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Sürgönyczim: Teréz-Uörüt 30.

Tarnóczy gyár Budapest. I Telefon-szám: 947 és 490.
_______________ C _____
Gőzfertótlenitő gépek gyártási osztálya.

Alig jutott köztudomásra azon fontos rendelet, hogy 
közegeink a különböző járványok elhárítására fertőtlenítő 
gépekkel látassanak el, már is azon sajnos jelenség mutatkozik, 
miszerint a concurrencia, de különösen a külföldi gyárosok a 
nagyméltóságu Belügyminisztérium ezen nagyfontosságu ren
deletét tisztán üzleti szempontból bírálván fel, a legkülönbözőbb 
elavult systemák szerinti silány kivitelű gépeiket kínálják tisztelt tör
vényhatóságaink és községeinknek beszerzésre, nem törődve 
azzal, hogy járványok esetén milyen megbocsáthatlan cselek
ményt követtek el azzal, hogy úgyszólván, hasznavehetetlen és 
teljesen megbizhatlan gépeket hoztak forgalomba, melyek legrövi
debb idő alatt teljesen hasznavehetetlenekké válnak.

Vannak czégek is, melyek az említetteknél jobb kiállí
tású fertőtlenítő gépeket árusítanak, de nem számolván községi 
viszonyainkkal, azon nagyfontosságu hiányt mutatják, hogy gé
pezetre nézve oly complikáltak, miszerint kezelésükre csakis 
szakavatott egyének alkalmazhatók, mert nem szakember 
(laicus) kezekre bízva, kezelésük határozottan életveszéllyel 
jár és kérdéses, hogy egyáltalán ezek használata a gőzgépekhez 
hasonló concessiók nélkül megengedhetek lesznek eV

Bátorkodunk ezek után tisztelettel nagybecsű tudomá
sára adni, hogy gyárunk hírnevének megfelelő intézkedései 
folytán az evvel járó nagy költségektől sem riadva vissza, az 
összes kül- és belföldön ez idő szerint létező fertőtlenítő gépek 
beható tanulmányozásai után sikerült egy, a mai országos viszo
nyainknak teljesen megfelelő és megbízható, kezelésre nézve felette 
egyszerű és olcsó fertőtlenítő gépet construálni, a melyet kész
séggel vagyunk hajlandók saját költségünkön a tisztelt törvény- 
hatóságok, központok, városok vagy községeknek a helyszínre 
is próba végett szállítani és bemutatni.

Ezen fertőtlenítő gépeinket orvosi szakközegek által meg
ejtett beható és alapos próbák után bátran és teljes jótállás 
mellett ajánlhatjuk beszerzésre. Városainknak és közegeinknek 
különös fizetési kedvezményeket nyújtunk.

TARNÓCZY
tüzoltószer és gépgyár részvénytársaság.
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ELSŐ FŐRÉSZ.

Hogv ^elet^eznel^ a betegsége^?
Csodásán van megalkotva az emberi test, a leg

kisebb véredénytől a legerősebb csontrészig. Bármily 
csodálatos azonban az egyes részek összhangzása, ép 
oly könnyen szenvedhetnek kárt a testrészek, minél
fogva már nem olyanok, mint a minők legyenek, s ennek 
következtében már nem végezhetik teendőjüket hivatá
sukhoz képest. Ha ez az állapot erőt vett az egyes ré
szeken vagy az egész testen, azt mondják, hogy beteg. 
Ilyen beteges állapotok az egész testen különféle módon 
keletkezhetnek; s ezzel sokféle betegség sorolható fel. 
Nagyobb s kisebb csatornákon keresztül a vér az egész 
testen keresztüljár s viszi táplálékát az egész testnek 
s az egyes testrészeknek. Hisz az egész test a vértől 
nyeri táplálékát, a minthogy egészben vérből van al
kotva. Ha figyelmesen tekintjük az egyes kisebb nagyobb 
véredényeket, akaratlanul is elgondoljuk, mint lehetsé
ges, hogy e kis erecskéken át a vér az egész testben 
eljár, anélkül, hogy gyakori zavarok fordulnának elő, 
a mint ez valóságban meg is történik. Ha valamely ér
ben vérkeringési akadály támad, ez vértorlódást okoz.

A legújabb divatú női kelmék, vásznak, asztalnemüek, 
szőnyegek, fehérnemüek stb. legjobb bevásárlási forrása: Stern 
József áruháza a „három csillaghoz", Budapest, Calvin-tér 1. sz.
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Ezen vértorlódások könnyebb és súlyosabb betegségek
nek lehetnek okozói; idézhetnek elé oly bajokat is, me
lyek később halálthozók. A vértorlódások lehetnek oly 
különfélék, kisebbek, nagyobbak, hogy a szegény ember 
nemcsak beteggé, hanem hivatásának betöltésére, sőt 
egyéb teendőkre is teljesen alkalmatlanná lesz. Hányán 
halnak el szélhüdésben! Kezdetét a legkisebb mérvű 
vértorlódások képezték. Ha kisebb vértorlódások vannak 
a különböző testrészekben, a vér el lesz zárva s nem 
mozoghat rendje szerint sem előre, se hátra : ily helye
ken a vértől való túlteltség nagyobb hőséget okoz; ide 
aztán még több vér gyülemlik s kimaradhatlan követ
kezménye valamely betegség. Ha a testben több ily 
kisebb-nagyobb vértorlódás képződik, azt megszenvedik 
a többi testrészek is, a mennyiben azoknál vérszegény
ség áll be; túlteltség áll be egyik részen, inig a másik 
szűkölködik. Ilykép lehet valakinek fejfájása a vérnek 
a fejbe való tódulása folytán. Sokat szenved. Másnak 
attól fáj a feje, hogy a fej egyes részeiben a vér ki
apad. Akad olyan, a ki kétségbeesik a lábfájása miatt. 
Vértorlódás az oka. Van ismét, a ki fájós lábai miatt 
jajgat; a lábak egész vékonyak, erőtlenek, hidegek: 
nincs bennök vér s innen a fájdalom. Egynek mellszo
rulása van, vagy fájdalma az altestben ; majd elárasztja 
a vér a mellét egészen s ettől beteg, majd a hasban 
okozza ugyanazt. Ki sorolhatná fel mindazon betegsé
geket, a miket vérkeringés zavarai okoznak? Jött hoz
zám valaki ezen a nyáron, volt a testén száznál több 
fekély ; a mint mondá, igen durván alkalmazták rajta a 
dörzskúrát, túlsók vért szorítottak ki az ereiből, mely 
nem találván utat, lomha lett, a mi által teljesen kép
telenné lett hivatásában. A milyen ez a példa nagyjá
ban, olyanok a fekélyek kicsinyben.

A vér a természetnek adott tápanyagokból képző
dik. Ha csakis egészséges, magvas tápanyagokat kap a 
test, a vér mindig egészséges lesz. Ha azonban a tér-



mészet meg nem felelő tápanyagokat kénytelen bevenni, 
olyanokat, a mik alkalmatlanok a jó vér képzésére, a 
természet által azonban el nem távolíthatók, akkor a 
vér megint csak romlott lesz. így inkább ártalmas, mint 
hasznos a természetnek az alkohol, a miből fel nem 
vehet semmit. Ha azonban alkoholt élvezünk, akkor alko
holtartalmú lesz a vér. Ha az orvossággal mérget ve
szünk be, méregtartalmú lesz a vér is. Ép úgy jöhet
nek a testbe étel-ital által oly anyagok, a mik beteggé 
teszik a vért s ebből ismét igen sok oly betegség szár
mazható, a miket fel sem lehet sorolni. Gondolkozzék 
tehát mindenki a fölött, hogy az ételek és italok meg
választásában óvatos legyen, hogy el ne rontsa a vérét 
s kárt ne okozzon a természetében, már annyival is 
inkább, mivel sok a természetnek a követelménye s egy
némely étel-italra valóságos vágya keletkezik ; ha mind
ezen vágyakat nyomban kielégítjük, ettől nemcsak hogy 
beteges, sőt beteg lesz a természet, de tönkre megy az 
egész szervezet. Hánynak okozza az alkohol korai 
halálát, legyen az bár a túlzott sörivástól, a bor- vagy 
pálinka-élvezettől! így van ez a túlságos savany, az 
eczet különböző nemeivel vagy finom mesterséges 
nyalánkságokkal is, melyek mind arra valók, hogy a 
testben a legszomorúbb következményeket idézzék elő.

A miként a vér az erekben minden irányba igyek
szik, ép úgy működnek a nedvek a legkisebb csator
nákban, s mikép vannak torlódások a vérben, ép oly 
könnyen s még könnyebben támadhatnak a nedvek tor
lódásai. A mikép egészséges és beteg lehet a vér, ép 
úgy megbetegedhetnek kiváltkép a megtorlódott nedvek, 
főképen, ha nem egészséges a táplálék, sőt inkább kárt 
okozó vagyis, ha oly anyagokat tartalmaznak, melyek 
a vért és a nedveket beteggé tehetik. Mi más a bőr-

Templom-ablakok festészete, üveg-maratás, színes-üvegek, 
tükör-üveg, öntött tábla-üvegek legjutánvosabban és legszebben
Forgó és társánál, Budapesten, városház-utcza 4. sz.
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vízkór, mint a nedvek megbetegedése, a melyek sóvá 
és vízzé oldódnak fel ?

Nem-e gyakori eset, hogy. minden „különös ok 
nélkül erős izzadásba jön valaki ? Már a kigőzölgés is 
azt jelenti, hogy a nedvekből származó izzadmány utá
latos és beteges; s maga a betfeg, a kiből száll az izzad
mány, milyen volt az állapota, mielőtt kitört belőle az 
izzadás, s hogy érezte magát, mikor ez megszűnt? A mit 
felvesz magába a természet, az csak kedvező és kívá
natos lehet. Sokat felvehet azonban, a mi hátrányos. 
Mily gyakori dolog, hogy beteges anyagokat tartalmaz 
a levegő is, mely maga is test, s mily könnyen men
nek át a belégzés által rossz anyagok is a természetbe, 
melyek aztán pusztítást visznek véghez! A világosság 
is legjobb behatással van a testre; ha nagyon megvon
juk tőle a világosságot, az a test hátrányára van, bete
gessé vagy beteggé lehet. A legszebb bizonyítékot ebben 
a növények szolgáltatják, melyek a ház mögött, vagy 
az árnyékban nőnek; betegesek, mert nélkülözik a tel
jes fényt s rendszerint a tiszta levegőt is. Hogy ártal
mas néha a hidegség és melegség, azt mindenki tudja ; 
ösmert dolog az, hogy mily sokan fagytak már meg s 
estek áldozatul napszúrásnak! Épily módon lehet hátrá
nyos kicsinyben is a hideg és meleg a testre s teheti 
beteggé a test egyes részeit.

A betegségek lehetnek átöröklöttek is. A mint a 
gyermekek arczán a szülők vonásai láthatók, úgy me
hetnek át a gyermekekre a szülők jó és rósz tulajdon
ságai is. Gyakorta mondják: ez vagy amaz nem lopta 
rossz szokásait, hanem örökölte szüleitől. Miért ne me
hetnének át a betegségek is a szülőkről a gyermekekre ? 
Ha betegek a szülők vére és nedvei, világos akkor, 
hogy a gyermekek is csak beteg vérből és beteg ned
vekből származhatnak. Igaz ám a példabeszéd: „A mi
lyen a föld, olyan a répája, a milyen az apja, olyan a fia, 
a milyen az anyja, olyan a lánya.11 Oly teremtmények-
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nek, kik úgy hozták magukkal a világra a rósz nedve
ket és a rósz vért, csakis betegségekre lehet kilátásuk. 
Ezerszerte észlelhető a mindennapi életben, hogy beteg 
szülők gyermekei szintén betegek. A betegségek tehát örök
lött jószágként hozhatók a világra.

Ha szabad szemmel láthatnék mi mindazt, a mi a 
levegőben van, a sok különféle anyagokat, melyek sze
meink előtt láthatatlanul könnyű felleg gyanánt szállin
góznak a levegőben, igy szólnánk : „Mindezek a dol
gok aligha lehetnek befolyás nélkül szervezetünkre, ha 
belégzés által magunkba felveszszük.“ Mily rósz szag 
terjed el a szobában, hogy megromlik a levegő, ha egy 
rósz szivart szivünk el! S ha eltűnt a füst s belőle már 
semmisem látható, mégis tele van a levegő azzal, a mi 
rosszat tartalmazott a szivarfüst. A ki sokat tartózkodik 
egészségtelen levegőben, hamar elveszti friss, egészsé
ges színét s beteges kinézésű lesz. Bebizonyult tény, 
hogy a kétszer, háromszor belélegzett levegő már kissé 
méregtartalmú. Milyen következményű, ha rósz szoba
levegőt ismételten ismételve beszivunk? Nem kell cso
dálni, ha gyakorta beteges állapotok jönnek létre ? 
Nem-e bizonyos, hogy a beteges, sőt súlyos beteg sze
mélyek kigőzölgései hátránynyal vannak azokra, kik a 
beteg környezetében élnek és beszivják e kipárolgáso
kat? Ki kételkednék ebben ? Innen jön, hogy egyik
másik betegség a beteg lehelete és kipárolgása által 
más testbe is átszármaztatható : ezt hívják aztán ragályos 
betegségnek. Meg kell azonban jegyeznem, hogy nem 
kell ez esetekben nagyon félénknek lenni.

Egészséges testű embernél nem igen jöhet fel
színre az ilyen gyengeség ; benne elenyészik ez, mint 
a füst, mikor friss levegőbe jön. Érzékenyebbek és fo
gékonyabbak azonban iránta a meggyengült természe-

Legjobb fürdőkádak, ülőkádak, vizdézsák stb. Geittner 
és Raiisch-nál, Budapest, Aiidrássy-út S. sz.
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tüek, ha vannak bennük oly anyagok, melyek a felvett 
beteges anyagokkal egyesülnek. Vannak többféle beteg
ségek, melyeket különösen ragályosaknak ösmerünk; 
milyen a kolera, vérhas, himlő és egyéb más. Oka meg
győződésem szerint abban rejlik, hogy magasabb mérvben 
foglalják magukban a mérges anyagokat s annál köny- 
nyebben hatnak pusztitólag a természetre. Kell azon
ban, hogy erre a test érzékeny, fogékony legyen, mert 
van rá bizonyíték, hogy ilyen ragályos járvány alkal
mával sokan maradtak megkímélve. 1885-ben a kolera
veszély folytán meg volt tiltva az uborka élvezete. Egy 
klastromszolga, ki nagyon szerette ezt az eledelt, kísér
letezés végett, vájjon tényleg ártalmas-e, egyebet sem 
evett, mint uborkát. Nem ártott meg neki azonban sem 
az uborka, sem a kolera. Félelem, szorongás, ijedtség 
érzékenynyé teszik a természetet s mondható, hogy eleibe 
vezetnek a betegségnek. Legtöbb bajt okoznak az em
beri szervezetnek az egészségtelen hajlékok, egészség
telen kipárolgások egyes földfelületekből, a hol sok a 
mocsáros hely, álló viz és a meggyűlt ganaj. Igen 
gyakran láttam, kiváltkép tavaszkor ily vidékeken köd 
alakjában felszálló párákat, melyek aligha lehetnek oly 
egészséges természetűek, mint azon párolgások, melyek 
sziklás magaslatokon támadnak. Fontos szükséglet tehát, 
hogy a házak jól szellőztessenek, hogy a talaj, melyen 
ház épül, ne nedvesüljön át nagyon, hogy sehol se 
gyűljön össze piszkos, bűzös viz, melyből az egészségre 
ártalmas rohasztó pára ömlik szét. Szükségessé válik, 
hogy a mocsáros vidékek csatornák által tétessenek ár
talmatlanná, melyeken át a viz a mocsarakból elvezet
tetnék.

A természetnek a sok és különféle divatczikkek 
is gyakorta vannak ártalmára. Divatos például, hogy a 
czipőkön és csizmákon magas sarkat viselnek. Ha ösz- 
szehasonlitjuk a teremtő által megalkotott lábat egy di
vatos czipővel, szinte hihetetlen, hogy az ilyen hüvely
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a láb megvédésére alkalmas lehessen. Rendesen elül 
hegyben végződik a czipő, miáltal az öt lábujj egy 
csúcsba lesz összepréselve, úgy, hogy egyik sem fej
lődhetik ki rendesen. A mi pedig el van nyomorítva, 
az beteg és nem képes úgy megfelelni, mint az egész
séges testrész.

A magas sarkok arra késztetnek, hogy a lábak 
járás közben magasra felhuzassanak, mert különben 
mindig meg kell botlani. Ez által a bokák minden egyes 
lépésnél egy lökést kapnak, a mi nagyon hátrányos a 
sarokcsontra, a véredényekre és az erekre. A káros 
hatás igen gyakorta mutatkozik. Mivelhogy a czipő oly 
természetellenes módon alkalmaztatik a lábra, szüksé
ges. hogy erősen hozzá csatolva legyen, vagy 
gummikötővel huzassék rá; különben járni sem 
lehetne. Mily gyakran ficzamodik meg a láb ily lábbeli 
használata folytán ! Természetes, hogy ily bepréselt lábba 
vér sem hatolhat, s a mi belejött, onnan ki nem jöhet. 
A rendszeres anyagcsere meg van gátolva s lassan-las- 
san a vérkeringés is megszűnik benne; a láb nem nyer 
rendes táplálékot s el sem kell mondanom, mi az oka, 
ha a lábak megtagadják a szolgálatot. Egy ily szegény 
teremtés a divat áldozata s magán viseli annak látható 
következményeit is. Innen van, hogy oly sokan panasz
kodnak a bokák körül támadt fájdalmak miatt, kékesek, 
aláfutottak a lábaik, a mik aztán fel is törnek s nehe
zen gyógyulnak be ismét teljesen.

így gyakori dolog, hogy úgy a paraszt ember, mint az 
uraság sokat adnak szép lovakra, hogy legyen szép 
növésük s minél hibátlanok legyenek ; magam is sokat 
adok rá és valóban sokat tesznek érte a gazdászatban, 
hogy szép eredményt érhessenek el. Sohse láttam azon-

Nocker Ferencz müesztergályos és tajtékpipa-metsző, bo
rostyán-szipkák, esibukszárak stb. Budapest, váczi-utcza és 
városháztér saroképületben.
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ban elkövetni azt a bolondot, hogy valaki, hogy szép 
nővésü legyen a lova, pánczélba szorította volna a dere
kát; ha tenné ezt valaha paraszt vagy ur, mindkettőre 
rámondanák, hogy őrült.

A mit azonban a lovakkal nem mernek megtenni, 
megteszi az asszonynép. A felsőtest kap egy pánczélt 
vagy a hogy még el találták nevezi: egy fűzőt, a mi
vel aztán a mell és derék úgy be lesz szorítva, hogy 
az a nő már alig tud meghajolni s gyakorta meg is 
szorul a lélekzete. Ennek csakis igen igen rósz lehet 
a következménye. A vérnek az a rendeltetése, hogy az 
összes testrészeket táplálja s melegítse s ezért vezet
tetik a vér folyton-folyvást az ereken keresztül a test 
minden részébe. Az erek részben a felülethez igen kö
zel, részben mélyebben járnak a testben, s ha annyira 
be van fűzve a test, el sem gondolható, hogy a benn
szorult testrész kellőkép vérrel tápláltassék. A mi pedig 
nem tápláltad к eléggé, az elcsenevészedik. A befűzés 
meggátolja a testnek megfelelő kiterjedését.

A test fejlődésének nem szabad gátot vetni. Ki 
kell terjeszkedhetnie a természet törvényei szerint. Mi
lyen puhák a piczi csontok ! Folytonos hajlitás által oly 
alakot adhatunk nekik, hogy az egész test szőkébb lesz, 
mint a milyennek megalkotódon. Miután a fejlődéshez 
szükséges vér megvonatik tőle s a kellő kiterjedés is 
meggátoltatik, a test megmarad bizonyos gyöngeségi 
állapotban s ez már rövid pár év múlva megboszulja 
magát. Láttam kisasszonyokat, kik a divatlapok szerint 
igen sikerült példányok voltak ; ha azonban elejtettek 
valamit, nem voltak képesek gyorsan meghajolni, hogy 
a földre esett tárgyat felvehessék, mert a test nem bírta 
tovább. Ily gyengeség korán megvénit, törődötté tesz s 
minden lehető fájdalmakat okoz. Rendes, hivatásszerű 
életmódra ily emberek képtelenek; nem bírnak ki sem
mit. Ha törvényhozó volnék, törvénybe iktatnám, hogy 
házasságot ne köthessenek mindazok, a kik nagyon
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s a bádog foglalat egyenes irányban tartja a fejet. 
Nem gondol rá senki, hogy jobbról, balról a nyakon 
egy-egy ütér vonul fel a fejbe, mely egészen a nyak 
felületén halad, s hogy ily beszoritás folytán a vér nem 
mehet könnyen a fejbe s hogy a fejbe szorult vér 
könnyen torlódást okoz. E beszoritás által elkényezte
tik a nyakat mi által sok betegség fejlődhetik. A nyak 
lehetőleg szabad, nyílt legyen, hogy ne akadályoztas- 
sék a kipárolgás s hogy a friss levegő mindig edzőleg 
hasson a nyakszervekre.

A minthogy sok dolog van a világon a mi nagyon 
egyszerűnek látszik, ép úgy vannak dolgok, melyek 
megfoghatatlanok. Ide tartoznak a szobában, a szalon
ban vagy nagy meleg daczára hordott keztyük. Ha 
megfogjuk az ilyen szegény ember kezét, mily hervadt, 
petyhüdt, tésztaszerü, piszkos az ! Ritkán meleg, még 
nyárban is hideg, a télről nem is szólva! Az ilyen ke
zek persze sohse melegednek át. Meg van rajtuk aka
dályozva a kigőzölgés, mert a keztyü veszi magába. 
A mit pedig elvet a természet, az rohadni kezd. Mi
után a kezek folyton hidegek, hát nem is lehetnek 
kellőleg táplálva, ezért aztán ki sem fejlődhetnek annak 
rendje szerint. De majd elfelejtem : Ha az elcsenevésze- 
dés a divathoz tartozik, hát nem bánom! A keztyüviselés 
előnyeiről nem tudok ugyan semmit, mert még nem vi
seltem sohse keztyüt; de mégis meg voltam elégedve 
mindig, mert sohse fázott a kezem, mert keztyük nélkül 
tisztábbak, mint amúgy, s mert emigy kedvem szerint 
dolgozhatok a kezeimmel.

Egyike a legfőbb hibáknak az elpuhultság. Te
kintsük a fákat az erdő szélén, különösen a nyugati 
és viharos oldalon, mily szilárdan s elpusztithatatlanul

A legújabb divatú női kelmék, vásznak, asztalnemüek 
szőnyegek, fehérnemüek stb. legjobb bevásárlási forrása : Stern 
József áruháza a „három csillaghoz", Budajiest, Calvin-tér 1. sz.
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daczolnak a zivatarral! Ha összehasonlítjuk ezeket a 
fákat azokkal, melyek az erdő közepén állanak, mily 
nagy különbséget fedezünk fel! Ha az erdő közepén 
kivágják a fák egy részét, hogy tisztást csináljanak, s 
ezzel a szél és zivatar szabadon hatolhat be, az ott 
legközelebb álló fák részben kiszakittatnak, részben 
letörnek. Szélcsendben, vihartól megóva nevelkedtek s 
nem képesek ellentállani a zivatarnak. Az erdőszéli tör
zsek viharban nőttek fel; gyökerük oly mélyre terjed, 
hogy nincsen az a zivatar, a mely megtépné, s oly szilár
dak, hogy daczolnak a zord idők dühével. Ilyen egye
dül álló fenyő sík lapályon, Wörishofen is; több 
mint 100 esztendős, de nem volt még az a zivatar mely 
megtéphette volna.

Ezek a képek elég jól illusztrálják az elpuhult és 
megedzett embert. Hány ezer van, a ki mindig beteg, 
sohasem érzik magukat jól és egészségesen! S mégis 
valószínű, hogy rendben van minden testrész s csakis 
az elpuhultság okozza, hogy áldozatul esnek minden 
viharnak. Azt hiszem, nem túlzók, ha korunkat az elpu
hultság korának nevezem; mert sohasem sülyedt oly 
mélyre az átlagos életkor évszáma, mint most. Míg né
hány év előtt az átlagos életkor 34 év volt, ma már 
csak 28. Etvitathatlanul az elpuhultság főoka annak, 
hogy fajunk nem bír ki többet s hogy a legkisebb ziva
tar tönkre teszi. Szeretném tudni, melyik betegség nem 
fészkelné be magát könnyen az elpuhult testbe, míg az 
edzett test ugyanazt semmibe sem veszi. Az ellágyult- 
ság ajtót nyit sok betegségnek. Mennyi bajt okoznak a 
katarrhusok 1 Sok elpuhult ember egész éven át hurutos, 
mindössze 6—8 hétig szabadulnak tőle. A megedzett 
ember ment a huruttól s ha meg is kapja valahogy, 
hamar túl ad rajta. S mennyire teszik tönkre a folyto
nos hurutok a testet! Rendszerint rósz az ilyen embe
rek étvágya s e miatt csenevész a testük. A huruttól 
megtámadott testrész korhadt lesz és hasznavehetetlen,
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befűzik magukat, mert szerencsétlen utódaik inkább 
nyomorú, elcsenevészedett teremtmények lehetnek, mint 
egészségesek és erősek, sőt nem ritka eset, hogy korán 
vagy holtan jönnek a világra, mert a teljes kifejlődésre 
helyük nem volt. Nagy a csodálkozás és jajveszékelés, 
ha nagy urak gyermekei soványak, idegesek s arczban 
halálos sápadtak; sokaknál a hiányos nevelés okoz
hatja, gyakorta azonban abban keresendő az ok, hogy 
az anyák egykor a divat és fűzés áldozatai voltak. Ki 
ne irtóznék a májbetegségtől s boldog az, kinek mája 
jól kifejlődött, egészséges! S épen a fűzés oka annak, 
hogy a máj nem fejlődhetik ki kellőképen. Egy orvos 
mondotta nekem egyszer, hogy fűzött testeken tett bon- 
czolások alkalmával gyakran a májnak teljes elfonya- 
dása volt észlelhető, sőt volt eset, hogy középen el volt 
vágva s elnyomorodva.

A fűzés nyomást gyakorol az alsótest szerveire, 
melyek lefelé szorittatnak. Hogy is volna itt még lehet
séges a vérnek rendes keringése ? Mennyi vér lesz be
szorítva, a mitől aztán belül fejlődnek oly kinövések, a 
miket aztán ki kell vágni, s ha már nem lehet kivágni, 
bizton halálthozók ! Egy nagy kiterjedésű praxiszal bíró 
orvos biztosított arról, hogy leírhatatlan, mennyire teszi 
tönkre afüzés az alsó testet s mennyi operácziót kell végezni 
az erős befűzés következtében. E szerencsétlen divat 
folytán az egész alsó test csak kínja, gyötrelme lehet 
az embernek.

De nemcsak az alsó testre szorítkozik a káros 
hatás, hanem a felső testre is kiterjed. Ha meggátolt 
folyása miatt nem alkalmazható a vér a test kifejlesz
tésére, hát részben a mellbe szorul, különösen pedig a 
fejbe. Minél hidegebbek a lábak, mert nem hatolhatott 
beléjük a vér, annál forróbb a fej, annál nagyobb a 
fejfájás; röviden mondva, a fűzés megakadályozza a

A felsorolt gyógynövények kaphatók: Neruda Nándornál,. 
Budapest IV., Kossutk-Lajos-utcza 7. sz.
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helyes kifejlődést, sohsem léphet érvényre a teljes ter
mészetadta erő, korán töpörödötté, öreggé tesz ée álta
lában véve nyomorúságos életet okoz. Csakis komoly 
atyák és anyák képesek e bajon segíteni. Ösmerek egy 
apát, a ki minden tekintetben kitűnő ember. Ez is hal
lott a fűzésről és annak következményeiről. Leánya ti
tokban fűzőre tett szert, hogy ünnepeken és vasárnapo
kon hordja. A mikor észrevette az apa, hogy leánya 
minden látszat szerint szinte ily kinzóeszközt visel, elé- 
vett egy darab kötelet, csinált rá néhány csomót s ad
dig verte aztán, mig könyörögve megkérlelte s meg
ígérte, hogy sohasem fog többé fűzőt hordani. így van 
jól ! Becsülöm az ilyen családapát és megsüvegelem. 
Mért van meg a falusi népnél az a szokás, hogy hét
köznapokon nem viselnek soh’se vállfüzőt, csak ünnep
napokon ? Csakis azért, mert az ilyen emberek ebben 
a befűzött állapotban nem tudnának dolgozni, mert az 
ilyen befűzött figuráknak nincsen erejük, mert a fűzés 
által a test nem fejlődhetik, hanem elnyomorúl.

Egy másik gyakori hibája az öltözködésnek a 
nyak ruházata. A mióta emlékszem, különféle divatok 
keletkeztek és mindannyinak akadt követője. Ilykép 
váltakozott a nyakkendőzés divatja is. Divatos volt évek 
előtt, holmi prémes nyakbekötőt hordani, hogy ne 
legyenek oly gyakoriak a nyakbetegségek s a 
köhögések különféle nemei. Igen jól tetszett eleinte 
ez a divat s minden gyerek, ha már megtanult 
járni, hordott ilyen nyakrayalót s hordta minden öreg 
ember is. Azt hitték, ezzel vége szakad minden torok
bajnak. S most eltűntek ismét ezek a nyakprémek, mert 
rájöttek, hogy az elkényeztetés által még gyakoribb 
lett a köhögés s mert rendkívüli sok esetben léptek 
fel a nyak-, gége- és orrbetegségek. Manapság divatos 
lett, hogy szorosra kötik be a nyakat. Sokan mestersé
gesen csinált gallérokat viselnek, a mik hasonlítanak a 
fehér pléh-hez; a nyak mintegy bele van ékelve a testbe
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szóval úgy van az, a hogy nekem egy igen értelmes 
orvos mondotta : „A katarrhusból igen sok betegség ke
letkezhetik, a melyek véget vetnek az életnek.“ Úgy 
van az más egyéb betegségekkel is, mint a katarrhussal. 
Meg vagyok győződve, hogy az elpuhultság sok beteg
ségnek enged szabad bejárást, sőt még nagy részben 
azoknak okozója is. A ki nincsen megedzve, mem lesz 
képes rendes hivatásnak megfelelni, mindig hasznave
hetetlen lesz. Jött hozzám egy ifjú lelkész, a ki nem 
tudta már betölteni a hivatalát, — nagy nyomorúságról 
panaszkodott. Nem volt miből élnie, nem tudott dolgozni, 
de meghalni sem tudott; csak nyomorult tudott lenni. 
Gazdagsága sok-sok ruházatából állott, a miket élezi- 
pelt magán s a mivel ápolta a baját. Volt rajta három 
gyapjú-alsónadrág s két gyapjuing, ezzel be volt ta
karva tetőtől talpig s csak jajgatni tudott. Nyomott volt 
a szelleme s teste minden munkára képtelen. Máskü
lönben egészséges volt a szervezete. Mikor lassanként 
leszedték róla a gyapjuruhát s teste a hideg viztől meg
edződött s eljutott egészen a legegyszerűbb ruházatig, 
megizmosodott testben, szellemben s bizalommal látott 
megint hivatása után, értelemmel folytatta a megedzést 
s két év múlva pofesszor lett. Még most is becsülettel 
tölti be ezt az állást. Elpuhult állapotában káplánnak 
se volt jó s megedzve, a katedrát is képes ellátni. Hogy 
jutott hozzá az az elpuhultság ? Hurutot kapott és or
voshoz folyamodott. Mikor már hosszabb ideje használt 
orvosságot, görcsök jöttek hozzá. A görcsökhöz aztán 
hihetetlen fokú idegesség és búskomorság járult, úgy, 
hogy egész magánkívül volt, a legcsekélyebb dolog is 
felizgatta. Most maga a nyugalom és kimértség, valósá
gos bölcs. Mondhatom, hogy számtalan példa bizonyítja 
azoknak a szomorú esetét, kiket az elpuhultság elvont

Templom-ablakok festészete, üveg-maratás, színes üvegek, 
tükör-üveg, öntött tábla-üvegek legjHiányosabban és legszebben :
Forgó és társánál, Budapesten, Yárosház-utcza 4. sz.
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hivatásuktól és beteggé tett és éppen ideje volna, hogy 
hozzá látna az emberiség a megedzéshez, nehogy ezen
túl is azt mondják : Ebben a korszakban az átlagos 
életkor legmélyebbre szállt s mégsem iparkodnak 
emelni. Ha előttem volnának mindazok, a kik 
megedzés által az elpuhult beteges állapotból a bol
dogabbikba tértek, mily nagy volna ezeknek a száma ! 
Tény hát, hogy a megedzés a hosszú élet és egészség 
okvetlen kelléke s az elpuhultság sok betegség, nyomo
rúság, gyakori halálokozója.

„Túlkevés és túlsók", igy mond a közmondás, 
„elront mindent“. Ha oly nagy baj már az elkényez- 
tetés, hogy annyi betegségnek utat nyit, kárt okozhat 
az emberi természetnek a hidegség is, hozhat betegsé
get, nyomort, pusztulást. Szükséges, hogy a test nyár
ban a melegtől, télben a hidegtől megóvassék. Ha a 
veréb télen a nyári tollazatával volna ruházva, akkor ki 
nem bírná a hideget. így van az az erdő vadjaival is 
s igy van az embernél is. Szüksége van könnyű nyári 
ruhára, de ismét a téli takaróra is; meglegyen azonban 
mindennek a maga határa.

Egy gyakran előforduló és kellemetlen betegség a 
rühesség. Ösmerem ezt a betegséget gyerekkorom óta, 
mert boldogult szüleim tudtak egy kenőcsöt, a mivel 
el lehetett hajtani a rüh-et. Vettek hozzá pálinkát, kén- 
virágot, s úgy hiszem még disznózsírt; lehet, hogy 
még valami járult hozzá. Ilyen és hasonló kenőcscsel 
dörzsölték be a rühes beteget; rendszerint a gyógyulás 
beálltáig nem szabadott igen gyakran alkalmazni a 
gyógyszert. Gyakorta azonban újból jelentkezett a rüh. 
Ezt a gyógyalkalmazást igen helytelennek és veszedel
mesnek ösmerem. Hisz nem egyéb a rüh, mint egy 
eleven bőratka, mely, mint a vak and a földben, úgy 
keresi hajlékát és fentartását a bőr alatt. A kenőcs 
folytán, mely roppant bűzt terjeszt, az állatkák
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mélyebbre hatolnak a bőrbe s idővel ismét a felszínre 
törekednek, vagy pedig megfutnak, s nem egykönnyen 
választhatók ki. A rüh igen öröklékeny, mert ha valaki 
felveszi a rühes beteg ruháit, a ruhákon átmennek 
az állatkák is, s ép igy van az ágygyal is. Ha igen 
sokáig rühes valaki, hát az nagyon sok kárt okozhat 
természetében; a nedvek és a vér elromlanák s a be
teget nagy gyengeség lepi el. A betegség nyugalmat 
nem tűr s hiányzik az üdítő álom. Óva intenék min
denkit a külső bedörzsölésektől s nem ösmerhetek el 
egyéb gyógykezelést, mintha a férgeket kicsaljuk, ki
vezetjük és elpusztítjuk. Már sok rühes beteget, ki 
különben egészséges szervezetű volt, Wörishofenben 
vizalkalmazással gyógyítottam, félfürdőkkel, kiválókép a 
különféle öntésekkel s mindenek előtt villámöntéssel. 
Leggyorsabban már 20 év előtt azokat gyógyítottam, 
a kik számára valami zöld szappant rendeltem a pati
kából. A beteg egész testét erősen bedörzsölte ezzel a 
szappannal, vett egy 30—32 fokú meleg fürdőt s le
mosta magáról gyorsan a meleg folytán kibújt állatká
kat. Ily fürdők után azonban egészen tiszta ruhát kell 
felvenni. Mert ha még egyszer felveszszük a régi fehérne
műt, akkor ezen ruhák által ismét felveszszük ma
gunkba a még benne tartózkodó állatkákat. Két, három 
fürdő okvetlen használ. A rüh annyiból ragályos, hogy 
az állatok a ruhákon és ágyon át más emberekre is át
mennek. Ha a rüh eleven bűz alakjában a természetbe 
be tud hatolni, mért ne lehessenek más természetüeknél 
hasonló férgek ? A mint a rüh-nél ezek az állatkák 
a bőrben vannak, ép úgy tartózkodhatnak az állatok 
testrészeiben hasonló férgek, a mi könnyen származtat
ható át az emberre is. Ép úgy élő lények a trichinek is, 
melyek az állat természetében fejlődnek, vagy beléha-

Legjobb fürdőkádak, ülőkádak, vizdézsák stb. Geittner 
és Rauscli-nál, Budapest, Andrássy-ut 8. sz.
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toltak s ismét át is tehetők az emberi testbe. Ép azért 
meg nem foghatom, hogy táplálkozható annyi ember 
nyers hússal, mert csak be kell vallanunk, hogy a 
trichinek sok emberéletet tettek már tönkre. A giliszta 
is csak ily módon lett átvive s tapasztalat szerint, főkép 
nyers marhahús által. Ha tojása került a gyomorba, az 
ki lett ott költve, lesz belőle giliszta, mely 10—20 me
ter hosszúra fejlődik ; hogy az ilyen giliszta igen hát
rányosan hat a természetre, igen könnyen hihető és 
nagy szerencse, hogy manapság vannak már szerek, 
melyek a gilisztát könnyen és alaposan kikergetik. Még 
vagy 20—30 év előtt a giliszta kivezetése csak a leg
erősebb szerek alkalmazása mellett volt lehetséges. Az 
én paplakom szomszédjának ezelőtt 36 évvel gilisztája 
volt; oly erős szereket alkalmaztak ellene, hogy általános 
nézet szerint csakis ezek következtében halt meg. Magam 
készítettem őt elő a halálra.

