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LEGl\iÉLYEBB 

TISZTELETE S HÓDOLATA 

JELÉtrL 

A SZERZŐ .. 

Nagyméltóságu Gróf Ur, 

Kegyelmes Uram! 

Uj eszmék, uj rendszerek, melyek kiváltságos 

elmék szüleményei , rendszerint szellemdús férfiak 

keblében ébresztenek eleinte figyelmet, később érdem 

szerinti rokonszenvet. 

A halhatatlan Hahnemann magasztos eszméje is 

csak ily lelkes férfiak által karoltatott fel mindenütt 



és midőn e tekintélyes férfiak élén ExcELLENTlÁD 

nevét van szerencsém említeni: e nagy név előtt mély 

tisztelettel hajoland meg minden hazafi, ki EXCEL-

LENTIÁD számos egyéb országos érdemei mellett a 

szenvedő emberiség ügyében uyilvánitott emberbarilti 

meleg szeretetét közelebbről ismeri .. 

Nemes sziveért a szenvedők ezrei áldják ExcEL

LENTIÁDAT, kik magas kegyeiben évek során át része-

sülnek A homoeopathia iránti lelkes buzgalmaért 

nem kevésbbé: mint igénytelen személyem kegyes 

'·t l' ' t . 1 'I ' ' 'h 1 pm .o asaer 1geu cse rn y reszet I o atom e tartozá-
1 

somnak én is, midőn ez alkalommal szerencsém van 

ExcELLENTIÁD nagy nevének szentelni hasonszenvi 

munkám e hatodik kiadását. 

Méltoztassék Exe'ELLENTIÁD ! legforróbb hálám, 

legmélyebb tiszteletem e csekély zálogát szokott 

'I 
kegyességével élfogadni és engemet magas kegyeiben 

továbbra is megtartani. Ki is, midőn szívem belsejé

ből kívánom, hogy a Mindenható ExcELLENTIÁDAT, 

mint szent ügyünk legbuzgóbb, legkegyesebb apo-



stolát, legjobb testi s lelki erőben még számos évekig 

éltesse, legmélyebb tisztelettel vagyok 

ExcELLENTIÁDNAK 

Váczott, martius 30-dikán 1868 

alázatos szolgája 
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Hahnemann életrajza*). 

IÍAHNEMANN SÁMUEL született ap1\il JO-én 1755-ben 
N émctföld igen kies tájékán, Szászhon „J\foiszen" váro
sában, atyjának az uj-piacz szögletén léte„J 459. szám 
alatti tulajdon házában, mely csekély és neln lényeges 
változással még mindig a iégi fo1májában álL Szerencsés 
szellemi és anyagi fojlodé;e nem keveset köszönhetett e 
nyájas vidéknek, hol a mosolygó tmmészet ölében nevel
fütvén, már zsenge gyernrnkkorában kezdé meg ba1átko
zását a dúsgazdag természettel, melynek késöbbi éveiben 
valódi tisztelö barátjává Ion Elsö fojlödése idejében szü
lei tanitgaták az olvasás- és iiásra minden eróltetés nél
kül; később a meiszeni elemi tanodában rneglep<i éitel
rnességet, fáradhatlan sz01galmat fejtett ki; és midön pár 
év mulva a herczegi fötanodába jutott, gyermekkori kitünü 
hajlama mindenre, mi szép s jó, nagy s nemes, - e mellett 
pé'ldás szülei á1tal nyert erényes elso nevelése, - eleve 
hirdették szellemének azon nagyságát, mely az értelmi 
kifojlöd~s haladásával századok mnlva is egész tisztelettel 
fog elismertetni. 

Atyja Hahnemann Keresztély és anyja szül 
Spiesz Johanna kezet fogva törekedének a czélra, hogy 
fiokból hasznos polgárt neveljenek. Atyja nem tartozott 
ugyan a tudósok osztályába (ö iigyes festész vala a mei-

'')Többször ismételve adom H. életrnjzat; de azé1t remélem, 
hogy annak olvasása ne1u okoza.::d unahnat: n1iután n1inden ujabb 
kiadá.so1nban bővitett kiadást tal-' L1n<l a kegyes olvasó„ 



4 

eni porczellan-gyár ban, és irt is egy alkalommal a -dz
;:stésröl), de utazásaiban szerzett gyakorlati tapint.attal, 
alapos felfogással birt, a müvészetet pártolá és mmt ilyen, 
o-yermekét a vallásosságra, kötelességeinek pontos teljesí.
fésé1e, rajzolásra, és eg·3réb hasz11os n1ü·vészetre ta11ítá .. I(i
mondott életelveivel tényei soha sem ellenkeztek; és miv0l 
tettei által valósította mindenkor szavainak értelmét, atyai 
oktatása sikerteljes volt, amint ezt érdemdús fiának egész 
élete bizonyítja; ki gyermekkorától végleheleté,ig minden 
munkáját „Istennel" kezdé „Istennel" végzé Ertelmi te
hetségének kiképeztetésére különös figyelmet fordított 
édes atyja, de semmikép sem akará fiát tudományos téren 
neveltetni; az olvasás- és tanulásba merültet minden mó
don igyekezett e folytonos foglalatosságától, sőt az isko
lákbai járástól is elvonni, más, jövedelmével megegyezöbb 
pályát tűzvén ki életének. Kereskedöt ohajtván belöle ké
pezni, füsze1kereskedésbe adá Lipcsében; de ezen borzasz
tónak tetszett életmódot ki nem állhatván az elmés :fin, 
minden könnyelmüség nélkül, egyedül belsó cllenállhatlan 
ösztönétöl kényszeríttetve, rövid idö alatt elhagyá gazdá
ját, remegve indulván hazafelé., szigoru atyjának haragjától 
tartván. 

Édes anyja pártolása, tanárai közbenjárásának és szi
lárd kérésének, kik az utolsó nyolcz év lefolyta alatt a 
tanpénzt egészen elengedék, sikerült végre, hogy atyja 
is beleegyezett ritka szülöttjének tudományos nevelteté
sébe; de ehez, csekély jövedelme mellett t.öbb nevelendó 
gyermek által tcrheltetve, egyébbel nem já1 ulhatott .A 
fötanodáhan tanulótársai közt közvéleménynyel leg,Je
lesbnek tartatott Hahncmann. Szerették ót á.taláhan 
tanárai; dc ezek közöl igazgatója, az é1demteljes és fü
radhatlan szorgalmu lVIüller szíves vonzalmával, atyai 
szeretetével kitünteté a jeles gyermeket, ki valami1:t a 
komoly tudományokban, úgy a classikai latin, gö_rög rról~ 
ismeretében és idegen nyelvek tanulásában szmtannyr 
képességet mint szorgalmat mutatott"} Kedvenczére nem 

*) Erre nézve egy hiteles adatot hozhatok feL Ugyanis ~ty
jának pa1ancsa sze1int, ki neki az ~ji tanulást szigoruan megt1ltá, 

egyszer bizá a régi classikusok magyarázatát nem csak 
privát, hanem nyilvános tanó1áiban is, és mindenkor tö 
kéletes megelégedést aratott a tüzes :fin, kinek méltó ér
demeit elismerék társai, kivétel nélkül kedvelték őt mind
nyájan A tanulásbaü atyja tanítását híven követvén, nem
.haladt tovább az olvasásban mindaddig, míg egészen föl 
nem fogta az olvasottak értelmét 

A herczegi tanodában clicscicn végezvén be pályáját, 
az 1775-dik évnek ta,vaszán életének 20-dik évében elbu
csúzott szülei házától, 20 tallért kapván atyjától. Ennyi 
yala az utolsó pénz, melyet segedelmére kaphatott Elme
netele előtt jeles értekezést irt latin nyelven „az Isten böl
cscségéról átalában, különösen pedig a kéznek bámulatos 
alkotásában", melyet tanárai és tanulótársai elótt dicsően 
el is szavalt. Lipcsébe érvén, fáradhatlan szorgalma ál
tal keresé mindennapi kenyerét. Nappal fanult mint or
vosnövendék, s tanitott, különösen egy gazdag görög fiut 
német s hanczia nyelvre; éjszakáinak nagyobb idejét pe
_dig angol és franczia munkák fordításával tölté, melyeket 
jntányosan adott el a könyvkereskedóknek"). Igy dolgozott 
a tlizvérü ifju éjjel nappal, mig végre túlfeszített lelki 
erejének következményeit gyengüló testén tapasztalván, 
átlátá Cato hölcs tanácsának és azon mondatának való
sá.g·át, 1nel:yne]r értel111e szerint „gond és J11u11ka k:özber1 
szükséges a szórak~ozás és 11yugalo1n." En11élfogva bár ne
hezen távozott könyvekkel megrakott asztalától: hanyatló 

, , , 1 J 1 '11' , 1 d ' 1 <l' , /,., cgcszscg·e11e z 1e 3rrea itasa re vcert i11eg {CZ e seta,Jat a 
~zabadban, azt naponkint folytatá és jó hatását érezvén, 
inajd élte "Végeig el 11c111 111ulasztá 

Soyvasztó betegsége, dc n1éginJzú.hb a ter111észet-tu
dornányokon csüggő szeretete által ösztönöztetett II. az 
cn·vosi pál:yár a, n1el)r(~t Lipcsében be,régezv·én, szo1 galn1a 
által szerzett néhány forintjával Bécs be a tudományok 

ne111 birvá.n n1agát fékezni, el\onnlva mécs n1ellett dolgoy,ott, hogy 
a gye1tyata1tük szá111úbül édes atyja észre ne Yegye, miként ellen
állhntlan Ösztönétől legyőzet'i e, e Iészben nem engedeln1eskedhetik. 

*) H„ ap10 betükkel és csinosan irt; gondolatainak helyes 
kif~jezésé1·e inegválasztá a szavakat; azért kézirataiban töb bszÖI 
ugyanegy eszinére vonatkozó, két, háro111 javítást is ]áthatni 
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forrásához zarándokolt, miután Lipcsében ekkor . még 
clinicum nem létezett. Lipcsében a tanárok különös 
figyelmébe Bö.rner tanácsos által volt igen ajánlva; Bécs
ben ismét a lángeszü Quar in orvosi celebritás figyelmét 
egészen magára vonta .. E tekintélyes férfin közelebbről 
ismervén meg H-t, kitüntette öt, egész élvvel tanította, 
mintha tanítványai közt ö lett volna az egyetlen növendék; 
söt privát orvosi gyakorlata alkalmával is betegeihez 
szíveskedett öt vinni, barátilag bánván ritka tüneményé
veL Az itteni irgalmasok kórházát faradhatlanul látogatá 
H. De csakhamar elfogyott kevés pénze; azért sziyesen 
engedett B. Br ucken thal erdélyi kormányzó hizelgö fel
szólításának, ki öt Quarin ajánlatára tisztességes föltételek 
mellett Szebenbe hivta rendes házi orvosának, egyszer
smind nagyszerü könyvtára felügyelöjének Itt működött 
IL hét negyedé>ig, a báró könyvtárát, régi pénzgyüjte
ményét rendbe hozta, gyógyított a városban is, és annyit 
szerzett magának, mennyi kivántatott azon ohajtott czél
jára, hogy Erlangenhe utazhasson, orvosdoctori oklevelet 
nyc1.endö. Tudományának gyarapítására Er la.ngcnben is 
Dclrus, Isenflamm, Schreher, Wendt elöadásai által 
több szép, orvosi szakához tartozó ismerethez jutott; augus
tus 10-kén 1779-ben értekezett: „Co nspectus adfectu u m 
spasmodicorum acthiologicus et therapeuticus. Er-
1 a ng a e" volt i1mugurnlis dissertatioja, és orvosdoctorr á 
graduáltatott életének 24-ik évében 

