
hánny: ekkor ezen higságnak nagyobb 
részét, nem kell a’ tsepegett borkő o- 
lajjal öszve elegyíteni: annyival inkább 
jóltartani (a’ 192 §. szerént); hanem e- 
zen vízzel meghígított gyomor nedves
ségét; e’ következendő Tapasztalmá- 
nyokra kell fordítani; úgymint:

1. A” higságnak egy valamelly men
nyiségét tsepegtessék : E g y  tiszta  és f é 
nyes vas pléhrel ha ezen réz-var szár
mazik : bizonyos, hogy ezen nedvben 
réz lappang* — Ugyan ebből

2. Tseppentsünk egynéhány tsep- 
peket: E g y  tiszta  és fényes réz pléhre! 
ha ennek a’ pléhnek, a’ tseppek alatt 
fekvő táblája ollyan fejér színre válto
z ik , mellyet ezen réz pléhröl könnyen 
ledörgöllni nem lehet. — Vagy ha ezt 
Ά rézz pléhct, más ezüst pléhvel öszve 
dörgölik: akkor néha ez a’ rézz pléh 
ezüst szint Öltözik magára. —■ De ha ez

C« Ά3
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az ezüst szín , a’ rezz plehet tüzzben 
jól megmelegitvén, eltűnik: ekkor e- 
zen higságban feloldozott ke'nyesö vagyon,

3. A’ gyomorban találtatott» álóm- 
bikon letsepegett, az ivó papiroson ál
tal szivárgott nedvesse'gnek, ege'sz meg
maradott mennyiségét , az Hahneman 
próbálló nedvességével, vagy az úgy ne
vezett : Májjóss vízzel ( aqua hepatica) 
jóll kell tartani: az az; ebből, mind 
addig kell a’ visgálandó nedvesse'gbe 
tsepegetni; mig ez a’ nedvesség zava- 
ross, e's fene'k allyat hánnyni meg nem 
szűnik.
Világositás ( ScholionJ, Ezt a’ Próbáló 
higsógot {Liquorem probatorium) ( a’ mint 
már fellyebb is emlitodött) a ’ Termé
szet titkai után járó Tudósok sokféle- 
ke'ppen ke'szittik: de mindazonáltal ez 
a’ ke'szite'se'nek módja, minden egyebek 
közö tt, legegyügyübb, e's talám legjobb 
i s ; p , o.

Végy !
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V ég y! Büdös köves mész fö ld e t v. lúg· 

s ó t ; f v  calear. Q -ta) 
Borkövet ( Cremorem φ )  aa. 
az a z : egyaránt i. köm. r-6ogr. 

Jegyezzd  meg! Némeüyek ezen utolsób
ból IS gránnal többet többet, az az 75 
árpa szemnyit vesznek; az elsőbb 60 
gránhoz. Ezeket az alkotó két részeket 
( ingredientia vel partes constitutivas') 
ősz ve elegyítvén, tölts ezekre; 12 Lat h. 
(vagy fél Doctori avagy Anglusi font) 
lombikon letsepegett egygyes vizet 
defi. simplicem)', ezen elegyinényt rázo- 
gasd bedugott üvegben mind addig, mig 
megszűnvén a’ rázástol, az edényfene- 
ke'röl, viz buborék jönn fel; e’ meg lé- 
ve'n, ezutánn hadd állani mind addig 
inig az oldozó nedv (menstruum) homá* 
lyos; mig az oldozvánny re'szetskéi az 
edény fenekefelé szá linkozznak ; és mig 
az edényfenekére gyűlő hányománny 
minden szempillantásban vastagsz-k; a’ 
higság azouközzben szemlátomást által 

Cc 2 lát·



látszhatóbbá lészen: azonközzben, a' 
színe mindenkor ollyan marad mint a’
te jjé , szaga mint a' záptojásé'; melly ek 
is e::nek terme'szetes belly egei! — To
vábbá

4. Ezen hányománnynak (praecipi
tatum) színére joll kell vigyázni ! — 
Hogy ha ezen elegyménnyben eleintén 
sárgás barna felleg  látszik: melly annak- 
utánna mindjárt fejéreddni kezzd : illyen- 
kor itt, ama gonosz megemelt rágó kény- 
eso corrosivus) bújj káli: e's ha
ekkor ezen nedvességnek tsak egy tse- 
kéiy részébe: Lctsepegö borkő olajj tse- 
pegtetodik; ezen elegyménnynek hányo- 
mánnya tégla szinii leszen, — Melly 
chémiai munkálódás alkalmatosságával:

5. Ezen hányománynak mennyisé
gére is azért kell vigyázni: hogy ha töb- 
betske leje'nd: ezt borkóporral öszve e- 
legyitvén; agyaggal beborított görbe 
nyakú edénybey eross tűznek ki kell 
tenni! ekkor az Elfogadóban (in exci~

4 0 4
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ψιιΐο chcmico) , az Eleven kényesének 
golyóbiskái fognak szembe tűnni; ezen 
Elfogadónak nyakában pedig Tzinobri- 
om , Verés szin , v. Sárkányvér ( Cinna~ 
baris fa c titia )  fog meg jelenni.

§■ 195·
A. Ha ezen higságban réz vagyon : 

ez meg-tetszik:
a. A' 193 §. az 1. számja alatt 

ve'ghez ment chemiai munkából: midőn
t. i. a’ tiszta és fényes vas pléhen réz- 
var szármozik. — Világos onnan is

b. Ha amaz hires M ájj-viz által, 
a’ fenékhányomány barnás fekete színű 
lészen ; azomban ha erre a’ hányomány- 
r a , minekutánna a’ tüzznél megtüzese- 
dik, s meghűli; egy üveg pohárban a’ 
Szalamiai sónak égető pálinkáját ( s u  Θ 
amm» caust.') reá tö ltik , és ez szép kék 
színre változik.

§· 197.
B. Ha ezen, a’ 195 §, 3, számja a- 

latt ismét meg ismét említett nedvesség
ben : Hánytató borkő plálkodik. Ekkor ha
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a. Erre májjvizet töltenek, de ά 
tudva le'vo mód szerént; ennek fenék- 
hányománya te'gla színű vágj Erez-k ér
mes lészen. — Hogy ha pedig

b, Ezen tégla» vagy kermes szí
nű hányománnyt a' Vasnak reszelmenyd- 
vei ( Limatura cf) öszve elegyítvén, 
zárt te'gellybe kemény tűznek ki tész- 
szük : ez a’ piskolcznak igen töredékeny 
királyotskájjává, vagy Eszszentiájává (5 
regulussáva) válik.

§· 198*
C. Ha ezen nedvességben: Ezüst 

(,argentum vel luna f)) ;  ha Fekete ón 
f  plumbum v. Saturnus tj) ; ha Fejér ón 
( Stannum) ; vagy ha Vas { Ferrum , Mars 
tf.) lappang, illyenkor:

1, A’ májjviz által, fekete hányó* 
mánny származik : mellybol, ha finom 
szén- és tragacantha- porral tésztát tsi- 
nálunk, ezt egy szén porral tellyes, és 
jól bezárt tégelyben, kemény tűznek ki 
tészszük : ezen chemiai munka által, az

eléb-
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elébbeni higságban lappangó E z ü s t , és 
On, golyóbisokban tűnnek élőnkbe, de 
az itt bújjkálló V a s , elébbeni formájjá- 
ra soha viszsza nem tc r ; hanem tsak u- 
gyan ollyan: V as szeretsénné (igy ne
vezik a' Chemicusok ezt a’ Szüleményt 
az ö tulajdon fekete szinéérí)^ Aethiops 
d - l is j  által változik melly a’ M ágnes
nek mindenkor engedelmeskedik.

§· »9 9 ·
D. Ha ezen nedvességben feloldo

zott: Fejér gáliczkö (φ  zinci) tanyáz: 
akkor az elébbeni emlitodött Che
mia szerént:

a. Itt egy fejéres barnás, egy ke
véssé sárgás fenék hányománny szárma
zik — Ezt pedig

b. A’ 203 §. lévő  chemiai munka 
által; az elébbeni állattyára viszsza le
het hozni. — Hogyha pedig

c. A' fejér gáliczkövet rézzel ősz- 
ve elegyittyük: ekkor Vclenczei rézz 
( Aurichalcum) születik belőle.



§. 200.
E. Ha a’ már számtalan említett 

nedvességben : Egérkö (Arsenicum)  ól- 
láikodik: illyenkor

1. A’ májjviz által ezen higság- 
nak hányománnya narants szinii sárga 
lészen. —

2. A’ melly hányománnyt, ha az 
em ber, egy tiszta és fényes rézz pléh_ 
re tészi, és eleven szénre tarty a (a* 194 
§. szerént) foghagyma szagot botsát ma
gából. — És

3. Ezen a’ rézpléhen pedig, ma
ga után ollyan színes motskot hágy; a* 
mellyef, nagy fáradsággal is alig lehet 
ledörgölni.

§. 201.
F. Ha továbbá az esme'retes ned

vességben Föld  ( v )  találtatik : akkor a' 
tudva lévő Chemiai próba után; a’ há- 
nyománny ollyan fejér lészen: a’ mel- 
lyet még a’ szénporral sem lehet eléb- 
beni állattyára viszsza hozzni.

§·



G. Ha a' sokszor mondott mód sze
rént elkészített gyomor nedvességben lap
pangó Savanyu ; a’ benne lévő állatos 
valóságot feloldozva tartya : ekkor az 
ebbe elegyített, Letscpeget borkő olajja 
ezen elegyményben pejjhes hányományt 
tsináll, De itt jól meg kell jegyezni:

1. Hogy a’ Letsepegett borkő o- 
lajt ebbe a’ nedvességbe éppen a’ jóll 
lakásig kell tsepegtetni (a’ 195 §. 3-dik 
számja szerént)

2. A' nedves hányományt ki kell 
választan', és ki szárítani!

3- Eleven szénre vetni; és jól reá 
vigyázni: hogy fel dagad e’ ? mint az 
állatos valóság fel dagadni szokott ?

4. Az eleven szénen égvén ; va
gyon e’, szarv - vagy toll büdös füstye ?

3. Egészszen elégvén, nehezen vá
lik e’ hamuvá?

§· 203.
H. Minthogy pedig az Állatok - Nö-

vevények- és az Ásványok - Országok-
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béli mérgeken kívül: még némelly ár
tatlan közz vagy közép savanyúk is (+ . 
media s. neutra)  elegyedhetnek az il- 
lyen gyanús gyomor nedvességbe. A- 
zért is

1. Az illyen hányományokbol a’ 
szúrón által leszivárgott higságot, a’ már 
egynéhányszor (a ' többek között a’ 192§*
2. számja alatt) említett mód szerént, 
az a z , a’ gyenge tűznél leendő főzés 
által, meg kell sűríteni; hogy az ebben 
lappangó savanyú annál erőssebb légyen!

2. Ezen savanyúba a’ borkő olajt 
egész a' jólakásig· kell tsepegtetni í

3. Ezen elegyménnyel» úgy kell 
bánni, mint a’ i88 §· parantsollya,· még 
pedig mind addig; mig tsak a’ Sóvár 
magát nem jelenti.

§ .  2 0 4 .

I. Néha a’ gyomorban találtatott, 
lombikon leeresztett ’s elégendő, de egy
szersmind bizonyos mértékű egygyes víz
zel megritkitott, és a’ kalmár papiros

szú-
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szűrön által szivárgott nedvességben; 
nem Köz savanyú ; hanem inkább a’ i84 

szerént Lúg só bujjkáll. Mivel az ál
latok- Jövevények- és az Ásványok- 
Országokbéli mérgeken kívüli; a’ mii
lyenek kiváltképpen a' többek közötte' 
következendok, úgymint: Az EgérkÓ 
(o—o) ! a Réz (§ ) ;  a’ fekete ón czukra 
Ol· ^ 0 ;  a' V as gáliczkó (φ  A ) \  a 
kénycsó és a piskolcz készítménnyel töb- 
nyire: lehet a’ gyomorban Szappan v* 
Égető lugsó (/2, causticum)  annakoká- 
ért ezen gyanűss nedvességnek megvis- 
gálása végett, e' következendő Chemiai 
Tapasztalmányokat kell eszközöllnünk; 
úgymint :

i. A’ tudva lévő mód szerént meg- 
ritkitott, és által szűrt gyomor nedves
ségnek égygyik részibe, tsepegtessük a" 
Szalamiai rézznek vizes oldozványát (so
lutionem aquosam cupri amrnoniacalis) ;  
még pedig : ha ennek hányománnya sár
gás zöld lészen; mind addig hell ezt a’

Sza·
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Szalamiai vizes óldozványt, ezen ned
vességbe tsepegetni; míg ísak ezen e- 
legy mennynek olldozványos sepreje az 
edényfenekére lehányodni meg nem szű
nik; és az elegymény annyira mennyire 
minden szempillantásban által Játszha- 
tóbbá nem lészen. — Továbbá, az e’ 
szelént az edényfenekére leszáilott E - 
gérkövet megkell mérni; és a’ 194 §.
1. 2. 3. 4. és i .  számjai alatt elő adott 
Tapasztallmányoknak sinor mértékekre 
kell vonni! — Ha pedig:

2. A’ Szalamiai rézznek vizes ol- 
dozvánnya által, semmi sárgás zöld há- 
nyomány nem szármozik: akkor ehez 
a’ Lúgos elegyménnynek egy részéhez; 
mind addig elegyittsük a’ Konyha sósa
van yu t, mig a’ Violának kék szirupját, 
Veresre nem változtattya- — azomban 
vigyázzunk arra:

a. Hogy ha ezen Elegyménny kö
zött, a lúgsavanyuhan felo ldozo tt re’zs 
lappang : akkor a’ fenékhányománny réz

ből
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bőt fog állani; mellyet meg mutat en
nek sárgás zöld színe.

b. Ha pedig a’ Fehe te ón czuhra 
(%· V )  bújkáll ezen elegyményben: ak
kor a’ fenékseprö színe, az aludt te'jj- 
hez fog hasonló lenni : ezt pedig meg- 
szárittyuk, szénporral és híggal öszve 
elegyittyük, 's e’ szerént kemény tűznek 
kitészszük; elebbeni állattyára, az az, 
az ő fekete ón valóságára viszsza téri*.

c. Ha az elölszámlált erezek kö
zül végre az utolsó, a’ Vas gáliezkö ól- 
lálkodik ezen elegyme'nnyben: könnyen 
meg történhet : hogy a’ Konyhasó sava
nyú , tsak némelly részben is fenékre 
hánnya. Továbbá

d. Hogyha a’ gyomorban lévő ned
vesség, Liígos tulajdonságot öltöz ma
gára , a’ hozzá elegyedett Szappantól: 
akkor a’ Konyha savanyu a’ zsírt a’ 
Lúgsótol elválasztván, ez a’ megmele- 
gitett nedvességnek tetején fog úszkál
ni,· a’ mellyet is tsont kalánnal leszed

vén
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ven ’s meghűlvén, magát és természe
tét megmutattya. Vagy pedig

e. Ha a’ gyomorban lévő állatoss 
taknyot, a’ Lugsók fel oldották: akkor 
ez, a’ Konyhasavanyuban, pihek formá
jában hányódik le a’ fenékre; meilyet 
is a’ 202 §. 1. 2. 3. 4· és 5. számjai sze
rént kell meg-visgállni í 

§· *°5-
K. A' Lúgsó természete meghatáro

zása végett: ezen nedvességhez Konyha 
savanyút kell tölteni: a’ melly két Úű- 
Vanyukból, az úgy nevezett: Középsó 
származik · a’ melly elegyménnynek há- 
nyománnya, ha a’ szúrón által elválasz
tódik, megsürittetik, kristállyokká vá
lik. — Még pedig

i. Ha ezen elegyménnyben: ál
landó lúgsó vagyon : akkor ennek kri
stállyal négy szegüek ( crysta lli cubicae)* 
A z is pedig

a. Ha a’ Konyha savanyúval, Nö- 
vevény lúgsó találkozik ősz ve: ezen egy

be
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be kelésből a’ Szilvius emésztő vagy H i
deglelést üzö sójja (közép só) származik 
( murias lixiviae vel lixivii) .

b. Ha a’ Konyhasavanyú mellett szék- 
só ( Soda) i vagy az Ásvány Országbeli 
só vagyon: ezekből támad: Konyha só 
(ez is közép s ó murias sodae) .