Ha tekintetbe vesszük azt a sok betegséget, 
melyektől a természet szenved és aláásatik, önkénytelen 
is az a kérdés merül fel : Honnan vegyük azt a sok 
erős szereket, mikkel e betegségeket meggyógyítsuk ? 
Minő sokféle szerrel kell berendezni egy patikát, hogy a 
sok számtalan betegséggel megküzdhessünk ? A válasz 
igy hangzik: legtöbbet szolgáltatják a betegségek gyó
gyításához s a test egészségéhez a teremtő által adott 
viz és a növény-országból kiválasztott füvek. Itt most 
az a kérdés, hogyan alkalmaztassék a viz, mely gyógy
növényeket kell kiválasztani és hogyan kell felhasználni ? 
Ha beteg a test, világos, hogy oly zavarok történtek 
benne, melyek a szép összhangot megrontották, melyek 
betegséget előidéző betegségi anyagokat létesí
tettek, vagy a természet oly anyagot vett fel magába, 
mely zavart hoz a szervezetbe s az egészségre hátrá
nyos. Bármi történt légyen, kell, hogy a gyógyszerek a 
belehatolt vagy bent fejlődött betegségi anyagot felold
ják és kivezessék. A feloldást és kivezetést addig kell
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folytatni, mig minden beteg anyag feloldódott és kiküszö- 
böltetett s a betegséget okozó zavarok is megszűntek. 
Mindezt a víznek és a kiválasztott füveknek kell meg
cselekedniük. E munkára nagy mennyiségű alkalmazások 
léteznek, melyek mind együttesen hatnak oda, hogy 
mindaz, ami valahol felhalmazódott s mintegy elfajult, 
feloldassék, s a hol bármi zavarok mutatkoznak, ezek 
lassan-lassan helyrehozassanak s a természet az eredeti 
rendbe állitassék vissza. Ha tekintjük a sok és sok
féle betegséget, csakhamar világos lesz előttünk, hogy a 
vizet és a növényeket különféle módon, hol gyengéb
ben, hol erősebben, majd általánosan, majd egyes test
részeken kell alkalmazni, S ez éppen a gyógyítás nagy 
művészete : se nagyon keveset, se nagyon sokat, min
dent a maga idejében. Ép azért egyes példákban kell 
megmagyarázni, hogyan lehet vízzel és növénynyel 
nehéz betegségeket gyógyítani.

Nocker Ferencz műesztergályos és tajtékpipa-metsző, 
borostyán-szipkák, csibukszárak stb. Budapest, váczi-utcza és 
városháztér saroképületben.



MÁSODIK FŐRÉSZ.

3Itinő állapot szükségelteti!^ az alkal
mazásokhoz*

Mindenek előtt legszükségesebb, hogy a test teljes 
természetes melegében legyen, már hogy ne borzongjon s 
ne fázzék. A meleget olykép kell előidézni, hogy eleve 
meleg szobában tartózkodunk, vagy mozgás és munka 
által adjuk meg az egész testnek a szükséges hőmér- 
séket. A ki félig hideg, félig meleg, annál a viz 
vagy keveset, vagy semmit sem eredményezne, sőt el
lenkezőleg, épen hátrányos volna; mert a viz hidege 
harczra kelne a természet melege ellen. Ha kevesebb 
a természetes hőség, a hidegé volna gyorsan a győze
lem s a test át nem melegednék egyhamar, vagy pedig 
a hideg hosszadalmas lázt idézne elő. Minden alkalma
zásnál főfeltétel tehát, hogy meglegyen a testnek a tel
jes melege. Máskép áll a dolog azoknál, kik hideg lá
bak miatt szenvednek. A ki hideg lábakkal hóban jár, 
azokat leggyorsabban és erősen melegíti át. Ép oly 
hasznos, ha hideg lábakkal hideg vízben járunk s ez 
még leggyorsabban melegíti át a lábakat; ne legyen 
azonban ez a vizbenjárás sohasem hosszabb tartamú 
három egész öt percznél. Minél hidegebb a viz, annál 
gyorsabban, annál erősebben fog ráhatni a meleg. Csakis
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teljes természetes hőség mellett szabad tehát vízben 
járni vizalkalmazásokat eszközölni.

Most az a kérdés: milyen nagy legyen a test me
lege s szabad-e izzadt állapotban is vízbe menni? Erre 
ez a válaszom: a legnagyobb testi hőmérsék legalkal
masabb a hideg vízzel való küzdelemben. A ki izzadt 
állapotban eszközli az alkalmazást, azé lesz a legjobb 
eredmény, s ha valakiről csak úgy ömlik az izzadtság, 
homlokáról és egész testéről, a legszebb eredményhez 
ily állapotban fog jutni. A mióta élek, mindig hallom 
hangoztatni az izzadtság állapotában vett fürdő vesze- 
delmességét; én magam vagy ötszázszor fürödtem meg 
legnagyobb izzadásban s ezt másoknak is tanácsoltam 
s ez bizony egyetlen egyszer sem volt káros hatású, 
mindig legszebb eredménynyel járt. Mert világos dolog: 
ha a melegség oly erő, mely a hideg ellen alkalmaz
ható, akkor a legnagyobb hőség egyszersmind a leg
nagyobb erő. Azt szokás mondani: a vér át van he- 
vülve s a nagy melegben hullámzásba jön. Ez igaz ; 
hanem ez az állapot a hideg vízzel való érintkezés 
pillanatában annyira csökken, hogy az izzadásra a leg
nagyobb jótétemény lesz, mintha arczárói és kezéről 
letörölné a verejtéket. Ha a pulzus a forróság és moz
gás közepette 150 et vert, a fürdés után csak 80 at, 
legfeljebb 90-et fog verni. Mondják, hogy a tüdő nem 
bírja, s hogy a tüdőre gyakorolt nyomás ártalmas, hogy 
ez tüdőbénulást okozhat. Ez sem igaz. El sem képzel
hető, hogy a viz két pillanat alatt behatolhat és elpusz
títhatná a belső szerveket; mert legalább mellig száll 
be az ember a vízbe s egy másodpercz alatt a hideg 
viz sok meleget elnyelt. Meg kell ekkor gyorsan mosakodni 
a mellett s a forróság rögtön elmúlik; a ki akarja,

A legújabb divatú női kelmék, vásznak, asztalneműtek, 
szőnyegek, fehérnemüek stb. legjobb bevásárlási forrása: Stern 
József áruháza a „három csillaghoz", Budapest, Calvili-tér 1*
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nyugodtan belemehet aztán nyakig is, vagy pedig meg
moshatja felső testét s ezzel a fürdőt befejezheti.

Arra a kérdésre, hogy meddig tartson egy fürdő? 
ez a válasz: „Legjobb a legrövidebb fürdő.“ A rendes 
tartam egy-к ét másodpercz; csak kivételes esetben tart
hat ö-that másodperczig. S épen abban követték el a 
legnagyobb hibákat, hogy igen hosszúra nyújtották a 
fürdőket, a mi a test valóságos megkinzása s a mi bi
zonyára nem oly kedvező eredményű, mint a hideg 
fürdő s a mellett bárkit is visszariaszthat ettől a tortú
rától. Mennyi meleget vonunk el a testtől, ha G —10 
perczig, sőt még tovább maradunk benn a vízben ! Ha 
pedig a meleget már elvontuk a testtől, nehezen szerzi 
vissza megint a szükséges hőmérséket. Egy-к ét másod
percz azonban nem sokat vonhat el, ennek következté
ben rögtön kellemes melegség árad szét a testben; ez 
az oka, hogy most oly sokan szeretik a vizet, kik az
előtt a hideg fürdőtől annyira irtóztak. Ez a rövid tar
tam okozza, hogy már most nem félnek annyira a hi
deg víztől, hiszen csak pár pillanatig tart, gyorsan 
megkönnyebbülést hoz s nem okoz sem borzongást, sem 
fázást.

Most ezt a kérdést vetjük fel: Milyen hideg legyen 
a vis? A válasz: Mentül hidegebb, annál jobb. Sok 
fürdőt vettem már és tanácsoltam másoknak, s még havat 
is tétettem velük a vízbe. Ha előszörre kissé meg is 
ijedünk tőle, másodszorra annál bátrabban megyünk 
bele, mert meggyőződtünk róla, hogy a leghidegebb 
viz leggyorsabban idézi elő a legkellemesebb meleget, 
így tehát: Legjobb a leghidegebb viz. Ez ép úgy mérv
adó a gyermekekre, mint öregekre is, ha a legnagyobb 
óvatossággal alkalmazzuk. Ha vízbe mártjuk a gyerme
ket s olvasunk egy-kettőt s arra gyorsan vissza fek
tetjük a meleg ágyba, melyből kivettük, hát az a kis 
teremtés, ha mindjárt csak néhány napos is, bizo
nyára gyorsan átmelegszik s a megedzésnek legjobb
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alapját vetjük meg ezzel. Az idei nyáron jött hozzám 
egy meglehetősen nagy ur, ki magas kom s annyira 
lesoványodott és megtört volt, hogy csak rövid pár 
lépést tudott mindig járni. Megkért bennünket ez az ur, 
hogy langyos meleg vízzel kezdjük meg nála a keze
lést; már meg is kezdte meleg lábfürdőkkel. Adtam 
neki egy gyöngéd czomböntést jó hideg vízzel, a mire 
gyorsan átmelegedett; azóta sohasem emlegette már a 
meleg vizet, mert a melegség gyors fejlődése s 
erejének emelkedése folytán egyre kellemesebben kezdte 
magát érezni. Főelv marad tehát, hogy legjobb a leg
hidegebb viz. Hogy a vizet patakból vagy kutból me- 
ritsük-e az mindegy, fődolog, hogy nedves és friss 
legyen. \

No most azt kérdezzük : lassan menjünk bele a 
vízbe, vagy bele ugorjunk ? Válasz: Lassan kell bele
menni a vízbe, valamint az öntéseket is alulról fölfefelé 
kell vezetni, hogy a test meglehetős kímélettel kezel
tessék. Igen gyorsan belemenni nem tanácsos, mert 
igen erős lenne a viz csapása a testre; a lassú bele- 
menés nem lehet hátrányos, míg a nagy sietség vesze
delmessé lehet. Egy iskolás fiú meg akart fürödni a 
patakban. Erősen neki szaladt és beléugrott a vízbe, 
mely körülbelül egy méter mélységű volt. A mint bele- 
ugrott, gyorsan alámerült és szörnyet halt. Ezt azonban 
nem a viz hidege okozta — nyár volt — hanem a viz 
gyors csapása a testre, a szívre és a mellre, mely 
rögtöni bénulást okozott. Három ily esetet tudok. Ter
mészetes, hogy mindannyiszor a vizet okolták, ha mind
járt meleg nyár volt is. Megmarad tehát főalapelvül: 
a mikép a test teljes melegségü legyen, úgy az egész 
testre való alkalmazás is a legkíméletesebb és leggyön- 
gédebb legyen.

Templom-ablakok festészete, üveg-maratás, színes üvegek, 
tükör-üveg, öntött tábla-üvegek legjutányosabban és legszebben
Forgó és társánál, Budapesten, Yárosliáz-utcza 4. sz.
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Sokan foglalkoznak még azzal a kérdéssel, hogy 
mikor történjenek az alkalmazások ? Válasz: Miután a 
természetre való behatás egészen gyöngéden történik s 
a szervezet nem igen lesz megtámadva, ne is legyünk 
igen aggodalmaskodók az idő megválasztásában. Meg 
kell ugyan itt is különböztetnünk a vízhez még hozzá 
nem szokott kezdőt attól, kinek természete a vizet már 
megszokta, a minthogy igen közömbös dolog, hogy 
mely időben mossuk meg a kezeinket.

Gyakran fürödtem meg hidegen, ha éjjel felébred
tem. akár 12, akár 2, akár 3 órakor történt is. Két 
évnél tovább vettem mindennapos fürdőt rögtön felkelés 
után; este is vettem, ha befejeztem napi teendőimet, 
épugy gyakran fürödtem közvetlen ebéd előtt és után. 
Jót tett nekem a fürdés mindezen módja. Idők múltával 
oly természetes melegre tettem szert, hogy fürdés után 
már nem is volt szükségem mozgásra; fürdés után 
rendszerint melegebben éreztem magam, mint előtte. 
Kezdők sohse menjenek közvetlen ebéd előtt vagy ebéd 
után a vízbe, mert ha mindjárt fürdés után asztalhoz 
ülünk, még be nem állhatott a kellő melegség. Este 
lefekvés előtt szintén ne fürödjék a kezdő, mert ilyen
kor a test fáradt és pihenésre vágyik, a fürdő pedig 
felizgatja, miáltal nyugtalan lesz az álom.

Lefekvés előtt tehát nem ajánlom a fürdőt; tudok 
azonban olyanokat is, a kik épen lefekvés előtt szok
tak fürödni s ezután alusznak legjobban. Ám tegyék, 
nem is fog nekik megártani. Rá jöhet mindenki, melyik 
idő legalkalmasabb neki a fürdésre. Meg kell ismétel
nem : A víz behatása testünkre ezen egyszerű alkalma
zások mellett oly enyhe és kíméletes, hogy erős meg
támadásról alig lehet szó.

Hogy viselkedjünk fürdés után ? A mikép fürdés 
előtt a test egészen meleg legyen, ha jó eredményt 
akarunk elérni, gondunk legyen rá, hogy fürdés után 
minél hamarabb átmelegedjünk ismét. Ez a hydropa-
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thánák legfontosabb tudnivalója. A ki hozzá van szokva 
a vízhez, az mitsem törődik vele; hanem átmelegszik 
megint. Gyöngébb alkatú vagy elkényeztetett emberek 
azonban annál inkább lássanak hozzá, hogy a termé
szetes meleget mihamarabb visszanyerjék; ez pedig 
vagy egyszerű mozgás által történhetik, vagy azáltal, 
hogy meleg helyiségbe tér az illető s ott addig mozog, 
mig teljesen átmelegedett. Ne feledje azonban senki, 
hogy a reakczió elmúltával, mikor már kellemes meleg
ség áradt szét a testben, egy második, sőt harmadik 
reakczió is állhat be ! Ha tehát kis idő múlva borzon
gást érzünk, ismét mozogni kell, mig teljesen át va
gyunk melegedve. Gyorsabb melegre különféle torna
gyakorlat által is tehetünk szert. Óvakodjék azonban 
mindenki a nagyon megerőltető mozgásoktól, a mi a 
pihent testet is kifárasztja; ez a víznek erősítő hatását 
meghiúsítaná. Minden tekintetben kíméletesen kell bánni 
a testtel.

A kiknek módjukban van, igen tanácsos az alkal
mazások reggelenként való használása. A ki azonban 
délután akarja tenni, annak legalkalmasabb idő egy 
órával ebéd után vagy vacsora előtt egy órával, igen 
helyén van azonban a vizalkalmazás éjnek idején az 
ágyból az első pihenés után, a mikor a testnek termé
szetes melege legnagyobb ; gyorsan kell azonban vissza
térni az ágyba, hogy ismét kellőleg átmelegedjünk.

Legjobb fürdőkádak, ülőkádak, vizdézsák stb. Geittner 
és Rausclmál, Budapest, Ándrássy-ut 8. sz.



MÁSODIK RÉSZ.

(J test megecizése.

Mezítláb jár ás.

Az ember életében rendszerint annak tulajdoníta
nak legkevesebb értéket és jelentőséget, az nem vétetik 
figyelembe, attól tartózkodnak leginkább, a mi volta- 
képen legelőnyösebb volna. így van az a mezitlábjá- 
rással is. A mezitlábjárásnak az ember természetére 
oly nagy a jelentősége, hogy, ha mindenki ismerné a 
fontosságát, senkisem hagyná abba.

Erőteljes, jól fejlődő, ellentállóképességgel bíró 
gyermekek neveltetésére alig van jobb szer, mint a 
mezitlábjárás. Valamint a gyermek, épugy az aggastyán 
is könnyíthet a sorsán, ha a kertben vagy nedves kö
veken gyakorolja a mezitlábjárást. S bárki légy is, kedves 
olvasóm, el ne mulasszad néha-néha pár perezre a me
zitlábjárást I Ha a szabadban nem cselekedheted, tedd 
meg lakásodon vagy megteheted este a lakásodon, 
mielőtt lefekszel. Boldog, a ki lábait minden időjárással 
szemben megedzette, boldogtalan azonban, a kinek lábai 
és teste egészben vagy részben el van puhulva. Min
denféle, magas vagy alsóbbrangu ember lábának az a 
rendeltetése, hogy járjon s hogy az emberi testet hor-
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dozza; s ha tízszer is becsavarja valaki a lábait, mégis 
csak a földre térnek vissza. A lábak tehát az egész 
test súlyát kénytelenek viselni s ezért szükséges, 
hogy legyenek elég edzettek terhek elviselésére is. Mily 
nagy baj, ha a lábak elcsenevészednek, a mi annyi ezer 
ember nyavalyája ! A mezitlábjárás legalkalmasabb arra, 
hogy a lábak a földhöz szokjanak s annyira megedzi, 
hogy a földön érzik magukat legjobban. Az oka abban 
rejlik, hogy a mezitlábjárás a vért lefelé vezeti, minek 
következtében a lábak leginkább lesznek vértől táplálva. 
A mezitlábjárónak sohsem lesz hideg a lába s e miatt 
vérdúsak és erőteljesek. Ha jól tápláltak a lábak, meg
izmosodtak s rendben van a vérkeringés, nem egy
könnyen állhat be vértorlódás. Ha azonban a lábak 
gyakran vagy mindig hidegek, akkor többnyire vérsze
gények, a belejáró vér nem jön vissza fölfelé, a miből 
a lábakra oly nagy veszélylyel járó vértorlódások kelet
keznek. A mezitlábjárás nemcsak a vérkeringést sza
bályozza s a lábakat erősiti, hanem behat az egész 
testre. Hányán jöttek ide s panaszkodtak hólyagbajok, 
katarrhusok vagy egyéb hólyagbetegségek miatt! De egy 
sem volt köztük, a ki lábait mezitlábjárás által kellőleg 
megedzette volna; csak olyanok, kik nem mernek már 
lábaikkal czipő és harisnya nélkül a szoba padlóján 
állani. Az elkényeztetés és hideg lábak folytán a vér 
felfelé nyomult s a lábak hidege az alsó testre is be
hat ; innen van, hogy könnyen keletkeznek meghű
lések s ebből különféle katarrhusok: hólyaghurut, vese
hurut s egyéb hasonló állapotok. Ha el van puhítva az 
alsó test, sokféle betegségnek lerakodó helye; a szegény 
ember már nem goiidoskodhatik eléggé; csekélységben 
múlik, hogy mindig újabb baja keletkezzék. A mint tehát 
a mezitlábjárás által megedzett lábak izmossá teszik az

Nocker Ferencz műesztergályos és tajtékpipametsző, 
borostyán-szipkák, csibukszárak stb. Budapest, váczi-utcza é& 
városház-tér saroképületben.
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alsó testet, így rontják el ismét az elpuhult lábak az 
alsó testet különféle bajokkal. Bizonyítékul szolgálnak a 
vízzel való rendszeres alkalmazások; mert ép a hólyag
hurut és az altest egyéb beteges állapotai azok, miket 
a mezitlábjárás által lehet legjobban enyhíteni és el
távolítani.

Ha az aszkórosak rendszerint elpuhultak, s ha az ászkor 
az elhanyagolt meghűlésekből vette eredetét, ebből az a 
tanulság, hogy épen megedzés által lehet távol tartani 
ezt a betegséget. Itt is legjobb óvószer a mezitlábjárás, 
mert általa megerősbödik a természet, minél fogva 
beteges anyagok nem juthatnak be többé oly könnyen; 
mert az erős természet egyszersmind ellentállóképes is. 
Minő pusztításokat vihetnek véghez a vérkeringés zava
rai kiváltkép az asszony! népnél! Elmaradnának azonban, 
ha a lábak mezitlábjárás által kellőleg meg volnának 
edzve, mert a megedzés által egyúttal az alsó test is 
jó karban tartatnék. Épen az asszonyi népnek kötném 
leginkább lelkére, hogy gyermekségétől késő vénségig 
gyakorolja a mezitlábjárást. Ha a fehérnépnek a lába el 
van kényeztetve és el van puhulva az alsó teste, 
csakhamar áldozatul esik különféle bajoknak. Hány van, 
a ki nyomást érez a mellén, nyomást a szivén, daczára, 
hogy a felső test teljesen rendben van ! Ha ugyanis az 
alsó test el van puhúlva, a vér jobban száll a mellbe, 
a mi számos bajokat idéz elő. A ki azonban gyakorolja 
a mezitlábjárást, tapasztalni fogja, hogy a mint vére az 
alsó testből átmegy a lábakba, ép így fog átmenni a 
mellből az alsótestbe s onnan ismét a lábakba.

Azzal a panasszal jött hozzám egy 24 éves leány, 
hogy a mellében mindig nagy szorulást érez s gyakori 
nyomást, a mi képtelenné teszi a munkára. Azt taná
csoltam neki, hogy minden nap legalább kétszer, járjon 
fél óráig mezítláb vagy három perczig vízben. Négy 
hét múlva teljesen egészséges volt s azt mondá, hogy
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a nyomás csak akkor szokott jelentkezni a mellén, ha 
lábai hidegek.

Ha nagy a vér nyomása a mellben, a mi nehéz 
lélekzést és köhögési ingert okoz, ez ismét abból ered, 
hogy a lábak és az alsó test el vannak puhulva, a mi 
által sok vér száll fölfelé. A mezitlábjárás szabályozni 
fogja a vérkeringést, megedzi a testet és ellentállóképe- 
sebbé teszi. Hány ezer ember szenved folyton fejfá
jásban ! Számtalan szert alkalmaztak már hiába ellene. 
Arra a kérdésre, hogy milyen a lába, rendszerint az a 
válasz, hogy „mindig hideg.“ Világos, hogy sok vér 
ment a fejbe, ami fejfájást okoz. Igen sok fejfájásban 
szenvedőtől hallottam, hogy semmisem képes annyira 
enyhíteni és megszüntetni a fejfájást, mint a mezitláb
járás. Tessék kisérletképen fűben vagy gyaloguton 
mezitlábjárni! Ha nincs is fejfájás jelen s csak keveset 
zsibong a fej, mindjárt észrevehető lesz, hogyan nyo
mul felülről lefelé a vér s a fej megkönnyebbül.

Egy ur azt irta nekem, hogy 30 évnél tovább 
szenvedett nehéz főfájásban, s nagy ritkán szabadult 
meg tőle egy-egy órára; használt ellene már minden 
lehető szereket, de hiába. Megkísérelte hát a mezitláb- 
járást, a hogy az könyvemben („Vizkúrám“) le van 
Írva. Már legelső alkalommal kedvező hatást érzett, erő
sen folytatta tehát, s a mit alig mert remélni, bekövet
kezett: teljesen megmenekült a fejfájástól. A mezítláb- 
járásra azonban csakis végszükség késztette; mert ösz- 
szes hozzátartozói legnagyobb erélylyel léptek fel ellene, 
hogy ne tegye magát egészen tönkre a mezitlábjárás 
által.

Közvetve a mezitlábjárásnak nagy befolyása van a 
gyomorra is; mert minél erőteljesebb a természet, annál 
tevékenyebben mozog a gép, annál könnyebben készíti
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el a gyomor, a mire az emberi természetnek szüksége 
van; a mezitlábjárás óvószer a legkülönfélébb betegsé
gek ellen, mert általa a test megedződik és a vérkerin
gés rendessé lesz. Hisz a legtöbb betegség első ki
induló okai mindig az elpuhulás és a vérkeringés za
varai.

Mennyire óhajtják a falusi gyermekek a tavaszt, 
mert akkor ismét mezítláb szaladgálhatnak. Oly pompá
san érzik magukat ilyenkor, hogy bizonyára egy sem 
húz fel harisnyát, ha csak nem kényszerítik rá. így 
nőnek fel a gyermekek s így jártak egykor a szegény 
emberek nyáron át mezítláb s legfeljebb vasárnap temp
lom járáskor vettek fel lábbelit.

A mezitlábjárás azonban nemcsak a falusi embe
reknek tesz jó szolgálatot, de még sokkal inkább 
ajánlható a városiaknak. A hivatalnok egész nap állva 
vagy ülve dolgozik irodájában; feje túlterhelt, nehéz, 
terhes s majdnem olvassa a perczeket, mire kiszaba
dulhasson az irodából, ép úgy, mint a munkás ember, 
várja a harangszót s elejti a szerszámot és siet ott
hagyni a napi munkát. Feje nehéz ; a munka sok vért 
terelt a fejbe, mely egészen forró, míg lába jéghideg. 
Mi lehetne hasznosabb ily embernek, mint egy negyed 
vagy még inkább egy fél óráig mezítláb járni ? A lan- 
kadtság csakhamar megszűnnék; a vér a fejből leve
zettetnék és a mozgás jótékony hatással volna az egész 
testre. A fáradtság oly к ép vezettetnék ki a testből, a 
hogy egy szeget húznak ki a deszkából. A mezitláb
járás mindazoknak ajánlandó tehát, a kik bezárt helyi
ségben dolgoznak, nemcsak azért, hogy megkönnyeb
bülést szerezzenek ezáltal, hanem, hogy azon beteg
ségektől óvják meg magukat, melyek igen könnyen állnak 
be ott, a hol a test tétlen, a hol a szellem túlságosan, 
a test azonban igen keveset van megerőltetve.

A mit a hivatalnokokról mondottam, szól még 
mindazoknak, a kik legtöbb idejüket a szobában kény



telenek tölteni, vagy egyre a dolgozó asztal mellett mű
ködnek. Valamennyije nagyon megkönnyebbülne, ha egy 
darab ideig gyakorolná a mezitlábjárast.

Két év előtt egy katonaorvos volt Wörishofenben. 
A mikor hallotta és látta, hogy dicsérik a betegek a 
mezitlábjárást hogy nagy megkönnyebbülést szerez ne
kik saraikor maga is járkált erre mezítláb, elmenet előtt 
azt mondá: „Sohasem hittem volna, hogy a mezitláb- 
járásnak ilyen jó hatása lehetne. Megkönnyíti a fejet, 
megedzi a testet s utána oly jól érzi magát az ember, a 
mily lankadt volt előtte. Otthon mindent el fogok kö
vetni, hogy a katonák mezítláb járhassanak, hogy tes
tüket megedzzék.u Ennek az úrnak teljesen igaza volt. 
Ha a katona hadgyakorlatra megy, jaj neki, ha el van 
puhítva! Gúny és nevetség tárgya lesz. Aki azonban 
megedzett s kibírja a nagy fáradalmakat, az semmibe 
sem veszi a legnagyobb megerőltetést s mint kitartó 
katona dicséretet arat. Ha pedig semmiféle megedzésben 
nem részesült s már az egyszerű kiállástól is megijed 
a katona, mennyire meg fogják viselni még a sok tú
rák, a melyeknek elébe néz ? Csaknem belevész, lábai 
kihólyagzanak, tartása konyúlt, a bornyút alig bírja, 
szóval borzasztó ránézni a szegény katonára. Hányszor 
megtörtént, hogy katonának besorozott diákok vagy hi
vatalnokok rövid idő alatt odavesztik természetadta ere
jüknek a felét! Ösmertem többeket, kik soha sem szed
ték össze többé magukat ily fáradalmak után. Ép ezek 
szolgáltatják legjobb bizonyítékát, hogy a megedzés 
minden hivatásban a legfontosabb. Ha a lábakat nem 
ápoljuk kellőleg, nem is jő meg a kellő erő; 
a lábak edzetlensége és kedvezőtlen táplálása foly
tán az egész test el van gyöngülve. Mint min
den embernek, legyen a katonának is alkalma, hogy
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megedződjék s a megedzésnek a legelső és legfontosabb 
kelléke a mezitlábjárás. Hogy is lehetséges, hogy a ki 
sohasem járt mezítláb, csak egy éjét is tölthessen el a 
szabadban a nélkül, hogy ártalmára lenne ? Ha a ka
tonák érdekében felebbvalóikkal szólhatnék, minden 
katonának előiratnék, hogy lehetőleg naponta vagy leg
alább minden másodnap félóráig tartó mezitlábsétákat 
tegyen ; ha tovább tart, annál jobb. S mily könnyen 
tehető ez meg ! Ezzel még egy másik edzésmódot kel
lene összekötni, ugyanis kétszer-háromszor hetenként, 
két-három másodperczig tartó félfürdőt. Mily könnyen 
tehető ez meg ! A hogy a hivatalnok naponta otthon 
mezítláb járhat, ép úgy a katona is reggel és estve mun
káit mezítláb végezhetné, nem kellene épen mezítlábas 
túrákat tenni. Fődolog, hogy a lábak szabad levegőn 
mozogjanak s födetlenek legyenek.

A mezitlábjárást hólyagtapasznak lehet nevezni, 
mely minden rossz anyagokat a lábakba gyűjti s onnan 
kivezeti.

Nem rég arról értesítettek, hogy egy tanár a diák
jait az első óra után mezítláb járatja s aztán ismét 
folytatja az előadást. E tanár előtt kalapot emelek; 
diákjai között aligha fog helyt foglalni az idegesség.

Miután itt nem foglalkozhatom minden egyes szak
mával, hát lelkére kötném minden egyes apának és 
anyának: járassátok gyermekeiteket szorgalmasan me
zítláb ! A tanítóknak is azt mondanám: Gondoskodjatok 
a tanulók egészségéről s tanítsátok rá őket, hogy sohse mu- 
laszszák el a mezitlábjárást. A gymasiumoknak és sze
mináriumoknak duplán rónám kötelességévé, hogy gya
korolják az idegesség legelső óvószerét, Óvjátok a ta
nulókat az elpuhulástól s űzzék legelső sorban a me
zitlábjárást. Van-e boldogtalanabb, mint az ideges em
ber, a ki hivatásának kitöltésére, melynek elérésére se 
pénzt, sem fáradtságot nem kímélt, idegessége folytán 
teljesen alkalmatlan ? Az árvaházakban rendszerint nem



csak atyátlanok és anyátlanok a gyermekek, hanem 
összetöpörödöttek és csenevészek is. Itt tétessék fela
dattá legalább, hogy megedzzék a testet, mert csakis 
igy fejlődhetik kellőleg a szellem is; ha pedig a test 
el van kényeztetve, azzal ajtót nyitunk a szellem elsat- 
nyulásának is. Ne legyen található ennélfogva az árva- 
házakban czipőkben járó gyermek.

A szemináriumok folyosói rendszerint kövekkel 
vannak kirakva. Sokan azt fogják persze vélni, hogy 
a kőlapok nem alkalmasak mezitlábjárásra. Biztosítok 
azonban mindenkit arról, hogy a kö vonj árás a rendes 
mezitlábjárásnál sokkal czélszerübb.

Többnyire szomorúnak mondják a gyári munkások 
sorsát, mert majdnem kivétel nélkül csak gyönge, meg
lehetősen fejletlen emberek járnak a gyárakba, a hol 
silány testi erejük teljes megfeszítésével kereshetik csak 
meg a kenyerüket. Ezek duplán szíveljék meg tanácso
mat : ha már természettől fogva oly silány alkatnak, 
gondoskodjanak legalább arról, hogy ne legyenek még 
nyomorultabbak s ne csak a test észszerű táplálásáról, 
hanem megedzéséről is gondoskodjanak ! A megedzés 
kezdete mindig csak a mezitlábjárás. Ha ösmerik a 
munkaadók munkásaik sorsát s nem csak a kenyérke
resetre szükséges munkával akarják ellátni őket, ha
nem testi és lelki jóllétükkel is foglalkoznak, mindenek
előtt arra törekedjenek, hogy járjanak mezítláb, miáltal 
testok megedződik, megizmosodik,, a mi képessé teszi 
őket arra, hogy nemcsak könnyen győznek le minden 
megerőltető munkát, de sőt örömmel látnak hozzá. A 
munkások között megelégedés fog helyt foglalni; mert 
a munkások könnyen felelnek meg feladatuknak s ezért 
becsülettel keresik is meg kenyerüket. Különben pedig 
igy hangzik a panasz: Sohse voltam valami erős, a
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gyárban pedig teljesen tönkre ment az egészségem. 
Nagyon kívánatos volna, hogy általánosságban megtör
ténjék az, a mit egykor megígért nekem egy gyártulaj
donos : hogy majd gondoskodni fog munkásairól, hogy 
járhassanak mezítláb és vízben s vehessenek félfür
dőket. Az ilyen gyártulajdonos, a ki lehetőség szerint 
iparkodik gondoskodni az alárendeltjeiről, olyan mint egy 
gondos családapa.

A mezitlábjárás alól a nemes ember sem vétessék ki. 
Három év előtt volt itt kúrán egy herczegnő, a ki rész
ben kíváncsiságból, részben bajai okozta kényszerűségből 
próbálta meg a mezitlábjárást ; kora reggeltől késő estig 
fedetlen lábakkal járt. Egy nap következőleg nyilatkozott 
előttem : Oh, bár járatott volna boldogult anyám mezítláb ! 
Ma is hálával tartoznám neki, ha ezt megengedte volna; 
már gyermekkoromban nagy vágyam volt mezitlábjár- 
hatni, s irigy szemmel néztem minden mezítelen lábbal 
járó gyermeket. Hanem anyám szigorúan meghagyta a 
nevelőnőnek, a mikor titkos mezitlábjáráson ért, hogy 
semmi szín alatt ne hagyjon járni mezítláb. Ha most 
látom, mily hatással van az egész testre a mezitlábjárás, 
az a meggyőződés érik meg bennem, hogy sok beteg
ségtől lettem volna megkímélve. Kérdésemre, hogy: 
„Mért nem engedte mezítláb járni?“ — azt válaszolta: 
„Anyám nem tartotta összeférhetőnek a mezitlábjárást 
egy herczegnő gyermekének méltóságával.“ Bár meg- 
szivelnék ezen mondást valamennyi felsőbb rangból szár
mazó anyák, nehogy előbb-utóbb gyermekeik szájából 
hallják meg a szemrehányást: Bárha jobban gondosko
dott volna anyám megedzésemről s egészségemről! Mi
féle méltóságot sértő dolog van abban, ha a nemes 
ember gyermeke mezítláb jár ? Többet ér tán a gyermek, 
ha már születésétől fogva párnák között hever, czipőt, 
harisnyát hord s a mellet elsatnyúl, vagy nem e jogos 
büszkesége a szülőknek, mikor gyermekeik egészsé
gesek, edzettek, s nem e lélekemelő érzés fogja el a
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szülőket, a mikor elmondhatják: Megtettük kötelessé
günket, gyermekeink egészségesek és erőteljesek !

Legyen hát általános tzohássá a mezitldbjárás; 
kor-, rang- vagy nemi külömbség nélkül; mert a mezít
láb jár ás edzi a természetet, a mi által sok bajtól lesz 
megóva. Nem elég azonban, hogy amint már fentebb is 
emlitém, csak pár perczig tartson ez a mezitlábjárás, 
hanem mentül tovább, annál jobb. Ha nem lehetséges a 
mezitlábjárás szabadban, járjunk a szobában, vagy 
pedig csak igen gyengén fedjük be lábainkat. Ösmertem 
egy lelkészt, kinek lábai, bármennyire is volt a szoba 
befütve, mindig hidegek voltak; mindegy volt, akár 
egy vagy két pár harisnyát húzott is. Megkérdezett 
egyszer, nincs-e rá mód, hogy lábai legalább a szobában 
átmelegedjenek ? Azt tanácsoltam neki, hogy húzza le 
csizmáit és csak egy pár harisnyát visejlen, akkor meleg 
lesz majd a lába, szükséges azonban, hogy eleinte 
naponta járjon 2—3 perczig vízben, a mi gyors meg- 
edzést és a melegség erősebb kifejtését fogja eredmé
nyezni. Rövid pár nap múlva már szépen be volt gya
korolva, hogy a szobában csak harisnya legyen rajta ; 
idővel a sandátokig jutott s most már teljesen melegek 
a lábai.

Sandálviselés.

Wöriskofenben három év óta van szokásban a san- 
dálviselés, ugv azok között, kiknek előiratott, valamint 
azok közt, a kik szabad akaratból teszik. Felette saj-
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náloin, hogy a sandálviselésről azelőtt semmit sem tud
tam ; ha láttam is a kapucinusoknál, hát semmibe sem 
vettem. A mióta azonban az emberi test különféle nya
valyáival, köztük különösen a lábbajokkal megösmer- 
kedtem s a mióta meggyőződtem arról, hogy az elpu- 
hulás oly sok bajnak az okozója, kísérletet tettem, hogy 
a mezitlábjárást sandálviseléssel hozzam kapcsolatba. 
Alighogy néhány sandái látható volt a gyógyvendégek 
között, a sandái viselés oly gyorsan terjedt, hogy min
denki vett magának és büszkén járt vele, mint egy 
gyermek, kinek uj ruhája van s jól és boldogan érzi 
magát benne. A sandálok jó fogadtatásának oka abban 
rejlik, hogy a meg nem edzett nem volt képes a 
puszta földön végigjárni és voltak, a kik cserépbe lép
tek, a mi persze nem igen jól esett. A sandáinkat to
vábbá azért is megkedvelték, mert igen könnyen jár
hatni benne. Meg aztán a nehéz csizmák helyett csak a 
talp van befödve. A mikor megszaporodott a sandálviselők 
száma, legtöbbje lábbajos lett. Az egész láb megdagadt; 
egyiknél hólyagosak lettek, másnak a bőre repedezett, 
ismét másoknál viz és vér folyt a sebekből, s vala
mennyien együttesen erős láb fájdalmak miatt panasz
kodtak. Mily tanulságos az ilyen állapot! hisz ép azért, 
mert a lábaknak nem volt meg ezelőtt a kellő kigőzöl
gése, gyülemlettek meg most a hús és bőr között a sok 
elhasznált nedvek s vittek véghez oly nagy pusztítást. 
A mezitlábjárás által azonban ki lettek vezetve a rósz 
anyagok s innen származott a sok lábbaj. Ha a lá
bakra nem jöhet. világosság és levegő, a kigőzölgés 
folyton gátoltatik, minek igen természetes, hogy nagyon 
roszak a következményei. Ha már most mezitlábjárás- 
kor fény és levegő éri a lábakat, különféle kiütések 
keletkeznek, mert ép a feloldás és a bőr felszínére való 
kipárolgás folytán különféle kiütések keletkeznek. A 
czipőhordás által a vérkeringés is zavartatik. Néha 2 
hétig is vannak ezeknek az embereknek megdagadt
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lábaik szakadatlan kiválasztással. Már most azt kérdem 
én: ha ily megromlott anyagok nem lesznek kiválasztva, 
hanem ben maradnak a testben, nem-e kell ép úgy 
tartani az egész test kifekélyezésétől, a mint azt a lá
bakon tapasztaltuk ? Sőt inkább ! Sok nyavalya kima- 
radhatatlan, főkép, ha a lábak nem tisztittatnak szorgal
masan. Ha már a kiválasztás bekövetkezett is a legtöbb 
sandálviselőknél és sok kényelmetlenséget okozott az 
illetőknek, ez korántsem vette el a kedvüket, sőt egy- 
némelyike nem is vette szívesen, ha nem volt kiütése, 
mert az ily kiütéssel ellepett pácziens nem tudta eléggé 
dicsérni, mily könnyű lett ezáltal a lába s mily 
pompásan tudnak most járni. A sebek gyógyítására ki
vezető szerek alkalmaztattak, nem azért, hogy a sebek 
begyógyuljanak, hanem, hogy a rohadt anyagok felol
dassanak s kiküszöböltessenek. Ha ez megtörtént, akkor 
a nyílások rövid idő alatt önmaguktól gyógyul
nak be.

