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Méltóságos bárónő! 
^ t Kegyelmes asszonyom! 

ra elhatárzám magamat: igyekeztem azt egy 
oly honleánynak ajánlani, ki mély honszere-
tettől vezéreltetve mindenfelé  jótékonyan 
terjeszti ki kezeit, a gyengébbeket ápolja az 
erősebbeket s tehetősebbeket pedig embertár-
sai iránti szeretetre buzdítva, maga viszi a 
zászlót előre, melyre V a c h o t Sándor köl-
tőnk „Őrszavak" cimti müvéből arany betűk-
kel e szavakat himezé: 

lm hát kiáltok mint a ház fia, 
Ki a födélen  égö üszküt lát, 
Oltsátok a pusztitó elemet, 
Mentsük ki a benjajgató anyát! 
Meritsctck ki minden kutforrást, 
Tiszát, Dunát, ha nincs más segély, 
Ne késsetek, mert mindnyájunk felett 
Irtózatos lesz a duló veszély!" 

időn a hongyermekei iránti szeretetem-
től indittatva jelen kis munkám kiadásá-



S ki maga is anya lévén fel  tudj a fog-
ni, s át tudja érezni azon szeretetet, mely en-
gem a hon kedves gyermekeinek sok beteg-
ségektőli megmentébe tekintetéből jelen kis 
munkácskám közrebocsátására inditott. 

Kit találhattam volna erre érdemesebb-
nek, mint Mél tóságodat , ki mint a sze-
rény ibolya, midőn illat-árjával tölti be a lé-
get, az ember keresi e szerény kis virágot, 



hogy honnan árasztja szét a kedves illatot? 
s nem találja, mivel a legsűrűbb bokrok kö-
zé, vagy egy fa  tövébe rejti magát hogy is-
tentelen kezek le ne szakithassák, többek-
nek is akarván jó illatával észrevétlenül 
kedveskedni, hasonlón a szerény kis ibolyá-
hoz, mások által észre nem vétetve, honnan 
jő a segély, árasztja szét Mél tóságod em-
bertársaiközt jótékony intézkedéseit;—majd 



ismét mint a virágok királynéja — a kedves 
rózsa, — a kertnek legszebb részét foglalja 
el, s nyiltan, ünnepi köntösébe felöltözköd-
ve pompázik virágtársnői között, de nem fél 
semmi veszélytől, mert környezői megóvják 
Őt az idők viharától, tövisei megvédik a le-
szakitástól; s igy sokáig jótékonyan terjeszti 
szét a kertben kedves illatát, mit csak akkor 
szűnik meg szétárasztani, midőn az őszi szél 



leveleitől is megfosztván,  mindent lerombo-
ló kezével leszakasztja a rózsatőről, mely 
neki életet adott. 

Hogy kicsoda e szerény ibolya, s kicso-
da e pompás rózsa a haza nagy kertjében? 
megmondhatják az iskolák, "melyeket Mél-
tó ságod oly gyakran meglátogat; meg-
mondhatják annak gyenge növendéki, kik 
Mél tóságod által gyakran köztük kiosz-



tott jutalomdijakkal ösztönöztetnek a tanu-
lásra, megmondhatják a szülő nélkül maradt 
árvák, kiket védelme alá fogad,  s szülői ka-
rokkal ápol, táplál és ruház! megmondhat-
ják végre a szegény sorsuak; elaggott öre-
gek, kik M é l t ó s á g o d t ó l nyerik öltözetö-
ket s táplálékukat! 

Mondjak-e még többet, ? nem mondok 5 
hiszen a jótett soha sem szorul dicséretre, 



az mindenkor önmagában keresi s találja 
fel  jutalmát! Nem akarom Mél tóságod 
szerénységét érdemei elősorolásával meg-
sérteni , ki mindenütt és mindenekben csak 
honleányi kötelességét vélé teljesíteni a leg-
utolsó pór gyermek irányában úgy, mint 
kedves gyermekei Lajos és Béla körül! 
a legutolsó elszegényedett családirányában 
úgy, mint szeretett férje  s családi környezete 



irányában! a nélkül hogy tudni akarná a 
bal keze: mit tesz a jobb keze Méltó-
ságodnak. 

/ 

Óhajtom : hogy adjon az Isten szegény 
hazánknak Mél tóságodhoz hasonló hon-
leányokat! Mél tóságoda t pedig szeretett 
férjével  s L a j o s és Béla nagy reményű 
gyermekeivel együtt áldja meg a magyarok 
Hstene, jó egészséggel és hosszú éllettel! 



Találja legszebb jutalmát Mél tóságod tet-
teiben! melyek mindenkor azon nemes és 
édes gondolatra vezessék M é l t ó s á g o d a t : 
„megte t t em m i n d e n t , mit t e h e t -
ségem e n g e d e t t , s mit h o n l e á n y i 
k ö t e l e s s é g e m n e k i smer ék!" 

Magamat és szegény embertársaimat to-
vábbra is Mél tóságod honleányi szere-



tetébe és pártfogásába  ajánlván, mély tisz-
telettel hódolok 

Mé l tó ságodnak 

Nagy-Mihályban őszhó 1862, 

Ocsváry Ede sk. 
orvos s szülész. 







ELŐSZÓ, 

Kedves szülék! Tisztelt honatyák és 
honanyák! Nem célom kezetekbe egy oly 
tudományosan irt orvosi munkát adni, mely-
lyet mint nem orvosok, meg nem érthetné-
tek, s nem használhatnátok? Sőt ellenkezőleg 
és feltett  colomhoz képest oly munkát aka-
rok kezetekbe adni, melyből igen könnyen 
átláthassátok és megérthessétek: „mi az 
oka a n n a k , hogy a magyar nemzet 
oly s z a p o r á t l a n más n e m z e t e k h e z 
k é p e s t ? s mi módon l e h e t n e ,e nem-
ze t i s z a p o r á t l a n s á g o t s i l l e t ő l e g 
egyes c sa ládok k i h a l á s á t a k a d á -
lyozn i ! ? " 

Jelen kis munkácskám tehát két e főkér-
dés körül forogván:  ne yárjátok kedves szü-

1 



lék tőlem valami szélesen kiterjedő orvosi 
tudományos értekezést, mely mindenféle  be-
tegségeket — melyek az embert születésétől 
fogva  a sirig érhetik, vagy az ember életé-
ben előjöhetnek, egyenként előszámlálna s 
azoknak gyógyítási módját értéstekre adná. 

Nekem az nem célom, inert ez erőmet 
meghaladná, de fly  mtiriktft  fezetekbe  adnom 
célszerűtlen is lenne; mert a tapasztalás is 
bizonyitja: hogy a mely orvosi munkák meg' 
jelentek is már, s ilyet családok iránti sze^ 
retetbői megvettetek, hogy abból, vagy annak 
utasítása alapján — történhető esetre \—ked^ 
ves betegteket gyógyíthassátok: nem hasz> 
Hálhattátok ; mert a könyv magában még nem 
orvos! de valamely betegeket igy könyvből 
gyógyítani nem is tanácsolnám; mert ez nem 
lenne egyéb kuruzsolás^ál, —a minek pedig 
én a legnagyobb ellensége vagyok! — azért 
pedig: mivel ha az ily orvosi munkában elő^ 
számlálva lennének is mindenféle  betegségek, 
mik â z embert csak érhetik, és ezeknek el̂  
lenszerei, vagy gyógyítás módja,— még igen 
nagy kérdés: váljon kiismertétek-e a beteg-
ség nemét és fokát  ? mit gyakran tapasztalt 
orvosnak sem sikerül mindjárt eltalálni. Aa 



ily orvosi könyvek tehát nem minden ember-
nek valók, mint a kés nem a gyermek kezé-
be való, mert elvághatja vele az újját, vagy 
bele eshetik: ugy a ki az orvosi könyveket 
is oly -célból venné meg, hogy orvost mellőz-
ve — abból betegségükben családja tagjait 
gyógyítaná: osak árthatna vele ; hanem ezek 
arra valók, hogy okos ember a kór jelensé-
gekből liozaávethet, hogy miféle  betegségben 
lehet kedves betege; s tudja, hogy miniódon 
kell addig is ápolni, mig az orvosi segély— 
melyhez folyamodni  kötelessége — megérke-
zik! kivált oly tájékokon hol az orvos oly rit-
ka mint az üstökös, s 10—IS fakmakalig-vmi 
egy orvosa. 

Célom tehát mint orvos és szülésznek: 
ott kezdeni ezen nagy és általános baj — a 
nemzet szaporátlansága — orvoslását, a hol 
az kezdetét is veszi, mindjárt a szülésnél, hol 
a tapasztalanság, tudatlanság és babona leg-
gyakrabban ültetik el kis. gyermekeitekbe a 
megszánilálhatlan betegségek különféle  ,plán-
táit, mélyek benriök gyökeret vervén: gyak-
ran a legügyesebb orvosi kezéknek sem si-
kerül ázoicat onnan kiirtani, s gyermekeiteket 
mcnthetlenül el veszthetitök: vagy ha életben 



maradnak is oly nyomorékokká válnak, hogy 
rájok nézve az élet csak kinok, és nyomorú-
ságok tengere, s ha rajtok állna, inkább a 
.halált mint az életet választanák! 

De leginkább fő  czélom magát a fő 
okot: a babonás hiedelmeket megcáfolni,  a 
kuruzsolásnak eddigi uralkodását lerontani, 
s honfitársaimmal  és a szülőkkel megértetni: 
hogy ők magok az okai a gyermek nevelés 
teréni járatlanságuk tudatlanságuk —többen 
pedig hanyagságuk által — gyermekeik kóra 
kihalásának. 

Előszámlálom tehát jelen kis munkám-
ban, és igyekezni fogok  veletek megértetni 
kedves szülék: mik azon okok, melyek mi' 
att a magyar nemzet oly szaporátlan, mik 
azon legveszedelmesebb betegségek, melyek 
kedves gyermekeiteknél leggyakrabban szok-
tak mutatkozni, s melyek kedveseitek tőle-
tek elrabolják, végül mikép lehetne ezen ba-
jokat elhárítani. 

Mely célomat ha elértem, és ti ha figyel-
meztek orvosi tanácsaimra, nagyszerűen lesí 
csekély fáradságom  jutalmazva. 

Nagy-Mihá ly őszhó 26-án 1862, 

Ocsváry Ede sk., 
orvos (í.s szülész. 



BEVEZETÉS, 

Mindenek felett  legdrágább kincsünk a 
haza!— A hazának pedig mindenek felett 
legdrágább kincse és szeretete tárgya agyér-1 

mek.— Azt hát mondanom sem kell: hogy 
a kettő egymás nélkül nem létezhet! mert 
gyermekekből lesz az ember, az ember sza-
poritja saját faját  s lesz belőle nép, nemzet-
ség, nemzet. A nemzet képezi a hazát, a ha-
za pedig ugy lesz hatalmas, nagy és dicső, 
ha annak minden egyes fia  testben és lélek-
ben ép, erős, és józan itéletü. Hogy tfehát 
mindakettőt kielégithessem: szólok a hon 
gyermekeiről, illetőleg az azoknál leggyak-
rabban előfordulni  szokott gyermekbetegsé-
gekről, s ezeknek orvoslása módjáról. 

Dc# mielőtt ezt tenném, szükségesnek 



látom a szüléket visszavinni — hogy minél 
inkább megértsék szándékomat—az í768-ik 
évre, a mikor annyira uralkodott az úgyne-
vezett hólyagos himlő, hogy egész falukat 
sőt vidékeket elpusztitotj mig a véletlen szej 

rencse Jenner Eduárd angol orvos által — 
hála az égnek! -—kezünkbe adta 1768-ikév-
ben e veszélyes iyavalyánftk  gyógyszerét: 
a védhimlőt, melynek hasznos voltáról ugy 
hiszem szóllanom sem kell, mivel habár ele-
inte sok ellenségei támadtak is, ezen gyógy-
szernek, de ma már üdvös gyógyhatásaáltft-
lában és a közmegelégedésig el van ismerve 
ínég azok által is, kik ezt eleinte káros hatá-
súnak s veszélyesnek gondolták az emberi 
tiemre. 

Hát jelenleg mi veszély bántja a íiotl 
gyermekeit? mik mégazonbetegségek,mely-
lyek szinte oly veszélyesen környezik, s ra-
gadják meg gyermekeinket, hogy kinsó kör-
meik közül alig egy-kettőt sikerült még ed-
dig orvosi tudománynak is megmenteni ? 

Erről akarok én kedves szülők nektek 
beszélni, s orvosi tanácsadásaimat veletek 
közölni, hogy eltávolithassátok az okokat̂  
melyek részint szülék, részint dajkálják azon 



számtalan gyermek betegségeket, melyek 
kedveseiteknél oly gyakran előfordulnak. 

De hogy szavam annál nagyobb hitel es-̂  
séggel birjon előttetek, s meggyőződjetek a 
felől,  hogy nem légből kapott üres szavakon 
alapulnak feljajdulásaim,  melyeket gyerme-
keitekért bocsátok annyiszor hozzátok: nta-
sitlak benneteket a lelkészekhez. Kérdezzetek 
meg csak akármely városi vagy falusi  lel-
készt az iránt: hány gyermek született egy 
év alatt? s ezen gyermek számot feljegyez-
vén, három év muíva kérdezzétek meg u-
gyanazon lelkészt: hányan élnek azon há-
rom év előtt született gyermekekből? bámul-
va fogjátok  hallani; hogy ily nagy percentet 
még nem fizettetek,  ily nngy dézmát még 
nem adtatok, mint a milyet ezen betegségek 
kivánnak és elragadnak tőletek gyermekei--
tekből! Ez pedig igy van, és hogy miért van 
ez igy? azt iparkodom most veletek kedves 
szülék megértetni; iparkodom orvosi tapasz-
talataimat veletek közölni, melyek által — a 
szülékhez liirlapilag intézett #felszólitásaim 
következtében — a legközelebbi 2 év lefolyj 
ta alatt sikerült mintegy 357 gyermeket kü-
lönféle  betegségekből — s az ország távolabb 



vidékeiről csupán levelezés által is kigyógyí-
tani ; miről nem egy két hála könnyel telt 
levelet tudnék előttetek felmutatni.  Elholt — 
és tán sokat szenvedett kedves gyermekeitek 
emlékére kérlek hát benneteket: figyeljetek 
szavaim s orvosi tanácsaimra, s mentsétek 
meg a halál körmei közül még életben levő 
kedves gyermekeiteket! 

* sK 
* 

Jelenleg van két uralkodó nyavalyacsa-
liíd, a mely kissebb nagyobb mértékben min-
den gyermekes családnál osztozni kíván, 
vagy osztályul magát a gyermeket is sirba 
rántja, avagy különféle  nyomorúságot hágy 
maga után. 

a) Aü első —a gyermekékre veszélyt 
hozó — n y a v a l y a csa lád á l l : a ta -
kony, g i l i s z t a és s á p k ó r b ó l , és pe-
dig oly szoros összefüggésben  egymással* 
hogy egyik á íiiásikától származik. Ta-
konyból ugyanis származik a giliszta, ahoz 
pedig már a giliszta megvan, ott köny-
nyen lehet sápkór is. Például a mely gyer-
mekben van 30 sőt 40 giliszta, épen azt a 
szerepet játsza, mintha az ember pénzes lá-
dájában oly tolvajok járnának, kikről csak 



;tkkör értesülünk, midőn már vagy egésri,-
vagy közel bukásunkat látjuk; mert a sze-
gény gyermek egész nap eszik, de mit ér ? 
ha tolvaj giliszták a napi tápot tőle elrabol-
ják. Innen van az hogy egy gyermek egyik 
hónapban szép és egészséges, a másik hó-
napban már szembetünőleg fogy,  mig végté-
re a szüle orvoshoz folyamodni  kénytelen. 
Es ezen esetnél mit fog  látni az illető orvos? 
A gyermek egészen elsoványodva van, az 
egész testben a külbőr olyan mint a rongy; 
felső  és alsó végtagjai a pipaszárhoz hasonlók, 
ellenben a has szembetünőleg nagy, s azon a 
bőr megfeszülve  van. Illyenkor az illető or-
vos ajánl a beteg gyermek számára orvosi 
gyógy szét t,— az az giliszta ellenit; de mily 
nagy teherreí jár ez, azt minden gyakorló 
orvos bevallja, hogy gyermeknek legnehe-
zebb orvoöi szert rendelni; mert vágynák 
oly gyermekek, kik a gyógyszert látni sem 
akarják! ha pedig az orvos vagy szüle erő-
szakhoz nyúlj a gyógyszernek fele  is kárba 
vesz. 

b) A másod ik — a gyermekre veszélyt 
hozó — n y a v a l y a c sa l ád : a görvély , 
kosz s ót var; és ezeknél is —Aint az 



felsőnél  szoros atyafiság  létezik, — sőt ezeii 
három bajból még számtalan nyomorúságot 
ismerünk különféle  elnevezésekben; de ezek 
is nem egyebek mint gürvély. Most már 
igyekszem a szülékkei megértetni azt, hogy 
a giliszta és görvélykór mily összefüggésben 
állának egymással, s nem c&ak serdülő gyer-
mekeiket tüáík ki martalékul, hanem felnőtt 
éltes embereket is felkeresnek  s nyomorékká 
tesznek, ha idején elibök nem kerülünk; 
csak hogy felnőtteknél  még sem hatnak 
oly ártalmasad, mliit serdülő gyermeke-
inknél. Megmondom jelen kis munkám-
ban azt, hogy hol tartózkodnak ezen gi-
liszták aa emberi testben? hányfélék  e-
fcek  ? mily különféle  — azonban eredetileg 
tnégis egynemű bajokat szoktak előidézni? 
Mik e&le-ttszeseik, -r-vagy mi módon üzhetők 
el az emberi testből? Végre előszámlálom: 
hogy az előfordulni  szokott gyermekbajokat 
mi módon idézik elő számtalan szülők magok 
is tudatlanságuk — vagy gyermekeik iránti 
rendkívüli (úgynevezett majomi) szeretet ál-
tal. Mint s z o k t á k magukat — és mint 
k e l l e n e gyermekágyban viselni ? Mire kell 
különösen a szülés után figyelni  sat. hogymind 
maguk, s kisdedeik egészségesek legyenek! ? 



