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Bevezetés és előszó.

Ha az emberek életét és tetteit figye
lemmel kisérem, tapasztalom, mint buzgói- 
kodik és fárad minden egyes, hogy magának 
és a hozzá tartozóknak az életfentartáshoz 
szükségest megszerezze, mint keresi meg 
tényleg arca verítékében a mindennapi ke
nyeret.

Az embernek földi létre ébredése, ván
dorlása az életen át és eltávozása a mi vilá
gunkból is azt bizonyítja, hogy az ember 
halhatatlan szelleme ugyan bán ulatos szer
kezetű, de gyönge és törékeny lakhelyre ta
lált.

A szellem és test számtalan baja és szen
vedése gátolja az embert a hivatásával járó 
kötelességek teljesítésében és „nehéz járom 
terheli Ádám gyermekeit azon pillanattól fogva, 
melyen anyjuk életet ad nekik azon napig, 
melyen visszatérnek a földbe, mely vala
mennyi anyja."

Hogy ez nem lehetett mindig igy, már
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a józan ész bizonyilj a, hisz az ember halha
tatlan és szabad akarata szellemé által min
denható, jóságos és mindenttudó teremtőjének 
képmásává lón.

Hitünk szerint az egész mindenség az 
első bűnért lakói és igazságos Istenünk azt 
követeli az embertől, hogy végzetét türelem
mel viselje s halálra is készen legyen bár
hol — bármikor.

De 0, ki ezt m'ondá: „Szólíts ínségedben 
és segítségedre leszek" — Ö könyörgésünkre 
megtoldja földi zarándoklásunk napjait, visz- 
szahúzza büntető karját, melyet felénk emelt.

De nemcsak Teremtőjéhez forduljon az 
ember egészségéért és hosszuéletéért, hanem 
használja szellemét azon kincsek kutatására, 
melyet Istene az élet számtalan bajainak és 
töredelmeinek gyógykezelésére a természetben 
alkotott. Itt is mérvadó a közmondás: „Se
gíts magadon és Isten is meg fog segíteni."

Örök időktől fogva léteztek férfiak, kik 
életfeladatul tűzték ki maguknak az emberi 
ség különféle betegségeit gyógykezelő eszkö
zök és módok kikutatását. Hány könyv léte
zik, mely némely fü gyógyhatásáról, ásványos 
anyagok győgyerejéről beszél! Mások pedig 
arra oktatnak, mint vehetjük vágás, égetés sth 
által elejét ilyen vagy olyan bajnak.

Magam részéről már gyermekéveimben 
figyeltem meg az öregeket, mint keresik és 
használják gyógykezelésül a füveket. Oka vilá
got jóval eszményibb módon nézték, mint ez



ma történik és meggyógyulásuk után hálásan 
emelték szemeiket az ég felé, oda, honnan 
minden gyógyítás és mentés ered.

A gyógy fűvek, melyeket az öregek nagy 
becsben tartottak, ma filymálás vagy feledés 
tárgyát képezik, csak egyeseket használnak a 
legegyszerűbb emberek úgynevezett háziszer 
gyanánt.

Úgy jártak ezen gyógyfüvek, mint az ó 
divat: a jó, használható, teljesen egyszerű, 
de mégis oly szép eltűnt és az ízléstelen, 
valóban rút, egészségtelen, a testet elsanya- 
í'itő elfoglalta helyét.

Azon őszinte törekvéstől eltelve, hogy 
embertársaim szenvedéseit tőlem telhetőleg 
csökkentsen:, felkerestem az elhagyott és el
feledett gyógyfüveket, gyógyhatásúkat illető
leg kísérleteket tettem velük és nem kevés 
embert szabadítottam meg nehéz és hosszas 
szenvedésektől.

Hányszor kellett felkiáltanom: »Istenem ! 
minő csodálatra méltó vagy te müveidben! 
Mire az ember alig ügyel, mit lábaival tipor, 
azt szeretetteljesen szemei elé ültetted, hogy 
segítségére legyen szükségben és nyomorban !u

A szegény, gyöngített emberi természet 
számos bajai ellen a Mindenható jótékony 
keze oly gyógyszert adott, mely a földön min
denütt található, ez a víz.

A mindenható Atya ezen nagy ajándéka 
nemcsak az emberek és állatok szomját oltja, 
de egyszersmind az emberi test legkiválóbb,



legfőbb és legáltalánosabb gyógyszerét képezi. 
Nem-e figyelmezteti lépten nyomon már maga 
a természet is az embert arra hogy a vizet 
gyógyszeréül használja! Minő felfrissítve, erő
södve érzi magát, ha a nap nehéz fáradal
mai, vagy reggel felkelés után arcát és kezeit, 
esetleg nyakát és mellét a hideg vízzel meg
mossa ? Az észszel megáldott ember azonban 
sajnos, e tekintetben gyakran oktalanabb az 
es; télén teremtéseknél.

A víz, ha tavaszszal vagy nyáron a földre 
hull, mindenütt életet, tenyészetet alkot, a 
növényvilágban minden szervezetet uj életre, 
fokozottabb működésre serkent. Felfrissíti és 
éleszti egyszersmind azon testrészeket, melye
ket a civilizált emberek naponkint mosni 
szoktak. Nem-e figyelmeztetés ez, hogy a víz 
épugy kimoshatná, kiterelhetné a beteges 
anyagokat az emberi testből és a testet, be
teget és egészségeset egyaránt, teljességében 
feléleszteni, erősíteni, edzeni képes.

De mint sok más dolognál, úgy az egy
szerű, természetes és észszerű itt is figyelmen kí
vül hagyatik és a gyógyulás --nem található 
hal yen és módon, a nem természetesben sőt 
természetellenesben lesz keresve. Azt lehetne 
állítani, hogy minél különösebb egy felmerülő 
gyógymód, annál több barátra és követőre 
talál, mig végre a hiszékeny tömeg meggyő
ződik arról, hogy csaló hálójába került és a 
gyógvmüvész zsebeit dúsan megrakta.

A mit a szentirás a kegy természet fe



letti vizéről mond, ugyanaz szól a természetes 
vízről is:

„Az élő (azaz élesztő, életet adó és fen- 
tartó) víz forrásait elhagyták és víztartókat 
ástak maguknak, melyek vizet (és ezért éle
tet) nem tartalmaznak."

Ez a modern életmódra szólhat.
Ha némely ember életmódját megfigyel

jük, ha a felfordullságokat nézzük, melyek 
főleg a gyermekek nevelésénél szokásosak, 
szintén kétségbe kell vonni az egészséges elme 
létezését, eltagadni a természetes gondolkodás 
m dját.

Tekintsük példának elődeinket! Ezek szá
zadok óta használták a vizet nemcsak testük 
tisztántartására, de az egészség fentarlására 
is oly módon, hogy fürdők és hideg mosások 
által már a gyermekek testét szivósabbá tet
ték és igy ez az égalj és időjárás ártalmas 
behatásainak könnyebben állhatott ellen.

De még hátrább is tekinthetünk a múltba. 
Nem e rendeztek be a rómaiak még hadjára
taik alkalmával is amint állandó táborozást 
kezdettek, fürdőket, melyekben a testet, ha ez 
természetes vagy mű módon kigőzölgésre bira- 
tott,hideg vízzel locsolták ?

Ezen régiek, kiktől sokat tanulhatnánk, 
annyira becsülték a víz alkalmazását, hogy 
Rómában ezen példabeszéd járta: »Áldott 
legyen, ki a fürdőt feltalálta. <

Elődeink hosszú életüket és gyakran 
óriási erejüket egyszerű életmódjuk mellett,



főleg a víz észszerű alkalmazásának köszön
hették.

A későbbi századokban mindig léteztek 
férfiak, kik kortársaikat a régiek egyszerű és 
természetes életmódjára szoktatni akarták. Csak 
a nagy szerzetalapitókra utalok, kik az álta
luk szerkesztett szerzetrendszabályokban az 
elpuhult emberiség általánossá lett életferde- 
ségeinek háborút üzentek és a szerzet tagjait 
ily módon, gyakran nehéz hivatásuk köteles
ségeinek megfelelésére képesítették, de egy
szersmind egészséget és hosszú életet bizto
sítottak számukra.

A tudomány emberei, az orvosok is gyak
ran megszerezték a víznek méltó jogait és 
óriási gyógyerejére utaltak.

Az újabbak közül csak Hufelandot és 
Priesnitzet akarom felemlíteni.

Engem nem hivatás, vagy gyógykezelés 
iránti előszeretet, hanem keserű szükség birt 
a víz gyógyhatásának megkísérlésére.

Szükség imádkozni és az észt használni 
tanit bennünket! Két kitűnő orvos ítélete sze
rint 1847-ben a sír szélén állottam, mind
kettő menthetlennek tartott; a viz segítségé
vel még ma is élek, vidám vagyok és egész
séges.

Bizonyos, hogy kiváló egészségi állapoto
mat nemcsak a víznek köszönhetem; ebben 
része van egyszerű, embertársaim életrend
jétől jóval eltérő életmódomnak.

A mi azonban egészségessé tett akkor,
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midőn a halál jelöltje voltam, az valószínűleg 
alkalmas mások gyógykezelésére is.

Ez kizárólag csakis a víz volt. Bizonyí
tékok erre az általam a viz alkalmazásával 
gyógykezeltek, kik a százakat meghaladják! 
A viz folytonos alkalmazása mellett, mint már 
említem, táplálásom, lakásom, alvásom, öltö
zékem rendje és módja biztosított számomra 
most már 40 éven át kitűnő egészséget.

Ezért barátaim, kik „Vízkúrám® kiadá
sára bírtak, azt óhajtották, hogy az emberi 
testnek megfelelő és észszerű életmódot illető 
tapasztalataimat vessem papirosra.

Csak nehezen határozhattam magamat 
erre. Papi hivatalom mindenekelőtt veszi igénybe 
testi .erőimet; ehez még azok járulnak, kik 
szenvedéseik ellen keresnek nálam segélyt; 
ezek az idén az ezret már jóval túlhaladták! 
Végre pedig életem 69. évét élem, pihenésre 
és kímélésre szorulnék tehát.

így az időt, melyeit e könyv megírására 
fordítottam, valóságos erőszakos módon kel
lett megszereznem. A mit e könyv tartalmaz, 
részenkint amint épen eszembe jutott, vagy 
fontos esetekben tett jegyzetek alapján lett 
megírva. Azért elnézést kérek, ha itt esetleg 
olyast mondok, mit »Vízkúrám« is tartalmaz. 
Ha ez jó — s nevezett könyv sikere ezt bi
zonyítja — kétszer is el lehet mondani, így 
csakis jobban vésődhetik az emlékezetbe.

Az e könyvben mondottak között talán 
sok olyas lesz, m: az akadémikusa i képzett
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orvotok helyeslését nem topja maga után 
vonni, mit tudományuk úgynevezett mai fo
kával összeegyeztethetőnek nem tartanak majd.

Ez azonban nem tarthat vissza leírásától, 
mert a siker az igazság legjobb oktatója ; a 
mi az emberen seg'.í, a mi egészségessé teszi, 
az hasznára van. Ha azonban valaki még oly 
szabályszerűen gyógykezeltetek is, de tönkre 
lett téve, úgy azon tudat, hogy ez tudomá
nyos úton módon történt, nyomorában éppen
séggel nem fogja vigasztalhatni.

Soha senkit nem hívtam magamhoz 
gyógykezelés czéljából. Fontos esetekben pe
dig a beteget tanult és tehetséges orvoshoz 
küldöm, hogy az ismertesse meg tulajdonké- 
peni betegségével. Csak azután fogok gyógy
kezeléséhez.

Épenséggel nem szándékszoin a tudomá
nyos orvostannal versenyre kelni, örömest is
merem el a jót, bárhol találjam is. De igaz
ságosnak is kell lennem és amit helytelennek 
találtam, annak jelezni. Engem földi érdek 
nem vezérel, csak sajnálkozás embertársaim 
szenvedésén birt és bir még ma is arra, hogy 
ahol tehetem segítségükre legyek.

S ha azt mondanák, hogy az emberek 
gyógykezelése nem hivatásom, úgy azt fele
lem : Samaritán sem volt tanult orvos, 
mégis gyógykezelte azt. ki a rablók kezeibe 
jutott és azoktól félig agyonveretett s nem 
hajtott földiéinek rosszalására, kik kegyeletes 
szeretetét zokon vették.



Rosszakaratú bírálattól nem félek, sőt 
rá sem hederitek, burkolódzék bár úgyneve
zett. tudákosság köpenyébe. Ha első könyvem
ről egy orvos azt monda : >A könyv még 
megjárná, csak pap ne irta volna/ úgy ez a 
szabadalmazott embermentő szellemi képességéi 
eléggé jellemzi. Én nyugodtan azt felelem : 
„a katonák ugyan nem találták fel a puska
port, azért mégis használják."

Szívesen lemondok hírnévről és tisztelés
ről, egy miatyánk, melyet egy általam gyó
gyított mond érettem többet ér, mint vala
mennyi díszoklevél azok részéről, kik azt hi
szik, hogy a tudomány szószólóit vagy men
tőit kell játszaniuk.

Az irántam érdeklődőknek, pedig el aka
rom árulni, hogy „Yízkurám" eddig már ti
zedik kiadását érte, pedig alig múlt el három esz
tendő megjelenése óta és nem létezik oly vi
dék, hol németajkuak között házibarát gyanánt 
nem őriztetnék.

Hazánk határain jóval túlterjedt és ba
rátokat szerzett. Úgy tehát szabad azon szerény 
reményemet kifejezni, hogy ezen uj könyvem, 
melyben embertársaimnak megszándékszom 
mondani, miként éljenek, ha egészségesek akar
nak lenni és maradni, s egészséges utódokat 
nemzeni, működését áldás és siker fogja ko 
ronázni.

Ha „Vízkurám" czélja az volt, hogy ol
vasóimmal megismertesse a vízzel és egy
szerű gvógyfüvekkel való gyógykezelés módját,
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úgy a jelen mü arra akarja őket oktatni, mint 
táplálkozzanak, lakjanak, aludjanak, ruház- 
kódjának stb. ha egészségüket meg szándé
koznak tartani és betegségeknek elejét venni.

Igv hát te is második könyvem, indulj 
világgá a Mindenható védelme alatt, keresd 
fel mindenekelőtt azokat, kik „Vizkurám“ kö
vetkeztében a vízzel már barátságot kötöttek 
és ezen hatalmas és jóakaratu barátot mint 
segítőt a szükségben használják. El fogod né
kik mondani mindazt, mit még tudniok kell, 
mint első művem kiegészítését.

Ha te is arinyi jóakarót szereznél mint 
amaz, örömem nagy lenne, nagy azért, mert 
ez meggyó'ződtetne arról, hogy embertársaim 
jólétét egy csekélységgel ismét gyarapítottam.

A magam részére egyebet nem kívánok, 
mint hogy az általam meggyógyítottak és 
azok, kik könyveim által az egészségnek job
ban megfelelő életre birattak és ezáltal élet- 
szerencséjüket és életüket meghosszabbították, 
imájukban néha reám is gondoljanak.

Wörisbofen, 1889. szeptember hó 15-én.

A szerző.



Az egészség alapfeltételei és a 
fenntartására szükséges szerek.





Első fejezet.

A világosság hatása a szellem 
es test egészségi állapotára.

Minő különbség van éj és nap között! Hasonlít
sunk össze egy verőfényes, felhőnélküli déli 

órát egy éjféli órával, mikor a nagy sötétség majd
nem félelmes és a tárgyakat egyáltalán nem, vagy 
alig lehet látni.

Mintha egy nagy, szép képekkel és műtárgyak
kal telt termet szemlélnénk és ellentétül utána egy 
félelmes, homályos börtönt, melyben sötétség és Bor
zalom honol. Mig egy ilyen terem szemlélése kedélyt- 
emelőleg hat és örömet okoz, addig amolyan börtön 
csakis félelmet és bánkódást keltőleg fog hatni. Ki 
választaná az ily helyet lakásául? Mindenki meg 
volna arról győződve, hogy ott végromlásnak leend 
kitéve és öiömestebb választaná a nagy, világos és 
műtárgyakkal díszített termet.

Ilyen pompás teremhez hasonlít a nagy min- 
denség, ha a nap fényétől lesz megvilágítva. Akkor 
teljes szépségében és pompájában tündöklik. Ha 
azonban a nap sugarai a földet nem érik, akkor 
komor, sötét börtönhöz lesz hasonló. S ha a nap 
néhány héten át fel nem kelne és le nem nyugodna,
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minő következménynyel lenne ez a mindenségié ? 
Mint érezné magát a föld^ legtökéletesebb lénye, az 
ember ? Minő lenne egészsége, sőt élete ?

Nézzük a növényt, mely pinczében tenyészett 
sötét helyen, hová a világosság alig hatott ! Kiné
zése satnyult, színe halvány, gyümölcse élvezhetetlen, 
ö maga gyorsan fonnyad !

Általánosságban elmondható : ami napfényen 
nevelkedik, egészségesen és erőteljesen fejlődik, mig 
ami sötétben nö, elsatnyult és az is marad.

Nem-e feltűnő, hogy a növények nagy része, 
iőleg a virágok, állandóan a napvilág felé fordulnak ?

A napraforgó megvárja reggel a napfelkeltét ke
leten és feléje marad fordulva, mig nyugaton le
nyugszik. Hány virág csukja be este kelyiiét, mint a 
szatócs boltját ! Ha azonban megjő a nap és vele a 
regg, ismét szétterjesztik szirmaikat.

Hasonlóan van ez az állatvilágban is. Ha a 
napfény eltűnik, ösztönük lenyugodni kényszeríti, 
őket; ha megjő a reggeli fény uj életre ébrednék 
újra erősödve.

Alig van madár, mely este énekel. A tulajdon- 
képeni éneklők, reggelre kezdenek dalukba.

Ha tehát a világosság ily uralmat gya
korol a többi teremtés lelett, miért ne lenne 
az emberi testre és szellemre ugyanily hatással ? 
Minő komor hangulatot idéz elő a beteg embernél egy 
homályos nap! Sőt az egészséges sem érzi magát 
oly kellemesen, s minő jótékony hatás jelentkezik, 
ha néhány komor, esős rTap után a barátságos nap
fény ismét a beteg szobájába, a műhelyekbe, az 
egész mindenségbe juthat!
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Minden ember érzi a világosság hatását úgy 
napkelte, mint nyugtakor; kettőzötten érzi azonban 
a beteg.

A világosság előnyei és a világosság hiányzá
sának hátrányai az emberen könnyen észlelhetők. 
Minő ritkán találni oly takácsot, gyári-, vagy bánya
munkást, vagy mást, kit hivatása a napvilág nélkü
lözésére bir, ki jó színben volna! Nem-e viseli mind
egyikük úgyszólván a halál fátyolát az arczán ? Bát
ran állítható tehát, hogy világosság és napfény az 
ember kedélyállapotát, igy tehát a szellemet és testet 
befolyásolja.

Azt lehetne talán mondani, hogy a nap nélkü
lözéséért kárpótolhat bennünket a mesterséges vilá
gosság. Tény, hogy ezen a téren nagyszerű találmá
nyokkal találkozhatunk.

Mint fiú, láttam még néhány háztartást, melyek
ben késő este a kályhánál faszilánkokat gyújtottak 
meg és ezen szegényes világításnál fontak. Azt is 
láttam, mint dugják az ilyen — egyik végén meg- 
gyujtott szilánkot tartóba, hol ez lassan elégett, s az 
ilyen nyomorúságos világítással megelégedtek az em
berek e mellett dolgoztak, fontak esti 9 óráig.

A lepolaj és fagvgyu gyertya lépett azután ezen 
világítás helyébe és ezt használták a családi laká
sokban és a műhelyekben egyaránt.

Idővel sok, egymástól teljesen eltérő tüzelő és 
világitó anyagokat találtak fel, melyek a szerény len
olaj és fagygyugyertya világítást természetesen hát
térbe szorították, miután az uj anyagok sokkal fé
nyesebb világítást adtak; hogy azonban ezzel az 
emberi természetnek, főleg azonban a szemeknek

Knclpp : Hogyan éljünk ! 2
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nem-e lett ártva, ez olyan kérdés, melyre csakis 
igenlő feleletet lehet adni. Ártott ez a világítás fénye 
és ereje, — főleg azonban a rontott levegő által, 
melyet p. o. légszeszvilágitásnál az embernek be 
kell légzenie.

Ha egy asztalon, mely körül 5—6 személy ül, 
lenolajlámpát, vagy faggyugyertyát fogunk meggyuj- 
tani és a körülülök az olvasást megkísérlik, nemso
kára panaszokat kell majd hallanunk, hogy kevés a 
világosság, ami fényes bizonyítéka annak, hogy a 
szemek ma sokkal gyöngébbek, mint egykoron vol
tak s hogy igy a mesterséges világítás rontólag ha
tott a testre és szemre.

Bizonyítja ezt a szemüveget hordók sokasága 
is. Nem emlékszem, hogy mint gyermek pápaszemet 
hordó embert láttam volna. Akkoriban azt hitték, 
hogy ezek csak aggok és tanulók számára készülnek. 
Most azonban a városokban, sőt faluhelyen is találni 
fiatalokat, kik már 8—12 éves korukban használnak 
szemüveget és világosságot, napfényt elviselni nem 
képesek.

Nemsokára a csecsemők a bölcsőben is szem
üveget fognak hordani.

Határozott meggyőződésem, hogy ha az ember 
természete világosság és napfény által edzett, kell 
hogy jó szeme legyen; ha ez nincs úgy, akkor elsat- 
nyult a test és vele a szem is.

Igyekezzünk tehát világosságot és napfényt mi
nél kevésbé nélkülözni, a szem és a test akkor sok
kal jobb állapotban lesz.

Ha azonban — főleg a városokban oly laká
sokba és műhelyekbe jövünk, melyekbe napfény és
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világosság alig hathat, ezek befolyásának az egészség 
és erő fokozására természetesen el kell maradnia.

Hasonlítsuk össze azon embereket — felnőtte
ket és gyermekeket, kik a szabadban, a nap fénye 
alatt nőnek fel és dolgoznak, a nagyvárosok lakóival, 
vagy azokkal, kik sötét műhelyekben működnek, s 
mindig az fogjuk találni, hegy amazok szemei jóval 
erősebbek mint ezeké. Ez a mondottakat eléggé bi
zonyítja.

Igaz, az ember sokhoz kepes szokni, különösen 
ha a divat is úgy akarja. Akárhány szobát találni, 

melyek ablakai sűrűn el vannak függönyözve, úgy, 
hogy folytonos alkony van a szobában, vagy oly sö
tétség, akár egy börtönben. Hiszen általánosságban 
arra intenek bennünket, hogy alkonyaikor ne olvas
sunk, s azon emberek, kik napról-napra az ilyen 
szoba alkonyába 1 dolgoznak, élnek, nem-e rontják 
szemüket, satnyitják testüket ?

Igen ajánlom annak figyelembe vételét, hogy : 
ki teljes napvilágban, a legszebb napfényben él és mű
ködik, annak — amennyire a világosság ezt befolyá
solhatja — legjobb szeme, legegészségesebb teste lesz.

Ív





Második fejezet.

A levegő és befolyása az egész

Múltkoriban egy nagy patak mellé értein. Vize 
oly tiszta volt, hogy fenekén a legkisebb pénzdara
bot látni lehetett volna.

A patak meglehetősen mély volt és széles. 
Számtalan pisztráng úszkált benne, kicsinyek és 
nagyok.

Élénkségük, vidámságuk legjobb bizonyítéka an
nak, hogy jól érezték magukat. A tiszta, tükörfelü
letű víz tehát szép, átlátszó tömeget képezett, mely; 
ben a fürge pisztrángok éltek.

Ezen víztömeg a levegő kisebbített másolata. 
Hiszen ez is egy átlátszó, határtalan tömeg, melyben 
a repülő madár úgyszólván úszik, mint a pisztráng a 
patakban, s melyben az ember és állat él és 
mozog.

Mohón szívja be az ember azon anyagokat, 
melyek életfentartásához annyira szükségesek, hogy 
csak igen rövid időig nélkülözheti őket.

Miután a levegő átlátszó és ezen anyagok lát
hatatlanok, nem láthatjuk, minő alkatrészekből áll. 
Az anyagok, melyeket az ember minden lélekzet- 
vétellel magába szí, a következők: éleny, légeny, szé- 
neny és vízgőz. Ezek az élet fentartásához szüksége
sek, legszükségesebb azonban az éleny.
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Ha a levegőben csakis oly anyagok léteznek, 
melyekre az emberi testnek szüksége van, úgy jó 
egészségre bizton lehet számítani.

Azonban sajnos, a levegő számtalan tisztátlan 
anyagot szokott tartalmazni és esetleg hiányozhatnak 
vagy csekély mértékben lehetnek jelen oly anyagok, 
melyeket az emberi természet nem nélkülözhet.

Ha egy piszkot és iszapot hordó nagy patak 
vagy folyó mellett állunk, melynek vize oly zavaros, 
hogy medrét, fenekét látni nem lehet, esetleg ebben 
is találhatunk halakat, sőt gyakran nagyokat, de alig 
oly élénkeket mint a pisztrángok, melyek faja csakis 
tiszta forrásvízben képes megélni. A különbség a 
tiszta forrás — és piszkos folyóvíz között tehát 
óriási. Az előbbi tisztán jő ki a földből, , az utóbbi 
már nagy utat tett és piszkot, szemetet hord magá
val. így a levegő ment lehet tisztátlan anyagoktól, 
de esetleg sokat is tartalmazhat.