A sandálviseléssel annyira vittük, hogy nemcsak 
az egyszerűbb, alsóbbrangu emberek viseltek csakis 
sandátokat, hanem jártak benne püspökök, bibornokok, 
herczegek s a legmagasabb rangbeliek kivétel nélkül, 
s aligha volt itt olyan vagy csak igen kevesen, kik nem 
vittek volna haza magukkal sandátokat. Ép ezért itt 
Wörishofenben olyan Sandái vásár van, mint sehol a 
világon. Meg vagyok győződve, hogy évente több mint 
60000 Sandái kél el itten s csak az volna kívánságom, 
hogy az emberek nyárban bőrczipő helyett sandáit vi
seljenek.

Legjobb fürdőkádak, ülőkádak, vizdézsák stb. Geittner 
és Rausch-nál, Budapest, Ándrássy-út S. sz.
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Vizbenjárás, nedves fűben vagy nedves köve
ken járás. Hóbanjárás.

Amilyen felette fontos a mezitlábjárás és a san- 
dálviselés s mily nagy szolgálatot teszünk vele a test
nek, megóva általa mindenféle betegségektől és nyava
lyáktól s a mennyiben a lábak s az egész test meg
edződik és ellentállóképessé lesz,— a vizbenjárás, ned
ves fűben és nedves köveken, valamint hóbanjárás által 
a megedzés jelentékenyen növelhető. A vizbenjárás, 
mely a leghidegebb vízben is gyakorolható, ne tartson 
tovább mint 2, legfeljebb 3 percznél. Erősítőn hat 
nemcsak a lábakra, hanem az alsótestre s az egész 
testre is. Különösen jó hatású az ivarszervek bajaiban, 
hólyaghurut, és gyomorbetegségeknél stb. A nedves 
fűben való járás igen pompás dolog. Alig van kelle
mesebb dolog, mint friss harmatban mezítláb járni, s 
mentül tovább, annál jobb. A nedves köveken való 
járás szintén edző hatású. Ezáltal a vér első sorban 
lefelé irányúi. Ugyanez a hóbanjárás czélja is. Szabály 
azonban, hogy csakis friss hóban járjunk, sohasem 
olyanban, mely már fagyokat állott ki. Ha a hó már 
10—20 fokú?hidegben feküdt, már akkor nem aján
latos ; az emberi természet nem képes oly hideg ellen 
megküzdeni s ez akkor inkább ártalmára válnék, mint 
hasznára. Volt már Wörishofenben is néhány vakmerő 
úr, a kik azt hitték, hogy az ő természetüknek meg 
nem árthat a megfagyott hó; ezt a pajzánságot a le
fagyott lábaik keserülték meg.

Nem tartom szükségesnek, hogy az utóbbi ponto
kat bővebben magyarázzam, mert hatásaikban egyfor
mák a mezitlábjárással s mert ez utóbbiról eleget be
széltem már.



HARMADIK RÉSZ.

öiz-al^almazásolt.

A mosások.
Beosztás; időtartam; le nem szárítás.

Egy-beteg embert meggyógyítani annyit jelent, 
mint valamennyi a testben szorult beteg anyagokat fel
oldani, kivezetni s a természetét minden káros és vészt- 
hozó anyagoktól megszabadítani. S épen a viz alkal
mas arra, hogy különféle módon behasson a testre s a 
viz legegyszerűbb alkalmazása a mosásokból áll. A 
mosások azonban, hasonlólag az öntésekhez különféle 
módozatokra oszthatók be; mindig attól függ, miféle 
betegség távolitandó el. A kinek fekélyes az ujja, an
nak rá kell hatnia ugyan egész testére és egész kezére, 
különösen azonban arra a bizonyos ujj ára, hogy a be
tegségi anyagot feloldja és kivezesse. Miután a rósz 
anyag az egész testből megy át a beteg ujjba, hát 
első sorban az ujjat, ezzel együtt azonban az egész tes
tet kell gyógykezelés alá venni.

Nocker Ferencz műesztergályos és tajtékpipa-metsző, bo
rostyán-szipkák, csibukszárak stb. Budapest, váczi-utcza és 
városháztér saroképületben.
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A legfontosabb mosások a teljesmosás, a felsőtest
mosás s az alsómosás. A teljesmosás abból áll, hogy az 
egész testet tetőtől talpig olykép mossuk meg, hogy 
egy hely se maradjon érintetlen. A felsőtest mosása 
olykép történik, hogy a felsőtestet egész övig megmos
suk ; itt az egész felsőtest mosandó meg, a hajak kivé
telével, mert a kinek sürii a hajzata, azé lassan szárad, 
miáltal könnyen rheuma léphet fel. Az alsómosás a 
lábaktól egész a czombok fölé terjed.

Maga a mosás egy jó nagy szivacsosai is eszkö
zölhető ; ép oly czélszerü azonban egy nagy törülköző 
is. Főfeltétel, hogy lehetőleg gyorsan történjék. A teljes 
mosás legfeljebb egy perczig tartson. Nincs veszedel
mesebb itt, mint a szabad levegő, különösen, ha a he
lyiség nincsen jól fütve. A teljes mosást fönt vagy 
lent kezdhetjük és gyorsan kell végezni felülről lefelé 
vagy alulról fölfelé. Ennél a mosásnál semmiféle dör
zsölés ne történjék. Arról van itt szó, hogy az egész 
test átnedvesüljön s hogy a pórusokba a viz gyöngéd 
módon benyomuljon. Egy és ugyanazon a helyen vagy 
a szivacsot vagy a kendőt három-négy szer huzzuk vé
gig. A kendő jó nedves legyen, le ne csurogjon azonban 
róla a viz, hogy könnyen mehessen át a pórusokon. Ha 
meg van mosva az egész test, gyorsan öltözködjünk 
fel ismét. Ha az ágyból történt a mosás, lehetőleg 
gyorsan kell ismét visszamenni az ágyba. Ha nem me
gyünk vissza az ágyba, hát gyorsan öltözködjünk s 
aztán legalább kissé mozogni kell, mig a teljes meleg
ség visszatér.

A le nem szárítás sokaknak nem tetszik, sokan 
voltak már, kik azért nem merték eszközölni a teljes 
mosást, mert attól féltek, hogy egész nap meg se szá
radnak. Nekem egy orvos mondotta, hogy ezt az el
járást azelőtt bolondságnak tartotta s nem használt 
sohse ilyen mosást, mig egyszer Wörishofenben kény
telen volt reá. Egyszer aztán meggyőződött róla, mily
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nagy a különbség a mosás utáni bedörzsülés s a le- 
száritás nélküli mosás között. A pórusokba átment viz 
hamar átmelegszik, s miután a bőr is gyorsan átmeleg
szik, a bőr felületéről is gyorsan elpárolog a viz; a 
testnek meleg kipárolgását a ruhák felveszik, a miből 
igen kellemes melegség fejlődik. Hogy a leszáritás nél
küli mosás nem árthat meg, bizonyítják az erdei álla
tok és házi állataink ; rájuk száll az eső s bizony meg 
nem lesznek szárítva. A ki benedvesitette, le is szá
rítja: a mindenség megalkotója. S az állatok mégis 
magvasok, egészségesek. A leszáritás nélküli mosás 
tehát gyorsabb és erősebb "meleget fejleszt s nem okoz 
a pórusokban zavart, mely hatás a dörzsölés alkalmá
val sohasem áll be. Ha nem is árt meg gyakran a 
leszáritás, használni bizonyára nem fog.

A hogyan a teljes mosásoknál járunk el, ép úgy 
teszünk a részleges mosásoknál. Ámbár a mosások há
rom főosztályba soroztainak, vannak mégis különféle 
alsóbb osztályai is, mint pl. a kézmosás, fejmosás és 
lábmosás. Csakis egyetlenegy mosásnál s ez a fejmo
sás, kell különösen hangsúlyoznom, hogy a hajzat* 
mosás után erősen ledörzsöltessék; mert ha a fej a 
hajzat nedvessége folytán, mely nem egykönnyen szá
rad meg, soká maradna vizes állapotban, ez nagyon 
hátrányos lenne s igen könnyen szerezhető ennélfogva 
főfájás, fejrheuma s egyéb betegségek.

Az elpuhultság manapság már oly haladásokat 
tesz, hogy igen sok ember, különösen a magasabb 
rendüekből valók, alig merik már kezüket, arczukat 
hideg vízzel megérinteni, — hát még az egész testet! 
Itten különösen hangsúlyozom, hogy a leghidegebb viz 
egyszersmind a legjobb, bármikép nevezzük is ol az

A legújabb divatú női kelmék, vásznak, asztalnemüek 
szőnyegek, fehérnemüek stb. legjobb bevásárlási forrása : Stern 
József áruháza a „három csillaghoz", Budapest, Calvin-tér 1. sz.
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egyes mosásokat. Elé hát a leghidegebb vízzel ! A hi
deg vízbe keverhető egy kis eczet is, a mi igen gyor
sítja a meleg fejlődését. A teljes mosásoknál is kitűnő 
a hatása.

A mosások hatása.

A mosások, teljes, vagy részbeni mosások, min
denekelőtt a természetes melegség gyógyítását eredmé
nyezik ; a mosás után nemsokára az egész bőrfelületen 
fokozott melegség árad el, mely mélyebbre is hat el 
a testbe. Ez a fokozott hőség kiszívó, kivezető tulaj - 
donsággal bír, amint a nap egy vizes kendőből, melyet 
a földre fektetünk vagy kiaggatunk, kiszívja a nedves
séget s a folyékony anyagokat a levegőbe veszi fel, 
ép oly módon kivezető erővel bír a mosások által fo
kozott melegség s maga a viz, mely a pórusokon be
hatol, összevegyül a nedvekkel, és kipárolgás utján 
viszi magával a rósz anyagokat. A viz melegítő s az
által egyszersmind kivezető eszköz s ha a testet ismételve 
mossuk, hát az ily folytonosan eszközölt feloldás és 
kivezetés jó eredménye bizonynyal nem fog elmaradni. 
A ki pl. influenzát kap, annak a bőre egészen száraz; 
valamennyi pórus, mintha külön-külön be volna tömve 
s igen jól észlelhető, hogy ennél a száraz hőségnél 
megszűnt a kipárolgás. Ha az ilyen beteget egy óra 
múltával másodszor, sőt harmadszor is megmossuk, hát 
már az első, de a második mosáskor bizonynyal izza- 
dásba jön ; a száraz hőség megszűnik s az izzadság 
csak úgy patakzik. Ha a mosásokat 8—10 óra hosszat
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folytatjuk, akkor a beteges anyagok körülbelül teljesen 
ki vannak küszöbölve. Alig van mód, mely világosabban 
és szebben bizonyítana a viz feloldó és kiválasztó ereje 
mellet. Mindegyik mosással mindinkább korlátolva lett a 
nagy hőség, a természet pedig támogatva a beteg anya
gok kiválasztásában.

A hideg viz azonban erősitőleg is hat. Ha a mun
kás dolgos nap után kezeit és lábait elgyöngúltnek érzi, 
s aztán két egész négy perczig hideg vízben tartja, 
a gyengeség mintegy eltűnik s a kezek és lábak újra 
megerősödnek. így szolgáltatja a hideg viz erősítő ha
tását, feléleszti, felfrissíti az egész testet.

A teljes mosás tehát feloldó, kiválasztó hatással 
bír, s edzi a természetet. Ha tehát a viz a felso
rolt hatásokat előidézi, világos, hogy ismételt al
kalmazások betegségeket is gyógyítanak s hogy lassan
ként mélyebben fekvő anyagok is feloldhatók és kivá
laszthatók általa, miután azonban az egyszerű mosások 
sok betegségben nem lehetnek elegendők, ép azért kell 
erősebb és intenzivebb vizalkalmazások által úgy az 
egész testre, mint az egyes testrészekre behatni.

Hányszor és mely esetekben szükségesek a 
mosások ?

A ki naponta tisztességesen mossa az arczát, azé 
meglehetősen tiszta lesz; a ki azonban nem mindennap 
cselekszi ezt meg, annak többé-kevésbé az arczárói

Templom-ablakok festészete, üveg-maratás, színes üvegek, 
tükör-üveg, öntött tábla-üvegek legjHiányosabban és legszebben :
Forgó és társánál, Budapesten, Városliáz-utcza 4. sz.
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lesz leolvasható a tisztátlanság*. Legelébb az arczán lát
hatók meg a piszok nyomai s nem kell elfelejteni, 
mennyi por. és mocsok éri az arczot; ép azért magától 
gyakorolja mindenki a tisztaság ezen nemét. Ami a test 
többi részét illeti, a népnél az egyetlen, ámbár minden 
esetre igen silány tisztítószer a ruházat, mely a piszok 
egy részét gyöngéden ledörzsöli. Ezt nem tartom helyes
nek. Minden esetre jó volna, sőt ezrek részére igen 
hasznos lenne, ha hetenként két-háromszor az egész 
testet megmosnák. Minden mosás alkalmával meglehetős 
eredménnyel történnék a kiválasztás és feloldás, valamint 
a megedzés. A piszok nem mehetne át oly könnyen a 
pórusokon a testbe s nem maradna benne annyi 
anyag, a mi idővel betegséggé válik, hanem kiválasztat
nának, miáltal sok betegség megakadályoztatnék. Külö
nösen sok betegségnek vannak alávetve az elkényezte
tett egyének, mert nem transpirálnak kellőleg, miáltal 
kevés káros anyag lesz feloldva és kiválasztva, sőt 
ellenkezőleg, a beteges anyagok benn maradnak. A tisz
tátalan ember maga rontja el egészségét.

Maguk a teljes és részbeni mosások oly hatással 
bírnak, hogy sok betegséget egyedül ezek által lehet 
gyógyítani. A tények bebizonyítása miatt néhány példát 
említek. A mostanság annyira terjedő és rettegett s 
annyi áldozatokat szedő influenza egyedül csak mosások 
alkalmazásával igen könnyen gyógyítható. Ha 8—12 
órán át az ágyból minden órában gyorsan megmosa
kodunk, hát rendszerint a második, harmadik mosás 
után erős izzadás következik s ha folytatjuk a mosá
sokat mindaddig, mig minden láz megszűnik, 6—12 
órán belül a beteg megszabadul a betegségtől. Egyéb 
alkalmazás nem is szükséges. Ugyanezen a módon 
katarrhus is gyógyítható.

Egy asszonynak köszvénye volt; nem volt igen 
nagyfokú a baja. Azt tanácsoltam neki, hogy éjjente az 
ágyból mosakodjék teljesen s aztán menjen vissza az
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ágyba. Nemsokára megkedvelte a mosásokat s fél esz
tendeig minden éjjel gyakorolta. Nemcsak köszvényétől 
szabadult meg, hanem általában véve jobban is kezdte 
magát érezni. Nem volt már érzékeny a hideggel 
szemben, erősebbnek érezte magát s nem tudta eléggé 
dicsérni az ágyból való mosásokat.

Egy másik 48 év körüli családanyának minden 
este dagadt lába volt s nehéz lélekzése s gyakorta igen 
kellemetlen érzésekkel küzdött. Nem lévén, senkije a ki 
a vizalkalmazásokat rajta eszközölte volna, azt taná
csoltam neki, hogy naponta egy teljes mosást vegyen. 
Három hónap múlva arról értesített, hogy lábai most 
teljes rendben vannak ; lélekzése sokkal könnyebb, 
sokkal jobban alszik, jobb az étvágya, mig azelőtt na
gyon kínozták belső gázok.

Egy szolgálóleánynak hónapokig nyílt seb volt a 
lábán, mely nehéz hivatásában nagyon megkinozta. Azt 
tanácsoltam neki, hogy minden éjjel teljes mosást ve
gyen az ágyból s a láb fájó részét mezei surló-főzetbe 
mártott kendővel kösse be. Körülbelül tiz hét alatt a 
cselédlány lába be volt gyógyulva s ő maga saját állí
tása szerint sokkal egészségesebb és erőteljesebb volt 
mint azelőtt.

A ki nagyon el van puhulva s nem képes már 
semmit elviselni s minden időváltozáskor katarrhust vagy 
rheumát kap, az reggel fölkeléskor egész testét gyor
san mossa meg s egész természete ellentállóbb lesz.

Hány ezer ember szenved vértorlódásban. A vér 
nem forog rendszeresen az ereken keresztül. A ki he- 
tenkint 3—4-szer mosakodik hideg vízzel, sokat tesz 
az állandóan rendes vérkeringés, vagy annak helyre
hozása érdekében.

Legjobb fürdőkádak, ülőkádak, vizdézsák stb. Geitt-ner 
és Rauscli-nál, Budapest, Andrássy-ut 8. sz.
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Egy cselédleány nátha és katarrhus miatt panasz
kodik ; alighogy egyiktől megszabadult, itt a másik. 
Azt tanácsoltam neki, hogy minden reggel mossa meg 
a felső testét s egyszer napközben vagy három négy 
perczig járjon vízben. A vizbenjárás megedzi és erő
síti az egész testet, míg a mosások ugyanazt a czélt 
érik el a felső testen.

Krisztina elmondta nekem, hogy gyakran vannak 
kiütései a test egyes-egyes részein. Kezelt már ellene 
különféle patikaszereket, de hiába. Azt tanácsoltam 
neki, hogy hetenkint háromszor teljes mosást alkalmaz
zon, még pedig vagy éjnek idején felébredéskor, vagy 
felkeléskor. Megtette s néhány hét múlva arról értesí
tett, hogy most már teljesen meggyógyult.

Johanna sokat szenvedett főfájásban ; azt taná
csoltam neki, hogy naponta kétszer-háromszor, vagy 
három-négy perczig vízben járjon, s hogy hetenkint 
vegyen három-négy teljes mosást az ágyból. Elmúlt 
vagy négy hét, mire elmondta nekem, hogy főfájása 
már csak vagy kétszer jelentkezett s akkor sem na
gyon hevesen. Ez képzelhető. A vizbenjárás a vért fe
lülről lefelé irányozza s a mosás megedzi a testet.

Gyakori eset, hogy gyermekek vagy felnőttek 
— maguk sem tudják miért — egyszerre erősebb, 
gyöngébb lázba esnek! Lehet, hogy meghűltek, vagy 
átnedvesültek, vagy ettek-ittak valami ártalmas dolgot; 
szóval, nem tudják honnan eredt. Ilyen esetben mosa
kodjék az illető hat-nyolcz órán át, minden órában 
az ágyból s a könnyebbülés el nem maradhat; néha 
elegendő egy két teljes mosás.

Egy szolgalegény fuvarozáskor alaposan meghűlt 
és még az este erős lázt hapott. Mit tegyen ? Ha négy
hat órán át minden órában hideg mosást alkalmaz, nem 
sokára megszabadul a láztól.



49

Ilyképen száz esetben is elegendő a teljes mosás, 
sokat lehet azonban elérni a félmosással és a vízben- 
járással. Maga a felső test mosása nem alkalmas gya
kori használatra Ha gyakrabban kívánjuk alkalmazni 
ezt a mosást, hát az alsótestre, főkép a lábakra is kell 
hatni, erre pedig legczélszerübb a térdöntés vagy viz- 
benjárás.

A teljesmosáshoz fűzök még egy észrevételt : 
Nem czélszerü am a mindennapos teljesmosás. A test 
nagyon is hozzászokik s aztán nincs meg már többé a 
mosásoknak az a kitűnő hatása, mert már szükségle
tévé váltak a természetnek. Sokan mondták már el ne
kem, hogy egész éven át mindennap mosást vesznek. 
Lebeszéltem őket erről s megmagyaráztam, hogy job
ban tennék, ha minden héten két teljes mosást s egy 
vagy két félfürdőt alkalmaznának. Az eredmény na
gyobb volna, mintha naponta teljesmosást vesznek. He
tenként két-három teljesmosás igen czélszerü, különö
sen, ha e mellett vízben járunk is.

A miként a betegséghez alkalmazzuk a teljes 
mosást, így folytassuk mindaddig, mig a beteg telje
sen meggyógyult; azontúl azonban csak minden har
madik negyedik napon történjék.

A legújabb divatú női kelmék, vásznak, asztalnemüek 
szőnyegek, fehérnemüek stb. legjobb bevásárlási forrása: Stern 
József áruháza a „három csillaghoz", Budapest, Calvin-tér 1.
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Q fürdők.
Általános dolgok.

Ha megtekintünk egy jól berendezett gyógyszer- 
tárt, önkénytelen is elgondoljuk, mennyi sokféle szerek 
vannak, melyek alkalmasak arra, hogy segélyt vagy 
legalább enyhítést szolgáltassanak a betegeknek. Ha én 
azonban azt mondom : A viz és a növények ugyancsak 
egy gyógyszertár, mely az emberiség nyavalyáinak 
gyógyítására szolgál, sokan azt gondolhatnák, hogy : a 
viz és füvekből álló gyógyszertár nem lehet elég jó 
óvszer annyi sokféle betegség ellen ! No de ne olyan 
hevesen ! Ahogy egy nagy bála posztóból, míg elhasz
náljuk, több ruhát lehet készíteni, épugy lehet a vizet 
sokféleképen alkalmazni s talán nem is kevesebb mó
don, mint a hogy gyógyszer van a patikában. A miként 
nagy számban vannak az öntések, és a hogy az egyes 
öntések teljes összeállításából általános és különös ered
ményt lehet elérni, épugy lehet az egyes különféle für
dők által a legkülönfélébb módon hatni a testre és 
mindegyik alkalmazás hasonlít a gyógyszertár edényei
hez, melyek mindegyikére rá van írva mit tartalmaz. 
A mint tetőtől talpig különbözők a testtagok, s mind
nek külön neve van, ép úgy minden öntés, kezdve a 
fejöntéstől le a láböntésig, hozzá van mérve az egyes 
tagokhoz és a szerint van elnevezve. Ép úgy van ez a
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fürdőkkel, melyek más-más alkalmazás mellett más ha
tásúak s melyekből nagy mennyiséget tudok elősorolni, 
melyek úgy alkalmazásukban, mint az eredményben 
mind eltérők egymástól.

A mi az alkalmazást és az eredményt illeti, az 
erről szükséges tudnivalók az illető fejezetekben lesz
nek közölve.

Megjegyzés. A következőkben jelölt és fénykép-felvételek 
által ábrázolt vizalkalmazások egy kőpadozatu fürdőhelyiségben 
képzelendők. A megfelelő szemléltetés kedvéért felvételeink a 
kór-helyiségekben készültek. A szobában történendő tényleges 
vizalkalmazásoknál természetes, hogy lcgczélszerübb oly edény, 
melybe a viz lefolyhat.

Valamennyi képek pillanat-felvételek, minélfogva az illető 
alkalmazásnak csak egyes momentumát jelképezi. Az egész 
alkalmazás természetesen a leírás szerint történjék.

A szem fürdő.

(Lásd az 1-so számú ábrát.)

A szemek körülbelül a legfontosabb testrész és 
igen mélyen fekszenek a fejben. Ezeknek külön fürdő, 
a szemfürdő lett szánva. A szemfürdő igen könnyű, egy
szerű módon vehető. Egy mosó tálba vagy egyéb ala
csony edénybe friss vizet öntünk. A szemeket a vízbe 
mártjuk, kinyitjuk és a vízben is kinyitva tartjuk.

Nocker Ferencz műesztergályos és táj tékpipametsz ő, 
borostyán-szipkák, csibukszárak stb. Budapest, váczi-utcza és 
városház-tér saroképületben.
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Nehézkes ugyan a szemeket vízben nyitva tartani, hozzá 
lehet azonban szokni, mert hisz a tiszta viz nem okoz 
fájdalmat. Igv tartjuk a szemet 4 — 5 másodperczig a 
vízben. Akkor aztán felemeljük a fejet, aztán hunyorga- 
tunk a szemünkkel, mintegy a szem héjával mosván a 
szemet. Egy perez múlva ismét vízbe márthatók a 
szemek, s úgy teszünk, mint először; jó hatással lesz, 
ha harmadszor is megismételjük.

A szem megvörösödik és megtisztul a fürdőzés 
által. Ha beteges anyagok vannak a szemben, ezek 
rendszerint ily alkalmazások mellett feloldatnak és ki
választatnak. Ily szemfürdőt gyakran lehet venni s ha 
naponta veszszük is, ez ép oly kevéssé lehet ártalmas, 
mintha naponta erősen megmossuk az arezunkat.

Különösen jóhatású a szemfürdő szem-gyuladáskor, 
midőn is naponta hat egész tizenkétszer is vehető. Az 
is előfordulhat különben, hogy a szemfürdő szemgyu- 
ladást okoz. Ennek azonban más az oka. A szemfürdő 
feloldólag és kivezetőleg hat. Ha tehát beteges anyag 
van a fejben ez a szemfürdő által feloldódik és kiveze
tődik, ami a szemen keresztül megy végbe és azt a 
véleményt támasztja, hogy a fürdő okozta volna a gyu- 
ladást. Ez esetben az egész testre kell hatni, hogy a 
beteges anyag erősen kiválasztassék. Ha folytatjuk is a 
szemfürdőket, az nem lehet a szemre káros hatású.

Lehet aztán növényekkel kevert szemfürdőt is hasz
nálni ; ilyen a mezei surló vagy iirmös, az ánizs vagy 
szemviditó szemfü hig füzetje, valamint a szemfürdőbe 
vett zöld bodzafa kéreg. Ugyanolyan itt az eljárás, 
mint az egyszerű szemfürdőnél. Utóbbi fürdők a szem 
tiszt tása és a látóképesség erősödése érdekében elő
nyösebb. A ki azonban nem egykönnyen jut ilyen 
gyógyfüvekhez, lassan - lassan a viz-szemfürdővel is 
czélhoz jut. Lehet fel is váltani a fürdőket, a mennyi
ben egy nap egyszerű szemfürdőt, másnap növénvfőzet- 
szemfürdőt használunk.
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Gyakorta timsót is használnak szemfürdő gyanánt, 
a mennyiben egy késhegynyit egy fél csésze vízbe te
szünk. Ez kitűnő ásványfürdőt szolgáltat a szemnek s 
ugyanoly módon lesz alkalmazva, mint a közönséges 
szemfürdő. Mindig felváltva használandó azonban más
féle fürdővel, nehogy igen gyakori legyen a szem
fürdő.

Ezek a szemfürdők oly ártalmatlanok, hogy min
denféle szembajoknál nyugodtan alkalmazhatók. Ha a 
szemek túlerőltetés folytán meggyűltek, ezek megszün
tetik a gyengeséget. Ha valami betegség folytán gyen
gék és megszenvedtek, ettől megerősödnek s a szem
fürdők a szemre oly jó hatással lesznek, mint a vizal- 
kalmazások az egész testre.

A kar-fürdő.
(Lásd „Vizkurám"-at, a 42-ik kiadás után.)

Ha vannak lábfürdők, a melyekkel sok eredményt 
lehet elérni, mért ne volnának karfürdők is, melyek a 
karokra és kezekre, egyúttal az egész testre behatná
nak, mint a lábfürdők a lábakra.

A karfürdők is beoszthatok melegre és hidegre s 
ezek is gyógynövények hozzákeverésével alkalmazhatók.

A leghasználatosabbak a hideg karfürdők; erősí
tenek, természetes meleget fejlesztenek, kivezetik a me
leget, szóval, ugyanaz a hatásuk a karokra, mint a láb
fürdők a lábakra.

Templom-ablakok festészete, üveg-maratás, színes üvegek, 
tükör-üveg, öntött tábla-üvegek legjutányosabban és legszebben
Forgó és társánál, Budapesten, Városház-utcza 4. sz.
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Egy lelkészt kézencsipte egy darázs. Az illető 
helyen feldagadt és égni kezdett a keze ; karja erősen 
feldagadt s a beteg félt, hogy vérmérgezés állhat be. 
Ily esetben igen hatásos egy szénavirággal főzött meleg 
karfürdő a mérges anyagok kiküszöbölésére. A lelkész 
tehát használt ilyen szénavirágos karfürdőt, miután még 
a hőfok emelése végett még forró vizet öntött hozzá; 
ez a fürdő fél óráig tartott. Kevéssel utána ugyanezt a 
fürdőt még egy fél óráig használta. A fájdalom nemsokára 
alábbhagyott s a felhalmozott mérges anyag láthatólag 
feloszlott s azután még csak egy vörös folt maradt meg.

Ha valakit szélhüdés ér, úgy hogy megbénul 
a karja s nincs már meg a kellő melege, 
mert hiányzik belőle a szükséges vér, czélszerü a 
kart egy fél órára vagy egész órára meleg fürdőben 
áztatni ; ez bizonyára legjobb hatással lesz. Szigorúan 
betartandó azonban, hogy minden második, harmadik 
ilyen fürdő után hideg fürdő használtassák, hogy a ter
mészet megedződjék. Ha a kar vagy a kéz öreg kösz- 
vényes, igen alkalmas az ilyen meleg karfürdő. Vehető 
ez mindennap egy-kétszer, ily esetben azonban közbe- 
közbe egy, két, három perczig tartó hideg fürdő veendő. 
Roszképződésü fekélyeket, mint p. o. az ujj férget szin
tén szénavirág-karfüi dokkéi, melyek hideg fürdőkkel 
és pólyázásokkal köttetnek össze, gyógykezelhetünk. 
Ha a kéz, csúz következtében huzamosabb időn át meg 
van dagadva, s e daganat megkeményedett, úgy az ön
tésektől várható a legradikálisabb hatás, néha azonban 
egy szénavirágfürdő a gyógyulást elősegíti. Épen úgy, 
mint gyermekbénulásoknál, dagadt karoknál is jó hatás
sal alkalmaztatnak a szénavirágfürdők. Ilyképen tehát 
karfürdőkkel nagyszerű hatást érhetünk el. Ismételten 
meg kell azonban jegyeznem, hogy két meleg karfürdő 
között — ha mindjárt nem is közvetlen a meleg fürdő 
után — de okvetetlenül egy hideg fürdő használandó.
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A lábfürdők.

Már fiukoromban láttam, hogy a falusiak lábfür
dőket vesznek, még pedig melegeket és hidegeket 
egyaránt. Orvosok által a lábfürdők különféle beteg
ségeknél gyakran javasoltattak ; vájjon léteztek-e orvo
sok, kik a hideg lábfürdőket egyenesen megtiltották, 
azt nem tudom. Igen sok parasztot ismertem, kik nyáron, 
ha napi teendőiket befejezték, a házuk előtt egy lóczára 
ültek és néhány perczen át hideg vízben áztatták lábai
kat. Az ilyenek azt állították, hogy a hideg fürdő a 
lábból a fáradtságot kihúzza és egy ilyen fürdő után 
az ember csak olyan fürge mint reggel, ha az ágyból 
kél. Azt is mondották, hogy az ilyen lábfürdő magába 
szívja a testi hőséget, s az ember olyan kellemesen és 
könnyedén érzi magát, hogy a fürdőt szívesen megis
métli. A férfiak igen egyszerű módon jutottak az ilyen 
lábfürdőhöz, ha erre alkalom kínálkozott, beleálltak egy 
patakba, vagy árokba. Egy parasztnál szolgáltam, kinek 
legénye esténkint, ha lovait megetette, mindkét lábát 
néhány perezre hideg vízbe dugta, mellesleg meg is 
mosta és rendesen így kiáltott fel: „Az ilyen lábfürdő 
remek hatású !u

A gyermekeknek megvan azon természetes elő
szeretetük, hogy vízben szeretnek paskolni és állani, 
ha már fürödniök nem lehet.

Épugy mint nyáron a hideg, télen a meleg lábfür
dők vannak szokásban, főleg idősebb és gyöngébb em
bereknél, kiknek lábaik hidegek voltak s akik az ilyen 
fürdő után fokozottabb természetes meleghez jutottak.

A legújabb divatú női kelmék, vásznak, asztalnemüek, 
szőnyegek, fehérnemüek stb. legjobb bevásárlási forrása: Stern 
József áruháza a ,.három csillaghoz“, Budapest, Calvin-tér 1.
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Az ilyen meleg lábfürdőkhöz néhány marok fahamut 
és egy marok sót vettek. Miután pedig hőmérővel nem 
rendelkeztek, a viz hőfokát ujjúkkal vizsgálták meg. S 
ha aztán azt mondották: „No, ez kellemesen melegé úgy 
a viz megállotta a próbát. A forró viztől féltek és a 
hideget szintén kerülték, valószínűleg azért, mert 
hatását nem ismerték.

Ami a meleg lábfürdő időtartamát illeti, hát az 
ilyen fürdő egy negyed óráig tartott, tovább azonban 
soha. Az általam ismert orvosok, kik az ilyen lábfür
dőket ajánlották, erre 14 perczet ajánlottak. Magam is 
gyakran ajánlottam a meleg fürdőt és én megmaradok 
a 14 perez mellett, mert nézetem szerint ez a legalkal
masabb időtartam. Midőn azonban inkább hideg vízzel 
kísérleteztem, mint meleggel, azt találtam, hogy az ilyen 
fürdő ideje az illető egyén testi szervezetéhez és álla
potához kell, hogy alkalmazkodjék és e szerint válto
zik, biztos szabály erre tehát meg nem állapítható, hogy 
azonban rendesen egy 2—4 pereznyi tartam teljesen 
elegendő. Csak az mondhat erről határozott véleményt, 
a ki az ilyen fürdőt használja. Ha ugyanis a lábak hi
deg vízbe jutnak, a hideg metszőleg hat be azokba. 
Rövid idő múlva azonban a lábak oly melegek lesznek, 
hogy a fürdő nem hidegnek, hanem melegnek fog 
tetszeni. Ez azonban szintén nem sokáig tart, a hideg 
a lábakban ismét fokozódik és olyan lesz mint kezdet
ben volt. Ezen hideg is alábbhagy és ismét kellemes 
meleg képződik, de nem oly mértékben, mint kezdetben, 
így egyik reaktió a másik után áll be. Most persze egy 
kérdés áll előttünk: mikor végzendő be a hideg fürdő ? 
Erre a felelet; amint a hideg felhagy és meleget érzünk 
lábainkban, tehát az első reaktió alkalmával.

A hideg lábfürdő hatásai a következők: kezdetben 
hüsitőleg hat a lábakra, de a hideg, mint már mondot
tam, csakhamar meleggé lesz. Az átmelegedést pedig a 
vérnek a felső részekből a lábba való vezetése okozza.
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Már ezen egyetlen előnynek is órási az értéke. A vér 
tehát a fejből, mellből és altestből a lábakba lesz ve
zetve. Ezért a főfájásban szenvedőknek, kiknek a vér a 
fejükbe tódul, ezen láb fürdő kiválóan ajánlható. Továbbá 
a vérkeringés szabályozására szolgál. Ha ugyanis a lábak 
túlságosan hidegek és a fej kelleténél melegebb, ez azt 
bizonyítja, hogy a vér a testben nincsen egyenletesen 
elosztva. Ha tehát gyakrabban veszünk lábfürdőt, úgy 
a vért lefelé tereljük; a lábak lassan átmelegednek s 
végre melegek is maradnak, a mi az egész testre jóté
kony hatással lesz, főleg a fejre, mellre és altestre, me
lyeknek a vérből túlságosan sok jutott volt osztályré
szül. A hideg lábfürdő egyaránt hat mellre és alsó
testre. Vese- vagy hólyagbajnál avagy más nyavalyák
nál, melyek gyakran az altestben képződnek, nemcsak 
azért hatásos, mert a vért levezeti, hanem azáltal is, 
hogy az alsótestet és lábakat edzi. Továbbá a húgyre- 
kedésre is hat. Ha a hidegfürdők a helyes módon alkal
maztatnak, vagyis nem túlzottan sokáig tartanak és ha 
utánuk mozgás következik, úgy hogy a lábak kellően 
átmelegszenek, úgy hatásuk minden más szernél elő
nyösebb. Ha azonban a betegek a lábak átmelegedését 
ozélzó mozgásra nem képesek, akkor czélszerübb, ha 
húgyrekedésnél meleg lábfürdőkben részesülnek. Remek 
hatással bírnak a hideg lábfürdők a beszélő szervekre. 
Azoknak, kiknek hangja gyönge, vagy időnkint elakad, 
a hideg lábfürdőt eléggé ajánlani nem tudom. E fürdő 
fejre és torokra hat, a vért a mellből és altestből még 
lejebb vezeti és erősitőleg, edzőleg hat az egész testre. 
Székrekedésnél és vért ódul ásóknál az altestben, különösen 
nőknek igen ajánlható.