ílogy mi inditott jelen munkám kiadá-
sara, melyet* mintáz imádságos könyvet min-
den keresztyén embernek, családapának vagy 
anyának megkeltene sísetezni* nem azért i 
mint fönnebb  mondám, hogy ebből minden-
féle  bajokat kuruzsoljon ; hanöm hogy tanul-
ja ebből megismerni, a gyfermeknél  leggyak-1 

rabban előfordulni  szokott betegségeket, ezek-4 

nek okait, és igyekezni ezeü okokat elhárita-
tii okos és célszerű nevelés^ —a gyermeknek 
ételéhen, italában és álombani rendtartása* 
ágya* ruha tisztasága által, melyek a gyermek 
testi kifejlődésénél  fő  szerepet játszanak, s 
ha eltávolítják afc  okokat: megszűnik az oko-
kat is: (mivelhogy oknélkül semmi sem tör-
ténik a világotl) hogy mi indított mondom 
jelen munkám kiadására? azt felesleges  en^ 
litenem, miután már föntebb  emlitém, hogy 
a legközelebbi 2 év alatt mintegy 357 gyer-
meket gyógyítottam ki különféle  — Özonban 
mégis egynemű — betegségekből at örsfcág 
különféle  vidékeiről, és nagyobb részint le^ 
Velezés által; melyek könnyen azon gondo-
latra vezetének: mily szükséges és nélkü-
lözhetlen volna egy ily orvosi tanácsadó a 
legszegényebb pór házában is, melyet ha ki 



figyelemmel  átolvas, s a gyermek betegségek-
re vezető okokat elhárítani törekszik: mái' 
ez által is mily temérdek anyagi és szellemi 
erőt ment meg az elveszéstől a haza számára; 
mert nem kell feledni  egy igaz érzésű honfi-
únak : hogy nem valamely nemzetnek híre-, 
neve-j mely ha a nemzet kihal: századok 
mulvá vele együtt elenyész! hanem a nép 
teszi a hazát! s a haza annál erősebb annál 
boldogabb, anyagi és szellemi tekintetben, 
minél több testben és lélekben erős honfia-
kat táplál kebelén! Mert csak igaz marad az 
a közmondás mindörökké, hogy az ép test-
ben lakik a lélek! Azért ha azt akarjuk : hogy 
a magyar nemzet régi hirét, régi dicsőségét 
anyagi tekintetben visszanyerhesse — mert 
hiszen hála az égnek! — szellemünk nem al-
szik, s mivelődését napról napra folytatja  — 
szükség: gyermekeinket testileg is erősek-
nek nevelni, s minden ezt akadályozó oko-
kat az útból elhárítani. 

Azt ugyan előre belátom : hogy erőmet 
meghaladó munkát válaltam magamra, de 
nem is vágyom én azon dicsőségre, hogy e 
nagy munkát: a n e m z e t e t t e s t b e n s lé-
l e k b e n n a g y r a n e v e l n i ! egy magam 



csekély orvosi tanácsadásaim által — véghez 
vihessem. Oh nem! hisz ezzel ámitani ma-
gamat: a legnagyobb betegségre mutatna! 
de azt nemzetem iránti szeretetemtől inditat-
va igen is óhajtanám: hogy e téren minél 
többen követnének! kik nálamnál erősebbek, 
S midőn én csekély orvosi tapasztalatimat is 
nemzetem jóllétére forditani  — s mint egy 
fillért  a haza oltárára letenni igyekszem: ak-
kor a nálamnál e téren is erő sebbek bővebb 
ismereteiket, mint tehetségükhöz mért áldó-* 
zatot rakják ugyan ide le! 

Vaj ha szavam ne lenne kiáltó szó a 
pusztában, s vajha e téren minél többen kö-
vetnének, s mintegy váll vet ve támogatnának, 
hogy csekély erőm idejekorán hanyatlást ne 
érezne! 

r 

En nem rettegve a veszélyt, — nem fél-
ve a munkától és fáradságtól,  mit e térenj 
próbám s felhivásom  maga után von: Isten 
segélyével elindulok a haza nagy kertjében 
levő dudvát s perjét irtani, hogy a hasznos 
növények annál szebben nőhessenek. 

Jöjjetek utánnam ti erősebbek, hogy a 
mely gazt kezem erőtelen lenne kiirtani: se-
gitségtekkel azt is kiszaggathassam a haza 



földéből!  jöjjetek oszoljunk szét a baza kert* 
jében: elég gyomlálni valót találunk még,— 
segítsetek nagy munkámban! 

Igy —. csak igy teljesedik be nagy Szé* 
chenyink jövendölése ? 

,Mogyaror8zág nem volt hanem lesz!" 



A NEMZET 

SZAPORÁTLANSÁGÁNAK 
O K A I , 

ÉS 

AZOKNAK ELHÁRÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ 
MÓDOK. 

A) Anyagi okok. 
I). A TERHESSÉG IDEJE ALATT ELŐFOR-
DULNI SZOKOTT HIBÁS ELJÁRÁS AZ ANYA 

KÖRÜL. 

A természet rendje szerint az anyák 
vannak arra hivatva, hogy a hont, fiu  és le-
ány gyermekekkel szaporítsák, s ez által an-
nak anyagi és szellemi gazdagsági-előmoz-
dítsák, erejét növeljék, a nemzetet nagygyá 
és hatalmassá tegyék! De mily csekélygond-
ban és kíméletben részesülnek még mai na-
pig is a viselős anyák terhességi idejök alatt, 



eléggé  mutatja a tapasztalás. Hányan vaiî  
nak, kivált az alsóbb néposztálynál, oly ke-
gyetlen férjek,  kik szegény viselős nejeikkel 
baromilag. bánnak, velők, ezenállapotjukban 
erejöket meghaladó munkát vitetnek véghez, 
mely gyakran magzatjának — kit méhében 
hordoz a szegény anya, —• időelőtti elszülé-
sét, vagy magának az anyának is halálát 
vonja maga után! s mit tesz ilyenkor a dur-
va férj,  midőn neje egy idő előtt lebetegszik? 
talán orvosért megy s gyógyíttatja ? világért 
sem. O miatta az orvos eljárhatna minden 
nap háza előtt, mégsem szólítaná meg, hogy 
nézze meg betegét. O előtte neje csak olyan 
mint valamely gazdasági szerszám, mely ha 
elkopott ujat vesz helyette. 

By alant gondolkoznak még igen sokan 
a nép alsóbb rétegeibennejeikről, s nem csu-
da aztán, ha az ily viselős állapotukban sa-
nyargatott anyák nem csak hogy egészséges 
gyermekeket nem hoznak világra, hanem 
még a rendes születési idő előtt elvesztik 
gyermekeiket, mely miatt később maguknak 
a szülőknek is magtalanul kell kihalniok az 
emberi társaság sorából, és mint a fának  — 
mely csak virágzik, de gyümölcsöt soha nem 
terem — nyomtalanul elveszniök. 



De itt azt kérdezhetitek tőlem kedves 
olvasóim: „miként ke l l há t b á n n i a 
v i s e lő s n ő k k e l t e r h e s s é g i i d e j ö k 
a l a t t ? " Erre rövideden azt felelem  : Már 
a fogantatás  idejétől kezdve meg kell őket 
kimélni minden erősebb munkátóf,  ugrástól, 
táncolástól. Némely nők terhességi idejök 
alat legérzékenyebbek minden iránt, és a leg-
ingerlékenyebbek is ; nem jó tehát őket ilyen-
kor valamely mutatványos helyekre vinni, 
hol valamely tárgy figyelmöket  magára von-
hatná, mert az ilyenkori valaminek figyel-
mes megnézése nagy hatással van a gyermek 
képződésére is, s ilyen figyelmetlen  eljárás-
nak lehet tulajdonítani a csodaszülötteket.— 
Kimélni kell továbbá őket a mérgelődéstől, 
haragtól, sírástól, vagy szomorkodástól, mert 
az ily testi és lelki állapotokat is mintegy 
átveszi, és örökli a magzat édes anyjától. 

«!s > 
Legjobb ilyenkor az anyánalc vidám tár-

saságokban lenni, mely kedélyét jó hangu-
latban tartja, néha néha künn a szabadban 
sétálni, könnyű mozgásokat tenni, vagy honn 
könnyebb foglalatosságait  végezni, de olya-
kat, mélyek a testet mozgásban tartják ; a 
sok üléstől vagy ülve végzendő munkáktól 
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ovakodni kell. Időközben — ha tán a házi ba-
jok vérét felizgatnák,  — tanácsos: jó és 
hasznos könyvekét olvasgatnia, vagy szép 
arcképeket szemlélgetnie, a meghűléstől 
oVakodni kéli; valamint a szorulást okozó ét-
kek evésétől 1?, ha mégis szorulásokat találna 
érezni: legajánlatosabb a budai keserű viz-
ből naponként mig a szorulás tart — reg-
gel éhgyomorra és estve lefekvés  előtt egy 
pohárral meginni, mely által ö viselős nő sok 
szelektől és hasésikárásoktól is megmenekül. 

II). A SZÜLÉS ÉS GYERMEKÁGY IDEJE A-
LATTI HIBÁS ELJÁRÁS AZ  ANYA ÉS KIS-

DED kÖRÜL. 

Nem hinnétek kedves szülék; hogy 
mily sók függ  gyermekeitek életben maradá-
sára nézve a gyermekágyas anyának a szü-
lés ideje alatti okos magaviseletétől, ugy szin-
te a kisded körül mindjárt a szülés alkalmá-
vali okos eljárástól. Pedig ez igy van. Tudom 
sokszor hallottátok ezt a példabeszédet; „Sok 
bába között a gyermek is elvész/' a nélkül 
hogy gondoltatök volna ezen közmondás más 
jelentésére, mint azon, hogy a mely vagyont 



sokan kezelnek ; keveset, vagy épen semmit 
sem jövedelmez; — a mely kincses ládába 
sokan és sok kulcscsal járnak, abból a pénz 
vagy kincs hamar elfogy  sat. pedig ezt lehet 
venni ily eseteknél a szó szoros értelmében 
is, — a mennyiben t. i. ily alkalmakkor ezen 
tanácsadója támad —» mint megannyi orvos 
és tapasztalt bába — a gyermekágyas asszony-
nak, kiválta hol a szülés némi utóbajokkal 
jár az anyára nézve, vagy a kisdednek baja 
mutatkozik. De ha a szülés rendesen törté-
nik is, a mint a szegény nő lebetegszik, azon-
nal több látogatók veszik körül, kivált a 
fiatal  s tapasztalatlan nőket, s van szükség 
vagy nincs a látogató vén anyókák tanácsá-
ra: ezek elkezdenek elöltök mindenfélét  ösz-
szevissza beszélni, hogy t, i. mikor én az el-
ső gyermekemmel lebetegettem, már a har-
madik nap kenyeret sütöttem, a negyedik 
nap kútra vagy folyóra  mentem ruhát mos-
ni, még sem lett semmi bajom, csak igy meg 
igy tegyen hát kedves Öcsémasszony majd 
meglássa semmi baja sem lesz; s addig be-
szélnek a szegény fiatal  s tapasztalatlan nő-
nek, mig ez tanácsaikat be jiem veszi, shogy 
férje  előtt is kényesnek ne látszassék, 3—4 
nap múlva fölkél  az ágyból; de alig hogy a 



szegény nő felkelt,  s magára nem vigyázva 
női foglalatosságát  kezdi folytatni,  meghüti 
magát, s hirtelen visszaesik a gyermekágyba, 
melytől talán soha sem kel föl  többet. 

Hány ily szomorú esetet halhattak már 
kedves olvasóim, hogy az ily ferde  szokások 
s tanácsadások a fiatal  nőt kora sirjába ta-
szították, s így, ha az anya elhalt, mily re-
mény lehet a gyermek életbeni maradásához 
s a haláltóli megmentéséhez s felneveltetésé-
hez, mikor az anyától, a dajkák legjobbikától 
az megfosztatik;  mert ha az ily gyermekek 
idegen dajka gondviselésére bízatnak is*, az 
ily dajka soha sem ápolja azt oly anyai gon-
dossággal, mintha saját szülötte volna — sőt 
minden sanyargatásban s gondviseletlenség-
ben részeltetik az ily anya nélkül maradt ár-
tatlan csecsemőt, s ide alkalmazható azután 
az a közmondás is: „a kinek nem bornya, 
nem nyalja!" 

Ha már most a gyermek — másoknak 
ily ferde  tanácsadásai következtében meg-
fosztatott  édes anyjától, bármily tiszta vérű 
szülőktől származott is: könnyen kaphat kü-
lönféle  betegségeket az idegen dajka általi 
szoptatás következtében; mert ha a számára 



választott dajka gonosz természetiig rosz vé-
rű, s eltitkolt bajban szenvedő: a gyermek is 
annak teje beszivása vagyis a táp magához 
vételével magába szivja mind azon bajokat, 
nyavalyákat s betegségre hajlamokat, mik a 
dajka vérében lappangottak s igy a gyermek 
vére is elromlik, butává lesz, s a veszélyek 
minden nemeinek ki van téve. Innen átlát-
hatjuk, hogy mily nagy szükség van az ily 
anya elhalálozása esetében a gyermekápolá-
sa s felnevelése  végett fogadandó  dajka meg-
választásához! de erről majd alább lészen szó. 
Hogy miként kell tehát a szülésnél és a gyer-
mekágy ideje alatt magát a szülő anyáirak 
viselni? Arra orvosi tanácsom röviden és ke-
vés szavakban előadva, következő: 

Ha bármely anyának gyermeke szüle-
tik, az maga az nap nem képes ajánlataim 
teljesitésére, tehát e tekintetben a családhoz 
tartozókhoz vagy körülötte levőkhöz intézem 
tanácsomat: a szülés után mindjárt a gyer-
mek száját vizbe mártott rongyocskával ki 
kell tisztára törülni, azután az első fürösz-
téskor meg kell a gyermeket jól vizsgálni, 
hogy nincs e valami természet elleni hiba orrá-
ban, szájában, füMn,vagy  az altcstrészein,s ha 



valami hiba mutatkoznék* azt azonnal orvos-
nak kell megmutatni, mivel gyakran meg-
szokott történni, hogy a gyermek a születés 
után elkezd sirni, és sir- addig sir mig meg 
nem hal, s a szülék, nem ismervén a bajnak 
alapos okát, gyermekükön segíteni sem tud-
nak; pedig ha ily esetben orvost hivatnának: 
gyermekök életét menthetnék meg, vagy a 
mutatkozó természet elleni testi hibától ide-
je korán megszabadíthatnák gyermeköket.— 
Továbbá a gyermek a fürösztésen  s meg-
vizsgáltatáson átesvén, kevéssel azután be-
következik az étkezés, mely is addig, mig 
az anyának, meg nem jön a teje, nem állhat 
egyébből mint gyengén forrázott  székfü  the-
ából, egy kevés nádmézzel ha még 3 napon 
tul is az anyának meg nem jönne a teje, azon 
esetben lehet a székfü  virágtheába egyne-
hány csép tehén tejet tenni és a gyermeket 
azzal táplálni; mindenféle  más asszonyi pan-
csolásokat mellőzni kell; a gyermek széke -
lése tekintetéből a gyermeknek lehet adni 
Rhabarbara zaftot  napjában 1—2 kávés ka-
nállal. A kereszteléssel sietni — véleményem 
szerint — igen hibás eljárás; mert a szegény 
uj szülött még jól hozzá sincs szokva a szoba 
levegőhöz, s azt mindjárt születése után — 



kivált téli időben — egyszerre kivinni & kül-
ső— az ő gyenge testére még élesen ható — 
hideg levegőre: ez legtöbbnek halálát okoz-
za ; mert a gyermek meghűlvén, betegségbe 
esik, s alig kell neki egy 24 óra, a szegény 
gyermek megszűnt élni! S mi ennek az oka? 
a tudatlanság s rosz szokás, melyet eddig az 
anyák és bábák azért követtek: hogy a gyer-
mek hátha megtalál halni, legalább keresz-
teletlenül ne haljoq JH£g! holott épen ez ál-
tal idézik elő haláláé, hogy # keresztelés al-
kalmával meghütik. 

A gyermekágyas anyát a lehető legké-
nyelmesebb helyzettel el kell látni, minden 
gondtól, bajtól, vagy o]y dolgok látásától, 
melyek őt haragra ingerelnék, vagy vérét 
felhevítenék  s neki izgatottságot okoznának, 
meg kell kimélni; nehéz étkektől, szeszes 
italoktól visszatartani, meghűléstől oltalmaz-
ni, szóval mindentől mi ily helyzetben neki 
ártalmas lehetne, meg kell védeni. A gyer-
mekágyban levő anyáknak — kivált vérme-
sebb természetüeknek-— étkül az első napok-
ban csak is tiszta hus leves, italul pedig tisz-
ta — mérsékelt hidegségü — viz ajánlható; 
az azutáni napokban is csak gyenge ételek 



ajánltatnak; ha pedig székelése nem volna: 
bátran merem ajánlani italul ilyenkor a bu-
dai keserű vizet, naponkint reggel egy ivó 
pohárral! az által megkiméltetik a bábák ál-
tal használni szokott minduntalani klisztiro-
zástól, vagy allövetektől. 

ni. A GYERMEKÁGYAS ANYÁKNAK A GYER-
MEKÁGYBÓLI IDEJE KORÁN VALÓ FELKE-

LÉSE, S EBBŐL SZÁRMAZNI SZOKOTT 
UTÓBAJOK S BETEGSÉGEK. 