Miként a legtisztább forrásvíz zavarossá válik, ha 
piszkot vetünk beléje, úgy a levegő is csakhamar 
tisztátlanná lesz.

Bírjon egy szoba bár a legtisztább levegővel és 
dohányozzék vagy szivarozzék benne valaki csak 
egy perez hosszat is, ügy a levegő már némileg 
meg lesz rontvá; képzelhető, minő lesz a levegő, ha 
többen és huzamosabban szivaroznak.

Ha tehát a levegő oly gyorsan válik tisztát- 
lanná, minőnek kell lennie némely helyeken, főleg a 
városokban, hol annyiféle egyesül megrontására. 
Ezért szeret a városi falun időzni, hol tisztább és
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egészségesebb levegőt szívhat, olyat, mely jobb nedve
ket és jobb vért alkot.

A ki előtt az egészség értékkel bír, az tőle 
telhetöleg törekedjék tiszta levegőben időzni, élni 
és gondosan kerülje a rossz, és romlott levegőt.

Mint kell jó szobalevegőről gondoskodni, annak 
magyarázatát egy későbbi fejezetben találja az olvasó.





Harmadik fejezet.

A meleg és hideg hatása az

Azon véghetetlen légürben, mely földünket 
környezi, két hatalmas óriás tanyázik, melyek mind
egyike hatalmasabb a másiknál: mindkettő állandó 
harczczal törekszik uralmát biztosítani; majd az 
egyik győz, majd ismét a másik.

Ezen két óriás neve : meleg és hideg.

Mindkettő befolyása alatt él az ember. Ki 
tudná mindazon betegségeket felsorolni, mel yeket 
meleg vagy hideg okoz ! Hány ezer meg ezer élet ké
pezi áldozatát! Okvetetlenül'szükséges tehát az em
beri testet meleg és hideg ellen egyaránt megóvni.

Mint az emberek, úgy a levegő madarai és 
a föld állatai is a hideg és meleg befolyása alatt él
nek. Ezen teremtésekről azonban a Teremtő maga 
gondoskodik. így valamennyi madár tőle kapja nyári- 
és téli kabátját, mely minden időjáráshoz alkalmas. 
Szintúgy a földi állatok megkapják a nyárra vékony 
szőrméjüket, télire pedig a vastag, jól bélelt bundát, 
sőt még a halak a vízben, a férgek a porban sem 
kerülik el a Mindenható figyelmét.

Az észszel és szellemmel megáldott embernek 
azonban önállóan kell ama két óriás ellen védekez-

egeszseqre 
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nie. Útmutatóul szolgálhat néki az eljárás, melyet a 
Teremtő követ, midőn az állatokról gondoskodik! Ez 
által annak tudatát nyeri, hogy más ruhát kell télen 
és mást nyáron viselnie, ha a hideg és meleg kár
tékony behatásától testét meg akarja óvni.

Mint történhetik ez a legegyszerűbb és legbiz
tosabb módon, a következőkben mondatik el.



A ruházat.





Negyedik fejezet,

A ruházat általánosságban.
Az előbbi fejezetben a meleg és hideg két 

folytonosan egymás ellen küzdő óriáshoz lett hason
lítva, mely ellen az ember magát saját erejéből kell, 
hogy megóvja.

De nemcsak a levegő színhelye e két elem har- 
czának, hanem kisebb mértékben minden ember teste 
is. A párviaskodás itt is foly;k; a hideg győzni akar, 
s ha ez sikerül tönkre teszi a testet, mint a me
legség is, ha győzelmet arat.

Ha sikerül útmutatást adnom, hogy mint kell 
hideg és meleg ellen védekezni, úgy nézetem szerint 
szolgálatot tettem az emberiségnek, mert épen ezen 
irányban uralkodik nagy tudatlanság, mely által szá
mos egészség lesz tönkre téve.

Ha az ember a hideg ártalmas hatását testétől 
távol szándékszik tartani, mindenekelőtt törekednie 
kell, hogy testében kellő természetes hőséggel bírjon.

Az egész test vér által lesz melegítve. Apró, 
ereknek nevezett csatornákban a vér a test minden 
részébe elhat, miáltal ez táplálva és melegítve lesz. 
Részben megfogyva, részben lehűtve jön vissza a 
vér a szívhez, honnan ismét többszörösitett és me
legebb vér folyik az erekbe ; amint azonban a fő
zésnél a tűz fentartására tüzelőanyagja van szüksé
günk, úgy a test is ilyenre szorul, ha hőségét állan
dóan fenn akarjuk tartani. Aki tehát jó és megfelelő
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hőfokú vér birtokában akar lenni, annak első sorban 
szükséges tüzelőszerről kell gondoskodnia, olyanról, 
mely az emberi természetet a kellő meleg előállítá
sára képesíti.

Szerencsés ember az, ki testét tápláló és mele
gítő, egészséges és jó vérben a hideg ellen legjobb 
óveszközzel bir; hiszen az egészség első és főkelléke 
felett rendelkezik. Szomorú ellenben annak állapota, 
kinek ereiben kevés, vagy gyönge vér kering. Teste 
olyan mint egy szoba, mely fűtőanyag hiányában 
kellőleg át nem lett melegítve. Az ilyen szoba kelle
metlen és egészségtelen. Szintúgy elegendő és egész= 
séges vér hiányában az ember is a betegség és ked
vetlenség érzése alatt sínlik. Mint lehet jó vérre szert 
tenni, annak és ezzel a kellő testi hőség fentartásá= 
ról gondoskodni, közelebbről az élelem és mozgás 
czímü fejezetben lesz magyarázva.

A hideg elleni második óvszer a ruházat. Ezen 
téren a tévedések és hibák még jóval gyakoriabbak, 
mint a kellő természetes melegről való gondosko
dásnál.

Hogy ruházkodásnál a helyes módszer alkal
maztassák, figyelembe veendő a következő .

Az emberi test néhány része fedetlen szokott 
maradni és annyira edződik, hogy a hideg ártalmára 
egyáltalán nem lehet. Ilyen rész az arcz, és leggyak
rabban a kezek is.

Az arcz állandóan fedetlen maradjon, a fej 
fedése pedig ne legyen túlságosan meleg. Hogy ezt 
az olvasó megértse, el kell mondanom, minők voltak 
a szokások régebben és mint fajultak ezek el 50—00 
év óta, az egészség és élettartam rovására.
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Az ifjúság egyszerű kalap viselésében találta 
büszkeségét, csak ha a hideg túlzott lett, kötött egy 
kendőcskét füleire, ezt is csak addig, mig zord hideg
ben időzött

Ha télen esetleg prémes főkötőt hordottak, ez 
épen csak szegélyein volt prémes és alig melegebb, 
mint egy közönséges kalap.

Ha a fej túlságosan be lesz fedve, úgy az ily 
módon képződött meleg a vért a fejbe tereli és ez 
a természet rovására történik. Sokaknál, menjenek 
bármily rövid időig, a fej azonnal legnagyobb iz
zadtságban van; ez onnan ered, hogy a vér túlzott 
meleg következtében a fejbe tereltecik, a fejlődő 
transpiratiót megakadályozza és ezáltal még na
gyobb hőséget fejleszt.

Azelőtt a nyakat a szegényebbek egy kis pa= 
műt, a gazdagabbak selyemkendőcskével burkolták ; 
egyéb mezzel a nyak nem birt és elpuhultnak tar
tották azt, ki ennél többet tett.

Épen a nyak székhelye igen sok betegségnek. 
Ha túlságosan melegen tartatik, természetszerűleg a 
szükségesnél nagyobb hőség fejlődik benne és több vér 
tódul feléje; ha tehát a belélegzett hideg levegő a tul= 
zottan átmelegedett nyakba, torokba és légcsőbe 
nyomul, a hurut vagy más torokbaj alapja már is 
le van téve.

A ki ez ellen meg akarja magát óvni, az nya
kát lehetőleg edzeni törekedjék. Számtalanokkal — 
kiknek hajuk oly ősz, mint az enyém, bizonyíthat* 
nám, hogy annak előtte fogalmuk sem volt az embe
reknek azon torokbetegségekről és bajokról, melyek
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jelenleg számtalanokat tesznek boldogtalanná és igen 
soknak életébe kerülnek.

Egész tisztán emlékszem azon időre, melyben 
a nyak körül háromszorosan négyszeresen csavarható 
gyapotkendők lettek divatossá és szolgáltattak az el- 
puhultság terjedésére okot. S a helyett, hogy a régi 
életmódra tértek volna vissza, a végletekig fokozták 
az elkényeztetést.

A gyapotkendőt a gyapjasbawl váltotta fel és 
ezt némelyik háromszorosan csavarta nyaka köré.

Ezen időtől fogva a puhultsággal terjedtek a 
betegségek is, a fej-, torok- és mellbetegségek szám
talan változásaiban. Ezerek és ezerek vesztették el 
ily módon életüket és haltak meg fiatalon.

Bátran állítom, hogy akárhány betegség életbe
léptetésére és terjesztésére a torok elpuhitása volt 
a legjobb szer,

A kinek egészsége szivén fekszik s a ki torok - 
betegségektől s az ezekkel összekötetésben levő ba= 
jóktól ment akar maradni, az a fej, de főleg a nyak 
(torok) edzésére fordítson kiváló gondot.

Eszembe jut, hogy mint 12 éves fiú szüleimtől 
egy téli főkötőt kértem, melynek vékony prémsze
gélye lett — s mely csak 40 krajc zárba került volna. 
Majd beérem egy gyapjufőkötővel is, mely csak 
18—20 krajczárba kerül, ez volt a válasz. Meg kell 
még jegyeznem, hogy talán egy órányira laktunk a 
templomtól.

„Ha fázol, füleidre zsebkendőt köthetsz' mon
dották. S én prém sipka nélkül sem fagytam meg, 
de beteges sem lettem.

Hogy a viszonyok javuljanak s kevesebb mell-,
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torok, stb. betegség jelentkezzék, úgy a torok és fej 
edzéséhez komolyan hozzá kell látni. A nyakkendő
vel utóvégre oda jutottunk, hogy télen-nyáron egyaránt 
kell hordani és még étkezés alkalmával a meleg 
szobában sem teszik le.

Megnevezhetnék néhányat, kik június, julius, 
augustus hónapokban háromszorosan nyakuk köré 
csavarva hordtak ilyen kendőket és annyira köhög
tek, hogy a levegőre sem mertek menni.

De a divat még ezzel sem elégedett meg. Ma már 
fejet és nyakat a legvastagabb kötött gyapjukendöbe 
burkolják úgy, hogy alig látni szemet és szájat.

A vén anyókát az ifjú lánytól meg sem lehet 
különböztetni. S mit eredményez az ilyen divat ? 
Ezen kendők a vért a fejbe terelve főfájást okoznak, 
a kezekből, lábakból pedig eltávozik a vér úgy, hogy 
azt lehet mondani: minél több burok van fejen és 
mellen, annál hidegebbek a lábak.

Az ilyen egészségtelen ruházkodás és a célnak 
meg nem felelő életmód következtében a vérszegény
ségnek fokozódnia kell.

A gyapjuburkok másik hibája, hogy miután a 
nyakat, fejet, mellet, túlságosan melegen tartják, ezek 
a hideg irányában, óriásilag érzékenyek lesznek és 
igy, ha a levegő az elsatnyult testrészeket éri, ezek 
a rheuma és görcsök különféle jelentkezései alatt 
sinlenek. Egy ily módon melegített testnek utóvégre 
csak hideg levegőt kell belélegzenie és ebből ered
nek a különféle hurutok; az egyik az orrában kapja 
a másik a fülében, ez torkában, az a légcsőben, tü
dőben, gyomorban, és igy kell a szoros becsavarás
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következtében szenvednie, e mellett pedig a lábak és 
kezek rémségesen fáznak.

A divat utáni hajhászatnak köszönhetni mind
ezen bajokat.

11a egy családfő házába csirkefogókat, útonál
ló kát, bitangokat fogadna, jól befütetne nékik, mim 
Jennel dúsan ellátná őket, gondjukat viselné, e mel
lett pedig panaszkodna jelenlétük miatt, nem-e azt 
felelnék neki: „Dobd ki őket és nem lesz bajod 
velük \ ü

Hasonlóan kellene az embereknek a betegsé
gekkel szemben eljárni, mert ezek csak a fej, to
rok és mell elpuhultságából erednek.

A fejre csakis oly kalap vagy kendő kerüljön, 
mely a hideg tulerős behatásától némileg megóvja.

A nyakat úgy körülcsavarni (bármivel történ
jék) hogy levegő hozzája egyáltalán ne félhessen, 
nem tanácsos; a nyaknak a levegővel való folytonos 
érintkezés által edződnie kell. A nyak ruházata minD 
egy a test ruházatának szegélyét képezze csak.

A ki nyakát legkevésbé burkolja be és a leve
gőnek szabad tért enged, az legjobban edződik to= 
rokbojok ellen.

Körülbelül 40 évvel ezelőtt az egyetemi hallga
tók télen-nyáron az úgynevezett tanulósipkával föd
ték fejüket, nyakukat pedig egy szalag szélességű 
kendövei, de azért egészségesnek és boldognak érezték 
magukat. A ki most is követné e példát, sok bajtól 
maradna ment.

40—50 évvel ezelőtt oly egyszerű Vblt a nők 
fej és nyak ruházata, hogy a mai nők példát véve 
róla, egészségükért tehetnének valamit.
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Akárhány lesz olvasónőim és olvasóim között 
kik azt fogják mondani:, lerántom magamról a divat 
condráit és oly egyszerűen fogok ruházkodm, mint 
ezt itt olvasom, mint elődeink is lették.

Csak lassan, ez nem megy csak úgy, hü bele 
Balázs, nem oly könnyen.

A gazda, ki munkakerülő gazoknak adott szál
lást és dédelgette, ápolta őket, nem dől hat ja ki 
ezeket minden további teketória nélkül, mert eset
leg azt érné el, hogy ö lenne a kidobott. Elő
vigyázatos és okos módon kell őket nyakáról le
ráznia. Épen igy lehetetlen a betegség kellemetlen 
vendégeit hirtelen és kérlelhetlen kezelés által meg
semmisíteni ; vigyázva és kíméletesen kell eljárnunk.

A kezeket is ki kell tenni a szabad levegőnek, 
hogy edzettek és feladatuknak megfelelni képesek 
legyenek. A kezek a különféle munkák végzésé
nél a legkülönfélébb változásoknak vannak kitéve. 
Majd túlságos meleget, majd fagyasztó hideget kell 
türniök; vizesek most, szárazok nemsokára. Ez főleg 
a nőknél van igy A kezek edzése leginkább a levegő 
— a hideg és meleg változó behatása következtében 
lehetséges. Nyáron meleghez, őszszel hideghez szok
nak a kezek, úgy hogy a nyár forróságát és a téli 
fagyot egyaránt el tudják viselni. Meg kell azonban 
itt jegyeznem, hogy igen nagy hideg beálltával, vagy 
oly foglalkozásnál, melynél a kezek ténylegesen nem 
mozognak, mint hordás, kocsizás stb., keztyük vise
lése tanácsos.

Midón a kezek edzéséről van szó, ismét csak a 
40—50 évvel ezelőtt élő nőket kell követendő pél
daképen felemlítenem. Ingujjuk a felső kar közepéig

3*
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ért és munkánál a kar levegőnek és időjárásnak 
volt kitéve. Csak télen lettek egy hosszú ujjú felöltő 
által megóva.

A leányok büszkék voltak, ha erős, izmos kart 
és minden időjárás ellen edzettséget mutathattak. 
Ezeknél vérhiány vagy fagyás nem létezett. Ezért 
minden hivatásbeli munkához kellő erővel és kitar
tással is bírtak.

A karok mai ruházását tekintve, épenség- 
gel nem csodálhatjuk, ha ezek fonyadtak, gyöngék 
és időváltozások irányábah tulérzékenyek. Annyira 
vitték e téren a levegőkizárási műveletet, hogy holmi 
prémes kézelőket, úgynevezett érmelegitőket találtak 
fel, melyek a levegő közlekedésének áthatlan gátját 
képezik. Ezen eljárással a divat rabszolgái elsatnyi- 
tották karjaikat, görcsöket és rheumát szereztek, 
s a lesoványodott karok sajnálatra méltó külsőt mu
tatnak.

Hasonlítsunk össze egy ar-czban, nyakban, kar
ban és kézben edzett embert egy elpuhulttal, ki már ta
vasszal és őszkor fázik, télen pedig egyáltalán nem 
tud magán segíteni, s csakhamar be fogjuk látni me
lyik kettő között a boldogabb.

Ha komolyan az edzéshez látna mindenki, úgy 
általános jólétről, több erőről, kitartásról lenne gon
doskodva és mindez az életet jóvá, kellemessé tenné.

Ha a testet egyrészt edzés által kell ellentálló 
képessé tenni, másrészt ruházat által is meg kell 
óvni a hideg ellen. Hiszen tél idején a veréb is téli 
bundát visel.

50—60 évvel ezelőtt csak vászon és részben gyapot 
ingeket ismertek. A szegény emberek durva vászon
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ingeket hordottak, melyek alig voltak finomabban 
szőve, mint a mai zsákvászon.

Az ilyen ing azonban nemcsak tartós és olcsó 
volt, hanem a hideg ellen is kilünö védelmet nyújtott.

Ezen ingek oly hosszúak voltak, hogy nemcsak 
a felső testet fedték, hanem az alsónak egy részét 
térdig is, azonkívül böek annyira, hogy a feh 
söruhák felvételekor ránezokat képeztek.

Ha a meleg megóvása és fentartása a ruha 
feladatát képezi, úgy az ilyen ing legjobban felelt 
meg czéljának, mert a ránezok között átmelegedett 
levegő képződött.

Ezáltal a hideg behatása megsemmisült. Ezen ru* 
hára azután egy másik jutott, mely mint az első a 
meleget bent tartotta és a hideg ellen védett. 
Ez is vászonból volt készítve, s csakis öreg és tö
rődött emberek viseltek egy gyapot vagy llanellka- 
bátot. E fölé azután a tulajdonképeni felső burok ke
rült, mely vagy durva vászonból vagy munkásoknál kit- 
tölyböl állt. A nadrágok munkások számára majdnem 
kizárólag durva vászonból, kittölyből készültek. Csak 
kevesen viseltek alsó nadrágot és ezeket is vászon
ból. Kivételese 1 az is előfordult, hogy gyapjú alsó
nadrágokat hordtak, de ezek felett a a felső nadrágok 
kizárólag durva vászonból vagy kittölyből voltak ké
szítve. Az ilyen ruházat jó meleg, e mellett olcsó volt 
és kitartó s akárhány ember létezett akkor, kik 80 
életévüket túlhaladták. Ma az olyanok száma jóval 
megfogyott.

Azon ruházat még mindezek mellett azon jó 
tulajdonsággal bírt, hogy az ing úgyszólván a bőr
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keféjét képezte és fokozó,lottabb tevékenységre ser
kentette azt.

Vasár és ünnepnapokon a ruházat részben 
gyapjúból, másrészt bőrből állott.

Svábországban általános volt a börnadrágok 
viselete. Ezek nem voltak drágák néhány évig hasz
nálhatók maradtak és a hideg ellen jól megóvták az 
embert.

A posztókabátok is általánosan viseltettek va
sár- és ünnepnapokon, főleg az erősebb nem által 
s miután akkoriban a posztó jobb volt a mainál, 
sok ember ünneplő kabátját 10—20 éven át hor
dotta.

Mennyivel olcsóbb volt a ruházkodás a mainál.
A nők a vászoning felett egy gyapot, vagy 

gyapjú ruhát viseltek, mely testüket a hideg ellené
ben jól megóvta. A nők felső ruhája falun majdnem 
kizárólag erős gyapjúszövetből állott.

Körülbelül 40 év előtt tűntek fel az első gyap- 
juingek, de nem voltak a falusiak ínyére, mert Iliden 
geknek találták őket.

Továbbá arról panaszkodtak, hogy ezen ingek 
a test izzadása alkalmával a bőrhöz tapadnak és ez
által fázást és kellemetlen érzést idéznek elő. Azon
kívül, ha izzadás következtében nedvessé lettek, nem 
száradtak meg oly gyorsan, mint a vászoningek.

Azt is tapasztalták, hogy sokkal gyorsabban 
lesznek piszkossá mint a vászoningek. Az alsóingek 
tehát alig leltek kedvelőt, mig a gyapjúból készült 
felső ruhák annál többet.

Ma azonban a divat sem vászon sem gyapjú 
ingeket nem hordát az emberekkel, hanem valóságos
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gyapjufclsőbörrel burkolja be őket. Nemcsak gyopju- 
ingck, hanem szorosan testhez simuló nadrágok s 
£gyéb ily ruhadarabok is állanak rendelkezésre.

Kíváncsi vagy talán nyájas olvasó, mint véleke= 
dem e divatról, feleletem: ,Sohsem törődtem a di
vattal. A legszegényebb osztályból származom, azért 
legegyszerűbben szeretek ruházkodni és vajmi keve. 
set törődöm azzal, mi it cselekszik ezt mások. Amire 
azonban a gyapjú alsó nadrágok és ingekre vonata 
kozólag tapasztalataim oktattak, a következő :

Számosán jöttek hozzám,kik tetőtől talpig rhe- 
umafészkek voltak és görcsök által kinoztattak ; 
majdnem rendesen kisült , hogy gyapjú alsóingeket 
viseltek. Ugyanezt tették azok is, kik azután hideg 
lábakról és vértolulásról panaszkodtak. Csak 
két Ízben történt, hogy oly férfiak, kik teljesen 
rheumatikusak voltak, kérdésemre, vájjon gyapjúin = 
geket viselnek-e, azt felelték: Nem, vászonin
geket, de csak két hét óta.

A falusiaknál, kik nehéz munkával fáradnak, 
sokat izzadnak, erős természettel bírnak és edzettek, 
rheum itikus állapotok, görcsök stb. azelőtt ritkán 
fordultak elő, de nem emlékszem, hogy a görcsök 
által kinzottak közül, kik felkerestek, csak egy 
létezett volna, ki gyapjualsóinget sohsem viselt.

Hysterikus betegségek azelőtt csak nőknél vol
tak észlelhetők, ma — mint erről egy orvos biztosí
tott — ezen betegségben férfiak is szenvednek.

Nem akarom mindezt kizárólag a gyapjú ing 
Viselésének tulajdonítani, de tapasztalataim arról 
győződtek meg, hogy legtöbb esetben ebben rejlik az ok.

De hogyan idézhetné elő a gyapjuruha mindezt?
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A gyapjú közel fekszik a bőrhöz és jóval több 
meleget fejleszt mint a vászon; e hőséghez az anya
got azonban a testnek kell szolgáltatni, a melegedéi 
tehát a test rovására történik.

Ha a gyapjuing teljesen átmelegedett, a meleg
ség kihat rajta, nagyobb hő fogyasztás történik tehát, 
s ismét csak a test sinli meg. Ha továbbá a test az 
ágyban egy vagy több gyapjutakaró alatt fekszik, úgy 
ezáltal és ismét csak saját kárára fejleszti a fokozó- 
dottabb meleget.

A fokozódott meleg következtében a hideggel 
szemben érzékenyebb lesz, mert elkényeztetett és 
mert annyi természetes meleg elvonása által gyön
gítve is lett. Ezért a hideg könnyen idéz elő rheu- 
matikus és görcsös tüneteket, ha gyors átmenet tör
ténik szobából a szabadba, melegből a hidegbe, vagy 
fordítva.

Különösen éjjel, ha a takaró az egész testet 
nem fedi, vagy egyik-másik testrész a levegőre ke
rül, történik a meghűlés legkönyebben. S így éjnek 
idején sokan, ahelyett, hogy fáradt testüket kipihen
nék, másnapra kézben vagy lábban, nyakban, vál- 
lakban, avagy a test más részében rheumát sze
reznek.

Esetleg azt is kérdezhetné valaki, miért nem 
szabad finom vásznat használni, minő hátrányai van
nak ennek? A felelet ez:

A finom vászon csak kevéssé akadályozhatja 
meg a test melegének kipárolgását és e vászon kö
rülbelül olyan, mint egy vékony fal, mely a meleget 
belül, a hideget kivid tartani nem képes^ A testnek 
a finom vászon ing kevés védelemmel szolgál. Ha



pedig a test izzadni talál, a finom vászon gyorsan 
átnedvesedik, odatapad a bőrhöz és csak nehezen 
fog száradni. Tudvalevőleg a bőr a pórusokon át 
kigőzölög. A kigőzölgőtt, kiválasztott anyagnak el 
kellene száradni a bőr felületén és az ingen, a durva 
vászonból készült ing nemcsak e váladékot szívja 
magába, hanem a bőrre szár adottat is ledől zsölve 
mint már mondottam, úgyszólván egy kefét helyet
tesit.