A meleg lábfürdő hatása csaknem ugyanaz, mint a 
hidegé. Főleg öreg és gyönge embereknél lesz alkal

Legjobb fürdőkádak, ülőkádak, viz dézsák stb. Geittner és 
Bausch nál, Budapest, Andrássy-út S. sz.
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mazva, kik a hideg lábfürdő alkalmazására magukat 
elhatározni nem tudják s kiknek az általános átmele- 
gedéshez nincsen elegendő vérük. Különösen öreg em
berek az ilyen 14 perczig tartó meleg lábfürdő után 
igen jól érzik magukat és jól alszanak. A meleg láb
fürdőhöz hamu és só helyett szénavirágot, zabszalmát 
stbit is szokás venni. Csakúgy alkalmaztatnak, mint a 
meleg lábfürdő 14 perczen át, nagy meleget képződtet- 
nek, a vért szintén levezetik és erősitőleg hatnak a 
lábakra. Mindezen keverékfürdők melegen alkalmaztat
nak. Zabszalma- és szénavirágfürdők leggyakrabban 
köszvénynél, erős hűtésnél, a lábak beteges állapotánál 
p. o. izzadásnál, továbbá hűgyrekedésnél, vértolulások
nál és csontbetegségeknél alkalmaztatnak, ha a csontok 
munka és fárasztás vagy sérülés által elgyengültek, s a 
csontok vagy izmok fekélyeinél is.

Az ülőfürdő.
(Lásd a 2-ik számú ábrát.)

Már vagy 30 évvel ezelőtt különféle ülőfürdőkről 
hallottam ; melegekről és hidegekről és tudakozódtam 
is, vájjon mennyi időig tart egy ilyen fürdő. (Lásd a 2. 
ábrát.) Azt mondották, hogy V4—1/2, néha egy teljes 
óráig is tarthat. A meleg fürdők 26—33° R. hőfokkal 
bírtak, sőt még melegebben is alkalmaztatták. A hideg 
fürdők is egy fél, usque egy egész óráig tartottak. Mi
után azonban minden túlzást kárhoztatok, úgy7 ezen al
kalmazásokat az ember természetéhez arányosnak nem
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tarthattam és gyakran azon gondolkodtam, hogyan ül
het az emberi’ természet melegével annyi időn át a hi
degben anélkül, hogy melegéből sokat ne veszítene? 
Ebben az esetben pedig nyereség helyett veszteség az 
eredmény.

És ugyanez áll a hőséggel is. Mindenkinek kelle
metlen a túlságos meleg, legyen az a nyár melege vagy 
a vízé. Ha tehát az ember bO fokos vagy még nagyobb 
melegbe ül, úgy ez a természetes melegre, mely túlsá
gosan fokozódik, csakis káros hatású lehet.

Különben is sok ily káros következményről tudó
sítottak.

A túlságosan meleg fürdők tespedté teszik a testet, 
mig a túlságosan hidegek didergést okoznak, úgy hogy 
a természetnek nagy munkájába kerül, mig a rendes 
hőmérsékletet ismét előállítja, épen úgy, mint a túlságo
san hevített testet a rendes hőfokra leszállítani sem 
könnyű dolog. Mig az egyiknél a vér meghűl, addig 
a másiknál túlságosan felhevittetik, ez pedig sokkal 
gyakrabban káros, mint előnyös hatású. Azért ebben is 
az arany középutat tartom a legczélszerübhnek és ki
csinyben kezdtem kísérletezni; hideg és meleg ülőfür
dők hatását próbáltam ki, de az utóbbiakat kisebb me
leggel és rövidebbb tartammal.

így idővel azon meggyőződéshez jutottam, hogy 
sok ülőfürdőt használni nem szabad, sem hideget, sem 
meleget.

Ha sok meleg ülőfürdőt használunk, úgy túlsók 
vért vezetünk az altestbe és ezáltal nemcsak nehézsé
gek képződnek, de más bajok is, melyek később nehe
zen gyógy kezelhetők.

A hideg ülőfürdőknél a természet sokat vészit

Templom-ablakok festészete, üveg-maratás, színes üvegek, 
tükör-üveg, öntött tábla-üvegek lógjutányosabban és legszebben
Forgó és társánál, Budapesten, Vá' osház-utcza 4. sz.
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melegéből és a testre ez sem bír valami előnyös ha
tással ; vagy pedig a természet kerül felül s akkor az 
ülőfürdő mind több meleget képez s a következmény 
ismét csak az, hogy az alsótestbe sok vér jut. Ilyenkor 
aztán gyakran ércsomók képződnek vagy a meglévők 
megszaporodnak. De nemcsak aranyér képződik, hanem 
rekedések állhatnak be és pedig a vérben és nedvekben 
egyaránt. Szóval az altestben különféle zavarok állhat
nak be.

Összes kísérleteim arról győződtettek meg, hogy 
czélszerübb, minél kevesebb ülőfürdőt használni, és 
ezeket is más alkalmazásokkal összeköttetésbe hozni, 
úgy hogy a hatás az egész testre terjedjen.

Helyesen alkalmazva az ülőfürdők, melegek és 
hidegek egyaránt, igen jó hatásúak. íme egy példa:

Egy földmives átázott és ezáltal meghűlt. Nem 
tudott vizelni és egy beteges állapot véghetetlenül kí
nozta. Azt tanácsoltam neki, használjon egy 28 R. fokos 
ülőfürdőt, még pedig 4—5 perez hosszat. Ez átmelegi- 
tette az altestet, a hideg elmúlt, a beteges kórtünet el
múlt, és a vizelet még a fürdőben távozott a testből. 
Ezt az ülőfürdőt, ha szükségesnek mutatkozott volna, 
kétszer-háromszor ismételhette volna.

Ha tehát az altest meghűl, úgy az ülőfürdő helyén 
van. Miután azonban a hülés nemcsak az altestre, de 
az egész szervezetre bír káros hatással, tehát az egész 
testre kell hatni, hogy a hideget, vagy meleget kiszo
rítsuk, a mit legczélszerübben egy az ágyból alkalma
zott teljes mosással lehet elérni.

A mint tehát egy meleg ülőfürdő az altestből a 
hideget hajtja ki, épugy képes a hideg ülőfürdő a 
meleg kihajtására. íme még egy példa :

Ágostonnak sokat kellett aranyere miatt szenved
nie. Ha munka vagy gyors menés következtében át
melegedett, úgy tűrhetetlen fájdalmat érzett végbelében.
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Hideg ülőfürdőket vett, a mi altestét lehütötte és baján 
könnyített.

Most tehát az a kérdés, hányszor lehet ily ülő
fürdőket alkalmazni?

Egy ur azt beszélte nékem, hogy gyakran szen
vedett altesti zavarokban, melyeket főleg székrekedés 
idézett elő és ez esetben az ülőfürdők igen jó szolgá
latot tettek néki; azért igen gyakran használta őket. 
Most azonban a baja rosszabbra fordult, sőt vérzés is 
állott be, oka ennek, hogy túlsók fürdő által a vérét 
kelleténél jobban levezette. Ott megrekedt, ezáltal a 
végbél véredényei kitágultak és bélcsomók kép
ződtek.

Én az ülőfürdők mellett vagyok, de csak cse
kély számban és rövid időre ajánlom alkalma
zásukat.

Ha a hőség az altestben állandó, úgy egy hideg 
ülőfürdőt rendelek, még pedig hetenkint egyszer-kétszer, 
ritkább esetben háromszor, gyakrabban azonban soha. 
Ha több mutatkoznék szükségesnek, úgy helyette inkább 
a félfürdőt ajánlom.

Akut betegségeknél azonban, láznál, a mikor 
a hideg vagy meleg meglehetősen nagy, ülőfür- 
dŐk vehetők, de ezek mindenkor más alkalmazásokkal 
kapcsolatban; ellen esetben a szükségesnél több vér 
jut az altestbe és a fürdő káros, de nem hasznos ha 
tásu leend.

A meleg fürdőket mindenkor zsálya-, zabszalma-, 
vagy fenyőlombfőzet, avagy só hozzátételével alkalma
zom, mert meggyőződésem, hogy az ily anyagok min
dig kitűnő hatásúak.

Az ülőfürdők tehát igen jó eredménynyel, de nem

A legutabb divatú női kelmék, vásznak, asztalnemüek, 
szőnyegek, fehérnemüek stb. legjobb bevásárlási forrása: Stern 
József áruháza a „három csillaghoz“, Budapest, Calvin-tcr 1.
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sokszor alkalmazhatók. Általánosságban hidegen vétet
nek, oly esetekben azonban, midőn a beteg a melegnek 
hiányában van és nagy hülés létezik, meleg fürdők is 
alkalmaztatnak. De állandóan rövid tartamnak legyenek 
és az emberi természetet sohsem kell teljesen ily für
dőkhöz szoktatni.

A félfürdő.

Vájjon mi általánosabb az emberek között, mint 
a kisebb-nagyobb mértékben jelentkező félelem a viz 
előtt ? Az emberek legnagyobb része azt hiszi, a viz 
nem gyógyszer, hanem tönkre képes tenni a termé
szetet.

(Lásd a 3. számú ábrát.)
A betegek nagyon is gyakran elriasztatnak a viz- 

alkalmazásoktól, s ha egy teljes fürdőt emlegetnek, a 
betegek legnagyobb része megijed ettől.

Nem annyira félős, ha egy teljes fürdő helyett 
félfürdő lesz rendelve és ez is csak igen rövid 
időre.

Az ilyen ijedősek állandó jajgatása és panaszko
dása, valamint saját tudni vágyam is arra bírtak, hogy 
félfürdőket használjak, melyeknél a felsőtest vagy tel
jesen száraz marad, vagy pedig a fürdésnél mosás ál
tal nedvesittetik meg.

És ily módon nemcsak a betegekkel boldogultam 
jobban, hanem a legjobb gyógy hatásokat is el
értem.
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A félfürdő a mellig ér. Nyugodtan bemegyünk 
a vízbe, állva, térdelve, vagy ülve, amint épen szüksé
ges, hogy a viz a mellig érjen.

A félfürdőt, a mint azt „Vizkurám“-ban meg is 
írtam, azelőtt valamivel hosszabb ideig használtam 
(V/,—3 perczig); most azonban már csak 9—6 másod- 
perczig használom. Az időmegrövidités főoka az, hogy 
a betegek, kik a félfürdőt használják, naponkint lega
lább is kétszer más alkalmazásban részesülnek és e 
mellett naponkint vízben, vagy mezítláb járnak. Ha a 
félfürdő hosszabb ideig tartana, a természetnek huza
mosabb időre volna szüksége, míg a természetes hőfo
kot ismét előállítaná és az a beteget más alkalmazásokra 
alkalmatlanná tenné. Hiszen viztaposás. és mezitlábjárás 
is lesz alkalmazva, a mi szintén eltávolítja a testből a 
felesleges meleget és edzőleg is hat.

A hideg félfürdő hatása valóban kitűnő. Edzőleg 
hat a testre, mindenütt meleget képez, nagy befolyással 
bir a vérkeringésre, megnyugtatja a természetet mint 
egyetlen más szer sem és ha a betegség már távozott 
a testből az általános jólét visszatérését erősen elősegíti. 
A beteg rendesen azt állítja, hogy a félfürdőnek van a 
legjobb hatása. Gyógyczélra a felsőlocsolással lesz ösz- 
szekötve, mig a beteg teljesen egészségesnek nem érzi 
magát.

Mig más gyógymódok szerint a fürdők perczekig, 
sőt félóra hosszat és még tovább is tartanak, addig 
hossza kísérletezés után azon végeredményhez jutottam, 
hogy a legrövidebb fürdő mindenkor a legjobb is. 
Sokkal czélszerübb két rövid tartamú fürdőt használni, 
mint egyet hosszú időig. A rövid fürdő a természetes 
meleget kíméli, hatása nagy és erélyes; a beteg szóval

Legjobb fürdőkádak, ülőkádak, vizdézsák stb. Geittner 
és Rauscli-nál, Budapest, Andrássy-út 8. sz.
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szívesebben használja a fürdőt, s a meleg egy ily rö
vid tartamú fürdő után sokkal gyorsabban képződik, 
mig egy hosszabb időig tartó fürdő után a beteg 
csak egy-két óra múlva jut a rendes testi me
leghez.

A félfürdő erősen különbözik a teljes fürdőtől, 
mely az egész testre hat ki és mely után a természetes 
meleg csak hosszabb idő után tér vissza.

A félfürdő tartama tehát 2—6 másodperc/, legyen.
Fürdés előtt teljesen melege kell, hogy a testnek 

legyen, fürdés után pedig kellő mozgással a teljes ter
mészetes meleg visszatérését elő kell segíteni. A félfürdo 
után a meleg csakhamar visszatér, miért is az emberek 
azt hiszik, hogy most már mindenen túl vannak és minden 
gondjukon túl adtak. Pedig ez nem egészen igy van; 
a fürdés utáni átmelegedés az első visszahatás, melyet 
még több követ. A betegnek tudni kell, hogy mozgást 
kell tennie, nehogy a hideg beálljon.

A félfürdő oly módon is veendő, hogy tartama 
alatt a felsőtest gyorsan megmosandó; ezáltal nagyban 
hasonlít egy teljes fürdőhöz. Mert mint az altestben 
gyorsan képződik a meleg, ezáltal épugy képző
dik az egész testben. Betegek, kik mozgásra egy
általán nem képesek, vagy a kellő mozgásra nem, 
feküdjenek az ágyba, még pedig lehetőleg a me
leg ágyba. Egyáltalán czélszerübb, ha az ágyból megy 
a beteg a fürdőbe és onnan azonnal vissza az 
ágyba.

A félfürdő azonban nemcsak betegekre, hanem 
egészségesekre bír kitűnő hatással és azért az utób
biaknak egészségük fentartása czéljából komolyan 
ajánlható.

Minő előmenetel jutott mai napság az elpuhult- 
ságnak, kezdve a kis gyermektől fel az aggig! Már 
maga a félfürdő is ellensúlyozhatná ezt. Mert a mint



e fürdő az egész természetet edzi, ép úgy megóvja az 
elpuhulástól. De még jobban megóv sok betegségtől, 
ha az altest erre hajlammal bir, tespedt, lusta és mű
ködését beszüntetni hajlandó.

Hányán szenvednek hólyaghurutban! És épen 
ezen betegség egyike a legnagyobb bajoknak, mely 
éveken át kínozhatja az embert, ki segélyt sehol nem 
talál. És mint a közönséges hurut, ha elhanyagoltaik, 
más betegségeket, p. o. aszkórságot eredményez, ép 
úgy a hólyaghurut által is sérülést szenvedhet az al
testben egyik-másik testrész. És minő gyakoriak az ily 
hólyaghurutok, melyeket a legnagyobb betegségek egyi
kének lehet jelezni, miután fájdalmasak és gyakrajn csak 
a legnagyobb fáradozással gyógykezelhetek. Meggyőző
désem, hogy az ilyen betegségek jóval ritkábban for
dulnának elő, ha az emberek testüket edzenék. És amit 
a hólyaghurutra mondottam, ugyanez számos más beteg
ségekről is elmondható.

De nem kell azt hinni, hogy a félfürdő, mert oly 
előnyös, gyakran veendő. Itt is érvényre jut az elv: 
a jóból is megárt a sok.

Egy úr, kinek a félfürdő jó szolgálatokat tett, 
hosszabb időn át minden nap használta. És mert azt 
hitte, hogy elég gyakran nem is juthat hozzá, néha 
napján kétszer is beleült a vízbe. De ahelyett, hogy 
erősödött volna, csakhamar azt tapasztalta, hogy testi 
melege napról-napra fogy, hogy nem bir már azelőtti 
erejével és ezzel jókedvét is elveszíti. Szervezete a viz 
állandó támadásának nem tudott ellentállani, azt taná
csoltam neki, hagyjon fel három hétre teljesen a für
déssel és azután is csak hetenkint kétszer, a lehetőleg 
legrövidebb időn át használjon félfürdőt. És a hatás

Templom-ablakok festészete, üveg-maratás, színes üvegek, 
tükör-üveg, öntött tábla-üvegek legjutányosabban és legszebben
Forgó és társánál, Budapesten, Városliáz-utcza 4.
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nem is maradt el, a testi meleg, az erő csakhamar 
visszatért és vele a jó kedélyhangulat is.

Meggyőződésem szerint az egészségesnek teljesen 
megfelel, ha hetenkint kétszer-háromszor használja a 
félfürdőt és ugyanannyiszor mossa felső testét. A mosást 
a fürdéssel egyidejűleg is alkalmazhatja; akkor már 
mást és többet nem kell tennie. Gyöngébb szervezetű- 
eknek azonban hetenkint két-harom .félfürdőnél többet 
egyáltalán nem ajánlhatok.

A hideg telj es-fürdő.

Az összes fürdők között kétségtelenül a teljes für
dőnek van a legnagyobb hatása. A teljes fürdőnél a fej 
kivételével az egész test viz alá jut. A fürdőző lassan 
megy a vízbe, úgy hogy 4—6 másodpercz telik el, 
mig teljesen a viz alá ér. A fürdő tartaXpa egy-két, 
néha négy-öt másodpercz. Évek teltek el, mig ezen 
egyszerű fürdők hasznát beláttam. Sokáig nem hihettem, 
hogy egy ily rövid fürdő, ily nagy hatással járjon, főleg 
ha azt hallottam, hogy vizgyógyintézetekben a betegek
nek gyakran huzamosan, perczeken át kell viz alatt 
maradniok. Állandó kísérletezés útján azonban azon 
tapasztalathoz jutottam, hogy az, ki rövid fürdőt használ, 
a legjobbat kapja és ezt a legkönnyebben viseli el. 
És a mint csak az használja a teljes fürdőt, ki teljes 
testi melegének birtokában van, ép úgy fürdés után 
azonnal és gyorsan öltözködjék.
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(Lásd a 4. száma ábrát.)
Általános visszatetszést keltett, hogy azt követelem, 

hogy a test leszorítása nélkül, vizesen, oly gyorsan, 
amint csak lehet, inget vegyen a fürdőző magára. Ennek 
pedig az a főoka, hogy igy gyorsabban melegszik át 
az illető és nagyobb testi meleghez jut, mintha öltöz
ködés előtt leszáritja magát. Ami különben a megszá- 
radást illeti, hát mindenki száraz lesz addigra, amíg fel
öltözködik. Az illető nem is érezheti magát nedvesnek, 
mivel a vizcseppek és a nedvesség a testen gyorsan 
párává lesz, miáltal csakhamar kellemes melegség kép
ződik. Fürdés előtt a kellő testi meleggel kell bírni, 
fürdés után pedig a meleget testi munkával vagy moz
gással előidézni, s ha ismét didergés vagy a hideg 
érzése állna be, ez a mellett bizonyít, hogy a kellő 
testi meleg még nem képződött és igy további mozgásra 
van szükség.

E teljes fürdőhöz friss viz használtaik, az már 
teljesen mindegy, vájjon folyó, vagy kútviz-e. Minél 
frissebb a viz, annál inkább ajánlható. Olyanoknál, kik 
reggel, vagy délben teljes fürdőt használnak, gyakran 
előfordul, hogy este felé kissé merev és nehézkes a 
lábuk. Rendesen azt mondják ilyenkor: ma ismét ólom
nehéz a lábam, talán megártott a fürdő. Vagy azt is 
mondják: szaggatást és égetést érzek lábaimban. Ily 
állapotok akkor keletkeznek, ha a test fürdés után 
ugyan átmelegedett, de nem eléggé mozgott, úgy hogy 
a meleg kelleténél korábban csökkent, a mi azt eredmé
nyezte, hogy a lábak nem transpiráltak kellően. E fá
radságon és nehézség érzeten könnyen lehet segíteni 
azáltal, hogy néhány perezre vízben, nedves köveken

A legújabb divatú női kelmék, vásznak, asztalnemüek, sző
nyegek, fehérnemüek stb. legjobb bevásárlási forrása: Stern
József áruháza a „három csillaghoz, Budapest, Calvin-tér 1. sz.
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vagy nedves talajon járkálunk. Aki ezt nem teheti, az 
lefekvéskor egy kendőt mártson vízbe, csavarja ki 
belőle a vizet és tegye ezt lábaira, ezzel a merevség és 
fáradság érzete csakhamar meg fog szűnni.

A meleg teljes fürdő. Gyógy füves fürdők*

Változó fürdők.

Mivel oly sokat hallottam meleg fürdőkről és miután 
tudom azt, hogy fürdőintézetekben arról gondoskodnak, 
hogy tetszés szerint lehessen hideg vagy meleg fürdőt 
használni, tehát magam is kísérleteztem meleg fürdőkkel.

Ha hetenkint egy meleg fürdőt használunk, úgy 
az egészen kellemes lesz, de ha gyakrabban lesz részünk 
benne, úgy kell, hogy a fürdők gyöngítsenek. Jóval 
érezhetőbb azonban az elpuhultság, mely a meleg 
fürdőket igen gyakran követi és mely csak a meglevő 
gyöngeség mellett tesz tanúbizonyságot.

Jó magam az ilyen fürdőket kezdetben ritkábban, ké
sőbb gyors egymásutánban használtam, anélkül, hogy 
ezzel erősbödtem volna. Ha nem is voltam elkényeztetve, 
de hurutokra és más ily bajokra nagy hajlammal bírtam. 
Egészben véve, a meleg fürdők egyáltalán nem elégí
tettek ki.

Ekkor gyógy füves fürdőkkel kísérleteztem s 
gyöngéket és erősebbeket egyaránt 26 — 28 R. fokos 
fürdőkben fürösztettem; a betegre e fürdők igen jól 
hatottak és szívesen is használták őket. Ha azonban az 
ilyen gyógy füves fürdők gyakrabban alkalmaztattak, 
úgy nem ritkán elpuhulás állott be és az erő nagyob
bodása helyett, csökkenése volt az eredmény.
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A köszvényest semmitől sem tartóztatták annyira, 
mint a hideg víztől, igy tehát kezdetben magam is fél
tem tőle, mert nem hihettem, hogy az emberiség annyira 
félreismerje a hideg vizet, hogy azt sem tudja, alkal
mas-e az a fürdésre vagy sem?

Hódoltam tehát az általános nézetnek és igy csuzos 
bajoknál vagy köszvénynél meleg fürdőket ajánlottam. 
De ezek nem elégítettek ki. Csak egy irányban tartot
tam őket czélirányosnak, feloldó hatásuk mellett, de 
miután egyúttal gyöngítettek, e hátrány csaknem meg
semmisítette a felemlített előnyt.

Most már a meleg fürdőket hidegekkel kötöttem 
össze olyképen, hogy a beteget tíz perezre meleg, aztán 
egy fél perezre hideg és utána ismét tíz perezre meleg 
vízbe tétettem és ily módon kétszer-háromszor megvál
toztattam vele a fürdőt. Ilyen fürdők által, köszvénye- 
seknél, elhájasodottaknál és csúzosoknál nagyobb 
sikert értem el és épen azért gyakrabban is alkal
maztam őket.

A meleg fürdő hátrányát a hideg, ha teljesen nem 
is, de jórészt ellensúlyozta és éveken át ily módon 
igen szép sikereket értem öl.

Meleg fürdőket egymagukban ezután már sohsem 
alkalmaztam, mert ki nem elégítettek, s ha kezdetben 
jónak tetszettek is, de az említett hátrányos következ
mények soha el nem maradtak.

Öt év óta a hideg vízzel sokat tapasztaltam és 
azon meggyőződésre jutottam, hogy a legtöbb esetben 
a hideg víznek kell a vezérszerepet játszani. Ha egyes 
esetekben a természetes meleg fokozása czéljából me
leg alkalmazásokra feltétlenül szükség lenne, a fürdésnél 
mindenkor czélszerübb a borogatás. Az ezrekre menő

Legjobb fürdőkádak, ülőkádak, vizdézsák stb. Geittner 
és Rausch-nál, Budapest, Andrássy-út 8.
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betegek közül, kik ez évben ismét itt időztek, egynek 
sem ajánlottam meleg fürdőt. A ki a vizet minden ha
tásában ismeri, az a hideg viz alkalmazását illetőleg 
zavarba jutni sohsem fog. Ha pedig a hideg vízzel már 
semmit sem lehet elérni, akkor a melegnek alkalmazása 
teljesen, vagy csaknem kárba veszendő fáradozás. 
Változatosság kedvéért a meleg vizet a hideggel egye
temben igen jól lehet használni, de gyógyeszközt ké
pezni ez sohsem fog. E nézetem mellett az utóbbi évek
ben annyi mindenféle bizonyított, hogy most már meg
győződésem, hogy a hideg viz mindenkor a legjobb.

Egyszer egy lelkész meglátogatott és azt mon
dotta, hogy orvosa ajánlotta, miszerint hat héten ke
resztül minden nap egy 30 — 33 R. fokos meleg fürdőt 
használjon és pedig mindegyiket 20—25 perczen át. 
Erre aztán a gyengeség annyira elfogta, hogy alig tu
dott hazautazni és azt hitte, ütött utolsó órája. Három 
heti gondos ápolás után végre annyira magához tért, 
hogy Wörishofenbe utazhatott. A hideg viz ez urnái 
oly kitünően hatott, hogy különféle locsolások s félfür
dők által 5 hét alatt teljesen meggyógyult.

Meleg fürdők gyakran alkalmaztatnak izületi lob
nál; de én egyet sem mertem meleg vízzel gyógykezelni. El
lenben hideg vízzel ez egészen könnyű dolog és még 
köszvényesek is biztosabban gyógyittatnak locsolással 
és hideg fürdőkkel, mint melegekkel. Igaz, azt lehet 
ellenvetni, hogy a köszvény meleg viz által feloldódik, 
s akkor már sokat értünk el s épugy lehet a csúzt is 
meleg fürdőkkel legjobban elűzni. Erre a feleletem így 
hangzik : bár igaz, hogy a meleg fürdők feloldják és 
kiterelik a köszvényt, de a természet oly fonnyadt és 
ellentállásra képtelen lesz, hogy a régi baj csakhamar 
visszatér. S ha csúzt kezelünk meleg vízzel, úgy egy 
csekély vigyázatlanság, egy kis hülés elégséges, hogy 
a baj még rosszabb legyen, mint annakelőtte volt. El
lenben a hideg vízről bátran állítható, hogy a kösz-
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vén^t feloldja, kitereli és e mellett a természetet any- 
nyira edzi, hogy a visszatérni akaró köszvénynek útját 
állhatja. Es ugyanez áll a csúzról is, melyet hideg 
vízzel ép oly hatásosan lehet gyógykezelni, mint erről 
száz meg száz esetben meggyőződtem.

A gyógyfüvek hatásáról a fürdőkre csak dicsérő- 
leg szólhatok ; főleg szénavirágot, zabszalmát és fenyő
lombot használtam.

A zabszalwafürdők dara- és kőbetegségeknél ha
tásosak és mindazoknak, kik e bajban szenvednek, méltán 
ajánlhatom, hogy hónapónkint egy-két ilyen fürdőt hasz
náljon : először meleget 10 perczen át, utána hideget 5—6 
másodperczig, aztán ismét meleget. így kétszer, három
szor változtatni kell a fürdőt, ez kőbetegségnél igen 
jól hat.

Fenyőlomb szintén jól hat és négy héten belül két 
ilyen fürdő használható, de meg kell jegyeznem, hogy 
az esetben hetenkint egy hideg fürdő veendő, hogy az 
elpuhulástól teljesen meg legyünk óva.

A szénavirágoh oldólag hatnak és igen előnyös 
hatásnak hízott embereknél, de csakis oly módon hasz
nálandók, mint fentebb megírtam. Húsz évvel ezelőtt, 
mikor még ugyanannyi esztendővel fiatalabb voltam, he
tenkint egyszer magam is kedveltem egy ilyen fürdőt; 
de közben meggyőződtem arról, hogy a hideg viz sok
kal hatásosabb és azért jobban is szeretem. Innen van, 
hogy az egész év alatt egyetlen embernek sem aján
lottam ilyen fürdőt. A hideg viz mindenkor a legjobb
nak bizonyult.

A legújabb divatú női kelmék, vásznak, asztalnemüek,
szőnyegek, fehérnemüek stb. legjobb bevásárlási forrása: Stern
József áruháza a „három csillaghoz", Budapest, Calvin-tér 1. sz.
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Qz öntései*.

Általános megjegyzések.

Ha képzeletemben magam elé gondolok több fát, 
vagy képben nézem őket, úgy azt találom, hogy min
den fa a saját helyét foglalja el és elmondható, hogy 
a hány fa, annyi fahely. Az egyik fa a magaslaton áll, 
a másik a völgyben, ismét egy másik a hegyen és 
másoknak ismét más hely jut. Egyben azonban vala
mennyi fa egyforma; abban ugyanis, hogy a földben 
gyökerezik és ezért a földből nő ki.

Számosabbak és változatosabbak az emberi test 
bajai és betegségei, melyek mindegyikének meg van a 
helye más-más testrészben; de egyben ezek is meg
egyeznek, abban, hogy a testben gyökerzenek, ép úgy, 
mint a fák a földben. Ha egy fát ki akarunk ásni a 
földből, úgy előbb a gyökerét kell eltávolitanunk; csak 
akkor vehetjük ki a fát a földből. Ugyanez mondható az 
emberi természet betegségeiről is. Bár minden beteg
ségnek meg van a saját fejlődési helye a testben, mégis 
az egész testet ragadja meg és az egész testre hat 
pusztitólag. Ha tehát valaki csak a beteg helyet gyógy
kezelné, úgy a betegség fajának gyökere megmaradna 
az ember természetében és a beteg sohsem gyógyulna 
meg. Ha tehát valaki beteg, úgy nem csak beteg test
részszel bír, hanem egész valójában beteg.

Találkozám egyszer egy beteg úrral és megkér
deztem tőle, mi baja? azt felelte : „Egészséges vagyok, 
de lábam két ujja annyira fáj, hogy alig bírok mo-
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zogni és munkaképtelen vagyok.“ Hiszen ha csak a láb
ujja beteg, akkor azt lehetne hinni, testének többi ré
szével munkálkodhatott volna!

Meggyőződésem, hogy nem létezik olyan beteg
ség, mely előbb utóbb az egész testre ki nem hatna. S 
kezdődjék bár a betegség a testnek még oly csekély 
részén, lassan-lassan terjed, mig az egész testet hatal
mába nem keríti. Általánosságban a beteg testrészt csak 
a betegség fejének tekintem, mint a fa is a szemlélő
nek azonnal szembetűnik, de gyökerét nem látja. S 
szent meggyőződésem, hogy a test minden betegség 
anyagát eltávolitaná, ha erre képes lenne. Szerintem az 
a gyógymód a legjobb, mely az egész testet támogatja 
úgy, hogy minden ártalmas felold és kiterel és minden 
betegség fejlődését megakadályoz. Akkor a beteg rész 
is csakhamar gyógyul.

Agátha egy fekélyt kapott; kezdetben csak az 
ujja fájt, később a keze és még később az egész kar. 
Most már étvágytalanságban is szenvedett és hideg 
lelte egész testét, aztán sem enni, sem aludni nem tu
dott. A fájdalmak karjában mind erősebbek lettek, 
egész testében betegnek érezte magát és végre ágyba 
feküdt. E példa lényegesen bizonyítja, hogy nem csak 
az ujj beteg, hanem az egész test. Az ujjon a beteg
ség csak a testből akart távozni. Ha most már csak az 
ujjat szándékoznám gyógykezelni, úgy a test heteken 
át beteges állapotában sinlene, mig lassan-lassan a be
tegséget okozó anyag önmagától hagyja el a testet; az 
ujj azonban időközben végleg megsemmisülhetne.

Egy alkalommal Augsburgban egy kertészszel, sze
mélyes ismerősömmel találkoztam. Az telve volt panasz- 
szal és azt mondotta, hogy két ujját akarják levágni és a 
műtét már két nap múlva meg is fog történni. Ez a

Templom-ablakok festészete, üveg-maratás, színes üvegek, 
tükör-üveg, öntött tábla-üvegek legjutányosabban és legszebben : 
Forgó és társánál, Budapesten, > árosiiáz-utcza 4. sz.
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kertész egészen hatvan esztendős koráig egészséges és 
erőteljes volt, most pedig beteg és meglehetősen el
aszott, testsúlyából veszített, kinézése szenvedésre mu
tatott, s betegsége és fájdalmai következtében jó ke
délyhangulatát is teljesen elveszítette. Persze a keze 
borzasztóan nézett ki, az ujjakat már meg sem lehetett 
különböztetni, az egész kéz egy rosszfaju daganatnak 
tetszett. Mivel a jó ember annyira jajveszékelt és uj- 
jainak eltávolításától oly nagyon félt, azt tanácsoltam 
neki, kísérelje meg a végsőt, hideg viz alkalmazásokkal 
az egész testén és kezén egyaránt. Persze erre azonnal 
hajlandónak mutatkozott. A viz behatása a testre és 
ujjaira azt eredményezte, hogy a nagy fájdalmak eny
hültek és a kéz kevésbé fájt. Minden alkalmazás után 
javulás mutatkozott, úgy hogy a viz hatását testre és 
kézre napról-napra jobban érezte. Kijelentette, hogy 
ujjait levágni nem engedi, de folytatta vizkuráját és 
annyira helyre jött, hogy ujjain már csak kis seb
helyek voltak láthatók ; a kéz oly használható lett, mint 
a minő azelőtt volt. Az egész testre kiterjedő alkalma
zások támogatták a testet a betegség anyagának eltávo
lítás! törekvéseiben ; szintúgy hatottak a beteg karra is. 
Ezt nevezem gyógykezelésnek.

És a mint e példából tetszik, minden betegségnél 
így kell eljárni. Az egész testre kell hatni, akkor a 
beteg testrész is gyógyulni fog.

Ez okok bírtak arra, hogy rendszeresen hassak 
az egész szervezetre, ellenben, hogy az egész testtel 
kíméletesen bánjak, időről-időre más-más testrészt vet
tem kezelés alá. Miután pedig az egyszerű mosásokat 
nehéz betegségeknél ki nem elégitÓnek találtam, végre 
az öntésekhez jutottam, mivel ezekre az egyes testré
szekre igen jól lehet hatni. A mint pedig egyes önté
sekkel egy-egy testrészre lehet hatni, épugy különféle 
öntésekkel az egész testre lehet a hatást kiterjeszteni. 
Úgy vagyunk ezzel, mint a szolga a gazda ruháival:
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előbb a kabátot porolja, aztán a nadrágot, végül a 
mellényt s igy végre a ruházat tiszta lesz.

Az öntéseket következőleg osztottam be: felső 
öntés, mivel a felső testet érinti; fejöntés, mert a fejen 
alkalmaztatik, azután térd-, czomb-, hát-, kar-, és teljes 
öntés; szóval, a mint a test különböző részekből áll, 
úgy az öntésekkel minden részre külön-külön lehet hatni. 
Ha pedig egyesitjük az összes öntéseket, úgy azt fog
juk találni, hogy az egész testre hatnak és minden ré
szére külön-külön.

Ha tehát, kedves olvasóm, beteg testedet gyógy
kezeltetni szándékozol, úgy különféle alkalmazásokat 
kell használnod, melyek közül az egyik felsőtestedre, a 
másik az altestre hat vagy pedig az egészre. Megfi
gyelheted, hogy összességükben az egész testre hatnak 
és alkalmázásuk szerint minden részre külön-külön és 
hogy testedet majd jobban, majd kevésbé támad
ják meg.

Ezért az alkalmazásoknál igen pontosan kell el
járni, a mi nem épen oly könnyű, mint sokan gondol
ják ; csakis igy lehet biztos eredményre számítani. Ha 
azonban az alkalmazások csak részben történnek, vagy 
felületesen, akkor előnyös eredményt várni nem lehet.

A legújabb divatú női kelmék, vásznak, asztalnemüek
szőnyegek, fehérnemüek stb. legjobb bevásárlási forrása: Stern
József áruháza a „három csillaghoz", Budapest, Calvin-tér 1. sz.
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A fejöntés.

Ha az egész felső testet öntözni lehet, miért ne 
lehetne a fejet is öntözni? Gondolni kell azonban arra. 
hogy épen a fejben vannak a test legérzékenyebb és 
legnemesebb részei elhelyezve, minők az agy, a halló
szervek, a szemek, a beszélőszerv; egészen helyesen 

(Lásd az 5. és 6. számú ábrákat.) 
azt lehet mondani, hogy az agy az ember tanácsháza. 
Ha az agyműködés teljesen rendben van és a szellemi 
képesség kifejlődött, úgy az ember különben is megle
hetősen jól érzi magát, legalább ez esetben minden más 
baj könnyebben elviselhető és gyógykezelhető. így tehát 
a fejöntés nagy fontossággal bír.

Olyképen lesz alkalmazva, hogy a fülek mögött a 
jobb vagy baloldalon kezdjük az öntözést, mig a fej kö
zepére érünk. A víznek itt teljesen egyenletesen kell a 
fejen lefolynia. Egy kanna viz rendesen elégséges; 
ha azonban a test erős, erőteljes, úgy esetleg két kanna 
viz is használható.

A fejöntés czélja, a test minden részét edzeni és 
erősbiteni.

Amint a fáradt kéz, ha friss vízzel meg lesz 
mosva, ismét uj erőhöz jut, úgy a fej öntés is ellensú
lyozza a fej gyengeségét, a fejet erősiti.

Most már kedves olvasóim azt kérdezhetnék, miért 
nem alkalmazható a fej- és felső öntés egyszerre? Hi
szen ezáltal sok munka lenne megtakarítható ! Erre 
ezt felelem : a fejöntést csak ritkán szabad alkalmazni 
és akkor is czélszerübb, ha egymagában alkalmaztatik. 
Ha mindenkor a felsőöntéssel együtt fejöntésben is része-
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sitenők a beteget, ezzel egyrészt túlsók vért terelnénk 
a fejbe, másrészt pedig a haj gyakori átnedvesitése 
többféle betegségeket vonhatna maga után, a minők a 
főfájás, fejcsúz, görcsök stb.