A meredek havasok nem vonzák annyira a hclvetát 
honához, mennyire húzza egy megfojthetlcn, csaknem va
rázsercí a szászt kedves szüliiföldére. Ide tért vissza I-I 
egy kis városban - Hetts tr.1d t - kezdvén orvosi pá'. 
lyáját; hol azonban meg nem elégedhetvén, '/

4 
év mulva 

elhagyá e vidéket <\s lakhcl yül De s s a u t választá Itt 
ugyan jobb körre talált és ttikéletesítheté magát, szabad 
óráiban különösen chemiával és mincralogiával foglala
toskodván; de sokkal kecsegtctöbb tér nyilt számára Mag
deburg mellett Gommcrnbcn, hol 1781-ben mint 
physicus hirre kapott, és nyert hivatalára támaszkodván: 
B~chler .Janka dessaui gyógyszerész leányát megkér
ven, meg 1s nösült 
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Három év mulva uj körülmények Gommernböl Drez
dába hivák H-t, ho; az igen derék Wagner ottani föorvos 
szíves barátsággal viseltetvén iránta, betegsége miatt rá 
bizta a kórházat és physicusi hivatalának egyéb ellátását 
A rá bizottak pontos teljesitése nagy érdemet szerzett 
H-nak. Sokat élvezett ezenkivül a hires Adelung tanácsos 
és Das sdorf szellemdús társaságában. E közben füradhat
lanul dolgozott I-I mint iró; Lavoisie, Trommsdorf,Hu
feland, Blumen bach és egyéb notabilitásokkal szoros 
összeköttetésben állott; Crell vegytani évlapjában kitünö 
értekezéseket közlött; ide tartozik az ö becses mouogra
phiája „az arsenicummali mérgezésnil, 1786" és több ki
sebb irata, melyeket Stapf 1829-ki munkájának két köte
tében elősorol. Dolgozott mint chemicus és a chemia terén 
feltalált „mercurius probatorius", nemkülönben a „mer
curius solubilis" életének ezen idoszakába esik. Ekkép folyt 
le négy éve Drezdában és Drezda vidékén, növekedő csa
ládja körében legkellemesebben; mert ekkor már négy 
kánya, egy fia, velök neje füszerezék életét .. l 789-ben 
tLi pcs é be rendelé öt a gondviselés.. l 7!Jl-hen a lipcsei 
gazdászati egylet, ugyanazon évi május 2-kán a mainzi tud 
academia nevezé ki tagjának 

Ezen idö alatt elég alkalma volt H.-nak meggyőződni 
az eddigi orvostudomány nagy bizonytalanságáról és tö
kéletlenségéröL Már Gommernben átlátá, miszerint a régi 
gyógymód nem szolgál segédeszközül az emberiség annyi 
szenvedésének enyhítésére, eltörlésére, és ilyetén ki nem 
elégítő tapasztalati adatok után szerzett meggyózödése kö
' ctkeztében, noha hírneve mindinkább terjedt, melyet je
les irói tehetsége lcgfökép nevelt: atyjától öröklött rend
kiviili gyöngéd érzékenysége nem engcdé többé a már 
megpróbált, ingadozó uton pályáját folytatni .. Lemondott 
az orvosi tudomáuy gyakorlatáról, mely, midőn öt elmé
letileg annyiszor oly édesdeden csalogatá, - tapasztala
tilag a betegek ágyainál minduntalan a tévedés keserü 
érzetével kinzá l\1egujított erővel egyedül a chemiára és 
az ir ói ténc swrítkozott; angol, fr anczia, olasz munkákat 
fordított; ezekhez többnyire elmés észrevételeit csatolván. 
Lemondott 1789 .. évtöl végkép orvosi praxisáról mindad-
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dig, míg másnak, vagy neki nem sikerülend egy uj gyógy
elv alapítása, mely szerint gyógyítani lehessen a gyógyí
tás szoros értelmében 

Valamint az öseröt, mely a természet belsejében sok
szor századokig rejtve van, úgy ezen erönek legczélszerübb 
alkalmazás-módját csüggedetlen igyekezet vagy kedvezü 
alkalomadás által végre kifürkészi az emberész .. Igy H 
ernyedetlen buzgalmát egy biztosb gyógye1v teremtheté
sében elösegíté azon alkalom, midőn 1790-ben Cullen 
angol orvos gyógyszertanát (Cullen's materia medica 1790. 
2-dik köt. 109 .. lap) németre fordítá. Itt a chinahéj láz 
elleni gyógyerejének elméleti csavart magyarázatán fonn
akadván, mindenben világos értelmet kereső elméje nem 
nyugodott mindaddig, míg e china fölötti Cullen eszméi
vel ki nem békül Azért nagyobb mennyiségü chinát vett 
be H, ennek hatását egészséges testében tapasztalandó A 
bevétel napján azonnal lázas állapotot érzett, e mellett 01-
vosok által eddig nem tapasztalt különféle más symptó
mák is jelenkeztek testében; és e szerencsés tapasztalás 
élneszté föl H.-ban azon eszmeit, mely neki Ariadne fona
laként szolgált a gy.ülölt tömkelegbőli kivcrgődésre, - a 
mái iég kutatott, iég ohajtott uj gyógyelv-felfedezésre, 
mint Promctheus tüszke, uj világot gyujtott az orvosi 
világban. 

E feltalált uj uton folytatá kísérleteit azonnal több 
orvosszerrel, melyeknek eredményei mindenko1 egyaránt 
sikerteljesek valának Annyi elvitázhatlan tapasztalati tény 
által bátoríttatva, kimondá végre H, miszerint „a nya
valyák oly szerek által gyógyíttatnak hamar, 
bizton és gyökeresen, melyek egészségesekben 
hasonló változásokat okoznak azon változások
hoz, kórjelekhcz, melyek gyógyítása czéloztatik;" 
- kimondá e szavakban a „s i mi 1 i a s i mi 1 i b u s" 
gyógyel vet 

Számtalan betegségek fényes győzelmével még meg 
nem elégedvén, kimondott gyógyelvét minél több kóresct
ben próbaköre teendő, 1792-hen Gothától három órányira 
fekvő helységben Georg en thál ban az Ernő herczeg által 
alapított tébolyda szerencsétleneit kezdé gyógyítani Ez 
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alkalommal se.m csaláth zott reményélxrn, az eredmények 
kielégíték H-t*) 

Egy iclöig szintén Gotha mellett \Valsleben volt 
lakhelye, hol elvonulva leginkább tudománya kimíveiésé
nek élt. 1794-hen Py1montba költözött; e várost Biau11-
schweiggal, késübb Königslutte1rel cserélvén fel: 
iészint mivel nagy lelke kisebb könel állandóan meg nem 
elégedhetett, másutt ismét legyozhetlcm akadályokra ta
lált, \régrc mivel többször cl1ro1111l1·a, a. i11agán3rba, egész 
idejét tudományának akará szentelni Ezalatt a legnagyobb 
szorgalommal és pontossággal folytntá megkezdett ki,ér
lcteit, legi11kább n1agán, I1ozzátar tozüi11, i1c111külön 1Jen i11á
sokon Yizsgálvún a gyógyszerek erejét; melyekkel bete-

.t 1 . . t . 't 1 1 , 't. . . gc1 e \e sz211n g,·yogy1 ·va11, sze1e11cscs g:yog3'1 a.sa.1 szcpe11 
jutalmazzák em be1 baráti sz01galmát 1796-ban uj fölfodc
zéBét Hufoland folyóiratában közlé (IL köt 36. L), kü
lön levelezéBben állott azonfölül Hufelanddal az Enehi-

*)Minden évben olvashatni a hir1apokha.n e so1okat: „Aligha 
volt sajátságosabb bá.l a lefolyt farsang a.lkalmával, mint mely 
Bécsben a tébolydában tartatott. A hivatalnokokon és az orvosi 
szc1nélyzeten kivül 400 el1ncbeteg közöl 200 vett i észt a bál-iinne-;~ 
pélyben„ A zenét az énekegylet tagjai vezeték. Lehet inondani, 
hogy bá1nnlaudó rentlhen tánczoltak polká,t, keringőt, négyest stb. 
Az asztal tele volt borral, RCJ1·e.l, pecsenyével, czulrorsütc1nények
kcl s inás étel- s italokkal A tébolyodás legkisebb nyon1a. sem 'olt 
c·:r ikeu is észrevehető; niindenki u ~legjobb kedvben 'i'Olt s vigan 
uiulutott. A 1nulatság reggeli luho1n órtlig ta1tott.H In1e ~ iueny
nyiic hat az ehncbetegekre a psychicai e1ő l mit 1nidőn ne1n lehet 
tagadni, higyék el, áll az is, hogy a1nennyi1e az 01ganisn1us ezeE 
abno1111is állapotára physicailag is szükséges hatni, e plry-sicrii esz
közök kl)zött (egyénileg alkahnazott különi1e1nü, szigo1 nlib, gyön
gédebb b:An<-Ísmúd rnelJett) kétségkivül leghasznosabbak azon sze1ck, 
n1elyek eJ,.-üuk szerint qnalitativ hatnak az 01gauisn1us1a, n1ilye
nek többi közt: abellac1orn1nive1at11n11, st1an1oniun1, 111ely utóbbi1cíl 
már 1·ég tett en11ítést a híres Stoerk, IIahne111ann előtt. E tekin
tetben 111agamnak is volt eseten1, 111ely et „helladonná.val" nélu\ny 
hét alatt szerencsésen győzten1 le Vele1n összeköttetésben levö 
elvbarátok szintén, könyvcn1 utcín rnajd stta1noniun1ot, majd 
hyoscia111ust sat. advá.n, ö1ö111111cl tudósitottak a szerencsés ered
n1ény1ől őrültségi esetekben 



10 

ridion és Makrobiotik stb. tekintélyes szerzőjével, az ezen 
idó körül igen hircs jénai, késóbb pedig berlini tanárral 
és a norosz király rendes orvosával, - ki mindenkor szí
vcser~ olvasta H. sorait, ki az 1831-hen kiadott e czimü 
iratában „Die Homoeopathie" világosan igy fej ezé ki magát 
a homoeopathia ügyében: „Az első ok, minélfogva a ho
moeopathiát nem ignorálhattam, az vala, mikép méltatlan 
dolognak tartám, hogy egy uj gyógymód iránt megvetés~ 
scl viscltessem; ehez járulának több tiszteletre méltó, elő
itéleteknek épen nem hódoló férfiak nevei, kik clismerék 
a tény igazságát; minek következtében magamnak is volt 
alkalmam több esetet látni, melyekben a homoeopathiának 
sikerét nem tagadhattam és igy meg kellett győződnöm 
arról, hogy ezen uj gyógymódot félrevetni nen.1 leh,et, 
hogy az pontos vizsgálatra csakugyan érdemes .. " Kr halala 
á"yán is ckkép szólott H. gyógymódjáról: „A hasonszern 
g~akor la tára már nem volt időm; ismét egészen ujra kel· 
lett volna kezdenem; e gyógymód csakugyan a legn~gyobb 
tünemények közé tartozik az orvosi tanban; kifeJlődésc 
kiszámíthatlan jó következményeket szülend; de perczeim 
immár számítvák; én ezen idót cl nem érhetem .. " Hahne
tnann igen érdekes levelei közöl imc kettöt közlök kivo
natban t. ez. olvasóimmal: 

1) ICcdves Ba1áto111 ! Ön iránti vonzahna1nnak engedve, in1e 
ezennel közlö111 önnel, kinek jeles szívét is1ne1e1n, egész gondolko
dásn1ódo1nat és ineggyőződése1uet a legnagyobb örön1mel. 