Megtörténik igen gyakran, hogy némely 
gyermekágyas asszonynak vannak jó tanács -
adói, kik korábban a magok kárán tanulva 
fiatal  nőknek a kora fölkelést  tiltják; ez 
azonban a szerencsés szülésnek örvendve, ta-
nácsukat figyelembe  sem veszi, hanem saját 
erejétől és szerencsés szülésébeni elbizako-
dástól inditatva, a kora felkelést  és nehezebb 
dolgokkali foglalkozást  is megkisérti; és csak 
azután látja be, midőn már magát meghű-
tötte, vagy erejét neki nem való dolgokkal 
elgyengitette, hogy helytelenül cselekedett, 
s kénytelen visszamenni másodszor a gyer-
mekágyba, mely sokaknak már koporsójává 
változott. Az ily könnyen gongolkodókat 



minden áron le kell beszélni felkelni  szán-
dékáról ; s minden módon óda kell hatni, 
hogy gyermekágyát tökéletes felgyógyulásá-
ig el ne hagyja, mert a második gyermekágy 
mindenkor veszedelmesebb az elsőnél. De 
ezt egy józanul gondolkodó anya, ki tovább-
ra is ép és egészséges akar maradni nem is 
teszi. Egy okos, mivelt, gyermekét, maga e-
gészséges állapotát, s családját igazán szere^ 
tő anyának nem szabad a gyermekágyat 3 
hét előtt elhagynia; s azután még 2 hétig 
nyugodtan a szobában kell maradnia, s igy 
5 hét múlva, ha már érzi, hogy nincsen sem-
mi baja, — ki mehet, de akkor sem egyszer-
re sok időre, hanem első nap egy órára, má-
sik nap 2—3 órára s igy tovább lassankint 
kell magát hozzá szoktatnia a külső levegő-
höz ; egyszerre magát nemhogy dologban 
megerőltetni, hanem járkálásban sem sza-
bad ! s ha ez igy fog  történni, mily sokan 
fogják  ez által életöket mintegy a bizonyos 
halál martalékából vissza nyerni, s magokat 
mindenféle  női bajoktól megmenteni. Végül 
valamint a gyermekágyban, ugy azontúl is 
nem birom eléggé a tisztaságot ajánlani, úgy 
az anyára mint a gyermekre nézve ; mert a 
tisztaság egyik főtényezője  az egészségnek. 



Ha pedig mindezek megtartása mellett is va-
lami baj adná magát elő akár a szülésnél 
akár a gyermekágyban: ily esetben mindig 
valamely helybeli orvos tanácsát kell kikér-
ni, ha nem akarja a beteg magát vagy gyer-
mekét nagyobb veszélyeknek kitenni! 

IV. A GYERMEK FELNEVELÉSE S APOLÁ-
SA KÖRÜLI TUDATLANSÁG, ÉS A SZÜLÉK 

HANYAGSÁGA. 

Hány anya van e hazában, ki midőn 
férjhez  ment, tudott szépen várni, mosni, va-
salni, különféle  hangszereken játszani, sütni, 
főzni,  sat. egy szóval, kiről ellehetett monda-
ni » hogy az egy tökéletes, müveit, tanult és 
mindenben ügyes nő: midőn pedig anyává 
lesz és gyermekeket kell neki nevelni, akkor 
tapasztaljuk csak, hogy e téren mily sokan 
hátra vannak! Erre még eddig igen kevés 
gond fordíttatott,  ugy annyira, hogy senki 
sem cáfolhat  meg, midőn azt állitoni: misze-
rint sok anya többet gondol kis libáival, csir-
kéivel, mint saját gyermekével, életének kép-
másával ! Hány anya van, ki gyermeke testi 
nevelésére sem fórdit  kellő figyelmet,  nem 



hogy szellemi kiképez tetésére elegendő gon-
dot fordítani  igyekeznék! ki— mint az egy-
szeri anya — saját mulatsága kedveért beteg 
gyermekét hon hagyá, kis ölebecskéjét pedig 
magával vivé ; s midőn ez tőle utazása köz-
ben eltévedt, a megtalálónak aranyat ígért; 
haza meneteleig meghalt beteg gyermekéhez 
pedig orvost sem hivatott, hanem azt egy 
anyai érzéssel nem biró szívtelen dajka gond-
viselése alatt meghalni hagyta. -— Hány 
anya van ellenben olyan is, ki gyermekét ma-
jom szeretettel dajkálván ugy vélekedik: 
hogy akkor mutatja ki gyermeke iránti sze-
retetét legjobban, ha azt minél több kénye-
lemben részelteti, vagy még kisded korában 
minden félével  tömni kezdi; holott pedig ez 
által is épen az ellenkzőt cselekszi, mert 
gyermeke az elkényeztetés által elpuhul, tes-
ti kifejlődésében  gátoltatik, a sok minden fel-
tömés által pedig emésztési zsigerei elromol* 
ván, képtelenek lesznek a leggyengébb táp 
befogadására  is. 

Az én tanácsom a gyermek testi neve-
lését illetőleg, tehát e kevés szóban foglalta-
tik, hogy: legyen az minél egyszerűbb, mi-
nél természetesebb, és minden mesterkélés 



nélküli. Semmi sem segiti elő gyermekeink 
gyarapodását s testi kifejlődését  annyira, 
mintha azokat célszerű ápolásban részeltet-
jük ; s ez által sok oly káros befolyást  elhá-
ríthatunk, melyeknek a különben is zsenge 
szervezetű test alig birna ellentállani. De vi-
szont semmi sem fejleszt  ki annyi kóranya-
got a gyenge gyermeki testben mind a cél-
szerűtlen ápolás, és gyermekeink mesterkélt 
táplálása. Nézzük csak meg szorosan, hol ve-
szik leggyakrabban eredetüket azon betegsé-
gek, melyek gyermekeinknél számos és kü-
lönféle  alakban mutatkoznak, s majd kürt-
hatatlanokká fejlődnek  ki; holott nem lehet-
ne rájuk fogni,  hogy ezek öröklött betegsé-
gek volnának? Felelet: a célszerűtlen és 
mesterkélt táplálástól. Némely szülő ugyanis 
nem gondolva a következésekre, kis gyerme-
két elkezdi mindenféle  csirizes étkekkel töm-
ni, mint p. o. krumpli, kenyér vagy kalács kü-
lönfélekép  készített pépekkel, a melyek nem-
hogy hasznos táplálékot nyújtanának hanem 
a gyermeknek a vérit is elrontják ; szokása 
még sok anyának — kivált nyári időben 
egész napokon által — liogy a szegény gyer-
mek száját — csakhogy elhagyatottságában 
ne sirjon, — bedugják egy rongyba kötött 



zsemle, vagy cukrozott kenyérrel — vagyis 
az általuk úgynevezett „cucli"-val a mely 
annyira megbüdösödik a gyermek szájában, 
hogy ártalmassága mellett szinte undorító is. 

Nézzük meg a szoptatós állatokat, mily 
gondossággal nevelik fel  kicsinyeiket, s csu-
pán tejjel, mig a természet a szopós állatkák-
ban ki nem fejleszti  az ösztönt, a számukra 
rendelt, egyébb tápszerek befogadására!  És 
mi okossággal felruházott  emberek arra hasz-
náljuk e fel  eszünket, hogy a természet tör-
vényeit felforgatva  gyermekeinket, ott is hol 
arra szükség nincs mesterségesen készített 
tápszerekkel neveljük fel!  ? Azt csak nem le-
het pedig fel  tenni egy okos és gyermekét 
szerető szülőről, hogy gyermekét készakarva 
tenné ki különféle  betegségeknek; pedig az 
ily mesterségesen kigondolt tápszerek bea-
dása által, mint megannyi különféle  betegsé-
gek magvait, — milyenek az úgynevezett 
„görvély," vagy angol kór, takony giliszták, 
kosz, s ótvar sat.—hintjük szét gyermeke-
ink testében, melyek mind inkább elterjed-
vén a testben, azt kifejlődésében  akadá-
lyoztatják. 

A gyermeknek legtermészetesebb táp-



szere: az anyatej, mert ebben mindazon al-
katrészek megvannak, melyek a test táplá-
lására, növelésére, egy szóval az egész test-
nek kifejiődésébeni  előmenetelére szüksége-
sek. 

Mindaddig tehát, mig a gyermek szopik 
csakis a csecs mellett kell maradni, nem kell 
mindenfélével  a gyermeket tömni, ha pedig 
9—10 hónapos a gyermek elválasztathatik , 
de eleinte csak tiszta hu6 levest, zsirját le-
szedve— később apróra vágott sült húst, sőt 
a gyengélkedő gyermeknél reszelt—vagy 
vakart nyers húst is lehet cukrozva eledelül 
adni — a csirixes £b pépes eledelek túlságos 
mért ékbe ni adását kerülni kell, s ha ily ét-
keket kapnak is a gyermekek: ehez gyümöl-
csöt és kevés bort is lehet adni naponta. 

Vannak esetek, a mikor az anya nem 
szoptathatja kisdedét, vagy ha szoptathatná 
is, de vagy az anyára vagy a gyermekre néz-
ve ezen szoptatás káros lenne. 

Ily esetek: lehetségesek: ha szoptatás 
kezdetén vagy annak későbbi folyama  alatt az 
emlő bimbók megrepedeznek vagy emlő gyu-
ladás jön létre, s ez által az anya fájdalmakat, 
a csecsemő pedig- táplálási hiánvt szenved. 



A csecsbimbó repedésnél legjobb gyógy-
szer a fájdalmas  résznek naponta többszöri 
bekeriése rummal, vagy ennek hiányában kö-
zönséges égetborral,— vagy jó még a fáj-
dalmas részekre ugyanezekbe áztatott ruhát 
is borongatni. 

Ha pedig emlő gyuladás jőn elő — szú-
ró fájdalmak  és az egész emlő, — vagy csak 
egyes mirigy loborainak megkeményedésé-
vel, ily esetben fel  kell kötni kendővel az 
emlőt, hogy a feszülés  némileg lázittassék.— 
Ha a fájdalom  és keményedés nagyobbod-
nék: akkor 8—10—12 nadályt kell alkal-
mazni a daganat köré, és hideg borongatást 
kell használni. 

Ha a gyulladás mindezekkel is dacol, 
tejben sőt lenmagliszt és sáfrány  használtas-
sák lágy meleg pép borongatásul a genyedés-
bei átmenet elősegitésére, s mindezt addig 
kell használni, mig a keménység tökélete-
sen el nem oszlik, vagy fel  nem fakad  a lét-
re jött tájog, melyből a genyfolyást  olajba 
mártott genyszalag beillesztése — a begyó-
gyulást pedig tépésre kent lágyító kenőcsök 
alkalmazása által kell eszközölni, de a meleg 
péppeli borongatás egész a begyógyulásig al-
kalmazandó. 



Ily esetek továbbá, ha az anya görvély 
vagy gumó kórban szenved, vagy csak haj-
lammal is bir az utóbbi betegségre, mely kö-
zönségesen aszkór vagy sorvadás neve alatt 
ismeretes; továbbá ha az anya valamely ra-
gályos betegségben szenved, vagy átalában 
oly gyenge, hogy egészségében a gyermek 
ápolás, s szoptatás által kárt valhatna. — 

Ily esetekben is azonban előnyösebb a 
dajka általi szoptatás — mint etetésseli fel-
nevelésed gyermeknek ; csakhogy a megvá-
lasztandó dajkánál igen sokra kell ügyelni. 

Ha tehát az anya — bármily okoknál 
fogva  — nem szoptathatja gyermekét: a he-
lyet, hogy azt különféle  — gyomrának még 
nehéz vagy ártalmas étkekkel tömje, avagy 
az anyatej nélkülözése miatt szenvedő és 
folytonosan  nyugtalankodó gyermeket ama 
kárhozatos cuclival törekedjék megnyugtatni: 
elkerülhetetlen, mondom, sőt szükséges a 
gyermeknek dajkát fogadni;  de itt igen ké-
nyes dolog a választás; miért is szükség, 
hogy a d a j k a s z a k é r t ő k á l t a l vá-
l a s z t a s s á k , hol k ö v e t k e z ő k r e ke l l 
f igyelni . 

a). Hogy a dajka egézséges testii, és jó 



testalkatú legyen; arca legyen nyájas kiné-
zésű, szine ép, élénk, orra szinte ép, éa bee-
sett ne legyen, szája vagy lehelete szagtalan, 
foga  ép és fehér,  foghúsa  tömött és piros. 

b). A mennyire lehet, erkölcsi magavi-
selete kifogás  nélküli legyen ; de ha— mint 
leggyakrabban történni szokott — megesett 
személyekbői választatik is a dajka: orvos 
által megvizsgálandó lenne, hogy valamely 
titkos betegségben nem szenved- e ? 

c). Vigyázni kell a tej minősége és 
mennyiségére is: jó tej az mely fehér,  egy 
kissé kékes szinü, édes szagú ésízü, nem rit-
ka nagyon, de nem is sűrü. 

f 
d). Életkora a dajkának az anya életko-

rát mennyire csak lehet megközelitő legyen. 
A nagyon fiatal,  vagy 36 éven túl levő egyé-
nek nem igen ajánlhatók dajkául; de főkép 
arra kell vigyázni, hogy a tej kifejlődése  is 
az emlőben a gyermek idejéhez .mért, legyen, 
az az, hogy a gyermek születése és a dajka 
szaporodása közt nagy idő különbség ne le-
gyen, mert az idősebb tej a gyermek emész-
tési zsigerei által kellőkép nem használtat-
hatván, a gyomorban könnyen emésztési za-
varok jöhetnének elő, mellyek a gyermeknél 
több kóros bántalmakat okozhatnak. 



e\ ,,Az arc a léleknek tükre" mondja a 
közmondás. Igen figyelmesen  meg' kell tehát 
a dajkát vizsgálni, nem valami mérges ter-
mészetű, vagy buja kinézésii-e, mert egyik ugy 
mint a másik a kis gyermekre nézve káros 
befolyást  gyakorol, mind testi, mind szelle-
mi fejlődését  illetőleg, mivel ezen testi és 
lelki tulajdonokat a tej be szívása által ma-
gáévá teszi; épen azért legtanácsosabb gyer-
mekét is — ha még életben van — vizsgá-
lat alá venni, hogy nem szenved-e valamely 
az anyától öröklött kiütésekben görvély - an-
gol vagy aszkórban; mert ha a gyermeken 
ily gyanús betegségek jelei mutatkoznak: 
akkor jobb a gyermeket tehén tejjel nevelni 
föl,  mintsem oly dajka tejét vele beszivatni: 
mely miatt ha életben marad is a gyermek, 
könnyen nyomorékká válna. Bocsánat a ha-
sonlításért! de a mennyiben a testi táplálko-
zás által az ember sem sokat különbözik az 
'állattól, minthogy egyik úgy, mint a másik— 
a természettől étkéül kiszabott eledelek meg-
változtatása, vagy azoknak rosz minősége ál-
tal növésében hátráltatik, ugy merem aján-
lani figyelmokbe  a hasonlati kifejezést:  „te-
henet a hornyáért!" mert mint a bornyuról 
lehet jó tehenet választani; ugy legjobban a-



ajánlja a dajkát gyermekének testalkata és ki-
nézése. A kik tehát mindenre, mi a dajkában 
megkívántató, nem ügyelhetnének is: nézzék 
meg jól a dajka gyermekét, és arról mind a 
dajka egészséges véralkatára, mind a tej mi-
nőségére könnyen következtethetnek. 

Miután a dajka igy megválasztatott, az 
arrai felügyeletet,  azzali báncsmódot és táp-
láltatást illetőleg itt is csak azt ajánlom, 
mint fentebb  az anyára nézve t. i. 

Óvni kell a dajkát a felindulástól,  szo-
morkodástól, ijedéstől, haragvástól; vissza-
tartani a korcsmázástól, táncmulatságtól,— 
kivált faluhelyeken,  hol a korcsmákoni tán-
colás vasár-és ünnepnapokon még most is 
divatban van; s ily esetek után a gyermek a 
dajka teje által ne tápláltassék, mig vére, 
vagy lelki indulatai le nem csillapulnak, mert 
ilyenkor a tej minősége oly káros változás 
alá jöhet, mely a kis gyermekre nézve káros 
befolyást  gyakorolhat, mint ezt több szomo-
rú esetek bizonyítják; azért legjobb illyen-
kor, ha már a dajka valamely különös 
körülmény által mégis a fenn  emiitett indu-
latok vagy kedély változások valamelylyiké-
be esik, előbb a tejet az emlőből szoptató-
iiveg segítségével vagy más módon eltávolít,i-

* 



ni, és a gyermeket csak azután az ennek he-
lyére összegyíilemlett fris  tejből szopni en-
gedni. 

Nem kell megengedni a dajkának, hogy 
a gyermeket minduntalan emlőjén tartsa, 
csakhogy a sírástól megóvja, épen azért nem 
kell megengedniaztis hogy vele egy ágyban 
háltassa a gyermeket; mert ugy hiszem erre 
nem szükség a szüléket figyelmeztetnem, 
hogy a rendetlen táplálás mily bajokat, s a 
gyermeknek a dajkávali háltatása mily szo-
morú következéseket vont már maga után. 