S épen a durva vászon az, mely nemcsak töb
bet szí magába, de gyorsabban is szárad. Azonfelül, 
az elszáradt váladékot, a korpát ledörgölve, bőr
ápoló szert képez.

Egy gyapjuingviselő azt mondta: „Azért vise
lem ez inget, mert ez izzadtságot felszíva, a ned
vesség érzetétől megszabadít.u

Megengedem, hogy ez így van; de vájjon meg 
fog-e a gyapjú oly gyorsan száradni, minta vászon? 
S a bőr, oly tisztán és szárazon lesz-e tartva a gyapjú 
mint a vászon ing viselésénél ?

Fogjál egy gyapjú és egy vászoninget mártsd mint; 
kettőt vízbe, akaszd fel szárítás czéljából és figyeld 
meg, melyik lesz előbb száraz. Azt fogod találni, 
hogy a gyapjuingnek jóval hosszabb ideig kell szá
radni, mint a másiknak. S ha a levegő csak oly ne
hezen képes a nedvességet a gyapjúingből eltávolí
tani, ez talán gyorsabban szárad majd a bőrön a 
ruhák alatt ?

Azt állítom, hogy gyapjuing viselésénél csak 
nem érezni a nedvességet, de a bőrön — erről meg
győződtem — folytonosan nedves piszok található, 
mely nem szárad és le sem dórgöltetik, mint ez a
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durva vászoningnél történik. Azután az ilyen gyap- 
juing az izzadtságtól kellemetlen szagu lesz.

Továbbá mily nehéz az ilyen ingből minden 
piszkot eltávolítani; csak a régi gépekre emlékezte
tek, melyek azelőtt a gyapjú tisztítására használtattak.

Meggyőződésem, hogy csak kevés gyapjúdig sza= 
badul meg a testből felszitt szenytől teljesen.

Ha azonfelül a gyapjú és vászon eredetét ku
tatjuk, szintén az utóbbi előnyösségéről fogunk meg
győződni. A vászont oly növény szálaiból készítik, 
mely szabad ég alatt, szabad levegőn a nap sugarai 
nak behatása alatt tenyészett. A gyapjú alatt ellenben 
az állat bőre is no, annak zsírjából szerzi táplálékát. 
Egy közmondás igy hangzik: „Nincs oly nyáj, mely
ben rühös juhok, fertöztető betegségekkel nem létez
nének." S ki merné állítani, hogy a betegség anyaga 
nem hat a gyapjúba is? Ha igy van, úgy ismét 
a gyapjuingekből ez anyag könnyen hat át a testbe, 
mi előnyös épenséggel nem lehet.

Sohasem hallottam, hogy egy orvos, üszők, vagy 
seb gyógykezelésénél mint tépést gyapjuszálakat al
kalmazott volna, ez mindig tiszta vászonból állott. 
S miért történik ez?

Miattam bárki, bármit viselhet, engem ezen so= 
rok megírásánál nem üzleti érdek vezérel, vagy más 
haszon. Minden előítélettől menten és meggyőződés 
hangján szólok, mely dús tapasztalataim eredményét 
képezi.

Ha valaki tanácsomat kéri, ez igy hangzik: Vi
selj bőrödön egy durva vászonból készült inget; ez 
a test melegét visszatartja, a bőrt tevékenységre 
serkenti, könnyen tisztítható — ez tiszta viselet.
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S ha valaki azt mondja, hogy egy gyapjuinget 
3, sőt hat héten át lehet viselni, a mint ez gyakran 
történik is, annak ezt felelem : Hiszen a vászon in
get is lehet ennyi ideig viselni, csakhogy a piszok 
láthatóbb lesz. Étvágygerjesztőnek 21 napi .vi
selése után a gyapjú ing sem mondható.

Meg kell azonban itt jegyeznem, hogy a gyapjú- 
ingről eddig mondottak főleg oly ingekre vonakoz= 
nak, melyek szükek és finomak. Egész más, ha bö 
és durva ingekről van szó. Az ilyen ing viselésénél 
a bőr dörzsölés által tisztitatik, a levegő hozzá
férhet.

Azelőtt a munkások hétköznapokon, olcsósága, 
tartóssága és melegsége miatt kittölyből készült nad
rágokat viseltek, ma ezek teljesen kimentek a di
vatból és helyükbe gyapjúból készültek léptek. Főleg 
csak azt szándékszom itt feltüntetni, mennyivel ol
csóbb volt a szóban forgó ruházat a mainál. Egy 
kittölynadrág teljesen készen egy forintba került, 
mennyibe kerül egy gyapj u posztóból készült ma, 
azt mindenki tudja. Minő olcsó volt továbbá az ing 
durva vászonból és mily drágán adják a mai gyap- 
juingeket! S igy van ez valamannyi . azelőtt viselt 
ruhával. Sokkal olcsóbbak voltak a maiaknál.

Egy ízben azt kérdezték tőlem: ajánlom-e 
vagy sem a bőrnadrágok viseletét.

Feleletem következő lég hangzott :
A bőrnadrágokat, úgy mint azelőtt ma is viselik 

némely vidékeken, meleget jól tartanak, különösen 
a szarvas vagy más egyéb bőrből készültek ; azon
felül igen tartósak. A ki csak vasár- és ünnepnap 
viseli 10—20 évig szép ruhával rendelkezik. Ha be*
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szerzésük drága is, mégis tartósságuk miatt legol
csóbbak. Csak egyet kell megjegyezni, ha a bőr? 
nadrág szűk, úgy megakadályozza a transpiratiót, 
tehát olyan lesz mint a gummiból készült. A trans. 
pirátio megakadályozása következtében torlódások 
és igy betegségek fognak keletkezni.

A börnadrág télen a hideg ellen kitűnő óv
szert képez, nyáron pedig állítólag hüsitőleg hat, mi
után a hideg behatását gátolja. Azonfelül nyárra köny- 
nyebb nadrágot lehet választani, hiszen ilyenkor a 
madár tollazata is vékonyabb.

Gyakran már azt is kérdezték tőlem, mi né
zetem az alsónadrágokról, ajánlhatónak tartom-e 
őket, s ha igen, minőket.

Hogy nyáron ezen ruházat viselésese telje
sen szükségtelen, az magyarázatot sem igényel; egy 
posztó nadrág elegendő meleget fejleszt s ki nyáron 
ilyenben fázik, azt az alsó nadrág sem képes átme- 
legiteni.

A posztó nadrág azonban ne legyen szűk.
A mi a gyapjú alsó nadrágot illeti, tapasztalat

ból mondhatom, hogy sokan jöttek hozzám, kik 
egy-két, sőt három ily alsó nadrágot viseltek s fő
leg fázásrói panaszkodtak, mely még fűtött szobában 
is kínozta őket,

Ha a tél annyira hideg, hogy a posztó nadrág 
nem tesz elegendő szolgálatot, igy az ingnél mon
dottak alapján a durva vászonból készült alsónadrá
got ajánlom.

A gyapjualsónadrág az alsó testet annyira el
kényezteti, hogy könnyen áll be az izületi csúz vagy
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görcs és akor — tudvalevőleg — a kellemes életnek 
vége szakadt.

A mi a szűk nadrágokat illeti, melyek hordása 
most divatossá lett, valóban örvendek hogy nem 
kell viselnem. Eltekintve attól, hogy ezomb és láb 
valóságos kényszerzubbonyban vannak, azonfelül az 
edzést is nélkülözniük kell és csúzos állapotokra kap
nak hajlamot.

Egy bő nadrágba könnyen fér levegő, mely a 
természetes meleget kisebbítve, a lábaknak enyhébb 
hőfokot ad.

Ez nézetem nevezett ruházati cikkekről.
Különben a választásnál mindenki tetszése sze

rint cselekedhető.





A lábak megóvása hideg ellen.
Mint a fej, nyak, arcz és kezek, úgy a lábak 

levegőnek való kitevése és azáltal! edzése okvetlenül 
szükséges.

Hiszen a lábak a meghűlés veszélyének kétsze
resen vannak kitéve, a mennyiben nem csak hideg 
levegővel, hanem ezenfelül hideg földdel érintkeznek. 
S mint minden, úgy a vér is felfelé törekszik, a mellbe, 
a fejbe nyomul, a lábakat vérszegényen, sőt gyakran 

\érnélkül hagyva, pedig a lábaknak is meleget tar
toznék nyújtani.

Minél több vér van a lábakban, annál mele
gebbek és minél kevesebb, annál hidegebbek lesznek. 
Azért főtörekvésünk láoaink edzése legyen, mert vér
tartalmuk és melegük az edzéssel fog lépést tartani, 
ellenben minél elkényeztetebb a láb, annál minimá- 
lisabb lesz vértarcalmuk, mert a vér és vele a testi 
meleg a láb gyöngülése szerint fogy.

Fontos körülményt képez tehát a lábak edzé
sének módjával való megismerkedés.

Mint az arczot, melyet nem a kályha melege, ha
nem a levegővel való érintkezés által edzünk, ügy a 
lábakat is a levegő behatása által kell edzeni. A ki 
ezt nyáron gyakran teszi, annak lábai télen az idős 
változást könnyen el fogják viselhetni. Az ilyen Iá-
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bakat a tél alig bántja, főleg, ha edzésük télen át is 
gyakoroltatok és mindenféle óvszerek által el nem 
puhitatnak.

A lábak időjárás elleni fővédsszközének a ha
risnyát tekintik. A legjobb harisnyák bizonynyal a 
vastag lenfonalból kötöttek, mivel a természetes me
leget legjobban képesek fentartani. Harisnyákhoz in
kább lehet gyapjúszövetet használni mint inghez, mi? 
vei a levegő a lábaknál nagy hőség képződését el
lensúlyozza.

A lábak második óvszere a csizma, vagy czipő.
Itt a választás bizonyára helyes, miután a jó 

bőr legczélszerübb védeszköz hideg ellen és a ned
vességet té távol képes tartani; hiszen semmi sem 
veszélyesebb, mint ha a nedvesség a czipőkön át 
hat be.

A czipő és harisnya ne legyen szűk; minél több* 
levegő van bőr és harisnya között, annál előnyösebb 
ez a láb hómérsékére.

Ha azonban a harisnya szorosan odatapad a 
lábhoz és a cipő oly kicsiny és szűk, hogy inkább 
kínzó- mint melegséget tartó és nedvességet kizáró 
eszköz, úgy a vér kellő hőfokot fejleszteni képtelen, 
a hideg kívülről könnyebben hat be, az igy kezelt 
vér a felsőtestre húzódik és a szegény ember lábai 
fáznak. Az a visszahúzódó vér pedig többféle baj 
csirája. Ha a fejbe lép, főfájást okoz, ha a mellbe 
úgy nehézségek előidézője lesz, ha az altestben ma
rad, kellemetlen állapotokat eredményez. *

Legnagyobb visszahatást szül azonban az, hogy 
a befelé ható vér a bensőben vértelenséget okozva, 
az uj vér képződését megakadályozza és igy vér
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szegénységet idéz elő, mint ezt számtalan példa bi
zonyítja.

Hány ember nyomorítja el lábujjait azáltal, 
hogy szűk cipőket visel. Az ilyenek előbb vagy 
később ezen hiúságukért betegeskedéssel vagy nehéz 
szenvedésekkel fognak lakolni.

Szükséges annak megjegyzése is, hogy a lá
bak ilynemű összeszoritása esetén a vér a külső ré
szekbe hatni egyáltalán nem képes és ennek követ
keztében vértorlódásoknak és üszkösödéseknek kell 
létesülni, sőt a folytonos dörzsölés által — és erre 
néhány példát tudok — vérbomlás is mutatkozz 
hátik.

Teljesen érthetetlen előttem, hogy létezhetnek 
olyanok, kik a Teremtő által alkotott szervezeteket 
másképen akarnák, mint milyenek eredetileg.

Miután a mezitlabjárás a lábak edzésére ki
tűnő szer, boldogok azok, kik hivatásuk folytán 
nyáron gyakran járnak mezítláb, mint p. o. a föld
művesek, mert ezáltal egészségüknek használnak. 
Nem kell azonban hinni, hogy mások, kik foglalko
zásuk mellett mezítláb nem lehetnek, lábukról ily 
módon egyáltalán nem gondoskodhatnának. Vájjon 
szégyen-e, ha valaki szabad óráiban kertjében, 
vagy valahol a mezön, avagy otthon a nedves kö
veken idönkint mezítláb sétál? Avagy nem-e lehet 
este lefekvés előtt a szobában mezidáb fel s alá sé
tálni, hogy a levegő a bőrrel érintkezhessék s ez= 
által a vért lefelé terelve a lábakra edzőleg has: 
són? Ha ez megtörténik, úgy nem fog minden cse
kély időváltozás kellemetlen didergést okozhatni

Ha az ilyen mezitlábjárás mellett a 1 ,<at
4Kneipp: Hogyan éljünk
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néhányszor hideg vízbe dugnák, hogy ezáltal a láb
hőség fokoztassék és a lábak még jobban edződ
jenek, ez aligha okozna több fáradozást, mint meny-, 
nyit az ezzel járó egészségi állapot érdemel. Hiszen 
igen kellemes érzés a lábak naponkint néhányszor! 
oly didergése, melynek ellenszeréül aztán esetleg 
kályhán melegített vastag nemez czipők alkalmaz
tatnak. És bizonyos, hogy az ily kellemetlenségekre 
alkalmassá teszi magát az, ki a helyett, hogy 
lábait edzené, azokat elkényezteti.

Nem hihetem, hogy létezhetnének lábizzadás- 
ban szenvedők^ ha a lábak kellő edzésben része
sülnének ; azt sem hiszem, hogy észszerű edzés mel
lett köszvény keletkezhetnék.

Az utóbb jelzett, annyira fájdalmas betegség 
gén, kevés kivétellel mindenki nevet; történik ez 
azért, mert bárkinek meggyőződése, hogy e beteg
ség elpuhultságból ered.

Nem szabad említés nélkül hagynom, hogy a 
szövetből, nemezből, vagy prémből készült ott
honi cipők, az elpuhitás egyik leghathatósabb esz
közét képezik. A mondottakból mindenki meg fogja 
érthetni, hogy miért. Minő visszaható főleg az, ha 
az ágyat lefekvés előtt átmelegitik, vagy melegítő 
üvegeket alkalmaznak, stb!

Hogy tehát valaki szerencséjét, egészségét, éle
tét lehetőleg huzamosan bírja, tanácsos lábainak ész* 
szerű edzése.

50—60 évvel ezelőtt nyáron kevés kivétellel 
minden vidéki mezítláb járkált. 22. életévemig ma= 
gam is tettem ezt. Amint tavaszszal a hó elolvadt,
kezdődött a mezítláb^ októberig, sót no-
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vemberig tartott De minő edzettek voltak a lábak 
akkor! A divattal más ruha daraboknál sem igen 
törődtek és igy az egész test edződött. Semmit, 
vagy nagyon keveset tudtak azon -gyermekbetegsé
gekről, melyek a kicsinyeket ma megtizedelik.

Parasztoknál izületi csuzról vagy görcsös álla; 
pólókról sohasem hallottam.

Ma azonban a bölcsőben nyugvó gyermek ezt 
ezomázása divat szerint történik és mindenki, még 
a legvénebb is hódol a divatnak.



Divat-esztelenségek.

A nők három-négy ruhát viseltek és visel
nek ma is, mindamellett még gyapjú ah ónadrá
gokra is van szükségük. Pedig épen ez képezi az 
clkényeztetés főszerét és igy a betegségek indokát. A 
levegő a bőrtől a mennyire csak lehet távol lesz 
tartva és ez ilyképen elpuhitva. Ha a nőknek az élet 
az egészség és hivatásukhoz szükséges erő kedves, 
úgy testüket, kiválóan pedig a lábaka; lehetőleg ed
zeni törekedjenek.

Egy másik baj, mely azelőtt csak városokban 
volt észlelhető, ma már a vidékre is eljutott. A fű
zésről szólok.

Ezen divat az ötvenes években lett által i nos 
és akkoriban számos lapban olvastam az általa oko
zott halálesetekről.

Borzasztó, hogy a divat szelleme még a Te
remtő ellen is küzd és az emberi testnek más alakot 
szándékszik adni; az ily divatszellemet követni gya- 
lazat.

Jól tudom a divallu lósitók és % hiú, . döre 
nők kaczagnak r.'jtain és njvetsigesse ^zik beszé-
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demct. Oh, de máskép beszélnek, ha őiültségük tönkre 
tette őket! Sok anya, minden lehetséges bajjal jött 
hozzám, és be lehetett nékik bizonyítani, be is kel
lett vallaniok, hogy nyomorúságukat teljességben a 
hódolatrak köszönhetik, melylyel a divatnak adóztak.

Ezen rettentő divat ellen már akkor is felszó- 
lamlottak és az újságokban bizonyítgatták, mint teszi 
tönkre a test (gy részét a gyalázatos füzesi szen
vedély.

Ki szűk harisnyakötöket visel, rendesen érdaga
natokat (ércsomókat) kap lábain, mert ezen harisnya- 
kötök a vérkeringést akadályozzák. Ki nyakkendőjét 
szoros] a köti, ugyanilyen okból vastag nyakat szerez 
és az állandó, esztelen lüzés ne akadályozná meg a 
vérkeringést és nem lenne számtalan baj előidézője?

Egy anya teljesen vigasztalhatlanul jött hoz? 
zám és arról panaszkodott, hogy közel 6 esztendő
ben 4 holt gyermeket szült és oka az. hogy gyer
mekkorától férjhezmenéséig fűzőt viselt, egész teste 
elszükült és semmi reménye, hogy ezen bajtól valaha 
megszabadulhat.

Bár az emberek gyakrabban látogatnának el 
halottas házakba és néznék, mint adnak a halottra 
minden fűzés mellőzésével egy egyszerű ruhát, ha 
meggondolnák, hogy itt minden divat végét érte, azt 
hiszem több megfontolással cselekednének és nem kö
vetnének minden őrültséget vakon

Az anyának, ki leányát őrzi, nem szabad meg? 
engedni, hogy ily ártalmas, öt hivatására képtelenné 
tevő divatot kövessen.

Egy másik dőreség az, hogy a test nem egy 
formán luháztatik Ha azelőtt az úgynevezett krino-
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lin volt divatban, ma a test alsó részén egy tevepú* 
pót hordanak,

Talán azért viselik ezt, hogy a test alsó részén 
a meleget folton fokozva, az annyira kellettretlen 
aranyeret fejlessze ? Ha igen, úgy e divat helyesen 
lett választva.

Ha az ilyen ostobaságot akkor ajánlaná valaki, 
midőn még divatossá nem lett, a szólót őrültnek 
tartanák és joggal; mivel azonban a divatszellem 
könyvekben, írásban és képben terjeszti dőreségeit, 
a hallgatónők tátott szájjal fülelnek és pontosan 
követik a hallottakat.

Azt hiszem, hogy az ember egészsége iránti 
első kötelessége, testén a ruhákat úgy viselni, hogy 
azok sehol sem szoruljanak és szorítsanak ; az ilyen 
szorítás a fiatal testet fejlődésében akadályozza, a 
kifejlettet pedig hivatásának teljesítésében.

A ruhák a váll által legyenek hordva és csak 
annyiban záródjanak a testhez, hogy azt mozgásában 
és munkájánál ne akadályozzák.

E helyen arra kell mindenkit intenem, hogy 
nyakát szűk inggel vagy gallérral meg ne szorítsa. 
A beszélőszervekre ez oly nyomást gyakorol, melyet 
állandóan elviselni képtelenek. A vér keringésében 
akadályoztatik, torlódások képződnek, a beszélőszer
vek gyöngülnek, vagy teljesen elsatnvulnak. S hogy 
az ilyen bajok gyógykezelése igen nehéz, sót gyak
ran lehetetlen, ezt szomorú tapasztalataim bizonyí
tották.

Ezzel azt hiszem, a ruházkodásra vonatkozó 
legszükségesebbet elmondottam, a amennyiben a ru

5Í
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házat a hideg elleni óveszközül szolgáljon. Ismételten 
a madár példájára hivatkozom, melynek ruházatáról 
a Mindenható gondoskodik. Mint a veréb két kabá
tot kap, egyet télié és egyet a nyár tartamára: úgy 
az ember is ily módon gondoskodjék ruházatáról, 
mely az évszakoknak megfelelő legyen.



Meleg elleni védelem.

Az előzőkben a hideget és meleget két egymás 
ellen bírókra kelt óriáshoz hasonlítottuk.

Mint védekezzünk a hideg ellen, már meg lett 
mondva; most azt vagyok elmondandó, mint kell a 
meleg ellen védekezni, miután ez épen annyira ár= 
talmas lehet mint a hideg. Az ember testét a hideg 
ellenében edzés és ruházkodás által óvhatja meg s 
a nyomasztó bőséget hasonló módon teheti elvisel
hetővé.

Bátran állítható: ki a hideg ellen edzett, ezt 
elviselni képes, annak a hőség sem fog elvisclhctlen 
lenni, miután edzett test hideg és meleg irányában 
egyaránt kevéssé fogékony.

A meleg elleni edzésnél első tényező gyanánt 
ismét csak a levegő szerepel. Öszszel, a meleg csök
ken és a levegő hidegül, mig tavrszszal ennek ellen
kezője történik; a levegő e fokozatos kihűlése vagy 
átmelegedése a testet a hőség vagy hideg ellen fo
kozatosan edzi. így tehát az, ki testétől a levegőt 
távol nem tartja, a nyár hőségét a tél hidegségét 
egyaránt baj nélkül fogja elviselhetni.



A levegő az emberi lest fokozatos átmeneti 
közvetítőjét képezi melegről hidegre és fordítva s aki 
ezen közvetítőt mellőzzi, kell hogy e mellőzés követ
kezményeit érezze.

De nemcsak a hömérsék lassankinti magasbo- 
dása vagy csökkenése, hanem a hőfok nappal és éj
jel, reggel, délben és estve mutatkozó eltérései által 
is edződjék az ember teste. Ezért a földmives, ki a 
nap bármely szakában szabad ég alatt egy és ugyan
azon ruhában végzi munkáját, hideget és meleget 
minden változásával baj nélkül képes elviselni.

Mennyire különbözik ettől az, ki elzárkózik a 
szabad levegőtől. Ha a küszöbön át akar lépni, 
előbb orrát k< 11 kidugnia, vájjon ncm-e lesz vasta
gabb ruhára szükség:' Az ilyen a tél hidegségét és 
a nyár hőségét elviselni egyaránt képtelen, lomha, 
tehetetlen lesz, sőt beteg is.

Mindenki törekedjék testének levegő általi ed
zésével ellentálló képességet szerezni.

Minő ártalmassá lehet, ha valaki, ki nem ed
zett, magát a hőségnek kiteszi, bizonyítja a követ
ke ző példa:

A nyári szünidőkben egy leányeveló intézet nö
vendéke szüleihez igyekezett. Hét órai gyalogutat 
kellett tennie és e mellett kis podgyászát vinni. Az 
ut közepén azonban a hőség áldozata lett. Önkívü
leti állapotban találtatott meg cs 18 órával később 
meghalt. Egy parasztnak vagy parasztleánynak a 
hőség nem árthatott volna, de a szegény leány 
el volt kényeztetve.
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Más szert a hőség könnyebb elviselésére a 
megfelelő ruha szolgáltat. Ha télen vastagabb, mele
gebb ruhát viselünk, cseréljük fel ezt nyáron lehe= 
tőleg könnyűvel. Kiválóan tanácslom a 3—4 egymá= 
són hordott ruha viselésének mellőzését

Nem-e teszünk fejünkre nyáron vékony, könnyű 
kalapot, hogy a fej kigőzölgését elősegítsük ? így a 
testből a hőség könnyű ruházat viselése esetén és 
könnyebben fog kitódulni, a nap sugarainak beha
tását pedig az ily ruha ellensúlyozni képes. A ruha 
sohsern legyen testhez tapadó, hadd hasson a le
vegő enyhitöleg a test hőségére.

Harmadik óvszerem a hideg víz. Ez a fölösle
ges hőséget gyorsan távolítja el és rendes hőmérsék* 
letet állít elő, azonkívül pedig edzi a testet.

Ha valaki nyár derekán napon át a szabadban 
dolgozott, teste az est beálltával átmelegedett álla
potban lesz. Igaz ugyan, hogy az enyhe esti levegő 
némileg csillapitólag hat, de még mindig túlzott hő
fok marad a testben. S ha valaki 2 vagy 3 napig 
dolgozik ott künn, a hőség folyton fokozódni fog és 
csakhamar elviselhetlenné lesz. Ezen bajt a viz be
szünteti.

Ismertem egy szolgalegényt, ki nyáron át min
den este néhány perezre egy házuk előtt folydogáló 
patakba állott. Arczát és kezeit mosdotta meg és 
váltig erósité: »E patakocska lábaimból a fáradsá
got teljesen kimossa s egészen fürgének és erösödött- 
-nek érzem magamat fürdés után.*

Ha kívánságom szerint történhetnék, minden 
patakkal bíró helységben kis fürdőházat kellene áU
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talános használatra felállítani. Szent meggyőződé
sem, hogy ez mindenkinek hasznára válnék.

Minő jótétemény lennez ha nyáron át esténkint 
a megkínzott testből a túlzott hőséget egy fürdő ki < 
terelné és igy a hőség további fokozódását megaka- 
lyozná.