Több éve, hogy a gyógyászatban a. közönséges úttól elté1 tein, 
Szentségtörésnek ta1tá1n a szerint ta.pogatódzni a, sötétségben, oly 
szereket iclidelvc, rnelyek csak véle1nény alapján nyertek helyet a 
gyógyszertanban. l\re1n vehctte111 lelke1nre, hogy szenvedő cmhe1-
tú1sai1n kétes kórálla.pota,iban ily is111cretJen gyógysze1eket alka1-
1nazzak, inelyek a bajt könnyen halállá v~íltozta.thatjá.k, vagy ujab~) 
és oly bajokat szülhetnek, inelyeket aztán nehezebb elt:ivolítn.u1, 
1nint a.z eredeti betegséget 

Ily inódon e111bertd-1saiin gyilkosává lenni, vagy azok életét 
inegkeseríteni a legbo1zasztóbb gondolat l6n clőtte1n, oly :·ettentő 
és nyugalon1hábo1ító, hogy hú.zassá.go1n első éveiben p1ax1son11nal 
egészen fölhagyta111 és többé egy beteget sc1n vá.lJalta.111. el, hogy 
gy6gyítá,so1n1na.l több kárt ne okozzak; s inint ön is tudja, onnantól 
csupán a vegytannal, s n1int iró foglalkozám! 
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Azonban gye1mekei111 születtek, ·-· ezek egymás után súlyosh 
lietegségekbe estek, melyek ininthogy gye1mekein1et - az én tes
tcrnet és vé1en1et - sanyargatták s veszélyeztették, fájt lelken1nek, 
hogy nekik csa.k néniileg is biztos segélyt nem nyujthaték„ 

pe honnan vetten1 volna tt segélyt, biztosb segélyt az ann.yira 
bizonftnlan tapaszta.Iá.sokon, gyakran csupán gyanításokon s véle-
1nényekcn alapuló tan n1ellett? ! azon tö1nkelcgben, inciyben csak 
az talá.lha~ja. fül nyugflhnát, ki a gyóg:;:szerek állítólagos hatásainak 
csak azért tud hitelt adni, n1e1 t szá.z ineg száz könyvben isrné-tel
tetnek; ki gyógyításának halálo;, következéseit ne1n müvészete bi
zonytalanságinak, sennniségének, - hane1n a sulyosbult betegséget 
egyedül ennek gyógyíthatlansága 10\.·-ásá.l'a, a beteg szófogadatlan
eá.gának és egyéb ap1ó okoknnk tulajdonítja; ki ily vakító incnte~ 
getésekkel képes f01ytouos:-ln gyógyítani betegségeket iendsze1-
.szen1üvegekcn át oly gyógyszerekkel, inelyek, n1int isme1etlenek, 
könnyen halált okozhatnak„ 

Hol vcgycn1 a segélyt, biztos Eegélyt? igy sohajto~ék a vi
gasztalan atya, ked\es, 111indenek fölött lcgdrft.gább beteg gyer111e
kei nyögése fölött! E::; e kétségbeesés perczeiben ~ji sötétség, pusz
taság kö1nyezett, ·- n1inden kilátás nélkül aty:-1i szivszorongási1n 
enyh ülésC1 el 

Is1nc1tc1n, - nyolcz éves lelkiis1neretes figyelen11ncl fülyta-
tctt tapasztalásból isn1c1ten1 a. közönséges gyógy1uód csalékonysá

i gút; és szon101u tapn.sztahísokból vaj111i jól tudtan1, n1it leheí k:i
gyógyítani Sydenha111 és Hoffn1ann Fr., niit Bocrhave és 
Ciaubins, 1nit Stoll, Quarin, Cu11en és Haen sze1int 

De tán e 111üvé.-szc;t, 1nint nagy fé1fiak állí~ják, n1á.1 teimésze
ténél fogva se1n képes nag,yobb biztossá.gra jutni? - Gyalázato.s, 
i3tenkáro1nló gondolat~ igy felelék IÖgtön inu.ga1nnak. Tehát a vég·
hctlen Isten, kinek kegyei1e é1de1nctlcuek vagyunk, - ki nen1csak 

z e1nbe1, hancn1 a porban láthatlan állatocskák szükségei16l i:'3 

gondoskodik, - ki egész terc1ntéSének egyete111ébe életet és jólé
tet lehelt, - képes lett volna zsarnokilag elhatá1ozni, hogy l'Okona., 
az ember, égból nyc1t isteni szc11e1nével, legn1egfeszítettebb tö1ek:
'és daczá1a se birjon eljutni azon ut1a, inely ~.est\éJej sze1nedé
~cinek cltá' olításaul kellő eszközökhez \ezet? 0, a köz édes atya, 
li :elegen tudná nézni azon legked \ csb te1ernt1nényeinek kól'gyötrel-
1neit és a inindcn1e képesített en1be1i te1e1ntőészaek ne111 jelölt 
volna ki utat, k(h1ny ü biztos utat, nlint kelljen a betegségeket he
lyes sze111pontbcll nézlelni, iniként a. gyógyszereket kiké1nlelni, 111e

lyik mi ellen nyujt 'alódi segélyt? 
N e111 - ez nen1 lehet; ine1 t a inily bizonyos, hogy van eg:y 

Isten, ki maga a. véghetlen jóság és böJeseség, épen oly bízonyóS-
nak kell lenni, hogy ugyanő tere111tett légyen inódot és utat, inely 
szerint a betegségek, helyes szempontból tekintetve, bizonyosan 

f 
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kigyógyíthatók; és pedig oly utat, 111elyet nem szükséges a, képze-
lődés agyré1neinek országában keresni„ , 

De hát miért nem találtatott fel ezen ut ha1madfél mezreden 
át, 111ióta az emberek 01 vosoknak ta.rták inagukat? Csak azért, ~i
vel igen közel feküdt, - a legegyszerübb vala - nen:- szo1:ilvan 
sen1 111este1kélt álokoskodások, sc111 csiHá1nló h)1)othes1sek pillan-
gós diszpipe1·~jére„ , . , 

tTó, - gondolá.m ma.ga1nban, ha tehat kell biztos gyogyutnak 
lenni iniután le'tezik cuv leü'bölc:::ebb és legJ"ótékonyabb Isten: 

, b• b - . 
azt ne keresd távolabb az anthologia (virág beszéd) tilskesÖ'i énye1-
bcn önkényes bi:b: pon1pás iendszeihe szerkeszthető vélemények.
és aikövetkezt~tésekben' - ne az ünnepeli képzelődök tekintélyé
ben - hanen1 azon hel-ven ineliret eddio· 111indnyájan csak azé1t 

' .J ' 0 ' , 
111ellőztck rnert ne1n látszott eléO'O'é n1estcrkéltnek, ncn1 elegge tu-

' t:lO ' dó>:nak ne111 vala teliaaO'atva azon é1den1koszo1·úkkal, melyek utan 
" ' , - Ot:l , • '} 

a 1·endszertalentun1ok, iskolai por és rnagasan repülő abs.tract10 ~ 
hősei sovárorrnak Csak én lehet.ék Yele inegelégedve, k1 se1nn11 
rendszer", se~111i pártvezér kedveé1 t n-e1n akará111 élet:'.eszélyben 
volt gye1n1ekeirnet a halálnak szokott gyakorlatos lelk11sn1~rette~ 
átengedni. Azért nen1 is ütötte1n zajt az e111Htettem utat k1nyeso 
egysze1 ü köny'i ecskén11nel, n1_elynck c;in1e: „A tapasztalás gyógyá
szata", rnegeléO'edvén annak fültalálásával, - inegelégedvén, hogy 
~1z~.~n~ga111 talflta111 fel ús egyszer ii köntösében c1nbert:1rsain1 előtt 
1s roltarhattan1 

De miként lehetne ellesned (igy kezdém utamat föllelni) a 
gyógyszerek ha.tása.t, - rneJyike rnily betegségek ellen va.n al
kotva? (Tán te1nető-népesítési gyógykisér1etek által egyes kó1-
csetekben? Ezen nton sz:bntalan, inegfejthetlen csa1ódások:ra, de 
bizonyossá.gra soha sen1 jutandsz ! ezt tanusítja a.ina har1nadfél 
évezred, inely kizU1ólag csak ez uton té-.,:·elygett !) 

rrehá.t a O'jlÓO')rSzereket fogod ké111leJ11i, -- ÍbO')' gondolá.111 lll:-l-

0'tlil1brtll - rnik~nt'.fürrnnk az e1nberi testie akkor luitni, n1iclőn ez 
b b 1 co·észséo·ének csöndes színvonalá.n leszen„ A1na "áltozatok, ine yc-

" b l' kct a O'yÓO'ysze1·ek egészséges e1nberbe11 eszközölnek, inégsen1 c-
tcznck ~k ~élkill l I-IR.tha ezen változatok sokat, tán rendkivül so
kat jelentcnekl Tán épen ez a te1111észetnek tizon egyetlen intése, 
inclyet követve, siker ül a gyógyítás, \Tigaszt:tlódjál sín lődd ~1nh,e-
1 iség l U gy van. A gyógyszerek c:::up~\.n oly betegségeket gyogy1t
hatnak, rnilyeneket egészAéges e111be1bcn előitléz11ek, és ennél 
csupán oly iy1nptó1ná.kat hozhatnnk elő, rnilyenck jelenlétében a 
beteget gyógyítani képesek. , . .. .. 

J\íert, hoo·yan is volna különben lehetscgcs, hogy arna. duhos 
hn1 int:dnn.pi, é; n1indennapi váltóláz, - inclyeket négy és illetőleg 
hat hét előtt, a nélkül hogy tudta1n volna 1rrikép történt légycH, 
pa.r chinacseppel minden utóbnj nélkül kigyógyítottn1n, -- ugyan-
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azon kórjelekkel n1utatkozott, inely eket tegnap és 1na enmagamon 
tapasztalék, n1időn egészséges állapoto111ban négy nehezék (Quent-· 
chen) jó chinah~jat kisé1letkép egyn1á.sután bevetten1l 

Ez időtől feladatommá tűztem ki többféle gyógyszert egész·
séges ernbe1i testen n1egkisérleni; és ime -- a pontosan észlelt 
Kórjelek, n1elyeket azok előidéztek, csudálatosan egyeztek azon 
kórjelenségekkel, inelyeket könnyen és visszaesés nélkül kigyÓa· 
gyította.k 

Ekko1 n1ár lehetetlen vala 1negdönthetlennekel nen1 fűgadno1n 
a.zon állít1ná.nyt, hogy a nyavalyát nem lehet 1nint valami talány
sZerü lényt anthologice és ábrándok után kipuhatolni, - hane111 
hogy nlinden betegséget csak ugy kell a gyógyUsznak tekinteni, 
inint összegét azon jelenlevő sy1nptón1áknak, melyekkel bennünket 
egyes kóresetek megkinálnak. Belá.tta111, hogy a betegségeknek 
csupán e nézlete az igazi és egyedül alkahnas a gyógyításra':'). 
Beláttan1, hogy e szerint pathologiánk se1n fog csupán merész 
hypothesiseken alapulni, inelyek kór alakjai nen1 egyebek, 111int 
küiönnemü betegségek töredékeiből összefCrczelt inesterképek; 
ne1n fügják többé a therapiák önkényesen kigondolt indica.tiói} 
bizonytalan gyógytervei se1n tévutra vezet,hetni a lelkiis1ne1·etes 
gyógy1nüvészt; és ez ne1n lesz kényszerítve 111etaphysicai nézelő-

l.éseivel a beteaséD'eknek e1nbe1i ész által soha ki ne1n ké1nlelhe-
o b , , • , 1 • 

endö belső természetére nezve oly eszn1ez~1varos gyogyely:tra.i:;t lo-
nyögni, rnilyent a csalékony rationalis1nus legkedvesb babj~ként 
szoktisból ölelget .. Beláttan1, hogy az egyedül üdvös út, in11H1en 
emberi segély - tudós fennhájázás nélkül föl vagyon lelve .. 