* Ezen két Középsavak egymástól e’ 
következendőkben külömböznek , u. m.

a. Ä  K onyhasó, akár hideg, akár 
pedig meleg légyen ; ennek feloldozó vi
ze ; mindenkoron, három annyiban tö- 
ke'iletessen feli olvadd: és éppen ez az 
oka; hogy ennek feloldozvánnya a’ töb
bek között nehezebben kristállyozódha- 
tó. — Ellenben

b, Ä  Szilvius emésztő, vagy Hi
deglelést üzö sava , nehezebben olvaszt
ható : de könnyebben kristállyozodható; 
még pedig négyszegeletü krlstállyokban 
ha szintén ezen kristállyok nagy rész
ben regulátlanok is,

2. Ha ezen nedvességben szalá
miét , vagy rrpülö  lúgsó vagyon: akkor
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a’ Konyhasavanyuval egygyütí ezekből; 
Szalamia só lészen

A’ Szalamia sónak megesmértetÓ 
béllyegei ezek

A’ kristállyal pih formák,
/3. A’ tűznél elrepülnek, minden fog

hagyma szag nélkül.
3. Ha ezen nedvességben a’ Lúg

són kívül; még valamelly állatok or
szágbeli mérgek lappanganak: ezeknek 
is nyomokba lehet akadni; ha a’ kr istái · 
lyozás után fenn maradott nedvességet; 
e's ha azt a’ vizet is, mellyet a’ kristá 
lyoknak w eg  mosásokra fordítunk, a’ 
Í93 §. és a’ következendokben lévóTa- 
pasztalmányoknak rámájokra vonnyuk! 

§. 206.
L. 4. Ha még az élő emberben gya

nított ásvány méreg ellen, ennek az em
bernek valamelly L ú gsót, mint az illyen 
méreg ellen való orvasságot béadtak: 
akkor az ásvány mérgeknek meszeik; 
kivévén az E gérkövet, a’ gyomor olda

lai-
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íaíra mint porok reájok ragaddnak: te
hát ezeket a’ gyomor hártyáiról le kell 
vakarni ; és különös szorgalommal meg- 
visgállni.

§· 207.
M. Ha ebben a'gyomorban volt ned

vességnek sem 1Savanyu sem lú g o ss  tu* 
lajjdonságát nem tapasztallyuk a’ 210.

út mutatása szerént; akkor itt lap- 
panghat,

I* Vagy valamelly K ábító méreg 
mint p. o. az opium.

2. Vagy  a’ körös bogár tincturája.
3* Vagy Salétrom. — Vagy ve* 

gezetre
4. Az Egérkó , mint középső.
Mind ezeknek kinyomozásokra 

ülyen ie'péseket tegyünk :
a. A’ gyomorban találtatott nedves

ségnek külső jeleit szemesen megvisgál- 
ván ’s papirosra tévén: gyenge tüzznél 
szárittsuk ki,· ezenközzben ennek sza
gára ; és minden szembetűnő változásai- 

Dd ra



4X8 '
ra vigyázzunk» ’s mindeneket felje
gyezzünk!

b. Ha ezen nedvességnek szine'n» 
valamelly kövér bőrötske származik : ezt 
üveg vagy porczellán edénybe le kell 
szedni. Ennek

c. Ha valamelly , fejérrnák mézgás 
(opiumos) szaga vagyon: színe pedig f'e- 
jéres barna; és ha a’ kutyának adván 
tőle megdöglik: ekkor hitelesen lehet 
gyanítani: hogy opium volt. — Ha pedig

d. A’ megsürités u tán, nem boröts
ke : hanem valamelly más testekből ki
húzott nemessebb tészta ( massa extrac- 
tiva)  formáltatik: ezt is jól meg kell 
visgállni: ha nints e" benne Egérkó máj
já  a’ 194 §· szerént. — Hogy ha

e. A z Egérkő májjának semmi nyo
mai nintsenek: akkor az állatos mér
geknek nyomozásokra kell minden pró. 
bákat meg tenni a’ 192 §. szerént.

§. 208.
Ha a’ gyomor nedvességnek sűrü- 

sitése alatt, ennek színén valamelly sós



tärötske (vagy sóvar) formáltatik: ek
kor ezt a’ nedvességet, ki kell a’ kris- 
tállyozás ve'gett hívesre tenni: és ezen 
krisiállyokat két részekre osztani.

a. A' Kristályoknak egygyik részét 
lombikon leeresztett egygyes vízben cl- 
dozzuk fel: ezen oldozvánnyba pedig 
a’ Szalamia réz vizes olvasztckját tse- 
pegtessük hogyha ennek hányománnya 
sárgából zöldellóssé válik: akkora’ 197 
§. 1. 2. 3. 4. és .5. számjai szerént, itt 
Egérkövet is kereshetünk,

b. A' Kristállyoknak pedig más ré- 
szetskéjjét vessük eleven szénre: hogy
ha zörgéssel széllyel pattog; Salétrom  
lészen. — Ha pedig nem zörög, tsak 
szélivel dűli; néki dagad, és szenet hágy 
maga után; itt állatos só fog lappangani.

c. A' még fenn maradott majd tsak 
nem fele kristállyckra, tsepegtessünk: 
GáliczkÖ savanyú t! — Itt

a Ezen Chemiai munka alatt, a’ 
kifejtodzött savanyu gözzböl: világos- 

Dd 8 san
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san észre vehettyük a’ Savanyúnak je
lenlétit.

/3. A’ középsőből pedig ; hogy Lúg
sónak is szükség itt bujkálini!

§· 209.
N, A’ gyomorban talált; vagy a’ 

kalmár papirosból tsinált szűrőben fenn 
maradott keményes matériát; miképpen 
kell a’ Chémia szerént megvisgálni ? meg 
láthatni e’ következendökböl.·

1. Ezen keményes matériát, en
nek külső tulajdonságai szerént, leirr- 
ván, ’s megmérvén, erre 15 olvasd: ti- 
zenötszörnél valamivel több erős égett 
bort töltsünk; jól bezárt üvegben ázz- 
tassuk; ennek edénnyét azon közzben 
gyakran felrázogassuk;

2. Az Egérkönek feloldozására 70 
sott 80 annyi égett bor szükséges : mi
vel kevesebb oldozóban; mihelyen az 
oldozvány kihűli; minden fenékhányo- 
mánny azonnal eltűnik.

3. Ha ezen égettboros oldozvány- 
ban ; állatoss vagy növevényes gyánta

4 2 0
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találkozik: akkor ez színes lészen : a’ 
mellyhez, ha lombikon leeresztett egy- 
gyes vizet töltünk; megzavarodik; és 
ezen edényfenekére; vagy gyáméhoz 
hasonló; vagy valóságos gyánta, vagy 
legalább gyulladó valóság hányódik le. 
Továbbá

4. Ezen égettboros oldozváriynak 
sza g á t , szín é t, és világos vo ltá t felje
gyezzük! — Úgy szintén:

5V A’ viz által lett lehányomány- 
nak hasonlóképpen s za g á t, színét, nyá
las vagy húzós m ivoltát is papirosra 
feltegyük J

6. Minden tehettségünk és tudo
mányunk szerént meg visgállyuk : ha ez 
nem hasonló e’ a’ Körösbogárnak, a’ 
Jalappának és a’ Skammoniomnak égett 
borral kihúzott gyántáikhoz!?

7. Gyxíjjtsuk meg; és azomban 
vigyázzunk; ha könnyen vagy nehezen 
kap e' tüzet? és miképpen ég ? vallyon 
a’ lángollás e lő tt, nem olvad e’ e l, mint

az
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az ólai ? vagyon e’ és m iijé n  a’ szaga ? 
lánggal ég e’; és miilyen színű lángal? 
a’ szene felpuffad é? és végre könnyen 
hamuvá válik e’; vagy nehezen? és vé
gezetre sok hamva lészen e’; vagy ke- 
véss ? !

§. 210.
Ha a’ gyomor nedvességnek fe- 

néksepreje fehér lészen; és két ujjairik 
között puha föld porának, vagy pedig 
szúross fövenynek tetszik: akkor nem 
kell égett borban ázztattni, mint a’ fel
j e b b  való 209 §. emlitodött: külöm- 
ben az égett borban való ázztatás tel
jességgel szükséges: ezután a’ tudva 
lévő elegyménnyt leszivárogtatván; a’ 
feli nem olvadott, és a’ papiros szűrő
ben feli maradott részetskéknek meges- 
mértetö jeleit, fel kell papirosra jegyez
ni; tudniillik:

i. Ha az Egérkő tserepess: akkor 
ennek pora feketés barna lészen.

2.
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2. Ha ez a’ szűrőben fenn maradott 

keményes matériának pora fejér téjjfzi- 
nü: akkor ez az Egérkő mesze.

3· Ha ezen mate'riának pora sárga 
citrom  vagy narants szinü : ezt A ran y- 
glétnek ( Auripigmentum)  nevezik*

4. Ha ez a’ porrá tört mate'ria pi
ros , rubint szinü; Eéalgár a’ neve. — 
Ezek egymással annyiban megegygyez- 
nek; hogy; a’ tüzne'l mind a' ketten el 
repülnek. Ellenben ezek egymástól szem
betűnőképpen külömböznek is színekre 
szagokra és a’ büdöskőnek mennyiségére 
nézve.

a. Mivel az Arany-glétben több 
lévén a’ büdöskö; a’ színe sárga, innen 
némellyek sárga Egér kőnek is hívják; 
Ά szaga büdösköves.

b. A’ veres Egérköben (Realgár· 
ban , Szandarachában)  pedig kevesebb 
a’ büdöskö; innen színe piros, rubint- 
szinü; szaga foghagymás. Terem jEV- 
délyben is
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S'. Sárgás a’pora, az ásványon Tin- 

bithnak is ( Turpethuzn minerale)
6. Sárga tégla szinü az ásványa,i 

hermesé (Cérmés m inara le) vagy más
képpen. Char thus ianusok pora.

7. Narants szinü piros a’ piskolcz 
aranyos büdösköve (Q Θ 6 )

8. A’ Vas ochra színére nézve két 
vagy háromféle.' t, i veres, barnás és 
aranyszínű sárgás.

a. Sáfrány vagy aranyszínű; az 
ngy nevezett: M egnyitó vas sáfránnyá 
( Crocus cT aperitivus J.

b A’ veres sáfrány szintit neve
zik másképpen ; Terméss vas sáfránynak 
( Crocus cT nativus), — Itt jól meg kell 
tovább jegyezni!!

c. Ezt a’ nevezetet: Ochra , a’ 
Chemicusok igen széles értelemben vé- 
szik: mivel az érczeknek minden me
szelt Ochrának nevezik, p. o. vagyon 
a’ Vasnak ('Ochra d"; a’ Zinkumnak)  
( Ochra zinci s. ^7, calaminaris) \ a Réz*

nek



nek ( Ochra <J> s. viride montanum) — 
’$ a’ többi. De tartsd meg ezt is!

d, Ezeket mérges voltokért, a’ 
Doctorok belső vagy Orvasi haszonra 
nem fordittyák: hanem leginkább a’ 
mesterségekben, mint a’ külömbb kü- 
lömbbfe'Ie szép színekre használlyák,

e. A’ Vas ochra m atériájára néz
ve háromféle:

«. A’ melly porformában vagyon ezt 
is Vas ochrának hívják

ß. A' melly nedves fenékseprőképpen 
jelen m eg, ezt; Sáros vas Ásványnak 
( minera cT lutosa) nevezik.

ts. A’ melly sürq, kemény, és szál
kás matériában jelenn m eg, ezt hívják ? 
Vérkonek (.Haematites)  SSlUtfldtt·

9. Veres szinü, a’ Fenékre lehányt
kényesö ruher')

10, Zóldellő kékes, a’ Rézznekm e- 
sze ( Calx cupri $ ) .

i t .  Fekete szinü, a’ V as mesze 
( Calx cf). Ügy szintén

------------_  4 2 5

12.
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12* Fekete, a’ savanyával jól tar
to tt, vagy valamelly öszve húzó szer
rel öszve kötött E zü st {Argentum , Lu
na J .  f ) ) .

13. Feketés, a’ kényesé és a’ bis- 
muthum vagy Vissmuthum hányománya 
is; ha ollyan Savanyuk által p. 0. a’ 
góiliczkö a’ salétrom  - a’ konyhasó sava
nyúi , úgy szintén az eczet által, há
nyódott le a’ fenékre.

14· Fejér, a’ piskolcz hányománya; 
mellyet, a’ most említett Savanyúkban 
fel oldozunk: és a’ piskolcz vajából (bu
tyro  £ ) viz által lehányunk.

15. Fehér, az édes kényesö (ty  
dulcis ) .

16. Fehér, a’ fenékre lehányt fejér
kényesö albus).

17. Fehérek, a’ zincum virágjai (Flo
res zinci ) .

18. Fehér, a’ valamelly savanyu ál
tal lehánnyt ón ( oxydum 1^).

19. Fehérek, a’ savanyúk által meg
tisztított földek .
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20. Fehér , a’ magnesia {magnesia).
21. Sárgás fehér, az ásványos v a s , 

vagy a’ barna ko ζ Ferrum mineralisaturn).
§. 2Π.