Sok kísérletezés következtében czélszerübbnek ta
láltam, a fejet ritkán vízzel kezelni és ilyenkor is igen 
óvatosnak kell lenni. Igaz ugyan, vannak edzett termé
szetűek, kik vajmi könnyen bírják el a fejöntést, főleg, 
ha kevés hajuk van. Az ilyenek azonban kivételesek ; 
csak olyanoknál áll ez, kiknél a vérkeringés rendben 
van, vértolulásban vagy vérkeringésben nem szenved
nek és munkás életet élnek. Sok falusit ismertem, kik 
fejüket teljesen megedzették azáltal, hogy naponkint a 
kút csöve alá tartották és a hideg vizet perczeken át 
fejükre csurogtatták. A ki az ilyen gyógymódhoz kel
lőleg edzett, annak jót fog tenni, de aki egyszerre így 
akarná kezdeni, az rosszul járhatna.

A rendes öntéseknél tehát jó lesz a fejet szárazon 
hagyni, kivéve azon esetet, hogy a fej már kellőleg ed
zett ; a kinek pedig szüksége van a fej öntésre, az elő- 
vigyázattal használja, de különállóan.

Az arczöntés.
(Lásd a 7. és 8. számú ábrákat.)

Az az öntés egyszerűen abból áll, hogy mint a 
fejöntésnél a fejet, ennél az egész arczot öntjük le víz
zel. Rendesen daganatoknál, lupusnál és hasonló bajok
nál alkalmaztatik.

A fej úgy tartandó, hogy a viz lehetőleg csak az 
arczot és ne az egész testet érje.

Legjobb fürdőkádak, ülőkádak, vizdézsák stb. Geittner 
és Rauschnál, Budapest, Andrássy-ut 8. sz.
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A fülöntés.

(Lásd 9. és 10. számú ábrákat.)
Embereknél, kik már nem jól hallanak, más al

kalmazásokkal egyetemben a fülöntés is alkalmaztatik. 
A fej. mint a fülöntésnél, meg lesz hajtva és aztán egy 
kanna viz a fül körül lesz öntve, aztán egy másik hasonló 
módon. A fülbe nem lesz viz öntve, ha azonban belefolyna, 
úgy ez semmit sem tesz. Ha a nagyothallónak 
kevés haja van, úgy a fülöntéssel a fej öntés is össze
köthető, mely azután annál jobban hat. De a fejet jól 
le kell szárítani, hogy haj és fej csakhamar száraz álla
potba jusson.

A fülöntéshez tehát két kanna viz használható. A 
fejet a fülöntés után teljesen be kell födni, mig egészen 
meg nem száradt. Egy átfűtött szobában erre nincsen 
szükség.

Ez öntés akkor hatásos, ha vértorlódásokat kell 
megszüntetni, vagy más torlódásokat feloldani; egyál
talán, az egész fejre erősitőleg hat. Elővigyázattal több
ször is, háromszortól-ötszörig hetenkint, jó eredmény
nyel lehet alkalmazni.

Nemcsak a hallószervekre, hanem az egész fejre 
hat, főleg ha vértorlódások állottak be.

A mellöntés.
A mellöntés rendesen a felsőöntéssel lesz kapcso

latba hozva. A megöntözendő egyik karját felemeli és 
meghajoltan, mint a felső locsolásnál állva marad, úgy 
hogy oldalról a melle könnyen öntözhető. Sokan, kik-
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nek a mellöntést ajánlottam, egy deszkára feküdtek és 
igy öntöztették mellüket.

A mellöntés edzőleg, feloldólag hat, a nyálkát a 
mellből kitereli és hatása a háromszoros, négyszeres 
mosással egyenlő.

(Lásd a 11. és 12. számú ábrákat.)
De a mellöntésnél a szívnek rendben kell lenni, 

azaz szívbajnak nem szabad lenni. 1—3 kanna viz hasz
nálható fel e czélra.

A karöntéz.

Ez abból áll, hogy az egész kar, az ujj aktól a 
lapoczkáig megöntöztetik, ha a felsőkar el lett érve, az 
öntés egy perczig tarthat.

Ez öntés rendesen bénaság alkalmával használta
ik, legyen a bénaság szélhüdés által vagy más módon 
előidézve és akkor is, ha a kar gyönge, a rendes me
leggel nem bír, főleg csúzos állapotoknál.

(Lásd a 13. számú ábrákat.)
Görcsös állapotoknál, mint a minő az irógörcs 

és hasonló bajok, kitűnő hatással lesz. Gyakrabban is 
lehet alkalmazni, egy időn át akár minden nap, kivéte
les esetekben naponkint kétszer is.

A mint a térdöntés következtében a lábak edződ
nek, úgy edződtethetők a karok is, ha időről-időre hi
deg vízzel öntöztetnek.

A legújabb divatú női kelmék, vásznak, asztalnemüek, sző
nyegek, fehérnemüek stb. legjobb bevásárlási forrása: Stern
József árúháza a „három csilaghoz", Budapest, Calvin-tér 1. sz.
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A felsőöntés.
(Lásd a 14. és 15. számú ábrákat.)

Ha felső öntést szándékozunk alkalmazni, első sorban 
is arra kell tekintettel lennünk, hogy milyen testrészek 
érintetnek öntés által. Ezek: a szív, a tüdő, a légcső, 
és a beszélőszervek. Azt is tudnunk kell, erős, avagy 
gyönge öntés szükséges-e, vagy pedig nem-e mellő
zendő a felsőöntés az első időben teljesen.

A kinek például erős tüdőbaja van, annak felső 
öntést kezdetben adnunk nem szabad, e helyett a felső 
testet minden reggel és este hideg vízzel megmoshatjuk 
és a hatás fokozására a vízbe eczetet tehetünk. A kinek 
tüdeje tehát erősen megtámadtatott, az ne öntéssel, 
hanem felsőmosással kezdje meg kúráját.

A kinek szívbaja van, vagy szívműködése nem 
rendes, az szintén helyesebben cselekszik, és testével 
kíméletesebben bánik, ha a mosáson kezdi. Más oly 
akadályok, melyek a felsőöntést helytelenné, vagy mel
lőzését szükségessé tennék, nem igen léteznek. Egy 
gyenge felsőöntés alig erősebb a teljes mosásnál. Ha a 
felső test mosás néhány napon át alkalmazva, a testre 
jól hatott, akkor a felsőöntésre kerül a sor, mely kez
detben gyöngén és mindinkább erősebben alkalmazta- 
tik. E módszert főleg szívbajoknál tanácsos alkal
mazni.

Miután a felsőöntés a mellkas összes belső részeit 
érinti, úgy igen lényeges körülmény, hogy helyesen al- 
kalmaztassék. A nyaktól a hát közepéig terjed és arra kell 
tekintettel lenni, hogy az egész tér egyenletesen öntessék 
meg; a ki az öntéshez olyképen ért, hogy a vizet 
egyenletesen osztja el az egész alapon, hogy a viz mint 
egy táblán, úgy fut rajta végig, az legjobban és így 
leghatásosabban önt.
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A felsőöntés a kannával vagy fecskendővel egy
aránt adható, ez egyre megy, de azért mégis az öntö
zőnek adom az előnyt, mert ennél a vizsugárt a tartás 
által szabályozni lehet.

Egy gyenge felsőöntéshez egy közönséges kerti 
fecskendőt használunk telve vízzel, ez körülbeíől 12—15 
liter vizet tartalmaz, erősebb öntésre már két öntözővel 
használunk vizet. Ha a beteg már néhány öntésben ré
szesült és állapota javult, 3—4 kanna vizet használha
tunk, egy edzett, erőteljes természetűnek pedig 6—7, 
sőt 8 öntözővel sem fog rossz szolgálatot tenni.

Ha a beteg könnyen bírja el az öntést, úgy az erősebb 
öntés mindig előnyösebb lesz. Ha a felső test gyönge, 
úgy a jobb vagy bal karon kezdjük az öntést és csak 
idővel jutunk el az átellenes oldalbordáig. Rendesen 
van a hát alján egy pont, melyről a ráöntött viz leg
egyenletesebben folyik széjjel. Az öntés alkalmazása 
előtt a testnek a kellő hőfokkal kell bírnia. Az öntés 
után az ing lehetőleg gyorsan a testre lesz huzva, a 
test természetesen nem lesz leszáritva. A test befedése 
után a kezet, nyakat és hajat le lehet szárítani, de 
azután gyorsan fel kell öltözködni és mozgás után 
látni, hogy a test csakhamar rendes hőfokához 
jusson.

Legjobb fürdőkádak, ülőkádak, vizdézsák stb. Geittner 
és Rausch-nál, Budapest, Andrássy-út 8. sz.

6
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A czomböntés.

(Lásd a 16. és 17. számú ábrát.)

A mig a felsőöntés, főleg a felsőtestre gyakorol 
hatást, addig a czomböntés az alsó testre hat ki. A 
térdöntés folytatásának tekinthető és a vesékre, májra 
a hólyagra, szóval az alsótest minden egyes részére hat. 
Főleg azonban az aranyér vérkeringését szabályozza és 
ily módon a végbélre van nagy hatással.

A czomböntés következőképen történik: egy víz
zel telt öntözővel a lábakat (hátsó részükön) alulról 
fölfelé öntözzük, egészen a derékig. Kezdőknél és olya
noknál, kik gyakran bírnak hideg lábakkal, alulról kell 
kezdeni, hogy a vér gyorsan lefelé vezettessék, mert 
ahova legelőbb öntünk, oda fog a vér is áramlani. Meg 
keli még jegyeznem, hogy az öntésnek alulról fölfelé 
csak igen lassan szabad megtörténni. Ha előbb az egyik 
czombot öntözzük, azonnal utána a másikat is meg kell 
öntözni; kétszeri-háromszori felváltással mindkét czom
bot meg lehet öntözni. Itt is az a mérvadó, ami a felső 
öntésnél: az önt legjobban, aki legegyenletesebben önt, 
úgy hogy a viz egyenlően érinti mindenütt a czombo- 
kat. Aki erre az egyenletességre gondot nem fordít, 
hanem czélnélkül pazarolja a vizet, az nem is fogja azt 
a bizonyos kellemes melegséget érezhetni.

Ha négy-öt öntés már megtörtént, akkor felülről is 
lehet az öntéseket kezdeni, miután az előző öntések által 
a vérkeringés már rendbe jött, a víznek legerősebben 
a felső részről kell az alsókra folynia.

A czomböntéshez 6—10 tizenkét-tizenöt liter tartalmú 
kanna vizet lehet felhasználni. Elgyöngülteknél kezdet
ben csak egy kanna vizet használunk, két-három öntés 
után, ha ezek hátrányára nem voltak, más két-három 
kanna vizet lehet használni. Ha azonban a test erőtel-



83

jes és az altestre erélyesebben lehet hatni, úgy már 
kezdetnek 3—i kanna viz használható fel. Ha még eré
lyesebb kúrát szándékszunk alkalmazni, úgy öt-hat ön
tözővel kellemes érzést lehet előidézni. Ha a testet fe
lesleges zsírjától akarjuk megfosztani, úgy már nem 
egy ízben 8—10 kannát használtam el és az eredmény 
inkább kellemes, mint kínos érzés volt.

Miután már a térdöntéssel is nemcsak a lábakat, 
hanem az alsó testet is edzeni szoktuk, ez a czombön- 
téssel még könnyebben érhető eh A vesékre p. o. 
egyetlen helyről sem lehet jobban hatni, mint, a czom- 
bokról.

A czomböntés nemcsak edzőleg, hanem oldólag és 
kiválasztólag is hat. Ez leginkáb a vizeleten észlelhető, 
mely, ha a vesék nem volnának rendben, csakhamar 
zavaros lesz. Azon felül vizdeti nehézségeknél ez öntés 
erősen hat a hólyagra, a májra, szóval az összes alsó- 
testmirigyekre mindenütt old, kiválaszt, edz. Miután 
pedig az alsótest összes szerveire hat, melyek mind
egyike a felsőtest szerveivel áll szoros kapcsolatban, 
úgy a hatás a felsőtestre és ennek részeire is ki
terjed.

Annának annyira és oly gyakran fájt a feje, hogy 
az ágyat kellett őriznie; a fejét természetesen bekötötte. 
A nyakpólyák, melyeket használt, nem eredményeztek 
javulást, ellenkezőleg, a főfájás még nagyobbodott álta
luk. Hogy főfájásától megszabadítsam, egy erőteljes 
czomböntést adattam neki. Néhány perez múlva már 
elmúlt főfájása és nemsokára néhány órára álomba me
rült, a mi már régen nem történt véle. Miután a jelen 
esetben a főfájás az alsótestből eredt, az ok pedig a 
czomböntéssel megszűnt, a fájdalmak vele együtt szin
tén megszűntek.

A legújabb divatú női kelmék, vásznak, asztalnemüek,
szőnyegek, fohérnemüek stb. legjobb bevásárlási forrása: Stern
József áruháza a rhárom csilaghoz", Budapest, C.ilvin-tér 1. sz.

6*
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Jakabnak oly nagy érdaganatai voltak lábain, 
minőket csak legritkább esetekben találni. Czomb-, hát
öntések és félfürdők által teljesen megyógyult és a 
czomböntés aligha gyakorolta a legkisebb hatást.

E czomböntés igen könnyen alkalmazható. Az 
alsótest, sőt az egész szervezet legkönnyebben barát
kozik meg véle. Ily módon aztán hetenkint 2—4-szer 
alkalmazható, a mint a test gyöngébb vagy erősebb.

A tér döntés.
(Lásd a 18. és 19. számú ábrát.)

A mint már a czim is magyarázza, az öntés alul
ról a térden felülig terjed és a láb fürdő erősítésének 
tekinthető. Alulról a lábfejen kezdjük és a czombon 
felül végezzük az öntést. Az ilyen öntéshez, gyöngéb
beknél mindkét térd részére egy kanna viz használható, 
erősebbeknél már két, három, sőt négy kanna vizet is 
használhatunk.

E térdöntés, ha helyesen alkalmaztatik, többször 
alkalmazható.

Mint bővített lábfürdő, első sorban arra szolgál, 
hogy a vért a lábakba terelje, a természetes hőfokot 
fokozza, a testet erősítse, edzetté tegye.

Kinek hidegek a lábai, az többször használhatja 
a térdöntést, nem bánom hetenkint akár kétszer-három- 
szor is; a ki el van puhulva, a térdöntés által meg- 
edzheti testét; ép úgy jó szolgálatot fog tenni a gya
koribb térdöntés annak is, ki sokszor vizelési nehézségek
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ben szenved; jól hat alsótestzavaroknál és vesebajnál, 
továbbá nehezebb főfájásoknál, főleg, ha vértolulás 
által idéztetik elő, a térdöntés által teljesen meggyó
gyítható, sőt torokfájdalmaknál sem marad hatás nélkül, 
mert a gyengeséget ellensúlyozza és a vért le
felé tereli.

Ez öntésnél sem mindegy, miképen lesz a viz a 
lábakra öntve és hogyan folyik azokon végig. A víz
nek itt is egyenletesen kell eloszlania és lefolynia, körül
belül úgy, mintha két kézzel végig simítanánk az alsó 
czombot.

Tudom, hogy vannak, a kik ilyenkor arra gondol
nak, miért kell a vizet egyenletesen önteni és miért 
nem önthető akárhogyan a testre? Erre a felelet ez: 
mialatt a viz a testen lefolyik, a meleget, melyet különben 
kiizzaszt, visszatartja és így a viz alatt nagy meleg fejlődik, 
mely a viz hidegsége ellen küzd. Azért, minél egyenleteseb
ben és csendesebben öntjük a vizet, úgy hogy az egész 
fejlődő melegség együtt maradhasson, annál könnyebben 
fog a viz felett győzedelmeskedni, azaz jobban mondva, 
a reakció annál gyorsabban következik be. Ha azonban 
a viz csak felületesen lesz öntve, úgy nagyon lehetsé
ges, hogy meleg helyett hideg képződik és fejlődik, 
úgy hogy a beteg huzamosabb időn át nem fog meg
melegedhetni. Tehát jói megszivelendő: minél egyenle
tesebben éri a viz a testet, annál gyorsabban fog a 
meleg képződhetni. Ez minden öntésnél mérvadó, tehát 
a térdöntésnél is.

Templom-ablakok festészete, üveg-maratás, színes-üvegek, 
tükör-üveg, öntött tábla-üvegek legjutányosabban és legszebben
Forgó és társánál^ Budapesten, városliáz-utcza 4. sz.
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A hátöntés.

(Lásd 20. és 21. számú ábrát.)

Láttam egyszer, mint ugrott teljes nyugalommal 
egy macska a fára; oly könnyen szökdelt fel, mintha 
ez rendes útja lenne és azt hiszem, merő kedvtelésből 
tette, a mikor pedig az ágakhoz ért, nyugodtan leült és 
a magasból a távolba nézett.

Ez a macskakép a hátöntésre emlékeztet. Már a 
czim azt mondja, hogy a hát öntözendő. És hogyan 
kell öntözni? Epen úgy, mint a macska a fára mászik; 
alul kezdi, jobbra-balra belemélyeszti körmeit és igy 
jut lassan a magasba. így kell a hátöntésnek is alul 
kezdődve, felfelé haladnia, mig a vizsugár a váll fölé ér. 
Ha a víznek az öntéseknél egyenletesen, mint egy le
mezen kell lefolynia, úgy erre főképen a hátöntésnél 
kell ügyelni.

Sokan panaszkodnak, hogy nem képesek a hát
öntést elviselni; fájdalmakat okoz nékik, főleg főfájást 
és nyugtalanságot; ilyenkor a hiba az öntésben rejlik. 
Azért, hogy az öntés egyenletes legyen, mint minden 
más öntésnél is, az öntözőkannának adom az előnyt. 
Mert szabad kézzel az öntöző legkönnyebben irányít
ható úgy, hogy a viz egyenletesen fog a háton le
folyni. Azon öntés a legjobb, melynél a legszélesebb 
vizsugár folyik le a háton.

Hogy a hátöntés helyesen adassék, következőleg 
kell eljárni: alul kezdve a hát közepéig érünk és in
nen fel a vállak magasságáig. Ha az öntözőt közel 
tartjuk a háthoz, széles vizlapot kapunk, mely a hátat 
csaknem félig fedi. A közepet elérve, jobbra és balra 
is eltérünk, de úgy, hogy a viz mindig egyenletesen 
érje a testet. De úgy is intézhető a dolog, hogy elő-
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szőr a jobb, vagy a bal oldalon haladunk felfelé, aztán 
a másikon és végre a középen akár alulrul fel, akár 
felülről lefelé Minél csendesebben és minél kevesebb 
megszakítással éri a vizsugár a hátat, annál czélszerüb- 
ben lett az öntés alkalmazva. Hiba, mikor az öntésből 
vizsugár lesz, vagy pedig ennek teljes ellentéteképen 
csak igen lomhán éri a hátat, mintha csak arról lenne 
szó, hogy a hát megnedvesedjék. Mint mindenben, itt is 
az arany középút a legjobb és a szélsőségek ártal
masak.

Egy gyógy vendég egy alkalommal arról panasz
kodott nékem, hogy a hátöntést elviselni képtelen ; ide
ges lesz utána, izgatott és olyan főfájást kap, hogy 
egész éjjelen át nem tud aludni. Arra kért, alkalmaz
nám személyesen a hátöntést, megtettem és másnap nem 
tudott eléggé hálálkodni, hogy milyen jól érezte magát 
és minő pompásan aludt.

Legyen tehát ismételten kijelentve, hogy a víznek 
lassan és egyenletesen kell végig folynia a háton ; ha 
az nem történik, úgy az öntés el lett hibázva és nem 
lesz jó eredményű.

A hátöntéshez gyöngéknél, idegeseknél és törődött 
embereknél kezdetben csak egy öntözőkanna vizet hasz
nálunk. Ha a beteg két-három öntés által már hozzá
szokott a művelethez, akkor két kannát használhatunk, 
mindegyik 12—15 literes lehet; lassankint 3—4 kan
náig terjeszkedhetünk és ha a beteg már megerősödött 
és edződött, 8 kannáig mehetünk.

Egy alkalommal egy püspöknél alkalmaztam a hát
öntést. Végül már 12 kanna vizet öntöttem a hátára; 
ezt persze másoknak sohsem engedtem meg. Végre 
kinevetett és kijelentette, hogy kettőnk közül bizonynyal

A legújabb divatú női kelmék, vásznak, asztalnemüek,
szőnyegek, fehérnemüek stb. legjobb bevásárlási forrása: Stern
József áruháza a „három csillaghoz“, Budapest, Calvin-tér 1.
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én fogok elfáradni az öntés által, ő ennek helyt tud 
állani.

Ha a beteg már több öntésben részesült, akkor az 
öntést felülről is kezdhetjük, a gyógykezelés alatt lévő 
ebben nem fog különbséget találni; ennek oka az, hogy 
a vér az öntések által már rendesen kering.

A természetes hőség semmi által sem lesz annyira 
fokozva, mint a hátöntés által. Az öntés alatt, mialatt 
a viz a háton lefolyik, a bensőben meleg képződik, fo
kozatosan a felszínre jut úgy, hogy a beteg az öntés 
kellemességét csakhamar érzi. Amint az öntést befejez
tük, visszahatást észlelhetünk, mely gyenge pir alakjá
ban jelentkezik a hátbőrön, mely egyenletesen terjed el 
az egész háton ; ha a bőrt megtapintjuk, észlelhetjük, 
hogy a meleg tetemesen fokozódott, körülbelül úgy 
van ez, mint a viztaposásnál. Ha a vízbe lépünk, met
sző hideget érzünk, egy-két perez után azonban már a 
hideg kisebbedését észlelhetjük, míg végre a melegség 
uralomra jut. A mint azonban a vizbőljövés — úgy 
a hátöntés után is, ha a reakezió kezdődik, gyorsan 
fel kell öltözködnünk, anélkül, hogy a hát le lett volna 
szárítva.

A hátöntés hatása kitűnő. Alig létezik öntés, 
mely oly egyenleten erősitőleg hatna, mint a hátöntés ; 
kitünően hat a vérkeringés szabályozására, ha ennél za
varok észlelhetők; vér és nedvtorlódások fel lesznek 
oldva és szétosztva. Hatása- a belső testrészek edzésére 
is kiterjed, kivezeti a gázokat, hat a vesékre és májra, 
a mellre és annak belső szerveire; szóval a hátöntés 
az egész testre egyenletesen melegítőén, edzőleg, felol- 
dólag és kiválasztóan hat.

Ha a hátöntés olyan nagyszerű, fogja egyik-má
sik olvasó gondolni, akkor lehetőleg gyakran kell al
kalmazni. Az ilyennek ezt felelem: Minden jó lassan 
fejlődik, és minden, a mi túlzottan lesz alkalmazva,
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végre hátrányosan hat. Az összes vértorlódásokat egy
szerre feloldani nem lehet, ezt akarni absurdum lenne 
és a természetes erők is csak fokonkint szaporodnak. 
De vannak esetek, melyekben a hátöntés gyakrabban 
alkalmazható.

Egy egészséges, erőteljes, túlságosan jól táplált 
serfőző, a ki csak zsirtulsulyától akart megszabadulni, 
minden másodnap hátöntésben részesült, sőt rövid időig 
minden nap és e mellett igen jól érezte magát.

Általánosságban azonban elmondható, hogy ez 
öntés más alkalmazásokkal egyetemben hetenkint egy
szer, legföljebb kétszer alkalmazandó és akkor is rövid 
időtartamra.

A teljes öntés*)

(Lásd a 22. és 23. számú ábrát.)
Ha az öntéseket sorrend szerint tekintjük, sokan 

azt fogják képzelni, hogy a teljesöntés igen kellemetlen 
vagy hogy a test alig képes elviselni; pedig épen en
nek ellenkezője áll fenn.

Elvem, a természettel gyöngéden bánni, miért is 
az összes alkalmazásokat a lehető legrövidebb idő
tartamra rendelem. A sok részöntés a mellett bizonyít, 
hogy nem kell azonnal a teljesöntéssel kezdeni, hanem 
a testet ehez lassankint hozzászoktatni és edzeni 
mindaddig, mig a teljesöntés elviselésére képesítve 
leend.

*) A hátöntés ábrája egyúttal a hátulról alkalmazott tel
jesöntés ábráját képezi.
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A mi a felöltő a többi ruhadarabra, az a teljes
öntés a többi öntéshez arányitva. Mig valaki a teljes
öntésben részesül, addig régen keresztül ment a térd-, 
czomb-, felső- és hátöntéseken. Ilyeténképen ezen öntés 
csak a többi fokozása és kiegészítése és rendszerint a 
beteget, ha egyszer részesültek benne, ismétlését kérik. 
Hiszen a dolog egészen tiszta: ha már minden testrész 
megedződött, akkor a teljesöntés az egész testen ke
resztül hullámzik és kellemes érzést kelt a betegben. 
Tehát különféle előkészítések által lesz megelőzve és 
addig nem alkalmaztatik, mig arról meg nem győző
dünk, hogy valamennyi testrész jól fogja magát mellette 
érezni.

Mint valamennyi öntésnél, úgy a teljesöntésnél is a 
testnek teljesen melegnek kell lennie; a teljes testi me
leg hiányával egyetlen öntést sem szabad alkalmazni. 
A legjobb és legjobb hatású, ha a test izzad.

A teljes öntést úgy kezdjük meg, hogy a hátsó 
oldalon a lábaknál megkezdjük, a czombokon fel. a há
ton át a vállakig hatolunk, úgy hogy a viz a vállakon 
keresztül, lehetőleg egyenletesen elül is, hátul is lefo
lyik. Különben lehet előbb a hátsó oldalt öntözni, a 
vállakon kezdve, a háton le, mig ezzel az oldallal el
készülünk és aztán elől teszszük meg ugyanazt. Teljesen 
mindegy, öntözővel vagy csővel történik-e az öntözés, a 
fődolog csak az, hogy egyenletes legyen. Lehet ez 
öntést — mint már mondva — a vállon keresztül is 
alkalmazni, úgy hogy a viz elül-hátul egyenletesen 
folyjék le. Minél egyenletesebb e lefolyás, annál sike
rültebb az öntés.

Ha valaki erősen meghájasodott, úgy a has meg- 
öntözése válik szükségessé, ép úgy mint gömbölyű há- 
tuaknál a gömbölyüséget kell vízzel ellátni. Arról, hogy 
a viz egyenletesen folyjék le a testről, már a testtar
tással is lehet gondoskodni, főleg ha az illető egy kissé
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előre hajlik; akkor a viz pompásan folyik le a háton 
és a melső részen. Minél egyenletesebben folyik le a 
viz a testen, annál sikerültebb a teljesöntés ; azt azon
ban nem kell hinni, hogy abban az esetben, ha a test 
minden oldalról, akár kannával, akár csővel be lesz 
fecskendezve, hogy ez a teljes öntésnek megfelel. Is
métlem : Minél csendesebben, egyenletesebben és széle
sebben folyik le a viz, annál sikerültebb a teljesöntés. 
Miután ez öntést már más öntések előzték meg, ennél 
2—8 kanna vizet, sőt tizet is fel lehet használni. Ha 
egy gyöngét két kanna vízzel elégítünk ki, akkor az 
erőteljes 8—10 kannánál kellemesen fogja magát érezni. 
Sőt gyakori eset, hogy némelyek egy tuczattal sem 
érik be.

Erőteljes természetüeket, főleg azokat, kik csak a 
felesleges zsiradéktól akarnak megszabadulni, nemcsak 
a kannával, hanem egy u. n. mentővel öntöttem le, 
úgy hogy a viz mint hullám jutott a testre és folyt 
azon végig. Ilyenkor aztán némelyiket vagy húsz ilyen 
hullám érte, a melyre ugyan oly számban nem volt 
szükség, de miután kérve lett és meg nem árthatott, 
tehát megadatott. De ez kivétel és teljesen erőteljes 
természeteknél, kik vagy kissé petyhüdtek, vagy elhí
zottak, alkalmazható csak.

A teljesöntést különben igen gyakran alkalmaztam 
más módon is. A beteg egy fürdőkádba térdel és kissé 
előre hajlik. Erre aztán egy gyengéd teljesöntés és 
ezután a mentővel néhány felhőszakadásszerü hullám 
következik, melyek az egész testet vízzel árasztják el. 
Ez aztán örömtelt felkiáltásokat eredményez; persze, 
leggyakrabban egy kis pajkosság is játszik közre, a 
kezelendő különben ezt annyira megszokhatja, hogy 
épen ezen módszert szereti a legjobban. Az ilyen öntés 
világosan bizonyítja, hogy mennyire lehet a testet vízzel 
megedzeni. Ha egyszer a teljesöntés már alkalmazható,
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akkor a beteg a teljes hamar meggyógyulást méltán 
remélheti. Ha azonban még egészségeseknél is csak 
nagy elővigyázatta! alkalmazható ez öntés, betegeknél 
plane igen elővigyázatos eljárásra kell ügyelni.

Egy würzburgi tüdőbeteg Wörishofenbe jött és 
elmondotta, hogy az összes hazájabeli orvosok lemon
dottak róla. Ha itt sem lenne a gyógyulásra kilátása — 
igy vélekedett — úgy mondjuk meg neki őszintén és 
akkor ő lemond minden további gyógykisérletrői és 
belenyugszik nyomorába. A beteg nem is volt túlságo
san rossz színben, legalább még izmok felett rendelke
zett. Négy héten át minden nap két kisebb és aztán 
két nagyobb öntésben részesült; aztán elővigyázatosan 
és gyöngén alkalmaztuk a hátöntést és végre folytatás
képen a teljes öntést, tehát a háton fel és a vállakon 
keresztül úgy, hogy a viz elül-hátul folyik le. Ezen 
öntés igen jó hatással volt a testre, bár kissé megráz
kódtatta, de még fel sem volt teljesen öltözködve és 
máris azt mondotta a beteg, hogy ezen teljesöntés után 
igen jól érzi magát. Még hosszabb időn át minden má
sod- vagy harmadnapon teljes öntésben részesült és azt 
állította, hogy még ez leginkább edzette és a legtöbb 
meleget adta néki.

A teljesöntés ilyen módon tehát épenséggel nem 
mondható kényúrnak ; ilyennek tetszhetig az elpuhultak 
előtt, de azok számára, kik fokozatosan edződtek, a 
betegség határkörét, a meggyógyulást képezi.

Miután mindig önmagámon kísérleteztem és min
dent sajátkezüleg alkalmaztam, tehát önmagámon alkal
maztam a teljesöntést is. Fogtam egy kannát, két kéz
zel felemeltem, kissé hátrahajoltam és a vizet mellemre 
öntöttem úgy, hogy az egyenletesen végig folyt rajtam. 
Azután kissé előre hajolva, a nyakamba öntöttem a 
vizet, aztán az egyik, utána a másik váltamra, igy
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együttesen vagy négy kanna vizet használtam el és 
neki még egy ötödiket ráadásul.

Gyermekeknél a teljesöntés igen gyakran alkal
maztatná:. Ezeknél egyszerűen a hát alulró-felfelé meg 
lesz öntözve, a vállaltnál megállapodunk, úgy hogy a 
viz elül-hátul lefolyhatok, a melső rész pedig külön is 
lesz öntözve. Rendesen e czélra egy kanna viz lesz 
felhasználva, később már két kannával is használható, 
t. i. az egyik elől, a másik hátul. A gyermekek kivá
lóan szeretik ez öntést; úgy vannak vele mint a felnőt
tek, ezek is végül ezt szeretik legjobban, a mi a mel
let bizonyít, hogy az egészség már visszatért.

A teljes öntés más alkalmazásokkal kapcsolatban 
hetenkint egyszer-kétszer adatott, ha azonban általános 
edzésre szolgál, akkor hetenkint kétszer-háromszor ad
ható. Gyermekeknél háromszor-négyszer is alkalmazható, 
ideges embereknél azonban nem szabad gyakran 
alkalmazni, ezeknek hetenkint egy-két felső öntés is 
megfelel.

Ez öntés nem jogtalanul viseli a teljes elnevezést, 
hatásában valósággal teljes; főleg a természetes hőfo
kot fokozza, kiválóan edzőleg hat az egész természetre, 
szabályozza a vérkeringést és ha huzamosabb időn át 
alkalmaztatik, edzi a testet és minden külső támadásnak 
ellentállni képesíti. A mi az alkalmazás időpontját il
leti, úgy ez nem mérvadó; reggel ép úgy alkalmaz
ható, mint délben, a ki azonban ebéd után óhajaná al- 
alkalmazni, okosan cselekszik, ha két óra hosszat vár 
vele. Télen este lehetőleg 4 óra előtt alkalmazandó, 
nyáron még hat óra után is lehet.

Mint már mondottam, a teljes öntés az öntések 
között az, a mi a felöltő a ruhák között.

A teljes öntésnél a fej nem lesz leöntve, miután 
a haj csak nehezen szárad és így főfájást és csúzos 
állapotokat idézhel elő. Ha nincsen túlságosan hideg és
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a haj sem hosszú, úgy, hogy dörzsölés által könnyen 
és teljesen leszáritható, akkor a viz a fejnek sem fog 
ártani, ellenkező esetben azonban czélszerübb a fejet 
megkímélni.

A villámöntés.

(Lásd a 24. számú ábrát.)
Ha valaki templomunkat látja, nem fogja elképzel

hetni és hinni, hogy akkor, a mikor én átvettem, milyen 
szegényes álapotban volt, a falak és boltozatok egészen 
nedvesek és foltosak voltak, úgy látszott, mintha örö
kös vízben állott és minden piszkot és posványt magá
hoz szívott volna. Különösen rosszak voltak a hátsó fa
lak, ezeket a nedvesség teljesen átrágta s ha valaki neki
támaszkodott, a vakolat a hátán maradt. Hogy a korhad
tat, rothadtat és nedveset a falról eltávolitsam, hat kö
nnyest hivattam és kiadtam nekik a rendeletet, hogy a 
falról minden rosszat levakarjanak, ha mindjárt a kö
vekig kell is behatolniok. A kőművesek munkához fog
tak és megszabadították a falat a megromlott anyagtól, 
mikor ezzel a munkával elkészültek, nyilvánvaló lett, 
hogy a falazat teljesen jó, de háromszor meg lett va
kolva és egyetlen vakolat sem száradt meg. A templom 
sohsem lett szellőztetve, az Istentisztelet alkalmával 
mindig telve volt emberekkel és gőzzel, ilyeténképen 
a nedvesség ellepte a falakat. Mikor a nedves dolgo
kat mind eltávolították, vékony, jó vakolatot raktak 
reája és e pillanattól fogva egyetlen nedves hely sem 
látható már rajta. Természetesen szellőztetésről is gon
doskodni kellett, hogy a gőz kimenjen az Isten házá
ból és jó egészséges levegőnek adjon helyet.
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Ez a képlet azt hiszem igen jól illik az emberre, 
ki mint egy mészáros ötven-hatvan kiló húst czipel 
folytonosan magával, a nélkül, hogy ezen túl 
tudna adni, nehézkesen czipeli és ez könnyen terhére 
lehet.

így jött hozzám egy ur, ki vagy három mázsát 
és ötven fontot nyomott és e túlsúlytól szívesen meg
szabadult volna. A jó urat kezdetben általános alkal
mazásokkal (czomb-, hátöntéssel, félfürdővel és teljes
öntéssel) a vízhez szoktattam, aztán következett a vil
lámöntés. Ez épen úgy hatott a falra, mint a kőműves 
csákánya templomom falára.

Hogy a villámöntést helyesen alkalmazzuk, alul 
(hátul) a lábaknál megkezdjük és lasan felfelé haladunk 
a hát irányában, míg végre az egész hát egyenletesen 
meg lesz öntözve ; mint a hátsó rész, úgy kezeltetik a 
melső rész is és rendesen mér ezen munka alatt, kel
lemes meleg fejlődik. A beteg annyira megkönnyebültnek 
érzi magát, hogy azt mondja: „ügy érzem magamat, 
mintha újjá születtem volna.“

Most persze azt akarod megtudni kedves olvasom, 
hogy miből áll egy ilyen villámöntés és minő a ha
tása. Egyszer egy tűzvésznél voltam jelen, a hol is a 
láng eloltására egy jó tüzfecskendőt használtak. Hogy a 
tűznek elejét vegyék, a fecskendő által a falat töreked
tek megdönteni, a mi csakhamar sikerült is.

Ehhez hasonlóan lesz a vizsugár, mint egy villám 
a testre irányítva, alulról kezdjük és felfelé is minden 
testrészt villámöntéssel kezelünk. Ez a villámsugár 
erősen csap oda, de egyáltalán nem fájdalmas ; de min
denki azonnal észreveheti, hogy rombolólag hat mind
arra, a mi testében nem erőteljes és egészséges. Olyan 
ez, mintha egy náddal egy kabátot porolunk; a 
pornak el kell távoznia, de a kabátnak baja nem esik.
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A cső és öntözendő közötti távolság 3—5 méter 
lehet, a mint a vizsugár erősebb vagy gyöngébb, az 
alkalmazás 3—8 perczig tarthat. Kezdetben a vizsugár 
erőteljesen csap oda, aztán a cső nyílására az ujjal 
nyomást gyakorlunk, úgy hogy a sugár el lesz osztva 
és mint egy gyors eső csap le a bőrre, úgy mintha 
egy zivatarnál az eső az ablakot csapkodja. A cső nyí
lása ne legyen nagyobb, csak akkora, hogy egy vé
kony ironnal bedugható legyen. A zugás sem legyen 
túlságosan erős ; ugyanis czélszerü a testtel lehetőleg 
kíméletesen elbánni.