De a 111eglelt út 1nég jár·atlan voltl Nekeu1 kellett azon saját 
e1·ő1111nel, saját eszközeín1 segélyével 111égindulno1n I Elindultan1 vi
gasztalódva és sze1eucséseu hrtladva. A tcr1nészet tö1 vényét köve
te111 inár sok év óta, a nélkül hogy kénytelen lettc1n volna valaha 
a közönséges gyógyásza.ttól valaniit seg~lyül használni„ N en1 szo
Iulta111 innent-Ul l~ éven át sen1 há.nytatóra, se1n hashajtóra, ncn1 
hűsítő italra., 11en1 az ugyne\,czett f0loldozó, szétoszlató szerekre, 
sc1n1ni útalá,nos gö1cs- vagy fájdalo111-csilla1)ító, á101nhozó, seunui 
átalU.nos inger ló, erősító, se111111i á.talá.nos vizelethajtó, vagy iz-, 
za.sztó, sc111111i hólyaghuzó szeickre, se1111ni nadály1a, köpölyie, va.gy 
é1·vá.gás1a, sennni ugyncvezett fóntanellára, sen1111i oly intézkedé-

*) E te.kint.etben mi iná.i ne111 osztozunk I-I. véleményében; inert a syn1-
ptómá.k összegének egyedüli tekintetbe vétele csakugyan nem elegendö a 
valódi orvoslásra i és 1nivel c1r e nézve elke1 ülhetlenül szükséges, hogy a be
tegnél jelenlevő S)nlpt6i:iákat OIVOSÍ szemponf?ól fogja re~ ~z O!V?S: azél ~ 
helyes the1apiája nálunk is csak annak lcend 1 _ki patholog1a1. es cgyeb orvost 
ismeretekkel bi1, melyek nélkül a ho111oeopath1a, mely valódi tudomány, cgy-
sv·ril 1núveletlen en1p) ryává fajulna A 
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sebe, melyeket az átalános gyogytan bármelyik rendsze,e vaktá
ban rendel. 

Én egyedül a fentebb érintett természet törvénye sZerii;tt 
gy6gyítottam, és att61 egyetlenegy esetben sern tértem eL - Es 
az eredmény? mily természetes! Azon elégtételt, melyet imez el 
járástól nyertem, a világ legdicsőbb javaival ~e1u cserélnén1 fel.. 

Ezen sok évi tapasztalgatás közben azon uj s fontos fölfode-· · 
zést tettem, hogy a gyógyszerek az egészséges emberi testre hatva, 
kétfele e1edmén}t nyilvánítanak: egyiket inindjárt a bevétel utá.n, 
s a másik egészen ellenkezőt, az iméntiek eltüntével; - továbbt\.., 
hogy midőn a legyőzendő k6rjelek legnagyobbrészt hasonlok azon 
kórjelekhez, melyeket a választandó gyógyszer, hatásának első 
ÓI áiba~1 a.z egészséges emberi testben szok előidézni (oly n1ódon, 
hogy a betegség és gy6gyszer okozta első rendü k6r:jelek a lehető 
legnagyobb inértékben hasonlítsanak egy1náshoz): hogy, inondon1, 
ily egyetlen esetekben egyedül segíttetik tartósan a bajon, - n1l
szerint t. i. a beteg testben létező kóringer inás igen hasonló által, 
inelyet a gyógyszer idézett elő, - áthangoltatik, - e1tá volíttatik 
és kioltatik, és pedig a hihetetlenségig rövid idő alatt„ Ezt ne,. e-
zém én gyökeres gyógyításnak„ . 

J\1ás oldalról azt is észlel tein, - mit különben ané1kiil is előre 
lehete látni, - hogy midőn „contra1ia contrariis" régi gyógy1nód 
szeTint, a gyógyszernek elsó 1endü hatása által egészen ellenkez() 
k61jeleket (például á.lmatlans~Lgot n1ákonynya.l, gyöngeséget boI1 a.l, 
dugulást hashajt6val) tá1nadunk n1eg, - csak palásto16 segélyt e1ed-
111ényezünk; inert rövid idő inulva a gy6gyszer hatásának inásodik 
stádiu1na bekövetkezvén, ez által a betegség inéginkább kin1érge
síttetik, - a gyógyszer nagyobb adagai a.ital ellankad az életerö, 
- ezek következtében uj bajok ta1nadna.k, 1nelyek gyakran sulyos
bak az eredeti bajnál és vajmi gyakran halállal is végződnek 

Taláhnányo1n oly nyo1natékos, hogy ha azt is1nernék és 
gyakorolnák, egűsz vilá.g tapasztalá.sai tanusítanák , n1ikép csak a 
,-,si1nilia sin1ilibus" gyógy1nód idézhet elő tart6s segélyt és pedig 
csak a legcsekélyebb adagok áltaL Ezt huzan1osb betegségekben 
leginkább észrevehetni, inelyekben az eddigi orvoslásm6dok köz{H 
egyik sen1 nyujt czélsze1 ü segédeszközt; és hacsak hosszabb idd 
alatt a természet öntörekvése, vagy épen esetleg alka.In1as ásvá
nyos fürdő, vagy inás szerencsés kör ühnények által ki ne111 i1 tatik 
a betegség, ez holtig kinozza a szánandó szc1r\' cd6t. E 111ellett a 
régi gy6gyn1ód tö1né1dek és 111éregdrága szereket rendel, n1elyeket 
a betegnek föl kell használnia, hogy né111i látszatos ~redményt 
előiclézhessen, elannyira, hogy példaul John orvos Londonban 
évenként 300 font chinahéjat, s mas orvosok cgyenkint több font .. 
nyí n1ákonyt használnak föl; inidőn a gyógym6don1at követd 01·
vosnak a legcsekélyebb n1en11yiségü, de öszhangzó ingerü gyógy„ 
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szer1e v~n s~~ksége a .?zélra, hogy haso1;1-hangulatu kóiingert 
sebesei: es gyokere~en k11rtS.on, ~ oly keves inennyiségre, hogy 
a, leg~1sebbet ~en1 i:hato1;1 id~ ~z~1nokban, inennyi Europa hadi
zarla.tanak e i·eszben1 ta.rtos ellatasara elegendő lenne. 

. _Ha tehát az 01vosnak legfőbb és egyetlen hivatása, mint 
hilnn1 kel~ene - a betegségek gyóo·yítasa en1be1 tarsainak azon 
n~v~e~en ~ínoktó~i, 1n1egszabadítása, ~elyek' az élet nyugal1nas él
'„eze~et hab91gat~a1(, a !ételt gyak1an elviselhetlenné teszik, vagy 
v~szelyeztet1k, sot néha a szelle1n tevékenységét zsibbasztják, -
kepe~-e, ha még tud érezni szive, ha n1ég csak egy szikra is él 
~eble?~n azon, s.zent lángból, mely a valódi en1bert az e1nberiség 
Java 1rant J:ev1t1, ·- képes-e csak egy perczig is azon kételkedni, 
hogy ezen ,JObb, hasonlíthatlanul sikerdúsabb utat válaszsza s az 
eddigi iskolák ábrándjait, habár ezek háI01nezér évesek szemetre 
dobja?, ~iszen ez nen1 .. is azt taní~ja, iuiként kell az 'en1be1nek 
egészs~g~t ny1:1-godt lelk11s1ner ettel helyreállítani, - hanen1 csak 
azt,, i;n~k~p n:yer~1et valak~ az e1nberek előtt bölcseségi és n1ély 
belatasr altekmtelyt .. Az artalmas ábrándot és balitéleteket csak 
gJ.:önge. szivüek képesek né111i pietással n1integy llenyuljhozzá1not 
partoln1 csak azért, n1e1t azok a viláo·on szokásba jöttek ._ 111e1 t 
azokat a régiség be1nohosította. A valódi bölcs ellenben' örön1111el 
tiporj~ s~ét a~ abrá~rdot és balitéletekct, hogy tért csinálhasson 
UF orok igazsag oltarának, n1ely valódisá.gAnak iaazolásaul ne1n 
~z?1 ul sen1 az ó~onság rozsdájára, sem a divat és ~jdonság inge-
1~u.e, se1n va~an11 sallangos bada1· rendszc11e, hogy azt értehnezni 
b1rfa, va9y, d1,vatoz?. tekintélyekre, hogy azt szentesítsék, - hane1n 
tel;1eskorusaganak ontnda~ábau, az Istenség hangjával erőteljesen 
szol az elfogulatlanok sz1véhez, s szava kitö1ölhetlen benyon1ást 
teend. ' 

Végre, egyszer inégis ineg kell e valakinek az utat törni s én 
incgtörten1 azt„ Az ut n1ost nyitva van, 1\1indcn fiO-ychnes buza6 és 
1 11 -· . 1 b ' b ~ rusmcr etes or\: os (Övetheti. I--Iogy ezen a tern1észet csöndes 
v1zs_g~latában feltalált, biztos gyógyításhoz egyedül vezető ut az 
cdd1g1 gyógytudon1ányunk iskola1endsze1einek ellent1nond, - ariól 
az én ta.110111 igazsága nen1 tehet. 

. CzáfülJátok
1

l -1nngan1 .sz6lí.to1n föl kortá1sain1at - czafo~játok 
1neg ezen igazsagokat, ha tud,Játok, vala1ncly sikeresb, biz
t~sb s kellemesb gy6gym6d kijelölésével, - s ne hado
nazzatok puszta sza.akkal, melyekkel elözönlöttetek behnünket. '') 

;-.; *), Ug.Y. _v~n Ií.a. az al~op. gyógyszerek: hatásá~ól (p. o az ipecacuanha 
h~n~t~to ere:1c1ol) _mindenki csak akkor gyözödhetett meg, midőn azok mű~ 
~odesct látta: ~z esz postula~~~a; _h~gy, a~ elvünk következ_tében paninyi 
.t~a~ban adando orvos~ágok folotti 1teletct is csak akkor mondia .ki nz orvos, 
m1don azokkal betegei ágyánál tett hív kisé1 lcteket Előbb vélen1ényezni 
-- <'-~akug)'an nen1 logicai véle1nényezés,- A. 1 
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Ha pedig az enyé1net legjobbnak találjátok, ·~ haszn,á~játok az 
emberiség javára, és adjatok érette Istennek hálát! 