A kisdedet illetőleg, azon idő legjobb a 
táplálásra, midőn az magától fölébred  álmá-
ban ; álmából felkölteni  e végett soha sem 
szabad, mert ez által már a természettől ki-
mutatott étkezési rendjében is megzavartat-
nék ; a szoptató nőre nézve pedig legjobb, ha 
a szoptatást evés után 1—vagy másfél  órá-
val teljesiti, mert akkor már az étektől ő is 
új tápot és erőt nyervén, nem esik oly erejé-
re a szoptatás, mint különben, ha üres mel-
lét szívatja. 

A dajka eledele legyen egyszerű, liúst 
tészta, és növénynemüekből álló; a mit nem 
örömest eszik, annak evésére ne kényszerít-
tessék, fűszeres,  vagy igen savanyu — külö-



nöscn az ecetes eledelek evésétől vissza kell 
tartani. 

Italul legajánlatosabb a jó tiszta ivó viz; 
bor, ser vagy pálinka ital nem szoptatós nők-
nek, de más nőknek sem ajánlható, mert 
azok csak az emésztést akadályoznák, midőn 
ellenben a jó fris  viz azt tetemesen elősegiti. 
Ott azonban hol rosz ivó vizek vannak, a 
dajkának megengedhető, hogy kevés, gyen-
ge, vizzel vegyiték bort ihassék. 

A dajkától elég aztkivánni, hogya gyer-
mekre kellő figyelmet  forditson,  mint táplá-
lását, mint tisztán tartását illetőleg: tehát 
egyébb munkát tőle kivánni felesleges,  sőt a 
nehéz munkától óvni is kell; de más részről 
még nem ajánlhatom eléggé figyelmökbe  a 
szüléknek, hogy arra is gondot fordítsanak 
ám, hogy a dajka lusta, szobában zárkózó 
vagy pamlagon heverő ne legyen; mert va-
lamint a jó tej a gyermek táplálására, úgy a 
fris  levegő és mozgás a test gyarapodására és 
egészségben tartására szintúgy a dajkánál 
mint a gyermeknél megkívántató s elkerül-
hetetlen fő  kellék. 

Szoktatni kell tejiát a gyermeket már 
kis korában lassankint a légváltozásokhoz, s 
a külső levegőhöz; mellyet a gyakori moz-



gás,ki és bejárkálás által (azonban eleinte gon-
dosan betakarva, mig teste meg nem erősödik 
ebez) annyira megszokik a test: hogy a leg-
különbözőbb lég változásokat is kibirja állani 
minden káros következés nélkül. Nézzük 
még csak például azokat a szegény kóborló 
oláh cigányokat: már születése a nyomorral 
van kapcsolatban, s a leghidegebb téli idő-
ben is sátor alatt kint a szabadban történik, 
s igen sok, ha 14—16 éves koráig egy kis 
össze vissza szakatt rongyos ing fedi  testü-
ket ; többnyire mezittelenül sétálnak a legke-
ményebb hidegben, midőn más, a kényelem-
hez s meleg ruhához szokott ember jól felöl-
tözve, bundában is fázik.  Tudok példát mi-
dőn zivataros téli időben több megfagyott 
embert lehete találni, kiket kocsikon hord-
tak be falukba  és városokba, midőn az ily 
gyászkocsikat bámuló cigány gyermek cso-
port kiséré mezitláb, ruha nélkül, és haja-
donfővel,  csak a hó lepvén el borzas hajai-
kat. Mi teszi e nagy különbséget? a szokás; 
mely mind a közmondás tartja, később ter-
mészetté válik.—És mily szaporák és egész-
ségesek még mellette ezek a szegény szánan-
dó teremtések! de annyira megszokták már 
ezen kóbor életet, hogy a lefolyt  években az 



útlevelekrei szigorú fölügyelet  és megszorí-
tások által sem sikerült a kormánynak egy 
helyen, letelepíteni őket; mert ők megszok-
ván ezen nyugtalan vándor életet, és ezzel 
kapcsolatban levő nyomort, nélkülözéseket: 
már természetűkké vált, melytől a rendes 
élethez és életmódhoz, szinte csak lassankén-
ti szoktatás által lehetne őket téríteni. 

Ezen példából mint tükörből láthatni 
hogy nagyon hibásan tesznek az oly szülők, 
kik gyermekeiket a legkissebb szellőtől is óv-
ják, s a dajkát is a szabad levegőre ki nem 
eresztik; mert ez által a dajkának vére el-
pelyhődvén ha mégis később kéntelen leve-
gőre kimenni, a légváltozást nem birja kiál-
lani, s egészségében könnyen változást szen-
vedhet, mit a gyermek is, bár levegőn seni 
volt künn, szinte megér ez a tej beszivása ál-
tal. C z é l s z e r ü házi fogla lkodta-
tás t e h á t és jó időben künn sétá-
l ás , nem hogy á r t a l m a s volna, sőt 
mind a da jká ra , mind a gyermek-
re nézve jó és s z ü k s é g e s is: 

Csupán csak rosz és téli időben kell a 
dajkát gondosan inteni, hogy a meghűléstől 
óvakodjék; vigyázni kell tehát ruházatjára 



is, hogy az, az időjárásnak és évszaknak 
megfelelő  legyen. 

A gyermeket is óvni kell ugyan a meg-
hűléstől, éjjel ugy mint nappal, de azért 
ágyát ajánlom, hogy az nagyon meleg, foly-
vást izzasztó ne legyen, mert igy a gyermek 
is könnyebben megkapja a meghűlést, mint 
ha csak könnyedén bepólálva és mindég tisz-
ta és száraz ruhában és ágyban tartatik; a 
serdülő korban pedig elég neki egy paplan, 
bármily gazdagok legyenek is a szülői; al-
vó ágya ne legyen igen puha, mert az által 
a test is elkényesedik, elpuhul. 

A lustaság és legtöbb baj párnán neve-
kedik fel!  Iparkodjék minden szülő gyerme-
két ugy szoktatni, — de itt is már a serdülő 
kort értem — hogy a gyermek kezét mindig 
a paplan felületén  tartsa alváskor, a paplan 
alatt soha sem. 

Ha pedig a dajka a legnagyobb vigyá-
zat mellett is betegségbe esnék: betegségi 
állapota orvos által megvizsgálandó, és a 
gyermek táplálása iránt tanácsa kérendő ki. 
Nem minden betegség teszi ugyan szükséges-
sé a dajka változtatását, vagy a gyermeknek 
szoptatástóli elválasztását, de súlyosabb és 
hoszaí-abban tartó betegségeknél már agyér-



meket tovább ily dajka által szoptatni nem 
szabad, mivel az egészségtelen testből csak 
egészségtelen tápszert vehet a gyermek is a 
szopás által, mely azután erre is káros befo-
lyással lehet. Mert valamint áll az, hogy ép 
testben lakik ép lélek: úgy áll az is, hogy 
csak éptestü dajkától szivhat egészséges és 
éltető tápot a gyermek is. 

V. A GYERMEKNEK TISZTÁN NEM TARTÁ-
SA IS IGEN ARTALMAS EGÉSZSÉGI ÁLLA-

POTÁRA. 

Azért is ajánlatos, liogy a gyermek a 
dajka vagy szülő által mindig tisztán tar-
tassék, egészséges és száraz helyen legyen, 
s midőn serdülő korba lép, hol már maga 
tud szaladgálni: felügyelet  alatt minél töb-
bet a fris  levegőn szaladgáljon. 

Nem kell tehát elfogadni  az olyan vén 
anyókák tanácsait, kik azt mondják, hogy a 
gyermeket nem kell szépen felöltöztetni, 
vagy megmozsdatni, mert igy a gyermek 
könnyen igézésben eshetik, a mikor is sze-
nes vizet szoktak vele itatni. 

Ugyan mondja meg nekem valaki mi 
módon képzelheti azt magának, hogy a gyer-



nieknek csupán a ránézés által valami baja 
származhassék; holott épen a rondaság és 
egy kis egészségi változás alkalmával, hol-
mi ronda étkek vagy italok beadása által 
idézik elő a gyermek valódi elbetegedését 
s tán elhalását is! 

Hány szegény gyermeknek bepiszko-
sodik a feje  a gondviseletlenség által, sőt 
gyakran ki is varosodik, mellyekre holmi 
vén anyókák azt szokták mondani, hogy 
nem jó a gyermek fejét  gyógyitani, mert 
nagyobb bajt kaphat a gyermek. Kell biz 
azt, és pedig napjában kétszer is, és szap-
panyos vizzel! Mert lehet-e annál ostobább 
nézet, hogy a gondviselés által és gyógyi-
tás által még nagyobb baj idéztetnék elő? 
Látott- e már valaki nagy bajt semmiből 
vagy gyógyításból eredni ? de kis bajból 
nagyot, úgy hiszem, hogy igen. 

VI. A GYERMEK SZOPTATÁSTÓL! ELVÁ-
LASZTÁSA, SE KORAI, SE KÉSŐ NE LE-

GYEN. 

Es az egyszerre ne történjék, hanem 
lassanként, az az mindig hosszabb időközök 
alatti szoptatás által; igy sem a gyermek-



nek, sem az anyának neiu esik oly nehe-
zen, mint az egyszerrei elválasztás, mely-
ből az anyára gyakran súlyos mellbetegsé-
gek származnak. A gyermek elválasztásá-
nál annak kifejlődése  szolgáljon zsinórmér-
tékül— a különös és szükség által igényelt 
eseteket kivéve. — A fogak  jelenkezése leg-
biztosabb utmutató az elválasztás idejére 
nézve. 

A fogzási  időszak ugyanis általán véve 
a 6 — 8-ik hónap alatt szokott a gyermeknél 
kezdődni, úgy hogy 10 hónapos korukban 
a kisdedeknek már 6 foguk  van. Az emész-
tési zsigerek ez időben már annyira ki van-
nak fejlődve,  hogy egyébb hozzájuk mért 
tápszereket is képesek megemészteni, de ez 
időszak alatt az anya tejének alkatrészei is 
változnak, úgy hogy gyengébb gyermek 
gyomra, az ily megerősödött tejet nem igen 
birná megemészteni, de ezért mondám fen-
tebb, hogy a dajka megválasztásánál erre 
is kell ügyelni. Az elválasztás tehát ez idő-
ben történjék, midőn már a fogzási  időszak 
beáll, p. o. a 3-ik és 4-ig metszfog  kibúvása 
után, és az 5-ik 6-ik fog  megjelenése előtt, 
vagy az 5-ik 6-ik után, a 7-ik és 8-ik előtt, 
de ekkor is ne egyszerre, hanem legalább 



is 4—6 hét alatt történjék; igy azt a gyer-
mek is könyebben türendi, s az anya vagy 
dajka részéről is könnyebben megtörténhe-
tik.— 

A kisded ugyanis már az 5-ik vagy 6-ik 
hónaptól kezdve az anyatejen kivül más ne-
ki való ételekre is szoktattatván, a szoptatá-
si időszakok az etetés mellett mindig liosz-
szabb; hosszabbra nyújthatók, mig végre 
egészen abba hagyhatók, p. o. ha a gyermek 
eddig egy 24 óra alatt 6-szor szopott; az 
elválasztás megkezdésekor 4-szer, két hét 
múlva 3-szor, azután pedig csak 1-szer 
szoptattassék, t. i. nappal egyszer, és éjjel 
egyszer; mivel pedig a gyermek a tejet éjjel 
nélkülözi legnehezebben, ennél fogva  legta-
nácsosabb a választás vége felé,  a gyermekei 
korán reggel egyszer megszoptatni. 

A későn való választás az anyára úgy 
mint a gyermekre nézve legterhesebb, mert 
a gyermek, ha fogai  kinőttek az anya mellét 
agyon rágja, sokszor kisebesiti, — a gyer-
mek pedig már ekkor torkossághoz szokván: 
a szopást nehezebben hagyja el. 

A gyermeknek elválasztására nézve te-
hát ajánlható: hogy az sem korai, sem késői 



ne legyen, (de rögtönzött sem) és a fogje-
lenés alatt ne történjék. 

A szoptatás ideje alatt miként kell ma-
gát viselni az anyának vagy dajkának ma-
ga és a kis gyermekre nézve, is;y elmond-
ván, most áttérek az elválasztás utáni idő-
szakra a gyermekeknél, hol már fejlődésük-
kel mindig jobban jobban magukra hagyat-
nak a gyermekek, s csaknem általánosságban 
elmondhatom, hogy kevesebb gondviselés-
ben részesülnek, mint a dajkálás ideje alatt ; 
pedig az elválasztásnál még nem szabad az 
anyai gondviselésnek megszűnnie ! sőt amint 
a gyermek fejlődik  testileg és szellemileg, 
úgy és épen oly arányban mindig több-több 
gondot kell növelésére fordítani,  nehogy a 
dudvák (a testi és lelki betegségek mint a 
gondviseletlenség magvai) a nemes cseme-
tét növésében akadályozzák, vagy mint a 
kert nemes plántáit a gaz és paréj — ha a 
kertész keze azokat naponként nem irto-
gatja, úgy a különféle  gyermek betegségek 
e kedves gyermekeket is növésükben testi és 
lelki kifejlődésükben  egészen elnyomják. 

Visszatérek tehát itt a bevezetésül el-
mondottakra, s előszámlálom azon betegsé-
geket, mellyek gyermekeinknél leggyakrab-



ban előfordulván,  azokat tőlünk elrabolják, 
s ez által a nemzet szaporodását akadályoz-
zák. Előszámlálom azokat jeleik, okaik, 
gyógy  kezelésok és kimenetükkel; valamint 
a gyermek célszerű életmódját, és a reá va-
ló célszerű további gondviselést, minta hol 
azt az emlőtőli elválasztásnál elhagytam. 

A nemzet szaporátlanságának okai kö-
ze tartoznak tehát legfőképp: 

VIT. A KÜLÖNFÉLE GYERMEKBETEGSÉGEK, 
ÚGYMINT: 

a). Taknyos és gilisztás kór. 

E két érlázzal járó betégség lényegére 
nézve megegyez egymással, jeleik hasonlók 
és a gyógybánás is kevés kivétellel ugyan az 
mind a két kór állapotnál. 

A giliszta idegen élet az emberi test-
ben képződik állati anyagokból ; élete 
azonos az anya, az az azon szervezettel, mely-
ben tartózkodik, és a melyet folyvást  emészt. 

Ha ettől elvál: életétől is megfosztatik. 
Legkedvezőbb termődési és tartózkodási he-
lye: a bélhuzam, melyben majd fel,  majd le-



felé  vándorol, de gyakran a testnek egyébb 
részeiben is feltalálható. 

Fajai a gilisztáknak: 3 féle.  1-ső az or-
solya, (asc. lumbrioidcs) giliszta, mely a föl-
di gilisztához hasonlit; 2-dik a korbács, mely 
az elsőhöz hasonlit ugyan, de az egyik vége 
tompa; a 3-dik a zabgiliszta, mely nem na-
gyobb a zabszemnél, s ezen apró giliszták a 
végbélben léteznek; azért a mely gyermek-
nél ez vagyon igen nagy viszketegséget okoz 
az alfélben;  a másik kettő a belekben ta-
nyázik, és ott rabolják el a gyermektápot. 

Van még ezeken kivül egy faja  a gilisz-
táknak, a Tenea lata, pántlika giliszta, vagy 
az ugy nevezett galandféreg;  de ezek nem 
szoktak mutatkozni gyermekeinknél, csakis 
felnőtteknél;  azért ezt feleslegesnek  tartom 
emlités tárgyává is tenni. 

Nyilvános jelei a giliszlás állapotnak, 
melyekről felismerhető:  az arcz felpuffadt  és 
sápadt-kék szinü, a külbőr és a szem kör-
nyéke megkékül, sovány, hidegvégtagok, és 
petyhüdt izomhus; a has felpuffadt  és tészta 
tapintatu, nyállal bevont nyelv, savanyu és 
rodhadt szájbüz-kivált éhgyomornál, nagy 
mennyiségű nyál elválasztás, mely a szájba 
foly  össze, émelyeg a beteg gyomra, mit 



kisebb vagy nagyobb mértékbeni nyák vagy 
gyomortartalom hányás követ az emésztés 
igen lassú, e miatt tökéletlen tápnya elvá-
lasztás, és rendetlen székelés áll be. Mozgá-
suk által a gilisztáknak csiklandó, mászó, 
szúró fájdalmak  a hasban, idegen test érzete 
a köldök tájon, mely néha egész a torkig 
felhat,  — kivált éhgyomornál. — 

Néha véres a székelés, helybeli izgatása 
következtében a belhuzamnak; ilykor a gi-
liszta nyugtalankodása oka a belek vérzésé-
nek. 

A gyomorban tartózkodva csuklást okoz 
a giliszta, a belhuzamban pedig csomóba 
gyöngyölődve miserérét is idézhet elő. 

Gilisztás egyénnél a láta kitágult, ide-
iglenes vakság is szokott fellépni;  valamint 
csiklandozás az orrban, mi az egyént orrá-
nak piszkálására, készteti, prüsszögés fog-
csikorgatás, dadogás, nyughatlan álom, álom-
bolygás, szédelgés, kedvetlenség, szent vid-
tánz, reszketés, csiklandozás, a légutakban 
köhögés, szivdobogás, s vizelleti bajok, hogy-
ha t. i. a vizelleti szervekben tartózkodnak 
a giliszták. 

A giliszták némely ételektől igen nyug-
talanul viselik magukat; ily étkek: hagyma, 



hering, torma s egyébb fűszerek;  mig más 
étkek szinte megnyugtatják okét, mint p. o. 
a tej-cukros és tésztás ételek. 