Ezért mindenki szerezzen alkalmat a fürdésre !





Ötödik fejezet.

Munka, mozgás és nyugalom.





Mozgás és nyugalom.

A folytonosan mozdulatlanul álló viz nemso
kára rohadni fog; használatlanul heverő eke meg
rozsdásodik.

így van ez az emberi testtel is.
Nem-e hasonlít a test egy géphez, mely oly finom, 

oly remek szerkezetű, hogy csak a nagy Teremtő 
volt képes feltalálni és megszerkeszteni. Általánosan 
az alkotás remekművének nevezik.

Ezen művészies gépezetnek, melynek az em
beri szellem lakhelyét és eszközét képezi, folytonos 
tevékenységben kell lenni úgy, hogy ezen gép még akkor 
is működik, ha a napi tevékenység végét érte és a 
pihenés ideje bekövetkezett.

A Teremtő maga is munkálkodást követel az 
embertől. Első lényének mondotta : „Arczod verejté
kében egyed mindennapi kenyeredet."

Ezen Isten-itéletnek a teremtés berendezése telje
sen megfelel; ki valamire szert óhajt tenni a földön, 
munkával kell megszolgálnia, különben semmit sem 
kap.

Munka által fokozódik az erő s minél erősebb
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az ember, annál inkább remélhet egészséget és kitár- 
tást. A töldmivesek tehát tagadhatatlanul a legboldo
gabb emberek; ha csak szerencséjüket megtudnák 
becsülni! A nap teljes fényében dolgoznak, a legjobb 
levegőt élvezik és munkájuk teszi őket erőssé, ed. 
zetté. Minél egészségesebb, s minél erősebb az em
ber teste, annál képesitettebb lesz szelleme. Ha a 
földmivesek észszerűen élnek és meggondolatlan el- 
hamavkodásokkal természetüket tönkre nem teszik, 
mindvégig legegészségesebbek és leghosszabb életűek 
lesznek.

A fölJmivesnek tehát csak ezt tanácsolhatnám: 
Élj okosan, becsüld munkádat, mert a szabad ég 
alatt végezheted, ne rontsd el magad, a jó levegőt 
melyet belélegzel és ne légy kíméletlen tested irányán 
bán azáltal, hogy nagyobb megerőltetésre bírod, mint 
mennyit elviselni képes, vagy röviden: ne légy meg- 
gondolatiéin önm igaddcil szemben !

A második helyet az iparosoknak juttatnám, 
még pedig azoknak, kiknek munkája az erőt és egész
séget fokozni képes. Szerencséjüknek tekinthetik, ha 
munkájuk m llett teljes napfényt és jó levegőt is éh 
vezhetnek.

Kevésbé előnyös azon iparosok helyzete, kiknek 
testi erejét a munka alig veszi igénybe. Eteknél teljes 
testi erő sohasem képződhetik. Különben, a túlságosan 
könnyű munka sohsem tesz jót a testnek, de főleg 
az ifjúságban nem. Igaz, hogy az ifjú munkával túl
terhelve ne legyen, de ennek ellenkezője sem mond
ható előnyösnek. Mint fokozódhatik az erő gyakor
lat következtében, bizonyítja a következő példa :

Egy 18 éves ifjú kis ujját akarta erőgyakorlat

u
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által edzeni, mivel kiváncsi volt, minő eredményt fog 
elérni, ha naponkint nagyobbodó súlyt emel. Az eme
lést kötéllel összekötött 2 darab téglával kezdette 
meg, melyre mindinkább nagyobb súlyt rakott és 
ezt naponkint néhányszor ismételte. Ezen gyakorlat 
közel 5 hónap hosszat tartott, s végre egy mázsát, 
100 fontot volt képes kis ujjával felemelni, Hihetet
lennek tartanám magam is, ha e fiút személyesen 
nem ismertem volna. Mellékesen még meg kell je
gyeznem, hogy a nehéz munka által a test különben 
is erősödött.

Egy szabó, vagy festő gyakorlat által sem hoz
hatná ennyire, mert a hivatásával járó foglalkozás 
testét nem erősíti.

Csak azt sajnálom, hogy az erő fenntaitása és 
fokozása érdekében az emberek alig tesznek valamit. 
Vagy egyáltalán nem tőrödnek vele, vagy oly eszte
lenül fognak hozzá, hogy az erő vagy sohasem foko
zódik, vagy túl megerőltetés által teljesen tönkre lesz 
téve.

A következőkben elmondott, például szolgálhat 
az iránt, minő előnyösen hat az észszerű megeröb 
tetés a testre.

A vidéki takácsok foglalkozásukat rendszerint 
csak télen űzik, nyáron a földeken munkálkodnak. 
Amennyire a téli munka gyér világításával és fulladt 
levegőjével a testi erőnek árt, ugyanannyit pótol a 
nyári napfény és üde levegő. Ezen munkafelosztás 
által a vidéki takácsok egészségük birtokában marad
nak. Rosszabb helyzetben vannak azonban a városi 
takácsok és hasonló mesterségünk, kik hivatásszerű

5Kneipp: Hogyan éljünk!
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foglalkozásuk tartama alatt levegőt, napfényt és erőt 
növelő izomgyakorlatot egyaránt nélkülöznek.

A jelzett foglalkozáson kívül igen sok létezik, 
mely az erő fokozására épenséggel nem alkalmas. 
Aki ezt nem hinné, állítson néhány czipészt, szabót, 
Írnokot :tb. ugyanannyi favágó és ács mellé és győ
ződjék meg arról, mennyivel különb erővel bírnak az 
utóbbiak.

Ha tehát sok hivatás az emberi erő fentarlá- 
sára és fokozására kellő alkalmat szolgáltatni nem 
képes, úgy szükséges, hogy az ily foglalkozással bí
rók erejüket bárminő munka által legalábbb idönkint 
gyakorolják, hogy a test valamennyi része kellő 
mozgásba jöjjön, nehogy egyes helyeken egészségtelen 
anyagok halmozódjanak össze és az ember úgy jár
jon mint az álló víz, mely nemsokára rothadásnak 
indul.

Az emberek egy másik osztálya pedig túlzottan 
nehéz munkával bír, s a testi erő jobban igénybe 
vétetik, mint tanácsos volna : e mellett ezek a leves 
göt és szükséges világosságot is rendesen nélkülözik. 
Ezeknek első, legszentebb kötelességük, a mennyire 
és a mennyit lehet tiszta levegőt élvezni és táplálko
zásukra lehetőleg legnagyobb gondot fordítani, csak 
egészséges és erősítő táplálékokat élvezni, melyek 
kemény hivatásukra kellő kitartást biztosit számukra. 
Ha mindez figyelmen kívül hagyatik, úgy az emberi 
gépezet nemsokára használhatatlanná lesz, s még mi
előtt a Teremtötöl megszabott idő lejárt volna, a 
szegény emberek elérték földi munkálkodásuk végét.

Sajnálom a bánya- és gyárimunkásokat, de két
szeresen sajnálatra méltónak találom őket, ha ma
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guk nem gondozzák egészségüket. A tápszerekről 
szóló fejezetben egészséges és erősítő táplálék ké
szítésére adom az utasításokat.

az ily egyének részére természetesen ismét 
csak a víz képezné azt a szert, mely erejüket fentar; 
taná, természetűket edzené s az egézségtelent, melp 
a levegő és világosság hiányában a testbe hatolt, ki; 
választaná. Sokan persze azt fogják mondani: Mit 
tehetek.? korán reggel munkához kell látnom, egész 
nap ahhoz vagyok lánczolva, s ha megjö az est, 
nyugalom után vágyódom; e mellett alig keresek 
annyit, a mennyi életfentartásomra okvetlenül szük
séges.

Tanácsom, melyet tapasztalataim által helyes
nek találtam, s melyet mint a munkások jóakarója 
és barátja adok, a következő: vízzel birtok és sem* 
mibe sem kerül, vagy alig valamibe. Szerezzetek egy 
egészen egyszerű fából készült fürdőkádat és töltsétek 
meg este vízzel; reggelre ébredve lépjetek bele gyomo
rig, maradjatok így egy ícl perczen át, öltözködjetek 
gyorsan testetek leszáritása nélkül és menjetek az
után munkára. Ez a testnek kiváló erősödést fog 
nyújtani. Ha este fáradtan és a nehéz munkától le- 
csigázva jöttök haza, járkáljatok a kádban 2—5 perez 
hosszat, ez a testnek nagy hasznára fog válni. A 
hőség és fáradtság el lesz hajtva és erősödés, fel
frissítés lép helyébe. Ha dolgotokat azonban teljesen 
lelkiismeretesen akarjátok végezni, úgy öntővel egy 
felső locsolást adassatok magatoknak, ez által a felső 
test, hol a legnemesebb és az élethez legszüksé; 
gesebb szervek vannak elhelyezve, erősítve és 
edzve lesz.

5*
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Ha a hőséget és fáradtságot ily módon mintegy 
kimostátok testetekből az éjjeli nyugalom élvezetes 
lesz és sokkal pihentebben, erősödöttebben fogtok 
reggelre ébredni.

Más alkalommal egy perczet tartó, ülő fürdőt 
lehet venni, ezt esetleg éjjel, az első álom után, az 
ágyból is. Ezen egyszerű alkalmazás kiválóan jóltevö- 
leg fog hatni.

ría pedig annyira szegények vagytok, hogy a 
kád beszerzése lehetetlen volna, úgy esténként 5— 
15 perczig a hideg padlón vagy vízzel leöntött kö; 
veken sétáljatok fel és alá, Ezáltal sok fáradtságot 
és hőséget vontok el a testtől, melynek vére a fej; 
bői és alsótestből, a lábakba lesz terelve, mi által a 
kédély szabadabb, nyíltabb lesz.

De még más tanácsot is adhatok A testet egy
két liter vízzel is kellőleg meg lehet mosni. Meg lehet 
ezt tenni éjjel felébredés alkalmával, reggel felkelés 
után és este lefekvés előtt; miután az utóbbi hatása 
nem mindenkinek egyaránt kedvező, meg kell állandó 
alkalmazás előtt egyszer kétszer kísérlem.

Ha mindenki követné ez egyszerű, de komoly 
és jóindulatú tanácsomat, hivatásának jóval könyeb- 
ben és örömestebb felelhetne meg és nehéz sorsán 
jóval könyebbitene. Hiszen meg lehet kisérleni min
dezt s aki a kísérletnél elővigyázatosan jár el, bizto
sítom, sohasem fogja megbánni.

Azt mondhatná most már egyik másik olvasó: 
Este rendesen átizzadva jövök haza. Ily állapotban 
nem merészkedhetem e kísérletre. Már az iskolában 
js arra oktattnak: a ki izzad, őrizkedjék a hideg víz
től. Ezen nézet az elterjedt helytelen tévedések
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sokaságának egyikét képezi. Hiszen oltani csak ott 
lehet, a hol tűz van! s nem tanácsolnám a hideg
víz használását, ha ez valamiképen megárthatna. 
Ki tanácsom követésének megkísérlésére csak kétszer - 
háromszor vállalkozik a jelzet nézetet dőreségnek 
fogja tartani. Csak egyre figyelmeztetem, ha izzad 
vetkőzzék le gyorsan, a gyomor tájékáig lépjen a 
vízbe, mossa meg hamarosan felső testét, aztán anélkül, 
hogy leszáritaná (a kezek, nyak, arcz, szóval a leve
gőnek kitett részek kivételével) öltözködjék gyor
san. Há teljesen meg akar e művelet veszélyte
lenségéről győződni, tapogassa meg literét fürdés 
előtt, közben és után s azt fogja tapasztalni, hogy 
izgatottság egyáltalán nem mutatkozik, ellenkezőleg 
jótékony csillapulás észlelhető úgy az érverésben, 
mint a lélegzetvételben.

Az emberiség nagyrészét túlzott szellemi munka 
foglalja el annyira, hogy tevékenységükre az éj egy 
részét is feláldozzák, tudományos kutatásokkal és ta
nulmányokkal foglalkoznak, életűket ezeknek szentem 
lik. Esetleg hosszú időig maradnak egészségük birto
kában, szépen haladnak tanulmányaikban és a 
tudomány valóságos tárházát képezik. Úgy cselekedő 
nek, mint a szorgalmas földműves, ki idejét teljesen 
kiaknázza és lassan-lassan jólétre, gazdagságra tesz 
szert. Ez a földmives azonban, mire megszerezte va
gyonát, erős és egészséges maradt, keresetmódja 
meg nem ártott neki, miután testi erejét a munka 
után növelte. A tudósnál ez aligha fog előfordulni. 
A testi erő a hivatástól gyakorlatban, működésben 
nem lesz tartva és igy idővel fogynia kell. Azonfelül 
pedig a szellem folytonos megerőltetése gyöngíti a
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test szerveit. A vér, mint minden más megerőltetett 
testrészbe túlzott szellemi munkánál a fejbe fog tó
dulni. Ezáltal és a folytonos ülő életmód következté
ben a test többi része a kellő táplálást nélkülözni 
lesz kénytelen. Ily módon a tudós kettőzött hőséget 
kap teste és a megerőltetett tanulás következtében 
fejébe tódult vér következtében feje részére. Ez a 
folytonos hőség természetszerűleg ép úgy emészti el 
a szervezetet, mint a tűz a fát.

Azonfelül a test sok része teljesen tétlen. A 
lábak p. o. időnkint a testet egyik helyről a másikra 
hordják, azután annyit pihennek, hogy idővel telje
sen lankadtak lesznek. A vér forróvá teszi a fejet, 
de hidegen hagyja a lábakat. Szükségszorüleg a vér
keringésben zavaroknak kell létesülni. Az ilyen na
gyobbrészt állandó tétlenség általa vér nem tartható 
rendes keringésben, s az altestben torlódások kép
ződnek. A fövéredények a helyen annyira vérdúsak, 
hogy véredénytágulások és aranyérnek nevezett cso
mók képződnek.

Az ilyen zavarok, valamint a rendetlen vérke
ringés kifolyását képező folyton váltakozó testi hőség, 
erősen visszahatólag működnek és igy számtalan be
tegség keletkezik, olyannyira, hogy el lehet mondani, 
miszerint a tudományokban gazdag ember egyúttal 
betegségekben is szerzett gazdagságot, de elszegé
nyedett egészség és testi erő tekintetében.

S sajnos, mi az ily betegségek következményei ? 
Sokaknál a fej véredényei nem képesek már a belé
jük tóduló vérnek helyt adni, valami csekélység kö
vetkeztében, vagy e nélkül is, egyik másik ver edény 
megreped, a vér az agyba tódul és a drága élet, a
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tudomány oly nehezen szerzett kincse megsemmisül, 
elenyészik.

Mások ugyan elkerülik az ily szomoiu véget, 
de szívműködésük a rendetlen vérkeringés következ
téden annyira meg van erőltetve, hogy úgy járnak 
mint az országúti vándorló, ki erő hiányában kime
rültén roskad össze. A fáradt szív beszünteti műkö
dését.

Ha az emberi test egyáltalán gépezethez hason
lítható, úgy egyszerűen azt lehet kérdezni: mint jár 
az olyan gép, mely folyton működik de sohsem lesz 
kenve, működésében piszkot és port szed fel, de soh
sem lesz tisztítva? Nem-e fog egyszerre működés-, 
közben megakadni, vagy eltörni? így járnak sokan 
kik a szükséges testi tevékenységgel nem törődnek. 
A test minden részébe elhasznált anyagok rakodnak 
le és megfertőzik, tönkreteszik a szerveket. Ha az 
ilyen testet belülről meg lehetne tekinteni, azt kel
lene mondani: itt a rombolás általános. A test ennek 
következtében összeroskad, s azt jegyzik meg: szél- 
hüdés érte.

A mondottakon kívül még számtalan, a testi tes 
vékcnység hiányzásából eredő betegségi tünettel les 
lietne példázgatni.

Ezen osztályhoz a tanulók és tudósokon kívül 
mindazok tartoznak, kik főleg szellemi munkával fog
lalkoznak és igy hivatásukban a test edzésére alkal. 
piát nem találnak, mig az teljesen petyhüdt nem lesz. 
Ha azután a test egy része már megszűnt életképes 
lenni, akkor a szervek végromlása, kezdődik mely 
mindinkább elharapódzik, mig az egész test életkép
telenné lesz.
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A hivatalnokok, főleg, ha hivatásuk szivükön 
fekszik, reggeltől estig folyton el vannak foglalva; 
egyes testrészeik kiválóan meg lesznek erőltetve, tör
ténjék ez gondolkodás, vagy esetleg más által. Az 
iiódák többnyire nem rendelkeznek kellő világítással, 
gyakran jó levegővel sem bírnak. Nem okvetlen szük
séges, hogy ily helyeken dohányozzanak, a levegőt 
már több ember lélekzetvétele is teljesen elrontani 
képes. Ehhez járulnak az esetleges nedves falak és 
más hasonló dolgok, melyeket irodákban vajmi gyak
ran észlelhetni. Nem e lesz a test ily helyen az egész
ségtelen anyagok bclégzése által gyöngítve? Ezzel az 
is egyesül, hogy a test munka által nem erősödik, 
ellenkezőleg, minden pettyhüdtség előidézésén mű
ködik.

Nem-e várhatni itt is jogosan az emberi test 
gépezetének csakhamar beálló hasznavehetetlenségét ? 
Minő kétségbeejtő a szellemre, mely hivatásában mi
nél tovább és minél nagyobb erélylyel szeietne mű
ködni, ha a testi erő naponkint! fogyatkozását kell 
észlelnie. Majd a kéz tagadja meg a szolgálatot, 
majd a korhadó gége akadályoz a tartós beszédben, 
majd ismét heves vértódulások teszik a gondolko
dást lehetetlenné, vagy a lábak roskadoznak a test 
súlya alatt stb. stb. Az ily sinlődést állandóan ész
lelni érezni, bizonyára keserű valami.

Ugyanígy járnak azok, kik tanítással foglalkoz
nak. Szellemük solisem nyugszik, a test egyes részei, 
mint a beszélő szervek, majdnem állandóan működ? 
nek, de a test ereje egyáltalán nem gyakoroltatok.

Mint lehet ily esetekben a bajt megakadályozni? 
Mint lehet elejét venni az ily betegségeknek, melyek
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az anélkül is nehéz hivatást még el is keserítik? 
Minden bizonynyal sokfélét lehetne ajánlani, de vala
mennyi szer közül kettő kiválóan figyelemreméltó: 
első sorban a testi erő képzése és gyakor
lása, másodsorban a viz alkalmazása. Mint 
használható mindkettő legczélszerübben, a követke
zőkben talál magyarázatot. v



Séta, testi munka, otthoni tor- 
názás.

Sokan azt gondolják, ha időnkint esetleg rend
szeresen egy-egy sétát tesznek, ezzel a testi erő fen- 
tartása és fokozása érdekében kötelességüket tették; 
de ez épenséggel nem elegendő.

Sétálásnál csak a lábak hordképessége lasz 
gyakorolva. Az altest szervei ily mozgásnál csaknem 
teljes tétlenségben maradnak, azaz tevékenységük alig 
nagyobb mint nyugvó állapotban. A lélegzés vala
mivel erősebb, s azért a szív és tüdő csekélylyel fo- 
kozodottabb működést fejtenek ki. Minden más szerv 
tétlen marad, s igy a séta nem annyira a testnek 
válik előnyére, mint a szellemnek, mely a szabad 
természet szemlélésénél üdül.

Bizonyos, hogy séta alkalmával a test jobb le
vegőben részesül; azonban a legtöbb szerv tétlenség
ben marad, az összegyűlt rosszat magában tartja, s 
igy a betegségeket előidéző anyagok felhalmozása 
megakadályozva nem lesz. Ezt a következő példa 
érthetővé teszi. Ha májusban mikor a fák csereboga
raktól hemzsegtek, a kertbe mentem, a fiatalabb fá
kat megráztam úgy, hogy a bogarak mind a földre 
hulltak; ezáltal elejét vettem a pusztításnak, mely
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máskülönben okvetlen bekövetkezett volna. Ha azon
ban a fiatal fákat kiemelhettem és sétálva ide-oda 
vittem volna, akkor a bogarak pusztitásánák véget 
épenséggel nem vetek. így van ez az emberi szerve
zettel is, melyben minden lehető anyag felhalmozó
dik. Ezt egyszerű séta megsemmisíteni képtelen, ehez 
nagyobb erőlködés szükségeltetik, olyan, minőt nehe
zebb munka végzésénél kell kifejtenünk

Amit a sétálásról mondottam, csak a szokásos 
módra vonatkozik. A séta olyan is lehet, mely a 
test erejét fokozva az egészséget biztosítja. Ilyen a 
gyors, egy magaslatra vezető, vagy menetközben más 
módon fáradságot okozó menés. Igen ajánlatos a 
munkánál amúgy is görnyedező test egyenes tartása 
és a mell kidomboritása. Az ebben lévő szervezetre 
kiválóan jól hat, ha a kezek, körülbelül a hát köze- 
pén összetételnek, vagy még ezélszerübb, ha a séta
bot a váltak magasságában a lapoczkákon keresztül 
lesz fektetve és végei megfogva. Alkalom adtán egy 
árok átugrása, vagy más izomeröltetés sem fog meg
ártani. A figyelmet csak arra kell irányítani, hogy 
ne csak a lábak mozogjanak, hanem a test többi ré
szei is.

Minő edzőleg hat a jelzett módon való sétálás 
az emberre, bizonyítják a menetelő katonák, kiknek 
az izmokat erőltető járásban podgyászszal megrakva 
nagy területeket kell gyalogolniuk. Ha ilyenkor az em
berek kelleténél többet meg nem erőltetnek, a menet
gyakorlat kitűnő hatású.

Arra kell az olvasót figyelmeztetnem, hogy sétá- 
lásközbeu a száj zártan tartása és a lélekzctnek az 
orron keresztül való vétele tanácsos. Ha azonban
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erős lélek z-e t vét el válnék szükségessé,’ meg kell állni 
és a levegőt nyitott szájjal néhányszor erősen be- 
lélekzeni.

Sétálással a tüdő gymnastikáját vajmi könnyen 
egyesíthetni, olyképen, hogy a sétán megállva mély 
lélekzetet vesz s rövid idő múltán a levegőt lassan 
kileheli. Ez legezélszerübben fenyőerdóben, kezdetben 
egyszer-kétszeie később gyakrabban történik. Ezt kü
lönösen gyönge tüdejüeknek, vagy hivatásuk követ
keztében sokat beszélőknek ajánlom, mivel ily módon 
egyrészt a tüdő a romlott levegőtől megtisztul, mig 
a tiszta levegő legfélreesőbb részeibe jut, másrészt 
pedig edződik.

Sokan azt fogják állítani, hogy testi munkához 
sem alkalmuk, sem idejük, azt válaszolom, hogy 
időt, alkalmat vajmi könnyen találhat bárki, ha az 
akarat nem hiányozik. Más alkalom hiányában czél- 
szerüen használható a szobatornázás az u. n. svéd 
gymnastika, s csak arra kell az olvasót figyelmeztet
nem, hogy ebbe sohsem közvetlen étkezés után, ha
nem 2—3 órával később fogjon, megjegyzem továbbá, 
hogy hidegfürdés után száradásig alkalmazva, vagy 
rossz időben szabad levegőn való mozgás pótlására 
a svéd gymnastikát őszintén ajánlhatom,

Egyáltalán a mozgás, történjék bármi utón mó
don, csakis előnyösen hathat a testre.



A viz, mint a testi erő fen tartá
sára szolgáló eszköz.

A testi erő fentartásának legelőnyösebb eszköze 
a viz ; ez eltávolítja a test felesleges hőségét, meg
akadályozza a háj képződést és rósz anyagok felhal
mozódását, s végül mint az egész testre, úgy egyes 
részeire is erősitőleg hat.

Az oly ártalmas vérkeringési zavarokat leggyor
sabban vízzel lehet gyógykezelni s ép úgy, mint csök
kenteni képes a túlzott teati hőséget, pótolni fogja a 
rendes melegség hiányát!

A viz alkalmazásának leghelyesebb módja ez:
Megerőltető séta, vagy más izzasztó testi munka 

után közvetlenül 1/2 perezre, gyomrunkig érő hideg 
vízbe lépünk, vagy ülünk és fürdés alatt felső tes
tünket lemossuk. Fürdés után gyorsan öltözködve ad
dig sétálunk, írig testünk teljesen megszáradt.

A ki a fél vagy teljes fürdőt bármi okból nél
külözni kénytelen, ugyanily előzmények után s ugyan
oly módon teljes hidegben mosásokat alkalmazhat.

Szükségesnek tartom annak kijelentését, hogy 
mint általában mindennél, a hideg viz alkalmazásá
nál is megárthat sok a jóból, szükségesnek tartom 
azért, mert míg némelyek rettegnek a víztől, mások
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alig tudnak megválni tőle. Az ilyeneknek mértékletes
séget ajánlok, mely megóvhatja őket attól, hogy a 
víz túlzott alkalmazásával testük természetes melegét 
csökkentsék.

Mindebből érthető, hogy a vizet ne csak bete
gek használják. Kötelességünk egészségünk fentartá- 
sáért is tenni valamit, azért minden józan eszü kö
veti majd ez irányban tanácsaimat.