Ön pedig, legbecscsb Barátom! mindenellenvéle111é:r:i-yt eg-;:ez
tetni törekvő szíves szellemétől ihletYe, türje legalább a t1sztasz1vü, 
eg,yen~:;1, meggyőződésében hajthatatlan, csalódások iiánt 1neg
yeszteo·ethetlen iO'azságbuvá.rt, ha n1indjárt. nem is inéltányolhat-

" . • • b • él ·11 ' h d' h . lb ná; és ne sa,JnalJOU egy sz1v !es i;1 anta.st a .asa o. UJDU ~·, 
mely felta1t6zhatlanul meg fogJa szamunkra hozni az esdve ohn;J
tott napot, 

2) Sürgetve ké1di Ön tőlem, mint volna képes a _„belladonna" 
oly parányi adaga hatni? E ké1dés csak az „ubi, quo1nodo, quando, 
quibus auxiliis" által lesz határozottabb s megoldhatandó„ Eddig 
egy o;rvos sen; kén1lelte ki a gyógysze1e~.sr.eci~cus h,atás~t; leg
többen megelegedtck av...-al, ha azoknak kozonscges, neha al1nodott 
czélját ineata.nulták, például: „a szépnőnye segít (és nem segít) 

·. . " 11 ' (' 't) . '] 11 tb" a v1z1szony e en - seu1t es nen1 seg1 az a1cz1a..;: e en s 
. , " 'k k l Többet sze1intök ne1n szükséges tudnunk, JVIely1 szerve et a ca-

dályozza innnkAlódásukban, melyeknek inüködését módosítja, 
n1elyik ideuekct izgatia lco·inkább, n1il,y hangulatot ad a vCrkerin-

~ b J b lk ,. l ' gésuek, az e1nésztésnck, 1nikép hat a gondo ozas1 te1etseg1e, 
inikép a kedélyi e, niily befülyást gyakorol né1nely el:álasztá.sokra, 
n1ily inódosításokat nye1·nek tőle az izon11ostok, meddig ta1thatása, 
111i ií.ltal szüntetik ez meg: -- inindezt nein is aka1ja tudni a kö7.Ön
séges 01 vos és ~ így ne1n is tudja inindczt. Ily tudatlansU.gba.n a 
„szépnőnye" sajá.tszerü nyih:áuulatait, gyakran te11nészetsz;erü 
k61 változatoknak tekinti, iniután átalában nen1 tudja, rnily hatást 
gyakorol s p cc ifi e e a „szépnőnye", EŐt azt tudni se111 kívánja. 

Hallatlan dolog a közönséges 01 vos előtt, 1nidőn valaki tu
datni akarja Yele, hogy bizonyos szen1ély ugyanazon gyógyszer
nek, 1nelyet egészséges áJlapotú.ban ininden különös hatás nélkül 
lenyelt, - beteges lielyzetében csak n1illio1nad részccskéjétől e1ős 
változást é1zend, - s 1négis tagadhatlan„ Tény ugyanis, hogy 
beteo·sén·ekben az önfCntartási ösztön, ininden ennek alá1 endelt 

" " c1őivel véutelenül éb1·esztékcnyehb, h1int egészséges állapotban, 
inidőn az t> é1 tele1n s e1 őtclj a cso1 b:itlan gépezetben ily aggályos 
ö1·ök1e ne111 szo1 ul *). ~1ily finonuin inegkülönbözteti a bet-eg azon 
italokat, inelyek neki jót tesznek, az ártahnasoktól ! A forrólázban 
szenvedő beteg iná1· incssziről é1zi a husle\es közeledését, n1ely 
iránt 111ost résen álló - án1bá.1 inég isn1c1ctlen ·- önfentartási 
ösztöne a legélénkebb undo1t nyilvá.ní~ja.. I-Iányni fog tőle, ha 
közelebb viendik hozzá. 

*)Figyeljenek erre azok 1 kik gyógyelvünkr_e n~m_ fig~el;e, azt 
álli~ják 1 hogy ne1n hathat a betegre oly szer, 1nely az egeszsegesre erzekenyen 
nem hatott 
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Hát a czitrcnnsavanyt jobban fügja tű1ni? Ime - már nevé„. 
nek hallatára is örön1ét s eSdeklését árulják el a.1czvonásai · - -
pedig Inily közönyös volt 111ind az egfik, ~ind a 1násiki1ánt eo~ész
sé~es állap?tában ! Sz.óva}, - . s?kkal gerj~dt.eb bek a betegségben 
1n1nden, meg né\ szerint ne1n 1s 1s1ne1t, az elet fenta.1tására vonat
k0zó c1ők,. Mily roppan;t adag kell husleT·esből a végre, hoO'y uttól 
egészséges en1be1 hányásia gerjedjen! S iine - a fo11ólázb~n szen
,-edőnek elég annak 1negszagolása, - tán a csöppnek millioma.d 
xésze -;--- inely a szagideget n1egérinti 

-· A1n, fo!?ják-e ~ost már .Játni,, _mily csekélynek, inily véget. 
lenul pa1any1nak Jcell \·alan1ely gyoayszernek lenni hoay a beteu 

t t J ]. ? I . o ' o b tes e meg iato Ja. gen1s - ineghatja azt erősen és ha elYen1 
sz~1int j,ól ;'á.lasztatott, ekkor a legnagyobb acutus betegség több
nyire pa1 o,ra alatt engedend vagy szelídülcnd, és ez ininél gyor·
sabb lef~lyasu, annál hrunarabb nye1 érezhető segélyt a parányi 
dc h~son1ngerü gyógysze1től Az idült·- ch1onicus - betegségek 
scn1 igényelnek nagyobb adagot; itt azonban ennek jótékony ha
tása hosszabb idő alatt tapasztalható .. 

. ~inek ezen .né~ány át~.lános intele1n elég, az át fűgja látni~ 
el foroa nekem h1nn1, ha b1zon}Ítando1n, hoO"y különféle szélhü
désben segítette1n a „szépnőnye•~ igen fino1n hf'gitatának több heti 
b~adásával, - el fogja hinni, hogy ne1n egy idült idegkórt, vér
d:ti.gann.trn.j ~1ajla.mot gyógyította1n ki ugyanannak egy 1nil1ion:1n,c1 
1észével. l\l[1dőn így az alkahnas gy6gyszer kjs a.daga használ, 1ni 
ként va.lóban használ, ·- inily fontos elítllkező oldal1ól azon kö1ül-
111Cny,. hogy ha netán helytelenül választatott volna, ily csekély 
a~lag i1tkán okozhat oly ~ulyosbodási változásokat, n1elyek maguk
t~l el ncn1 inul~~.nak, va~·y melyek valan1ely ellenszer csekélységé
tol 111eg nem szunnének "'). 

l\Iindezen fáradozásai mellett a nagy förfiak közönsé
ges sorsát H sem kerülhetc ki: bokros érdemeiért az el
fogult gyarló emberek rágalmát, kik minden kimélet né'l
kül az irigység kigyófogaival kczdék rágni megérdemlett 
jó nevq_. Nevczetesb ellenci jótékony gyógymódjának gá
tohísára más gyengébbeket tüzeltek fol, kik aztán minden 
további megfontolás nélkül, mint gépek, mestereik által 
vezettetve, H. szent ügyének romokba döntésére mindent 

*) Valóban ká.r, hogy az e részbeni fülytonos tárgyalásokat I-I u í el a n d 
halála megszakasztá! (Iíufeland 1762-ben született meghalt 1836-ban · i<:-ry 
bét évvel volt fiatalabb, és hét évvel halt n1eg hama;ább, mint I-Iahnctn~ni'i') 
Ila I--Iufeland még néhány évig élt volna\ most Bü1linben hasonszenvi tan
szék :ná:· _léteznék. IIiszem azonban 1 hogy az ignzság napfénye a sötétséget 
el fogJa. 1dovel egészen oszlatni A 

Argenti H:l,on~;i Gy6[!"~ T 2 
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elkövettek·'') Königslutterben az orvosok,és ,ezek. ke,d
ves barátai a gyógyszerészek, EL ellen egy kervenyt rntez
tek a kor~1ányhoz, melynek fo:ytán elt;!t~t?tt a g!ogr 
szerek adásától Ez által szükseges eszkozetol fosztatva,; 
me" a nagy művész kényszerülve lön innét m~shova temu 
lakisát .. 1799-ben Altona-, rövid idö mulva rsmét. Han;; 
bur g ban orvosolt, hol a sl~arlát e_lleni, praese:vatrvuma
val ismerteté meg a közönseget, mrt mar Komgslutter
ben talált föl a skarlát uralgása alatt '-H') _ 

Hambnr"ban megszokni semmikép sem tudván Ii. 
_ visszatért h

0
azájába, Eilen burg ban telepedvén le; hol 

ismét a helybeli physicus gördített eléje oly akad_á.lyo~at, 
melyek miatt 1806. Torgauba, több év mulva Lrpcsebe 
költözött*"*) 

~") Igy vagyunk in.~jd iniudcn uj ~a.~ál1;1ányn;::1l_ ! A~ ~80?~ 
b ' 't tett első gőzhaJOt az a.nuol saJtO es a n1u'> elt kozonse0 en ep1 e " . . b l\1'd · ·· kiuúnyolá, úgy, hogy ott kelle i·otha.d111a a, v1z en i on e f?07<" 
1 t;>' ' cs~al{nein eO'észen elrothadt állapotban volt: a1ner1k::1 
iaJO mai o , , , U' y ]

polgá.r érkezék a hajó szinhe1yére; tanul111anyoza ~zt ~s J~., 01 "--
ban inás o·őzhajót építctett, inclycn 1811-ben -· atalanos guny?
lüdás köz~_ indult utnak, dc kisé11etét sükeJ követé, és n1ost n1<n 
senki sen1 csodálkozik rajta., 

**) Huf ela1;d, ki H: tö1ekvéseit inin<lenben, és .i?y e ~ekin·
tetben is tudá ineltányoln1, figyehneztctte az. 01 vosoka_t ,H. O'i .szc-· 
rére, 111elynek fCnyes resultatun1ait a rész1aha~la~!a.n !\:1se.1lct l~f!-

1, É H nol1a e szerét senkivel sem a.ka1a kozlen1 n11ndadd1g, zo a„ s ., <· „ „ .._l 
inig e tá.1gy1a vonatkozó inunk~~já1a ,B?O elofizetot ncn1 n~e1en<_ 
eay Fiiedrichsdo1 dijja.l, - e1nbe1ba1at1 szeretete .. ezt ten1;1 nen1 
e~gedé, és 1nájus 12-től 1809„ inin~en.kinel~ adott konyvct cs _ezz~l 
cay adag gyóg:ysze1 t az e1nl1tett d~J k1fizetcse n1e~~c~t,. ~kko1 isn1ct 
a

0

kapható óvszer ir
1
ánti bizal~nat. a töp1enkedő sz~1l~kne"l ~zo,n, ?'.),':t.

nusítgatá.ssa.l akara.k gycng1tcn1 a.z orvosok, nukent e :?J",ogy szc1 
veszélyteljes n1é1·cg; -· inire azonba~1. az agg~dahnas :::zul~k ,1nep
nyugtatására dec l·

1

én 1890„ ~ „Rc1chs 
1
Anzc1ger',:ben ny1l~:H_~~

lelt I-I„, 1neamuta.tvan, n11szc11nt 01vossaga.. nc111 d1talmas Ci:'l 11c.n 
egyéb, iuin{'„belladonna" növényből kif'acsar.t ~s diluá.lt nedv, 

~,~,~~) Ezen években e következő inunká1 ,Jelentek !11~&: „~c1 
Kaffee in seiuen Wiikungen 1803", melyet dr. Balogh l al 1829-
ben n1agya1ra _±Ordított; „Aesculap auf der V\Tagschalc _1805"; 

I-Ieiluno- und Verhütuno· des Scharlachfiehers 1801 "; „I-Ieilkunde 
" 0 ° d . 'b d' der Erfah1ung 1805, két kötet"; „Fragn1enta e ''111 us n1c ica-
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Itt múködött d lelkének minden erejével; itt adta ki 
1810. fö munkáját „Organon"-ját; itt tölté hosszabb idoig 
minden ór,\ját a szenvedők fühére; itt szenvedett, sokszor 
inséo·gel is küzdve, az orvosi forradalom leghevesebb ziva
t&ri 