Csendessebben viselik magukat a gilisz-
ták holdfogytakor  mint egyébkor, és ter-
mészetük, hogy illyenkor üzhetők el leg-
könyebben. 

S minthogy korunkban a legritkább 
eset egy gyermeket felnőni  látni a nélkül 
hogy giliszta kórban ne szenvedett volna, s 
mivel igen ritkán fordul  elő egy gyermekbe-
tegség, mely gilisztás állapottal szövődve 
ne lett volna, — valamint azon körülmény is, 
hogy a legtöbb esetben csak akkor fedezzük 
fel  gyermekeinknél a gilisztás kórt, midőn a 
gyermektől valamely ok miatt gilisztát el-
menni láttunk, igen ajánlja, hogy ne igen 
bajlódjunk a fentebbi  kórtünetek összeillesz-
tésével, ha gyermekeink betegségbe esnek, 
hanem iparkodjunk mindenek előtt a tán 
jelenlevő giliszták mi előbbi eltávolitására 
törekedni, mert ha számos betegségek okozó-
jától s fentartójától  a gilisztáktól megmene-
kedett a gyermek: a fenn  levő betegséget is 
könnyen eltávolíthatjuk. 

Kiváló hajlammal birnak gilisztás kór-
ra a gyermekek 2 évestől 7 évesig mely 



évszakott ritka gyermek él át a nélkül hogy 
gilisztás kórben ne szenvedett volna. De ki-
fejlődhetik  a gilisztás kór a magzat kórtól 
kezdve, az életnek minden egyébb időszakai-
ban is. Senyves, görvélyes, gyermekek majd-
nem kivétel nélkül gilisztások is. Itt a vi-
szonyokhoz képest majd a gilisztás kór oka 
a fenn  levő betegségnek, majd ismét a fenn 
levő betegségokaival Együtt termi a gilisztás 
kórt. Rejlik az ok még a lakhelyi viszonyok-
ban is, a mennyiben tisztátlan, nedves lakok 
a gyermekekre nézve — egyébb káros voltuk 
mellett — egyszersmind giliszta fészkek  is. 

A giliszta termődés legfőképpem  oko-
zója végre, a csiriztartalmu eledelekkeli mér-
téken túli táplálkozás, ily étkek, a kenyér, 
tésztás eledelek, hüvelyes vetemények, de fő-
leg a burgonya vagy krumpli. 

Gyógykezelése a gilisztakórnak áll: az 
okok és giliszták tökéletes eltávolitása és a 
mellékes kórtünetek orvoslásában. Ez utóbbi 
azonban nem mindenkor szükségeltetik; mert 
— kivált gyermekeknél —- a giliszták elűzé-
se után elegendő maga a tettdús természet mű-
ködése a giliszták által okozott egyébb bajok 
elháritására. 

A giliszták eltávolítására használt eddi-



gl gyógyszereink majd élve késztetik a gi-
lisztákat fészkükbőli  kitakarodásra, majd 
megölik őket, s ez által mint közönséges bél-
tartalom, székeléssel egyszerűen üritettnek 
ki. Tapasztalat szerint ez utóbbi mód célsze-
rűbb. — Az eddig leginkább használt eljá-
rás ebből állott: adagoltatott belsőleg enyhe 
sósavas higacs „Calomel'4, giliszta üröm mag 
és ennek készítményei, gyökönke gyökér, bü-
zaszat, dohány, varadics-fíí,  üröm, szabadil 
mag, foghagyma,  erdei páfrán,  terpetin olaj, 
chabert olaj, granat gyökérhéj és erős has* 
hajtók* 

Jó Sikerrel használtatott külsőleg fris 
marha epével vegyitett fehér  üröm por jó sű-
rűen befőzve,  —- ez felkenetik  ruhára, és a 
gyermek hasára tétetik hol 24 óráig tartandó* 

Ezek s ezekhez hasonló szerek szoktak 
használtatni különféle  számítás szerinti ala-
kokban, a szerint, a mint a betegségnek kü^ 
lönféle  természete, fokozatai  és szövődései 
kívánták használtatásukat, tekintettel az ét-
kezés és a beteg tartózkodási helyére. Az e 
nemű betegségekben eledelül oly étkek ajánl-
tatnak, melyek nemhogy — liszt és csiriz 
tartalommal birva — a giliszták képlődését 
segítsék elő, de a testnek táplálására való-



ban alkalmasak legyenek; ily étkek: hus, tej, 
tojás. Igen ajánlható — kivált a giliszta kép-
lődés megakadályozása tekintetéből: az étkek-
nek csekély mértékbem füszerezése. 

Tartózkodási helyül ajánltatik száraz 
tiszta és világos lakás. 

Ha a gyermek a gilisztáktól már töké-
letesen megmenekült, igen célirányos neki 
egy ideig csuka máj-olajt adagolni belrészei 
kigyógyitása tekintetéből; de ennek soká va-
ló használása elleneztetik, mivel ha egy felől 
a belrészeket gyógyitja is, más felől  az 
emésztést akadályozza, s étvágyhiányt tá-
maszt. 

Nézetem szerint nem szükséges alkat-
rész a giliszta a gyermek beleiben, s józan 
okoskodásánál fogva  mindenki által láthatja 
hogy ha egyszer nincs szüksége a gyermek-
nek, hogy beleiben 30—40 giliszta zsarno-
koskodjék, minden esetre kárára történik. 

b). A görvély „Scrophula." 
Ezen betegség létre jöhet kétfélekép: 

u. m. örökli az egyén vagy szerzi. Örökli a 
gyermek szüleitől, ha t. i. már azok is ezen 
bajban szenvedtek ; mert egészséges gyerme-
keket csak egészséges szülők nemzhetnek. A 



Szerzett görvélykór okai pedig igen számo-
sak, de mégis öszpontosulnak ezen 3 főbb 
okban: 

cc) Ha a gyermek rosszul vagy épen nem 
tápláló eledelekkel tartatik. 0) Ha a gyerme-
kek tisztátalan légnélküli és nedves lakban 
tartózkodnak; még hozzá, ha ugy testüknek 
s mintruházatjoknak tisztán lartására kevés 
gond fordittatik,  és ha a lakhely környéke 
levegőt rontó tisztátalanságokkal van körül-
véve. /) Ha a gyermeket a helyett hogy cél-
szerű felügyelet  alatt kinnt a sz \badban fut-
kosni, s egészséges levegőt szivni engednénkT 
— elzárják, és testét a kényelem és lomha-
sághoz szoktatva elpuhítjuk. 

Mind a két módon szerzett görvély igen 
szorgos és álhatatos gyógykezelést igényel, 
minthogy lefolyása  lassú. Örököltnél mé-
gis sokkal makacsabban tartja magát, mint 
szerzettnél. Egyiknél azonban ugy, mint a 
másiknál rendes gyógykezelés igényeltetik, 
mert ha nem gyógyittatik az ily egyén, ki 
görvélykórban szenved, felépülhet  ugyan a 
nélkül is idővel, a testnek erősbödésével, de 
a betegnél könnyen hátra maradhat az ezen 
betegségből származni szokott süketség, vak-
ság, sántaság, rút sebforradások  vagy anyag-



vesztés stb. vagy nagyobb fokánál  a görvély-
nek — kivált ha az a belrészekbe veszi ma-
gát — felbomolván  az életműködések: bekö-
vetkezik a halál. 

Görvélykórrai hajlamot árulnak el a fi-
nom és fehér  szinti arczbőr, az ábrázat ke-
rekdedsége, szőke hajzat stb. a születés után 
való hetekben ugyanis könnyen felismerhet-
jük azt gyermekeinken a következő jelek-
ből : ha a gyermek feje  testéhez aránylag 
nagy, álla széles, arca kerek, szeme kék, a 
külbőr igen finom  patyolathoz hasonlít, az 
orr szembetünőleg vastag és duzzadt, ugy 
szinte az alsó ajak is vastagabb a rendesnél; 
az ily gyermekeknél tehát megvan a hajlam: 
a koszra, ótvarra, fülfolyásra,  szemfájásra  és 
takonykórra is ; sőt ha a szülő nem elég vi-
gyázó, kifejlődik  a gilisztakór is; mert az ily 
gyermekek közt egyet sem lehetne találni, ki, 
midőn már a csecstől elválasztva más elede-
lekkel táplálkozik, a tésztás eledeleket és csi-
riztartalmu étkeket tulságig ne szeretné, — 
sőt kivállólag csak is az ily eledeleket vá-
lasztják élelmükre, a mi pedig már magában 
elegendő arra, hogy a gyermekben az emli-
tett betegségek valamelyike vagy együtt több 
is egyszerre kifejlődjék. 



De kifejlődik  ez a gyermekben még az 
ily étkek evése előtt is, még a szoptatás alatt, 
ha a szüle elég gondatlan gyermekét gyak-
ran hosszabb ideig magára liagyniT s csak-
hogy ne sirjon, szájában szopókát vagy cuc-
lit ád, mely a gyermek szájában megszava-
nyodván s büdösödvén, csak annak szaga is 
undorodást gerjeszt egészséges embernél is 
hát mikor a kis gyermeknek abból kell ma-
gába szivni. a rosz tápot, mit még néha holmi 
cukrozott pép vagy kása pótol nála, mely 
szinte nem egyébb mint egészséget rontó gi-
liszta fészek.  — 

Fentebb elmondtam már a gyermektáp-
lálására vonatkozó nézeteimet a dajkáitatás 
leirásánál; itt csak azt teszem még hozzá rö-
viden: hogy legjobb tápláló szer a kis gyer-
meknek az anyatej, mindazáltal, ha az anya 
mái* maga is görvélykórban szenvedett, akkor 
jó a gyermek szoptatását egészséges testalka-
tú és tejü dajkára bizni, hacsak gyermekét 
különféle  betegségeknek és veszélyeknek ki-
tenni nem akarja, — vagy ha az anya tej-
szegénységben szenved, s dajkát sem fogad-
hat, akkor is csak vizzel vegyitett tehéntejet 
adjon neki cukrozva, kevéssé zsiros husie-
vest, gyenge sült hust apróra vagdalva és 



eléggé nedvdúsan, ezeken kivi.il még adhat ne-
ki — de minél ritkábban — téjben főtt  da-
rát vagy liszt pépet is. Őrizni kell a gyerme-
ket — mint már fentebb  is emlitém — de a 
mit emlékezetbe hozni sohasem felesleges  — 
idejével meg nem egyező tejü vagy beteges 
dajka által szoptattatni, és nem kell minden-
féle  gyomrot-terhelő és ez által az emésztést 
akadályozó étkekkel tömni, milyenek a csi-
riz tartalmú eledelek, a hüvelyes vetemények 
és burgonya vagy krumpli. Cuclit pedig — 
mint sok szájbajok okozóját — s egészség 
rontót a gyermek szájába soha sem szabad 
adni. 

Az egészségi állapotra mindenütt és 
mindenben csak a tisztaságot ajánlhatom; 
tartózkodási helyül pedig a száraz, tiszta és 
egészséges levegőjű lakhelyt, úgy szinte a 
ruházatbani tisztaságot is; de különösen a 
test tisztán tartását. Mert nem kell ám elhin-
ni azon vén anyókák beszédjeit, kik azt mond-
ják: hogy nem jó a gyermek fejét  mosni, 
mert kiótvarosodik, sőt igen is kell; s épen 
azért kell időnként fekete  szappannal meg-
mosni, hogy a rondaság által az ótvar, s 
egyébb fejbajok  elő ne jőjenek ; vagy ha az 
a gyermeken már kiütött: annyival inkább 



kell tisztogatni, hogy belőle még nagyobb 
bajok, mint p. o* kosz, szemgyuladás, vakság, 
fülfolyás  vagy siketség ne származzanak. 

E mellett nem szabad a gyermeket 
megfogni  a szabadbani mozgástól kisebb ko-
rán dajkával, nagyobb korán magát is felü-
gyelet mellett futkosni  kell engedni többi 
gyermektársaival: mert a friss  levegő épen 
oly szükséges kellék a test táplálására s 
növelésére, mint az eledel, különben pedig 
nem lesz gyermekeinkből egyébb ha szobá-
ban a legjobban gondját viseljük is mint 
gyenge üvegházi növény, melyet a kertész 
bár mint ápoljon is, de még sem éri az el a 
szabadban felnőtt  hasonfajának  tökélyét. 
Szintén nagy hiba a gyermeket zsenge ko-
rában tanulással túlterhelni. Szükség ugyan 
a 6 éves gyermeket már legalább a betűk 
megismerésére és egy kis iskolai fegyelem-
hez szoktatni, de a tudomány teréni kora 
kiképződésért a test egészségét feláldozni 
soha sem szabad. 

Ha a gyermeknél kifejlődött  görvélyes 
jelek mutatkoznak, akkor már a tésztás ele-
deleket, egészen mellőzni kell, s eledeül csak-
is liust, téj és tojásból álló étkeket lehet neki 



adni; igen jó sikerrel használtatható eledelül 
az orosz thea is, higtejjel forrázva. 

Ha az idő engedi, ilyenkor minél többet 
kinn futkározzon  a gyermek a szabadban 
nyáron különösen ki legyen a gyermek téve 
a nap hevének, kivált ha az alkalom engedi 
homokfürdőt  használva. 

Nagyobb fokánál  a bajnak: diófa  levél, 
fekete  szappan, maláta, marha pacal, vagy 
vasas fürdőben  kell a gyermeket foröszte-
ni. *) 

Bensőleg jó sikerrel használható orvos-
ságok: csukamáj-olaj, Blanchard vasibla-
nyos labdacsai, a vasiblanyos szörp, s egyébb 
iblanyos vagy vasas, vagy más erősitőleg ha-
tó gyógyszerek. — Külsőleg — a már elő-
sorolt átalános hatású fürdőkön  kivül gör-
vélyes daganatok, fekélyek,  bőrkiütések s 
több ily bajoknál, az alább felsorolandó 
gyógymódok szerint kell eljárni; úgymint 

Görvélyes szemfájásnál  (fény-
iszony) midőn t. i. a gyermek szeme gyula-
dásban van, s a fényt  annyira kerüli, hogy 

*) Hazánk ftirdöi  közül különösen ajánlhatom 
Lubló, Bártfa,  Élőpatak, Bikszad, Szólva, 
Párád, Ranki és Erdöbónyci. 



még- a közönséges szoba világosságtól is fél, 
arcát a földnek  szegszi, s szemeivel csak a 
setétes helyeket keresi, vagy ha valamit 
megnéz is, karjait szemei fölé  emelve védi 
ezeket a világosságtól; itt legajánlhatóbb az 
általános görvély ellenes eljárás mellett a 
gyermek aroát naponként többször hideg és 
tiszta vizzel tölt tálban egy ideig tartani. 

Fülf  oly ásnálJ — mely létre szokott 
jönni szinte görvély vagy pedig a fülbe  tör-
tént légypökésből támadott pondrók által; 
mind a két esetben ki kell mosni a gyermek 
fülét  lágymeleg vizzel naponta kétszer, s 
ugyanannyiszor belé csepegtetni „2 sze-
mei* iblany és egy lat csukamáj-olaj" ve-
gyitékből 5 cseppet, s a fület  be kell dugni 
gyapottal. 

Száj zsebréknél, — mely a gyer-
mek ajkain és szájüregének belsejében táma-
dott mocskos fehéres  szinü felernyedésekből 
áll, — előbb az okokat — melyek a tisztáta-
lanság, vagy a még ebez használt ,,cucliban" 
rejlenek — eltávolitván: használunk a száj-
nak mosások általi tisztántartása mellett „po-
ris vagy timsóval vegyitett rózsaméz kenő-
csöt." 

Sápkórnál, — mely görvelyre haj-



lammal biró leánykáknál szokott fellépni,  fő-
leg, gilisztás állapottal kapcsolatban, — a 
különféle  szeszéllyel választott étkektől őriz-
ve az egyént, meg kell kezdeni a görvély el-
lenes átalánosan erősitő vaskészitmények-
keli gyógykezelést. Igen ajánlatos az ily be-
tegeknek mérsékelt mennyiségű jó bort adni 
italul. 

Az ótvar, sömör, pikkely sö-
mör, bőrfarkas  s a többinél szintén a 
görvély ellenes eljárási rendet kell követni, 
s a kiütéseket „iblanyos kenőcs, vagy csuka-
máj-olajjal" kell kenni naponta kétszer. 

c). Lázas állapot forróság. 
Ez gyakran lepi meg a gyermeket a nél-

kül, hogy kezdetben egyéb tán kifejlődő  be-
tegségre a legcsekélyebb jelek is mutatkoz-
nának. Ilyenkor, ha helybeli gyuladások nin-
csenek jelen, izzadásba kell hozni a gyerme-
ket, adván neki „egy csésze hársfa-virág 
forrázatban  fél  citrom levét facsarva  és meg-
cukrozva," ez a gyermekeknél használt lega-
jánlhatóbb izzasztó szer; e mellett ügyelni 
kell a székelésre; ha szükség: hashajtóul 
adunk a gyermeknek „katáng — Rhabarbara 



szörpöt óránkint egy kávés kanállal a széke-
lés előidézéséig." 

d). Hasmenés és vérhas. 
Származhat meghütéstől, vagy a gyo-

mornak valamely káros befolyású  étkekkeli 
túlterheléséből. Ily esetben egy fél  messzely-
nyirizs-vagy árpakása lében egy jó késhegy-
nyi timsóport s kellő mennyiségű cukrot old-
va, adunk egy oldatból a gyermeknek órán-
ként egy evő kanállal. Ha azonban már véres 
székelés mutatkozik, ekkor reszelt tormával 
beborítjuk a gyermek hasát egy jó tányérnyi 
területen, s rajta hagyjuk mindaddig, mig 
x;sak az alatta való bőrt vörösre nem változ-
tatta, s e mellett ismét csak a fennebb  leirt 
orvoslási módot használjuk ; de főgond  for-
dítandó a hasmenésben szenvedő gyermeknek 
folyvásti  melegen tartására. 

e). Vörheny. „Scarlat" 
Ezen betegség járványosán szokott ural-

kodni; ezért igen ajánlható oly helyekről, 
hol a vörheny mutatkozik elvinni a gyerme-
ket ; ha pedig megkapta már a gyermek ezen 
betegséget, s hamarjában orvost nem lehet-



fíe  "hivatni: akkor ágyba kell a gyermeket 
fektetni  s melegen tartani, azután a már fen-
tebb is emiitett izzasztó theából, t. i. hársfa^ 
virág forrázatból,  citrom, vagy ennek hiá^ 
nyában borecet és cukorral vegyitett italt 
adni, mindaddig mig a szükség kivánja. A fő-
re hideg borogatást kell rakni, sőt vérmes 
gyermekeknél nadály vagy pióca is alkalma-
zandó. 