Ha tehát valaki hivatásában edzést és erősö
dést nem találhat, keresse azt jelzett módon, s ad
jon hálát a gondviselésnek, mely a vízben egy az 
ember egészségét és erejét fokozó szert bocsájtott 
rendelkezésére.

A víz nemcsak az egészséges test edzésére, az 
egészség lentartására szolgál, hanem betegségek gyógy 
kezelésére is, s ily esetben a legpompásabb, legter
mészetesebb és legbiztosabban működő gyógyszert 
képezi.



Hatodik fejezet.

A hajlék.





A lakás.
A lakás, mint állandó tartózkodási-, egészséges 

állapotban pihenő és üdülő-, betegségben ápoló helyünk 
megválasztásánál a legnagyobb gondossággal kell el
járnunk.

Szem előtt tartandók a következők:
Sohsem lakjunk oly házban, mely nedves tala

jon épült; ha az alap nedves, a falak sem lehetnek 
szárazok, a nedves falak pedig legnagyobb mérték
ben egészségtelen hatásúak, miután a levegőt magu
kon keresztül nem bocsátják és ennek a párákkal 
telt lakásban meg kell dohosodni. Az ilyen falak 
egészségtelen hatása főleg gyermeknél nyilvánul.

Ha tudtunkon kívül ilyen lakást választottunk, 
kiváló gondot kell szellőztetésére fordítani, ez jelzett 
hatást némileg ellensúlyozni képes.

A gondos szellőztetés különben is az egészsé
ges lakás fótényezőjét képezi. Állandó tartózkodási 
helyül a lakás legvilágosabb és legkönnyebben szel
lőztethető szobáját válaszszuk. A kevéssé szellőztetett 
sötét szoba börtön és nem lakhely, benne az ember 
egészséges nem maradhat a gyermek pedig nem 
lehet.

Jóval ártalmasabb ennél a rosszul szellőztethető 
és sötét hálószoba, hiszen a lakószobából naponkint 
néhányszor a szabadba távozunk és tiszta levegőt 
szívhatunk, ellenben a hálószoba egész éjjelen 
át képezi tartózkodásunk helyét.

Knoipp : Hogyan éljünk! 6
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Télen a lakó- és dolgozó szobát természetesen 
fűteni kell, de leggyakrabban fűtés dolgában nem 
lesz helyes mérték alkalmazva.

Az emberi természet olyan mint a viasz, lát
szólag mindenhez képes alkalmazkodni, léteznek olya
nok, ki 16—20 fok mesterséges melegség mellett 
egészen jól érzik magukat, mig mások 14—16 fokkal 
elégszenek meg.

Ha a fűtés a lakásban túlzott, az ott tartózko
dók elpuhulnak és nem képesek a hideget elviselni. 
Ez azonban a kisebbik baj, nagyobb baj az, hogy 
főzéssel a szoba élenyét fogyasztjuk, s hogy a belég- 
zett meleg a lélekzési szerveket hideg irányában ér- 
zékenynyé teszi.

Ez különben alig szorul közelebbi magyarázatra, 
hiszen igen természetes, hogy oly hókülönbséget, 
mint minőt a szoba és a szabad mutat, tehát 16—20 
fok meleget esetleges ti—12 fok hideg ellenében még 
az edzett sem fog baj nélkül elviselhetni, annál ke
vésbé tehát a 20° meleghez szokott elpuhult.

A szoba átlagos hőfoka 12—16° között válta
kozzék, ezenfelül a meleg már ártalmas hatású.

A mondották a hálószoba fűtésére is vonatkoz
nak, történjék ez bár csekély módon. Érthető ennek 
alapján, minő egészségtelen az erősen fütött háló
szoba; a tüdőtől megvonja az élenyt, a testtől az 
erőt, e mellett pedig biztos meghűlés Iegczélszerübb 
módját képezi. Hiszen az ilyen szoba, mely lefekvés
kor esetleg 16 fok meleg levegőt tartalmazott 4 órá
val később már csak 7—8 fok meleg lesz és az 
ilyen lényeges változást a test aligha fogja büntetle
nül elviselhetni.
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A már mindinkább divatból menő ágymelegi- 
tőkről nem is szándékszom szólani, ennek egészség
telen volta annyira bebizonyított és ismeretes, hogy 
józan eszü ember használásától óvakodni fog, a nem 
józan eszün pedig úgy sem fogna a jó tanács.

Mindezzel nem mondottam, hogy egyik ellen
tétből a másikba esve, tél idején éjszaka az ablako
kat nyitva kellene tartani, ámbátor az éjjeli levegő 
ártalmasságáról szóló általános nézetet dőreségnek 
tartom, hiszen — hogy mást ne mondjak, ha az éj 
levegője ártalmas, úgy a Teremtő létesítésével hibát 
követett el.

Mindazonáltal ártalmas lehet az éjjeli hideg 
mindazoknak, kik teljesen nem edzettek, hiszen ezek
nek a hideg víz is árt, s azért zárt ablak mellett, 
de fütetlen szobában tanácsolok alvást, a test maga 
fejleszt éjjel annyi hőséget, a mennyire szüksége 
van, ne vonjuk meg tehát a tüdőtől azt, mire más 
szervezetünknek szüksége nincsen.

Tanácsos azonban a hálószoba szellőztetéséről 
főleg nyáron éjjelre is s azért a felső ablakokon nyí
lásról, ennek nem alkalmazhatása esetén pedig a 
felső ablakok felnyitása által gondoskodni.

A hálószobában észlelt másik óriási hiba, az 
ágy maga, mely legtöbb esetben elpuhitás eszközét 
képezi. Egy puha tollas derékaljnál mi sem veszé
lyesebb, mert ez túlzott meleget fejleszt, a természe 
tét puhítja, a testet petyhüdtté teszi. Ehhez még tol
las dunna, három négy tollas vánkos s mit tudom 
én mi minden járul, azután az emberek azon cso
dálkoznak, hogy reggelre lankadtak és fejük fáj.

A szalmazsákon, kemény derékalj, erre ugyan
6*
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olyan fej alj, ezen egyetlen tollas párna, takaróul 
pedig egy lepedőbe varrt gyapjutakaró, ez a leg
jobb ágy.

Hogy a fekhely teljesen vízszintes legyen, ez 
természetes, az a divat, mely a felsőtest alá egész 
hegyet rak, melybe bele süppedve meggörbülten 
kénytelen feküdni, csakis nyomorékokat szülhet.

A fej csak annyival feküdjék magasabban a 
testnél, a mennyi a váll távolsága a fejtől.

A fekvés egyenes legyen, a lábak felhúzása fel
nőtteknél czélszerütlen, gyermekeknél pedig majdnem 
veszélyes. A kezek egyenes tartását megszokni szintén 
ajánlatos.

Az ágy rövid, vagy keskeny ne legyen és min
denképen kényelmes fekvést tegyen lehetővé.

A bal oldalon való fekvés sokaknál nem taná
csos leggyakrabban azonban lehetetlen, mert az ily 
fekvésnél a szívre nehezedő súly a vérkeringést aka= 
dályozza.

A takaró hosszú és széles legyen, úgy hogy a 
testet teljesen befedve egyenletes meleget tartson és 
egyik másik testrész meghűlésnek ki ne tétessék.

A ruhanemű, mely alvás közben testünket 
fedi, mindenütt bő legyen, nehogy megszorítás által 
vértorlódásokat idézzen elő. A nyak, legczélszerübben 
teljesen szabadon tartandó.

Az éjjeli fejkötö mint ártalmas mellőzendő.
Sokan azt kérdezték, vegyenek-e fel éjjelre más 

inget ? Azt hiszem, hogy ez az egészségre befolyás
sal egyáltalán nem bir A ki éjjel izzad, az nem 
egészséges ha csak izzadás önhibája folytán nem 
keletkezik.



A beteg szobája
Az előzőkben a lakásról mint tartózkodási — a 

szobáról mint lakóhelyről volt szó; a következőkben 
a betegek tartózkodási helyeiről a kórházakról s az 
egyes beteg otthoni szobájáról lógunk megemlékezni.

Ha egy ügyes vezetőkkel bíró kórház termeit 
és szobáit szemléljük, első pillanatra szemünkbe fog 
ötleni, hogy itt minden a beteg kényelmére, előnyére 
rendeztetett be, ha ellenben akárhány családja körében 
fekvő beteg szobájába lépünk, sajnálattal kell tapasz
talnunk, hogy a szegény beteg minden dédelgetés mel
lett ápolásban hiányt szenved.

Első sorban j ó 1 befütenek, hogy az amúgy is 
beteg test még el is puhitassék, azután pedig gondo
san elzárnak minden nyílást, nehogy a beteget le
vegő érhesse,

Ha az egészséges ember lélegzete elrontja a 
zárt levegőt, a betegé kettőzötten teszi ezt, képzel: 
hetö tehát, minő levegőt kap az ilyen beteg tüdejébe.

Gondoskodni kell a beteg szobájának állandó, 
oly módon történő szellőztetéséről, mely a betegnek 
légáramlat, vagy hasonló dolgok által ne árthasson.

A szoba hőmérséklete 11 — 1 í0 R. terjedjen, 
ezt lul sohasem haladja.

A túlfűtött szoba ártalmas volta kiválóan tüdő
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betegeknél észlelhető, kik rendes hőmérsékletben alig 
vagy csak keveset köhögnek, ellenben erős fűtés 
folytán bekövetkezett hömérsék változásnál köhögési 
rohamokban szenvednek.

A szoba szárazságának szükséges volta közelebbi 
magyarázatot nem igényel, természetes, hogy a beteg 
nedves, dohos légkörben gyógyulni aligha fog.

Az ágy tisztán tartása és kényelmessége ké
pezze az ápoló első gondját.



Hetedik fejezet.

A táplálék.





Élelmi szerek

A ki a teremtést teljes egészében szemléli, bá
mulatától kell, hogy elragadtassák; lehetetlen tudnia, 
mit csodáljon jobban: a Teremtő mindenhatóságát a 
teremtésben, vagy ennek egyes dolgainak berendezé
sében a nagyszerűséget. Meggyőződés dolgát képező 
azonban mindenkinél: hogy minden a mit körülöt
tünk látunk, a mi bennünket környez, az ember 
rendelkezésére lett teremtve.

Itt az élelmi szerekről lesz szó.
Az embernek életfentartásához levegőre és 

élelmi szerekre egyaránt van szüksége, mert élelem 
nélkül a vér, tehát erő hiányában megsemmisülni 
kénytelen.

Élelmét az ember levegőben, földön, vízben 
egyaránt találja, tőle függ, hogy helyesen válassza, 
mert mint rossz anyagból tartós, erős dolgot készí
teni nem lehet, úgy lehetetlenség rossz, czélszerütlen 
élelmezéssel ép erőre és egészségre szert tenni.

Az élelmezésnél ételre és italra egyaránt van 
szükség, a ki légenydús táplálékot választ, mint 
olyat, melyre a test leginkább szorul, az erőt, kitar
tást szerez; a ki azonban oly élelemmel táplálkozik, 
mely légenyszegény, testétől az erőt megvonja.
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E fejezet czélja a légenydús, kevés légenyt tar
talmazó vagy azt egyáltalán nélkülöző élelmi czikkek 
felsorolása, mindenekelőtt azonban a hús- és növény- 
táplálék közötti különbségnek szentelünk néhány sort.

Emberemlékezett óta tudósok és pártok között 
a felett folyik a vita, mi szolgál jobban az egész
ségnek, a hús-e, vagy a növényétel. Mig egy rész a 
növénytáplálékban épenséggel nem taláh élvezetet, 
addig a másik kizárólag a növényvilágból választja 
eledelét.

Nézetem szerint nem czél nélkül teremte Isten 
az állatokat, s csaknem dőreség, ha húsuk élvezetét 
teljesen megvonjuk magunktól; mert eltekintve attól, 
hogy az esetleg beálló baj nem annyira a hústól 
mint elkészítési módjától ered, ha a húsételt teljesen 
megvonjuk magunktól, az állatok nem sokára any- 
nyira elszaporodnak, hogy irtani leszünk őket kény
telen.

A Mindenható nekünk szánt mindent, használ
juk tehát észszerűen.

Tény, hogy azok, kik étkezésük nagyobb részét 
a növényvilágból választják, egészségüknek jobban 
szolgálnak, s hogy a húsétel kedvéért a növényzetet 
megvetni nem tanácsos.

Azon népek, melyek főleg gabonával táplálkoz
tak, mindig jobb egészségnek örvendtek, s e mellett 
bizonyít az is, hogy gyermekek a tejet és kenyeret 
vajmi könnyen képesek megszokni, ellenben ha 5—G 
éves korukban húsételhez szoktatjuk őket, ez már 
nehézségekkel, emésztési zavarokkal jár.

Tekintetbe veendő továbbá, hogy igen sok 
ember alig juthat teljesen friss húshoz.
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A húsevőknél lobok, bőrbetegségek stb. köny- 
nyebben jelentkeznek, mint a növényekkel táplál- 
kozóknál.

Mindezekből az magyarázható, hogy táplálé
kunk megválasztásánál a növényvilágot kell előnyben 
részesítenünk; miután azonban a hús is kitűnő táp
szert képez, legczélszerübb hússal és növénynyel 
egyaránt táplálkozni.



1. A tej.
A tej mint kicsinyek és nagyok részére legjobb 

tápszer, az élelmi szerek között első helyen áll. 
Mindazon tápanyagokat tartalmazza, melyekre az em
beri testnek szüksége van, e mellett igen könnyen 
emészthető.

Gyönge szervezetüeknél és gyermekeknél a tej 
víz általi hígítását találtam czélszerünek.

Beteges, gyönge emberek és. olyanok, kik na
gyobbrészt ülnek, a tejet csak kis adagokban él
vezzék.

A tej minden más előnye mellett a legköny- 
nyebben beszerezhető és legolcsóbb élelmi czikk, 
első helyen áll a kecsketej, mely jobb a tehéntejnél, 
mig ez utóbbi mellett a juh- és lótej képez táplál 
kozási szert

A tej és tejételek elkészítési módja számtalan, 
de bármint legyen készítve, mindig jó tápeszközt 
képez.

Légenydus tápszerek.

2. Sajt.
A tejből sajtot is készítenek, ez azonban már 

annyi változásnak volt alávetve, hogy már nem ké-
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pezhet elsőrendű tápszert, mit az is bizonyít, hogy a 
sajt élvezése szomjassá tesz bennünket, tehát a gyo
morban hőséget idéz elő.

3. Hüvelyes vetemények.
A hüvelyes vetemények, mint borsó, bab, lencse, 

szintén légenydusak, s azért czélszerü, ha minden 
háztartásban hetenkint legalább is háromszor kerül
nek az asztalra. Ezek között a borsót illeti az első 
hely.

4. Hús ételek.
Légenydúsnak csakis a sovány hús mondható, 

főleg a marhahús, mely minden más húsnál táp
lálóbb.

5. Halak.
A halak sok tápanyagot tartalmazva, mint lé- 

genydúsak, szintén ajánlható eledelt képeznek.
A felsorolt ételek nemcsak légenytartalmuknál 

fogva ajánlhatók, de azért is, mert nagyobbrészt ol
csónk s igy bárkinek rendelkezésére állanak.



Légenyszegény tápszerek.
Ezen csoportba mindazon élelmi szerek tartoz

nak, melyek bár légenydúsnak nem mondhatók, 
mégis annyira táplálók, hogy élvezésük következtében 
erőnket és egészségünket fentarthatjuk. Ide soro
landók :

1. A gabonaneinüek.
Ha a kukoricza, búza, tönköl y, rozs

árpa, zab, tatárka természetes állapotukhoz 
megközelítően élveztetnek, az ember testének kitűnő, 
tápanyagokkal képesek szolgálni.

Azt mondottam :> természetes állapotuk 
hoz megközelítően* mondottam pedig azért, 
mert az úgynevezett műliszt készítése és őrlése közben 
a gabonaneműek épen a tápanyagoktól lesznek meg
fosztva. E végből bárminő gabonafajról legyen szó, 
a durva liszt használását elégé ajánlani nem lehet.

Kenyér- és tésztanemüek készítésére legalkal
masabb a búzaliszt, ezt leginkább megközelíti a 
tatárka.

Szegényebb sorsuak zamatos és tápláló kenye
ret készíthetnek rozslisztből.

Az árpa minőség tekintetében a búzával, ta-
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tarkával és rozszsal alig képes versenyezni, de nem 
úgy tápláló anyagait tekintve.

2. A burgonya.
Ezen tápláló és olcsó eledel, melyet megszám- 

lálhatlan elkészítési módjában megunni nem lehet, 
bárkinek ajánlható.

Igazságtalanul számtalanszor kétségbevonták a 
burgonya tápanyag tartalmát, ellenben érdemetlenül 
sok tápanyagot tulajdonítottak egy másiknak, s ez

3. Á tojás,
melyre a tudósok megjegyzik, hogy egy jó 

emésztéssel rendelkező embernek naponkint 20 da
rabra van szüksége,' ha a testének szükséges légeny- 
hez és 43 darabra, ha a szükséges szénenyhez akar 
jutni.

4. Főzelékek.
Ezek élvezése főleg húsevőknek szükséges, mivel 

a hús által előidézett hőséget ellensúlyozni képesek, 
a gabnanemüekkel táplálkozók a főzelékeket teljesen 
nélkülözhetik.

A tápanyagtartalmukat illetőleg meg kell je
gyeznem, hogy ez vajmi kevés, gyakran semmi, an
nál is inkább mert a főzés alkalmával ezen keveset 
is elveszítik. A főzelék túlságos élvezése a vért vize
nyőssé teszi.
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5. Gyümölcs.
A gyümölcs tagadhatatlanul egészséges tápanya

gokat tartalmaz, e mellett pedig élenynyel is bír, mi
után azonban főzés vagy más módon való elkészítés 
ezen tartalmat csökkenti, a gyümölcs élvezése főleg 
nyers állapotában ajánlható, vagy pedig aszaltan.



Légeny nélküli tápszerek.
Ezekhez első sorban mindennemű zsiradékok 

tartoznak.
Mig a hús légenydús, addig zsírja légenynyel 

egyáltalán nem bir s ugyanezen viszony áll fenn tej 
és vaj között; szintúgy teljesen légenymentes a tejfel 
is, holott ezért jóval magasabb árt követelnek mint 
a tejért.

Légenymentcsek továbbá az olajok.
Ki zsiradékokkal és olajokkal táplálkozik, a 

táplálás első és főkellékét a légenyt megvonja testé
től, pedig ezt az emberi szervezet büntetlenül nél
külözni nem képes.

Kncipp : »Hogyan éljünk* 7



Italok.

A tápláló ételek száma légió, ezekben, ha 
valaki csak kis gondot fordít is táplálkozásának 
minőségére, az adott utasítások alapján tévedni 
aligha fog.

Az italok megválasztásánál irányadó: minden 
jó, mit Isten teremtett, hogy szomjunkat oltsuk vele, 
tehát gyomrunknak az emésztéshez, vérképzödéshez 
szükséges nedveket adja; azon italok, melyeket az 
emberek nem csak szórajuk oltására, de egyúttal táp
anyagok ily módon való élvezésére gyártanak ma
guknak, csak emberi gyártmány marad s itt annak 
magyarázatát találja az olvasó, mennyiben képesek 
ezek czéluknak megfelelni.

Mesterkélt italok első sorban a sör, bor és 
pálinka.

A sört árpából (vagy búzából) készítik, mely 
számtalan változásnak, erjedésnek alávetve táp
anyagtartalmát teljesen elveszíti és végre komló hoz
zátételével megkapja izét. A komló csekély mér
tékben mérges növény s mint ilyen az emberi 
szervezetnek hasznára aligha lehet.

A sör felfrissít, de izgat, táplál, de csak szinleg, 
mert zsiradékok képződését idézi elő, erőssé, ellent-
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állóképessé a testet nem teszi, nem teheti, mivel 
légcnyt egyáltalán nem tartalmaz. Mindezek mellett 
a sör a szomjúságot oltani nem képes, ellenkezőleg 
fokozza azt s ennek oka a sör alkohol tartalmában 
keresendő.

Ezzel nem az lett mondva, hogy a sör teljesen 
mellőzendő, mérséklettel megártani nem fog; külön
ben, a ki mellőzi a sört, mégis ép, erős és egészsé
ges lesz, ellenben a ki állandóan és mértékletesség 
nélkül élvezi, puffadt és egészségtelen testű lesz.

Mindéhez járul még az is, hogy a gabnanemüek 
drágasága folytán a sört mindennemű mérges növé
nyek mint minők a bclladonna (farkas cseresznye) 
és őszike hozzátételével hamisítják, ily állapotban 
pedig a sör kis mértékben való élvezése is ártalmas.

Bor. A tiszta, jó bor felfrissít, jótékonyan i%- 
gatólag hat testre és kedélyre egyaránt, miután azon
ban légenytartalma nincsen, a testnek erőt és kitar
tást adni képtelen.

A jó, hamisítatlan bor mértékletes élvezése 
megártani nem fog, miután azonban ma tiszta bort 
már alig kapni, a hamisított bor pedig az ártalmas 
anyagok egész tárházát képezi, legczélszerübb a bor 
élvezését lehetőleg minimalitására szorítani.

A pálinka a legegészségtele ncbb s legveszé
lyesebb italok egyike; tápanyagokat nem tartalmaz és 
a legerősebb izgató szert képezi, melynek alkohol 
tartalma nemcsak a testet, de a szellemet is megtá
madja. Erre akárhány példa van, hiszen óriási azok 
száma, kiket a pálinkaivás tett tőnkre.

Gyümölcsbor. Mint a szöllöböl, úgy más gyü
mölcsökből is készítenek bort, főleg az almát, 
cseresnyét, szilvát stb. használva ezen czélra.
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Az ily italok a légenytartalmat teljesen nél
külözve, tápanyagokkal nem bírnak, s igy kis mér
tékben való élvezésük szükségtelen, nagy mértékben 
pedig veszélyes.

Ha a felsorolt italokkal á Teremtő által ren
delkezésünkre bocsátottat, összehasonlítjuk, azt fog
juk tapasztalni, hogy ez felette.áll valamennyinek és 
az azokban található ártalmas alkatrészekből a víz
ben semmi sincsen.

Mindamellett a viz is csak mértékletesen élvezve 
tesz jó hatást, mert sok viz a gyomorban feloldja, 
hígítja a gyomornedveket, s a gyomort rendszeres 
emésztésre képtelenné teszi.

Mértékletességnek a vizivásban pedig azt nevez
zük, ha valaki csak akkor iszik, ha szomjas, akkor 
sem többet kelleténél, hanem csak annyit, a mennyi
nek szomjának csillapítására okvetlenül szükségét 
érzi.

Túlzott, olthatatlannak tetsző szomjúságot, mely
nek oka különfélében rejthetik, sok viz fogyasztásá
val megszüntetni csaknem mindig lehetetlen s figyel
meztetem az olvasót, hogy ily esetekben a viz gyakori és 
nagy mennyiségű ivásától tartózkodjék. Órán kint egy 
evőkanállal vizet nyelve, sokkal üdvösebben fog hatni.

A viz ilynemű élvezése dugulás ellen is kitűnő 
szert képez.

A kává a legelterjedettebb és legkedveltebb 
italok egyike, mennyiben érdemli meg elterjedett- és 
kedvességet, annak a következőkből mindenki tuda
tára fog jönni.

A kávécserje a mérges növények csoportjába 
tartozik, ebbölj kifolyólag gyümölcse a bab is mér-
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ges, e mellett bizonyít az is, hogy a kávébabból ké
szítik a legerősebb mérgek egyikét: a coffeint.

A gyomorból a kávé félig emésztve kerül ki, s 
mint hajtószer, magával viszi a vele élvezett tejet 
és zsemlyét meg nem emésztett állapotban, sőt a 
gyomornedveket is, melyekkel egyesül. A gyomor ren
des emésztésre képtelen lesz, a vérképződés meg 
nehezítetik, következésképen mindazoknak, kik szen
vedélyes kávéfogyasztók, vérszegényeknek kell lenni.

A testbe a kávé semmit sem hoz, mert nem 
tartalmaz légenyt.

A kávé egyedüli eltagadhatlan tulajdonsága, iz
gató képessége, ezen képességgel pedig az idegrend
szert támadja meg és teszi tönkre.

Téa és csokoládé szintén oly italok, melyek
nek hasznát a test alig \ eszi az idegekre izgato- 
lag hatnak és légenynyel nem bírnak.

Egészségi kávé. Ez mindenféle gabonanemüek- 
bcl készül, legjobb, legtáplálóbb azonban a ma
láta és a makk kávé. A ki ezen italt megszokja, a bab
kávét vajmi könnyen fogja nélkülözhetni és egészsé
gének óriási szolgálatot tesz.

A makk, szintúgy a malátakávé teljes ellentéte 
a bab kávénak, tápláló s az idegekre csillapitólag hat.



Só és ásványvizek.
Igaz, hogy az emberi testnek sóra szüksége 

van, p. o. a gyomornak az ételek feloldására, de 
miután kevés kivétellel minden étel, mclylyel az 
ember táplálkozik, sótartalmú, a Teremtő a szüksé
ges sóról már gondoskodott.