Ha az E rez vagy ásvány méreg 
ellen való orvasságul; valakinek vala- 
inelly Lúgsót vagy Lúgsavanyút adtak 
be: akkor a’ gyomorban, bizonyos fe
nékre leverödött ásvány meszeit lehet 
talállni; még pedig

1. A’ kényesöss oldozványokból va
ló meszes Leverödék ( praecipitatum) ,  
ragyás, rosdás, sárga, vagy fehérszinü.

2. A z  édes ke'nyeso hányománnya 
(praecipitatum  barnás fekete.

3. A’ hánytató borko meszes allya 
( Tartarus'Qemeticus) mindenkoron fehér.

4. A’ fehér- vagy a’ Zinkum - gá- 
liczkö meszes fenéksepreje is minden
kor fehér szinti.

§. 212.
Ha továbbá , az ásvány mérgek 

ellen való orvasságul, a’ büdöskó májj
oil-
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olldozvánnyát adnák bé; es az efféle or- 
vasságbul, a’ gyomorban, bizonyos bü
dös kö szesz (gaz hepaticum)  fejtödz- 
nék ki: akkor a’ gyomorban lévő ned·· 
vességnek záp tojás szaga lészen ; és az 
oldozványokból, tsak a’ mostan emlí
tett külömbféle színű ásványoknak me* 
szeik hányódnak le fenékre.

§. 2 1 3 *
A’ gyomorban találkozó , és már 

a’ 214 §. említett kemény matériát, e’ 
következendő együgyű chemiai Tapasz- 
talmányoknak rámájokra kell vonni; 
úgymint;

A . Ezen száraz matériának egy har
mad részit; egy eleven szénen jól meg- 
melegitett réz pléhre kell tenni. — 
Hogy ha

1. Ezen chemiai munka szerént, 
itt foghagyma szaga fejér gőz fejtödzik 
ki. — Továbbá

2. Ha ezen rézpléhre ragadott 
foltot nehéz ledörgölni.

5*
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3, Hogyha pedig a’ fényes tiszta 

es meleg vaspléhre, mintegy fehér fel
hő gőz ragad. — Ha mind e’ három 
chemiai próbák itt szembetűnők: tsal- 
hatatlan dolog; hogy itt az Egérkö mé
reg lappang*

B. Ezen matériának második har
mad részit; a’ lombikon leeresztett egy- 
gyes víznek 80 annyi részében , kemén- 
nyen fel kell forralni; sott főzni! kihil- 
ten i! — és ha a’ fenékseprő nem fehér 
a’ miilyennek az Egérko meszének kell 
lenni ; hanem barnás fekete, vagy ha- 
muszinü, vagy pedig veresses sárga: 
akkor egy kevés Királyvizet (xj regiam) 
kell hozzá elegyíteni! — Ennekutánna 
az e’ szerént megfőtt; és a’ fenéksepro- 
röl annak módja szerént lehúzott oll- 
dozványba lassanként a’ Szalam iai réz 
vizes óldozvánnyát kell tsepegtetni , a’ 
194 §. 1 száma szerént; ha ezen che
miai próbára a’ fenékhányómány zöldes 
sárga lészen: egy itt lappangó Egérkö

mér-
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merget jelent. — Még pedig, ha kevés 
fog lenni, a’ Fene'k leveredménnye az 
Egerkönek: ekkor ennek jelenlétét, az
A. és B . alatt lévő Tapasztalványok 
szerént, könnyen felfedezhettyük!

C. A’ poros allynak ezen utolsó har
mad részét, két fényes réz pléhek kö
zé tévén, ezen módon; a’ holt szén fi
nom pora között; Tégellybeh, mind 
addig kemény tűznél kell tartani; mig 
fényes tüzes nem lészen: ekkor az itt 
lappangó R ósnika , ezen Tégellynek fe
nekén bizonyossan meg fog jelenni; és 
könnyű fog lenni, az ö természetes tu
lajdonságaiból kiesmérni! — annyival 
inkább hogy még ezen fényes réz plé
hek is, magokra ezüst Tzint öltözzni 
fognak.

§· 214·
Ha a’ 213 §. A . betűje alatt em

líte tt, és visgálandó fenékseprőnek első 
harmad része, a’ réz pléhről elrepüli; 
* nélkül; hogy ezen ehemiai munka a-

íatt,



Jatt, leg kissebb foghagyma szagu fe
hér gőzt botsátana; vagy ezen réz plé- 
hen , feketés motskot hagyna: akkor e- 
zen mátéria kozott: vagy a’ kény cső 
/nesze (c a lx  vagy pedig, kivévén
az egy izzasztó piskolczot (§  diaphore
ticum) ,  bizonyossan a’ piskolcz mesze 
( Calx $ )  fog itt lappangani.

§* 215.
Hogy pedig azon tsak most em

líte tt, és itt ólálkodó ke't ásványoknak 
mérges meszeiket; tudniillik: a’ kényes- 
soét és a' piskolczét egymástól megkü- 
iömböztetthessük, jó leszen

I .  Ezen fenékallynak meg maradott 
részét a’ Királyvizben ( \ /  regia'); vagy 
a’ savanyu szeszszel gazdag Konyhasó- 
savanyúban ( +  muriaticum oxygenatum) 
feloldozni ! — ezen oldozványban pedig 
letsepegett egygyes vizet elegyíteni: ek
kor a’ piskoleznak mesze fehér színben 
száli-le a’ fenékre: a’ kény eső mesze pe
dig , melly nem egyébb; hanem a' Meg-

431
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emelt rágó kény eső , az oldozvánnybán 
megmarad· — Továbbá

2. A' második próba: Ha ezen ol~ 
dozványba fényes réz pléhet mártunk : 
ekkor ha a* iKényeso mesze bujkáll itt; 
tehát ezen rézpléhef, a* fenékre leszál
lóit kényesó ezüst színnel mázollyabé. — 
A’ piskolcz ugyan ezt a’ pléhnek ter
mészetes rézz színét, hamu színre vál* 
toztattya.

§. 216.
Ha a’ poros és kemény fenék- 

allynak egy része a’ 213 A. betűje 
szerént, a1 tüzes réz pléhez hozzá ra
gad: akkor, ha ez veres volt, vagy e- 
leintén sárga : de ezután a’ tűzz mele
génél ismét veressé lészen: itt bujkáll- 
h a t, vagy az Egérkó savanyúja, vagy 
más ásvány, vagy végezetre valamelly 
föld. — Ezenközzben vigyáznunk kell, 
tellyes tehettségünk szerént illyenkor, 
a’ színre , a’ g ő zre , szagra , és mindert 
lehető változásokra, mellyek ezen che-

miai
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πι/ai munka alatt történnek. — Továb
b á : a’ fenéksepronek megmaradóit e- 
gész részét pedig oldozzuk feli: meg- 
melegített konyhasó savanyúban; a’ rnelly- 
hez a’ fozésközben töltsünk: Letsepcg- 
te te tt egy gyes v ize t;  és ekkor is vigyáz
zunk az oldozványnak színére; a’melly- 
be minekutánna megüllepedik, tsepeg- 
tessiink a' fellyebb le irt, és már sok
szor említett Epés vízből hepatica)
és bánnyunk véle a’ 194 §· és a’ követ-
kezendok szerént. — A’ melly rész pe
dig a’ Szűrőben oldozatlan hátramarad: 
elegyítsd öszve; Tragacantha· rnézzga- 
borkő- és holtszén-porral··, 's egy bézárt 
Tégellyben kemény tűzhöz tegyék i itt 
izminál megtetszik : mitsodás ássvány : 
ezü st, rézzy ótiy piskoltz 's u többi mu- 
tattya e’ magát?

T 0  L D A L É K
§.  2 1 7 ,

Ámbár inár, mind a’ M érgek-
■•ót, mind íé M éreg g e l lehető  m egéte-



404 ----------
tésrö l; mind a’ Gyomorban találkozó 
mérges nedvességeknek eh e ni la i visgá- 
íásokről , bov utasittást láthattak az ol
vasok : mindazonáltal még avagy tsak 
némellyekre hézzve is ; hasznossnak Íté
lem : Hogy a’ gyanús Eledelekről, Ita 
lokról és Orvosságokról ’s' a’ többiekiol 
valamit szollyunk; még pedig:

X· A' gyanús eledeleket, a’ mellyek* 
kel, a’ Kérdésben lévő szerentsétlen, 
azon idő előtt és a’ tájban élt; a’ Ter
mészet - birodalma akármellyik Orszá
gából lettének légyen is azok ; szinten 
agy  mint a’ gyomorban lévő nedvesség
ről féllyebb az 181 18- i 83 és a’ kö
vetkezendő §§§. szollottunk ; minden 
Chemiai visgálasok és Eszközök szerént, 
meg kell visgální!

z. A' gyanús italokat is , ollyan pró
bák alá kell vettnünk; a’ mint a’ lom
bikon leeresztett vízzel meg riikitolt; 
és a’ szűrő papiroson általszivárgott gyo
mor ned\rességről a’ 183 és a’ követke
zendő £$-ban bőven meg lehetett látni.
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3· Midőn a’ bevett Orvosságok e- 

runt, támad a’ halálos gyanuság; akkor 
az Orvassnak Recipéje , Rendelt orvos
sága , a’ legbizonyossabb útmutató. — 
Ebből nyilván ki fog világosodni !

a. Ha vallyon az Orvasságnak : 
mennyiségében , minémüségében , mérté- 
kében idejében, módjában ’s a' többiben 
esett e’ a’ hiba ? De itt az is szintén úgy 
szembe fog tűnni; ha

b. A’ Patikáriusnak restsége, vi
gyázatlansága, gondviseletlensége, fös
vénysége, vagy az istentelen nyereség
nek vétkes kívánása okozzta légy en , ezt 
az egész szerentsétlenséget!

4. Az eddig elölszámlált mérgek
nek Chemiai Visgálását; véghez viheti 
akármelly Diplomaticus Patikárius, az 
Orvos Doctornak útmutatása szerént, 
akármelly Tisztviselőknek jelenlétek
ben !

VL
Ke z



\  I. F ejezet: A z ártatlan tsetse műknek 
erőszakos megölettetésekról.

§. 2 1 8 .
Arabár eleitől fogva ; minden Or

szágoknak Kormánnyaiban ülő bolts I- 
gazzgatóknak , különös es kiváltke'ppen 
való gondjok volt ez : Hogy ezen ártat
lan vérkiontásának ; ezen égrekiáltó ve
teknek, tsak annyira mennyire is határ 
vetődjön; ezért is minden Elöljáróknak 
keménnyen megtiltatott: Hogy az meg
esett szeme'líyeket bűnökért, nem tsak 
megbüntetni; de bűnöket m ég tsak sze
mekre hánnyni is éppen nem szabad: 
mindazonáltal oh fájdalom ! ez az ár
tatlan tsetseniők megölések igen gya
kori, igen szomorú, és gyakran igen 
nehéz tárgyok az ítélő székekben üio 
Bíráknak!!! mivel az illyen szerentsét- 
len teremtmények ezer meg ezerféle
képpen elvesztik ártatlan Szüleménnye- 
ik e t: azomban leggyakrabban illyenfor- 
ma mázokkal palástollyák istentelensé-

ge-
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geket, p. o. H ogy Ők idétlent szü ltek ; 
hogy az Ö m agzattyok éppen a' szülés 
kinnyai között halt m eg ; hogy a' kosz· 
szassan kínlódó szülés a la tt nagyon cl
vergődvén , alig élhetett egynéhány fe r 
tá ly  órákat; hogy a' köldök kötele meg 
vagy le nem köttetvén , 's e' szerént min
den vére elfolyván , crőszakossan meg
kel le tt néki hallni 's a' többi! — Annak- 
okáért is ezen Orvasi lö rvé jiyb en , a’ 
legsarkalatossabb Kérdések e’ követke- 
zendok úgymint:
I. Kallyon a' m agzat már a ' rnéhnek ü-

regében ? Vagy
II. A' Szülés a la tt ? avagy végezetre:
III. A' Szülés után hoszszabb vagy rö-

videbb időre halt e' meg ?
.§· 219·

I. Ámbár már azon jelekről, a’ 
mellyekbŐI meg lehet esm érni: H ogy a 
m agzat már még az ő annya méhében 
meg h o lt; más helyeken is szollottunk :
mivel mindazonáltal, ez igen nagyon

lé«

-------------- 4 3 7



lélekbe járó dolog; itt ismét egész Je« 
hettséges határában előadni méltó, lé
szen. — Lássunk annakokáért azon e- 
lölljáró, és az anyát ezen idétlen szü
lésre elkészítő okokról, a’ millyer.ek q’ 
többek között:

A n a m n e s i s .
1. Nem volt e' ennek a* megholt 

magzatnak annya, egész terhes állapot« 
tyában e’ következendő rontó okoknak 
alávetve ? a ’ miilyenek a' többek között 
p. o. Ha egész teste alkotmánnyá felet
te gyenge az annyának, ha igen ifjú,  
ha szerfelett érzékeny; kivált a méhe: 
annyival inkább, ha már többször is i- 
détlent szült; ha felette véres: ha a'tü- 
zés, és vértforraló italokkal és elede
lekkel nem tsak élt; hanem viszsza is 
é lt! ha a’ kis hasát valamelly istentelen 
vén aszszonnyal kenette, marczangol- 
ta tta ; ha az idétlen szülést okozó or- 
vakságokkal gyakran élt; a' xnillyenek 
a’ többek között p. o. Az Is ten fa  vagy

Se·

4 3 8
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Sepr órát a ( abrotanum) ,· Czitrom · vágy 
méh f i t  ( melis s a)  ; menta ( mentita ) , R u 
ta ( Ruta graveolcus)  Farkas alma , 
Hézag gyökér vagy Libazsír (A risto lo 
chia )  ; kerti cziprus ( Sabina)  ; Sáfrány 
( Crocus) ;  's egye'bb vizeltet útját kö
szöntő orvosságok. — Különössel! pedig 
a' felette kémény H ánytatok es a” Ha- 
sathajtók '■ a' testnek szerfelett sebes moz
gások , mint p. o. a’ sebes tántz; a’ 
szörnyű erőlködés ; az igen nagy és ne
héz emelés, az egész erőből való kiá- 
bálás, orditás, és éneklés, A’ szörnyű 
indulatok , m int: a' rettenetes harag: 
szörnyű felelem, megrettenés, megijje 
dés; szörnyű sirás, megkeseredés, szo- 
niorodás; s zí v  - és lélek gyötrelem, mel- 
lyek a’ mi Édes IdvczitÖnk ábrázattyá- 
bol is véres izzadságot fatsartak ki. T o
vábbá a' hason történt külső erőszakok 
mint: a’ has szorongatás, kemény has 
fáslizás , kemény hasra esés ; hasba ütés, 
igen gyakran való kemény és durva kö-
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zösülés. — A’ méhgyümöltsének vala* 
melly eles eszközzel lett megsértése; e- 
lectrummal vagy Galvanisnmssal való 
durva megüttetés ; valamelly méregnek 
megevése vagy ívása. Külömbféle nya- 
valyák; különössen a" szüntelen való 
hányás; hasmenés; bélfájás ( Colica)  ; 
vérhas; görtsös és rázós hideglelés. — 
Ha a' méhre külömbféle nyavalyás ma
tériák magokat letették; és ezt felette 
korán öszve húzták , a’ miilyenek : A’ 
süliyos, csúzos, köszvényes és franczus 
matériák ’s a’ többi. — Illyen ’s efféle 
környülállásokban , könnyen ellehet hin
ni : H ogy a magzat még az 6 annya 
méhében meghalt — Annyival inkább