A Vörheny titán fenmaradni  szokott 
veszélyes utóbetegségeknél azonban melyek 
között leggyakoribb a vizkór szakértő orvos 
segélye kérendő ki. 

f).  Emberhimlő. 
Szintén a járványos betegségek közé tar* 

tozik, de hála az égnek! e veszélyes beteg-
ségtőli megmenekülésre kezünk között van 
az eszköz: a beoltásban; mely orvoslási mó-1 

dot a tehenek tölgyén létre jönni szokott 
himlőkből vett anyagban országszerte sza* 
kértő orvosok kezelnek. 

Itt csak arra figyelmeztetem  a szüléket i 
hogy gyermekeiket annak idején beoltani, s 
ez által arcuk elrutulásától sőt nagyobb el-
nyomorodásoktól vagy épen a haláltól meg-
védeni el ne mulasszák* 



Oltási időül legalkalmasabb a májustól 
szeptemberig tartó meleg évszak; a gyermek 
idejét tekintve pedig 4 hónaptól 2 évig, de a 
későbbi kór is ha a gyermek annak idejében 
be nem oltatott, vagy a himlő akkor benne 
meg nem eredt. 

Találkoztak már ugyan olyanok is, kik 
a himlőoltást az emberi nemzetre nézve ká-
rosnak akarták bebizonyítani; azt adván okul, 
hogy az oltás által egyik gyermekből némely 
a vérben már lappangó vagy meggyökerezett 
betegségek a másikba átvitetnek ; de elfeled-
ték azon jó urak azt, hogy ügyes és lelkiis-
meretes orvos a további himlőoltáshoz meg-
kívántató anyagszerzésre mindig jó kinézésű, 
egészséges testű s véralkatú gyermekeket 
szemel ki kiknek beteges véralkatuk tehát a 
többi gyermekekbe átnem vitethetik, a való-
di anyagot különben is a gyermek testében 
már megeredt tehénhimlő adván; de ha va-
lami káros következései lehetnének is mit 
némely anyák, — kik gyermekükhöz majom-
szeretettel ragaszkodnak, — magukkal elhi-
tetni akarnak: bizonyára azok számba sem 
vehetők a himlő betegség hátramaradni szo-
kott rút bőr s egyébb testi sérülések mellett 
mit nagy korán — kivált leánygyermekek-



nél — mindenik szeretett volna, ha ezt szü-
lőik tőlük annak idejében az oltás által el-
hári'ották volna. 

Ha tehát valamely helyen az ember-him-
lő járványosán kezd uralkódni, az esetben az 
évszak és életkorrai tekintet nélkül ajánlom 
a beoltást mindenkinek. Ha azonban ilyenkor 
netán beteges egyén lenne beoltandó, — ta-
nácsos az oltást csak akor teljesiteni, ha az 
egyén már felgyógyult,  mert a természet ren-
des működése a betegség által ilyenkor le-
kötve lévén, a legtöbb esetben a valódi him-
lők helyett is álhimlők fejlődhetnek  ki. 

Igen üdvösen gyakorolják némelyek 
még azon szokást is, hogy magukat több Íz-
ben beoltatják, a szerint a mint az ismételt 
oltásnál talán látszólag mutatkoznának va-
lódi himlőhöz hasonló himlők, mely esetben 
az oltás még egyszer ismétlendő : mert a 
valódi emberhimlő jelenléte eltörli az egyén-
nél az ismételt himlősödési hajlamot egyszer 
mindenkorra; s igy az ismételt oltás vala-
mint végképp eltörli a netán álhimlők fej-
lődési okozta fennmaradt  hajlamot: úgy, ha 
az előbbinél nem jött volna valódi himlő 
létre, létre hozza ezt, s ha a már eltörlött 
hajlam miatt rendes himlőt nem okozhatott, 



megvédeni legalább az egyént a himlőjárvány 
uralkodása alatt az aggodalomtól. 

Ha azonban a mentő médokelmulasztá-
sával fellépett  az emberhimlő, ily esetben 
nem szabad elmulasztani a szakértő orvosho-
zi folyamodást,  s addig is, mig az orvos meg-
érkezik: ágyba kell fektetni  a beteget, s me-
legen kell tartani, izzasztó és a himlők ren-
d-es kifejlődését  elősegítő gyógyszerekkel 
látni eL Különösen gyermekeknél gátolni 
kell a himlők levakarását, mert ezáltal a bő-
rön még nagyobb sebhelyek maradnak há-
tra, de egyébb bajok is szármaszhátnak. A 
himlők leszáradásakor pedig a lehullást olaj 
vagy irósvajjali kenegetés által segítjük elő. 

g). Torokgyik. „Angina" 
E néven nevezendő a lehellő csőben 

létre jönni szokott bármely heveny gyulladás. 
Gyermekeknél meghütés következtében 

többnyire éjszaka jelenkezik erős lázzal. 
A gyulladás következtében létrejött da-

ganat akadályozza a légzést Rendesen éles, 
érczes hangú s nagy erőltetésseli köhögéssel 
ébred fel  a gyermek álmából. Ily esetekben 
azonnal vérbocsájtást kell tenni, — a gyer-



mek életkora, vérmességi minősége és a be-
tegség foka  szerint 6—7—12 nadálvt alkal-
mazván a nyakra, a gőgtől két oldalt, — ezu-
tán kőrisbogaras Colodiummal kenjük be a 
gyuladt rész felületét,  vagy hánytató borkö-
ves irt alkalmazunk ugyan oda s izzadásba 
hozzuk a gyermeket meleg limonádé, hárs-
favirág-forázattal  készítve, vagy dardanyos 
borkő — bor —«• hársfavirág  forrázatbani 
vegyitékkel, e mellett kissé megnedvesített 
meleg zabot rakunk a jól betakart gyermek 
takarója alá az izzadás elősegítése végett sat. 
S mindaddig vérhígító és izzasztó szerekkel 
tártjuk a gyermeket, mig fel  nem gyógyult. 

h). Hugyömlés. 
A gyermekek ágyba vizellése ellen leg-

hathatósabb gyógyszer a gyermekeknek dél-
után négy órától italt nem adni, és estelire 
csak mérsékelt mennyiségű ételt; e mellett 
a túlságos ugrálástól óvni kell őket. 

Gyógyszerül ajánltatik az Ergotin C—12 
szemétig naponta, 

i). Pokolvaí. „Carbunkulus". 
Leginkább nyáron szokott létrejönni a 



testnek ruházattal nem fedett  részein. Hihe-
tőleg lépfenés  állatról az egyénre szállt légy 
köpésének eredménye szokott lenni; de létre 
jöhet lépfenés  állat bőre vagy szőréveli köz-
vetlen érintkezés által is. 

Mint kis pattanás mutatkozik az arcon 
vagy karokon, mely csak hamar szederjes 
szint ölt dagad és barnásodik, s elejét nem 
véve vagy nem gyógyítva megöli az egyént is. 

Ily veszélyes pattanást azonnal ki kell 
égetni fehér  izzóra tüzesitett sodronynyal 
(dróttal) azután naponta kétszer ki kell mos-
ni a fekélyt  és camplioros tésztát kell rá 
rakni. 

k). Vérfolyás-letaykqknál. 
Gyakran szokott előfordulni  kora ki-

fejlődés  vagy a nemző részeknek helybeli 
sértése következtében, de veszélyei nem jár. 

A kora fejlődés  okozta izgatottság vagy 
vérzésnek gyógyszerei: hűtő, enyhítő csilla-
pító szerek; különösen ajánlható : a hideg 
ülő fürdők  használása. Ha pedig helybeli 
sértés van jelen: ezt szorgos vizsgálat után 
gyógyítani kell. 

* 



1). Vérszegénység. 
Találtatnak gyakran gyermekek, kik 

vérszegénységben szenvednek, s illyeneknél 
főleg  a vérnek vastartalma hiányzik; ezek-
nek táplálékaihoz adni tehát bátran merem 
ajánlani az orosz theát, hollandi vagy „Chi-
nai theát" mely mint vastartalommal biró 
növény, tapasztalatom szerint a vérszegény-
séget hathatósan pótolja. 

m). Höghurut. 
Hogy leginkább a tavasz és ősz szokott 

lenni a gyermekek pusztitó időszaka, mu-
tatni szokták a már előszámlált gyermekbe-
tegségek, de leginkább megmutatja ezen 
most emiitett betegség. 

Hány gyermek hal el évenként csak 
ezen egy betegségben is, az úgynevezett: 
r i p i t ő s k ö h ö g é s b e n , vagy höghu-
r ú t b a n , egyes falvak  éléggé tanusitják; 
hát ha ezt országszerte vesszük! ? és pedig 
mennyi gyermeket meglehetne menteni ezen 
betegségbeni elhalástól, ha minden szülő 
kellő ápolásban részesítené gyermekét, vagy 
gondot fordítana  annak gyógyítására; de so-



kan csak hagyják köhécselni gyermekeiket 
3—4 hétig, sö't mig abban meg nem fullad-
nak, a helyet hogy orvoshoz folyamodnának 
gyermekeik gyógyítása végett; Pedig ve-
gyünk csak például egy felnőtt  embert, ki 
hurut vagy köliécselésbe esik: azon is lát-
hatjuk, hogy mennyire megkínozza, gyomrát 
felkeveri,  étvágyát elrontja, sőt gyakran, ha 
az ily felnőtt  beteg magával nem gondol, ezt 
is a sirba taszitja, vagy legalább erejétől an-
nyira megfosztja,  hogy fél  évig sem tudja 
előbbeni egészséget vissza szerezni: hát ak-
kor mennyit kell egy gyenge gyermeknek 
szenvedni ily betegségben magára hagyva, s 
minden gyégyitás nélkül, s midőn a felnőtt 
ember a mellében vagy a légcsőben s orrban 
össze gyülemlett rondasságoktól, orrfujás 
vagy kiköpés által könnyebben szabadulhat, 
a gyenge gyermek koránál s gyenge erejénél 
fogva  erre sem képes: s igy a gyermek 
mellében vagyis a légcsőben a sok taknyos-
ság megsürüdvén a szegény gyermeket meg-
megfojtja. 



n). Hideglelés mój s lép daganat. 
Hány szegény gyermek szenved holta 

napjáig az úgynevezett s é r v é s b e n, m á j 
vagy l é p d a g a n a t b a n ! ? s ki ennek is 
az oka? a gondatlan szülő. Kérdjen meg 
például valaki egy ily máj vagy íépdaganat-
ban szenvedőt, nem volt e valaha hideglelés 
se? a válasz bizonyára az lesz: hogy egy 
fel  vagy egy egész vagy épen két évig is lel-
te a mindennapos 2-od 3-ad 4-ed sat. napos 
hideg; mely betegséget ha az anya a 3-ik 
vagy 6-ik hidegrázás után szakértővel közölt 
volna, gyermekét a sérvéstől a mely nem 
csak az életet röviditi, hanem az egyén egész 
életében különféle  bajokat okoz megmenthe-
te volna. 

# * 

Ezen előszámlált betegségeken kivül 
vannak még számtalan betegségek; de mivel 
mint föntebb  mondám, hogy nem célom egy 
széllesen kiterjedő orvosi munkát olvasóim 
kezébe adni, mivel azt kellően s orvos nélkül 
ugy sem használhatnák, — azokat itt mellőz-
ve áttérek a szellemi betegségek elősorolásá-



ra melyek amazokat a legszaporábban szülik, 
s melyek a nép életéhez már oly szorosan 
hozzá szövődtek, hogy képesebb az orvos 
100 testi betegséget kigyógyítani: mint a 
népnél uralkodó babonák közül csak egyet 
is kiirtani; de a melyekre nézve még is min-
den felvilágosult  hazafinak  nyomólag, irtólag 
kell hatni: ha azt akarjuk hogy a testi be-
tegségek is könnyebben gyógyitassanak, s a 
nemzet nagy, hatalmas és dicső — testben lé-
lekben erős legyen! 

* * 



B). Szellemi okok: 
í.  NEVELÉS HIÁNYA S EBBŐL SZÁRMAZÓ 
TUDATLANSÁG A NEVELÉS TERÉN, A BA-
BONÁKRA S KURUZSOLÓKRAI HALLGATÁS, 

Sok nevetséges dolgok történnek a vilá-
gon , melyeknek szomorú következését nem 
lehet előre belátni, habár az ily dolgokat fi-
gyelemmel kisérjük is, s a tapasztalást tanács-
adóul s figyelmeztetőül  mellénk vesszük; 
hát mikor semmire sem figyelve,  mindent 
vaktában teszünk, — megelégedve azzal* 
hogy mások is ugy cselekszenek,— mennyi 
bolondságot követhetünk el, melyek gyakran 
minden vagyonunk elpusztulását, sőt a csa-
lád kihalását is magok titán vonják. 

Elég szomorú példákat láthatunk erre 
mind vagyoni állapotunk kezelése körül 
mind a gyermek nevelés terén ha figyelem-
mel átvizsgáljuk azon sok ferde  szokásokat, 
babonás hiedelmeket, kurnzsolásokat, mely-
lyek a nép vérébe mintegy át varinak ültetve 
s mellyeket nehezebb kiirtani mint akármi 



ragályos vágy örökölt betegségeket; - inért 
ezek csak a Vér elromlásában keresen-
dők fel  s onnan üzendők ki: midőn amazok 
a lelket is bevotirán, ezt tudatlanságban s 
lnintegy lekötve tartják, s e miatt a lélek 
szabad gondolkodásában gátoltatván > nem 
képes az ezzel ellenkező jó tanácsok befoga-
dására ; s hogy a folytonos  nevelésnek is 
igen kevéö eredményt sikel-ül felmutatni  ezen 
rosz szokások s babonás hiedelmek ellené-
hen; szomorúan tapasztalhatjuk azt nem 
csak a köznépnél, hanem a magokat mivel-
teknek képzelt közép-sőt felsőbb  rendűek-
nél is. 

Hányan vannak a szülők közül olyanok 
kik leány gyermekeiket ha egy kis zenére, 
rajzra, néhány idegen nyelvekeni beszélget-
lietésre kitanittatták, — i'igy vélekednek: 
hogy az már nekik untig elég, s ezzel meg-
vetették alapját a gyermek nevelésrei képes-
ségnek is; midőn pedig azokat férjhez  adják, 
s ezek, hogy a mire őket szülőik tanitatták, 
az életben annak semmi hasznát sem veszik 
ahoz képest, mintha őket a gyerme kneve-
lés körüli teendőkre oktatták vagy elkészí-
tették volna. — Mit ér a zeneismeret, s mit 
érnek a hangszerek egy családját szerető apa 



Lázában fta  a beteg gyermeke felett  virasz-
tó gondos szülőnek azon kell búsulnia, miért 
hogy nem segithet gyermekén, s miért nem? 
tanulta a zene helyett inkább azt: hogy mi-
ként kell egy anyának gyermekére ügyelni, 
ételére, italára, testmozgására, alvására vagy 
ruházatbani tisztántartására nézve hogy be-
tegségtől megóvhatta volna. Mit ér a rajz, 
mit a francia,-angol-vagy  olasz nyelv ? ha sa-
ját anya nyelvén sem képes vagy nem akar 
valaki hasznos könyveket olvasni, melyek a 
jó gazdasszonyságra, a ház tisztántartására, 
a gazdaság gyarapítására, gyermeknevelésre, 
s a betegekkeli bánásmódra, s több effélé-
re vonatkoznak! ? ezek oly haszontalan és 
nevetséges nevelési módok, mellyeket mi-
helyt egyik a másikban vizsgál vagy vesz 
szemlélet alá s tészen figyelem  tárgyává: 
azonnal iparkodunk tőlük megszabadulni, ha-
csak mástekintetben is kellő tárgyismeret-
tel s gazdag tapasztalással nem bírunk azo-
kat kellően felhasználni  tudni! avagy nem 
nevetséges dolgok-e az olyanok: midőn pél-
dául egy magát miveltnek képzelt városi kis-
asszonyka barátnéjától savanyu káposzta 
magot kért. Egy másik azt sem tudta, hogy 
a ruha miből készül, s mi módon készíttetik. 