Ha az emberek ételeiket mégis megsózzák, ez 
azért történik, mert a só az ínyekre izgatólag hat ; 
más szüksége a testnek a sóra nincsen, bizonyilja 
az, hogy a vizelettel ismét távozik a testből.

Ki túlzottan sózott ételekkel táplálkozik, a só 
vegybontó tulajdonsága következtében gyomrában 
és belében tesz kárt; azért mértékletesség a sózásban.

Az ásványvizek, mint nagyobbrészt só tartal
múak, rokon tulajdonsággal bírnak a sóval, bontólag 
hatnak a gyomorra.

Erős természetű emberben az ásványvizek mér
tékletes élvezése kárt aligha fog tenni, amint azon
ban az élvezés folytonos lesz, úgy jár mint az ezüst, 
melyet folytonosan homokkal súrolunk: végre is 
kárt szenved.

Az ásványvizek igen mértékletes élvezését, vagy 
még helyesebben teljes mellőzését ajánlom.



Nyolczadik fejezet.

Az evésről.





Az evésről általában*"
Az előző fejezetben az élelmi szerek minőségé

ről volt szó, s osztályzásuk légenytartalmuk szerint 
történt, miután az erő és egészség fentartását ez se
gíti elő legjobban.

A ki légenydus ételekkel táplálkozik, a leghe
lyesebbet választotta, kinek asztalára kevés légenyt 
tartalmazó eledelek kerülnek, egészséges maradhat és 
lioszzu életű lehet, ki azonban légenynélküli tárgyak
kal csalja meg gyomrát, táplálkozásából erőt nem 
fog szerezhetni, el kell satnyulnia.

Nem hihetem, hogy létezzék valaki, ki ha tudja 
mily ételekkel hoszszabbithatja meg életét és melyek 
képesek azt megrövidíteni, az utóbbiakat válaszsza.

Jelen 4fejezetben arról van szó, mint, mikor 
és hogyan étkezzünk.

Tanácsaim szerkesztésénél elődeink életmódját 
választottam irányadóul: lehet, hogy ezek életmódja 
ma elavultnak tetszik, az is lehet, hogy viselkedéseik
ben, tetteikben, életrendükben voltak oly dclgok, me

* Kneipp plébános ezen fejezetet főleg [bajor falusi 
viszonyokra való tekintettel irta meg, mi természetesen 
csak a fejezet mindenkit érdeklő részeit vettük fel köny
vünkbe.
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lyek követése ma a nagy tömegnél visszatetszést 
szülne, számtalanokat nevetésre bírna, de bizonyos 
az, hogy elődeink ezen elavult szokások mellett nem 
voltak oly vérszegények, mint a mai kor gyermekei, 
tartósabb egészségnek örvendtek és huzamosabb 
ideig működhettek itt a földön.

Ezért választottam a régiek életmódját irány
adóul, kövessen az adott utasításból mindenki annyit 
a mennyi tetszik, éljen oly módon mely nézete 
szerint egészségének legjobban képes megfelelni.

A főétkezések száma, naponkint három, melyek 
a napot — tehát a munka napját, két egyenlő részre 
osztják u. m. délelőtt és délután, névleg: reggeli, 
ebéd és esti ebéd (vacsora)

A következőkben arról lesz szó, mit és miként 
reggelizzünk, ebédeljünk és vacsoráljunk.



A reggeli
(délelőtti (villás) reggeli).

Elődeink, főleg faluhelyen, reggelire nagyobb
részt levest élveztek, még pedig tej-, kenyér-, rán
tott-, vagy burgonyalevest.

Ennél jobbat nem választhattak, hiszen a ke
nyér mindazon tápanyagokat tartalmazza, melyekre 
az emberi test utalva van.

Előzőleg felemlítettem, hogy a tej légenydus: 
ha tehát reggelire tejet, fekete kenyérrel fogyasztunk, 
a legtáplálóbb és legegészségesebb reggelit élveztük.

Ma, még nagyobbrészt faluhelyen is kávét,, 
vagy csokoládét reggeliznek, melyet sok helyen egy 
pohár pálinka előz meg, holott az, még az esetleg 
utána következő egészséges reggeli hatását is ellen
súlyozná. .

A kávé czélszerütlen s veszélyes voltát tovább 
megbeszélés tárgyává — ismétlések mellőzése czél- 
jából tenni nem akarom, de még egyszer megjegy
zem : nem tápláló, csak izgató és hajtó. Az ilyen 
reggeli pedig az embert a napi munkára edzeni nem 
képes, gyengeséget és vérszegénységet okoz.

Ha valaki a kávét reggel nélkülözni épenséggel 
nem képes, igyék makk- vagy malátakávét, ez
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a tej tápanyagait nem hogy megrontaná, de javítja, 
szaporítja őket.

A jelzett levesek vagy kávék egyike, a legtáplá
lóbb reggeli, melynek élvezésénél csak egy tartandó 
szem előtt: a ki nehéz munkával foglalkozik, többet 
képes emészteni, a ki azonban testi munkát nem vé
gez, vagy ülő és meg nem erőltető foglalkozással bir, 
annak nincs annyira szüksége, hiszen két-három ka
nál leves egy darabka kenyérrel több tápanyagot 
visz a testbe, mint egy veder kávé.

Sok helyen szokás, hogy a reggeli és ebéd kö
zött még egyszer étkeznek és ezt 10 órai, vagy vil
lás reggelinek nevezik.

Az ilyen villás reggelinek van értelme olyanok
nál, kik nehéz munkát végeznek, s gyorsan emészte
nek, vagy olyanoknál, kik rossz gyomruk következ
tében egyszerre csak keveset képesek enni és igy 
czélszerübb, ha többször esznek.

Figyelmeztetést sem igényel, hogy a villás reg
geli tápláló legyen, kevés, de tápláló.

Sörös, boros, pálinkás villásreggelik amellett 
hogy az étvágyat veszik el, nem táplálást, hanem 
vérrontást és gyengítést eredményeznek, mig a tej, 
kenyér, leves, vagy más hasonlóan tápláló étel kisebb 
adagban jóval csekélyebb köllség mellett,‘'tartósabb 
egézséget biztosit a testnek.

A ki étvágyat vagy az evés szükségét nem érzi, 
az a villás reggelit mellőzze; minek a gyomrot túl
terhelni, megtömni oly dolgokkal, melyeket megemész
teni úgy sem képes.



Az ebéd.
Azt* lehetne mondani: a hány nyelvet beszél

nek az emberek, annyiféle képen ebédelnek. Minden 
nemzet mást és másképen étkezik.

Mindenütt azonban az étkezők két csoportra 
oszthatók, az elsőbe tartoznak azok, kik nagyobbára 
húsevők, ezek a jobbsorsuak, vagyonosabbak, a má
sodik csoport azokból áll, kik nagyobbára tészta, 
vagy fözelékncmüekkel élnek, ezek a szegényebbek, 
vagy falusiak.

Az élelmi szerekről szóló fejezetben el lett 
mondva, hogy a gabnanemüek és a főzelékek nagy 
része tápláló, könyebben emészthető, légenydus ele
delt képez s igy az ezzel élők — legyen bár asztalak 
szegényes is — jobban táplálkoznak m:nt azok, 
kiknek asztalára 5—10 fogás körül.

Ez látszólag megsemmisíti azt, mit a tápszerek
ről szóló fejezetben a hús légeny- és tápanyag- 
tartalmából mondottunk, mert hiszen a jobb módúak 
asztalára túlnyomóan hús kerül.

A hús elégséges légenyt tartalmaz és máskü
lönben is tápláló, de hevíti vérünket. Ezen vérbe vi
tást főzelékek és tésztanemüek által lehetne ellen
súlyozni, ez azonban a modern konyha főzési módja 
alapján lehetetlenné lesz.
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A húst rendesen leves előzi meg, nagyobb ára 
húslé, melybe tészta és rántás alig jut és telve van 
mindenféle fűszerekkel. Ezen fűszerek pedig, melyek 
rontják a vért s jobban hevítik mint a hús maga, 
egyetlen konyha főztjéből sem hiányoznak.

A hús ily elkészítési módjában vagy különféle 
fűszeres, esetleg savanyú mártásokkal, tápanyagaiból 
vészit, de izgatószerekben nyer, főzelék, mely szintén 
fűszeres, ezen izgató hatást ellensúlyozni nem képes, 
lisztétkek (a nehéz sütemények kivételével pedig alig 
kerülnek az asztalra.

Tekintsük mindéhez azt, hogy az ily asztalon 
viz nincsen vagy ha van, úgy szokásból áll ottan, 
helyette azonban bor és sör lesz fogyasztva, ebéd 
után pedig fekete kávé: érthető lesz, hogy az ily 
étkezéssel az éhséget (mely nagyobbára nem létezik) 
csillapítani lehet ugyan, de a testet táplálni, erőssé, 
egészségessé tenni nem.

Ily értelemben tehát a szegény lisztétkekkel 
főzelékkel, kenyérrel, vízzel élő ebédje hasonlíthatat
lanul táplálóbb, a húsevőénél.

Rendes, tápláló ebédnek következőképen kell 
készülnie: sok liszt, sok főzetek, a hús lehetőleg 
mesterkéletlen állapotban, minden azonban fűszer 
nélkül, vagy igen kevés fűszerrel.

Az ember mindenhez kepes szokni s ha a 
háziasszony naponkint valamivel Kevesebb fűszerrel 
rontja az étel tápláló hatását, az étkezőknek idővel 
fel sem fog tűnni, hogy kevés, vagy teljesen fűszer 
nélküli ételt élveznek.

A bor,-sör és kávé pedig teljesen nélkülözhető, 
ebédnél nem kedvtöltésből, hanem azért iszunk, hogy 
a gyomor az emésztéshez szükséges nedvhez juss on.



Vacsora- Ivás evésközben.
A vacsoráról mind az szól, mit az ebédről 

mondottunk el. A főtörekvés szegénynél, gazdagnál 
egyaránt oda irányuljon, hogy asztalára szóraját 
okozó, keveset vagy egyáltalán nem tápláló ételek ne 
kerüljenek.

Az alvás a testnek csak akkor és úgy fog pi
henő és üdülő lenni, ha a gyomor működése rendes, ez 
pedig izgató ételek és italok élvezésénél lehetetlen.

Keveset enni, de táplálót és lehetőleg korán, 
ez legyen az elv. A ki éjj:*l szomjazik, annak gyomra 
vagy túl van terhelve, vagy már beteg.

*

Az ivást illetőleg az emberek nézete eltérő. 
Némelyek azt tartják, hogy az evésközbeni ivás 
egészségtelen, mások azt, hogy a gyomor minden étel 
után megkívánja az italt.

Irányadóul szolgáljon a következő:
Minden ételt meg kell rágni, minél huzamosab

ban és jobban lesz az étel megrágva, annál köny- 
nyebben emészthető.

Megrágás alkalmával az étel a száj mirigyekből 
jövő nedvekkel keverődik össze, s minél több nedv 
száj nedv juthat az ételre, a gyomorra annál kisebb 
emésztési feladat vár.
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Az emésztés első stádiumába pedig az ételt a 
gyomornedvek juttatják, melyek az étellel egyesül
nek. Ha azonban az étel folytonos ivás által hígítva 
kerül a gyomorba, e gyomornedvek szintén hígítva 
lesznek, erejük tehát csökken.

Evésközben csak akkor igyunk, ha szomjazunk, 
ha szomjúság nem mutatkozik, ez annak jele, hogy 
a gyomornedvek már amúgy is híg állapotban van
nak, italra tehát szükségük nincsen.

Azok, kiknek az étel gégéjükben akad meg és 
itallal kénytelenek a gyomorba segíteni, nem rágták 
meg kellőleg.

De ha szomjúság mutatkozik, akkor sem szük
séges sokat inni, hiszen ha a gyomor kevéssel be 
nem érte, az ivást ismételni, nem nagy fáradságba 
kerül.

Evésközben az ivás egyáltalán nem czélszerü, 
ez étkezés után történjék, de akkor sem azonnal, 
hanem rövid pihenés után.

Az ivás az emésztést épenséggel nem képes 
elősegíteni.



Mértékletesség az evésben. Hány
szor együnk?

Az ember természete kevés étellel éri be, ha 
ezen kevés arra alkalmas, hogy általa kiaknáztassék.

Ki sokat és gyakran eszik, annak gyomra nem 
képes a száj munkáját követni, emésztése rósz lesz, 
táplálása következtetésképen semmi, vagy igen 
csekély.

Éhesen maradni, vagy a gyomrot étellel addig 
tágítani, míg a jóllakás észrevehető módon nem 
nyilványul, dőreség.

Mértékletesség az evésben legyen a főelv, ez
jó gyomrot, táplált testet fog eredményezni.

*

Táplálót, keveset és rendes időben; a ki így 
eszik, egészséges lesz.

Bárminő eltérők a nézetek, leghelyesebbnek 
tartom a naponkint háromszor való étkezést: reggel, 
délben és este.

Számtalanoknál az ilyen időbeosztás hivatásuk 
folytán lehetetlen, ezeknek irányadóul szolgáljon az, hogy 
a gyomornak két étkezés között mindig jusson annyi

Kneipp: Hogyan éljünk! 8
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idő, hogy az előbbi ételeket megemészthesse, mielőtt 
újak kerülnek beléje. Ha ez nem történik s a félig 
emésztett étel emésztetlennel vegyül, a gyomor rend
szeres működésében akadályoztatik.

Rendszeresség egészségre válik.
Ismétlem mit már mondottam, hogy gyönge 

gyomruak kevesebbet és gyakrabban ehetnek, hiszen 
gyomruk a keveset képesebb lesz megemészteni.



A dohányzás és dohány szip-

Mint az ember minden cselekedetében, a 
dohányzásnál is főleg a mértékletesség mérvadó, 
ez teszi veszélytelenné, mértékletlenség pedig esetleg 
veszélyessé.

A ifjú korban (15—18 évesek által) kezdett 
dohányzás két okból lehet veszélyes: 1. a fejlődés
ben levő idegrendszerre bontólag képes hatni, ezt és 
vele az egész testet fejlődésében hátráltatni, 2. pedig 
könnyen válik szenvedélyéé, a mi pedig az ember
nél szenvedély, az roncsolólag hat testére.

Ha valaki fejlődött korában szokja meg a 
dohányzást és mértékletes lesz, testi kárt szenvedni 
nem fog, bár a dohányzás a tüdő és légcső előnyére 
sohasem válik.

A túlzott dohányzás a tüdőre, az idegszerve
zetre gyakarol káros befolyást, a munkában akadá
lyoz és óriási összegekbe kerül. Ha az ilyen füstbe 
menő összegek nemesebb, jobb czélra használtatnának 
fel, a testnek, az egészségnek kétszeresen lehetne 
szolgálni.

A ki mértékletes a dohányzásban, kényszerűség
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esetén könnyen fogja nélkülözhetni, a ki egyáltalán 
nélkülözni tudja, az helyesebben cselekszik.

A nők dohányzását, miután idegrendszerük 
gyöngébb, egészség — de nőiesség és illem szem
pontjából is megvetendőnek tartom.

A dohányszagtól áradozó nő olyan, mint egy 
mocsokba mártott rózsa.

*

Azt hiszem, kétséget sem szenved, hogy a 
Mindenható nem azért adott az embereknek orrt 
hogy burnótot szippantsanak vele.

Kik a burnótot megszokták, azok alig találkozó 
kivétellel szenvedélyes szippantok, ez pedig, elte
kintve a szippantás éppenséggel nem étvágy ger
jesztő műveletétől, más okok miatt is elitélendő.

Első sorban a burnót használói a tisztaságról 
nem gondoskodnak, másod sorban a felszitt burnót 
a torokba is eljut, annak hasznára pedig csakugyan 
nem válik, végre a szervezet megszokja, hogy ja 
váladékok a fejből csakis erőszakos módon jutnak 
a szabadba s ilyképen rendes és természetes műkö
désüket teljesen beszüntetik.

Ki a szippantást megszokta, bölcsen cselekszik, 
ha lassankint ismét leszokj a, ez által, a mellett, 
hogy saját érzékeit készteti ismét működésre, a 
szép- és illemtan irányában is mutat némi érzéket.



Kilenczedik fejezet.

Utasítások és tanácsok.
(Dohányzás, vérszegénység, köszvény, gyógyszerek stb)





Az eczet.

Az eczet egyike a legrégibb házi gyógyszerek
nek; számtalan módon lesz alkalmazva s miután 
az ember étkezéseinél is nagy szerepet játszik, czél- 
szerü lesz tulajdonságaival és hatásával megismerkedni.

Azelőtt az eczet rendesen borból készült oly 
módon, hogy a borsavat eczetsavvá változtatták át. 
Ezt az eczetet jónak tartották és drága is volt.

Ma az eczet számtalan módon készül s mint 
minden más czikkből, ebből is főleg hamisítványok 
kerülnek a fogyasztókhoz.

Kén- és sósavat, vitriolt, néhány fanemet s 
Isten tudja mi mindent nem használnak az eczetgyár- 
táshoz; az ilyen kotyvalék tönkre teszi az egészsé
get, azért az eczet bevásárlásánál a háziasszonynak 
óvatosnak kell lenni.

Az eczet főleg ingerlő, izgató hatással bir, ennek 
bizonyítéka az elájult, ki — ha arczát egy kevés 
eczettel megmossuk — azonnal magához tér.

Ha egy rész eczet és 2 rész vízzel álló keve
rékkel mosakodunk, az eczet jótékonyan és kelle. 
messen izgatolag hatva, felfrisiti a bőrt, erősebb 
működésre készteti és a testi hőséget fokozza.
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Összehuzólag hat, azért lesz ütés, lökés, vagy 
zúzódás által keletkezett daganatoknál alkalmazva.

Megakadályozza a rothadást, ezért páczolják a 
húst eczettel, ezért borogatnak vele régibb sebeket 
stb. stb.

Az eczet tápanyagokat nem tartalmaz, belső
leg tehát csak ingerlöleg vagy vegybontólag képes 
hatni.

Ha az eczet étkekkel jut a gyomorba, az 
emésztésnél elegyedik s a vérbe jut; miután pedig 
külsőleg is bontó tulajdonsággal bir, ezen tulajdon
ságát, ha csak részben is, az emésztési proczessus 
után is meg kell tartania. Ez elég figyelmeztető arra 
nézve, hogy az ételben szükséges eczet bevásárlásá
nál kiválóan gondosan kell eljárni.

Vannak, kik igen kedvelik a savanyút és a 
természetesen savanyodott ételekkel be nem érve, 
mindenhez eczetett öntenek, minden étkezés alkalmá
val savanyút esznek; ajánlom ezeknek, változtassák 
meg ízlésüket, hiszem mindent meg — és mindenről 
le lehet szokni s az eczet kedvelők úgy mint a só
zott ételek kedvelői egészségüket rontják, gyakran 
aszkorosak is lesznek.



A túró.
Gyakran a legolcsóbb és figyelemre alig mél

tatott háziszerek a legjobbak; ezek közé tartozik a 
túró is, mit vajmi kevesen tudnak.

Alig ismerek szert, mely lobok fellépése alkal
mával jobban hatna, mint egy túróborogatás.

Ha valakinek szemlobja van, egy időkint al
kalmazott túróborogatás hüsitöleg fog hatni és a 
lobot csakhamar eloszlatja s ugyanezt eredményezi 
tüdő, mell- vagy hashártyalobnál is.

De nemcsak loboknál hat hüsitöleg és gyógyi- 
tólag, hanem nyitott üszkösödéseknél is, ily esetben 
annál inkább, mert a rósz nedveket, anyagokat 
kiszívja.

A tapaszul, vagy borogatásul alkalmazandó 
túró a túrólével addig kevertetik, mig finom tapaszt 
ad. Ezen elkészítési mód nehézséggel nem jár, a 
szer pedig a milyen jó, olyan olcsó.

A túró lobot oszlató hatása külsőleg és belső
leg teljesen egyforma lévén, belső (gyomor) loboknál 
vagy üszkösödéseknél óránkint egy-egy kanálnyi túró 
élvezése kitűnő szolgálatot fog tenni.

Mint tápszer a túró egyike a legjobbaknak, 
mert tápanyagtartalmát tekintve gyakran felülmúlja a
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tejet és igen gyorsan s könnyen emészthető. Mindig 
többet ér a vajnál, mert mig ez légenyt nem tar
talmaz, addig a túró telve van légenynyel; a vajas 
kenyeret tehát túrós kenyérrel felcserélni igen 
czélszerü.

Ugyanezek alapján igen ajánlom a túrós 
tésztanemüeket; ezek — az elterjedt ellenkező nézet 
daczára — kitűnő s gyorsan emészthető tápszert 
képeznek,

Legczélszerübb, ha a túrót minden háziasszony 
jól tejből maga készíti, igy tudni fogja, hogy tiszta és 
nem hamisított túrót használ. Az elkészítési mód 
vajmi könnyű: ha jó tej egy vagy két napig áll, 
megsavósodik, az ilyen tejről leszedjük a képződött 
tejfelt s a maradékot egy edényben addig kever
jük, vagy köpüljük, mig a túró különválik. Ezt most 
egy szitára öntve, kinyomjuk belőle a savót és a 
túró elkészült.

A leves.
Miután a tápláló leves élvezése egyrészt kitűnő 

tápanyagtartalma, másrészt olcsósága és könnyű 
készítési módja egyformán figyelmet érdemel, le
írását e helyen czélszerünek tartjuk.

Közönséges fekete lisztből készült jó házi 
kenyeret szeletekre vágva keményre pirítunk, azután 
mozsárban porrá zuzunk. Ezen kenyérpor húslében,
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tejben vagy vízben (kevés sóval és zsírral) főzve oly 
levest ád, melynél táplálóbbat nem könnyen talál
hatni.

Az ily leves gyönge gyermekeknek vagy ifjúk
nak (vérszegénység jelentkezésekor) betegeknek és 
aggoknak kitűnő szolgálatot tesz.





Tizedik fejezet.

A víz hatása,





1. Mosások.

Ha egy beteg testet gyakran megmosunk és 
igy a test hőmérsékletét állandóan fokozzuk, a viz 
mind jobban fog a beteg természetére hatni, felold 
és kiterel, ily módon megszabadítja a testet beteges 
anyagoktól, egészségessé fogja tenni.

. A viz az ember természetére ugyanoly hatást 
gyakorol, mint p* o. egy darab nyers vászonra: minél 
gyakrabban mossuk, annál fehérebb, tisztább, ide
gen anyagoktól mentebb lesz.

A mosások gyermekeknél kitűnő eredmény nyel 
alkalmaztatnak, azért a gyermekeket lehetőleg korán 
kell hideg vízhez szoktatni; a mosásoknál elvet ké
pezzen : hogy csakis a hideg viz tényleg edző, s 
hogy mosás után a test meg ne töröltessék, miután 
ily módon testi meleg leggyorsabban fejlődik.

Jó szolgálatot tesznek a mosások továbbá 
gyenge, vérszegény, fázékony felnőtteknek. A test 
gyors megmosása semmivel sem különbözik azon 
mosástól, melyben arez és kezek naponkint részesül
nek, semmivel sem kellemetlenebb ennél, csakhogy 
a leszáritás marad el; ha a fázékony és vérszegény 
egy ilyen mosás után nedvesen ágyába fekszik és 
gondosan, de nem túlzott módon betakaródzik, nem 
sokára kellemes melegséget fog érezni. A bőrön
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elpárolgó vízzel pedig elpárolognak a testből a beteg
ségek felhalmozódott anyagai is. Ez persze egyszeri 
mosásnál aligha fog bekövetkezni, ezért a mosások 
állandó alkalmazása szükséges.

Miután aggoknál nagyobbrészt a test nem bir 
a kellő hőfokkal, másrészt pedig a bőr működése is 
már igen csekély, az ilyen mosások által úgy testi 
meleget lehet fejleszteni, mint a bőrt fokozottabb 
működésre bírni.

Kedély betegségek, lehangoltság, kétségbeesés, 
levertség, oly érzések, melyeknek meg kell szűnni, 
ha az általuk kinőtt nem fél a víztől és gyakran 
hozza vele testbörét érintkezésbe.

Gyakran, de ezzel nem azt mondottuk, hogy 
naponkint; teljesen elegendő, ha valaki testét — legyen 
az gyönge, vagy erős — hetenkint kétszer-háromszor 
jól megmossa.

2. Göngyölök.

A betegségek legnagyobb része vértorlódások, 
ezek pedig a vérkeringés rendetlenségéből keletkeznek. 

Ha egész testünket mossuk meg, az egész szer
vezetre hatunk, az egészet bírjuk fokozottabb, de ha 
egyöntetűség nincsen — nem egyöntetű működésre; 
ilyenképen ha a vérkeringés rendetlenségét tapasz
taltuk testünkben és ebből kifolyólag vértorlódáso
kat (daganatok, görvélyeket) észleltünk, a beteg 
helyre egész testünk megmosása által directe hat
nunk nem lehet, ezen czélra a göngyöl szolgál.
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A göngyöl egy vízbe mártott és kicsavart kendő, 
melyet a beteg testrészre téve szárazzal letakarunk. 
Ily módon a hatás helyi lesz.

A göngyöl nem mindig lesz hideg vízbe mártva, 
gyakran a borogatásnak szénavirág, vagy zabszalma- 
főzettel kell történni.