D i a g n o s i s .
2. Ha akár a’ hasát, akár a’ méh- 

szájját visgállyuk: sohol semmi mozgást 
nem tapasztalunk: de ez még nem e- 
gészszen bizonyos jel: mivel sokszor né- 
melly méhszájjá» tanyázó szelek és mé- 
hanyás görtsök m iatt, magok az asz-

szó*
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szonyok azt gondollyák : hogy a* gyer
mek mozog berniek; holott már régen 
mégis halt: ellenben néha semmi moz
gást nem tapasztalnak, a" méhgyümöl- 
tse beteges lévén; azomban a’ magzat 
még is elevenen jönn e’ világra,

3. E’ pedig majd Jcgbizonyossabb 
Jele a méhgyümölts' halálának : Hogy 
az iilyen fejér személy; a’ mosdó tson- 
íok között mindenkor alkalmatlan fájj- 
dalmat okozo terhet tapasztall; még pe
riig mindenkoron abban az oldalában, 
a’ melíyikre fektében forduL

4. Néha., a’ méhben lévő sok vi
zek, a mehet nagyon kifeszitvén, ezek 
is megtsalhatnak. — annyival inkább

5. Mivel a" méh gyümölts’ megha- 
iásával; a’ has mindenkoron megszokott 
essni: és ha tapogattyuk ollyan hideg, 
mint a’ Vizibetegségben lévők hasa len
ni szokott. Továbbá

6. Valamint a’Vizibetegségben: úgy 
szintén ezen méh gyűrni, Its' halálával is,

az



az illyen aszszönyokat a’ vizelies re va
ló ösztönözés szüntelen kínozza, — Ez 
is bizonyoss

7. Hogy az illyen aszszonyoknak 
tsetseik megfonnyadnak; a' köldökök 
behúzódik. Ide járullnak: a’méhben tör
tént halál után, az ebben heverő ide
gen test miatt támodott gyomor bajai, 
a’ miilyenek: a’ szüntelen való gyomor
fájások; gyomor émelygések, a'hányás
ra való erőltetések, sót valóságos há
nyások; gyomor gyulladások, rothadás
ba 's fenébe való esése* — Végezetre és

P r  o g  η o s is.
8. Ha ezen nyomorúságoknak a' Szü

lés véget nem véti: tehát az illyen méh- 
gyümöltse > néha egy darab kövérség
re ; néha egy darab mész földre; néha 
végezetre ollyan rothadásra ellfajuilni 
szokott; melly az anyát is, elébb vagy 
utóbb bizonyossal! sírba temetni fogja.— 
Mivel ez az idegen test a' mehet meg
támadván mennél elébb gyulladásba hoz

44*

za :
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m ', a gyulladásból méhrák támad; a* 
méhrák vagy m éh rothadás. az ege'sz has 
üregét és vért elfuttya; ezt lassú hideg
lelésbe hozza; mellyböl egy sinlódo nya
valya , a' sinlodő nyavalyából pedig e- 
lébb utóbb halál következik. — Utollyá- 
jra ez is egy bizonyos J e l , hogy:

9. Az Hlyen méhböl, mindenféle 
szinti, úgymint: sárgás, zöldes, kékes, 
feketés, rothadt vérrel elegyes büdös 
szagu matéria szivárog ki. — Ezek az 
anyára nézve való Jelek 1 

§. 220.
A z  Army a méhe'ben meghalt mag

zatnak Jelei, e' következendők: l a’ tes
te dögszagu; külső színe kékes; a fel
ső vékony bőrptskéje űmitt amott kön
nyen lemálló; a’ feje Iágygyai minden 
külső erőszak nélkül béestek; a köldök 
sinor fonnyadt, könnyen szakadó és bü
dös; az egész testhusa széllyel málló, 
felpöífedett ; a’ méhpogátsa fonnyadt, 
fénés, vér nélkül való, sott rothadt. —
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Ez Hlyen jeleken, tsak akkor e'pithet az 
ítélő Szék Doctora, ha a’ testet friss 
voltában láthatta: nem pedig akkor, mi- 
nekutánna az Hlyen test, a’ föld gyom
rában már egynéhány napokig hevert!

§· 22‘-
II. Ha a m agzat a szülés alatt 

halt m eg ; meg lehet tudni e’ követke
zendő Jelekből; úgymint:

I .  A z Anyára nézve; a’ me'hgyü· 
möltse meghallhat; ha a’ Szülés nehéz, 
sokáig gyötrö, ha természet ellen való 
és a’ hol kézzel és eszközzel munkás 
fordítást kell tenni: ha a’ magzatnak fe
je , melye, Vállai felettébb nagyok és 
szedessek: annyival inkább; ha az egész 
magzat teste, és a’ mosdó vagy méh* 
csontok között, semmi egyarányuság 
nintsen; vég re , ha az anya állva szül
vén, valamelly fára vagy köre ejtette- 
le; a’ mint ezen Tárgyról a’ 49. 50. ’s 
a’ többi §§* látni lehet!

i i .  A' gyermekre nézve többnyire 
és leginkább ezen Jelekre kell vigyáz-
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ni; úgymint : Ha az egész tes t, annyi
val inkább némelly részek, műit p. o. 
az oreza, a’ fő ,  e's váilak, e's nemelly 
más részek , a’ bor alatt megtört e's ta- 
vazó vér m iatt, sárgás zöldek, ke'kek, 
vagy feketések : a’ koponya tsontok ősz- 
ve nyomódtak, ékformára állanak,

III. Ha a’ M agza t elevenen szü
letett e’; és azután a' Születés után hosz- 
szabb vagy rövidebb , természetes vagy  
erőszabos halállal halt e meg ? e’ kö
vetkezendő Jelekből lehet megesmérni!

i. Leg először is arra kell v igyáz
ni ; hogy érett volt e’ a’ m agza t, kö
vetkezésképpen életre való e?  e’ végre 
meg kell a ’ hoszszát m érni, vagyon e‘ 
tg vagy 19 hüvelknyi ? ezután a nehéz
ségét , vagyon e’ legalább 6. 8· vagy 9 
tont? az egész testén lévő bőr, de leg
inkább az orczájján sílrü e; keményets- 
ke e ; pirossas e’ ? a’ bőre alatt vagyon 
e’ valarneily kis kövérség; vagy pedig

ol-



oily an ránczoss, mint a’ vén aszszonyok 
boré ? valljon a’ felső bőrőtske is sürü 
c ?  vagy  még gyenge vékony, általláí- 
szó, és könnyen leniálló ? kezein és lá
bain való körmei elég kenmnnyek é ; 
vagy lágy ok, vékonyak e’; és mintegy 
hártya formák ? a’ haja sürü e' ,· hosz- 
szu e’ ; szálai kemények e’; vagy tsak 
szór formák, lágyak, és rövidek? a’iü- 
lei kemények e’; porczogosok e’; vagy 
vékonyak és hártya formák ? az egész 
teste eléggé húsos e’? a ’ testnek min
den tagjai eléggé hoszszak e’; vastagok 
e ; tsonlyaik kemények e’; formájok min
den módon meg vapyon e’ ; ? a’ fo elég 
nagy e’? és a’ többi tagokkal egy ará
nyos e ’? a' fó lágyai székesebbek e’; 
nagyobbak e’ mint kellene; vagy pedig 
éppen képessek? a’ köldök sinor elég
gé kemény e’ ; vastag e’; és nedvese’? 
vagy pedig vékony , fonnyadt; seny- 
vedt, erötelen és szakadós? végre ha 
férjíiu a’ magzat; a’ tanuk (tökegóJyói

4 4 0  r = = = = =
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testiculi)  le szállottak e’ a’ tokzátskóha'; 
-vagy meg az ágyékokban vágynak?!

l i .  Meg kell ezt is jegyezni: Hogy 
azok az E rőszakok, mellyek által, né
ni elly Tigris fajzattyai, az illyen ártat
lanokat , alig léptek be az elet küszö
bén : innen ismét kitaszittyák; ezek az 
Erőszakok mondom négyfélék :

a. Ä  durvák és mindennek szem
betűnök.

b. R avaszak , titkossak  , és olljak  
a rnelljek szemessebb visgálást kivannak.

c. Az élet legelső es leg szüksé- 
gessebb eszközeitő l, mint p. o. a lélek- 
zet vételtől ’s a’ többitől lett megfosz- 
tattatás.

d. A’ kisdedek igen ritkán ölet- 
tetriek meg mérgekkel!

a. A' durva és szembetűnő erősza
kok ezek p. o. A’ testnek nemessebb 
vagy nemtelenebb részein esett, nagyobb 
vagy kissebb sárgás, zöldes, kékes, és 
féket és ütések’ és verések helyei : tse-

kél-
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kéllyebb vegy me'llyebb, nagyobb vagy 
kissebb sebek : valamelly tagnak e l-vagy 
be'-törese; kificzamodása; helye'ből va
ló kitekerése; az ege'sz bőrszíne ke'kes, 
sárgás, viaszszinü, halavány, halottszin, 
a’ inillyen a' vernek elfolyása után szo
kott lenni : a’ fo koponyám! kissebb vagy 
nagyobb, egv vagy több helyeken le
nyúzott bor: a' főnek kidudorodott, 
vagy be'csett lágygyai; ezeken esett kék
ség; szúrás, gyulladás, ezeknek erő
szakos öszve-szoritások , öszve-nyomá- 
sok. — Ezután visgállya meg, nintse
riek e' a’ szájj üregeben, ennek belső 
re'szein ; az óron, az orrnak lyukaiban, 
üregeiben; a' fülekben; az alifel pofái 
között; a' ve'ghurka szájján, es a’ nem
ző részekben, valatnelly nagy Erősza
kodnak nyilvánságos nyomai? nem lát
szanak e’ az ege'sz hát gerincz tsigáján 
ve'gig ke'kse'g, gyulladás, kificzamodás, 
tore's, rontás, marczangolás; nints e’ e- 
zek közzé valahol valamelly szeg vagy

tö



tö bészúrrva? nintsenek e’ a’ nyakon 
koros környüli valamelly sárgás, zöl
des, kekes, és f'eketés lóitok; a’ mil- 
lyeket okozni szokott: a’ nyaknak akár* 
minémü keményebb Öszve szorítása ösz- 
ve markolása ? és innen az egész orcza 
setét kékes; bajrnás piros, és felpuffádt 
a’ köldöksinor elvált e’ a’ méhpogátsá- 
to l , vagy nem ? levolt e’ köttve , vagy 
nem? a’ köldöksinor, a’ gyermek hasá
tól, két újnyira volt e’ , ( ά mint szük
séges )  elvágva; vagy éppen a’ hasánál?

b. Ä  ravasz titkos és o llja s E- 
rŐszakok, a ’ mellyck szea/essebb visgú- 
lást kívánnak; illyenek p* o. Ha a’gyer
meket éhei; büdöskö füstéi; vagy más 
sokféle rósz és mérges levegővel ölik- 
meg: ha vizes edény felett, vagy víz
ben szülik el; ha a’ mély árnyékszékre 
mennek szüllni í Az illyen és az <?fféie 
Esetekben vigyázzon az Orvos Doctor í 

a. A’ szülést természetessen megelőz
ni és követni szokott személlyes Jelekre!

F f £■
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ß. Olvassa meg: A' külömbj'éle erb- 
szakos halálnak nemeiről szólió , es a’ 
legközelebb következendő \  Ií. Fejeze
tet ! !

*. Végye elöl az egész Doctori Fi- 
losofiáját, tapasztalását!!! De továbbá 
hogyha a’ feje'n sárgás zöldes, kékes, 
barnás, feketés, és mindenféle szinti ü- 
tések, öszve nyomások, törések és ron
gálások látszanak : akkor ezt mondhat- 
tya az anya: Hogy ő állva vagy éppen 
a ’ padlás lajtorjáján alá jöttében szüli- 
vén , a’ fejével fára , vagy kőre nagyot, 
esett; azomban a’ mosdó tsontok között 
is nagyon megszorult: de m>nd ezekre 
könnyű, mind a’ Kérdés mind a 'Felelet'.

Végezetre megöllhetik az illyen 
ártatlant, tsak egy tővel is ; ezt a’ feje 
lágygyaiba , orralyukaiba ; a’ rostás tsont- 
b a ; a’ füleibe ; a’ szájj üregébe; a’ nyak 
nagy vagy hoszszú velőjébe; vagy a- 
kárhol a’ hátgerincz velőbe mélyen be
szúrván , ’s benne hagyván!

e.
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c. Ha az élet legelső és leg szűk· 

ségessebb eszközeitől meg f o s z t já k ; a’ 
miilyenek p. o.

a. Ä  melengetés ; ezért is jóll meg
kell visgálni: hogy az iliyen test, hol 
éi h ogj találtatott? nem volt e’ hideg 
\izben? hideg földön, vagy kövön, be 
volt e’ takarva? — Sött halálos görtsö- 
k e t,é s  inasrángotást, és hirtelen halált 
okozhat az is a’ kisdednek; ha kémény 
télben, hideg templomben, és hideg 
vízzel keresztelik meg!

b. A' jó  levegőtől való megfosztás 
által i s , könnyű az iliyen ártatlan tse- 
tsemot megöllni. — Továbbá

c. Ha az alsó állkapczát kemén- 
nyen fel- vagy öszve- nyomják; ha az 
órrlyukakat öszve szorittyák; ha a’ száj
jal sárral vagy földel betömik; vagy ru
hával beterítik : ha a’ torkát tsak gyen
gén öszveszorittyák: mélyít megnyom
ják. — Sött

F f s
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d. Megfojthattya a’ nyakára teke* 

redett köldök’sinor: sokszor a* szájj ii- 
regeben , a’ lélekzö fejbeny ószve gyük 
takony : nemellyek állítások szerént, a’ 
nie'h - vagy a’ gyermek- böv vize is 
megölheti az illyen ujjonnan születte- 
tendőt.

e. Ha pedig méreggel ölték meg: 
könnyű az y ez előtt való V« Fejezet- 
nek út mutatása szerént; ezen veszede
lemnek nyomába hággni!