0

között; és igazságának érzetében el tudta tűrni szc
gé1rrségét, e mellett elle11ségei rágal111át, sokszor a legal
jasabb kitöréseket: mint természetbuvár számított arra, 
mit jeles költünk Kisfalud ynk az életból vett e szavakban 
mondott ki: „Magasb elmék, mélyebb szivek, jaj 
tinektek e földön!: az ily tökély, bár nagy érdem, 
boldog itt még ritkán lön"; de ö nagyobb volt, mint 
szerencséje; nagy volt ö azért, mert nem tudott kicsi lenni*) 

Bízván nagy eszméjének kivitelében, e 'dühöngó viha
rok közepette sem veszté. el öntudatát; dolgozott folyto
nosan kettöztetett erövel kitűzött czéljára,jól tudván, hogy 
az egészséges fa lelkes ápolója oltalma alatt folytonosan 
virágzik; és ha itt-ott ágai eröszakosan meg is sértetnek, 
ujra kihajt, virágzik ismét, és a legszebb gyümölcscsel ki
nálkozik: mert a fa egészséges gyökétöl nyeri életét. Min
d<lnnek az eleje nehéz. Az emberek kevés kivétellel, a már 
beléjük csöpögtetett régi ferde eszmékhez szokva és e 
szokás bilincseihez erősen kötve, nem oly hamar birnak 
önállóságra vergődni; és inég ekkor is, noha elismerik a 
fölkarolt uj jobb eszmének csalhatlan igazságát, kis körük
ből gyakran tekintgetnek vissza az elhagyott sokkal nu-

1nentoru1n etc, 1805!'; „Rüge eines ungegründeten Gerücht.Q, 
Heichs-Anzeigei í9L sz .. "; ugyanitt 1808~ban 343. sz. és 1809-
ben 227 sz. alatt 111egjelent g.enialis értekezései nagy figyehnet 
ge1jesztettek a közönségben. 

''')Az ez évben és körntkező idéíkben megjelent több 1öpiiat 
közt e111lékezctesek: H e eke I berlini tanár átka a homoeopathi<i1 a. 
(Annalen dei Medicin 2 köt) Hambmgban di. Simon kifakadása 
(H. pseudomessias medicus etc.). D1 Th .. '"'"'' (W-erke dm Finste1. 
niss) bal itélete,. I-Iaz:-l.nkban szintén dr„ l{„ éretlen röpirata sth 
Ezek inellett a gyógyszc1észi csatá.k folytonosak valának, 1nelye-
ket bővebben Ieirni nen1 kcvfsbbé unalinas, n1int gyülöletes; azért 
is ezalatt inkább pihenteten1 tolla1nat, noha szeretné111 itt „a fa1-
kas és bárányról" szóló Phae<lrus tanu1síigos mesqjétleirni; -
de fölöslegesnek ta.Iá.10111, 1ne1t c.it anélkül is tudjá.k t. olvasóiin 

2 ~' 
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gyobb embertömegre a sok méltatlan~ág miatt;„ sö~ meg
történik az is, hogy a gyengék, megunva a szunm. nem 
akaró kellemetlenségeket, meggyözödésük ellenére ismét 
a nagyobb párttal szövetkeznek, ennek legfényesbn€k vélt 
elégt~telére; noha az emelkedés és hanyatlá~, a növe~edés 
és fogyatkozás csak a tagok szám~t mutatJa, és. a tomeg 
túlnyomó ereje mellett nem veszti el belső tulaJdonát a,z 
obiectiv igazság! csak kinek lelke erős, az nem tud tág1-
tani.. Nem tagadhatni, miként e szöveyényes életben sok 
függ a viszonyoktól is, melyekben élünk A körü~mények 
elősegítik, vagy h~tráltatják a legszi;ntebb ügy feJlődés,ét: 
Brown ellenkező irányu tana, mely mkább megfért a reg1 
gyógymóddal, Angolhonból Némethonba terje~vén, .i~t 
Pfaff Girtanner Röschlaub és egyéb orvosi notab1h-' ' ' tások által ez időben hevesen pártoltatott E körülmény 
még inkább nehezité H. tövises pályáját 

Mindemellett H. „Organon"-ja hihetlen gyorsasággal 
terjedt el a világ minden részében, és biztosítá a szerz() 
halhatatlanságát. Franczia nyelvre Jordan, olaszra Gua
ranta, angolra Achner, rnagyarm Horváth és Bugát 
által fordíttatott E híres munkájában először használta e 
szavat „homoeopathia" és e szó két rettentő pártra osztá 
fol az orvosi közönséget. „Contraria eontrariis" régi gyógy
mód zászlójával szemközt állott Hahnemann, rendület
len „similia similibus" lobogójával, csak néhány ujoncz 
elvbarátot számítván egy roppant sereg ellen. A vakbuzgó 
kitöréseket intrepide egész lelkesedéssel fogadá; küzdött 
mint óriás legyőzhctlen nemes fegyverével, és a neki irán;
zott mérges nyilak le nem sujthaták öt, az önzetlen embe1 -
barátot; ki a szenvedő emberiségért, nem pedig gladiatori 
nyeremény vagy más anyagi jutalom miatt szállott a síkra: 
nyilvános iratai által szivesen tanítván mindenkit általában, 
- barátságosan tárván ki egész tudományát különösen 
azoknak, kik tőle tanulni akartak, szívélyesen ölclkezvén 
azokkal, kik vele kezet fogtak. Ö férfiasan küzdött és gyö
zött; mert az előre sejdített akadályoktól nem remegvén, 
- bízván az igazságos Istenben és jótékony tudományá
ban, - erélyes kitartás által gyöznie kellett. (És én e ne
mes példát csekély tehetségem szerint ne kövessem? Ha 
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vérem \ égkép kihül , ekkor majd elnémulok ,, , .) Aljas 
szóbeli rágalnrnkrn sohasem felelt, loya.lis eszközöket \á
lasztván mindenkor magas ezéljára; ily esetekben családja, 
bizalmas barátai meghitt körében tárá ki zúzott szívének 
b0lsejét; a. rágalmak feledésére ezeknek kcd\Cs társaságá
ban kerese szórakozást, és a sok küzdésben megfeszített, 
sokszo1 ellankadt lelke itt nyert ideiglenes nyugalmat, itt 
pihent meg édesdeden, itt lélt ismét friss uj erőt. De nem 
engedett senkinek, ki öt írásban támadá meg, ritka tudo· 
mányos ügyességgel küzdvén le clleneit, néha azon stylt 
hasznáhán, minővel megtámadtatott 

Erkölcsi és haza:fiui szent kötelessége1n para.nctiola neken1 is, 
hogy nyilvánosan lépjek fel a hasonszem ügyében, melynek áldá-
8Út szán1talan esetben iná.r é':ek óta. tapasztaltam. Az emberisCg 
ügyében léptem fel szerény munkámmal 1847 ben; föl kellett lép
nc1n akkor n1ár tizenkét évi szigoru kisé1letein1 után, noha ele' e 
tudtam, miként akadályokra találandok, miutan a legjobb ujuak 
sorsa, az ellenszegülés, 1negvettetés„ De a küzdést nen1 tekintén1 
bajnak: a küzdés inozgás, a mozgás élet, Tiszta érzcte1nben :qen1 
rcttCghettem a küzdéstől; n1crt kitűzött czélon1 nemes levén, ellen
R.iegiilés esetében csak nemes ellenségre, nen1es f0gyve11e szá.1ní
tottam, annálinkUbb, 1nivel az ala1~jában ingadozó régi gyógy1nócl 
111e1Iett har czolni, azt még sokáig fentarta.ni akarni, hasztala.n 
törekvés, épen úgy, n1int nein használ a házat külsőleg kiékesí
tcni, hogy szinleg lakhatónak látszassék, 1nidőn annak bclszerke
zctét n1ár régóta. kárhoztatják a leghii·escbb szaktudós 1nesterek, 
incly n1iatt előbb-ut6bb romokba kell dólnie. E sza.vai111 crősí-tésére 
szolgáljanak a „gyógyászat" 1862 évi 27 sz 546 L megjelent e 
sorok: az cnibe1·i neniet és a tá1·sadal1nat leginkább érdeklő 1·észe 
gy6gytudományunknak, a gy6gykezelés, vagyis a betegség biztos 
gr;6,qyszereinek feltalálása és azoknuk kellő megválasztása, vajmi 
keveset haladott - hogy igy feJczze1n ki 1naga11iat - elő11'e, ha ne1n 
akarok azon 7_1essimistdkkal ta.1·tani, kik sze?·int a gy6gytan egy 
lépéssel nem előre, haneni hátr·a nient, 

Ellcnoimbcn azonban csalatkoztam; dc szi,:esen megbocsátok, 
~<ít köszönettel tartozo1n nekik; n1ert közfigyeln1et gerjeszt vén 
a ho111ocopathia ir á.nt, a t,. közönség hi.~ja i111n1á.r a hon1oeopa
thia, ismeri az allopathia inűveit és - ezek után itél. A szo1nélyes 
l·tlga]mak csak a rága.Jn1azót sujtják„ Ekkép - ha inin.djárt az or
\ osok legnagyobb szá111a nen1 barátja a ho111oeopathiának, -~ ennek 
'irágza.tát iná.I' n1ost bizton ,remélen1 édes hazán1ban: inert a. hala
d:tsra törekvő l)l:a.gyar, nemés hevé"l'Cl felkn1·ol n1indent, n1i ne1nes 
és az emberiségre nézve üdvös„ Tudomá.nya fonal3.n az orvos csak 

; 
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vélekedik a beteg so1sá.1ól; a. beteo·, J
0

obb, vagy ioszabb sorsa 
' ' . d ' " . szc1ent, e1 zr a tu ornanynak éltető, vagy öldöklő hatalmat . 

aká11nikép okoskodik az 01 vos„ ·· ' 
Nagyobb tisztelettel, őszinte elismeréssel léptek fol 

IL ellen dr Jörg, Heinroth, Wedekind Lichten
sta~t,. Sach.s, Pu?helt, Kopp Különösen a lüres Kopp 
ekkep rr: „Kr H. mmden munkálatát critikai szemmel ki· 
séré, öt, első föllépésétöl kezdve, mint írót tanítót uj is
kolájának mesterét jól ismeri, geniális nézet~it és hatalmas 
ld~i erej~t ezen '.8rfiunak el nem tagadhatja Örökösek az 
o e;d~mer a tel~mtetben, hogy a gyógyszerek _ specificus 
~iatas~.t az orga111s1nus1a, és e1111ek nag.Y 1ecepti-vitásá.t azok 
'.','ánt, kétségen túl tette. Bizonyos, miszerint H. gyógymód
pnak legengesztelhetlenebb ellenei közé azon orvosok tar
tozr~ak, k~k azt nem tanulták és :1em gyakor lották" A most 
cmlrtett 3eles orvos tudorok tollarból sem maradtak ki azon
ban itt-ott néhány élczes kifejezések, H. tanát alaptalanul 
sértegetok;. de ,ezek sem ;naradtak czáfolat nélkül. - Ily 
sulyos korul.menyek, habar háhorgaták a fáradhatlan nap
szám~st bám~latos épülete készítésében; de crös lelkét, 
vas-tmelmét meg nem törheték. 0 dolaozott - és hiszem 
miszerint a fölötte omladozó égholtoz~t riasztó robogás~ 
n,'.att sem esett voln~ ki kezéből a toll, tiszta önérzetében; 
hrszcm, mert tényer után felfogom H szellemét ismerem 
a~ ö.nérzet, ö;itudatnak .azon :~zi'.árd, csüggedetle~1 tulajdo
nat JS, mclyncl fogva az igaz, JÓ cs nemes ügyért az utódok 
javára küzdő, büszkén tűr s szenved, czélja ·felé erélyesen 
haladva.. · 