3 Locsolások.

Oly vértorlódásoknál, melyeknél a göngyölök 
meg nem felelnek, erősebb gyógykezelés képen locso
lások alkalmaztatnak.

A locsolások, minőségük szerint felső-, hát-, 
térd-, comb-, stb. locsolásoknak neveztetnek.

4. Fürdők.

Úgy mint a locsolásoknál, a fürdésnél is több
féle módot különböztetünk meg, mint minő a láb-, 
térd-, czomb-, ülő, fél és egész fürdő.

A hatás itt is az alkalmazás szerint terjed ki 
az egész testre, vagy helyenkint nyilványul.

Úgy a mosások, mint a locsolások, valamint 
fürdők — majdnem minden betegségnél változó — 
használati utasítása, a Kneipp <Vizkúrája»*) ez. 
könyvben található.

*) Megjelent jelen könyv kiadóinál ára : 1 fit.

9Kneipp : »Hogyan éljünk*
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A viz alkalmazása aggoknál.
Sokan az iránti kételyüknek adtak kifejezést, 

vájjon a viz alkalmazás aggoknál czélszerü-e. Meg
nyugtatásul kijelentem, hogy a viz öregnek, ifjaknak 
egyaránt használ.

Teljes mosások és 5—6 másodperczig tartó 
félfürdók az aggot is felfrissítik, sót belsőleg alkal
mazva a vizet (naponkint 4-szer, 5-ször egy evőka
nállal) kitűnő szolgálatot fog tenni.

Az aggkor legnagyobb és leggyakoribb beteg
sége a természetes meleg hiánya, ezt pedig pótolni, 
előidézni csakis az előbb jelzett módon — vízzel lehet.



Utószó

A Kneipp gyógymód hazánkban az utóbbi idő
ben annyi követőt talált, hogy a Kneipp «Vizkurája» 
és «Gyermekápolás» kiadói szükségesnek találták a 
wörishofeni plébános életrendi tanácsadóját is meg
jelentetni.

A mü fordításával alólirottat bízták meg, a 
megbízás így szólott: ^szabadon fordítani és mellőzni 
mindazt, mi a vízkárában és gyermekápolásban 
megvan.*

Szabad fordítás alatt különben is azt értem, 
hogy a fordító saját irályán mondja el azt, mit az 
eredeti műben a szerző mondott és megváltoztatja, 
vagy törli az eredeti műből azt, mi nézetének, a 
viszonyoknak stb. meg nem felel.

Miután Kneipp tanácsai mindig példákon és 
hasonlatokon alapulnak, ha jelen munkát a szó való 
értelmében szabadon fordítom az semmivé lehetet
lenné lesz ; megmarad ugyan a quintessencziája, de 
ez kitűnősége daczára mint olvasmány élvezhetetlen 
lenne s igy kényszerítve voltam sok helyen — főleg 
a munka kezdetén, szerző eszmemenetét sorról sorra, 
szóról-szóra követni, előszavát pedig hűen lefordí
tottam.

9*
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Azáltal, hogy elhagytam az ismétléseket, melyek
nek Kneipp barátja valamint, mindazt, mit más már 
megjelent könyvében mondott el az érdemes lelkész, 
a könyv jóval kisebb lett az eredetinél, de ezzel 
értelmesség tekintetében csakis nyert.

Szerző néhány — részben tényleg elavult, 
valamint viszonyainknak meg nem felelő nézetét 
szintén mellőztem s igy e könyvecskébe csakis az 
jutott, a mi mint életrendi tanács hazánkban is 
megállja helyét.

A lakásra, ruházkodásra, étkezésre vonatkozó 
fejezetek ahány tanácsot, ugyanannyi arany igazsá
got tartalmaznak, melyeket követni vajmi üdvös 
volna s melyekért a világ a buzgó papnak őszinte 
hálával tartozik.

Budapest 1892. május hóban.

A fordító.



FÜGGELÉK.





Kneipp rendszer féle ruhák úgyszintén 
polgári öltönyök és teljes katonai felszerelések elké
szítésére és minden e szakmába vágó czikkek szállí
tására ajánljuk Péntek Lajos urat (Kerepesi-ut 77.) 
ki is mint több szabadalom tulajdonosa a ruházat 
terén kitűnő hírnévre tett szert. Egyike találmányai
nak* : a Hungária öltöny már minden előkelőbb körök
ben található s jövőre még egy újabb találmányai fog 
fellépni, mely e téren korszakot fog alkotni.

Hidegvizgyógyintézet
„ Fridrichsbttd Immenstadtban.“
Bajorország egyik legkiesebb vidékén magas 

hegyektől szegélyezve, dús növényzettel és nagy er 
dokkéi fedett körletben, mint egy gyönyörű festmény 
eredeti és felséges keretben tárul szemeink elé a dr. 
Uherek által nagy áldozatok árán létesített «Fridrichs- 
bad», melyben a Kneipp szerinti gyógymód mellett 
massage-ban, villanyos fürdőkben és gyógygymnasti- 
kában részesíti a létesítő és tulajdonos a szenvedő 
emberiséget.

De Friedrichsbad nemcsak betegeknek szolgál 
gyógy-, hanem egészségeseknek üdülőhelyül is, erre 
úgy a vidék gyönyörűsége és egészséges mivolta, 
mint a páratlan kényelem, melyben vendégei része
sülnek, a nagyúri pompa, mely őket környezi, egy
aránt hivatottá teszik.

Kneipp plébános, kinek tanácsára e fürdőhely 
létesitelett, ezt mondja:
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Uherek dr. ur itt pompás intézetet alapított s 
úgy előzékenysége, mint lelkiismeretes gyógykezelése 
alapján egyaránt érdemessé teszi magát ama nagy 
bizalomra, melyben máris részesül.

Gyomor liqueur Kneippgyógyfüvekből.
Ezen szer teljesen aloé-mcntes, kiváló emész

tést elősegítő és étvágygerjesztő. Gyomor- és altest- 
bajoknál ezen híres szer hatásosságát eddig egyetlen 
Keserüpálinka sem volt képes megközelíteni; joggal 
tekinthető tehát elsőrendű házi szernek.

Egyedüli készítője: Franz Repges, Droguista 
Anrathban. (Rajna-Poroszország.)

Baden-Baden. Uj föherczegi fürdöintézetek: 
„Friedrichsbad" és «Kaiserin Augusta-Bad». Ezen 
világhírre emelkedett mintaintézetek úgy gyógyhatás, 
mint szórakoztatás tekintetében mindazt nyújtani 
képesek, a mit üdülni vágyók keresnek. Mehanikus 
gyógygymnastika, ivócsarnokok, pneumatikus-, magán 
gyógyintézetek, Kneipp szerinti vizgyógyintézet, Sana- 
tóriák, gőz- és forró légfürdők. Ezenkívül társalgó- 
ház, remek berendezésű hangversenyen-, báli-, olvasó-, 
étkező termekkel, melyek az egész éven át rendelke
zésre állanak. Vidékének rendkívüli pompás fekvése 
vadregényes erdőivel, gyönyörű sétáival és kiránduló 
helyeivel Baden-Baden a maga nemében egyedül 
álló különlegesség.

Azt, ki mint gondos s tiszta háziasszony, oly 
lakásba jött, melyet Augiás istállónak talál, melyből 
a piszokkal és szeméttel járó poloskákat kiirtani 
lehetetlennek látszik, jogosan kétségbeesés fogja el. 
Buzgólkodik, fárad, dolgozik éjjel nappal, nincs nyugta, 
maradása és az undok bogarat, mely mások tisztá-
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talanságában szaporodott, kiirtani képtelen. Nem-e 
vigaszt talál majd azon tudatban, hogy van egy 
szer, megy a poloskákat mint varázsszóra meg
semmisíti? S ez a szer a

Tirgram poloskapor,
mely minden üzletben kapható.

Dr. Ginek Ignécz vizgyógyintézete
a fővárosnak a maga nemében valóságos mintainté
zete. Másságé, ideggyógyitás. Kneipp-Kúrák, villamos 
fürdők a leggondosabb kezelés és feltűnő eredmény 
mellett eszközöltetnek. Az intézethez villanyos vonat 
közlekedik. Tágos kertjében árnyas séták kínálkoz
nak s benlakók részére és a legnagyobb kényelemmel 
berendezett szobák s legjobb ellátás állnak ren
delkezésre. Dr. Glück Ignácz intézete valóban megér
demli azon pártolást, melyben úgy a főváros közös
sége, mint messze vidékről jövő üdülni vágyók által 
részesittetik.

Tekintetes Szalády Antal urnák helyben.
Több napilap és magánosok által is figyelmessé 

téve az ön által készített s már kiterjedt használat
nak örvendő „Hungária-Kávéra“ magam is kísérletet 
tettem s arról győződtem meg, hogy a ,Hunzária- 
Kávé* különösen szivbántalmaknál, kiváltképen pedig 
szivgörcsök és szívdobogásnál, — továbbá gyomor
emésztés hiánynál, idült bélhurutnál s ezek folytán, 
különösen gyermekeknél beállni szokott vérszegénység• 
nél és elsoványodásánál, nemkülönben görvély-kórnál 
és egyéb kóros vérvegybántalmaknál az úgynevezett 
Guba-, Ceylon- vagy Mocca-kávénak méltán elébe 
teendő, minthogy az a nyákhártyákat és az idegeket 
nem izgatván, ezenkívül egyéb kávé hatásától eltérő- 
lég az öszszervezetre táplálólag is hatván, lényegesen 
is hozzájárul ahhoz, hogy nevezett bántalmak a ,,Hun-
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{;ária-Kávé» használata mellett rövid időn javulásna. 
indulnak, miért is a «Hungária-Kávé> használatát 
mind ama bántalmaknál lelkiismeretesen ajánlhatom^ 

Budapesten. 1882 julius 22.
Dr Mészáros I ajos

gyakorló orvos.

T. Szalády Antal urnák!
A € Hungária- Kávénak* eddig elismert sokoldalú 

gyógyító és életrendi kitűnő hasznán kívül igen jóté
kony és gyógyító hatányát az öregeknél előforduló, 
és pedig igen gyakran előjövő fullasztó köhögés ellen 
is tapasztalván, különösen ott, hol a tüdő nyákhár
tyáknak idült és elhanyagolt hurutból kifejlődött el
ernyedésben találja konok fennállását; rém ajánl
hatom eléggé melegen annak élvezetét az abban 
szenvedőknek, annál is inkább, mert nevezett bajban 
szenvedőknél az élet meghosszabitására is lényegesen 
befoly.

Szolyva. 1884. január hó 21-én.
Juhász Kálmán

Beregmegye járás orvosa.

Saxlehner Hunyady János keserű- 
vize. Alig van hely a föld kerekségén, a hol nem 
volna található ezen kiviteli forrásvíz, melynek ana- 
lysise fölött a világ első rangú orvosi tekintélyei 
nyilatkoztak elösmerö véleménynyel. Nevezetesen már 
1870-ben Liebig tanár, 1875-ben Dr. Bunsen Heidel- 
bergában, 1878-ban Fresenius tanár Wiesbabenben 
és sok mások, kiket a hely szűke miatt fel nem 
sorolhatunk, oda nyilatkoztak, hogy a Hunyady János 
forrás keserű vize Glauber- és keserüsós tartalmánál 
fogva hat az all estre és oly esetekben alkalmaztatik 
a legkitűnőbb és áldásos eredménynyel, a hol gyönge 
meghajtás vagy a tápláló anyagok elvezetése válik
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szükségessé. 4 Saxlehner - fél© keserüforras
a szó legtágabb értelmében megérdemelt világ- 
hirüségre tett szert.

Kathreiner Kneipp • Maláta - kávéja
bármiféle más pótkávét nagyban felülmúl úgy egész
ségi mint gazdasági szempontból. A babkávé káros 
tulajdonságai ma már általánosan elösmert tény és 
igen sok előkelő orvos nyilatkozata határozottan ellene 
szól. A mily mértékben emésztő, és izgató a babkávé, 
oly tápláló és megnyugtató hatású Kneipp egészségi 
kávéja, mely egészségesek és betegek részére egyaránt 
kitűnő hatású, fentartja és edzi az egészséget és nél- 
külözhetlen minden gyomorbeteg, vérszegény és ideg
beteg egyénre nézve. Kathreiner maláta kávéját me
legen ajánljuk Kneipp követőinek, ajánljuk a házi 
asszonyok figyelmébe gazdálkodási szempontból, mint 
a háztartás kellékeinek egyik főszerepvivöjét.

A Kneipp Sebestyén plébános úr által ajánlott 
tiszta vásznat és gyolcsot legkitűnőbb, finom és 
durva minőségben szállítja Hugmayer és Mihai- 
lovits vászonkereskedőczég (Budapest, Szer
vitatér 10. sz.) Ezen tartós és kitűnő vászon a legtágabb 
körökben tért hódított és a testi egészségre való rend
kívüli jó hatásánál fogva a gyapjúszöveteket for
galmi kelendőség tekintetében nagyban felülmúlja. 
Aki viselte már ezen kellemes és télen is meleget tartó szö
vetet, aligha fog többé másféle készítményeket fel
venni.

Nevezett czég továbbá legnagyobb raktárt tart 
fehérneműkben, menyasszonyi kelengyékben és min
dennemű más vászonczikkekben, s úgy a minőségek 
kitűnősége, mint jutányosság folytán a maga nemében 
a főváros egyik legkeresettebb bevásárlási forrása. 
Árjegyzékek és minták ingyen és bér ment ve.
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Különös figyelmet érdemel Molnár Vilmos 
sérvkőtö üzlete (Budapest, károly-körut 9. Báró Orczy 
féle ház,) mint a mely jutányos árak mellett legki
tűnőbb minőségben tart nagy készletet haskötőkben, 
köldöksérvhötőkben egyenes tartókban s egyebekben. 
Ezenkívül a legkitűnőbb készitményü szarvasbörnad- 
rágok takarók és párnák készülnek ott, mely czikkek- 
nek a cég legmegbízhatóbb beszerzési forrása.

Rhoendorfi „Marienbad" a Kneipp- 
k óráknak egyik legmegfelelőbb intézete, ügy enyhe 
kellemes éghajlata, mint valóban költői fekvése ?z 
üdülésre vágyóknak mindazt képes nyújtani, mire 
erő, egészség és életkedv visszanyerhetésénél okvetlen 
szükség van. Nagy előszeretetei keresik fel az idegenek, 
kik menekülve a mindennapi élet zajából a természet 
nagyszerűségében, a hegyi erdőségek véghetetlen 
csöndjében nyugalmat és pihenést keresnek. Ezen
felül a leggondosabb intézeti ellátásról és szakszerű 
orvosi kezelésről gondoskodott a tulajdonos Kneipp 
plébános ur módja szerint, melynek alkalmazása lég 
és vizkúra tekintetében a legfényesebb eredményeket 
mutatja fel.
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#| Dr. Jovitza Sándor vegyészeti laboratoirnma
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BUDaPljaT,
IV. kér , Kecskeméti-utcza 7. szám.

Gyógyszeranyagok, illatszerek, szappanok és mindenféle pipere- 
czikkek . aktára.

Ugyanitt kapható és vidékre egyenként is megrendelhetők az al íbbi 
közkedvelt szerek:

'Hattyú arczviz*. Szeplő és mis foltok ell3n kitűnő szer. Egy 
palac.k ára 50 kr.

• Hattyú arczkenőcs*. Bőrfoltok ellen és az arezbör finomítására. Egy 
tégely ára 50 \r.

'Ha tyu arezpor*. (Ólomfehérmcntes). Teljesen ártalmatlan. 3 szín
ben. Egy doboz ára 60 kr.

*Evodont szájvíz.» (Cninolinnal.) Fáj S fogaknál, vérző ínynél, szagos 
szájnál, Egy palaczk ára 60 kr.

'Evodont szájvíz*. ( alicyllal). Kitűnő antiscpticus szájvíz. Egy 
palaczk ára 60 kr.

'Ralicyl fogpor*, Elismert kitűnő, aromaticus fogpor. • Égy doboz 
ára 50 kr.

'Manúoiakorpa szappan.* Közömbös, legfinomabb pipere-szappan. 
Egy darab ára 80 kr.
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VASBUTOR-GYÁROSOK

Gyár:
Zsigmond-ntcza 11. BUDAPEST Raktár és Iroda :

aózseí'tér 14.

Állandó raktár mindenféle vas-butorokból.

Szabad, feszíthető sodrony-ágybetétek, ruha mángorló és facsaró
gépek, fütőszerck, kályhát dezák és ellenzők, szén- és fakosai ak, 
gyerme -kocsik, lószőr-, afrikai tengerifii es szalma-mAÍráczok, 
madár-kalitkák, valamint lemez-, zománcz és porc/.ellán mosdó

asztal-felszerelések gyári áron.

Elvállalnak mintoemü kávéházi és vendéglői berendezéseket,
úgyszintén kerti berendezéseket.

Vidéki megrendelések pontosan eszközödéinek.
Árjegyzékeket kívánatra bérmerive lüldink.
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D' J. SPITZER
FINOM ÉS GYENGE BŐRSZÉPITÖ

GLYCERIN EPE-SZAPPANT
díszes kiállításban és különös jó minőségben ajánlok 
a t. ez. gyógyszerész uraknak, különösen azoknak, 
kik a Spitzer féle arczkenőcsöt maguk készítik, mint 

hasznos mellékeladási czikket.
Egytaczai ára A frt *40 A# , tíren-
gertétyiyet, Jiészpánzfizetés vagy posía- 

tstaívány ineiíetf.

A vignetta, mint az alábbi szöveg-mintából látható, nincsen 
nevemmel ellátva.

A vignetta alá a t. ez. gyógyszerész uraknak netalán! 
reklámnyomtatványai kívánatra becsomagolhatok.

Szövegminta :

e. ! Df. J. SPITZER
I | FINOM és GYENGE:

^ I 4J; bőrszéoitö <-8>
g : I GLYCERIN EPE-SZAPPAN.
<5 c T Ezen glycerin epe-szappan alkatré- 
> oá szei által s föltétien tisztasága és gyön- 
O ^ gédsége következtében szépitőleg és 
c/5 5 erősitőleg hat még a Jegérdesebb bőrre 

bo is és minden más szappannál biztosab- 
5 bán a bőrt finommá, lággyá és széppé 

teszi. Ara Ar.

3pere*<p V]N
x <

Egyszersmind ajánlok opartehioN-szappant 
É A#*fo 50 A#\ netta.

SZEKULA MÓR
szappan-hiklániegességek. gyára :

Budapest, Váczi-körut 55. szám.
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A világosság hatása a szellem és test egészségi
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A levegő befolyása az egészségre ___ ___ ___ 23.
A meleg és hideg hatása az egészségre ___ ... 25.
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A tápláló leves ___ ___ ___ 122.
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INDENKINE
a kinek egy jó sérvkötőre van szüksége, 
próbálja meg az orvosi tekintélyek által 
elismert angol és franczia aczél sérvkö- 
töimet. Kívánatra számos elismerő leve- 

v lekkel szolgálok. Egy drb egyoldalú amerik, gummi 
f sérvkötő 450. 1 drb egyoldalú franczia aczélrugós

2 50, 5 írtig. Egy drb egyoldalú angol aczélrugós 
2 — 8 írtig. Kétoldalú sérvkötök 2 egyoldalú helyett 

fi számíttatnak; gyermeki érvkötők fél árban.
LEGÚJABB amerikai aczélrugós sérvkötök mozdítható pelotával (egy 

oldalú) 6 frt. Kétoldalú 12 frt.
Suspensoriumok 50 krtól 3 írt 50 krig. Nagy raktár
fruskátok-, kötilöfisérv/sötök, egyenes- 
tartáfc- és görcsérhnris»*ynhbán. minden 
fajta fecskendődben, u. m. Mrrigát euró fc, Í7t 

, sayauyes stb., # s #r rvasbör-tiafirttgoJi, ta- 
iutrÓN, yártiiíh és minden e szakmába vágó 

f czikkek, ugyszinte gummi különlegességben.
Molnár Vilmos, sérvkötész,

Budapest, Károly-körut 9. (Báró Orczy-féle házban.)
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GLÜCK IGNÁGZ, királyi törvényszéki orvos |

vizgyógyintézete
Budapest, városligeti fasor 11. sz. a. kiváló fekve- | 
sénél fogva — a villanyos vasút mentén — árnyas | 
sétái és czé’szerü Lerendezése miatt idegbetegek- | 
nek, valamint üdülést keresőknek 1 gjobban ajánl- | 
ható. A vizgyógyintézet és sanatorium egész éven | 
át nyitott, télikul ák számára kedvezően berendezett. I 

A gyógykezelés egyéni, tisztán tudományos. | 
Árak mérsékeltek. Az intézetben villanyozás, villa- | 
mos fürdő és másságé alkalmaztató, — Felvétet- = 
nek bennlakók és bejárók. Telefon. Prospektus | 

1 i án.ura küldetik. =
iiuiiiiiiiiiiiiiiimimmmmiiiimmiHiimiiiiimimiimiimmmiiinmiiiiiiiiii mimiin"

Melegek és gyengélkedők I
figyeln.ébe ajánljuk a

„Hungária - kávét"
de különösen gyomor és bélhurnt. gyomor- és ej görcs, 
rossz emésztés, gyomorégés, gyomot tói eredő fejfájás, 
vérszegénység és álmatfmság ellen, mint biztos sikert 
nyújtó és százezrek által legjobbnak elismert házisznt.

Ezen páratlan különlegesség nem mint gyógyszer, 
hanem a kávét helyettesitő kellemes izü tápszer egész
ségesek és betegek álla egyaránt legjobb síkénél hasz 
nálhaió, mely:

» élvezve táplál és táplálva használ.cc
Sok ezer köszönő irat és hírneves orvosok igazol- ^ 

ják a >Hungária kavó< kitűnő hatását, amiért is az & 
mindenkinek legjobban ajánlható. S

------= 1 kilo ára 1 irt 20 kr =----- |

Minden dobozhoz használati utasítás. ^
Kapható: SZÁL ADY ANTAL gyá osnál Budapesten, Andrássy-út 86. sz. 0

és minden előkelőbb füszeráru-üzletbe.i helyben es vidéken. a)

10



szí LDKACSFDRDO
Budapest.

MELEG ÉS LANGYOS KÉNES FORRÁSOK.

ISZAPFÜRDŐ.
E gyógyfürdő kiváló sikerrel télen át is alkal

maztató: Rheumitikus bajok, csú%, izzadmányos 
folyamatok, csont és ízületek bántalmii, bármily 
eredetű csonthártyalobok, ischias, syphilis, bőrfe
kélyek és köszvény ellen.

Nagy Yöslaui úri- és női uszodák:
21° R Vérköpési bajok, anaemia, sápkór, ideges

ség s némely bőrbetegség ellen.
ÚRI ÉS NŐI GŐZFÜRDŐK: nyáron közvetlen összekötte
tésben állanak az uszodákkal. KŐ- ÉS KÁD FÜR
DŐK, IVÓKÚT, gyomor- és bélcsatorna-, hurutos 
állapotok, gyomorfekélyek, hólyaghurut, idült vese

bajok stb. ellen.

Szt. Lukácsfürdő nagy szálloda.
Mérsékelt árak, kényelmes szobák, fekvés keletnek > 

kilátás a Dunára, felvonó, villamos világítás, zárt folyo
sók a fürdőkhez. Posta-, távírda- és telefon-állomás. Közvetlen 
közlekedés a közúti vaspálya, helyi hajó és csavargőzös
sel. Másságé és villamos gyógykezelés dr. Doktor Frigyes az 
intézet rendelő orvosa által, ki a betegek gyógykezelését 
megérkezésüktől kezdve átveszi és az egész év tartama 
alatt állandóan a fürdőben tartózkodik.

Prospektusukul kivonatra kik hl

Szt. Lukacsfürdő igazgatósága
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HUGMAYER és MICHAILOVITS

HŐI, FÉRFI, GYERMEK FEHÉRNEMŰ 
RAKTÁRA

A PRÓFÉTÁHOZ

BUDAPEST,
SZERVITATÉR 10-ik SZÁM.
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jdt. löser I
aKIEIPP móiszeri VIZGÍÓGY-IITÉZETE

Yeitshöchheim-ben Würzburg mellett
(Bajorország-Unterfranken)

Kneipp plébános ur által kü önösen ajánlva (lásd az elő
szót Kneipp VizkÚrám ez. munkában; kapható e kötet 

kiadóinál.)
Tisstán Kneipp-féle kúrák.

Az intézetben mindennemű betegségekben szenve
dők teljes ellátásban és ápolásban részesülnek. Kúra 
szerinti étkezés, szép szobák, kényt lmes, füthető fürdő
berendezés.

A füves talajú Majnapart mezitlábjárásra kitünően § 
alkalmas s e czélból nagyban használják. &

Az intézet maga az ugynev. Mágnás-házban | 
(Cavalierbau) van elhelyezve, közvetlen szomszédságában 
a remek szépségű 90 hold nagyságú franczia Rococo $ 
stilü udvari-kertnek, mely ültetmények külön féleségével, § 
fenyüsorai és lugasaival a képzelhető legszebb és lég- 3 
árnyékosabb sétákra alkalmas. |

Hetenként kétszer hangverseny. á
Würzburg városa Veitshöchheim-től 15 perez alatt | 

érhető el vasúton, ezenkívül hajó és kocsiközlekedés. A 
A szép környékben pompás kirándulásokat le- y 

hét tenni. |
Azok részére, kik a kúrát használják s nerr laknak 9 

az intézetben, számos §
magán lakások

állnak rendelkezésre.
Vannak továbbá mérsékelt árszabályu jó vendéglők egy 

néhány év óta az udvari kertben fennálló kitűnő restaurá
ló Prospektusokkal és egyébb felvilágosításokkal készsé
gesen szolgálnak az intézet vezetői és tulajdonosai.