Egy harmadik anyává lévén, mldön íor-
rósággal járó betegségben szenvedett gyer-
meke : ttgy okoskodott, hogy az ily gyerme-
ket legjobb illyenkor hidegre vinni, mint 
nyáron az ember a nap heve ellen hűvösre 
rejtőzik; s midőn gyermekét illy módon 
gyógyitani hitte, azt vette észre, hogy rövid 
idő alatt a gyermek nem csak forróságától, 
de vérkeringésétől is megszabadult, — meg-
halt. Vagy azt mondják talán némelyek; mit 
tartozik ez a miveltséghez ? minek erre ne-
velni gyermekeinket? hiszen azért a jó mód, 
tartson a kinek módja van kertészt, fizessen 
takácsot, szabót, doctort sat. Igen, de lehet-e 
az ollyan egyént miveltnek tartani, ki a ház-
nál előfordulni  szokott különféle  dolgok fe-
lől legkissebb tárgyismerettel nem bir; s ez-
zel nem birván, fel  sem tudja fogni,  s nem 
tudja magát tájékozni: hogy mikor kell és 
szükséges a szakavatott egyénekhez segít-
ségért folyamodni,  nem e későn, vagy na-
gyon is korán teszi ezt? mely miatt vagy sok 
haszontalan költekezést csinál, vagy épen fu-
karsága miatt magát sőt családját is a leg-
nagyobb veszélynek teszi ki. S mind ennek 
oka a nevelés hiányban rejlik; melyei ha kö-
zép rendű s jó birtokú családoknál is gyak-



ran kell találkoznunk: mit várhatunk akkor 
a köznéptől, hol a nevelés még csirára sem 
vergődhetik ; mert alig hogy járatják a szü-
lék gyermekeiket iskolába egy pár évig, s 
alig tanulnak itt a gyermekek egy kevesett 
irni, olvasni: már ki fogják  iskolából őket, s 
a gyermek többé felé  sem tekint az iskolá-
nak, hol üres idejét, vagy az ünnep napokát 
tanulásban s magát tovább képezésben tölte-
né hanem e helyett korcsmákban tölti idejét 
hol a rosz társaság őt megvesztegetvén, ré-
szegessé, korhellyé, pazarlóva lesz; s ha 
apává lesznek is az ily elkorcsosult emberek 
csak maguknak, családjuknak, sőt az összes 
emberiségnek kárára élnek; ha pedig az o 
életök ilyen, hogy várhatunk jobb erkölcsöt 
gyermekeiktől is, kiket a példa, a szüleik 
magokviselete s élete ragad megával s indit 
hasonló tettekre. Innen származik azután az 
a példabeszéd is: „Nem messze esik az alma 
fájától;  a milyen az apa, olyan a fiu;  a 
milyen.az anya, olyan a leánya." 

Ha tehát azt akarjuk elérni, hogy gyer-
mekeink egészségesek, becsületes, munkás, 
szorgalmas egyének legyenek: magunknak 
is ilyeneknek kell lennünk. 



Nézzük meg csak például az izraelitákat 
hányat lehet azok között látni, kik szorgal-
muk, józan életük, s ügyességük által ma-
guknak jó életmódot képesek biztosítani 
semmiből. Hányan lettek ezek közül semmi-
ből vagyonos emberré, s gazdag család apá-
vá ? Hány példa van arra: hogy egy kora 
árvaságra jutott zsidó gyermeket alig 10—12 
éves korában kiküldenek rokonai, néhány 
krajcárral a nagy világba, s ellátják jó ta-
nácsadással mindenek előtt, azután egy kis 
tüt, cérnát, fűzőt,  s haszontalan gyűrűket vá-
sárolnak neki: ő ezt addig forgatja  haszon-
nal, hogy növekedvén, egy kis tőkével vala-
mely faluba  boltot vagy korcsmát bérel, s 
egy pár év alatt az egész falu  szolgálja őtet, 
mert ritka a ki ne tartóznék neki. Honnan 
szerzi ő ezen vagyonát? azt szokták többen 
mondani: csalásból. Édes atyámfia,  hozzád 
szólok, ki nap hosszat ülsz a korcsmában 
magadnak s családodnak megrontására, — 
hogy nem a zsidó csal meg, hanem te csalod 
meg önnön magad magadat; mert ha a korcs-
mában naphosszat nem idogálnál: nem len-
nél neki adós ; ha adósa nem vagy: nincs ha-
talma rajtad veled kénye kedve szerint bánni; 
nem viheti el búzádat a szérűről, mielőtt 



magad zsákba 'öntözhetnéd, hanem vagyonod 
megmaradna magad, s családod számára. De 
hányan vannak olyanok, a kik ó'nkint rohan-
nak saját vesztükbe, elkábittatván a mérté-
ken túli szeszes italokkali élés által. Hány 
példa van rá: hogy sokan magok kénysze-
ritik a zsidót — káromlások és fennyegeté-
sek közt — hogy adjon még nekik bort, vagy 
pálinkát; midőn ez már ha nem épen kimé-
létből is de nem akar nekik adni, de bizonyo -
san azon okból, hogy belátván azoknak ré-
szeg állapotát, s félvén  attól hogy igy magok 
közt is rendes szokásként könnyen össze, 
veszhetnek, s veszekedésüknek ő issza meg 
a levét; mert vagy üvegjeit tördelik össze, 
vagy verekedés közben neki is juttatnak 
egyet kettőt az ütlegekből, s csuda-e azután 
ha ő is kíméletlenül jár el aratás vagy szü-
ret idején, s nem csak dézmál ő is, hanem 
magát a tőke termést viszi el; az ily élelmé-
től megfosztott  család azután szükségetétel-
ben, italban, és ruházatban kéntelen szen-
vedni, melyek pedig az egészség fenntartá-
sára elkerülhetetlenül szükségesek. 

Mi hát a főoka  a nép ekkénti elsze-
gényedésnek ? Ismét csak azt felelhetjük:  A 
n e v e 1 é s h i á n y, melyből ismét több apróbb 



bajok szoktak származni, melyek mint a 
láncszem, egymásból folynak,  s fűződnek, 
de a melyet kiki maga kovácsol össze a ma-
ga számára, nem pedig a zsidó.— Ne igyék 
csak rendetlenül bort, ne járjon a korcsmába: 
mindjárt észre fogja  venni vagyona gyara-
podását, egészsége fenn  maradását, s nem 
kell félnie,  hogy a zsidó megcsalja ; mert jó-
zanul élő embert nem is lehet megcsalni, 
ha valaki épen ezt akarná is vele elkövetni. 
De gyermekei is az ily apának meg szokván 
a mértékletességet: nem szokik rá a pálinka 
italra, mely leghathatósabb méreg az ember 
testi és lelki ereje megrontására. — Testi, 
ereje megrontására annyiban ugyanis, hogy 
az gyomrát megrontván, s étvágyát elvévén: 
nem képes a gyomor a testet máskint táplá-
ló eledelek befogadására;  de érzékeit is el-
tompitja ezzel együtt vész lelki ereje is, s 
hajlandóbb a rossz tanácsok befogadására,, 
mint a jóéra; az ilyenek közt terjed legin-
kább a babona, a boszorkányok hivése, ku-
ruzsolás mestersége sat. efféle  ! Hogy pél-
dákkal felvilágosítsam,  számlálok elő né-
hány testet és lelket elölő rosz szokásokat, s 
babonás hiedelmeket, melyek a népnél diva-
toznak. ilyenek: Ha például valaki a család 



tagjai közül megbetegszik, a helyett, hogy 
szakértő orvosra bíznák annak gyógyitatá-
sát, holmi füstölőkhöz,  kenyőkhöz, bodza 
falehajtókhoz,  vagy másfélé  csallásmóddal 
kuruzsolókhoz folyamodnak,  s készebbek az 
ilyen ámitóknak haszontalan és semmit nem 
érő mesterségeikért— melyekkel a betege-
ket még jól meg is kinozzák, sőt legbizto-
sabban sirbata szítják — 5—10 frtot.  fizetni, 
vagy tőlük másféle  élelmi szerekben két, 
háromennyi értékűt is kicsalni, mint egy 
rendes orvosnak a beteglátogatásaért s or-
vosi rendeleteiért egy pár forintot  fizetni; 
sőt megpróbálhatja az orvos, hogy jó szán-
dékból vagy könyörületessegből ingyen gyó-
gyitaná az ily testben lélekben szegényeket: 
talán megtudnák állni ? hogy a mint az el-
ment, valamely néném asszonyt, vagy bá-
tyám uramat ne hivassanak, a kik elé az or-
vos tanácsát terjesszék, s csak ugy fogadják 
el, ha azok is jónak látják; de ha ellenkezőt 
tanácsolnának: no hiszen akkor van becse 
az orvosi rendeletnek! 

Az ilyen embereknél egyforma  lábon áll 
akármelyik családtag élete a baroméval, sőt 
talán nem tévedek, ha azt állítom, miszerint 
némely asszony többet góndol kis libáival s 



csirkéivel J mint gyermekeivel, s némely gaz-
da  előbb hivat szakértő orvost lovának 
vagy marhájának, mint gyermekének, ha be-
teg. Vagy ha tudatlansága, babonasághozi rá-
gás zkadása, avagy fukarsága  még ezt sem 
engedné: legalább többet bizonyosan nem 
tesz gyermekeért, mint barmáért; sőt ha az 
orvoságot ingyen kapja is, el nem használ-
tatja betegével, hanem mint többen tettek 
már ragályos betegség alkalmával, a midőn 
a jobbágyság a megye költségére kapta az 
orvosságot, s az orvosnak hivatalos köteles-
ségénél fogva  kellett a betegeket gyógyítani: 
még akkor is csak azért vitette el az orvosá-
got, hogy üvegje legyen, s hogy szomszédjá-
nak megszóllását kikerülhesse. Az ilyeneknél 
azután több hónapon keresztül lehetett látni 
az orvosságot az üvegben a fogas  tetején; 
de hogy azt elhasználta volna, már csak azr 
ért se tette, mivel Sára néni neki mást kom-
mendált. Mily jelentősége, mily becse van az-
ilyen tudatlanok előtt egy orvosnak? lát-
hatják tisztelt olvasóim! 

Hanem ha gyermekük megbetegszik, 
s valaki azt mondja az anyának, hogy 
gyermeke verésben szenved: azt már elhiszi, 
s iparkodik szenes vizben megmosdatni, s a 
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.szénnek a vízben leülése vagy fenmaradásá-
ból holmit magyarázgatni. Vagy ha megijed 
a gyermek valamitől: Orját öntenek neki, 
vagy malao hamarjával gyógyítják vagy a 
füleit  meghuzkodják ; ha más baja van a 
gyermeknek: mindenfélével  füstölik  ; ha for-
rósága van, hidegre viszik kihüteni. S hány 
hal el évenként az ily ostoba eljárás és ku-
ruzsolás következtében; és ezt nem iszo-r 
î yodnak a szülék gyermekeik feláldozásával 
is elkövetni, épen csak annyiba vévén, mint 
mikor valamely házi állatja megférgesedik,  s 
hivatja a kuruzsolót, a ki holmi haszontalan 
szavak mormogásával a férgeket  ki olvassa 
az állatból; vagy elküldik a gazdát napfel-
költe előtt oly utasítással, hogy menetköz-
ben senkinek se szóljon és visszajövet hátra 
ne tekintsen,— bodzát lehajtani, melynek 
véget ugyanis a földre  hajtván, egy követ 
tesznek Tá s azt mondják: akkor legyen fé-
reg a marhámba, mikor én téged innen főie-
resztelek stb. stb. Ugyan látni-e ebben vala-
mi észszerű gyógyitását az állatnak, mi köze 
van ahoz a bodzának vagy a rá tett kőnek, 
mi köze a szótalanságnak s vissza nem te-
kintésnek. 



De ilyen a tudatlanság, mely szilli n 
babonás hiedelmeket, s inkább ragaszkodik 
ahozini előtte rejtélyes és titokszerU, minta 
mit könnyebben megérthet, vagy felfoghat; 
mivel úgy okoskodik: hogy hiszen azt ő is 
tudja hogy attól meg kell gyógyulnia, vagy 
valami változást csinál, ha orvossággal ál 
hanem az a mesterség, ha orvossággal nem 
él s mégis meggyógyul; pedig dehogy gyó-
gyul, ha csak a természet nem segít rajta, 
mely az ilyeneknek egyedüli és legfőbb  or-
vosa; de a mit ők fel  fogni  szinte nem képe-
sek, mint nem képesek azt: midőn fiolmi 
haszonleső kuruzslók Őket betegségeikben 
elámítják hogy r o n t á s b a n v a n n a k , vagy 
hogy valaki őket megrontotta, s az ilyen em-
berért felkeresnek  a beteggel ungot, berket, 
egyik vagy másik utasítására, ki talán ha-
sonló betegségben volt, s őtet is valamely 
kuruzsoló gyógyította; ha ezt azután megta-
lálták, következik a beteg gyógyítása, mely 
abból áll, hogy az igy felkeresett  csaló a 
különben is keveset tudó s nem szabad gon-
dolkodású embernek ad egy port, azt mond-
ván: „ne — te ember — egy por, eztte befo-
god venni, s ha ezen por után véreset, vagy 
zavarosat hugyozol,: arról meg tudod, hogy 

* 



valójában rontásban szenvedsz-e? Most az 
oktondi ellátja száját, a port beveszi, s mi-
dőn ez után 4—5 óra múlva csakugyan igen 
nagy fájdalmak  közt zavarosat vagy épen 
véreset vizeli, elhiszi a szerencsétlen, hogy 
rontásban van, pedig csakis épen akkor ron-
totta meg az a kuruzsoló, kihez ő folyamo-
dott, mert az a por nem egyébb volt kőr is-
b o g á r p o r n á l , melyet akárki vegyen is 
be, nem csak véreset fog  tőle vizelleni, ha-
nem ettől vese vagy húgyhólyag gynladást 
is kaphat, sőt könnyen hálált is idézhet elő. 

Az ily eljárásokhozi ragaszkodása a 
népnek, teszik annak tudatlanságát, melyek 
a tudományhozi hajlamot, ha volnának is a 
szegény népben— ideje korán elölik, s ab-
ban riekik gátul szolgálnak; azért mindenek 
előtt e népnevelésnél a babona kiirtására 
kellene a főfigyelmet  fordítani. 

Szegénynép! ha elszakad a gubája, ka-
lapja, arra nem fogja  rá, hogy rontásban 
szakadt el; de ha azon sok baromi munká-
ban, melyet ő rendetlen életmód, rósz lakás 
mellett véghez vinni vagy megtenni kény-
szerül, egészségi állapota megromlik — le-
gyen a betegség láb-kéz, máj, tüdő, vagy lép 
daganat,— mindjárt rá fogják  n. rontást tn-



dók, hogy az a megrontástól van; holott ők 
magok rontják meg embertársaikat már az 
által is, hogy nem csak pénzét csalják ki, 
hanem még e mellett bolondá teszik, és vas-
tag tudatlanságát a babonás hiedelniekhezi 
ragaszkodásra rábeszélésük s ámítások által 
még inkább nevelik. Az ilyenekre nézve le-
het azután felsóhajtani  igy: „Népnevelés, 
jöjjön el a te országod 

Vannak még egyébb ferde  szokások és 
babonás hiedelmek a népnél mint az: hogy va-
lamely vén asszony boszorkány lévén, képes 
a mikor akarja kutyává vagy macskává változ-
ni kutya képében megfeji  a tehenet, s képes 
akármi rejtek helyre a legkisebb hasadékan, 
vagy kulcslyukon bemenni. A kik ilyeneket 
hisznek, azok azt is elhitetik magokkal, hogy 
midőn rosz fekvés  által a vér szívökre tolul 
s nehéz álmuk van, vagy kezük testük alá 
szorulván elzsibbad s nem birják mozdítani 
hamarjában: a boszorkány őket megnyomta; 
de tudtak volna csak felkelni  és a söprüt az 
ajtóba keresztül támasztani, vagy üngeiket 
kifordítani  majd megfogták  volna a boszor-
kányt ; de mivel ezt ily állapotban nem ké-
pesek megtenni, és boszorkányt még senki 
sem fogott:  tehát c*ak szájról szájra adják 



ezt, s fonó  házaknál csak ilyféle  kísértetes 
történetek elbeszélését lehei hallani. Innen hi-
szik azt is hogyha a telién véreset ád: megron-
totta valaki. A leányok András napi böjtjeik, 
hogy leendő férjeiket  megálmodhassák, a lu-
caszék készitése, s eliez kötött babonás hie-
delmek, uj év estvéjéni gombóc főzés,  tollas 
pogácsa sütés, kártyavetés, kisértetek s szel-
lemi kopogtatók hivése stb. stb. mind meg 
annyi ferde  szokások, melyeket ki kell irtani, 
mert nem csak hogy a köznép közt terjed-
nek hanem még a miveltebb osztálynál is di-
vatóznak; ámbár ily helyen szégyenlik meg-
vallani , hogy ők valamit adnának rá, csak 
hogy mulatságból tartják meg ezen rosz szo-
kásokat; de mindegy az: észre sem veszik, 
hogy mennyire behálózzák ezek a különben 
is heves képzelődésü fiatal  nők érzékeny 
szivét s ők megszokván, gyermekeiknek is 
idővel elmesélik, és igy azt folyvást  éltetik 
és táplálják, melyet azután nevelés által is 
alig lehet belőlök kiirtani. A nép hitelt ád 
még a kutya és medvezsirnak, béka és szú-
nyog hájnak, zöldbéka kereszt csontjának, 
lidércjárásnak, pénzfelvetésnek  karáusonyes-
téjén, melyet azonban szerintők csak a 7-dik 
gyermek lát meg; továbbá halottak lelkei 



haza járásának; sat. melyeket ők bor és pá-
linka ital közt téli estéken mesélgetnek el 
egymásnak, s terveket csinálgatnak, hogy 
melyikből mi módon hozhatnának ki reájuk 
nézve valami jót, s addig tervezgetik, pró-
bálgatják az ily utoni gazdagodásukat, hogy 
nem dolgozván, a mi vagyouuk volt, az is 
elfogy  lassankint. 