A villámöntés hatásai a következők: a beteg igen 
sok természetes meleget kap, kinézése javul és lélek- 
zetvétele könnyebb lesz. Az étvágy is fokozódik. A ki
választás rendszerint nyálka eltávolodás alakjában nyil
vánul ; feltűnő azonban a vizelet erős távozása és e 
mellett annyira zavaros, hogy az emberek többnyire 
ijedten kérdik, nem-e veszélyes, hogy a vizelettel annyi 
piszok távozik a testből ?

A beteg állapotához mérten a villámöntés minden 
nap, esetleg minden másodnap, de ha a beteg állapota 
megengedi, naponkint kétszer is alkalmazható.

(Lásd a 24: számú ábrát.)
Az allopáthia a dörzsgyógymódot (massage) hozta 

divatba ; én ezt ellenzem, mert igen sokan kerestek fel, 
kik nemcsak a fájdalmakat panaszolták, melyeket e mű
tétéinél éreztek, hanem azt is, hogy hatása rossznak 
bizonyult.- A szorítás, nyomás, dörzsölés igen könnyen 
repeszthet meg véredényeket és így a vérkeringésben 
zavarokat idézhet elő. így egy beteg jött hozzám, ki
nek testén hatvannál több kelés volt, mivel a vére a 
massage által meglobosodott és kellések képződtek, 
melyek nagy fájdalmak közepette genyedtek. A mas
sage helyébe nyugodt lelkiismerettel a villámöntést 
ajánlhatom, mely amazt nemcsak teljesen pótolja, sőt
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hatásában erősen fölülmúlja. A villámöntés az egész 
testet erőteljesen megkopogtatja s a mi nem fészkelte 
be magát kellőleg, az ki lesz selejtezve.

Hogy csak potrohos természetűek szivacsosak, 
azt minden ember tudja, s hogy csak az ilyen nem 
kompakt részek oldódnak könnyen, az is tudvalevő do
log. A hideg viz minden feloldott anyagot összevon és 
az vagy a transgiratio, vagy pedig a vizelet utján tá
vozik a testből. Épen azok, kik hízásra hajlandók, nem 
bírnak a legerősebb szervezettel. Sok vér képződik és 
a viszony olyan, mint egy kályhánál, mely nagy tömeg 
füstöt fejleszt; csakhamar ott lesz a korom, melyet el 
kell távolítani. És ugyanígy van ez az ilyen természetű 
embereknél is. E mellett nehéz járásuk, nehézkes lé- 
lekzetvételük és gyors elfáradásuk bizonyít legjobban. 
Belsejükben, mint templomok falánál egy kétszeres há
romszoros vakolat képződik, melyet el kell távolítani.

így egy osztrák hivatalnok, hosszabb gyógykeze
lés után 73 fontot veszített súlyából, mikor megérkezett, 
alig tudott lélekzeni, rossz kedélyhangulatban volt és 
csak nagy nehezen czipelte terhét. A villámöntés meg
szabadította ettől, kinézése, egészséges, erőteljes lett és 
valósággal megfiatalodott. Könnyen vett lélekzetet, já
rása már nem okozott neki nehézséget és hivatala után 
látott, pedig már mindenkorra el akarta hagyni. A jó 
ur már több ízben törekedett terhétől megszabadulni, a 
mi azonban sohasem sikerült neki. Étrendet rendeltek 
neki, melybe csak nehezen tudott beletörődni; de bár 
kevés élelmet vett magához, testsúlya mégsem kisebbe
det! és egyformán hízott maradt. Ez az ember ruháiban 
furcsán nézett ki és midőn egyszer széles nadrágját mu
tatta nékem, tréfásan megjegyeztem, hogy a mai lakás
szükségletnél kiadhatná a nadrágját egy szabónak lak
helyül. Szigorúan meghagytam néki, hogy életmódján, 
ha ez különben észszerű, semmit sem változtasson. 
Különben sem nem zabáit, sem nem volt iszákos és

7
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meglehetősen egyszerű életmódot követett. A hízás nála 
olyképen keletkezett, hogy túlsók vér és ezzel háj kép
ződött ; foglalkozása is elősegítette a hízást, mert irodai 
munkákkal foglalkozott. Miután pedig egy hirtelen élet
módváltozás igen komoly következményeket vonhat maga 
után, az étrend megváltoztatását lehetőleg kerülni szere
tem ! Bár egyik-másik az ilyen gyógymódot könnyen 
viseli el, némelyekre mégis a legrosszabb következmények 
hárulnak és azért a jelzett urnák azt tanácsoltam, hogy 
maradjon meg rendes életmódja mellett.

Miután semmi jó sem létezik a földön, mely rosz- 
akaratu támadásoknak ki ne lenne téve, a villámöntést 
is kifogásolták és szívbajnál egyenesen veszélyesnek 
mondották, saját orvosaim sem akarták a villámöntést 
jóvá hagyni, mert ily bajnál nem merték alkalmazni. 
Én pedig állandóan azt állítom, hogy cseppet sem ve
szélyes, ha csak helyesen lesz alkalmazva, de az 
ember valamiben nem hisz, akkor nem is fog rá vál
lalkozni, legyen bár Tamás, vagy orvos a neve. Most 
tehát többrendbeli kísérlet került sorra. Az érütés 
száma meg lett állapítva öntés előtt, közben és után és 
csodák-csodája, az eredmény nekem adott igazat, a kín
zás (amint a villámöntést nevezték) az én állításom 
javára ment végbe: még pedig hitetlen orvosaimat tel
jesen meggyőződtető módon.

így egy ifjú lelkész, kinek hivatalt nem adtak, 
mivel szívbajban szenvedett (isufficientia valdulae mitra- 
lis), az első napon a villám előtt 108 érverést mutatott, 
öntés után pedig csak nyolczvanat, az orvosok azt hit
ték, hogy a dolog tévedésen alapszik és másnap meg
újították a kísérletet. Öntés előtt perczenkint 120, öntés 
után 88 érverést mutatott. A beteg igen jól érezte ma
gát és azt mondotta: „semmi bajom; ilyen jól már 
régen nem éreztem magamat.“
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Pólyáig borogatásod

Általános rész.

Bár a vízkárában az öntéseknek jutott egyszerűsé
gűknél fogva is az oroszlánrész, de azért a pólyáknak 
is lényeges feladat jutott a betegségek gyógykezelésénél. 
Aki a vizet és hatását ismeri, az pólyákkal és boroga
tásokkal ugyanazon eredményeket fogja elérhetni mint 
az öntések által, természetesen több fáradsággal és 
lassabban.

A pólyák a következők: fej-, nyak-, rövid-, alsó- 
és lábpólya. Végül következik az egész, vagy teljes 
pólya, melyet spanyol köpenynek is neveznek.

Minden pólya más nevet visel és más hatással bir 
és amint alakjuk különbözik egymástól, épugy különbö
zik hatásuk is. Abban azonban valamennyi egyenlő, 
hogy feloldnak, kiszívnak, a beteges anyagokat ma
gukba szívják és így a gyógyulást nagyban elősegítik. 
És nemcsak a betegség anyagait szívják magukba, 
hanem a túlsók hőséget is, így lázas állapotnál a me
leget a testben mérséklik, ellenkező esetben pedig me
leget képesek fejleszteni.

Arra nagy gondot kell fordítani, hogy a pólyák 
helyesen legyenek alkalmazva, mert ha ez nem történik 
meg, épen ellenkezőjét érjük el annak, amit elérni 
szándékozunk.

7*
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A fejpólya.

(Lásd a 25. és 26. számú ábrákat.)

A fejpólya az egész fejet befedi, csak az arcz ma
rad szabadon. Egy vízbe mártott kendő (vászonból) úgy 
lesz a fejre helyezve, hogy az egész fej teljesen lég
mentesen legyen beburkolva. A haj persze útban van, 
de vagy be kell kellőleg nedvesíteni és a kendőt aztán 
reája tenni vagy pedig levágni, hogy a kendő nedvessé
ge a fejbőrhöz érhessen. A haj külön megnedvesitése 
különben csaknem valamennyi esetben szükséges, miután 
a kendő nedvessége csak nehezen érheti el másképen 
a fejbőrt. A kendő rendszerint — ha erre külön utasítás 
nincsen — hideg vízbe lesz mártva.

Amint most már a fej meleget fejleszt, ezt a ken
dő magába szívja és egy kellemes fej melegség képződik, 
mely annál nagyobb kigőzölgést idéz elő, minél nagyobb 
lesz a hőség és minél többet szív fel a kendő.

Az ilyen fejpólya rendesen egy órai tartamú. Ha 
tulsoká hagyjuk helyén, túlzott meleg fog képződni, mely 
aztán kelleténél több vért terel a fejbe. Akkor pedig a 
baj nem hogy kisebbedne, de fokozódnék. Ha azonban 
a meleg igen gyorsan képződnék és a fejbe való vér- 
tódulás főfájást okoz, ennek csakhamar véget lehet vet
ni az ellenszerrel, mely egy lábpólyából áll, mely alulról 
a lábikráig terjed.

A fejpólya a legkevesebbszer fordul elő nálam és 
csak igen ritka esetben adatik, mivel elvem, hogy a fejre 
minél kevesebb alkamazás jusson, erősen hatóak pedig 
egyáltalán nem, mivel a fejben vannak a legfinomabb 
szervek és azért rossz következménynyel lehetnek az
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alkalmazások. Különben is sokkal könyebben és jobban 
lehet a fejre más testrészek útján hatni. Ha valakinek 
kelleténél több vére van a fejében, ezt fejpólya által le
felé szorítani sohsem fogja, lefelé kell azt vezetni. Ily 
módon tehát nem tanácsos a fejpólyákat gyakran hasz
nálni, hetenkint legföljebb kétszer és nagyon kivételes 
esetekben háromszor.

A fejre tett vizes kendő körül mindenkor egy szá
raz csavarandó inkább kétszeresen és háromszorosan 
mint egyszerűen.

Ha csúzos állapotok által a fej nem tiszta és a 
vérnek levezetése válik szükségessé, de ezt más módon 
a fejből eltávolítani nem lehet, akkor a fej pólyák legha
tásosabbak ; p. o. vér- és weefo-torlódásoknái áll leginkább. 
Már agybántalmaknál kevésbé használható, mert amit 
a pólya erősen kihúz, az gyöngeséget von maga 
után. Ha a pólya le lesz véve, sohsem szabad öntést 
alkalmazni, mint ezt sokan teszik. Hiszen a pólya kigő
zölgést eredményez, ezt pedig a locsolás csakhamar el
nyomja, ellenkezőleg mérsékelt melegben vagy az ágyban 
kell tartózkodni, hogy a kigőzölgés még fokozódjék. Az
tán a fej jól leszáritandó. Négy-öt óra múlva meg 
is mosható, de a haj semmi szín alatt.

A nyakpólya.

(Lásd a 25. számú ábrát.)
E pólya azért viseli a nyakpólya elnevezést, mert 

csak a nyakon alkalmaztatik. Az egész nyak be lesz ál
tala fedve. Ehhez egy rövid, vastag kendőt négy-ötszö
rösen lehet a nyak köré csavarni, természetesen
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felette egy ugyanolyan hosszúságú száraz kendőt kell 
alkalmazni.

A nyakpólya hatása, miután a feloldás és kihúzás, 
akár a nyakban, torokban levő anyagokról, akár hő
ségről van szó, de sohsem szabad huzamosabban al
kalmazni anélkül, hogy ujjal cserélnők ki, mert igy 
gyorsan nagy hőség képződnék a torokban. A fejre és 
testre egyaránt hat, a fejből kihúz, a közlekedést pe
dig a testből megszünteti. Ami tehát a fejbe akar jutni, 
az a nyakpólyába jut. Ha tehát a pólya megmelegszik, 
akkor a fejből és testből a vért egyformán a nyakba tere
li és amint a vért, úgy a nedveket is.

Valakinek p. o. golyvája volt és ezt a nyakpólya 
segítségével el akarta tüntetni. Hogy a pólya erősen 
hasson, hosszú ideig a nyakán hagyta, de a nyak napról- 
napra vastagabb Ion és ő nem tudta megérteni, miért nem 
gyógyul ? Mikor már a nyak elérte a vastagság tető
pontját, akkor panaszra jött hozzám. Röviden ezt mon
dottam neki: „Ha ön a fejből és testből egyaránt a nya
kába húzza a vért, igen természetes következménye en
nek a nyak állandó vastagodása. Ha azonban a nyakát meg 
akarja vékonyitni, akkor rakjon rá egy hideg kendőt és 
amint átmelegedett, cserélje fel egy ujjal, mivel ellen
kező esetben, amit az alkalmazás első felivel használt, 
ugyanannyit rontott a második felével, mert amíg a ken
dő hideg, addig összeillik, amint azonban átmelegedett, az 
összehúzódás ismét megszűnik. Ha a forróságot hideg
gel szándékszik gyógykezelni, cserélje mindig fel az át
melegedett kendőt egy hideggel, mondjuk minden ne
gyed órában és ezt másfél óra hosszat folytathatja. 
Csakis ezen módon fog eredményt elérhetni.M

Ha valakinek erős vértolulásai vannak, úgy a 
nyakpólyával eredményt nem fog elérni. Éhez oly pólya 
kell, mely a vért lefelé tereli, még pedig egy láb- vagy 
czombpolya, avagy egy, az alsó testen alkalmazott 
hideg borogatás. Szőval a vért felülről lefelé kell terelni.
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A nyakpólya is kihúzhat a fejből, de csak oly módon, 
hogy magába szívja, de ezt csak azon esetben, ha 
gyors egymásutánban mindig meg lesz újítva.

Toroiklobnál az, ki némi gyakorlattal bir, a nyak
pólyát jól alkalmazhatja. Aki azonban ezen pólya hatá
sát egészen jól nem ismeri, az a bajt csak növelni fogja. 
Ha a torok lobos, akkor oda vértolulás is történik, a 
nyakpólya azonban gyorsan átmelegszik és akkor a 
vért még jobban odairányitja és ezzel a baj fokozódik. 
Ha tehát a pólyákkal akarjuk a lobosodást csökkenteni, 
akkor egy-egy pólyának legfeljebb 10 perczen át szabad 
a nyakon maradni és a leghidegebb vizet kell e czélra 
felhasználni. Sokkal okosabban cselekszik a beteg, ha 
az alsó testre tétet egy hatszoros pólyát, mely hamar 
átmelegszik, meleget fejleszt, miáltal a vér az alsó testbe 
tereitelik! és a lobosodás a torokban szűnni fog. A 
lábakat is be lehet pólyázni, miáltal a vér szintén le
felé tereltetik.

Vannak esetek, midőn a nyakpólya nem hidegen, 
hanem melegen lesz alkalmazva. Ez például a torok
gyík esete, mikor pólyát oly forrón alkalmazunk, amint 
ezt a beteg elviselni képes, ez a feltorlódott vérre hatni 
fog, a fokozódott meleg által szétkergeti és anyagcserét 
idézve elő, a baj nagyobbodását megakadályozza, ügy 
járunk ily esetben el mint egy vérmérgezésnél, melynél 
a lobos helyeket forró pólyákkal kezeljük, miáltal a 
lobosodás terjedését megakadályozzuk és a már meg
rontott anyagokat kihúzzuk. A diphtériánál. melynél gyors 
fejlődés történik, a vér hozzátódulása hideg pólyákkal 
ellensulyoztatik, a meleg és hideg pólyákat egyaránt 
minden 10-20 perczben meg kell újítani.

A nyakpólya főleg torlódások, mirigy daganatok 
(nyakon V. fejen) megpuhitására és kihúzására hasz
náltabb.

Általánosan azon nézet van elterjedve, hogy л 
golyvát legjobban a hideg nyakpólyával lehet gyógy
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kezelni, én azonban meggyőződtem arról, hogy ez a 
pólya csak akkor használ az ilyen bajnak, ha rövid 
kendőből áll és minden 10 perczben ujjal lesz kicse
rélve. Mert ha egyszer megmelegszik, inkább azt ered
ményezi, hogy a golyvát növeli, mert a vér jobban oda 
tódul és a nyakat vastagitja.

Egy újkeletű légcsőhurutot a nyakpólyával egy 
óra alatt el lehet hárítani, ha minden 8-ik perczben a 
kendőt újra vízbe mártjuk.

Különösen meg kell jegyeznem, hogy a betegnek, 
ha a nyakpólyában részesül, az ágyban csendesen kell 
feküdnie, mert minden mozgásnál levegő tódulhat a nyak 
és kendő közé. A pólya pedig csakis azon esetben fog 
jól hatni, ha a bőrre mindenütt szorosan rátapad.

A rövid pólya.

(Lásd a 27. számú ábrát.)

A rövid pólya a karok alatt kezdődik és körül
belül a térdekig ér. Valamennyi pólya között ez a leg
fontosabb. Aki ezen pólyát czélszerüen alkalmazni tudja 
és annyiszor használja, a hányszor szükséges, az tény
leg csaknem hihetetlen eredményeket érhet el véle; ha 
azonban rosszul alkalmaztatik, ezzel is csak úgy jár, 
mint minden ferdeséggel, nemcsak, hogy használni nem 
fog, de egyenesen ártalmas. Némelyik azt hiszi, hogy 
ez semmi dolog és a pólyát csak oly jól tudja és fogja 
alkalmazni, mint bárki más; biztosra vehető azonban, 
hogy ezt még csak megközelítőleg jól sem fogja alkal
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mazni. E pólyát mint a legfontosabbat a legnagyobb 
gonddal is kell kezelni.

A rövid pólya a következőleg lesz alkalmazva. 
Az ágyba első sorban is egy gyapjutakaró tétetik, 
melyre a pólyául szolgáló nedves kendő lesz téve. A 
kendő legalább is hat-nyolczszoros legyen és durva 
vászonból. Vízbe kell mártani és jól kicsavarni, úgy, 
hogy a víz ne csorogjon belőle, de amellett száraz se 
legyen és a testet könnyen benedvesithesse. Most a 
beteg a kendőbe fekszik, melynek a hónaljtól a térde
ken alul kell érnie; most a kendő először az egyik, 
aztán a másik oldalról a testre lesz téve, még pedig 
úgy, hogy szorosan és jól fedjen és egyik vége a má
sik fölé érjen. A czombokra is úgy legyen téve, hogy 
a bőrhöz levegő ne férhessen. Ha most, már ezzel meg
vagyunk és a pólya két vége jól záródik, akkor a 
gyapjutakarót gondosan a pólya fölé borítjuk, úgy, 
hogy a beteg kettős burokban van. (Hogy e takarónak 
felül-alul a pólyán túl kell érnie, azt mondani is szük
ségtelen. Ha gyapjutakaró nem volna, más kendő vagy 
terítő is ugyanazon szolgálatot teheti.) Minél gondosab
ban és szorosabban lesz a pólya a testre csavarva, 
annál jobb hatás várható. A két pólya köré (pólya és 
takaró) sokan egy széles szalagot csavarnak; ezt nem
csak hogy meg nem tiltom, ellenkezőleg, ajánlhatónak 
találom, mert a pólyát a testhez szorítja. Ha a beteg 
így be van pólyázva, akkor egy paplannal vagy egy 
dunnával jól be lesz takarva.

Ha a kendő hidegen jut a testre, kezdetben egy 
kis didergést okoz, mely azonban csakhamar elmúlik és 
kellemes melegnek ád helyet.

(Lásd a 28. és 29. számú ábrákat.)

Amint most már a kendő átmelegszik és a hideg 
köré csavart takaró vagy kendő is ezen melegség által
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a testből kivezetés történik. Ha a pólya jól van alkal
mazva, akkor a külső burkolat melegebbé lesz mint a 
pólya maga. Előbb ebbe megy a gőz. Mint a gőz a 
levegőbe, úgy a kigőzölgés a külső burokba párolog a 
vizes kendőn keresztül. Erről legjobban akkor győződ
tem meg, amikor a takaró helyett egy vászonlepedőt 
használtam, mely a test kigőzölgése következtében csak
hamar olyan nedves lett, mint a pólya maga.

Hogy mire képes a rövid pólya, azt legjobban 
akkor látjuk, ha a körülcsavart kendőt tiszta viz ben 
kimossuk ; ha a kendő használat előtt hófehér és tiszta 
volt, használás után a vizet zavarossá fogja tenni. Az 
is megesik, hogy az egész kendő megsárgul, a sárga
ságban szenvedők színéhez hasonló szint vesz fel, mely 
aztán csak nehezen távolítható el, télen a fagy és nyá
ron az által, hogy szárítás czéljából a fűre lesz téve.

A pólya mindenekelőtt a torlódások és csomóso- 
dások feloldására és eltávolítására szolgál. Dagadt máj
nál vagy lépnél, torlódásoknál az altestben vagy a 
vesékben vagy ha vízkórság van keletkezőben, de a gázok 
meggyülemlése esetén is, szóval, ha az altestben bárhol 
torlódások vagy korcsfejlődések mutatkoznának, e pólya 
alkalmazása igen czélszerű.

Gyönge embereknek, olyanoknak, kiken csak kevés 
hús és zsír van, a rövid pólya nem való és ha gyak
ran alkalmaztatnék, az erő gyorsan fogyna, mivel a 
természettől igen sokat von meg.

Ellenben hízottaknak igen jót tesz ; sőt ha szívbaj 
mutatkozik, vagy a szív az altestre gyakorol káros 
befolyást, vagy a hízott egyén lélekzetvétel nehézségek
ben szenved, úgy a rövid pólya jó szolgálatokat fog 
tenni.

Azelőtt a rövid pólyát gyakrabban használtam, most 
csak hetenkint egyszer-kétszer alkalmazom és csak igen 
kivételes esetekben, mikor a testből sürgősen kell vala
mit eltávolítani, rendelem gyakrabban.
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Ha a betegséggel nem vagyok teljesen tisztában, 
hiszen az emberi test nem rendelkezik ajtókkal a me
lyeken keresztül be lehetne pillantani, akkor egy rövid 
pólya megmutatja, hogy hol a baj.

A kendőt sokféle vízbe lehet mártani, melegbe és 
hidegbe, szénavirág-, zabszalma- és fenyőlomb főzetbe, sőt 
sósvízbe is.

A meleg pólya akkor lesz használva, ha a termé
szet túlnyomóan hideg, vagy ha a beteg annyira irtózik 
a hideg víztől, hogy ezt alkalmazni nem engedi. Ebben 
az esetben egy-két meleg pólya után mégis csak hidegre 
kerül a sor, mert ha a kellő testi meleg el van érve 
és a beteg már nem didereg, a hideg pólyát kell 
alkalmazni.

Ha tehát az lesz mondva, hogy meleg pólya hasz
nálható, ezalatt korántsem azt értem, hogy állandóan, 
hanem csak addig, amig a beteg a hideg vízzel meg
barátkozott. A pólya gyöngéknél csak kétszeresen, 
erősebbeknél már négyszeresen, hízottaknál és erőtelje
seknél pedig hatszorosan csavarandó a test körül.

Alig kerül a pólya a testre, máris egy igen kelle
mes meleg képződik. Körülbelül egy óra múlva a me
leg fokozódik és most feltehető, hogy a kigőzölgés és 
kivonás erősebb lesz. Ha azonban a pólya továbbra is 
a testen maradna, akkor a beteg izzadni kezd, amit 
azonban nem tartok czélszerünek. Azért a pólya sohse 
tartson tulsokáig, mert ez esetben kelleténél többet von 
meg a természettől és gyöngíti azt. Ennek következmé
nye az lenne, hogy más alkalmazásokkal nem lehetne 
egyhamar hatni. Állandóan hangoztatom elvemet, hogy 
a természettel lehetőség szerint gyöngéden kell bánni. 
Ha a pólya el lesz távolitva, sem mosásnak, sem fél
fürdőnek történnie nem szabad, hanem a kigőzölgést 
még továbbra is fenn kell tartani oly módon, hogy a 
beteg megfelelő mozgást tesz, vagy pedig kellő hőmér
séklet mellett az ágyban pihen. Azért a pólya után
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legczélszerübb 1/.i—1 óra hosszat az ágyban maradni, 
mire egy egészséges és mély álom fog következni. Ha 
pedig az, ki a pólyát kapta, egészséges és erőteljes, 
akkor egy kis séta jobb szolgálatot fog neki tenni, 
természetesen ennek sem fárasztónak nem szabad lennie, 
sem pedig hosszú ideig nem tarthat.

Amint már mondottam, a pólya nemcsak vízbe, 
hanem zabszalma-, szénavirág-, fenyőlombfőzetbe vagy 
sósvizbe is mártható.

A szénavirágvizet oly módon nyerjük, hogy a 
szénavirágokat vagy leforrázzuk, vagy pedig felforral
juk. Az ily főzet körülbelül a fekete kávéhoz hasonlít. 
Ebbe lesz a kendő mártva, a további eljárás aztán 
szakasztott olyan, mint a rendes pólyánál. E pólyával a 
felbontás és kivezetés tekintetében nagy hatást lehet 
elérni. Minél forróbban lesz e pólya felrakva, mennél 
jobban nyúl bele a természetbe, annyival jobban lesznek 
a bensőben a száraz anyagok feloldva és kivezetve, 
vagy láznál a láz megtörve. Mert ha a természetben a 
meleg és hideg egymás ellen harczra kelve viaskodnak, 
akkor a meleg pólya támogatva a test melegét, legyőzi 
a hideget.

A szénavirág vagy zabszalma-pólyának sem sza
bad 1V2 óránál tovább a testen maradni, mert ha a 
meleg pólya sokáig fekve marad, a természettől sokat 
elvon és ezt a beteg csakhamar megérzi, érzi, hogy 
gyöngébb lesz. A legtöbb esetben azonban a meleg 
pólya egy óra múlva kihűl és akkor a hidegnek és 
melegnek újra küzdeni kellene egymással, ez pedig a 
természetnek terhére van.

A zabszalmapólya főleg köszvénynél lesz alkal
mazva, mert semmit sem találtam, ami köszvényes ba
joknál jobban feloldott volna, mint a zabszalma. Még 
kétszerié hatásosabb, ha egy ilyen zabszalmafőzetet téaként 
megiszunk.
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A fenyőlombnak megvan az előnye, hogy a bőrt 
ha elpuhult, erőteljesebbé és erősebbé teszi és hogy e 
főzet a pórusokon keresztül is behatol és igy a termé
szetet edzi. A fenyőlombot egy órán át meglehetősen 
erősen megfőzzük ; egy ilyen főzetbe mártott pólya kü
lönös kellemes érzést ébreszt az egész testben és edzi 
a bőrt. Ezt a hatást egyáltalán nem lehet letagadni, mert 
még három nappal a pólyázás után az illat érezhető, ami 
igen kellemes. Nézetem szerint a természet épugy, mint 
& feleslegest a pórusokon át ki tudja izzadni, ha erre 
szükség van, be is tud szívni. így tehát a bőr a fenyő
lombból jó anyagot véve fel, a természetet edzi.

Viz és eczet azért lesznek használva, hogy gyön
géknél és olyanoknál, kiknek már alig van vérök, 
gyorsabb meleget élesszenek, kelleténél többször azon
ban ezen pólyát nem szabad alkalmazni, mert a betegek 
több pólya után igen elgyöngülnek.

Nem a túlgyors kivezetésben találom itt az okot, 
hanem abban, hogy az eczet a pórusokat összehúzza és 
8- transpiraciót megakadályozza, miáltal belül úgyszólván 
feszültség létesül. Az ilyen betegek aztán véghetetlenül 
fáradtnak érzik magukat és azt hiszik, hogy már min
den erejüket elveszítették, de csak egy napig tart s az
tán az előblbeni kellemes érzés ismét felül kerül.

As alsó pólya.

(Lásd a 30 ik számú ábrát.)

Az alsó pólya a csecsbimbók magasságában kezdődik 
és egészen leér úgy, hogy a test és a lábak egyaránt 
be vannak pólyázva. Rendszerint egy kétszeres kendő
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hideg vízbe, vagy szénavirág avagy zabszalmavizbe 
lesz mártva és a következő módon alkalmazva. Egy 
erős matráczos ágyra előbb egy gyapjutakarót teszünk és 
erre a vizes ruhát, melyre a beteg fekszik. Aztán a ken
dő két vége előbb az egyik, aztán a másik oldalon a 
testre lesz csapva, sőt a lábak is jól be lesznek pó- 
lyázva, de mint az összes pólyáknak, ennek is szorosan 
a testen kell lennie. Ha ezzel megvagyunk, akkor a be
teget gondosan a takaróba burkoljuk és ezután még egy 
paplannal vagy dunnával betakarjuk. Ha a pólya kez
detben hidegnek és kellemetlennek tetszenék is, az nem 
baj, mert csakhamar kellemes meleg képződik, melyet 
a beteg már 3—10 perczen belül érez. Amint a ned
vesség a bőrre jön, a bőrpórusokat és a bőrt magát 
megpuhítja és amint meleg képződik, a megmelegedett 
kendő a természetet egy egész tömeg kóranyagtól sza
badítja meg, melyeknek izzadás és transpiratio által már 
rég távozni kellett volna a testből.

Ebben a pólyában 1—1V3 óra, kivételes esetekben 
2 óra hosszat marad a beteg, ami minden alkalmazás 
előtt rendesen meg lesz mondva. Ha a pólyát eltávolít
juk, úgy a beteg helyesen cselekszik, ha még 1/.J—1 
egész óra hosszat az ágyban marad, hogy további 
transpiratio képződjék, mely természetesen csendes lefo
lyású. Rendszerint erre nyugodt álom áll be, melyet 
nem kell megakadályozni. A pólya eltávolítása után 
egy sétát is lehet tenni, mert éppen a mozgás tartja fenn 
a kellő meleget és a transpiratio! ez is fokozza.

Már gyakran megkérdeztek, vájjon ezen és ál
talában valamennyi pólya után nem-e czélszerú egy 
félfürdőt vagy teljes mosást alkalmazni ? De mindenkor 
ezt kellett felelnem: „Ha ez szükséges volna, akkor a 
reczipén állana.“ így tehát a pólya után sem fürdőt, 
sem mosást alkalmazni nem kell.

Az alsó pólya a testre és lábakra oldólag .és ki- 
vezetőleg hat. Ha az alsó testen vagy lábakon dagana-
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tok vagy torlódások vannak, ezek fel lesznek oldva. 
És ha meghűlés által az alsó testben zavarok álltak be, 
ha hol hideget, hol meleget érez a beteg, akkor az 
alsó pólya az összes rendetlenségeket rendbe hozni 
képes. Ha a lábak meg vannak dagadva és ha ezt az 
alsótest okozza, melyből kóranyagok jutnak a lábakba, 
akkor ennek legjobb orvossága az alsópólya. Forró 
láznál, melynél túlsók vér jut a mellbe és fejbe, ezen 
pólya a vért az alsó testbe és a lábakba tereli. Kösz- 
vénybajok, podagra és más lábdaganatok, melyek min
dig az alsótesttel vannak összeköttetésben, ezáltal köny- 
nyen gyógyulnak. Sajnos, de be kell vallanom, hogy 
ezen kitűnő pólya, mely annyi bajnak orvossága, igen 
gyakran helytelenül lesz alkalmazva. És ekkor mindig 
a víz, vagy az, ki alkalmazását tanácsolta, a hibás.

Az alsó pólya alkalmazását némelyik beteg kissé 
nekézkesnek találhatja, főleg akkor, ha nincsen senkije, 
a ki ebben segítségére van. Ez esetben e pólyának is 
megvan a teljes helyettesítése. Ilyenkor egy. durva vá
szonból készült alsónadrág veendő, vízbe mártandó, 
kicsavarandó és felhúzandó és aztán ez jól bepólyá
zandó úgy, hogy a nadrág mindenütt a bőrre szoruljon, 
így azután csakhamar meleg fog képződni és az alsó
nadrág ugyanazon szolgálatokat teendi, mint a fentebb 
leírt pólya.
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/CW*4
A lábpólya. (Jkönyv-S)

4.TÁRA J
(Lásd a 31-ik számú ábrát.) ^

Habár minden testrész egymagában is nagyon fon
tos s egynek sem lehet hiányoznia anélkül, hogy ezál
tal a test is szenvedéseknek kitéve nem volna, mégis a 
lábak azok, melyeknek a legfontosabb szerep jutott. És 
ha kellőleg nem lesznek ápolva és gondozva, akkor 
kétszeres kárt idézhetünk elő. Azért nagyon előnyös, 
ha a lábakat külön pólyákkal ápoljuk, hogy daganato
kat, vértorlódásokat és bajokat távol tartsunk tőlük, 
vagy ha a baj már megvan, ennek mihamarább elejét 
vegyük. Azért a lábpólyák, a láb egyes részei és a ba
jok szerint külön-külön osztály oztatnak :

1. Az alsó pólya, mely a lábat a bütyökig takarja, 
a lábpólya elnevezést nyerte.

2. A lábikrapólya a bütykön felül kezdődik és a 
térdnél végződik.

3. Az alsóczombpólya felülről a térdig ér. Itt a 
lábak is bele vannak értve.

4. A teljes lábpőlya az egész lábat beburkolja az 
ujj akt ól a medenczéig.

A tulajdonképpeni lábpólya úgy készül, hogy a 
lábra egy egyszerű, de helyesebben kettős durva vá
szondarabot gondosan rácsavarunk, úgy, hogy a bőr
höz levegő ne férhessen, de elővigyázatta!, nehogy az 
erős szorítás a vérkeringés akadályául szolgáljon. A 
nedves kendő fölé természetesen egy száraz, vagy még 
helyesebben egy gyapjutakaró csavarandó.

Ez a pólya felold és az összes beteges anyagokat 
kihúzza, mely anyagok főleg akkor képződnek, ha a
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lábak nem lettek kellően gondozva. Hiszen mennyit ká
rosulnak a csontok főleg ma, mikor a divatos lábbeli 
az emberiség legnagyobb részének lábait elnyomorítja. 
A magas czipősarkak p. о. a csontokon minden lépés
nél úgyszólván rúgnak egyet és teljesen lehetetlen, 
hogy a csontok ezt ki tudják tartani anélkül, hogy kárát 
ne vallanak. A magassarku és szűk czipők azonfelül azon
ban még összeszorítják a bőrt, az izmokat és idegeket 
s megakadályozzák ily módon a vérkeringést. Ezért a 
vértorlódások felbomlanak, a vér megromlik, fájdalmak 
keletkeznek és a láb gyöngül.

A lábpólya tartama rendesen egy-két óra; de az 
első óra után a pólya megújítandó; akkor a hatás 
annál jobb. E pólya hidegen alkalmazható, ha a lábak 
nem túlságosan hidegek és erős feloldás nem mutatko
zik szükségesnek. Ha azonban a pólya beteges anya
gok feloldására alkalmaztatik, akkor szénavirág vagy 
zsályafŐzettd lesz készítve, úgy, hogy a feloldás és ki
vezetés erőteljesebb legyen. A szénavirágfőzet rend
szerint melegen használtatik, mert ezáltal a feloldás 
hatásosabb. E lábpólya helyett vászonharisnyák is hasz
nálhatók, melyek a vízbe vagy a szénavirágfőzetbe 
lesznek mártva és így felhúzva. Ilyenkor azonban a 
nedves harisnyák fölé szárazok huzandók, vagy pedig 
a nedvesek egy kendővel vagy gyapjúszövettel burko- 
landók körül.

Aki tehát lábaiban vagy bütykeiben fájdalmat 
érez, annak ezen pólya jó szolgálatokat fog tenni. Ha a 
lábak dagadtak, a daganat el fog múlni, hacsak az 
egész test által nem okoztatott. Ha a láb lökés, erős 
járás, vagy bárminő külső behatás következtében felda
gadt, úgy a lábpólya hatása igen nagy lesz. Ha azon
ban e daganat a testből jón és mégis meleg pólya 
használtatnék, úgy amint nagyobb meleg képződnék, a 
daganat is nagyobbodnék.

8
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Az ilyen lábpólya hetenkint egy szer-к étszer alkal
mazható. De ismételten meg kell jegyeznem, hogy a 
lábdaganat a testből eredhet és akkor ennek orvoslási 
módja más.

A lábikrapólya a bütykön felül kezdődik és a tér
dig ér. Vízzel, szénavirágfőzettel vagy más gyógy fűfő
zettel alkalmazható. Egy bemártott kendő oly jól, amint 
csak lehet, körülcsavartatik, de semmi szín alatt sem 
feszesen. Föléje egy száraz kendő (vászon vagy gyapjú) 
legalább is két-háromszorosan körül. E pólya egy-két 
óráig, esetleg az egész éjjel is a iábon marad, amint 
éppen a beteg állapota megkívánja.

Ha egy több órán át tartó utat kellett megtennem 
és lábaim átmelegedtek, úgy fogtam a törülközőt, vízbe 
mártottam, lábaim körül csavartam és rövid idő múlva 
a hőség eltűnt és vele a fárdtság érzése is. És így 
ismételtem a bemártást naponkint kétszer-háromszor. 
Egyetlen törülköző is elégséges, ha elég hosszú, mert 
akkor csak a felét kell bemártani, mig a száraz fele a 
vizes fölé kerül. Épen úgy egy egyzserü pólya, vagy 
harisnya is megfelel, mint a nedves pólya száraz bur
kolatja.

Ha e pólya az egész napon át a lábon marad, 
az sem árt; mert a kendő rövid idő múlva* teljesen 
megszáradt és így újabb meleget nem fejleszthet.

E pólya igen jó szolgálatot tesz vérszegény embe
reknek is, kiknek lábaikban alul rendesen alig van vér. 
Ha a pólya következtében a láb átmelegszik és a me
legség fenn lesz tartva, úgy a vér könnyebben hatol 
beléjük és így a lábak jobban tápláltatnak. E pólya 
még nagy hidegnél is nedvesen alkalmazandó, mert ál
tala a melegség fokozódik és fenn lesz tartva. Ha a 
lábakon kivezetést akarunk eszközölni, úgy a pólya 
este alkalmaztatik és reggelre el lesz távolítva. A ken
dőt azonban éjen át is egyszer-kétszer újra be lehet 
mártani, ez a kihúzást fokozza.
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Az alsóczomb-póhja ez elnevezést onnan kapta, 
mert általa az egész láb, térdig be lesz pólyázva. Meg 
is újítható és használati utasítása azonos az előzőével.