§· 223.
Hogyha a’ magzati sem az an- 

nya lilékében ; sem azon kívül a Szüle- 
tés a la t t , meg nem halt', néha ezen e- 
seteken kívül, még kétféleképpen jöhet 
e’ világra; tudniillik:

I. Minden lélekzet vétel nélkül.
II. ügy  ; hogy a' tagok mozgásán; 

a testnek melegségén; a' pulsuson kívül: 
lélekzetet is vészenl

I* Minden lélekzet vétel nélkül 
jönn a' m agzat e világra akkor; midőn



f. i. a’ gyermektartóban (a’ búrokban) 
születtetik : midőn elájullva , eihallva , 
születtetik; midőn a’ méh szkjából, e- 
gyenessen a’ vízbe esik, — Hlyen ese
tekben ; ha tsak hiteles és elégendő T a
nuk nem találtatnak : a’ kik szemeikkel 
látták; hogy a’ méhen kívül, a' szüle
tett gyermeknek tagjai mozogtak; hogy 
pulsusa és szive vert és dobogott; hogy 
testének a' lelkes melegsége megvolt: 
külőmben hitelesen bé bizonyítani nem 
lehet: Hogy a’ Gyermek a születés ti
tán is élt volna: keletkezésképpen az 
annyát is az O rvasi Törvény szerént, 
büntetni éppen nem lehet, — Minda
zonáltal illyen környülállásokban, a’ mel- 
íyet felbontván , legelsőben e’ követke· 
zendőkre kell vigyázni; úgymint;

i, A’ melly gyermek , soha lélek- 
zetet nem v e tt ; ennek tűdéi kitsinyek > 
öszve szorultak, sűrűk , kemenyes ké
kek, mint a’ májj setét veressek, sőt 
barnák; a' melyüregét félig meddig sőt

4 5 3
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harmad részig tőlük be'; a’ sziv-zatskót 
he' nem takarják : sőt egészszen a’ hát 
gerinezekre feküdvén; a’ szívnek elöl
ről való oldala egészszen mezítelennek 
látszik.

2. Ebben az esetben az illyen tes- 
tetskeben, ezen három fő fő nemes ré
szek t. i..· a’ tüdők; a’ melyikrás hús; 
Cglandula thymus)  ; e's a’ szív ; a’ víz
nél személlyessen nehezebbek; enneko- 
káért is a’ vízbe vettetve'n , egyszerre 
leüllnek: de ez a’ próba tsak add>g i- 
gaz, mig a’ tüdők frissekés ujjak, míg 
e'ppek e's egésségesek; ha a’ levegőt ön
ként, és a’ bűn palástolás végett a’ tü
dőkbe mesterséggel be'nem fújták: de 
ha el rothadtak ; ha takonnyal, és vér
rel természet felett meg teltek ; ha mi- 
rigyessek; ha genyettséges zatskókkal; 
Cempyematibus) és ha tüdőkövekkel tel. 
lyessek: a’ viz fenekére szintén úgy le- 
üllnek*

3. Az ollyan kisdedeknek tüdeikef, 
a’ kik soha lélekzetet nem vettek , ha vág-
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dallyák i s , nem pószszógnak, nem tsi- 
korognak ; az élet ereiből is semmi vér 
ki nem folly: ha tsak az annyának va- 
larnelly halálos ellensége, rósz lelküség- 
böl, ezen tüdőkbe, levegőt és vért bé
liem fiíjjt.

4. Ha pedig az illyen kisded, még 
tsak igen igen kevés leltkzetet vehetett: 
vagy pedig a’ Születés kinnyai között 
elájullván ’s elhallván, levegőt fiijjtak 
a’ lélekzögégéjebe: illy énkor tsak a’ bal 
tüdő üli le a’ vízbe.

5. A’ melly kisded soha sem lélek- 
zett; ebben a’ mely - és a’ has üregét 
éli ekesztó hártya (diaphragma), min
denkoron igen magassan áll.

6. Arra is szemesscn reá kell vi
gyázni! ha a’ vizeüet, és az emc'sztet 
nem ment e’ e l, az illyen kisdedtől? 
mivel ezek mind a’ ketten, tsaka’hosz· 
szassabb lélekzetvételnek természetes kö
vetkezései!! Ámbár az is megtörténik; 
ha szintén igen ritkán is : hegy a’ Szü

lés-
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lésnek kínriyai között, mind ezek erő* 
szakossan kinyomatnak az ilíyen ártat
lannak testéből ; ámbár soha lélekzetet 
nem vett is !

§· 224.
II. Ha pedig a’ m agzat, az S 

tagjai mozzgásán; testének lelkes meleg
ségén , élet - ere verésén, szivének dobo
gásán k ív ü l, még lélekzetet is vett : ezt 
halála után is meg lehet esmérni, im 
e’ következeudö Jelekből; úgymint:

1. Ennek tűdéi kiszélesedtek; meg 
nőttek; a’ melyüregit bétölltik; a’ szi
vet béborittyák ; a’ tüdők színe fehéres, 
világos veres; a’ tüdők állattya pedig 
lyukatsos » ritka, rostás és spongyiás 
forma. — E’ végre

2. Légyen egy jó mély és tágos e- 
dényben tiszta és se nem hideg se nem 
meleg viz készen!

a. A’ viz hideg ne légyen, mivel 
e z , öszve huzzván, minden testnek szál
káit, itt is hibát tehetne az egész ta- 
pasztalványban.



b. De azomban, ez a’ viz meleg 
se légyen; sós se légyen, tisztátalan  
se légyen; mivel ezek a’ vizek szeméi* 
lyesen mind könnyebbek.

Ha az ollyan kisdeduek, a’ ki 
már élt és lélekzetl , melyét fel nyit
ván ; tűdéit, szivét és melyikrás húsát 
kivévén, a’ lélekzogégét és a’ nagy e- 
reit leköttyük: és egy tiszta se nem hi
deg se nem meleg vízzel tellyes mély 
és tágos edénybe vettyük, mind ezek 
fenn fognak úszkállni a’ viz tetején» — 
Ide járnll ez is:

3. H ogy a' m elly  kisded már élt 
és le'lekzett : ennek tűdéi, midőn eze
ket késsel vagdallyák és darabollyák; 
ísikorognak, a’ tüdők lyukaikban lévő 
levegő miatt: a’ tüdqknek életereiből 
pedig világos piros és ljabos vér folyki, 
Egy szóval!!! soha és söhol sem kell a’ 
Törvény-Székeknél álló Orvos-Docto- 
roknak kinyiltabb Árgusi szemekkel vi- 
gyázniok, mint ezen VI. Fejezetben β
ίο forduló környülállásokban !!!

457



VII. F ejezet: A' külömbféle erőszakos 
Halálnak Nemeiről,

A. A' maga tulajdon gyilkosságáról i 
(De Suicidn) .

A z  Orvasi Törvényt Tudók, ti
zen  gyilkosságnak okait két rendbéiiek- 
nek lenni állittyák; úgymint:

I A z E rköltsi okok.
II. A' Természetes okok4

I. A z erköltsi okok számossak, 
a’ többek között mindazonáltal ezek; 
úgymint: A’ babonaság ( Superstitio)  ; 
a’ vallásbeli vakbuzgóság ( Fanatismus)  
a' nagy ínség, szükség , szegénység; szo- 
rongatás, nyomorgatás , sattzoltatás; a’ 
bolond nagyra vágyás, kevélység; a’ 
végső kéttségbe esés; a’ nagy gyalázat
tól és büntetéstől való félelem; a’ bo
lond és vak szerelem, az életnek sem
mibe hajtása ’s a’ többek egyebek!!!

II. A ' Természetes okok is felet
te sokak, a’ többek között p. o. A’szer
felett éles és kínzó fájdalmak; a’ mel-

lyek
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lyek tsak egynéhány órák alatt is meg 
utáltathatíyák vélünk az életet; kivált
képpen a’ főnek, és a’ hasnak fájdal
mai és nyavalyái: a’ máijnak és a 'lép
nek dugulásai; a’ vakaranyér; a’ feke- 
tevérüség, a’ bódulás, az eszelosség, 
a’ bolondság; az álmatlanság, a’ szom
júság, az éhség, a’ részegeskedés ’s a’ 
többiek !

§. 226.
Az emberek igen igen sokféle

képpen megöllhetik magokat, igy p. o. 
a’ szúrt- vágott- tört- és puska sebek 
által: ha raagosságrol leugranak; továb
bá a’ kik magokat megfujtyák; akár 
büdöss köves, akár pedig fojtó levegő
vel; mint a’ mustos pinczében; mint a’ 
dohos veremben, mint a’ most ki me
szelt és béfütött szobában; úgy szintén 
a’ vízben: úgy a’ ki érit megvágja , vagy 
megvágattya, ’s be nem köti, vagy bé 
nem kötteti; vagy a’ kötést önként fel
oldozza ; a’ ki önként mérget vészen bé
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a’ miilyen a" többek között: A’ válasz
tó viz , a’ gáliczko o la j , & Rösnika az 
Opium ’s a’ többi, a’ mint már felly ebb 
az V. Fej. bőven láthatni.

1. A' szúrt sebekben; jól kell vi
gyázni a’ sebeknek hajlásaikra és me
neteleikre ; hogy magának a’ gyilkos
nak kezére eshetett e’; vagy éppen nem? 
és így nem más valaki tselekedte e’ ?

2. Ä  vágott sebek , a’ magok gyil- 
kossaiknak többnyire a’ nyakokon esik 
és ritkán a’ hasokon; a’ mint némelly 
tudós Természet-Visgálók a’ többek kö
zött ama hires M eczger áílittyák, — De 
azomban más akárki is ejthet a nyakon 
halálos sebet. '

3. Ä  puska sebeknek hasonlóképpen 
a’ menetelekre vigyázzanak ! az illyek 
ritkán lövik magokat melybe és hasba: 
hanem leginkább főbe, a’ szájjokba, és 
a' felső áll lapotzkákba* Azomban

4. Az Hlyen szerentsétlennek a’ pus
kapor füstitől feketések az ujjaik: és



a' halál után, a’ .puska, vagy a"1 kezé
ben , vagy pedig többnyire a’ holt tes
te mellett vagyon.

y. A' kik magassról le ugranak; 
vagy egyszerre meghalnak az Ö belső 
részeiknek szörnyű megrázások miatt; 
vagy későbben a’ tagoknak öszvetöré- 
seik, szakadásaik, tsuklásaik, és a’bel
ső részeknek öszve szakadásaik m iatt.— 
Azt pedig, hogy maga önként ugrott 
e' le; vagy más valaki taszította le* ezt 
semmi testén lévő Jelekből, ki nem 
hozzhatni!

6· Ha pedig  valahol akasztott em
bert talállnak: mindenkor fundamento- 
mossan lehet gyanítani: hogy maga ma
gát akasztotta fel; hanem ha sokan ezt 
egy akarattal tselekedték! — már az il- 
lyen esetben, a’ maga oltalmazásának 
némti némíi jeleit a’̂ testén észre lehet 
venni!

7. Néha a’ felakasztott és a’ kü- 
lönabféíe módon megfojtott embert, reg

gel
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gel az ágyban talállyák: de az Hlyen 
halálnak jelei nyilvánságossak. — An
nyival inkább

8. Ha az illyennek , a1 nyakgerin- 
cze kitsuklott, e'skitört: bizonyos; hogy 
ezt nem maga hanem más tselekedte.

9. Néha az emberek a’ fojtóss és 
rósz levegő miatt fulladnak meg; néha 
a’ meg mérgesített fáklya füsti miatt 
halinak meg; a’ minthogy illyen példát 
amaz hires Romai Doctor Zacchiás Pál 
is emlitt.

10. Ha pedig valaki felöl gyámság 
támad; hogy maga m agát, vagy más 
valaki öllte meg ö té t: erről az Esetről 
már bov utasítást láthatni, ezen Rész
nek V. Fejezetiben.

§· 227.
B. A' megfojtásról ( Svjfocatio) .

Ez meg esik, ha a’ lélekzet a- 
kármi módon meg akadájoztatik p. o. 
a’ miilyenek: A’ nyaknak akármelly mó
don lett kemény megszorítása; az úgy

ne-
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nevezett Ádárn almájjának ('aspera ar
teria , L arynx, Trachea') a’ hüvelykuj
jal való kémény benyomása; a’ melynek 
kémény megnyomása ; a’ viz alá 2. v^gy 
3 szempillantásokig való lebuktatás, le 
nvomás: a’ torok gyulladás, torok fá
jás ; torok b dagadás : vagy ha a’ le'lek- 
zö ge'ge'be akármelly idegen test be' e- 
se tt; e's itt azonnal nagy köhögc'st e's a’ 
tüdők száraiba halálos gyulladást oko
zott; vagy ha a’ lélekzo ge'gét valamelly 
fojtó es szorító gőzök elfogták; mint a’ 
megáporodott levegő; mint a' büdöskő 
füstye ; mint az e'Jetes levegő (bA vitá
lis J  szükvolta ’s a’ többiek.

§· 22g.
A' megfojtás vagy a’ Szélütés 

által törte'nt halálnak megesme'rtető je
lei e’ következendők ; úgymint: Az e- 
ge'sz orcza veres, kekes foltokkal tel- 
lyes; fel pöffedt e's feldagadt; a’ főnek 
vagy a’ homloknak minden erei sinor 
módra fel- vagy ki-dagadnak, majd ki

pat-
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pattannak; szemei kidüllednek fejéri vér
rel fordullnak feli: a’ száj) üregében; 
a’ lélekzó gége fejiben; ( Larynx Tra
chea , aspera arteria) ;  a’ tüdők szárai
ban (bronch iis), tajtékos savó tavazz: 
a’ tüdőknek minden ereik vérrel dugál- 
lyossak : a’ szívnek jobb gyomrotskája 
(ventriculus cordis d ex ter) ; ennek ka- 
marátskájja (á triu m ) ;  a’ tüdő életér 
(arteria  pulmonalis)·, a’ felsőbb és al
sóbb üres nagy vérérrel ( Vena cavafu- 
perior et inferior) egygy ütt; az ősz ve
gyült vér miatt kifeszültek; a’ w elly  
vér fekete és tellyes megáporodott (vagy 
holtszén levegovel)(+ carbonico). Ellen
ben a’ szívnek bal gyomrotskája (ven
triculus cordis sin s ter); ennek kama- 
rátskája (atrium) ; a’ tüdő vér-ereivel 
( venae pulmonales)  ; és egyébb nagy vér 
erekkel, a’ bennek lévő kevés vér mi
a tt, Öszve estek, meg lappantak: ázom· 
ban az ezekben lévő vér is fekete, és 
tele megáporodott levegővel.
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§. 2 2 9 .

C, K ötéllel vagy Zsineggel való 
gyilkos megfojtás ( StrangulatioJ  a z ; 
midőn valamelly külső erőszak a’ tüde- 
ínktől minden levegőt elzár. .— Mint 
mikor p. o. a’ szájjat, e's az orrlyuka
k a t, valaki kézzel, szalmával, sárral , 
földdel, ruhával, akármeily ágybelivel, 
a nyelvnek viszsza vagy felnyomásával 
bedugja: vagy midőn a’ lélekző gégét 
kézzel vagy kőtéllel keménnyen öszve 
szorittyák, — Néha pedig az illyen mó
don megzsinegelt ember nyakáról, a’ 
kötelet vagy zsineget leoldozván , hogy 
az ítélő. Széket megtsalhassák ágyra te
szik: mintha más halál’ nemével halt 
volna meg. De a’ 22g §. elölszámlált 
jeleken kívül; még im e’ következen- 
dőkböl lehet megesmérni; a’ miilyenek 
p. o.