Azt ugyan nem állitom: hogyjelen felvi-. 
lágosodottabb korszakunkban sok volna az 
ily babonáskodóknak számuk de hogy mai 
napig is találtatnak ilyenek, azt senki sem 
tagadhatja. Én magam láttam égy tűzését 
alkalmával mely egy faluban  kifctött,  hogy 
egy asszony, a helyett, hogy a tüzet oltani 
ment volna, meztelenre levetkőzött, és igy 
szaladta körül háza környékit, hogy majd éz 
által az el nem ég, de alig 10 perc múlva ál 

boszorkányság dacára is — a tüz az ő házá-
ra is elharapódzott s háza lángok martaléká-
vá lett. Innen láthatjátok kedves olvasóim: 
hogy ma már az ilynemű biztositásnak semr 
mi haszna nincs,— de káros következései 
a babonás hiedelmeknek számtalanok! 

Fő kötelessége legyen tehát mMcrt 
igaz hazafinak  és honleánynak; ott a? hol 
alkalom van rá, az ily rossz szolsáscjrTiíft  ntf* 



vetségcsekké tenni, azoknak rosz következé-
seit élő példákkal megmutogatni s minden 
módon oda hatni: hogy a legkisebb babonás 
hiedelemre okot szolgáltató ferde  szokások 
a nép szivéből kiirtassanak, habár azok mu-
latság, időtöltés, vagy nevetség kedvéért 
gyakoroltatnának is; mert csak igy cserél-
hetjük fel  a haszontalantahasznossal, arosz-
szat a jóval. 

Oka továbbá a nemzet szaporátlansá-
gának. 

II. HONGYERMEK EGYLET, NŐEGYLETEK 
NEM LÉTE, S LELENCHÁZAK HIÁNYA. 

Ezeknek felállitása  s kivihetősége még 
most korainak látszik ugyan, de azért tán 
nem lesz fölösleges  megemlítenem: hógy 
igen czélszerü volna, ha egyes helyeken, fa-
lukban ugy mint városokban a honanyák 
egyesülnének, s bizonyos helyeken és bizo-
nyos időben össze jönnének, gyermekeiket 
magokkal hoznák, s azoknak betegségeik 
okáról bizonyos egyleti orvos jelenlétében ér-
tekeznének, tőle utasításokat vennének gyer-
mekeikkeli bánásmódjok iránt, s a hol a daj-
kafogadás  szükségesnek mutatkoznék, alkal-



mas dajkát ily helyen és orvosi tanácsadás 
s megvizsgálás folytán  lehetne fogadni.  Ily 
összejövetelek alkalmával az egészséges gyer-
mekű s jó nevelő anyáktól oktatást vehetné-
nek a gyengébbek, s a gyermeknevelés terén 
leendő szükségek iránt értekezhetnének s in-
tézkedhetnének. 

De sok ártatlan csecsemő megmentése, 
tekintetéből szükséges volna lelenc házakat 
felállitani,  hová a megesett személyek által, 
vagy talán szükségtől s táplálék hiányból az 
éhhalálnak, vagy a véletlen sorsnak kitett 
szegény csecsemők vitetnének, s ott közkölt-
ségen fel  neveltetnének. Hány ezer gyerme-
ket lehelne egy ily intézet által megmenteni 
a hazának, példa gyanánt ellőttünk áll 
F r a n c i a o rszág , mely bár folytonos  há-
ború szinhelye, mégis szaporasága a nép fo-
gyásához képest szembe ötlő, mit hasznos 
intézkedéseinek köszönhet. Mit tehetnek ar-
ról azon ezerekre menő törvénytelen ágyból 
származott gyermekek, kiket anyáik e világ-
ra hoznak, hogy ők születnek? hiszen ők is 
épen úgy a természet törvényei szerint szü-
letnek mint azok, kiket a világ törvényesek-
nek vall; avagy szüléik meggondolatlan tette 
s roszlelküsége miatt ártatlanul ők lakolja-



nak-e, hogy éhhalál által kelljen kimulniok ? 
mert tudjuk: hogy az ily gyermeket szülő 
anya megtagadva emberi természetét, a vad-
állatnál nagyobb kegyetlenséget követ el, 
csak hogy egy kis szégyentől s az emberek 
előítéletétől valamennyire menekülhessen ; 
mert mig a tehén megbőgi bornyát, ha tőle 
elveszik, s a vadállat dühösen támadja meg 
a kölkeire törő ellenséges vadat, s a legkis-
sebb madár is féltékenyen  távozik fészkétől 
csak kis időre is nehogy kicsinyeit valami 
baj érje: akkor az emberi : nem képes 
saját faját  fogyasztva  gyermeke it egy 
haszontalan előitéletnek feláldozni,  sziv-
telenül tévén ki a bizonytalan jövőnek , 
vagy a bizonyos éhhalálnak; sőt némelyek 
saját kezükkel fosztják  meg életétől magzat-
jaikat, hogy egy kis szégyentől menekülje-
nek. De tegyük fel,  hogy ezeknek is nagy 
fájdalmukba  s önmegtagadásukba kerül az 
ily tett elkövetése; tegyük fel  sokról, hogy 
ezt nem annyira rosz szándékból, mint azon 
számításból teszi, hogy Ő képes nem lévén 
gyermekét táplálni, valaki csak magához ve-
szi a ki megtalálja s az Isten csak rendel 
számára gondviselőt: éhtlen hagyjuk-e el-
veszni az ártatlan csecsemőt azért, hogy 



anyja oly könnyen gondolkodva ilynemű 
megmentéséről, tette ki ölét a bizonytalan 
jövőnek ? avagy jobth sorsban részesülnek-e 
az oly gyermekek is, kik anyjuk által nem 
tétetnek ugyan ki a bizonyos halálnak, ha-
nem hogy a nép száját némaságra birják,. 
gyermekeiket távol tőlük messze videkek-
re idegen gondviselés alá bizzák és. többnyi-, 
re oly szegény nők gondviselésére, kik ma-
gok sem lévén képesek saját gyermekeik 
táplálására, a szegény csecsemőt gondvise-
letlenség miatt hagyják elveszni, a gondvi-. 
selésért ezek számára adott táplálékot is sa-
j^t gyermekeik táplálására fordítván.  A köz-, 
mondás is azt bizonyitja: hogy minden szent-
nek maga felé  hajlik a keze! 

Hogy tehát hasznos-e a. lelenczház a 
közjóra nézve ? én azt nem állítom, de árta!-, 
inasnak sem vallom : mert 

a) Minden gyermekből csak azon hazár 
ra nézve válhat jó hazafi,  melyben, született;, 
tehát a törvénytelenül születteknek is kell 
hazájoknak lenni, mely őket fel  neveljethogy 
belőlök jó hazafiak  válhassanak idővel. 

b) Az igy született, s nevelt gyerme-: 
kekkel lehetne a katona állitásnál pótolni: 
azok helyét, kik talán más téren még hasz-» 



iiosabb polgáraivá válnának a hazának, mint 
a katonaságnál. Mert az ily gyermeknek ha-
záján kivül egyebe, azaz sem telke, sem há-
za nem lévén, kénytelen vagy hadi szolgá-
latba állni, vagy pedig mint földmives  ke-
resni meg kenyerét; mely foglalatosság  kö-
zül akármellyiket tekintve, ő csak hasznos 
lehet hazájának s az emberiségnek. Hasznos 
a fóldmivelés  terén; mert mint a tapasztalás 
mutatja, az ily elhagyatott állapotban szüle-
tett és megvetésben, nélkülözésekben felne-
velkedett emberek mindig szorgalmasabbak, 
igyekezvén szorgalmuk által maguknak egy 
kis állást foglalni  el az emberi társaságban, 
s maguknak némi kis tekintélyt és becsülést 
szerezni embertársaik elö'tt;— hasznos a ka-
tonaságnál azért: mert őt sem rokonság, sem 
vagyon nem hívogatván haza, csak fejedel-
me javára s a kormány szolgálatában kíván 
élni és meghalni. De ha ily hasznai nem mu-
tatkoznának is a lelenczházaknak, csupán 
azon sok ártatlan csecsemő iránti könyö-
rületességből is felkellene  azokat minél több 
helyen állítani, kik évenként rosz erkölcsű 
személyek, szivtelcn anyák által különféle 
módon szoktak elvesztetni; akkor ezek — az 
emberi nemnek ily ferde  kinövései—sem 



kényszeríttetnek ily gaztettekre vetemedni, 
hogy ártatlan gyermekeiket saját kezeikkel 
gyilkolják meg. 

Ilyen okok továbbá: 
II r. A s z e g é n y s é g , az embereknek 

egymás iránti b i z a l m a t l a n s á g a , sze-
r e t e t l e n s é g , k ö n y ö r ü l e t l e n s é g , a 
nőkbe már gyermekkorukba beoltott h iú -
ság, rosz p é l d a a d á s , a testi gyönyörök 
mértéktelen használása, melyek azonban szin-
te az 1-sőpontban emiitett ne v e l é s h i á n y -
11 a k természetes kifolyásai  s következései, 

Hány szegény család apát s anyát ismer-
hetnek ugyanis kedvesolvasóim, kik gyerme-
keiket vérökkel is megváltanák a halál 
karjai közül, de tehetetlenségük nem engedi 
azokat gyógyitatni, midőn betegségbe esnek 
s midőn bármi más szorult helyzetökben is 
kénytelenek embertársaikhoz segélyért folya-
modni : itt csak szivtelenséget, megvetést, sor-
suk iránti részvétlenséget, könyörületlensé-
get találnak, mely őket annyira elfásultakká 
s embertársaikhoz bizalmatlanokká teszi, 
hogy legtöbb esetben meg sem kisértik em-
bertársaik segélyét igénybe venni, hanem el-
szomorodott szivvel várják be kedveseiknek 
végkiszenvodését, bizonyos halálát! 



Nézzük meg ellenben a zsidó valláson 
levőket, mily összetartás, egyetértés uralko-
dik azok között nem csak akkor, midőn va-
lamelyiket valami betegség fenyegeti,  hol ő 
nekik közös pénztárból fizetett  orvosaik van-
nak ; hanem még oly esetekben is, midőn 
égyik vagy másik gyermekének kebelökböli 
ki szakítása s csak egy bizonyos időrei eltá-
volítása forog  kérdésben. 

Ilyen eset például náluk a katonaállitás, 
a hol ők minden módot elkövetnek, hogy a 
katonakötelezettség alól gyermekeiket fel-
szabadíthassák ! 

A legszegényebb zsidó — kinek 10—12 
gyermeke van—- képes őket felnevelni,  ski-
tánitattni annyira, hogy midőn az alig néhány 
krajcárral a világba kibocsájtja, ezen néhány 
krajcáron kezdve el kereskedését alig egy 
pár év alatt szerez mindenik annyi vagyont 
hogy abból ismét képes 10—12 gyermeket 
az uj családapa eltartani. De nem is találunk 
ám ezek között —vfegyig.cn ritkán részeges-
kedőkét vagyonukat gondotlanul pazarlókat: 
sőt iparkodó, szorgalmas és takarékos embe-
reket, kiknek szükség"idején mindig van any-
nyiok, hogy avval valamcnvire magokon se-



githetnek; vagy ha nincs: ott az egymáshozi 
bizalom, ott a felebaráti  szeretet, mely ne-
kik szükség idején kezet nyújt; ott az össze-
tartás, melynél fogva  egymás közti adako-
zásokkal a szegényebbet felsegitik  nyomo-
rult helyzetéből! Hány esetet lehetne emlite-
ni, hogy egy szegény szidó család-apának 
alig volt annyija, hogy gyermekeit táplálhass 
?a, s midőn katonakötelezettség alá eső fiát 
beirták, 1200 frton  megváltotta. Kérdés: hol 
vette erre a pénzt? Ily nagy összeget nálunk 
C?ak ritka ember ád ki fiáért!  Megmondom: 
az egyetértés, köztük levő összetartás, egy-
más iránti könyörületesség, s szeretet terem-? 
té elő ezen összeget ; a melyek ha köztünk 
magyarok közt oly mértékben uralkodnának: 
ma már nem 8 millió magyart számlálna ma, 
gyar ország : hanem 20 milliót! 

De óh fájdalom,  nálunk ez nem igy van! 
köztünk csak az irigység, káröröm, sze-
retetlenség, bizalmatlanság, gyűlölet, ha 
szontalan fényűzés,  hiúság, egymás irá-
nyábani kevélység uralkodnak; kivált az 
alig egy pár év óta divatba jött magyar vise-
lettel — i'tgy tapasztaltam, — hogy nőinkbe 
különösen belé bujt a hiúság ördöge ! 

Ne vegyék rosz né von kedves szép ol-



vasónőim, hogy igy fejezem  ki magamat! 
Nem szólok ezzel mindnyájához, csak azok-
hoz, kik olyanok! Nem is azt akarom én, 
hogy tehát magyar ruhát ne viseljenek, s ne 
legyenek büszkék, kevélyek magyar visele-
tökre t sőt szivemből óhajtóm, hogy legyenek 
büszkék, kevélyek rá, hogy őket magyar nők-
íiek teremtette az Isten, tehát magyar ruhát 
viseljenek! — mert vajmi szép! mily gyö-
nyörködtető a szemnek magyar nőt látni, 
magyar öltözetben! de csak úgy ám és akkor 
ha a szépen prémezett s drágakövekkel éke-
sített mente alól még fényesebben  ragyog-
nak ki a nemes honleányi tettek! s választó 
fal  gyanánt nem szolgálnak a drága gombok 
s finomabb  szövetek köztük s szegényebb öl-
tözetű— de azért tán nemes szivet, tiszta 
hazaszeretetet keblökbe hordozó honanyák s 
szerető szülék közt I Ne a ruha tegye a magyar 
nőt: hanem nemes tetteivel mutassa meg liogy 
Ő valóban magyar s magyar szivet hordoz keb-
lében! Oh szép hivatása van egy magyar nő-
nek : csak feltudja  fogni  nemes hivatása 
célját ! Kivált a nevelés terén, — mit Isten 
csak női kezekbe tett le, — csudákat vihet-
nek véghez, csak összetartok, egyet értők s 
minden tetteikben a haza boldogságát kere-



sők legyenek. Érezhetik ők mily varázserő 
rejlik csak egy tekintésökben, tudhatják ők 
j<51: hogy miként lehet és miben a férfiak  fe-
lett felsőbbséget  kivinni: cselekedjék azt lia-
zájok iránti szeretetből ragadják meg a zász-
lót, melyre e szavak legyenek irva: .. 

„A haza minden előtt!" s tegyenek 
mindent a hazáért, mit annak jólétté bol-
dogsága megkíván! Forditsanak gyermeke-
ik nevelésére miaél több gondot, hogy azok 
testben, lélekben ép és erősek legyenek! 
Távoztassák kebelükből a kevélységet, nagy-
ravágyást, rangkórságot, hiúságot, mely kü-
lönösen a többi hibák közül magyar honunk 
egy szép vidéken annyira elfogta  a nő-
ket, hogv családjuk szaporodását ennek 
egészen feláldozzák,  s ha egy gyermeket, 
vagy legföllebb  kettőt világra hozüak, .min-
den mesterséges módokat elkövetnek, hogy 
ne legyen nekik több gyermekök, hogy a 
gyakrabbi szülés által szépségükből valamit 
ne veszítsenek! Oh pedig ha tudnák az ily 
anyák, hogy a haza szemei előtt mily rútak-
nak látszanak minden testi szépsógök mel-
lett is: bizonyosan felhagynának  rosz és fer-
de szokásaikkal, s a lelki szépséget elibe 
tennék testi szépségeknek! — 



Hozzájok szóllok jelen kis munkámban 
az ilyeneknek, s haza szeretetökre kérem — 
ha van egy szikra még kebleikben! — hagy-
janak felrósz  szokásaikkal mint gyermeke-
iket is megmételyező' rossz példaadásokkal, 
mert a milyen veszedelmes a férfiaknál  a 
pálinka ital, dobzódás, részegség, kártyá-
zás — mit tudom hogy férjeikben  mint rájok 
s családjukra veszélyt hozó rosz szokáso-
kat néni szeretnek — épen oly veszélyes 
rosz szokás ez ö bennők is; de hazájok irán-
ti kötelességük ellen is az által igen nagyon 
vétkeznek. 

Végül felhivok  minden lelkes hazafit, 
valódi' honleányt: támogassák igyekezeteimet, 
s nyújtsanak segédkezet a haza felvirágzására 
ott, éá mindenütt, hová gyenge kezem el nem 
érhet, s kötelességét úgy, mintkellene nem 
teljesitheti. Fogjanak velem kezet, mind a 
gyermeknevelés, mind a nép nevelés terén a 
gyermekek, a haza és felebaráti  szeretetben! 
munkálják különösen köztünk az egyetértés, 
összetartást, hogy teljesüljön koszorús köl-
tőnk eme óhajtása, mit hazájára ozél-
zólag irt: 



Jlii egyesseg tartsa össze 
Fiait! 

Hogy leküzdje éjszak rémes 

Künn hatalmas, benn virágzó, 
És szabad, 

Bizton álljon sérthetetlen 
Jog alatt. 

S vér veritók, vagy halál az 
Mit kiván, 

Áldozatként rakjuk azt le 
Zsámolyán 

Hogy mondhassuk csend s viharban 
„Szent hazánk ! u 

Megfizettük  mint mivel csak 
Tartozánk !" 
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