A teljes lábpólya már nevével is mondja, hogy 
általa az egész láb a medenezéig beburkoltatik. E pó
lyánál is a kendő egyaránt vízbe, vagy gyógyfüfőzetbe 
mártható Szintén leiterelő hatással bír. Daganatoknál és 
ro^zképződésű fekélyeknél sikeresen alkalmazható. Görcsök- 
nél és ischiasnál is jó eredményt mutat fel. Egy-к ét 
óra múlva meg is újítható, a mint éppen a beteg álla
pota megkívánja.

A teljes pólya.

Mint az egyes testrészeket, ép úgy lehet az egész 
testet is bepólyázni és a pólyakendő egyaránt mártható 
vízbe vagy gyógyfüfőzetbe. Az egész test úgy lesz be
burkolva, hogy a burok lehetőleg mindenütt szorosan 
érintse a bőrt. E pólya időtartama rendesen egy-másfél 
óra. Ha ezen idő eltelt, a pólya eltávolitandó; mint 
egyetlen pólyánál sem, itt sem szabad az izzadás kez
detét bevárni. A teljes pólya helyébe a könnyebb alkal
mazás és jó hatás kedvéért az u, n. spanyol köpeny eget 
ajánlom.

8*
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A spanyol köpenyeg.

(Lásd a 33. számú ábrát.)

A spanyol köpenyeg egy ingnek felel meg, mely 
elől végig nyitva van; egy hálóköntöshöz is lehetne 
hasonlítani, csakhogy egészen a földig ér. Mint egy 
hálóköntös lesz felvéve és elől összefogva .úgy, hogy 
mindenütt a bőrt érinti. Ez esetben is egy gyapjuta- 
karó kerül az ágyra, erre fekszik a spanyolköpenybe 
bujt beteg, aztán a takaró feszesen a testre lesz bo
rítva, úgy bogy lehetőleg szorosan fedjen. Minél keve
sebb hely jut a levegőnek, annál jobb lesz a köpenyeg 
hatása. Rendesen 1 — l1/. órai hatás elegendő. A spa
nyolköpeny mint egy vesicator hat az egész testre; a 
pórusok megnyíltak, csakhamar mdeg képződik és így sok 
kóranyag távozik a testből. De gyakran használni nem 
szabad, kivéve egyes betegségeknél.

Ismerek egy lelkészt, ki egész télen át hetenkint 
egy spanyol köpeny eget használt és e mellett igen jól 
érezte magát.

Teljesen elegendő, ha minden tizennégy-tizennyolcz 
napban lesz alkalmazva és nem is ajánlom gyakrabban. 
Ha azonban kövér emberek le akarnak fogyni, akkor 
rövid időn át minden má-od- harmad nap is alkalmaz
ható ; épen úgy alkalmazható hetenkint kétszer-négy
szer, ha az egész test meg van dagadva. Miután a 
spanyol köpenyeg erősen kihúzó hatást gyakorol, tehát 
azok, kik gyönge természetűek vagy soványak, csak 
igen óvatosan alkalmazzák, miután testükből kelleténél 
több nedvet távolithatnának el és ez igen káros követ
kezményeket vonhatna maga után. Itt is az elv, a mi
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minden pólyánál : elővigyázat és semmi túlzás. Sokan 
azt hiszik, hogy minden pólyánál, igy aztán a spanyol 
köpönyegnél is addig kell a pólya levételével várni, 
mig a test izzadásba jön ; ez azonban nem áll, ellen
kezőleg, csakis magasabb hőfoknak szabad képződnie 
és a kendő vagy köpeny ezt szívja fel. Ha a köpeny 
el lesz távolitva, a beteg még 1 — 1 Yj óra hosszat ma
radjon az ágyban, mert ekkor még mindig fokozódott 
transpirátió van folyamatban. Utána fürdőt vagy mosást 
használni egyáltalán nem szabad.

Egy egészséges természetű ember tehát minden 
8—14 napban használhatja a köpenyeget és ez csak 
hasznára lesz. Kövér emberek hetenkint kétszer-három* 
szór használhatják, de négy hétnél tovább semmi szin 
alatt sem, ezzel azonban más alkalmazás is jár, mint a 
minők p. о. a félfürdők és teljes öntések. Rendesen 
elalszik a beteg, ha azonban tovább aludnék, mint a 
mennyit a köpeny számára előirt idő tesz (1 — l1/., óra), 
úgy nem kell felébreszteni.

Egy igen kövér barát minden másodnap teljes
öntés, félfürdő és hátöntéssel kapcsolatba hozott spa
nyol köpenyeget használt egy teljes hónapon keresztül 
és elérte vele czélját.

A teljes pólya, vagy a spanyol köpeny az egész 
testre hatva, az egész tesből távolíthatja el a bajokat, 
egészséges testtől pedig távol képes őket tartani.
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A nedves ing.

(Lásd „Vizkurám" czimii könyvemet.)

A spanyol köpönyeg használata mindig kissé 
komplikált, főleg akkor, ha senki sem találkozik, ki 
felvételénél segédkezik, igy aztán gyakran kísérletezve 
egy nedves inggel helyettesítettem. Ez következő mó
don történik: egy a rendesnél hosszabb ing vízbe, 
vagy gyógylüfőzetbe mártatik. A beteg felveszi ezen inget, 
jól beburkoltatja magát és 1 — lVá óra hosszat marad 
ebben fekve; nagyobbára ha az első alkalommal nem 
is, de a második vagy harmadik alkalmazásnál a beteg 
elalszik. A bepólyázásnak itt is gondosnak kell lenni, 
különben a hatás elmarad. Az ing elől nyitva lehet, úgy 
mint a spanyol köpönyeg, ezért némelyek a kis spanyol 
köpönyegnek is nevezik.

A hatás ugyanaz, ami a spanyol köpönyegnél, 
csakhogy kisebb mértékben; leszáritás, mosás vagy 
Öntés itt sincsen utána megengedve.

Különösen ajánlható ez ing gyermekeknél, ezek
nek spanyol köpenyegét képezi forró lázaknál és bár
minő más közönséges bajoknál. Gyakran azonban nem 
szabad használni, miután nagy kivezető hatást gyakorol. 
Rendesen hetenkint egyszer-kétszer alkalmaztatik, csak 
forró lázaknál és akut bajoknál, melyeknél a hőfok 
nagy, lehet gyakrabban alkalmazni. Ha a testben sokat 
kellene feloldani, sem a spanyol köpenyeget, sem a 
nedves inget túlságosan használni nem szabad, mert ez 
a beteget nagyon inegkinozná. így p. o. keményedé- 
seknél, melyeket más alkalmazásokkal is kell gyógy
kezelni.
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Könnyebb fájós betegségeknél a kóranyagok fel
oldására és kihúzására a nedves ing kitűnő szert 
képez.

Altest borogatás.

(Lásd „Vizkúrám“ czimü könyvemet.)

Ha az altestre, működési zavarok, vagy torlódások 
miatt külön akarunk hatni, e czélra a rövid pólya kissé 
szigorú alkamazás leend. Ezért ily esetekben borogatást 
használok. Mert ha valaki hentenkint kettőnél több rö
vid pólyában részesül, ez természetét a nedvekből túl
zottan megfosztja, azért gyöngéknél egy kétszeres, erő
sebbeknél négyszeres, edzetteknél pedig egy hatszoros 
kendőt használok.

Ez a borogatás fent a gyomorgödör felett kezdődik 
és a felső czomb feléig terjed. A kendő vízbe lesz mártva 
és aztán az alsó testre téve, a hol \1/2 órahosszat 
marad.

Ha a hatást fokozni akarjuk, úgy 3/4 óra múlva 
újra vízbe mártjuk. A friss viz jobban hat és a megtisz
tult kendő erősebben képes a kóranyagokat felszívni.

Gyakran gyógyfűfőzetbe lesz a borogatás mártva, 
ilyenkor azonban csakis meleg borogatás adatik, mert 
gyöngéknél a természetes hőfokot fokozni kell, azon felül 
pedig a gyógy füvek oly anyagot taitalmaznak, melyeket 
a testnek fel kell szívni a kölcsönösség elvénél fogva, 
mert a hol valami bemehet, ott ki is jöhet.

Ennek fényes példáját akkor látjuk, ha a boroga
tást többször mártjuk a főzetbe és újra felrakjuk. Egy 
sápkóros leány p. о , melynek soha sincs rendes étvágya, 
a mi valószínűleg a test ki nem elégítő hőfokában ta-
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lálja magyarázatát, a borogatások után első sorban is 
gyomrát hozza rendbe. E borogatás azonban főleg 
mirigy és egyéb daganatokra hat kitünően.

A hatás mindig egyenlő : meleg borogatás fokozza 
a meleget és a gyakran felcserélt hideg borogatás meg
szünteti azt.

Az eczetes vízbe mártott borogatás szintén maga
sabb hőfokot idéz elő, ha huzamosabban helyén hagya- 
tik, ellenben ha gyakori cserének van kitéve, jobban 
képes a hőfokot leszállítani mint a közönséges viz, 
azonfelül pedig az eczet az érzékenységtől jobban megóv 
és igy a meghűlést ellensúlyozza.

Hogyan emészthetne a gyomor jól, ha nincsen 
meg a kellő melege ?

Egy leány sápkórban szenvedett és nem tudott 
étvágyhoz jutni. A mit csak élvezett, minden ter
hére volt.

Én azonban naponkint másfél órára egy meleg 
szénavirágfőzetbe mártott borogatást tétettem alsó testére 
és igy alsótestét átmeleghettem. A meleg egésztestében 
elterjedt és igy csakhamar étvágyhoz jutott, transpirálni 
kezdett és csakhamar egészséges lett. E borogatás mel
let minden harmadik napon egy teljes mosásban volt 
része. Rövid idő múlva étvágya javult és az étvágygyal 
a vérképződés is. Ekkor — a most már csak minden 
második napon alkalmazott — borogatás mellé a mo
sások helyébe hetenkint három félfürdő vagy két felső 
mosás lépett. A leány ily módon pompásan fejlődött. 
Belsőleg csak egy kanál vizet kapott, mely széke
lését volt hivatva rendbe hozni és néha egy kis adag 
ürömteát.

Alig hihető, hogy minő hatást idézhetnek elő e
pólyák gyönge testalkatú embereknél és ugyanezt
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lehet a rövid pólyával erős testalkatiaknál elérni, ki kell 
azonban emelnem, hogy sem egyiket, sem másikat 
hosszú időig vagy gyakran alkalmazni nem szabad. 
Azonfelül pedig ínás alkalmazásokkal kell őket össze
kötni, különben hatásuk a testre egyoldalii lenne.

Az alsó borogatás.

(Lásd a 34. számú ábrát.)

Egy durva szövetet többszörösen összehajtunk, 
vízbe mártunk, kicsavarunk és háttal re áj a fekszünk. A 
kendő egy kemény derékaljon feküdjön, erre egy gyapjú 
takarót tesz és csak erre a borogatást, úgy hogy rá- 
fekvés után a takaróba be lehessen burkolódzni.
Ezen alsó borogatás csaknem mindig hidegen haszná
landó, miután főleg edzésre szolgál.

A hőséget is kiszívja és edzőleg hat az egész
testre.

Miután főleg edzésre szolgál, használati időtartama 
—:7j óra, amint a beteg épen erősebb vagy gyön

gébb. Ha a hőség különösen nagy, akkor az alsó bo
rogatás egy fél óra múlva meg lesz újítva.

Melegen is alkalmazható, ha a hideg a testben 
nagy, mint láznál és görcsöknél s szóval oly állapotok
nál, hol gyors átmelegedésre van szükség, mint p. o. 
koleránál és hasonló bajoknál.



l‘>2

Egyes esetekben hetenkint 2—4-szer alkalmazható,, 
amint a beteg állapota megkívánja. Rendesen csak 
hidegen alkalraaztatik, mikor is oldólag és edző leg hat. 
Forróságnál kitűnő szolgálatokat tesz. Ha azonban a 
beteg fázik, úgy jobb melegen alkalmazni.

A felső borogatás.

(Lásd a 35. számú ábrát.)

Egy durva vászondarab (szalmazsákvászon a leg
jobb) többszörösen hosszában össze lesz hajtva, úgy 
hogy a nyaktól kezdve a mellett és az egész alsó tes
tet takarja. Jobbra-balra egy kissé le is lóghat a 
testről.

E kendő hideg vízbe lesz mártva (télen meleg 
használható), jól kicsavarva és a betegre a jelzett módon 
rátéve. Föléje a szokásos száraz takaró jut, mely az 
alsót a levegőtől elzárja. E föló a dunna. A nyakat kü
lön be szoktam takarni, nehogy erről az oldalról férjen 
a levegő a testhez.

E borogatás 3/4 — l óra hosszat marad a testen; 
ha rendelés szerint tovább kellene maradnia, úgy meg
újítandó.

Ha az előirt idő elmúlt, a már többször leirt módon 
mozgás, vagy ágy ban maradás következik.

Ez alkalmazás főleg megrekedt gázok kihajtására 
alkalmas.



A shawl (kendo),

(Lásd 36. és 37. számú ábrákat.)
Azért nevezem így? mert aki használja e pólyát, 

éppen úgy veszi magára, mint a nők a kendőt. A vál
takat fedi és a mellre ér le. Itt ismét csak fő feltétel, 
hogy a hideg vízbe mártott kendő jól a bőrre tapadjon. 
Föléje szintén gyapjutakaró jut. Gyógyfűfőzetbe is márt
ható, ez esetben azonban melegen alkalmaztatik. Ilyen
kor feloldásra használtatik, mig hidegen alkalmazva a 
forróságot kell kiszívnia.

A hideg shawlnak 10—15 percznél hosszabb" ideig 
nem szabad a testen maradnia, így kétszer-háromszor 
megújítható. Ellenben a meleg pólya másfél óra hosszat 
maradhat a testen, de félóránkint újra bemártandó.

A meleg shawl legföljebb háromnegyed óra hosszat 
marad meleg, azután kihűl és didergést okoz. Ezért kell 
félóránkint megújítani.

A kéz- és karpólya.

(Lásd a 38. és 39. számú ábrát.)

Az idecsatolt ábrák oly világosak, hogy közelebbi 
magyarázatra ezen alkalmazás nem is szorul.



Gőzölj

Általános tudnivalók.

Mindenféle fürdők léteznek és minden fürdőnek 
megvan a maga jelentősége. így van ez az öntéseknél 
is. És ugyanilyen módon szólhatunk a gőzfürdőkről. A 
fürdők ezen neme ősrégi és, a mint épen divatban vol
tak, többé-kevésbé használtattak. Sokat fáradtam és 
kísérleteztem, hogy értéküket és hatásukat meg tud
jam Ítélni.

Miután nem az egész testet, hanem az egyes 
testrészeket szándékoztam gőzzel kezelni, a következő 
módozatokhoz jutottam : fej-, orr-, fül-, kar-, láb-, ülő- 
és teljes gőz.

Hogy a gőz feloldólag hat, ez kétséget sem szen
ved ; ezért kóranyagok feloldatására használtatnak. Itt 
is azonban a főelvemet juttatom érvényre : sohsem 
többet kelleténél. Feloldásra inkább az öntéseket és 
pólyákat használom.

Óvakodjatok a sok gőzfürdőtől ; voltak, kik, mert 
Vizkúrám-ban a gőzről olvastak, annyira használták, 
hogy aztán bajukon alig lehetett segíteni. Igen ritka 
esetekben szoktam hetenkint egy-két gőzfüdőt ren
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delni, mert ezek a véredények erőszakos kitágulását 
eredményezik, a meleg tespedté és érzékenyebbé lesz 
és igy könnyű szerrel juthat az ember huruthoz.

Magam is igy jártam és azért tanácslom, minél 
kevesebb gőzfürdőt.

4 fejgőz.

(Lásd a 42. sz. ábrát.)

Mert a fej a legérzékenyebb testrész, ezzel a leg
gondosabban kell elbánni és ez a leggondosabb ápolást 
igényeli, annyi szerv működik benne, hogy ott leg
könnyebben gyülemlenek fel a kóranyagok és ha ezek 
aztán nem lesznek idejekorán eltávolitva, úgy betegsé
gek lepik el nem csak a fejet, hanem a testet is.

Ez évben (1893-ban) több ezer ember volt itt 
nálam (november 1-éig 12,000), mindazonáltal csak né
hány fejgőz alkalmaztatott kivételes esetekben, minő 
p. o. a lupus baj, a mikor az egész fej fel van duz
zadva és évek óta szenved. Ilyen esetekben a gőznek 
kellett feloldólag hatni. Mert nemcsak feloldott és kite- 
terelt, tehát jobb vérnek csinált helyet, hanem a sejt
szöveteket tágítva, a betegnek csakhamar megkönnyeb
bülést is szerzett. De az ilyen betegeknél is a fejgőz 
csak két héten át és akkor is legföljebb háromszor he- 
tenkint alkalmaztatott.

Sokan más hurutnál is fejgőzt használnak, de 
csakhamar be kellett látnuk, hogy a hurut csak most 
fészkelte be magát tulajdonképen. Hurutnál fejgőzt 
használni tehát nem szabad.



— 126 —

Szembajnál elővigyázattal lehet alkalmazni, de 
használatnál a szemek fölé egy vászondarabot kell kötni, 
hogy a gőz a szemekbe ne hatoljon.

Fülbajoknál, főleg ha a fülek el vannak dugulva, 
a gőz jó sikerrel alkalmazható.

Köszvényeknél a fejgőz némely esetekben szintén 
sikerrel alkalmazható.

Hogy mit mond e szó: fejgőz, az elég világos. 
Az egész fejnek izzadni kell és a gőznek mindenhová 
hatolni. E gőz ülve lesz használva, a mennyiben egy 
székre egy forró vízzel telt edény helyeztetik, a beteg 
a másik székre leül, fejét a gőz fölé hajtva. Hogy azon
ban a gőz czélján túl ne mehessen, edényt és fejet le
hetőleg légmentesen egy kendővel takarjuk le. 4—5 
perez múlva a féj száradni kezd. A gőz időtartama 
18—24 perez. Hosszabb tartam egészségtelen.

Tiszta vízgőzt csaknem sohsem használok, mert 
meggyőződtem, hogy a gógyfüves gőznek nemcsak a 
szaga, de a hatása is jobb.

E gőzhöz ánizst használok, mely a szemeknek 
jót tesz, de a gyomornak is. Ezen kívül a csalán és 
kamilla is jó szolgálatokat tesz. Mindezekből egy ma
rékkai az ánizsból pedig egy kanállal dob az ember 
a vízbe.

Gőz után rögtön felső öntés alkalmaztatik. mely
nél ez esetben a fej is le lesz öntve. Egy-két kanna 
viz elegendő. Ha ez nem alkalmaztatnék, a beteg 
hosszú időn át nehézkesnek erezné fejét és hurutot 
kaphatna.
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Az orr- és fiilgőz.

Mint az egész fejre, úgy annak egyes részeire is, 
p. o. az orra és fülre lehet a gőzzel hatni. Ha a fü
lekben görcsös fájdalmat éreznénk, fogjunk egy kis 
edényt kammillával, öntsünk rá forró vizet és tartsuk 
fülünkhez lehetőleg közel; ez a fájdalmat enyhíti.

A kar gőz.
(Lásd a 40. sz. ábrát.)

Nemcsak a fejre lehet gőzzel hatni, hanem a karra 
is. Ha az eddig leirt gőzökkel az olvasó tisztában van, 
akkor már azt is tudja, mi módon kell a kargőzt al
kalmazni. Ez is eg) forró vízzel megtöltött edénynyel 
történik, mely fölé a kar tartva lesz.

Ha a karnál hosszasabb váladéku processust aka
runk elérni, úgy gőzölés után csak felületesen lemos
suk hideg vízzel, sok esetben azonban úgy járunk el, 
mint a fej- és lábgőz után.

Egy beteg jelentkezett nálam, ki kezdetben hü
velykujján érzett fájdalmat, e fájdalom azonban csak
hamar följebb is húzódott és végre már az egész kar 
szenvedett. Az ujj mindenféle színeket vett fel, a leány 
előbb kenőcscsel kezelte, de eredménytelenül, aztán 
forró szénavirágpólyát használt, ami kissé enyhítette 
fájdalmait. Én azonban szénavirágok közé úgyszólván
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beékeltem ujját, gőzöket alkalmaztam, ezáltal igen sok 
kóranyag lett a karból kiválasztva és a lány csakhamar 
meggyógyult.

Kösz vény bajoknál, melyeknél a köszvényanyag 
már megkeményedett, a gőzök jó szolgálatot tehetnek, 
de czélszerü a megdagadt helyeket szénavirágok közé 
pólyázni. Gőz után egy erőteljes öntés alkalmazható, 
ellenben mérgezés esetén, mely alkalommal erősebb ki
gőzölgés szükségeltetik, ezt nem szükséges megtenni.

A lábgoz.

(Lásd a 41. számú ábrát.)

Ha a gőz a fejre gyakorolhatja hatását, mért ne 
gyakorolhatná a lábakra is?

E gőz következőleg alkalmaztatik: egy lábfürdőre 
alkalmazható edénybe forró víz kerül, az edényre két 
pálczika, melyekre a lábak állíthatók, erre a lábak és 
edény fölé a lehetőleg jól száradó takaró. A lábak 
rendszerint hidegebbek lévén, a viz egymagában izza- 
dást előidézni ritka esetekben fog, azért vagy egy 
vasalló aczélja, vagy egy-két tégla megtüzesítendő és a 
vízbe teendő. Az ilyen gőz időtartama 18—20 perez.

A lábgőz azonban nemcsak a lábakra hat, hanem 
az alsó testre, sőt az egész testre is, azért utánna egy 
térd-, ezomb- vagy hátöntés alkalmazásával a test 
edzendő.

Egy urat, ki azt állította, hogy lábai nem izzadnak, 
ez csak a vízgőz, 26 perczen át a gőz lelett hagytam 
és ekkor egész testén annyira izzadt, hogy belátta, mi
szerint mégis csak a gőz okozhatta a lábizzadást is,
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mikor most ott is izzad, hol gőz egyáltalán nem érte. 
Hogy mire kell az ilyen gőzöket, melyek kivá
lasztó és oldó hatást gyakorolnak, használni, az elég 
világos. Megkeményedett köszvénynél, dagadt lábaknál, 
száraz bőrnél és rósz pórusműködésnél, megfázásnál és az 
ezáltal okozott hólyagbajoknál, hideg lábak mellett: fej
fájásnál, meghűlés következtében! némaságnál, szóval 
mindennemű feloldásnál és szétválasztásnál czélszerüen 
alkalmazhatók.

Hetenkint egyszeri alkalmazása teljesen elegendő, 
csak különös esetekben alkalmazható kétszer, ennél 
többször azonban soha.

Ha a lábdaganat azonban a testből ered, mint a 
vizkórságnál és vesebajnál, akkor nem szabad a gőzt 
alkalmazni. Mert a vizet a testből ugyan el kell távolí
tani, de nem a lábakon át, mert akkor mind odatódulna.

Az ülőgőz.

(Lásd „Vizkúrám" czimű könyvemet.)
Ezen gőz egyszerűségénél és jó hatásánál fogva 

igen ajánlható.
Használati utasítása a következő: tudvalevőleg 

minden szoba és árnyékszékben egy nagyobb edény 
van, ebbe egy-két kézzel gyógyfú lesz téve és ez vagy 
négy liter forró vízzel leöntve. Ekkor a beteg gyorsan 
ráül és alsó testét egy kendővel körülcsavarja, hogy a 
gőz el ne illanhasson. Ez az egész altestet átmelegiti, 
izzadásba hozza és nem tart soká, mire az altest tran- 
spirálni kezd és izzad.

A gőz tartama 18 — 24 perez; a beteg utánna 
ágyba fekszik, hol enyhén tovább izzad. De ne taka
rózzék be ez alkalommal túlságosan.

9
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E gőz többnyire meghűlés által okozott húgyre- 
kedésnél alkalmaztatok. Ezért hosszabb ideig engedjük 
hatni és utána sem alkalmazunk hideg öntést.

Sokan erre azt kérdezhetnék, miért más gő
zöknél igen és ezen gőznél nem ? Az ok igen egyszerű 
mert itt az oldásra és kiválasztásra erősebben lesz 
hatva, ennek tehát tovább is kell tartani, még pedig 
megszakítás nélkül.

Ágoston p. o. nem tudott vizelni; használta a gőzt 
és ez hasznára is volt, a görcsös állapot megszűnt 
és vizelési nehézségeket nem érzett; utána ágyba ment, 
kevéssé betakaródzott, és enyhén tovább izzadt. A gör
csök nem is tértek vissza. Ha azonban hideg alkalma
zásokat használt volna, az előbbi hatást ellensúlyozva, 
a görcsöknek és vele a bajnak újra helyet csinál.

Az ágyban azonban nem szabad túlságosan beta- 
karódzni. A meleg lassan-lassan szűnjék meg.

E gőz csakis akkor alkalmazható és használható, 
ha gyors kiválasztás szükségeltetik, igy gyorsan képző
dött betegségeknél megkeményedéseknél és az altest 
erősebb működési képtelenségénél.

Gyakran alkalmazni azonban nem szabad. Gyorsan 
képződött betegségeknél, a minők a hugyrekedések és 
görcsök, szükséges lehet két napon belül esetleg há
romszor alkalmazni, gyakrabban azonban soha. Más 
alkalmakkal heteukint legföljebb egyszer és csak a leg
ritkább esetekben szabad kétszer használni.

A gőz a vesékre is kiválasztóan hat. Amint azon
ban a főtömeg fel lett oldva, az öntések kétségtelenül 
jobban hatnak és a testnek is jobb szolgálatokat tesznek, 
úgy hogy a test edződve már önmaga is el képes tá
volítani a kóranyagokat.
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A teljes gőz.
(Lásd a 43-lk számú ábrát.)

Épen úgy mint az egyes testrészekre, az egész 
testre is lehet a gőzzel hatni és kóranyagok kigözőlög- 
hetése álta jó hatást előidézni, főleg ha a gőz ok és 
észeriien alkalmaztatik.

Már az ötvenes években ismertem egy orvost, aki 
egy u. n. izzasztószekrénynyel birt és még ma is létez
nek ilyenek. Magam is készíttettem egy ilyen szekrényt 
és önmagámon kisérléteztem vele; azt találtam, hogy 
tényleg pompásan lehet benne izzadni. Aki p. o. jó 
hájas, akinek czombjai jól ki vannak pólyázva, abból 
az ilyen gőz ki fog egyet-mást szívni.

Az izzasztó szekrény egy közönséges szekrény, mely
be a beteg ülve egész szépen belefér. Ajtóval van ellát
va, melyen keresztül a beteg a szekrénybe jut és felül 
egy nyílással, melyen fejét kidughatja. Lent a szekrény 
egy rostélylyal bir, mely alá a forró vízzel telt edény 
kerül; e rostélyon át jut a gőz a szekrénybe. A szek
rény hátulsó részén van egy kis tolózár, ezen át lesz a 
forró vizes edény a szekrénybe dugva.

Az edénybe nehány maroknyi szénavirág és forró 
viz jut. Miután azonban ez a gőz fejlesztésére nem 
elegendő, öt perczenkint, egy-egy megtüzesitett tégla vagy 
vas darab lesz a vízbe dobva.

Körülbelül 20—25 perc múlva a szekrény ki lesz 
nyitva, az izzadó kilép, egy rövid hideg teljes fürdőben 
részesül (vagy ha gyönge, úgy egy teljes mosásban), 
jól megmosakszik, felöltözködik és mozgást tesz. Ha jár
ni nem képes, természetesen le kell feküdnie, de a moz
gást czélszerübbnek tartom.

9*
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Bár a fej a szekrényen kívül van, mégis izzad, 
azért ezt is jól meg kell mosni, nehogy mocsok 
képződhessék.

Az általános gőz idült köszvénynél használ és egy- 
általtalán oly bajoknál, melyek vérmegülepedés vagy fel- 
torlódás által okozvák.

Gyakran alkalmazni azonban semmi szín alatt sem 
szabad, mert a testsejteket kitágítja és a bőrszöveteket 
is, azonfelül pedig a hőség tespedtté és elpuhulttá tesz. Ta
pasztalataim révén hetenkint egyszer, legföljebb kétszer 
rendelek teljes gőzt, a többi napokra pedig más alkal
mazásokat.

Ez a gőzfürdő a legegyszerűbb módja az ismert 
ozon fürdőnek, melynél a pátiens meg lesz izzasztva 
és aztán hideg vízbe mártva.

A hízottak számára még kijelentem, hogy Ők rend
szerint amúgy is petyhüdt testüek, a gőz pedig még 
petyhüdtebbé teheti őket s meggyőződésem, hogy teljes, 
fél- és láböntések sokkal jobb szolgálatokat tehetnek 
nekik. Ellenben mint a hideg alkalmazások felváltását 
a gőzt ajánlhatom.

Minő előnyösen lehet tehát az egész testre és annak 
egyes részére hatni! Minő kíméletesen lehet eljárni, 
ha csak egyes testrészek lesznek megizzasztva, ha a 
testnek magának erre szüksége nincsen.



függelék

Könyvünk zártával el nem mulaszthatjuk, ráutalni 
egy vállalatra, mely megérdemli az általános figyelmet; ez 
Stein-fürdöy krajnai gyógyintézet. Ez az intézet gyö
nyörű fekvéssel bir és „Stein“ városa közvetlen köze
lében a 2560 m. magas steini Alpesefc lábainál, melyeknek 
pompás fenyőlepte bérezel egész a fürdőig ágaznak el. 
Mintaszerűen ápolt park köti össze a vizgyógyintézetet 
az uszodával, a fürdőházzal, a füves és tornázó térrel 
és számos a fürdőhöz tartozó szálló házakkal. Á viz- 
gyógyintézet el van látva a Kneipp-féle gyógymódhoz 
szükségelt összes helyiségekkel és berendezésekkel és 
Dr. Varda Pál, kitűnő szakorvos vezetése alatt áll, a ki 
hosszabb ideig gyakorolt Kneipp plébánosnál. Az in
tézet forgalma folyton élénkebb és emelkedő. Stein fürdő 
1893. évi zárlistája 654 és a legutóbbi évadban 705 
vendéget mutat fel. Kneipp plébános maga utasítja a 
nála megforduló betegeket, különösen az monarchia déli 
részéből kerülőket ehhez az intézethez, mely szép fek
vésénél és minden tekintetben tökéletes berendezésénél 
fogva a Kneipp-féle gyógyintézetek között első rangú. 
Szép séták, kirándulások, hegyi utak, tiszta, zamatos 
alpesi levegő, pompás, tiszta hegyi forrásvíz, halászat és 
vadászat a fürdőtulajdonosok területén. Dijak : Vizalkal- 
mazás, betudva az ágyhasználást, fehérnemű, kiszolgá
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lás: naponta 60 kr. Orvosi honorárium igénybevétel 
szerint. Különös esetekben dijmérséklet. Ellátás : I. osz
tály : 1 frt 36 kr. II. oszt. 70 kr. naponta. Szobák 
40 krtól feljebb. Prospektusokat küld az igazgatóság.

*

Minden háztartásban ismerik annak fontosságát, 
hogy tartós, jó és e mellett jutányos áru házieszközök 
mennyire szükségesek. Ezt illetőleg a Geittner és Rausch 
(Budapest, VI. Andrássy ut 8.) hirdetésére hívjuk fel a 
figyelmet. E ez ég ugyanis, mig a legjobb kivitelű 
és legjutányosabb áru jégtartókat, tömlőket, fecskendőket, 
stb. tart raktáron, addig a vizgyőgymődhoz is szükségelt 
eszközöket, mint fürdőkádak, ülőkádak, vizdézsákat, és 
kannákat, zuhanyozőkat7 dézsaállványokat. fürdőszivacsokat 
stb. a legkitűnőbb minőségben állítja elő és a lehető 
legjutányosabb árban bocsátja a közönség rendelkezésére. 
Mindennemű háztartási és konyhaberendezési tárgyak 
nagy választékban kaphatók, az országos hírű, és solid 
gyártmányairól nevezetes ezég raktárában.

*
Alois Bolom. Vászon- és vászonáru-készitő Prága, 

Heuwagsplatz 4, hosszú évek óta foglalkozik a termé
szetes gyógymódhoz szükségelt czikkek előállításával, 
melyeket részben főtisztelendő Kneipp praelátus úrtól 
átadott eredetiek után, részben hosszú évi tapasztalatok 
nyomán maga készített el a lehető legtökéletesebb ki
vitelben — lásd a Priessnitz-féle haskötőket (Cholera- 
kötők). Fentnevezett maga volt a prágai Kneippegyesü- 
let egyik legelső megalapítója és vezetője.

*

A t. közönség különös figyelmébe ajánljuk Stern Jó
zsef a „három csillaghoz“ czimzett áruházát, Budapest Cal- 
vin-tér!., mely a maganemében akitünő megbízhatóságban, 
1860-ban történt megalapítása óta megszámlálhatatlan tanu- 
jelét adta. Nagy választékban szolgáltatja a legújabb divatu
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bel- és külföldi színes és fekete női kelméket ; elismert 
gyártmányú vásznakat és Schroll Benedek és társa-féle 
híres siffonokat. Asztalnemüek, kávés készletek és tö
rülközők, ágy- és asztalterítők, csipke és szövött füg
gönyök, flanell takarók és szőnyegek, valamint női- és 
férfi fehérnemüek legjutányosabb beszerzési helye.

*

Náményl Kálmán Budapesten, Koronaherczeg- 
utcza 17. szám, a szervitarend épületében. Függöny
csipke, fátyol, hímzés, paszomány, gomb, szalag, kö
tény, pongyolafőkötő és női pipere különlegességek, 
szövött és kötött harisnyák, keztyük és kendők, férfi
ing, gallér, kézelő és nyakkendők dús választékú gyári 
raktára. — Csipkék, függönyök, ingek, gallérok és 
kézelők tisztításra el vállaltatnak. Vidéki megrendelések 
gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

*

Kaiserbad Rosenheim. Az idegrendszer beteg
ségeiben (agy és hátgerincz) idegesség, bénulás, kedély
zavarokban szenvedők e vadregényes fekvésű, csöndes 
menedéket szívesen keresik fel. Minden oldalról erdős 
hegy vonalak védik a zord szelektől; éghajlata ennél
fogva közepes, enyhe, a nélkül, hogy elpuhitó, eleve
nítő, erősítő, a nélkül hogy zord volna. Ennélfogva csak
is nehéz tüdőbetegeknek nem ajánlatos a hidegebb év
szakokban, míg egyéb betegek pompásan üdülnek ben
ne. A gyógymódokhoz massage, gyógygymnatika, vil
lanyosság is alkalmaztatik legjobb eredménynyel, az or
vosságok pedig csakis elkerülhetlen esetekben használ
tatnak. Pompás gyógyeredményeket mutat fel továbbá 
az intézet emésztési bajok, gégebajok, asthma, vérke
ringési zavarok, elhízás, czukorbetegség, köszvény, vese- 
és hólyagbajok stb. eseteiben. Prospectusok kérendők.
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MAKLÁRY GYULA
SZABAD.

VEGYÉSZETI FESTÉKEK,

MÁZAK és LENOLAJKENCZÉK GYÁRA

BUDAPESTEN
T

Iroda és raktár : | Gyártelep :

VII., Dohány-utasa 12. | IV, Remete-utcza 3 sz.

Ajánlja gyártmányait u. m. 

LENOLAJKENCZÉT (firnisz),

MINDENNEMŰ VEGYÉSZETI FESTÉKEIT.

MÁZAIT (lakk),

borostyánból készült padlófény mázait,

kátrány-festékeit és mindennemű olaj-festékeit.

Továbbá dús raktárát

MINDENFÉLE FÖLDFESTÉKEINEK.

OLAJТА P ASZ



Legújabb a légszesz-izzóvilágitás terén a

„fyiamant“
JBéqszesz-izzóvUágitás. 

giamant- világítás tg
felülmúl.

giamant-vildgitds
lágitás.

giamant-vildgitds “5*2
szinü fényt ad.

giamant-vildgitds
пак felét.

giamant- vildgitás
ható.

giamant-vildgitds ̂ minden ülL
és magánhelyiségben, egyszóval tökéle
tesebb és olcsóbb, mint minden más 
légszesz világítás.

Egyedárusitás:

Treichlinger Miksánál
BUDAPEST, Szervita-tér 1. sz.

Számtalan kávéházban, étteremben, üzlethelyi
ségben és magánlakásban van már használatban.
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I А KNEIPP SEBESTYÉN j
Ц plébános úr által előirt trikók, testvédók legmeg- ^ 
0 bizhatóbb és legvalódibb gyártmányai E

IKIRCHKNOPF és ÁDÁlI
czégnél I

-----— BUDAPEST,  ------ I
Ferencziek-tere 7—8. sz. alatt találhatók fel. I

♦* §
§ A czég készséggel küld árjegyzéket és felvilágosítást g
Щ azoknak, kik ez iránt hozzá fordulnak. §
1 i

Kzxrrtjnsro

SASI TASSOS'
■ i LEGJOBB LEIBŐL KÉSZÍTVE,

valamint pólyák, spanyol köpenyek, Shawl-ок, boro
gatok, Priesnitz-féle tökéletesített has kötők, vászon- 
harisnyák, len-fonalak ; gyapjú-pólyák és harisnyák; 
vászon-ingek és nadrágok tökéletes, czélszerü ki

vitelben beszerezhetők

ALOIS BOLOM
vászon- és vászonnemu-készítőnél

PRÁGA, HEU WAG SPL ATZ 4.
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Fekvő helyzetben más személytől alkalmazva.
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A törvényileg és szabadon árusítható gyógy
szerek kaphatók:

Neruda Nándor
győgyíűszer-kereskedésében

Kossuth Lajos-utcza 7. sz.

A TÖRVÉNYILEG ENGEDÉLYEZETT

Kneipp-féle gyógyszerek jegyzéke
kívánatra bérmentesen megküldetik.
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A SZT.-MARGITSZIGETI

UDITÖYIZ
ORSZÁGOS FŐRAKTÁRA.