1. A’ kötélnek vagy zsinegnek ve> 
resses , zöldes, sárgás, kékes, és feke- 
tés foltyai; ha pedig a’ nyakon, tsak a’

Gg kö-



kötélnek vagy zsinegnek fehér nyoma 
látszik > minden más idegen szín nélkül; 
azt jelenti: hogy a’ zsineget vagy a 'kö
telet ezen nyakra a* halál után kötötték.

2. A z ábrázat kékes, barnás és fe- 
ketés foltokkal tellyes, pöffedt, és da
gadt : szemei veressek , veressek , kidül
ledtek , a’ kupáikban alig férnek meg.

3. A’ főnek különössen a’ homlok
nak minden vér erei kifeszülltek kidül
ledtek: úgy szintén a’ kegyes anyának 
(p iae matris') minden eretskéi igen meg 
telitek , a’ tüdeik hasonlóképpen igen 
kifeszültek. — Itt is

4. A’ szájjban, a' lélekzö gége fő
ben , ennek száraiban (bronchiis) habos 
savó tavaz.

5. A’ vizellet, és az emésztet, aka- 
rattya ellen és kívül is elmégyen tőle.

§· 230.
D. A' vízbe való fulladásnak je

lei ezek:
1, Az általhártya ( Diaphragma)(az 

a z , az a hártya, melly a’ melyüregét

466
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a Has üregétől elválasztya) igen nagyon 
le vagyon nyomva; a’ has fel-puffadt; 
még pedig mennél tovább a’ test a’ viz 
alatt mulatott, a’ pufFadság annál nagyobb.

2. Itt is meg vágynak sok azon je
lek , inéi!yeket a’ M egfojjtásról emlí
tettünk.

3. A’ lélekző gégefbben ( aspera ar
teria , trachea , et la ryn x )  a’ lélekzo 
gégében; vagy tüdők két száraiban , va
gyon egy kevés habos nedvesség ; melly 
is öszve vagyon elegyedve a’ tüdőkből 
kígözölgött levegővel; és azzal a’ víz
zel, melly be béfulladott.

4. Egy igen hires Természet - Bú
várja pedig azt állittya: ,,Hogy a’ viz
ében fulladott testnek legbizonyossabb 
„jele a z ; hogy a’ vér ebben higan ma- 
,,rad: ha pedig a’ vér nem hig: akkor 
,,az az ember más halál nemével halt 
„m eg : és halva vetették á* vízbe. De 
azomban ezt is jól meg kell tartan i:



5. Hogy a’ Vizbefulladáson kívül ; 
az erőszakos Halálnak még ke't Nemei 
vágynak; úgymint: Ä  mennyko ü té s , 
és az Ópiummal való megölés; a’ hol a’ 
vér halál után is higan maradni szo
kott. — Ezekben mindazonáltal az e- 
gyébb természetes környüllállások, a’ 
személlyes külömbséget könnyen meg 
tehetik.

§· 23*·
E. 4̂’ Mennyko ütés á ltal oko

zo tt halálról.
A ' mennyko, ollyan levegőben ké

szült irtózztató, az egész természetet 
megreszkettetö tünemény; melly vagy 
az érzőinaknak erőszakos megrázások; 
vagy a’ m egfojtás, vagy a’ Szélütés ál
tal, minden testben kulömböző, és más 
más kárt, nyavalyát, veszedelmet, sott 
halált szokott okozni. — Ezen halálnak 
megesrnértető béllyegei ezen követke- 
zendok t. i.

1. A’ testnek külső bőrén kiilömb- 
féle szinü tarkaságok; zöldes, kékes.

*6'8
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kormos, és feketés égett foltok, ’s sú- 
gárok látszanak; gyakran a’ hajjnak és 
az ege'sz ruházattyának nagyobb része 
is el-pörsölődik.

2. Néha illyenkor tsak meg reszket 
a’ test minden más veszedelmes követ
kezés nélkül; néha a' mennykötöl meg
intetett úgy fekszik az ágyon, mintha 
a’ köszvény húzta volna öszye; néha 
pedig külörnbféle külső és belső nyava
lyákat hagy maga után.

3. Néha a’ meghalt test, és ennek 
minden tagjai viasz módra mindenfelé 
hajjlanak.

4. Közönségesen igaz; hogy a' menny
kő ütött test; egyszerre rothadásra indal!

,5. Minthogy az illyen testben leVŐ 
vér higan marad; az élet- és a’ vér e- 
rekből kiöntődik; és imitt amott tavaz.

6. Gyakran az illyen embert, a’ 
mennykőnek ereje, tsak meg rázza , meg 
reszketted, ’s e’ miatt a’ szél meg ütvén 
meg hall; minden külső romlás jelei 
nélkül.
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7- Néha minden belső részeke? meg, 

ront, a’ külsőket épségben meghagyván: 
innen egy hoszszas sinlődő 's elébb vagy 
utóbb halálos nyavalyába ejjti.

8. Néha úgy tapasztallyák; hogy 
minden tsontokat megront, és porha
nyókká tészen.

9, Néha ismét úgy tapasztallyák; 
hogy a’ tsontokban minden velőt meg
emészti ; az érzöinakat megfonnyasztya, 
megrontya: ezért is minden külső Ér
zékenységek megszűnnek; a’miilyenek: 
Az É rzé s , Szaglás , H allás , Látás, Tá
mogatás , Szállás, de még a belső Ér
zékenységek is megromlanak, ’s meg
bolondulnak ’s a’ többi.

ío. Némellyek azt is állittyák: hogy 
az embert és akármelly élő állatot, a- 
pró darabokra öszve szaggattya: mint 
Gróf Szirmai Hajdújáról beszéllették, 
Zemplin Vármegyében 1783 esztendő
ben: a’ mit némelly Physicusok tálára 
nem is hihetnek,

Π,
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11. Néha pedig az öltözetet éppen 

meghagyván , az egész testet porrá meg
emészti; mint: a’ 17-dik Században Ma
gyar Országon Szathmár Városkában egy 
bizonyos Leányzóról Írják: úgy szintén 
ama hires és Fö Romai Doctor Zacchi- 
ás Pál is az V-dik Leo Pápa idejében 
egynéhány illyen példákat emleget. *

12. Még azt is beszéllik a’ Termé
szet Buvári: Hogy a’menny ko , a’ gyer
meket az annya mellében megöli: az 
annyát épségben és életben meghagy
ván ; ellenben néha az anya meghall: 
a’ magzat pedig a’ mehben éppen ma
ra d : a’ mint Plinius Írja egy M ártia  
nevű fo fo Romai Aszszonyságról.

13. Néha az ember zsebjében és 
selyem erszénnyében a’ pénzt meg e-

mész-

* Sött a’ Sz· Hieronwtus az Ésaiás Proféczi- 
ájja magyarázattyában tellyességgel ezt állit- 
tya : Hogy a’ Senakérib táborában azon 18500® 
emberek is illyen halállal haltak m eg, ruháik
éppen maradván Eta:. 37 '· 36.
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mészti: az erszénynek békét hagyván, 
mint Seneha és Plinius írják.

14. Néha a’ kardot a’ hüvelyben 
megemészti: a’ kard hüvelyknek semmi 
baja nem lévén , Plinius h, 2. cap. 51.

15* Néha a’ hordókban lévő boro. 
kát megrontya: a’ hordók éppen ma
radván: sott a’ hordókból a’ bort is ki· 
szárittya a’ mint szóll Plinius*

16. Sött ollyan eseteket is emleget
nek némellyek; hogy a’ menyko a’ viz 
alatt a’ hálókat megégette. Úgy szintén

17. Némellyek ollyan mennyköve- 
ket is emlegetnek; a’ mellyek a’ ruhá
zatoknak tsak színeket változtatyák meg.

18. Néha az öltözeten lévő érez; 
az az : arany, platina, ezüst, aczcl, réz, 
ezinn, ónn ’s egyébb érczelegyménny 
gombokat leolvasztya; a’ ruházatok és 
az ember éppen maradván. — Innen 
mindenkor meg kell visgállni! nem vol
tak e’, az illyen mennykotöl megütte- 
tett testen sok gombok? zsebjében sok

p é n z ,



penz, óra, kés, aczél ’s a’ többi? mi
vel mind ezek, ezt a' levegői rettene
tes tüneménnyt, annál nagyobb erővel, 
mint baráttyokat magokhoz húzzák; ’s 
ezen emberben annál nagyobb kárt és 
veszedelmet okozhatott. — Ezek szelént 
igen jó e's tanátsos volna tehát: a’nagy 
sok, e's gyakori mennydörgéseknek i- 
deje'n mind az effélék nélkül ellenni.

19, Seneca a' Terme'szetnek ama 
bölts Búvárja, Naturae libr, 2. cap. 40* 
a’ mennyköveket, nemekre nézve, há
rom rendekre osztya feli tudniillik, a. 
némellyek fúrrnab, ß. mások szélivel 
szaggatnak. *. mások isme't égetnek. De 
ugyan ezen könyvének cap. 31, Verhe
tetlen sok e's külömbbfe'le munkáit, e's 
tulajdonságait számlállya elő a’ menny
köveknek. p. o. a’ többek között: 1. 
Hogy a’ boros hordó a’ mennykő által 
sze'llyel töretve'n, a’ bor harmad napig 
megáll és sze'llyel nem folly. 2. Hogy 
3 mennykőtöl megintetett embereknek
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és állatoknak fejeik mindenkor arra es
nek le, a’ merre a’ mennykő elfutott." 
az élöfák ellenben illyen esetben hátat 
forditíanak. — A’ mérges állatoknak és 
mérges kígyóknak testeik; a’ mennykő 
ütés után, minden mérgeket elvesztik: 
és tsak illyenkor; külömben pedig so
ha sem teremhetnek ezekben férgek.

20. Márkus Herennius Romai Tiszt
viselő emberről azt írják : Hogy ezt tisz
ta lévén az égnek egész kárpittya, és 
fényes nappal ütötte meg a’ mennyko,

21. Ismét Seneca * Titelmann * * 
és Reisch Gergely *** ezt beszéllik a’ 
mennyköveknek igen igen tsudálatos 
tulajdonságaikról : Hogy ezek ; a’ kar
dot a’ hüvelyben; az aranyot az erszény

ben ;

* Seneca Nat. Uhr. 2. cap. 5<l. S3 -
** Titelmann ln Philosophiae compendio Uhr. 6, 

cap. i i .
*** Greg. Reisch in sua Margarita philosophica 

libro nono, capite vicesimo, vid. D. Simonis 
Majoli Dies caniculares de meteorit.



'-----------  475
ben; a' lábokat a ' tsizinákban, úgy meg 
emésztik: hogy a kard hüvely, az er
szény , és a’ tsizmák azomban te lje s 
séggel éppen maradnak. — A’boros hor
dót öszve törvén, a’ bort meg-fagylal- 
ly a ; vagy inkább ennek bort tsináiván 
a’ bor, hordó nélkül meg áll; de aki 
ebből iszik; ettől azonnal vagy meg 
hall, vagy meg bolondúll. — Az ember
nek és akármelly állatnak belső részeit 
porrá és hamuvá változztattyák a’ meny
kövek: a’ testnek külső színén pedig 
leg kissebb foltot vagy nyomot sem 
hagyván. — A’ halónak a' vízben való 
részét meg emésztik: a’ vízből kinn lé
vő részek éppen maradván.

A’ Természetnek ezen véghetet- ' 
len, tsudálatoss, és rettenetes Tünemén- 
nyeiröl; azért kívántam ezen Orvosi 
Törvényben bővebben Írni.· hogy az ef
féle Esetekben, az ítélő Tisztviselők és 
Orvasok annál inkább száz sőtt ezer sze
mekkel vigyázzanak!! !



§. 232.
F. Ä  M egfagyásról 

Mennél gyengébb, ififjjabb, ve
retlenebb, e's erőtlenebb az ember: a’ 
hideg annál hamare'bb megrontya, el
rongálja ’s meg fagylalya, Innen a’ tse- 
tsembket hamarább meg öli; mint a’ 
felserdül· eket: e's ezeket hamarább, mint 
a’ meg lett embereket.
A ' M egfagy ásnak munkái e’ követke- 
zendök:

i* A’ bőrt az ezen, e's ebben lévő 
élet- és vér- ereket, és érzőinakat, tá- 
madjameg legelőször. Ez az oka :

2. Hogy a’ bor alatt lévő legkissebb 
élet- és vér erekben a’ vér tavazzván , 
az egész bőrön kékes foltok látzanak, — 
Továbbá

3. Mivel a’ bőr alatt lévő kis ér-' 
zoinakat is meg támodja és megfásittya 
ettől vagyon, hogy a’ nagy hidegben, 
minden tapogatásbéli érzékcnségiink meg 
tompul.

4



4 77
4. Melly megtompuláss ezután meg- 

hattya az ege'sz érzoinainknak alkotmán
nyal; melly miatt ismét lassanként min
den Külső és belső érzé/sensegeink is meg 
tompulnak elbágyadnak.

Szivünk elszomorodik öszve hú
zódik; vérünk forgása gyengül: innen 
egész testünk el-lankad. — ezt

6. Nyomba követ egy igf»n édes 
álomra való hajjlandóság, dühöngés 
sott éppen az elájulásig olly melly á- 
lomba merül; mellből ha tssk erőszak
kal vagy mesterséggel feli nem költik; 
halálos álomba merült, sött bizonyos- 
san meg is halt. ·

Ä  M egfagy ásnak Jelei.
j. A" Testnek közönséges takarék

jában lévő apró véredényekbeli vér 
meg-fagyván; ezen takaréknak (vagy 
bőrnek) ( integumenti communis) szine 
setét veres , kékes, barnás és feketés 
Jészen,
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2. A’ Testnek minden tagjai meg 

merevenednek, tsonntá vállnak.
3. A’ mellyekben fekvő vér edé

nyek pedig, kiváltképpen az agyvelő
ben lévők , az adakozó vérforgás vagy 
folyás miatt; vérrel szerfelett megtell- 
v én , az elpattanásig kifeszülnek innen 
vagyon, a’ többek között a’ szörnyű 
mélly, álomra való hajjlandóság ’s a’ t. 
így tehát:

4. Az efféle halállnak leginkább ké~ 
tzeres okai voltak:

a. A’ testnek minden szükséges és 
lelkes melegítői való megfosztattatása.

b. A’ véredényekben lévő vértava- 
zása miatt való születés.

G. A' Fojjtós levegőkről; ( De A·bus
mephiticis).

§■ 233.
Ezek a’ levegők a’ lélekzésre 

nem tsak alkalmatlanok: sőtt mind tü
dőinket, mind szivünket, munkás hí

va-
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vatallyaikban megakadájozztatják; elöl· 
döklik ; sott tellyességgel megölik.

Hlyen levegők p. o. A’ Muílos pin- 
cze'ben, a’ dohoss vermekben; az igen 
mélly kutakban; a" moít kimeszel· és a- 
zoknak keménnyen béfütött szobában 
akár honnan és akármimódon támadt 
nagy sűrű füstben; az ujjanon feilrakott 
és mindjárt béfütött kályhagöze; a bü
dös köves meleg fürdők levegőjje; a’ 
zöld és a’ nyers kender szaga; így szin
tén a’ Diófa szagatájja ( atmosphacra 
nucis )  ’s a’ többiek !