Dr. Löser. gyakorló orvos.
A Kneipp-féle gyógymód speczialistája. 
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mm: A fényképészeti szakba 
vágó bárminő munkák 
a legjutányosabban. Fény

képek por cselián tár
gyakra, üvegbe, beégetve 
vagy ezinesve, — olaj-, 

aquarell-, pastell-, 
chromo-képek bármely 

fénykép után — papírra 
és vászonra, krétarajsok, 
nagyítások a legolcsóbb 

árak mellett.
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I. Egy éves önként esi tanfolyam tartatik fenn £
oly ifjak számára, kik középiskolát nem végeztek, |
mégis az egyéves önkéntességi jogot meg akarják í
szerezni. Mindenkor van nappali és esti tanfolyam. jr

II. A cs. és kir. kadét vagy reáliskolák és a m. ?
kir Ludovika Akadémiában teendő felvételi és évi ► 
vizsgákra előkészítő tanfolyamok vannak szervezve. £

III. Tartalékos és aktív tiszti vizsgákra élőké- *
szitő tanfolyam oly ifjak számára, kik már szol- 
gáltak vagy szolgálni fognak, de a katonai szak- ; 
tárgyakból előképzettséget óhajtanak szerezni. £
Tanintézetem 10 év óta a legjobb sikereket jj 

mutatta fel. g
Középiskolai tanulók teljes ellátásra felvé- t

tetnek. £
Az intézet rom. kath. jellegű.

Somogyi Titmos, í
tanintézeti tulajdonos-igazgató, Budapesten, *

Rottenbiller-u. 16. t

A KNEIP-FÉLE
gyógy füvekből készített Aloeyóttús 

nélküli

GYOMOR-LIKŐR
az emésztés és étvágy legkitűnőbb elösegilője. 

Ezen általánosan elösmert likőr a legjobb eredmény
nyel használatik gyomor- és altesti bajoknál és hatás 
tekintetében még eddig egyetlen keserű likőr által sem 
lett még felülmúlva.

Joggal nevezhető ennél fogva első rangú házi- és 
élvezeti czikknek.
A Kneip-féle gyógyfüvekből készült gyomor-likőr egyedüli 

gyártója:
Repges Ferencz, droguista,

INRATH, (Rajnai Poroszorsz.)
^4
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A BUDAPESTI OLTAREGYLET EGYEDÜLI SZÁLLÍTÓI
IV., Lipót-u. 21. sz. BUDAPEST IV., Lipót-u. 21. sz.
Ajánlják bőven felszereli raktárukat mindennemű mise-} 
ruhák, reverendák, cimádák, egyházi és egyleti lobogók,| 
egyházi szövet, damaszt. paszománt, rojt, bojt, brüsseli 
és ezérna egyházi csipkékben. Szent szobrok, csillárok, 
kelyhek monst rancziák, oltárok, stáczió-képek, úrkopor
sók stb. oltár-, keresztüli és más képek festését el
vállaljuk. Készítünk a legelőkelőbb művészek rajzai után 
oltárokat, szószékeket, szent sírokat, keresztelő kutakat. 
Bronz, china s valódi ezüsttárgyakat, úgymint: kelyhe- 
ket, ciboriumokaf, oltár, tabernaculum és fali gyertya- 
tartókat, 3 és 4 hangú oltárcsengetyűket stb Zászló
kereszteket, pacifikalékat füstölőket, tömjéntartókat stb. 
Arany- és ezüst hímzések minden rajz szerint művészileg 
készülnek. Tüzaranyozás vagy ezüstözés gyári áron saját 

gyárainkban legrövidebb idő alatt készül.
Dm3Pm?[□ GmHün 5^1 PtTOPTíV

%
I

yY) C?J; L r,/<r> - v'i <
BIEBER ANTAL I

tec-kereskedóse .&)
Budapest, Kenpesi-ut 6. sz. \&

Ü?!a Pannonia-szálloda átellené-
ben ajánl legfinomabb és lég- 
újabb termésű teát, különö- '
sen : Családi tea igen jó
1 2 kiló 2 frt 50 kr. Moezkói 
keverék 1 2 kiló 3 frt Orosz 

karaván tea igen finom V2 kilo 3 frt 50 kr. Ningehow 
karaván tea lefinomabb ^ kiló 4 frt és 5 frt. Továbbá i% 
a legfinomabb beszálitott Jamaika mm literje 1.40, 1.75, % 
2.— , 2.«r0, 3.—. Belföldi kraslliai rum legfinomabb 1 
eredeti palaczk (l4/le liter) 1 frt 40 kr. Belföldi Guba-. 
rum legfinomabb literje 1 frt. A tea 1;2 kilótól feljebb, 
elegáns pléh- vagy fa-szelenczékben küldetik szét, a 
szelenczék ingyen szolgáltatnak. — Vidéki rendelések

BIEBER ANTAL teakereskedéséhez p
Budapest, K*>repesi-ut 6. sz. jl^

intézendök és legjobban teljesittetnek, mire nézve a ezég 15 évi fennállása Kp 
kezeskedik. Kimerítő árjegyzék ingyen és bérmentve. Legfinomabb Guba, ^ 
Mocca es Jav? kávé szétküldés! napi áron 4 és fél kilós posta zacskókban £ 
bérmentve. Árjegyzék kívánatra bárhova Ingyen és bérmentve küldetik. J1

Hkí 2->ío'• r&. i,£?-k í, -gv4l-./^o - ^



-k3 Tartózkodjunk a babkávétól ! el

vegyétek
KNEIPP malátakávéját

ÖLZ Testvérek
Bregenz-brn a Bódén i- tó melletti gyárból; mely 
KNEIPP Sebestyén plébános ur által az őrölt maláta

kávé gyártásnak egyedüli 
szabadalmával bir az oszt. 

^ magy. monarchia területén. 
Főtisztelendő KNEIPP 

plébános ur a babkávé 
használatát határozottan 
ellenzi.

A babkávé mérges nö
vény terméke s az ebből 
készült kávé a legcseké
lyebb mértékben sem tar
talmaz tápláló anyagot s 
méregtartalmánál fogva — 
(Caffein) — csakis az ide

gekre hat izgatólag s a vele egyidejűleg fogyasztott 
ételeket félig emésztetlenül vezeti le a gyomorból. 
KNEIPP Malátakávéja ellenben igen sok tápanyagot 
tartalmaz, az idegekre megnyugtató hatással van és 
ezen kívül sokkal olcsóbb.
.. A kinek nem Ízlik KNEIPP Malátakávéja, keverje íil 7 1/ÓuÓuQI s ivása közben alig fog közte és a 
ULL*l\dvuVol babkávé között különbséget találni.

Az elkészítés módja a csomagokon meg van jelölve. 
Megvételkor tessék különösen arra figyelni, hogy a négy
szegletű piros csomagok ÖLZ testvérek ezégét és a védjegyet 
(főzőkészülék, a plébános arczképe és aláírása), viseljék. 
Az ÖLZ-kávé czégünkkel és a főző készülék képével van 
ellátva. Kapható minden jobb fűszer-üzletben. A hová még 
nem lett bevezetve, 4*/* kgmos csomagokban küldjük bér
mentve postán. Bregenz a Badeni-tó mellett.
Aí 7 VflQTVPRW Kneipp Sebestyénplébános és vizgyőgyász 
VLlPIDÖI iIjíiIjII által egyedül jogosított maláta kávégyár.



Baden-Badcn
általánosan ösmert éguén^es föttsós hőforrás. 44 — 69° C.

Kiváló bsltaralmu Chlorlithium-forrás.
i Uj nagyherezegségi fürdőintézetek :

„FrMrichsbaf és „Kaim Aagasta-Bad‘í
egész éven át nyitva.

Nevezett fürdők valóságos mintaintézetek, tökéletesség és ele- 
ganczia tek ntétében s a magok nemében egyedül állok. — Kádfüdők, 

íj orosz gőzfürdők, romai-ír fürdők, villanyos fürdők, ugynev. vadfürdők,
| uszodák, hideg gyógymód, psrmetező ásványvíz belégzése, gégezuhany,
I m nden alakbani és hőmérsékbeni zuhanyok, mindennemű orvosság- 
' és ásványfürdő. Mohán kus gyogytornázás. Magán-f Jrdőintézetek hévfor- 

! rás-fürdőkkel, ivóosarnok minden nevezetesebb gyógyforrások vizeivel, 
i gyógysavó- ntézet, tejkúra, tivaszi kúrák friss gyógyfűnedvekkel, őszi
i kúrák kitűnő szőllővel, belégzési intézet 2 ka narával, 4—4 személyre.
I Talaj-gyógyiely az általános elhízás, szívbetegségek stb. kezelésére.
; Mindennemű magángyóqyintézetek: Sanatóriák, nói-klinlkák, Knehp- 

gyógymód-intézet, különféle gyönyörű fekvésű lógtúna-szállodák a város 
[ közvetlen közelében st \

Az enyhe főttsós-forráskiválóan hat a nyálkhártyák hurutos és 
j görvélyes bajaira valamint a légzési és emésztőszervekre, nyak és gége- ! 
i> bajokra, melyek gyógyítására nagy befolyással bírnak a legújabb permetez ő 1 

Készülékek. Krónikus légcsőbijok, a gyomor és a belek krónikus ' 
| hurutjai, aranyér és görvélykórnak ugyugyanez a leghathatósabb gyógy- 1 
ji módja. I

A Lithlum-tartalmu források legkitűnőbb eredményei vanna k 1 
| köszvények, csúzos és holyagbajokra. i

A hávferdők elösmert hatásúak csúz, kőszvény, idegbajok, bi- j 
i' nulás, elavult fájdalmas hege ések, lágyék és csonton való sebek és 
/ fekélyek s lősebek ellen, gyengék és lábadozók megedződnek ezen éltető 
ji forrásokban. A forras-gőzfurdőt és forró légftirdak haszná'ati még a 1
ii legmakacsabb esetekben is szerencsés eredményüek. A h ívviz vegyi 

j összetéte külső gyógyhasználatra felette alkalmas. Ezen leggazdagabb
I Lithium tartalmú víz szétküldése az ivócsarnok gon lnoksága által 
j történik.
! A Társalgó-ep Jlet pompás h ingverseny . táncz-, o'vasó-, ét-
j kézé és társas-összejöv^teli termelve egész óvan át nytva vun. —

■i! Nagy hangversenyek, Symphonía- és négyes-estélyek, kiváló művészek 
i külön konczertjei. — Bálok — Társasmulats tgok. — Uyermikünnep- 

jl ségek. — Kitűnő gyógyhely-zenekar (44 ember) magánzenészekkel 
!j naponta háromszor. — Katonai hangversenyek. — Operai és szinelő - 
!j adások — Tűzijátékok és kivilágítások. — Vadászat és halászat. — 

j Kitűnő Lawn-Tennis és C-oquet-játszóhely a Lichtenthali fasornál,
■i pompás fekvéssel. — Nagy ló- és ugetö-ve-senyek. — Felsőbb tan- és 

nevető intézőtök, leánynevaldak.
Baden-Baden, mely minden oldalról buja tölgy- és bikkerdökkel 

i! van körülvéve a leggyönyór bb sétákra és kirándulásokra alkalmas. — 
Kitűnő éghajlat. — Pompás fekvés. — Olcsó ellátás. Átlagos évi hő- 

jj mérsék: + 8.97° C.
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Mazai zongoragyáp.
Zongoráim vaskerettel vannak ellátva, könnyű 

játék, szép hang, tartós szerkezet. Ismétlő gépe
zett! zongoráim a legkitűnőbbek, ilyenek még 
Ausztriában sem készülnek, ezeknek hangtökéjük 
vaslemezbe van foglalva, ennek következtében a 
hangolást évekig tartják.
Régieket újakért becserélek, képes árjegyzéket bérmentre küldők.

LÉDECZY SÁNDOR
BUDAPEST,

hatvani-utcza 13. sz.
Gyár dandár-utoza 26.

-;ZU$3 'J$3Lq)3'J§l3

V V

& ot>ama Aahnarzí 

Budapest

IV. ker.7 Váczi utcza 24. sz.

Rendel} n
CW. f
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Fölötte fontos i$9arosofi. fffff$rosoJ>\ 
földbirtokosok s háztulajdonosok

részévé.
Most már szakemberek nélkül mindenki pat

kányokat, egereket és mindenféle kártékony ál
latot biztosan és gyökeresen kiirthat, ha szerei
met használati utasítás szerint alkalmazzák, 
melyeket egy 30 évi gyakorlat után feltaláltam. 
E szerek oly meglepő gyorsan hatnak, hogy 
mindenütt, a hol azokat alkalmazták, nyoma 
sem maradt e kártékony állatoknak, minek kö
vetkeztében majdnem mindennap a leghizelgőbb 
elismerések érkeznek hozzám, melyek nagyobb 
számban nálam bármikor megtekinthetők. Min
den kétség elhárítása szempontjából pedig ki
jelentem, hogy attói. ki személyes közreműkö
désemet kívánja, csak akkor igényiek fizetést, 
ha a gyökeres és biztos eredmény megállapit- 
tatik. Ezen oly biztos és minden kétséget kizáró 
meggyőződésemnél fogva indíttatva érzem ma
gamat ezen feltűnő találmányomat a közérdek 
szempontjából közzé tenni. 25 dgr. á 1 frt, ele
gendő egy körülbelül 100 négyszögölnyi területre 
a patkányokat és egereket kiirtani úgy, hogy 
nyomuk sem marad. Ez az elv mérvadó na
gyobb területek kiszámítására nézve is. Bőveb
bel használati utasításaim szolgálnak. Az ürgék, 
hörcsögök és mezei egerek elleni szer koczka- 
alakban, <00 drb egy kilóban, elromolhatlan, 
éveken át megtartható, szintén természetben 
felrakandó. 25 dgr. á 1 frt, itt helyben 5 dgrtól 
feljebb kiszolgáltatik. Nagyobb megrendelések
nél és elárusítóknak megfelelő árkedvezményt 
engedek. Kiváló tisztelettel

Raaber Adolf, vegyészeti czikkek készítője, 
Budapest, váczi-körut 31. sz.
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44„FRIEDRICHSBAD
IM M E N S T A D T (Bajorország.)

733 méternyire az éjszaki tenger fölött. A 
bajor magas hegység bejáratánál, a München- 
Lindán i fő-vasuli vonalon Wörishofen-ból 3il:2 
óra alatt érhető oda vasúton, — közkedvelt lég. 
gyógyhely; hegy- és tó-kirándulásokra igen bő 
alkalom.

Az intézet három év óta van használatban,
(egész télen át látogathatjuk gyógyvendégek). Uj, 
kényelemmel berendezett gyegyházzal bir, igen 
jól védett fekvésű és teljes kilátást nyújt a leg- 
remekebb hegyi panorámára.

Kitűnő ellátás, figyelmes bánásmód, rend
kívüli gyógyeredmények!

Pro?pektu-ok ingyen és bér mentve.

Dr. UHEREK,
fürdőorvos és tulajdonos.

F
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kedvelőknek van szerencsém szab. hírneves <Cen
trális* cimbalmaimat pedál vagy a nélkül melegen 
ajánlani. A ,,Centrál“ cimbalom azon jó sajátsággal 
bir, hogy megóvja a fenéknek megrepedését és 
elhárítja az örökös hangolást. Tekintetbe véve 
hangszer üzletem szak- és célszerű berende
zését és az anyagok nagybani olcsó beszerzését, 
azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy gyártmá
nyaimat felette olcsóbb vételáron bocsáthatom for
galomba mint bárk\ Fel kell említenem, hogy be
gyakorolt munkásaim által, felügyeletem alatt 

készítettnek. Árjegyzékkel készséggel szolgál

ÜPPEIv 1QNÁGZ
Budapest, gróf Károlyi-utcza 5. szám.

ALAKÍTTATOTT isii ben.
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LICHEKET
hirdetések, árjegyzékek, könyvek, szak- 
és hírlap, egyáltalán mindennemű nyom
tatvány képes kiállítása számára leg
jobb kivitelben és legolcsóbb árakon 
elvállal és készít

Fischer Lipót 'SSí
Budapest, IV. kér., ujvilág-utcza 10.

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek, -e-

my Cs. és kir. szabadalm.

Chemiai-technikai laboitorium, heklograf-, oummiárii-
és

1. Bél7@i5S@ST4$

e*íí erömütani- és véső műintézet
■ o | =
-^3 MINDENNNEMÜ IRODAI SZÜKSÉGLETEK GYÁRA

:«l! Te^sz * TININEK J. E. *
isi

« - A felséges kir. család több tagjának, ugy^zinte a legmagasabb bel- és 
1 külhoni hatóságok, elöljá: óságok, intézetek stb. izállitója.

'Bú Budapest, ZEiZigr^ótér 2. sz.
Becs, V., Krongasse 6, saját házában.

WMMMMM\ Alapittatott 1850.évben SEBES*



Legújabb élvezeti czikk és néptáplálék

{ mindenkire nézve nagyfontosságu j

ISIATHBEIIT ER

| KNE1PP-MALÁTA-KÁYÉJA [
| mely a valódi babkávé teljes izével és zamat- j 
| javai bir. j
f Minden államokban bejelentett szabadalom, j 
| mely a legtöbb országokban megadatott.

El nem tévesztendő a pörkölt árpával, pör- S 
1 költ malátával és

más egyóbb hasonnevű gyártmányokkal.
A babkávé drága és izgató ital és e miatt 

. pótlékot igényel. Xathreiner Kneipp-Malá- 
1 takávója a legjobb legizletesebb és legegósz- * 
I ségesebb pótkávé, ezenkívül a legolcsóbb, mert j 
| felerészben pótolható babkávéhoz, a nélkül, hogy ! 
| izét rontaná.

A tiszta malátakávé kitűnő ital, kiválókép íi 
| asszonyok, gyermekek, vérszegények, idegbetegek g 
| stb. számára.
| Fődolog a jó elkészítés módja: a kávésze- ! 
I mek megörülve legalább 5 perczig főzessenek. 

Csakis eredeti csomagolásban árusittatik.

Eladási ár:
Yj kgmos csomag ______ 25 kr.
200 grammos csomag__ 10 »
100 » » ... 5 »

Kathreiner Ferencz utóda.
BERLIM-MÜNCHEIX-BÉCS.

113: Kapható minden fűszer- és gyógyszerára keres
kedésben. :
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Dr. BLUM RÓBERT
BUDAPEST,

—Váczi-körut 39. $z. I. em. =-
rendel naponta

9-É-ig a. e. 3—S ig ##, 11.

lóg és szájöetegekoet.
V V
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Az első és legöregebb részleges üzlet minden

plébános Kneipp
féle gyógyitási-és ruházati-fehérruha-czikkekben

szétküldözi dij-és bérmentesen

Wenninger Károly és Spiekermann Egon Bécs
I. Graben 8 sz, Fióküzlet Vili. Alserstrasse 27 sz.

A túlsó oldalon találja egynéhány elismerési leveleket.

képes árjegyzékét és m
intalapot



Wenninger K. és Spiekermann E. uraknak, Bécsien.
Az ingeket megkaptam, nagyon jól állnak. Ez nagyon kellemes viselj 

és azokat mindenkinek a legegészségesebbnek, a 1 ^tisztábbnak és a legt| 
tósabbnak ajánlhatom. Tessék ismét küldeni stb. stb.

Kiváló tisztelettel !
P 0 d g o r a, kastély Giirz mellett. QrÓf AttemS ZsigmOl

cs. és kir. kamarás

Wenninger K. és Spiekermann E. uraknak, Bécs.
Az Öntől vett Kneipp-féle fehérruha (tiszta lenból való ingek és lábrax alj 

úgynevezett fejlenböl) teljesen megfelelnek igényeimnek, az nagyon kellen j 
egészséges és szintén tartós viselés, nevezetesen megerőltető gyalogolások j 
test gyakori átoknál ezen fej len ruhát felül nem haladottnak találom, mert j 
izzadságot teljesen felszívja és meghutés vagy elpuhultság egészen ki láts: 
zárva.

A vett fehérruha kivitele és szabása feddhetetlen. 1
Tisztelettel jj

Bohmischdorf. KÖnig F ')
herczegpüspöki erd,|

Tekintetes czégnek |f
Wenninger Károly és Spiekermann Egon, Bécsien. ’|

Ámbár csak rövid ideig viselek Őn által szállított Kneipp — Jj 
fehérruhat és tehát hasznos és az egészséget előmozdító tulajdonságai fdj 
végleges ítéletet meg nem adhatok, főleg vérszegény és gyönge sze| 
lyeknek sokkal alkalmasabbnak és egészségesebbnek látszik mint gyapjú — v | 
pamutruha. 1

Tisztelettel 1
p. Mihoijac. Gróf Majláth Gusz1|

Wenninger K. és Spiekermann E. uraknak Bécsien. ]
Az őn czégjétöl vett tisztalenü szövetek (kötönc és fejlen) minden-! 

mei különös szilárdságuk által kitűnnek és az Ön terményeiből készítette 
hérruha viselése igen kellemes és az egészségtan minden igényeinek megfő 
nek. Gyönge és ideges személyek megedzésére ezen ruha tökéletesen alkalg 
és általában ajánlható csak arra szokni. S

Igen különösen alkalmasnak látszik fehérruhája nagy utazásokra j| 
használatra, magas hegyekben, vagy nagyon erőltető utón, mintán egyiij 
a könnyű akadálytalani börizzadságot előmozdítja, másrészt pedig jelentéiig 
tartóssága áltál kitűnik. j§

Netolic. med. Dr. Kudrna Stanisláv.
városi es kerületi betegségpénztár orvosa. ;

P. S. Mellékelve talalja számomra czikkeinek uj megrendelését és |j 
vagyok győződve, hogy ezen küldeményt ép oly kielégítésemre szállítani te 
mint az előbbit.



láp- és vasfű# előállítására a háznál.

Lápfürdők a házban!

Evek hosszú során át kitűnő gyógyhatásúnk
nak bizonyultak: méh-, petefészek- és has- 
hártyalobnál, sápkórnál, görvélykórnál, fehér
folyásnál, elvetélésre való hajlamnál, teljes 
és részletes hüdéseknél, vérszegénységnél, 
csúznál, köszvénynél, iscliiasnál és arany

érnél.

MATTONI HENRIK
Franzensbait, Karlshad,

BÉCS Tuchlauben, Mattonihof, BUDAPEST.

Kapható minden gyógyszertárban, ásványviz
én- gyógyáru kereskedésben.



ki™ ^I Unlf rrgx
^HAJTOSZER gfe

Első rangú
'~'-vfea*£

budai keserüforrás!
Előkelő oruosi tekintélyek által legjobban ajánba. 

Szétküldik:

MATTONI ÉS WILLE BUDAPESTEN.
®®s>®®e»€)

SM I
<$X£$X$)

Fényes eredménynyel női betegségeknél és altesti 
bántalmaknál.

Egészséges fekvés, olcsó lakások, jó vendéglő.
Élénk omnibus-összeköttetés a fővárossal reggel 6 órától 

kezdve a Ferencz József-térröl.



legtisztább
y? o: rvríYiy* fikií-í-ányényus savaid iiWr

LegjoM) étrend! és üdítő ital.

GIESSHÜBL-'PUCHSTEINBAN
KARLSBAD mellett (Csehország)

BECS, FRANZENSBAD, BUDAPEST.

GIESSHÜBL-PUCHSTEIN | 
GYÓGYINTÉZET

KARLSBAD melleit (CSEHORSZÁG).
e*s

Ivó-kura és vizgyógyintézet.

Belégzési és pneumatikus kúrák.
Vese- és mellbajosoknak, üdülőknek, katari hús

nál, rheumánál slb.



| KOCH és TAKSA
í/j- Rlső budapesti

xi férfi rufij jaiitö gyár, női és
vegyészeti miitisztiti

^ gondozó intézet

1

l.

r
i3

1

YIII., Népszinhóz-utcza 2^.
Vegyészeti tisztításra elfogad mindennemű férfi és női ruhát 

egészben vagy szétszedve, egyenruhát, sely*mkendóket, sálokat. ágy 
és asztalterítőket, szőnyegeket, ablakfüggönyt stb. — Különleges
ségünk, hogy minden színe vesztett férfi ruhának eredeti volt szinét 
visszaadjuk, férfiruhákat úgy tetszés szerinti s inre vegyészetiig 
festünk.

Férfiruha és egyóbb szabómunka legjobban és jutányosán, ruha- 
vasalás a nap bármely szakában azonnal eszközöltetik.

Megrendelések üzleti kocsinkkal közlekedő megbízottunk áltil, 
vagy a központi irodához (VIII.. Népszinház-utcza 24 sz.) czimzett 
levelezőlap utján eszközölhetők.
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