FRÜH ISTVÁN UTÓDA
tulajdonos Werner Adolf.

ifi

Főraktár és gyár: — Hauptniederlage und Fabrik :
II., Batthyányi-utcza 3. sz.

. sonnt.
SZIFONGYÁR.

Természetes ásványvizek raktára
ÉS PORITÓ-INTÉZET.

és

Erste Ofner Sodawasser-Fabrik,

it Miner;
Siphonmontirungs-

uncL jFul-verisirungs—A.xa.stalt.

Szt.-Margitszigeti üditóviz legkiválóbb 
és legegészségesebb ásványos savanyú viz. 

Telefon 90—97. szám.

s я
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Fenállás 1700. óta. Újólag berendezve 
1889 és 1893-ban.

Fürdő- és gyógyintézet

KÁISEKBAD
m

ROSENHEIM.
(Felső Bajorország.)

München-Salzburgi pályavonal.
Nagyszabású czélszeriien berendezett kiválóan

Kneipp-rendszerű gyógyintézet
Orvosi művezető Dr. mod. BERNHUBER azelőtt Wörishofeni 

fürdőorvos.
Hidegvizgyógymód. Szigorúan egyéni kezelés. Vizgyógyászaton kívül

Ásvány-, iszap-, sós- homok- és gőzfürdők. Testgyakorlás.
Egész éven át használatban.

-S>4 Prospektusok és közelebbi felvilágosítás ingyen és bérmentve szolgáltatta,

Ferd. Schweisgut, tulajdonos.

‘Valódi stájerországi

BORECZET
— Cegelső dijakkal Uitüntetve. ~

Sárga a 9 frt, vörös к 12 frt, 90-es és 92-es 
természetes borok 18 írttól 28 írtig.

92-es jótállás mellett valódi szilvorium 46 frt
90-es 54 „
92-es „ törköly 1 90
92-es n Geläger) OU

90-es n w „ cognac . 245 „

Ajánlja
Krawagna József

bornagykereskedő és szőllőbirtokos Pettau-ban.
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Pizsurnyi Lajos utódai
JANISOM JÁNOS és TÁRSA.

Budapest, VI. Цег., Proféta--uícza 7. szóm.

Légszesz- ésT vízvezetékek, központi fűtések, minden
nemű szellőztető készülékek, árnyékszékek, vizelők és 

szivattyúk berendezési és felszerelési gyára.
Melegvizet szolgáltató készülékek összekötve a fözőkályhával.

Mindennemű magánfürdők, gyógyintézetek, gőz , 
főző és mosókonyhák berendezése. 

Csatornázási vállalat és épület-bádogos műhely. 
Tervrajzok és költségelőirányzatok díj- és bérmentve készséggel szolgáltatnak.

Telefon 20—83. szám.
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Ajánlják legjobb berendezésű

kút szivattyú fecskendő
malomkő gyártmányaikat

/
NAGY RAKTAK

és szerszám
háztartási

és konyha-felszerelési eszközökből.
Szoba és kerti

TORNA-SZEREK
a Kneipp gyógymódhoz az összes kellékek 

raktáron tartatnak.
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Stein. Krajnai fürdő, g
(Va.s"u.tá.llom.á.s.) jj|f.

Kneipp-gyógyintézet. j
Lelkiismeretes, egyéni bajhoz mért kezelés, univ. med. gf§ 

dr. Varda Pál vezetése mellett; pompás sétautak fenyve- 
sekben ; felséges szépségű kirándulások, hegyi séták, terű- Wj% 
leti gyógyutak, elegáns gyógyintézeti ház nagy verandával, ЙЦ 
uszómedencze, fedett játékhely. Jutányos áru Lkások, egyes 
szobák 40 krajczártól feljebb a gyógyintézeti házban és a 
gyógyintézeti parkban levő négy villában. Gyepes tér és 
torna-terek; olcsó kitűnő vendéglő. Képes prospektusokát щ*! 
ingyen küld a gyógyintézeti igazgatóság.

Gognac
saját termésű borokból desztillálva. Utánvét 
mellett, bérmentve szállittatik minden posta
állomásra 3V4 literes kosárüvegekben, újabb 
8 frt, régi 12 frt árban.
Jótállás mellett valódi természetes 
borok, boreczet, szilvórium, törköly 
és boróka-pálinka legolcsóbb be

szerzési helye.

Xravagna József
ezőllőbirtokos Pettauban, Stájerország.

mm
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Hirmann Ferencz
érczöixtő cLe

Budapest, VII., Csdnyi-utcza 9. sz.
K.észit:

gőz-, viz- és légszeszvezetékekhez szükséges réz
árukat, bor- és sör-szivattyu, úgyszintén min
dennemű csapokat. Elvállal réz-, érez-, horgany- 
és pakfong-öntvényeket minta vagy rajz szerint, 
úgyszintén horgany-diszöntvényt, bádogosok, fel

irati táblákat czimfestők részére.
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Elismert legtisztább alkalikus

asztali- és gyógy-viz
orvosi tekintélyek tapasztalata szerint kiváló gyógy- 
hatással bir köhögés és rekedtségnél, tüdő-, 

gyomor- és hólyag-hurutnál.
Borral vegyítve felséges ital.

helyben minden fdszerkereskedonél.
Magyarországi főraktár:

Bauer Lajos és testvére
Budapest, Arany János-utcza 9-ik szám. ф
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es. és kir. udvari divatáru szállítók.

I

I

Modes Confections et Articles de Luxe

POUR DAMES.

Őcs.ésl<. fensége 0ofil3 főlterczegnő
udvari szállítói.

Ő к fensége Koburg £uiza fyerczegnő
udvari szállítói.

Budapest,
Váczi-utcza 17. szán?.

£f?on,
25. Rue du Bat d’Argent.

Paris, Condon,
45. 47. Rue d’Hauteville. 7. Hart Street Wood Street.

i885. Országos kiállítás
bíráló tag.

KORONÁS ARANY ÉRDEMKERESZT.



KNEIPP MALÁTA-KÁVÉ
NAGY RAKTÁRA

EREDETI CSOMAGOLÁSBAN VÉDJEGTGYEL

AJÁNLJA

FŰSZER, BOR, CSEMEGE és ÁSVÁNY YIZKERESKEDÖ
BUDAPEST,

KOSSUTH LAJOS UTCZA 19. SZÁM

AZELŐTT HATVANI- ÉS MAGYAR-UTCZA SAROK.

Továbbá ajánlj а dúsan felszerelt üzletét, mit 
1876. évben alapított. Elsőiendü bevásárlási hely 
mérsékelt árak mellett. Minden tekintetben meg
bízható jótállással.

LITTKE pécsi pezsgőgyáros
esász. és kir. udvari szállító főraktárosa

Eladás és minden irányban való szállítás a Littke czég 
eredeti árjegyzéke szerint számítva, nagyobb rendelésnél ár
kedvezmény.

-Á^rjeg^rzék: bérmentve.

Vidéki rendeletek gondosan és ponto
san lesznek eszközölve.

í
______________________________________________________ У
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Kneipp-féle vászon- és fehérnemű.

Grand magasins de

JOSEF KUNZ & C°
BUDAPEST, V., DEÁK PLATZ.

Bien assortis de lingerie, linge de table, tapis, ri- 
deaux et couvertures, trousseaux et layettes.
Smmértagemenís d’hotels et de restaurants.

GQ Elsőrendű vásznak és asztalnemüek, •
I kész fehérnemüek, szőnyegek és függönyök ;

NAGY RAKTÁRA. j
Kelengyék és szálloda-berendezések. \

KUNZJÓZSEF és TÁRSA |
cs. és kir udvari szállítók

ш. kir. szab. nagykereskedők és fehérnemű gyárosok 
BUDAPESTEN,

V., Erzsébet- és Deák Ferencz-tér szögletén. 

!K!neipp-féle vászon és fehérnemű.

i»!

Grosses Lager der besten
Leinwände и. Tischzeuge, Herren-, Damen- 

u. Kinderwäsche, Teppiche, Vorhänge bei
JOSEF ZKLTTJXTZ &C Oo.

BUDAPEST, V., DEÁK-PLATZ

Vebernahme ganzer Brautausstattungen. Bester Be
zug für Hotel- ii. Restaurant-Einrichtungen.

е©вг«ев©«е©еее5се©ев*эе®©ев©сео«в©ве©*
Kneipp’sche Leinwand u. Wäsche.
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Kneipp lelkész gyógyfűvei
valamint minden orvosi növény frissen és gondo

san egybegyűjtve!

Állatgyógyászati czélokra
minden szer a legjobb minőségben. Gyógyfüszer- 

kereskedés kicsiben és nagyban.

Roth Gáspár utóda
Weinkopf Mihály

Megrendelések postafordultával intézteinek el.
árjegyzék ingyen és bérmentve.

FQRÁKIÁB
kölcsönző-intézet.

Kr-

A bécsi zongorakészitők J

elsi ipar-siovstkeietel
IV., Váczi-utcza 24. szám, félemelet. ^
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TERMÉSZETES

VÁSZON-FEHÉRNEMŰ
FONOTT ANYAGBÓL

KNEIPP SEB. PLÉBÁNOS UTASÍTÁSA SZERINT
Ezen tartós és kitűnő vászonszövet 

a legtágabb körökben tért hódított és a 
testi egészségre való rendkívül jó hatá
sánál fogva a gyapjúból való trikot-ké- 
szitményeket forgalmi kelendőség tekin
tetében nagyban felülmúlja.

A ki viselte már ezen kellemetes, té
len is meleget tartó fonott szövésű alsó 
ruhát, aligha fog többé másféle készít
ményeket felvenni.

A mi fonott vászonnemünk úgy Né
metországban, mint a külföldön utánzat ellen törvényileg védve 
van és csakis a fenti védj egy gyei ellátott czikkek valódiak.

(Mechanikus vászonfonóda (Memmingenben,
vászonfonási- és szövési-részvény-társaság.

FŐRAKTÁRAK:
Oberhesseni: H. L. Berek. Alsfeld. Észak-Németországi: 

Schumacher Emil, Bielefeld. Bajorországi: Rozner és Seidl, 
München. Rheinpfalzi: Kirchner & Co. Mannheim. Württemberg!: 
Würt. keresked. szövetkezet, Stuttgart. Stíriai: Beyerl Jos. Gräcz. 
Felső-Ausztriai: Reintiger Ferencz, Lincz. Bécsi: Raunegger 
Vilmos, Lichtensteg 4. sz. Svaiczi: L. Langner-Fréy, Solothurn. 
Hollandia és telepitvényei: A. Schröder & Со. Haag. Wöris- 
hofen: Bischoff H. a fürdőházak között.

RAKTÁRAK:
Augsburg: G. Reinhardt Darmstadt: Aug. Schwab. Frank

furt : a. M. J. & A. Sulzbacher, Liebfrauenstrasse 8.; Ludwig 
Zettelmann, Gr. Bockenheimerst. 37. Hanau: Fridrich Faber. 
Karlsruhe: Aug. Schulz. Landshut: Max Thalmayr. Mannheim: 
Karl Morje. Memmingen: F. W. Häring z. tiefen Laden. Nürn
berg: Gg. Eisenbach. Nyitra: Eman Fach. Passau: Gg. Wim
mer. Regensburg : J. Stobel. Strassburg : i. E.: J. L. Erlenbach, j 
hoher Steg. Wiesbaden, Mainz és környéke : W. Thomas Weberg. j 
23. Würzburg : M. Pli. Seisser. 1

>nnev^



Budapest,
1Л7\ ker-, *Vá.rosh.á.z-u.toza 4. sz.

M. k. országos üvegfestészeti műintézet.
Elvállal

föemplomablakok festészetét
minden modorban, egyszerűtől a legdíszesebb kivitelig. 

Ugyszinte

lépcsőház, étterem, hálószoba
és

Щ veranda-ablakok festészetére. Ц>
------------- XhS-------------

Továbbá

üveg maratás (Edzés) ablakokba, aj
tókba, könyv- és ebédlő-szekrényekbe.

Ugyszinte

színes üveg ólommal való össze
illesztés fenti czélokra a legj utányo- 

sabb árak mellett.
ÉPÜLET-ÜVEGEK, MANNHEIM! TÜKÖR, TÜKÖR-ÜVEG

mindennemű

belga - cseh., f \x"vott
és

öntött tábla-üveg dús lerakat a.
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Wajdits Ülándor

Szí. család l^aíH- l^öirpv- és mül^eresl^edés
BUDAPEST

Üllői út 21-dik szám.

Ajánlja jól berendezett

i
színes fametszetü, úgy fénynyomatu

különféle nagyságú, úgy kötésű

=■ IMAKÖNYVEIT, Я=
OLVASÓIT, OLVASÓ-TARTÓKAT,

öntött és faragott szobrokat,
ÉRMEKET.

Jeruzsálem! olvasókat,
hímzésre való

házi áldásokat.
Kiválóbb both- naptárait hiaclóhivaíala.

Újabban megjelent:

Yogi Máté Szentek élete füzetekben.



Hazslinszky-féle vas-phosphor-albuminát-szörp!
Ezen uj készítményem által a szenvedő emberiség egy kitűnő 

hatású gyógyszer birtokába jut, mely hivatva van az eddig ismert 
bel- és külföldi összes vaskészitményeket kiküszöbölni, mert kitűnő 
hatásra és eredményre nézve messze túlszárnyalja.

Ily előnyös összetételű szer a gyógyászatban eddig még nem 
szerepelt.

Mindenki előtt ismeretes a vasnaJc és fehérnyének nagyszerű 
vérjavitő, vérkészitö hatása, s e szerek még összekötve phosphor- 
ral, minden eddig ismert hasonló készítményt felülmúlnak.

E kellemes ízű és könnyen emészthető készítményemben mind
azon hatások, melyek a vas, a phosphor és a fehérnye adago
lása által elérhetők, együttesen és teljes mértékben megvan
nak, miért is mindazon betegségeknél, hol az említett gyógyszerek 
javalva vannak, készítményem által a legtökéletesebb eredmény és 
siker érhető el.

Angolkóros, görvélykóros, vérszegény gyermekeknél a
hatás bámulatos, a gyermek bármily gyenge, rövid idő alatt vidám, 
lesz, — izgatottsága, görcsös köhögése, álmatlansága megszűnik és 
egészen uj életre ébred.

Felnőtteknél a legmagash fokú anaemiát (vérszegénység) 
rövid időn megszünteti, a legnagyobb fokú idegességet rögtön csil
lapítjaf az étvágyat emeli és a vérszegénységnél mutatkozó 
levertséget, gyengeséget és álmatlanságot mintegy varázs
ütésre eltünteti.

Adagolása gyermekeknél 2, felnőtteknél 3 kávés kanállal na
ponta. — Ára 1 üvegnek 1 frt.

Növény labdacs!
Ezen kitűnő összetételű labdacsokból, mely csupán növényi 

alkatrészekből áll, felnőtteknek elég 1—2 darabot bevenni, hogy 
a legmakacsabb székrekedést megszüntesse, mindamellett sem gör
csöket, sem csikarást nem idéz elő.

Számtalan eset bebizonyította azt, hogy ezen labdacsok az eddig 
ismert hasonnemü készítményeket minden tekintetben felülmúlják, ára 
egy doboznak 10 kr.

Az „ Antisepticon-szájviz“ fölötte áll az eddig készített összes 
szájvizeknek, mert mig azok inkább pipereczikkek, az „ Antisepticon- 
szájvizu a mellett még orvosilag elismert kitűnő gyógy hatással is 
bir. Az „Antisepticon-szájviz" kellemes savanykás ízű, a szájat a 
foghust és fogakat állandóan tisztán és egészségesen tartja, 
az odvas fogak üszkösödését megakadályozza, a szájbűznek 
keletkezését lehetetlenné teszi, s a mennyiben savtartalmának egy 
kis része a lenyelt nyálka által a gyomorba jut, ennek savtartalmát 
növeli, tehát ezáltal az emésztést elősegíti s a gyomrot eh'ősiti.

Ára egy üvegnek 50 kr.
Megrendelhető minden gyógyszerésznél és a feltalálónál

HazsHnszky Károly gyógyszerésznél
Budapesten, VIIIj Sándor-tér.



Az Auer-fény világítással járó j 
I megtakarítások. j

Oly korszakalkotó, találmány, mint gázizzófény, tulajdon:
I képen nem szorul magyarázatra, mint más használati tárgy, 
j miután világitó hatásai eléggé szembetűnők. De a legjobb czikk 

kelendősége is növekszik, ha annak előnyeit a közönség fel- 
! ismeri, miért a gázizzófénynek a közönség legtágabb körében 

való ismertté tételére, minthogy azt még sok helyen villamos 
világításnak tartják, arra határoztuk el magunkat, hogy néhány 
rendelkezésünkre bocsátott gázfogyasztási könyvből, a közön- 

I séges pillangó lángzó és az Auer-féle gázizzófény alkalmazása 
i mellett fogyasztott gázmennyiségeket hitelesen megállapítsuk és 
I meggyőződésünk, hogy a közönség a gázizzófény előnyeit ezen j 
I adatokból legjobban fogja fölismerni. Megjegyezzük, hogy az j 

Auer-féle gázizzófény 4—5 szőr akkora fényerővel bír, mint a 
közönséges pillangó lángzó vagy villamos izzólámpa s azon 

I kívül a szemre nézve kellemes csendes lángja van. Renk tanár 
I a halle-i egyetem egészségügyi intézetének igazgatója, a német 
! birodalom összes iskolái számára ajánlotta a gázizzófényt s a 
I német kormány az összes állami iskolákban annak alkalma

zását elrendelte.
I Hogy az Auer-féle gáz-izzófénv égők szakszerű tisztántar

tása, illetve tisztítása iránti sokoldalú kívánságoknak eleget te
hessünk, elhatároztuk, hogy mi a tőlünk vett égők tisztítását 
f. évi deczember hó 1-től kezdve kizárólag e czélra alkalmazott 

I közegeink által a t. közönség érdekében eszközöltetjük és pedig j 
I évi 1 frt díjért minden egyes égetőért, mely félévi részletekben 
I előre fizetendő.
j Fogyasztók, kik egy helyiségben 25-nél több égetőt tarta- 
! nak, a tisztítási díjnak 25°/0-át élvezik engedménykép.

Felkérjük tehát a t. érdekelteket, kik az égők tisztítását 
j közegeink által óhajtják eszközöltetni, miszerint ebbeli kíván

ságukat f. hó 15-ikéig igazgatóságunkkal közölni szívesked
jenek, mire a tisztítást nyolcznaponkint eszközöltetni fogjuk.

A magyar Gáz izzófény Részvénytársaság igazgatósága.
Budapest, IV., Aranykéz-u. 6. sz.



RTZ ALA,
papír-, író-, rajz- és festő-szerek raktára 

BUDAPEST,
Kossuth Lajos-utcza 4. sz. Drchcr-palota.

Nagy választék

aquarell és olajnyomatu gépekből,
eredeti olajfestmények keretben,

emlékkönyvek, irómappdk
finom kivitelben.

Imádsáps könyvek és faldiszek.
Divatos levélpapír *-

díszes dobozoltban.
—<$>—

Legnagyobb választék

a papír-virág készítéshez
való kellékekből.

Krétarajzok fénykép utáni rajzolása
elvállaltatok, kivitel és hasonlatosságra legfőbb 

gond fordittatik.
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Alapittatott 1848-ban. **-

4
Klement János veje

GRÖBER LAJOS
kosáirfozxocLája.

ajánlja kerti kosár-bútorait utazó kosarakat stb.

Budapest,

IV. kér., Kig-yó-uteza 6.
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Műhely:
VII. kér., Nefelejts-utcza 28

-8><8-

Képes árjegyzékek bérmentve



Swadlo Ferenczj
épület- és műlakatos-ttzlete g

Budapesten, VI. kér., Lehel-utcza 8- szám, |
a Ferdinánd-bid közelében. Ц

Kiválóbb gyártmányaim:
Hullámzott aczéllemezböl való, leg
újabb szerkezetű szabad, görredönyők,

BLAZICEK és В R E С К A féle
■«— > szabadalm. töltö-kályliák, ^— 

saját szabadalmi!

központi intés-berendezések,
mindennemű

takaréktüzhelyek és épület-vasalási czikkek, 
épület- és mülakatosmunkák, szab. kémény
toldalékok, a füstnek kéményekből való biztos el
távolítására, tégla- és vakolat - felhúzó - gépek,

stb. stb.
- -

Képes árjegyzékek- és költségvetésekkel a leg
nagyobb készséggel szolgálok és azokat bérmentve

küldöm.



1111 JÓZSEF
czementáru-gyára, 

építési anyagok raktára 
BUDAPEST, VII., Rotte nbiller-utcsa 13. ss.

Vállalkozik:

Granitterazzo, Betonírozások,
Csatornázások,

(Szökőkutak, Cementlapok és
(Bogaik íapokkoíi

köve,zések elkészítésébe stb.

Raktárt tart:

Reramit lapok Relheimi lapok
Mettlachi lapok,

Terracotta-áruk,
(Köíedélpép, Xüzálló téglák,

Kémény rakvány okból stb.
Gyári raktára a gartenaui Portland! cement és 

vízhatlan meszgyárnak.

Mennyezet (Stuccatur) nádszövet-raktár.

щадима

ШШ



Hazánk legkedveltebb savanyu vize.
Borral használva kiterjedt kedveltséginek örvend

a mohai

forrás.
Legjobb asztali és iiditőital. Kitűnő szolgálatot tesz emésztési 
_______________________ zavaroknál._______________________
A Kolera-megbetegedés ellen präservativ gyógyszer

nek bizonyult.
Friss töltésben 

mindenkor kapható Édeskuty L. cs. és kir. és szerb 
kir. udvari szállító

nál Budapest.

Úgyszintén minden gyógyszertárban, fuszerkereskedésben és vendéglőben.

„Margit661

gT3rógr37-viz

(Magyar Selters).
Kipróbált, elismert gyógyszer a tüdő, gége és a gyomor

bántalmainál. Т.л1 ama betegségek alkalmával édes viz
helyett kitűnő gyógyszer.Ragályos

Borral használva általános kedvességnek örvend.

Édeskuty L.
Kapható minden gyógyszertárban, füszerkereskedésben és vendéglőkben.

Kizárólagos 
1őraktár

cs. és kir. és szerb kir. 
udv. ásványvíz - szállító

nál Budapesten.
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LOHR MÁRIA
EZELŐTTI

KHQNFUS1
CSIPKE-, VEGYÉSZETI-,

TISZTÍTÓ- és festészeti-intézete

4] BUDAPEST. к

Főüzlet:

УIII, kerület, Baross-utcza, saját liáz.
Fióküzletek.:

IV. kér., Ferencziek-tere 4. szám.
V. kér. Dorottya-utcza 8- szám.

VI. kér., Andrássy-út 16. szám.
VIII. kér., Józseí-körut 2. szám.

Legmegbízhatóbb minden ezen szakmába vágó 
munkák végzésében. — Pecsétes és piszkolódott 
ruhák, csipkék és szövetek vegyileg tisztittnt- 
nak. Öltönyök fejtetlen állapotban is festetnek.

GYORS SZOLGÁLAT, JUTÁNYOS ÁRAK.



4 hum, sznvonum, torKoiy, minaennemu iikl_ _ _
♦
+

♦
♦

+
4

hideg úton minden készülék nélkül előállítható

WATTEBICH ARNOLD
Budapest, Dohány-utcza 5. sz. (a kék golyóhoz) 

jutalomdijazott esseneziái által.
Viza hólyag, savtalanitó por, bor szesz, derítő 

^ por és mindennemű bőrbetegségek elleni szerek 4 
^ raktára. Dugaszok, gummitömlők. ^

t Sörmérő készülékek folyékony szénsavval is. ф 
^ Kezelési utasítások és árjegyzékek ingyen. Ф

Dr. Pajor Sándor
vezetése alatti

BUDAPEST,
VII. kér., Szentkirályi-utcza 14. szám.

Kneipp-rendszerü fürdőzés, 
Massage, villa. ozás,

Charcot-féle függesztés stb.
— Nyitva egész éven át. —___

Ideggyógyászat vízkára által.



Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
hogy

Sracfíoma - rendelő 

intézetemet

Szegedről Budapestre (Dohány-utcza 58. 
szám, a New-York palotával szemközt)

helyeztem át. Intézetemben sajátos, több éven 
át kipróbált gyógymódommal képes vagyok 
a trachomát (egyptomi szembetegségei) 
minden stádiumában, eltérőleg az eddig használat
ban levő (lapis, kékkő és sublimát) gyógy
módoktól biztosan, fájdalom nélkül meggyógyítani. 
Heveny és még nem kezelt esetekben a teljes 
és végleges gyógyulás rendesen már hat hét 
alatt következik be. Idült esetekben a gyógy- 
tartam a kóros elváltozások mérsékétől függ; 
rendes körülmények között azonban három 
hónapnál több időt nem igényel.

Rend. a betegek felvétele:
délelőtt 8—9-ig és délután 2—3-ig.

<2>r. Srünßlatt Samu,
az összes gyógytudományok tudora.



Császárfürdő Budapest.
Gőz-, iszap-, kő-, kád- és tőrök fürdőkkel, a melyek mindenike, valamint a pompás 

uszodák, kizárólag kénes-, kő- és langyos forrásokkal vannak táplálva.
8 hőforrása naponkint majdnem kétszer annyi forró vizet (60— 
60*76°C.) szolgáltat, mint a többi budai fürdők hőforrásai együttesen.

Gőzfürdője a maga, nemében páratlan!

Шё
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Fürdőinek gyógyhatása évszázados hirü; az ízületek és izmok 
csúzos bántalmai, idegbajok, a férfi és női ivarszervek mindennemű 
bántalmai, izzadmányok, vérszegénység, fémmérgezések stb. és a 
súlyos betegségek utáni visszamaradt általános gyengeség eseteiben. — 
Az ivó gyógymód: emésztési zavarok, idült gyomorhurut, máj-, lép
és vesebántalmakat és alhasi pangás eseteiben. — A belégző gyógy
mód : (inhalatio) az orr és a szájüreg, a gége és a légcső hurut о s 
bántalmainál. — Női bajok ellen a sós-, láp- és Ing-fürdők kiváló 
sikerei alkalmaztatnak. — Massage és villanyozási gyógymód. — 
Állandó fürdőorvos: Dr. Diescher Ferencz specziálista nőorvos. — 
200 lakószoba (60 krtól 3 frtig) melyeknek nagy része a fürdőkkel 
zárt — télen fütött folyósók által vannak összekötve, miáltal a téli 
gyógymód veszély nélkül használható.

Kávéház, étterem, sík és hegyi sétahely.
Naponkint kétszer katonazene. — Gyógy- és zenedij nincs.



T. KIRCHNER ENDRE
arez ápoló és ifjitó arczkcnőcse és arezpora rá

hatására nézve minden eddigi hasonló szereket fölülmúl s még 
korosabbaknál is feltűnő eredménynyel jár. Az arezredőket és 
annak her vadságát eltünteti s egészséges, üde, viruló kinézést 
kölcsönöz. El távolit a legrövidebb idő alatt bőrkiütéseket, atkát, 
persenéseket stb. Továbbá Kirchner arezpora, egyrészt a lég 
külbehatásától óvja meg az arezot. másrészt tündöklő kinézést köl
csönöz a nélkül, hogy az arczpor használatának felismerhető jelei 
látszanának. Mindkét szer teljes jótállás mellett teljes ártalmatlan.

• Arczporom kapható háromféle sziliben: fehér, rózsa- és о 
sárgás szinben, utóbbi igen barna vagy kreol-bőrű hölgyek ré
szére. Egy nagy doboz ára 2 korona 40 fillér, egy közép doboz 
ára 1 korona 20 fillér, egy kis doboz ára 00 fillér. Arczkenőcs 
nagy tégely 2 korona, arczkenőcs kis tégely 1 korona 10 fillér. 
Eau de Toillete (mosdó) 2 korona 40 fillér, fog- és szájvíz 1 ko
rona 20 fillér, Anatherin-szájviz 1 korona 00 fillér, növény-fogpor
1 korona, fogpép nagy tégely 1 korona 40 fillér.

T. KIRCHNER ENDRE illatszerkereskedése
■ Budapest, Granátos-utcza ö. szám. ■ -

Kapható egyedül a készítőnél.
• ' e

GYÓGYNÖVÉNYEK,
GYOM OR FŰ, WÜHL HUBER, TÁPANYAGOK,

továbbá

A WURZBURGI ENGELAPOTHEKE (ОкшеМашШег)
KÜLÖNLEGESSÉGEINEK

EGYEDÜLI SZABADALM. RAKTÁRA MAGYARORSZÁG RÉSZÉRE:

a K. D. K. HOFAPOTHEKE (cs. és kir. udv, gyógyszertár)
SALZBURGBAN.

mm' RENDELÉSEK KÖZVETLENÜL ODA INTÉZENDŐK. '9Ш

A CZÉ6ET TESSÉK PONTOSAN MEBIEIÖLNI.



RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG

BTJ'iD^BBST-ZKXbB.AZbT'Z-^.
------- о—43 •>—t--------

AJÁNLJA DÚSAN FELSZERELT RAKTÁRÁT

PETROLEUM-, GÁZ- ÉS VILLAMOS LÁMPÁKBAN
ízléses kivitelben, eredeti gyári árakon.

M. HERMANN-féle

SZABADALMI. VILLAMLÁMPÁK.

GÁZÓRÁK, VÍZMÉRŐK (Schinzel szabad.)
GÁZFÜTŐ- ÉS FŐZŐ KÉSZÜLÉKEK.

VASIT! KOCSIK OLAJGÁZVILÁGITÍSI BERENDEZÉSE. 

GŐZFERTŐTLENITŐ-KÉSZÜLÉKEK (Dr. Könyöki és Kutsera szab.)

VASBUTORGYÁROSOK RÉSZÉRE SZÜKSÉGES

VASÖNTVÉNYEK TISZTA KIVITELBEN, OLCSÓ ÁRAKON.

RAKTÁRAK BUDAPESTEN:
V., Gizellatér 1. szám. VI., Terézkörut la. X. Jászberónyi-út. 

POZSONYBAN : Lőrinczkapu-utcza.
A--------------------------------------------------------------------- К



Az Osztrák-Magyar Monarchia
hivatalos vasúti térképének

Állomási jegyzéke.
Lezáratott 1894. évi május 31-én.

A részes vasúii intéző ségek ellenőrzése mellett szerzé és szerkesztette :

KOCH HENRIK.
TARTALMA: Oldal

Előszó............................................................. 2—3
Magyarázat .... ......................... 4—6
Ausztria, Bosznia és Horczegovina . . . 7—38
Magyarország . . . ... 39—60
Az összekötő vasutak kilométermutatója . .61 — 63

Ezen jegyzék minden hóban megujíttatik. mihelyt a, 
nyomdaköltségek hirdetések által fedezve vannak.

A vasálí térkép miniéi vasúti állomásáéi beszerezhető.
Vasúti térképünk főczélja, hogy minden 

állomás a legrövidebb útiránynyal együtt gyorsan 
legyen feltalálható. Szükséges továbbá, hogy a 
szerkesztés költségei minél csekélyebbek legye
nek, hogy minél sűrűbben lehessen megújítani az 
újabb kiadásokat. Ebből kiindulva, kérem az álta
lános szives közreműködést, hogy a legközelebbi 
kiadás teljesen hibáktól ment legyen. A költsé
gek megszerzésénél pedig olykép juthatnánk czél- 
hoz, ha a t. állomási főnök urak az Avizó kihor
dókat bíznák meg a hirdetések gyűjtésével, mely 
tevékenység által a havonkénti megjelenés bizto1 
sitva volna. Díj: egész oldal 40 frt, У2 oldal 
20 frt, V4 oldal 10 frt, V8 oldal 5 frt egy évre, 
melynek befizetése után a térkép jegyzékkel 
együtt ingyen szolgálta tik ki. Minden ez ügybeni 
levelezés következő czimre intézendő:

Ъ/L. kiT. á.llam.-vasutak. Igazgatóság.
A „Vasúti térkép“ szerkesztőségéhez.
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GRESHAM
ÉLETBIZTOSITÓ-TÁRSA SÁG.

------—------

A társulat igazgatósága egyik legújabban megtartott ülé
sében, különféle a biztositandók érdekeit nagyban előmozdító 
újításokban hozott határozatot. így többek között el lett hatá
rozva, hogy a kötvényeknél 15 év tartama alatt, kölcsönvételek 
és visszavásárlások már a második évi járulék befizetése után 
engedélyeztetnek. Továbbá, hogy oly biztosítások, melyek 13 
hóna]) óta vannak érvényben, ebből akkor sem veszítenek, ha 
a biztosított egyén halála öngyilkosság, párbaj vagy bírói ítélet 
által következnék be.
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GYÓGYCZÉLUK1ÍA
A

LEGFINOMABB SZESZ

KAPHATÓ A

GSCHWINDT-féle
SZESZ-, ÉLESZTŐ-, LIKŐR- ÉS RUM-GYÁR

RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG

BUDAPESTEM.



NAGY RAKTAK
a.q.uarell-,

tabus-, majolika-, porczellán-, zománczfesték-
és

festő-sz erekből,
festendő

majolika-edény, fa- és zománcz-tárgyakbúl.

MAJOLIKA- és PORCZELLAH-ÉGETÉS-

KREVTLE FERENCZ
ezelőtt WOCZASEK KORNÉL

FESTÉK-KÜLÖNLEGESSÉGEK KERESKEDÉSE
BUDAPEST,

IV, Károly-utcza (Laktanya-épület- 11 ez.)

GROSSES LAGER
von

Aquarell-, Tuben-, Majolika-, Porcellain- und Email-Farben,
HVCalu-teixsilieiD.,

sowie von
Majolika-, Holz-, und Email-Gegenstände 

zum Bemalen.
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KNElPP-féle

Ölz testvérektől (Gebrüder Ölz)
BREG-ENZBEN

piros négyszegletű csomagokba pakkolva. Kneipp plébános úr 
arczképével ellátva, Dr. Eugling a feldkirchi mezőgazdasági 
vegytani kísérleti intézet igazgatója által kiállított 892. számú 
szakvéleménye szerint oly készítmény, melynek íze és illata 
hasonló a babkávéhoz és teljes élvezeti értéke mellett a maláta 

teljes tápláló erejével bír. Nagy előnynyel használatik e

>
>

>

I
Kneipp Maláta-Kávé £

pótkávé gyanánt. 4V2 kilós csomagokban 2 írt 10 krjával
bérmentve küldjük. I

I
%

\
í

I

cLICHÉKET,
hirdetések, árjegyzékek, könyvek, szak- és 
hírlap, egyáltalán mindennemű nyomtatvány 
képes kiállítása számára legjobb kivitelben 

és legolcsóbb árakon elvállal és készít

FISCHER LIPÓT
chemigrafiai müintézete

% Budapest, IV. kér., Ujvilág-utcza 10. sz.
% Vidéki megrendelések is pontosan eszközöltetnek.
%

I

I
I
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в Haimbach János

*4

Posztókereskedése
j£± „FEKETE KUTTÁHOZ-

Váczi-utcza 8. szám.
Raktár mindennemű

posztó- és gyapj aszővet-kelmékben
a legjobb minőségben és legolcsóbb árakon.

zum

m
EZELŐTT

1

II

a
яTuchhandlung

SCEW^lBZERT bettiste

|| Waitznergasse Hr. 8-
Щ Lager aller Gattungen

li Tuch- u. Schafwoll-Stoffe II
*£ fif
jj| in den besten Qualitäten und zu den billigsten Preisen.

Is



Kneipp lelkész
= összes gyógyszerei
raktáron tartatnak és

-1

mt

i:
megrendelésre asonnal elküldetnek gr

FILO JÁNOS |
Szt.-Keresztély czimü gyógyszertárából

Budapest, Mátyás-tér 3[c szám.

Továbbá ajánltatik:
t>

ущелщ&чя iä.W'J
legjobb szer szeplő, sömőr, májfoltok, forrósági 
pörsenések, bőratkák (Mitesser), kiütések ellen és 
általában a bőrnek minden tisztátalanságait gyor

san és biztosan eltávolítja.
—22 Ára egy tégelynek 50 krajczár. 2"

5iörszépitö szappan Ц:
я kenőe.scsel együtt használandó. Ára 50 krajczár. ^

Vértisztitó labdacs |»
1 doboz 20 krajczár, 0 doboz 1 forint

HiáLbizzELcLáLS elleni por |*
1 doboz 1 forint. ü*

Ferenczpálinka sóval Ш.
1 üveg 70 krajczár.

HOTAB-FOS Ш

kitűnő minőségű, 1 pléh-doboz 40 kr., 1 kilo 2 frt.



2Hzfiúrám
35 évi tapasztalat alapján a betegségek gyógyítása czéljából

és az egészség megóvására 

KNEIPP SEBESTYÉN.
Szérzö arczképével.

Számos illuLsztráczióxral a szövegben 
ára 1 írt 80, kötve 2 frt 20.

KL3STBIFF SEBESTYEN
Összegyűjtőt előadásai

a betegségekről és azok gyógyításéról

JÓZSEF FŐRERCZEG
О császári és királyi Fensége előszavával 

ára 1 frt 80, kötve 2 frt 20,

A gyomor és a bél betegségei
és azok alapos gyógyítása

a természetes gyógyitómód alapján.
Függelékül: A fogak és a száj ápolása.

Hazai és külföldi tudósok nyom iín irta :

Med. Dr. BAJÁN M.
-Ára GO kr, = 1 korona SO fillér.

Korunk nagy betegsége :к idegesség; és az idegbetegségek gyógyítása.
Irta: Dr. Möbius Pál tanár.

Ötöclilr ezer I -Ára GO Irxajczár.

A tüdőbetegségek gyógyítása.
NIEMEYER orvostanár nyomán a nagyközönség számára,

Ára 60 kr.
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MÁRKUS SAMU KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPEST. GYAPJÚ UTC2A 6.
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