A’ melly levegők a’ természet-Bu- 
várinak nyelvek szerént, a’ többek kö
zött a’ következendöképpen neveztett- 
nek, úgymint: fojjtos levegő ( Δ  asoti- 
cus; Szénsavanyú levegő (Δ  +  Carbo- 
nicus')·, ä’ gyulható levegő ( Δ  inflam- 
mibilis )

Az illyen halállal meg holt teltnek:
I .  Éppen azon jelei vágynak ;  a’ 

mellyeket a’ 227 § a’ M egfojtásról mon
dottunk
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2. Ha valy amely szénfüste vagy 

széngöze miatt fulladott meg akkor a’ 
lélekzo gége , és a’ tüdő szárai kormossak*

3» Az illyen halálnak nemiben gya
kran a’ szélüte'snek is nemű nemű jele
it tapasztalni lehet.

4- Az illyen halál alkalmatosságá
val, külőmbféle nedvességek, p. o. Vér, 
v iz , levegő, genyettség ’s a’ t, a’ mely- 
üregibe kiöntodvén, a’ tüdőket öszve 
szorittyák: amint ez t, a’ melyüregének 
felnyitása, világossan meg mutattya.

H. A z Éhen és Szomjan való 
meghűlésről.

§· 234·
Itt tsak mellesleg emlittem: Hogy 

minden állatok között leg rövidebb i- 
deig szenvedhetik az éhséget, szemé
lyesen a’ M aggal élő madarak·, mivel 
ezek a leg felly ebb 2 és 1/2 nap alatt 
éhei mind meg döglenek:— elleniben 
a’ Gjiknek az a’ f a j  ja  a’ mellyet a’ ter
mészeti Historicusok Kaméleonnak ne

vezz-



vezznek ( Linn. La certa Chamaeleon) 
minden eledel nélkül egy fertály esz
tendeig is eléll. — Golherrj tapasztalá
sa szerént, egy illyen Kaméleon gyik , 
az Ö öt bezárt gyíkjai között , minden 
elese'g nélkül 114 napokig élt: de utol- 
lyára tsupán tsont és bőrből álló tsont- 
váz lett. — * Kéttségen kívül innen tá- 
modott az a' mese: Hogy ez az állat 
levegővel éli; holott ennek a’ rendes e- 
iedele bogarakból és férgekből áll. — 

Anderszon Sándorról egy Sho- 
tusrol azt olvasom: Hogy ez egy rakás 
szalma alatt 5 hetekig élt éhenn és 
szomjann. **

Ez a’ halál minden egyébb erösza- 
koss halálnak nemei között legkinossabb 
mivel az ezt megelőző kínok természet 
ellen valók , és igen nagyok.
______________  Hh §.

* Museum der wunderfollen Magazin. Th.
1. ρ· 48.
** Ugyan itt  ̂ e3 ezen munkában Thom·

a ]?. j ;8.

4^ ι



§. 235.
A’ hoszszas éhséget követő nyo

morúságok ezek; úgymint; 1. A ’ szájj 
leheliete büdös; gyomorfájás; gyomoré- 
melyge's ; tsömörlés,· büdös matéria o- 
kádása; bélfájás; bélrágás; bélégetés; 
hasmenés; eme'sztete büdóss, és elszen- 
vedhetetetlen dögszagn; minden külső 
’s belső érzékenységeknek szembetűnő meg 
toinpulások; az egész téstnek fogyása; 
szüntelen való hideglelés; az embernek 
a’ nagy gyengeség miatt földre leesése; 
mindenféle görtsök; vér gyulladás; vér 
rothadás; diihösség; ezután a' testnek 
mindenfele országos és természet ellen 
való utain a' vér megindull, és meg szü> 
nés nélkül foly; és mind ezek után kö
vetkezik a’ halál. — 2. Az illyen test
ben minden fejér és veres vér edén
nyel ; úgy szintén minden belek is üresek.
I. A' Vérfolyás á ltal történt halálról.

§♦ 236.
Egy emberből hoszszas idő alatt 

és lassanként 1/2 mázsa sött akó vér is
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elfolyhat: s e’ mellett azomban az elet 
fenn állhat. — Ellenben ha egyszerre, 
tsak egynéhány ittze elfoly is : sokszor 
halált okozhat.

Az efféle halálnak bizonyos je 
lei a’ többek között;

1. Az egész bőrnek és orczárfak ha- 
Iaványsága.

2. A’ testben lévő minden nagyobb 
és hissebb véredényeknek megüresedé- 
sek és öszve esések.
K. A' szörnyű Indulat m iatt történni 

halállról.

§■ 237·
A’ Tudósok, az Indulatokat (jPa- 

themata v. affectus') két rendre osztyák 
fel; úgymint:

1. Az ÉpitÖ vagy Tselekedö (pa- 
themata activa).

2. A’ Szenvedő vagy Rontó Indula
tokra (pathem ata passiva.

Az ÉpitÖ Indulatokat p. o, az 
öröm, vigasság nyáj osság, nevetés: re- 

Hh 4 meny-
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ménység; szeretet, kívánsága bétellye- 
sedése , óhajtott czellyának elére'se , ör
vendetes izenetnek hallása ’s a’ többiek! 
Ezek a’ szivet erősítvén , első tekintet
te l, úgy látzik : hogyha nem használ
nak ; leg alább nem árthatnak: mind
azonáltal sok példák bizonyityák : Hogy 
az ÉpitŐ Indulatok is; miheiyen az o 
rendes módjokat és mértékeket meg 
haliadják: azonnal halált okozznak. — 
Példa itt amaz híres FeítÖ Zeuxis, aki 
midőn látná; hogy hogy az ö általa 
festett szöllo gerezdéit a’ madarak enni 
akarják: örömében azonnal meg h l t — 
Hány emberek halinak meg a’ leg vi- 
gabb mulatságoknak közepette?!

2. A’ Szenvedő Indulatok ezek p. o. 
A’ szomorúság, a’ haragoskodás; a’ mér- 
gelödés , a’ megijjedés; meg rettenés * 
keserves sirás; hoszszas bú bánat; a’ 
szörnyű irigység; boszuállás kívánássá; 
hazája sóhajjtása ’s a’ többiek effélék!

Ezek-

* Wunder Magazin Th. %. p. i 2á.



Ezekről kételkedni sem lehet,· hogy minden 
nap számos embereket meg ne ölnének !!

Tudjuk a’ma Szent Könyvből, a’mi 
Édes Idvezitőokröl hog}' a’ nagy szo
morúság m iatt, vérrel verejtékezett. — 

Egy Rochánczi G yörgy * nevű Bur- 
kasról olvasom; hogy : ez a' katonaság
ból'el szökve'n; midőn ismét megfagat- 
tatott; úgy meg rettent: hogy azonnal 
minden Külső és belső érzékcnsézeit el-CT
vesztette; mind a’ fa meg merevedett; 
többé sem nem evett; sem nem ivott, 
sem nem aludt; sem soha senkinek egy· 
gyet sem szóllott: minden némii szük
séges és természetes kiüresedései mind 
a’ vizellet’ mind az emészted utján meg

szün-

* Minémii hihetetlen zűrzavarba hozza, 
a’ több sz. Indul, között ez is az egész em
beri természetet; sott hogy a’ testből, nem 
tsak a’ kissebb , hanem még a’ nagyobb e- 
mésztetet i s ’ idő előtt kikergeti; ezt a’ Mars 
hai közzül, némellyek magokon tapasztalják, 
midőn őket a’ legelső tűzbe vezetik.
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szűntek; tsak a' szemei mozogtak. — 
Hlyen állapotban boré tsontyaihcz ra
gadván, 20 napok múlva, mély sóhaj
tások között meg halt.

Egy Don Diego Osorio nezii ifjú 
Spanyol, a’ Király parantsolatjábol töm- 
loczre vettetvén, úgy meg rettent; hogy 
reggelre egészszen megőszült. * **

Gonzaga Ferentz régenten M antuai 
Herczeg, egy bizonyos attyafiát, gya- 
nuságból tömlöczre vettetvén  ̂ midőn a 
mély tömlöczben meg hallotta; hogy a’ 
Herczeg ötét holnap a’ kínzó helyre vi
te ti ; reggelre ez is meg őszült. A’mint 
Julius Caesar Scaliger ezt hitelesen be
szélik

Egy Pádvai Nemes ember meghall
ván; hogy az Ő gombját más nap elü
tik , azon, ez is egészen megőszülf, — 
Amint Speronius Speronus Írásban hagy
ta. * * W i-

* Amint Maszsziás Pété·/ beszélő Wunder 
Mag. Th. 3. p. 182.

** Wunder Mag. Th. 3. p. 182.
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Wipertet Raczeburgi Püspöknek vá

lasztván: de a’ Pápa által Romában az 
6 ifjúsága miatt Püspökségében megnem 
hagyattatván; vére annyira meg zava
rodott; hogy a’ következendő éjczakán 
egészszen megoszült ezen ifjú Ur; a’ 
mint Krancz Albrecht hitelesen előadja.

Svetonius a’ Romai Történeteknek 
hires Megirója, a’ Romai Császár Gál
ba életéről irt könyvének 8 Fejezetiben, 
illyen történetet irrle: Hogy t. i, midőn 
ez a’ Tsászár a’ Templomban áldozott 
volna; az oltárnál tömjc'nező két gyer
mekek közziil, az egygyik a’ Tsászár- 
nak látására úgy meg rettent; hogy a- 
zonnal meg őszült légyen* *

Montpellierböl való St. Screriatot 
Párisban, tömlötzre vetvén, 's erre ha
lálos félelembe ess vén , ollyan reszke
tősbe, és hideglelésbe esett; hogy azon
nal megoszült.

Sott

'* Wunder Mag. Thom. 3. p. 183.
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Sött a’ mi sokkal több! még né- 

melly oktalan állatok felöl is írják: Hogy 
a nagy öröm és megijjedés miatt hir
telen megdöglötíek!!

Ezen szörnyű Indulatok miatt meg
történt haladnak Jelei éppen azok , mint 
némelly eröszakoss halálról, a’ többek 
között a’ M egfojtásról mondódott.

L , A z önként való meg * gyulladás á ltal 
történt halálról,

§· 238.
Hogy a’ nyersen és nedvessen 

öszve rakott széna, holmi kévés életek; 
kender, len , és főzelékek; kiváltkép
pen a' bezárt födél a la tt; úgy szintén 
a’ nedves szalmák, lóganéj ’s egyébb 
gyullható matériák , magokban meggyul
ladnak , elégnek és elemcsztodnek ez 
szent igaz : sőtt az is bizonyossá hogy 
a’ sebes dörgölésben lévő kenderköte 
lek meggyulladván, épületeket, sót Hely
ségeket elégetnek: de hogy az emberek
magokban meg - gyulladjanak , hamuvá

vái-



vállyanak: azomban, bogy ez, az em
bert megégető és megemésztő tűz; sem
minemű más gyullható dolgokat, sött 
in ég az illyen e'gö ember alatt lévő, és 
testéhez érő szalmát vagy szénát is meg 
nemgyujtya! ez a’ természeti tünemény, 
olly különös és olly titkos; hogy a’ Ter
mészet’ állorczás titkainak legméllysé- 
gessebb Búvárja is , itt méltán bámészsz 
gondolatokba merüllhet!! azomban a’ sok 
századokon épült tapasztalások bizonyi- 
tyák; hogy ez szent igazság. — Lássunk 
itt némelly világos példákat!

I .  Egy szegény Franczia Aszszony, 
Fárisban; a’ pálinka italra annyira reá 
szokott; hogy három esztendeig semmit 
egyebet nem ivott: mellybol a’ testében 
lévő tűz, annyira megszaporodott; hogy 
egy éjczaka a’ szalmazsákon aludtában, 
teste meg-gyulladott ; és az Ő agykopo
nya tsontyán, ’s az ujjai hegyein kívül, 
reggelre hamuvá vált. * 2,

λ Thomas Bartholin in s. actis med. et philes· 
Hafnieasibus 1673. p- a n .

489
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2. Ä  Bona Sforza Lengyel Orszá

gi Királlyné idejében, egy bizonyoss 
Lengyel Nemes; egyszerre, két finzsa 
erős égett. bort megiván, belső része a- 
zonnal meggyulladott; és mind addig 
lángot okádott; mig egész teste meg 
nem emésztődött. * **

3. Éppen így járt, egy Bándi Cor
nelia nevű 62 esztendős Cesenai öreg 
Grófné' is; a’ ki ama tudós M ajfei ta
núbizonysága szerént, testét minden ej- 
czakára, kámforos égett borral szokta 
megmossni.

4. Hasonló sorsa esett, a’ fellyebb 
való esztendőkben, egy Aszszonynak 
É szak i Amerikában; ki it, estve egés- 
ségesen menvén ágyába; reggel az ö 
testéből, tsak egy darab feketés kövér
séget; kevés hamvat, és az egész szo
bában egy kedvetlen bűzt találltak. — 
** Okai ezen halálnak a’ többek között:

*# J o b .  H e im .  Cohausen in  J .  1717. A m ß ev ti. e- 
d i to  n o v o  lum ine P h o sp h o ris  accenso T h . 1. ρ . 92.

** M u s e u m  d e v  W u n d e r ^ o l .  M ap;. T h . n . p . 309,.
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1. A’ felettébb, és már iffjabb 

korban való igen tüzes elhízás,
2. Az eröss égett italokkal való 

hoszszas viszsza élés.
3. A1 setétes barna piros ábráza

ta ; és fekete kondor haja emberek pe
dig : ha soha az efféle égett italokkal 
viszsza nem éllnek is; könnyen meg
gyulladhatnak : kiváltképpen ha teste
ket gyakran égett borral mosogattyák.— 
'Módja ezen halálnak:

1. Többnyire az 6 kezeiken és lá
baikon érzik, az illyenek legelsőben is, 
a’ viszketegséget, égetést, és fájást: ’s 
ezenközzben az illyen tagok elporha- 
nyosodnak.