, .H 181L Lipcsében mint egyetemi tanár kivánt föj .. 
lep1;r, hasonszenvr gyógymódjáról nyilvánosan értekezendö, 
dvenek valóságáról egyszersmind betegek ágyainál aka1-
ván meggyőzni a kétkedrjket") · 

•:') Ekkor kezdé 1ncg nagyszerü n1unkáját R.eine Arznei1nit
telleh1e"' n1elyen _több e,:ig ritka. szo1galo

0

1n111~l dolgozván' ha1-
:1atat]an. nevet \·l\'ott k1 1nagának„ E munkája hat nagy kö
letben Jelent ineg, 1nelyben hatvan rry6gyszert is111e1t'etett 1ne1r 
I-I.~ -, Az6t~ fo~?tonos kísérletek tét~itek tanítványai által :;;ok 
~nas e~·cz- es novény-gyógysze1ekkcl, és az eddiff ineO'vizso·ált
tak szarna háro1nszá.z körül inegy„ A számos munká

0

k közt külÖnö-
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l:-j gyógyrendszerének ügyét Lipcsében akará kivívni 
a nagjrfBrfiu.; itt ól1ajtott g)7óg:ytanánal{ olyr állást szerezni, 
minőt élvez az álladalon't részérül az allopathia: független 
tanszéket az egyetemben, szabad o'yakorlatot a hasonszenv 
t~rén, hogy innét terjedjen jóMkony tana világszerte, 
rnaga. nevelte tanítványai által. E nyilvános törekvése 
egyedül (ner~ is bocsátkozván mélyebben a dolog érde
niébc), - nyilvános föllépése, mondom, egy tapasztalati 
tárgyban, nem bizonyítja-e elegendőkép H. tanának való
ságát?! Ki tollal és tudománynyal eddig is nemesen har
c~olt, -: most .pec~ig t~nítani, nyilvanosan gyógyítani ki
v:wt, mmdenkr mely trszteletét, szives elismerését megér
dcmlette volna. Hiszen hamis (!) tanának megbuktatására 
épen az szolgált volna logicai eszközül, mit H maga ellen 
(!)sürgetett: a nyilvános gyógyítás! Öt kellett volna azon
nal. elsö f~llépése alkalmával teendő próbákra kényszerí
tem, a log1cának azon axiomáia szerint miként tarmszta-
1 . ' b <J ' " atr tmg7 ~n nem döntheti el az igazságot scmmiföle egye-
<1ul elmelctr argumentum" ha t:ma a j)I'Íori nem tetszett· 

l] . , ' e~ cner azonban fölrevetvén minden tapasztalati adatot, 
éretlen élczckct használtak fel - H eszméjének kiküszö
böléséee, ut~inzá.srn i11éltó g;,yóg,y111ódjá.11ak_ clnyroJ11atásárn. 

Ily méltatlan bánásmód mellett el.sor vadnának, d
vcszllénck tán örökre, vagy legalább is hosszabb idöre a 
legszentebb eszmék, ha más részról lelkiismeretesen nem 
á poltatnának ! És ki nyögné meg e kiszámíthatlan veszte-

:~en kitün~1clc ,Jnh1, '"Noak -és Tii1!ks tor:jcJehnes és fi:Lradságo,5 
<1olguza.ta1, II.-nak

1 

e;:cn gy61gys~ertana l~-gszükségesebh egy h. 
01 ~os1,'1 nezvc; '.3 nelkuJ, daczara, Jeles phys1ol. ~a.thol. stb„ tudo-
1nan)~an~.lr, senki sen1 lehet üg} es h 01 vos. Igen !ielyesen jegyzi ineg 
<h 1' le1sch1nan n Bécsben 1856-ban a ho1nocopathia tö1iténeln1e 
t:í1gyában mondott beszédében: iniként H„ idejében több chronicus 
~Jet~gség gyóSyít<Ísa sikc1iilt;1nint jelen időnkben; __ n1ivel inost 
1nka.bh a1ra to1ekszenek a h„ 01 vosok, hGgy a ter1nészettudon1ú
ny~]~ba.n ha.lac,jana.k, nlint arra, hogy n1inden gyógysze1 specificus 
Cl'

1

qJe\'el lehetc'.J IegnagyoLb pontossággal 111cgba.rátkozzanak„ Ren
den \;a,u, hogy a ho111oeopa.thiá.ua.k tudon1ányos kiképezésén dol
gozzuuk, dc úgy, hogy az annál szebb éti ncn1esb o·yümölcscsel 
kinálkozzék, ._.. ti 
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ségct? fajdalom! a szenvedő emLeriség; miután e veszte
ség pótlására, különösen a homoeopathiát illctöleg, Galeu 
barátai nem adhatnak egyebet mint régi eszközöket, me
lyek ellen számtalan esetben ök is keservesen kikelnek!!! 
0 ! te 19-ik század! Te majd mindenben szeretsz kételkedui 
és büszkeségedben fel ner~1 fogod, hogy a kételkedés vagyis 
a scepticismus még nem tudomány! hogy e szerint néha 
positiv tudatlanságodban, folvilágosodottnak képzeled ma
gadat! 0 ! te fel világosodott 19-dik század! Ha én veled 
komolyan igy okoskodom: „>i gyógymódok közöl az érdemli 
meg az elsőséget, mely legbiztosb; a biztosságnak pedig 
leg~szszerúbb criterium[l: a kisérletek és észlelések ú~ján 
nyert eredmény", ekkm te fejet hajtva azt mondandod, 
!rogy tökéletesen igazam van; de ezen okoskodásom fona
lán, gyógy módunk elsóségének r calisálására mondjam csak 
neked: „hogy azzal az ugy nevezett(!) homoeopathiá,,al 
is tegyünk egyszer részrehajlatlan kisérletcket, priYát 
praxisunkban elcijövo bármiféle kóresetben, annálinkábli, 
mivel e nihilismus (!) nem veszélyeztetheti az emLer éle
tet", - te e szóra „homoeopathia" azonnal forró lázat 
kapsz, _, veled többé okosan nern szólandhatok te ré
mítö 19-dik század!!! - Száz és ezer cllcnével a homoeo
prtthiának, magam is egyedül tapasztalati adatok után 
lettem és lehettem ,rendíthetlen híve a hasonszenvnek, és 
buzgó híve marndok mindaddig, míg ennél is tökéletesb 
gyógymód nem fog létezni. Azért -- sajnos, hogy mmyi 
hiteles adat után még mindig léteznek tudós férfiak közt 
is o1)rano1c, k:ik hidcg·c11 1ncgvetilc, \-agy k:ön11.yclrnüe11 11e
vc,tik, söt némelyek rnéltatlanúl gúnyoljrrk El. gyógymód
ját, - rni legkényelmesb módja fL czáfolásnak! 

Tisztelt tudós férfiak! Az emberiség okos osztályn 
nem gúnyolva, nem nevetve minden alap nélkül, hanem 
mindent higadt vérrel jól megfontolva müködik a tudo· 
mányok terén annak rende szerint; igy -- tapasztalati té
nyek után képes aztán megítélni: mit tehet a természet 
egyedül (mert csak ennek tulajdonítják a scepticnsok a 
sikerült h. gyógyítást), mit művel hom. orvosság sogedcl
méveL Ne rcttentsc el önökd. e tértől azon szomorú ta
pasztalás, hogy már annyi gyönyörünek látszó orvosi 
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eszme, elméletileg syr en-hangon án1ítgatva, tapasztalati
lag n1ir1d1111ta.lan 11g,yai1cg,y örv é1rybe \'ezetve, levei öleg 
csalt! mert ekkép, a h01i1oeopathiára vonatkozólag, hason
lók leendenek önök azon munkás kincs-keresöhöz, ki hosz
szabb idö alatt már kifüradván a hasztalan ásásLan, elk<o
'lcrcdve dobja ei kapáját épen akkor, midön, még csak pár 
óiúig folytatván munkáját, örömtehe lelné fel 11zt, miért 
amryi idó óta véres verejtékkel fáradozott .. Az ido int; az 
emberiség nagy része már a homoeopathiának hódol; ne
künk onosoknttk nem szábad elmaradnunk: szoros kötelcs
'"''günkhcn áll mindent megkisérni, hogy nemes hi' atá
sunknak tökéletesen megfeleljünk 

Ne sajnálják önök ilyetén cgyszerü förndságulrnt mái 
csak azért is, hogy a homoeopathia ügyében mint tudós 
és okos förfiak nyilatkozhassanak; -- és ezt önök iráuti 
tiszteletből ajáulom; mert nemde? bámulná vagy tán ne
vctné mindenki a lrnczér arszlánt, ha legdivatosb, legtisz
táhb ruhákat öltvén magára, rongyos, tisztítatlan csizmák
ban lépne föl díszes termekben, miután ily ellentét szem
ltetiinöbb: pedig ckkép áll a dolog, rüidőn clbizott szoba
tudósaink különben legszebb, dc - engedjenek meg -
csak egyoldalu ismereteik mellett vakmerően oly tárgy
ról is ítélnek, mihez nem értenek és azt hiszik, hogy a ll&]> 

is az ö órájok szerint járl Leg:yünk igazságosak, -- ez n 
,-l-oyalitás törvénye; ne ítéljünk és nem fogunk megitéltet11i. 

-- ez a szentirá> mondata; tanuljunk és ne tanítsunk, 
t:muljnuk mondom akkor, midőn valamit még nem tudunk 

J , , l' . l '1 6 1 • ' ' ·1 -- ez az o {Ossa.g ata anos sza. Ja .Jra. . rn1ert tc11)'esz1 \: az 
„ok_osság", ez isterii DÖ'\1éri3r n1ellctt ol;r buján nzo11 IlÖ\- én.y, 
melynek neYe „elfogultság"! 