2. Ezután ezen érzékenységek, az 
embernek az egész derekát is elfoglal 
lyák; és ezt is, tsak hamar megemész
tik ; porrá változtatyák. — Tulajjdon· 
ságai ezen halálos tűznek.

i> Ezt a’ tsudálatos tüzet a' víz 
einem olltya follyan rulajdonrágu tehát

ez;
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ez; mint ama regi hires Görög tűz va~ 
la, e’ részben)

2. Semminémü száraz és gyullható 
szomszédi testet megnem gyújjt.

3. A' megemésztett test, vastag 
és büdös hamuvá változik.

4. Az ebből lett korom kövér , 
hathatós , és pörkölt szagu o</or em py  
reumaticus'). — Végezetre és

5 Az illyen halálnak neme több
nyire télen történik ; legalább hives és 
hideg levegőben.

M. A  már megtörtént halál idejének meg 
határozásáról.

§· 239.
Az ítélő székben ülő Bíráknak , 

ezen Tárgy eránt tett Kérdésekre, sok
szor egyenesen és egyszerre felelni tel- 
lyes lehetetlenség. — A’ Törvényszék 
Physicnssa, ezt ugyan egyátallyában 
meghatározhattya: Hogy t. i, a’ halál, 
mostanában; vagy pedig már régebben 
történt e'? ezekből;

1.
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i* A' megtörtént környüláilásokból.
2. A' test megrothadásának nagyobb 

vagy kissebb mértékéből.
3. A’ megholtnak ifjabb vagy idös- 

sebb mivoltából. De tartsd meg
4. Hogy ezen környíilállásokban is, 

nagy külömbbséget okoznak, némelly 
közzbenjövo dolgok p. o. a’ halálnak kü- 
lömbözo neme; az esztendőnek j az i- 
dőr.ek; a' helynek; és a’ földnek a’ hol 
feküdt, személlyes mivolta: úgyszintén 
a’ ruházatnak természetes tulajdonsága, 
p. o. selyem- pamut- szőr belieft vagy 
nembéllett ruhákban volt e’ Ϊ végezetre, 
ha a’ földnek színén , vagy annak mély 
gyomrában feküdt e' ί  — Ütollyára

3. Az Ő életideje mértékére eljutott 
és eross embernek teste, mindenkoron 
tovább ellent áll a’ rothadásnak: ellen
ben a’ gyenge tsetsemö sokkal hamarább 
megrothadd. — Mivel

a. A’ természetben semmi ugrás 
nintsen; a’ Philosophusok példa beszed

jek;
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jck; es a’ Termeszeinek örökös ’s meg 
másollhataílan törvénnyé szerént. De

b. Ez is éppen ollyan termesze· 
tes igasság: Minden szerző oknak egya- 
rányús O kozattya  vagyon* — Végezetre

c. Az ÉpitÖ ('activae)  és a’ Ron
tó erők (passivae vires)  között a’ tö- 
kélleres egy arányuságnak mindenkoron 
meg kell maraddni!

Vili, Fejezet. A' tömlöczökben lévő sze
gény Rabokra nézzve; akár légyenek a- 
zok m eghalgattatva, mcgv i s  g á lta tva , és 
m egitéltetve , akárnem : az Istenképét vi
selő B írá k , az Evangyéliomi szelídség
ről eine felejtkezzenek!

§ .  2 4 0 .

A’ mi a’ Fogházaknak és a’ Töm- 
löczöknek építtetését; a' bennek lévő 
levegőnek egcsséges voltát; a’ Rabok’ 
ruháiknak tisztogatását; ételeknek és i- 
taloknak mivoltát ’s kiszolgáltatását; a" 
beteg Raboknak gondviselését; egyszó
val; az egész állapottyoknak istenes em-
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te r i ,  szükséges, és illendő rendbe va
ló hozását ’s tartását ille ti: mind ezek 
az Orvasi Politiának egyeness Tárgvai 
le'véii: ezekről ezen Orvasi Törvény
ben hallgatni fogok : e's mostanában ke
serves szívvel tsak igy kiálthatok ft-1! 
Bártsak e’ tekintetben, valaha, a’ mi 
szegény Magyar Hazánk; tsak fe'l olly 
boldog lehetne; vagy legalább lenni i- 
gyekezne; mint most Anglia.'. * — sött 
a’ mint már mostan hála le'gyen az E- 
geknek ! tsak Ausztria  is e’ részben va
gyon! nemtsak; hanem már a’ Tek, Ns. 
Fejér Vármegye is gondolkodik!!! mi

vel

* O l v a s d  m e g ! Dr. Joseph Frank’s ö f f e n t l i 

c h e n  L e h r e r s  d e r  P a t h o l o g i e  u n d  a l l g e m e i n e n  

T h e r a p i e  ,  a u f  d e r  K a i s e r l i c h  R u s s i s c h e n  U n i 

v e r s i t ä t  z u  V i l n a ; w i r k l i c h e n  M i t g l i e d e s  d e s  

C o l l e g i u m s  d e r  i E r t z t e  i n  V e n e d i g ; c o r r e s p o n -  

d i r e n d e n  & c .  R e i s e  n a c h  P a r i s  ,  L o n d o n  ,  u n d  

e i n e m  g r o s s e n  T h e i l e  d e s  ü b r i g e n  E n g l a n d s  

u n d  S c h o t t l a n d s  i n  b e z i e h u n g  a u f  S p i t ä l e r  & c .  

G e f ä n g n i s s e .  E r s t e r  T h e i l  W i e n  1 8 0 4 .  p .  1 7 6 .  

1 7 7 .  1 7 8 .  u ,  a .  so auch d e n  2  T h e i l  1 8 0 4 .



vei ez Rabjaink számokra dolgozó szo
bákat épített!

Ha annakokáért , az Ország-a’ V ár· 
megye- a’ Város, vagy akármelly Fegy
ver Jussal bíró Uraságnak-Rabjai; ideig 
való vagy örökös munkára, sánezra , 
hajóliuzásra, vagy gallyára bűntettei
nek: enjek felett való, egészségeket e's 
életeket koczkáztató munkára ne ke'n- 
szerittessenek; bogy igy idő ’s nap e~ 
lőtt meg ne halljanak! hanem ha az I- 
télő Bíráknak fejekre kimondott törvé
nyes ítéletek úgy hozza magával!!!

A’ mi végezetre , a’ Raboknak 
akár ideig való és testbéli; akár pedig 
halálos vagy örökös büntetéseket illeti : 
az ítélő Bírák, mint az igaz itéletü Is
tennek e’ földön lévő mássai; tellyess 
tehettségek szerént; azon igyekezzenek : 
hogy a’ büntetés végre hajításának kö
zepette is, ezen százszor’s ezerszersze- 
rentsétlen teremtményeknek nyomorúsá
gokon sem ábrázatryokból, sem egész

ma-



magok viseletekből, némü nemű fene 
tigris fajzattyaikhoz is illetlen gyönyörű
ségét, hanem minden egyébb ott álló 
es néző emberek is valóságosan szána* 
kozo , szelíd, és kegyes emberhez illen
dő indnlatkat számlálhassanak ki! —

Azomban szüntelen szemeik előtt 
forgassák; azon természetes mentő oko
kat ; a’ mellyeket, magának a’ teltnek 
és a’ léleknek hibái, gyengeségei és nya
valyái , minden szegény bűnösöknek 
mentségekre leg alább büntetéseknek 
könnyebbittésekre nézve miden iltentfé- 
1Ő kegyes bíráknak önként szolgáltat
nak !!! Ex defendendo, quam accusan
do semper clarior comparatur gloria!!!
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V É G E
Az Első Darabnak,



Ει τ α ν τ α  π ο ι ε ί ς ,  φ α ν ε ξ ω σ ο ι >  σεαντον τ<λ χοσ/χω ;
/a? e s t ;

áY haec fa c is  , manifesta TE  IT S  UAI
M u n d o : ./a«, r̂. 4.

1. Légyen Genie Eszed, légyen!
De ha kérkedsz vele szégyen!

Mert a’ Világ nagy K r i t i k !
2. Nagy Munkádat a’ sok remek 

Látásokkal néző szemek,
Legjobban hiresítik! —

3. Az IL IÁ S T , az AENEIST  
Esmértetik, — V O LTÉ R ’ ’s K L E IS T ’

Eszét tsak a’ jövendők;
4. BROWNÉNEK ’s nagy LINNÉNEK

Talentomit Zengő Ének
Lésznek még sok esztendők. —·

5 . De azért ha jeles Eszed’ 
Szüleményit hírré teszed

A’ Közönség’ javára :
6. A’ Bölts Világ’ ítéleti 

Koszorúját megkötteti,.
Hívenn Munkád’ számára. —

7·



7- Sok tsekelly tárgyat ’s hasznokat 
Mutatható írásokat

Sokszor mondanak jóknak
8. Mellyek inkább Erköltsébe 

Lelki ’s Testi Életébe
Roszszak a’ Halandóknak

9. Hát illy könyvről, melly a’ MORÁL’ 
Törvénnyiról, úgy peroráll:

Mint edgy szent Orvnshiró; — 
Jo. Hogy akármelly Bűn’ tzim erit, 

Ebből megtud, ’s meg esme'r itt: .
A’ ki tsak észszel b iro, 

t i .  A’ Tudósok’ közt ki volna,
Kedvezoenn hogy nem szóllna?

így ajánnlván ezeket:
12. Óh Bolts! a’ ki erre bíród 

Magad’, hogy e ’ TÖRVÉNVT irád!
Botsásd ki most ezeket! !

13. SŐtt Magad’ is, Ki e’ Tetted’
Által immár nagygyá tetted;

Mutasd meg e’ VILÁGNAK!!!
A’ TEKINTETES , és nagy Tndományu Or
vosi Törvénykönyv’ Szerzője eránt való Tisz
teletének megmutatására irta , és ajánlotta : 

K o t z á n  L a j o s ,  
a’ Polgáréi Ref. Ecclésiában ez idő 

szerént Káplán Aug. 7 kén 1814.
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j. §. Orvosi Törvény — i.
2. §. Ennek V RÉSZEI — 2.
3. §. A’ Polgári Orvosi Törvénynek T ár

gyai; és ennek X, Fejezettyei £.
4. §. A’ Törvény-Széki, (S ed ria i)  és

Ur-Széki · Orvosi Törvénynek Tár
gyai és VIII. Fejezettyei 6. 7.

3. §. A’ Szent-Széki Orvasi Törvény, 
ennek Tárgyai — — 9*
és XII. Fejezettyei — 10.

6. §. A’ Katonai Orvosi Törvény 11.
ennek V Fejezettyei — 12.

7. §. A" Barom Orvaslás ( Veterinaria)
Törvénnyé — — —
ennek IV Fejezettyei —
ismét ennek IV Szakaszszai 13.

8. §. T O L D A L É K  a’ Physiognom iárol 1 4 .

9. Jf. 1 . R É S Z  Ä  Polgári Orvosi Tör-
/  vény.

I . Fejezet. Ä  mi egész életünk folya- 
mottyának felosztásai. — 17,

1 0 ,



J “. Czikkely. Oldal v. Lap,
20. §. Élet ideje (A e ta s )  —  iß, 
ii» §. Az élet idejének bizonyos grádi- 

tsos esztendőkre (annos climacteri
co s)  való felosztásai, és Tudósok 
szerént. — — — 18,

12, A’ Gráditsos esztendőkön való
nagy változások — 19.
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14, §. A’ Nevekedésnek Grádittsa 21.
13. §. A’ Nevekedés Grádittsának kü-

lömbözése — — 22»
16. §. A’ tsetsemoség — — 23»
18· §. A’ kisdedek viselik szüleik’ bű

neit büntetését — — 26.
ama Vers-szerző ( Poeta)  szerént is

20. §. A’ Nevekedésnek második 7 esz
tendős folyamottya ’s a’ többi 27. 

24. §. A’ megállopodásnak Grádittsa 33. 
2J· §· A’ fogyatkozásnak Grádittsa 34. 
27. §. I I . Fejezet. Az Elmének, és a’ 

testnek hibáin ’s a’ többi 36. 
29. §. I I I .  Fejezet. A’ havi vérben lé

vő fehér Személlynek terhes -



§ .  Czikkely. Oldal v. Lap.
a’ gyermek-ágyas; e's a’ szoptatós 
Aszszonynak; az Isten’- a’ Haza’- 
és a’ Természet-Törvénnyén épült 
mentsvára (A sy lu m )  — 42.

32. §. A’ Jákob Pátriárchának természe
ti Tudománnyá ( Physicája) 47»

33. §« A’ Terhesség ( Graviditas)  há
romféle — — — 51.

40. 3. I V  Fejezet* A’ méhtsira (embrió) 
a’ magzat; a’ Szülés; a’ szülöttek; 
p. o. az idétlen; a’ megért; a’ fe
lette korán való; a’ késői; a’ tör
vényes ; a’ meghalt; a’ kettős, hár
mas , négyes ’s a’ többi, a’ más a- 
lá vetett; a’ másföiibe való megter- 
hesedés , és végezetre az üszög. 69.

72. §. V . Fejezet. A’ tsuda-, vagy vál
to tt- gyermekekről — 123·

76. §. V I. Fejezet. A’ ke'ttséges vagy 
kettős nemű gyermekekről (H er· 
maphroditus) .  — — 132.

$6. §. y I I .  Fejezet. K  költött és tette
tett nyavalyák. — — 134.

88.



jf. Czikkely, Oldal v. Lap·
88· §· V i l i , Fejezet* Az eltitkolt és 

másokat károsító nyavalyák 165. 
90. §· IX* Fejezet. A’ balgatag, e's bű

vös bajos, az Isten- a’ Haza- és 
a’ Terme'szet - Törve'nnye ellen já
ró Orvosok ( Javasok és Imposto- 
roh — — — — 169.

91* § .  X ♦ Fej. A’ Doctornak a’ Patika 
eránt való kötelessége — 176.

II. R É S  Z.
94 §. A’ Törvény Széki (S ed r ia i)  Or

vosi Törvény — — 183.
/. F. Az eleven de most a’ Törvényes 

Kérdésden lévő embernek megvi’s- 
gáltatása; a’ holt testnek pedig tu
dományos és Törvényes fellbon- 
czolása.

«00 I I . Fej. A' Visum Hepertumról, 
vagy az Orvosi vi’sgállinányról egy 
átollyában — — — 201.

í s o . §. I II . Fej. A’ Visum Repertum’ 
vagy az Orvasi Vi’sgálat’ formáj-
járóí — — — 232.

121.



Jj*. Czikkely. Oldal v." uap,
121. §. I V . JPV/. A’ Sebekről; Ütések

ről; a’ főnek - a’ szivgödre tájjának 
a’ hátgerincz-tsigájjának megrázásá
ró l, töréséről és ficzamodásáról 238-

126. §. A’ halálos sebek háromfélék 242.
158· §. V . Fej. A’ mérgekről és a’Meg- 

étetésről — — — 306.
163, §. A' Toffa vize (A qua To f f  ana)  , 

(az a’ hires és veszedelmes méreg 323.
175. Az Italokat sokféleképpen meg-

mérgesitik. — — 3 5%.
176. § .  A’ Dr. Hahneman borpróbája 360.
1S3. §. A’ Természet’ birodalma’ mind

a’ 3 Országaiban vágynak némelly 
szeme'llyes mérgek; a’ 6*dik szám 
alatt — — — 379,

217. §. TOLDALÉK A’ Mérgekről és 
Megétetésről. — — 433.

2lg. §. V I. Fej. Az ártatlan tsetsemok- 
nek erőszakos megölettetésekről 436.

225 §. V II . Fej. A’ külömbféle erősza
kos Halálnak Nemeiről 438.

240 §. V III . Fej. A’ tőmlötzökben sin- 
lődo szegény Foglyokról, ’s a’ t. 493.