Midcin igy a lipcsei orvosnövendékek tanítását, gya
kodati kiképzését lcgsürgctöbh teendöi közé sorolá H, 
ul<_kor az orvosi facultás dékánja,, l\.oscn111üllcr, r11ondá 
ki vetoját; ötven tallér letétele mellett jogosan azt köve
telvén, hogy H. ujra ismét értekezzék, miután más egye
temben nymé orvosi oklevelét.. 1812, jan, 26-án ez is meg
történt. H értekezett (dissertatio historico-rnediea de hel
lcborismo vcterum), velös értekezése dL Ludvig ezen 
évi dékán által nyilv~nosan dicsőíttetett, - egészen elra-
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gadá hallgatóit „Meglepö élvezet volt (így ir többek közt 
dr H-k egyik barátjának) hallani a merész terrnészetbu
várt, az ember észnek e ritka tüneményét, Hahnemann t. 
Mintegy elbájolva mentem ki a tcremból haza felé (Lu
tzenbe Lipcse mellett); utamban egyedül H. magas lelke 
lebegett fölöttem, kinek eddig ellensége valék, holott 
most magamba szállva, öszintén meg kell vallaüorn, mi
ként nem vagyok méltó saruinak föloldására Ugy hallom, 
sz. .Mihály körül magán-tanítást adand a nagy mester ; 
ekkor ott leszek; ujra tanulni akarok; tanulni fogok, hacsak 
r endkivüli körülmények nem gátolandnak föltett erős alrn
ratomBan .. A dicsöség egész özöne jutalmazá H. ezen szük
s<\gesnek mondott nyilvános föllépését; bámulák ót az or
vosok úgy, mint a jelenlevó tudós nernorvosok; ö több, 
mint földi lény" 

Már 1811-ben nyilvános fölszólítást bocsátott közre, 
mely által figyelmezteté az orvosokat, „mikép april efojén 
mcgkezdendi elöadásait; az „Or ganon" minden pontját vi
hígosan megfojtendi, de különös tekintettel leend egy
szPrsn1ind gyalco1 latilag igazolni tl1eoriájá11fllc i11ag31ará
zatát Hat hónapi szorgalmas tanulás mellett reményli, 
miként gyógymódjának elveivel az orvos megbarátkozhat· 
ván, folytonos igyekezete mellett szerencsésen gyógyíthat 
Bérmentes levelek áltttl mindenki megtudhatja a közelcbhi 
föltételeket." E fölszólítása után minden szerdán és vasá1-
nap tartott elfodást a legnagyobb euthusiasmussal "")-

Vezetése mellett Hartmann, Gross, Hornburg, 

~') ICi H„ „Organon"-j~it és egyéb inunk~ját figyclc1nn1el 
oh· ast a., ineggyüződhctctt a.r r ól, 1niként I-I. tanát vnJódi tiszta 
ie11né.szctphilosophia. lengi út„ Fölséges kiilönÖ:'.Cll I-I.. eszinéjc a 
hctcgség1őJ; iné!túnyJandó azon ide<ija is, inely sze1int több acntn~ 
bnjnak és a chronicus betegsCgck egész seregének lCnycges ok:\.t 
O!lnét inagya.1ázza, hogy a psor<l.nak (IC1iitze) gyógyltúsa. csak 
l\.ft'iscs idejétől szrln1ítvn. incír 34,00 év előtt, - a syphilisuek, inc]y 
1493-ban iité fel először iszonyu sAto1 át - és a sycosisnek (Felg
\VHrzen) or,·oslása többnyi1e egyedül cs:dc í-ö1<lők, kenőcsök és egyéb 
]( li.1Hze1ek által tö1 tént; és igy az c1nlíiett nya\ alyá.Ic czélszC1 ü Leleó 
t'ZC1ek nélkül leginkább csak külsőleg ehná.zolt!tttak stb.: noha a 
p::>o1a oly átalánosságban, inint azt I-:I,. állítá, a gyógygyako1lat 
és pontosabb k6roktani kutatások után el nem fűgadható„ 

\ 
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Franz és több tanítványa kísérletet tevének néhány szer
rel és ezekkel gazdagíták H. gyógyszer tanát. Esti nyolcz 
óra tájban pedig sör és- pipa mellett mulatának vele nem: 
csak tanítványai, hanem kedvelt tudós elvbarátai is. Mo-

'l ' k ' . 'l ' Á k 't n()ton e etene nemr va toztatasara, egyszer-. e szer egy 
é','ben fönyesb estvélyre is meghivá tanítványait; de ezek 
közöl csak azokat, kik ész, szorgalom, cr ény által kitüutc
ték magukat .. 

Reggef 9-10 óráig, délután 2-4-ig rendelt bete
geinek, kikkel közönségesen tele volt szobája mindenkor 
Az cisz Aesculáp, kinek tudós feje, egész külseje tiszteletet 
és bizalmat gerjesztének mindenkiben, egy az ablakhoz 
közel álló négyszögletü asztal mellett irományai közt 
ült; igy hallgatá ki betegeit, minden legkisebb körül
ményt pontosan jegyezvén föl könyvébe, mit mindannyi
szor betett, a mennyiszer másik szobájába ment, orvossá
got adandó Néha a gyógyszerek biztosb választása miatt, 
kihallgatás után kisebb asztalától fölkelvén, a szoba kö
z~pén álló nagy asztalához lépett, melyen két vastag iv
nkgyságu könyv feküdt; ezt felütvén, rövid idö mulva 
rendelt orvosságot->).. 

Ekkép részint betegei, részint közrebocsátott jele' 
értekezései által H ideje egészen el vala foglalva. 181 6-
ban a többi közt heves vitatkozásra nyujtott alkalmat n 
„Alig. Anzeig 156. számában" prof Dz o 11 cl i ellen ii t 
fa tekezése, ki égetés ellen a hideg vizet leg biztos b szer 
gyanánt a:jánlá, midón ·· H ismét okszerü észleletei által 
liebizonyitá, hogy ily esetben az ola:j, borszesz a valódi 
gyógyszer, mit John Anderson és többen H.. után crú-

':') l\iinden taná.cskozás- és az ezzel járó szeré1t több szegénJ
ttil senunit, 1násoktó] keveset, g1izdagabbakt61 l-2 tallért követelt; 
elvállalta bizonyos idő inul\tL is a jutahnat, és ckko1 időközben 
10-12 Louisdo11al jutu.hnaztatta ffí1adságát„ E kö,etclésc jó ne
\ ének ne1n keveset ártott; de ha figyelen1be \.·eszszük nagy csahídját, 
e n1ellett a sok hálaadatlan szá1nát, kik őt, daczá1a vi.ssza11ye1 t 
egészségüknek, ininden jutalo1n nélkül hagyá.lc, I-I„ e tekintetben 
i.'3 föhnentendő, annálinkább, iniután őszinte vallo1núsa szerint egJu
dlil e naprOI napra növekedő hó.Ja.adatlanstig birá őt ezeli, neki scn1 
kellemes lépésre. 
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sítének; - és ezen jeles értekezései, szerencsés gyógyításai 
~Ital Lip?sében kitünteté magát Hahnemann 

Ez rdő alatt a legtekintélyesb férfiak, orvos-doctor ok 
s ~tövendékek látogaták üt szünet nélkül; ki a legnagyobb 
szívességgel osztogatá gyógyszereit betegeinek; örömtelve 
oktatá fiatal tanítványait, és elméleti előadását, betegek 
ágyaihoz v;zetvén ujonczait, gyakorlatilag ügyekezctt két
ségen túltenni Fényesen sikerült gyógyításai, mint rend
kívüliek, minél meglepőhbek valának, annál kitöröbb szcn 
vedélylyel hirdettettek szemtanúi által; kik nem gyüzék 
egyszersmind eléggé dicsérni nagyratörő mesterük tiszte
letre méltó ritka tulajdonait. Tgy terjedt napról napra 
mindig jobban a hasonszenv dicsősége, a régi gyógymód 
fölötti diadala, és ezzel H. hirncve, melyet kedvezően ne
velt azon körülmény, melynél fogva annyi szép gyógyítás 
hallatára Sch warzen bcr g herczeg, hires austriai tábor
nagy is, H. ügyességére bizá elhatalmazott, megelózü guta
ütés-okozta nyavalyájának gyógyítását.. 

Ezen kitüntetés által csordultig telt meg az irígység 
pohara Szólani ugyan ez esetben nem mertek cllenci nyil
ván; dc alattomban annál borzasztóbb ármányt forraltak 
keblökben. Tagadhatlan, miszerint e fényes összeköttetése 
a legelőkelőbb családokkal isrnerteté meg H.-t; minden 
esetre ezen alkalom, gyógymódjának terjesztésére a legkc
csegtetöbbnek mondható, de nemkiilönben ugyanezen sze
renC;sés alkalom, az elle11ségcskedés legnagyobb fokozatára 
uyu.itott dühös anyagot. 

A hcrczeg baja, mely előbb minden allop orvoslással 
;lacz,olt, noha eleinte egyes symptómáira nézve engedett, 
ntal~ban legyözhetlenül látszott ellenszegülni H gyógy
módJának is, ki már előre kimondá, mikép a herczegct 
földi erú ki nem ragadhatja a halál hideg kezeibóL .-
Orvosi tanácskozás miatt lcgfoböbb parancs kövctkezté
b'.'n Bécsből dr .. Marenzeller is megjelent Lipcsében, 
ln egész életében el nem folcdheté azon jelenetet, midón 
H -nal a magas beteg látogatására sietvén, mindkctte11 
ópen akkor érkezének hozzá, midőn ismét az érvágási ké
szülct •• .kezdődött, H legnagyobb meglepetésére, miután 
erről eleve nem volt tudósítva .. Az őszbeborult H. nyugodt 
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lélekkel, helyéböl nem is mozdulva szemlélé e véghezvitt 
mütételt; ezután egy szót sem szólva távozott a he1ezeg 
szobájából, hová, igen természetesen, többé nem lépett A 
herczeg nem sokára, oct .. 15-én 1820-ban meghalt. E percz
ben merészebben léptek fel H. ellenei; és azonnal a holt
test bonczolásánál megkezdék indulat-szülte romboló sze. 
repüket, később pedig Hufeland folyóiratában folyt:lt
ták. Dr. S a e k s tanácsos ismét azt akará bebizonyítani, hog} 
a herczeg drága életét csak azon uton lehetett volna még egy 
idöig fentartani legczélszerübben, melyet ö tüzött ki .. Őt kö
veték elvbarátai; kik ismét a régi szokás sulyos szavaival sok
szorozott viszhangra találtak- kitünóleg a gyógyszerészck
nél. Ezeknek alázatos kérelmükre törvényes eljárásnak tartá 
a szász kormány, az orvosi facultás határozatát helyben
hagy11i, - és igy (ter111észctese11 egésze11 an11ak rende szerint) 
Hahnemann t eltiltani a gyógyszerek magán-rendelésétöl. 

Most tehát -- kezökben a tilalommal, szájokban pe
dig a képzelt nagyszerü gyözelem örvendetes hirdetésé
vel (!), világszerte agitáltak H igaz és hasznos tanának 
giyökeres kiirtására: csalfa elméleti föltevésekkel, rögesz
mékkel rohanván a tények lerombolhatlan falának! Hogy 
még biztosabban juthassanak kitüzött czéljokhoz, összeszed
vén a hazugság s rágalom minden eszközét, nem íszonyocl
tak H. személyét, családját is sértegetni, gyalázni, a szen
vedélyek émelygős mixturájával alsarván altatni az ébre
dező közönséget;. és már az erőre kapott, de az említett 
haláleset által lealázottna.k vélt uj t:m fölött gúnyos élczek 
közt örvendének az 'ellenzék elfogult emberei. Szerintök, 
ekkor már cl vala temetve a homoeopathia. Igy temetik 
azt az elle11ségek mai napig minduntalan; de -- temessétek 
bár mily mélyen a homoeopatb.@t: szelleme ki fog a mélység
bol cmelkedn_i és mint legyözhetlen igazság kivivandja magt\
nak az em benségre áldást hozó győzelmet .. Valamint a tavaszi 
vetés melyet,hosszu szárazság visszatart a földben, bekövetke
ző áldásos esőre kibúvik: ugy győznie kell annak, ami jobb 

Mint csalatkoznak azok, kik azt vélik, miként egy 
gyászos ugyan, de ki nem kerülhető esemény elegencW 
az igazság megserÍ1misítésére ! Ha itt-ott a jégcsü némely 
tájékot el is ver , azért még az évet nem mondhatni átalá-
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ban ter méketleilnek ! más boldogabb vidéken minden a 
legnagyobb bciségben teremhet; teremhet jövöre ott, hol 
mult évben a:'"termés silány volt!! H-nak annyi szeren
csés_ esete mellett, megfeszített szorgalommal éjjel nappal 
gyüJtögetett minden eddigi munkálatát egyszene el nem 
nyelheté egészen egy le nem küzdhetó kóreset. Minden idő
ben találkoztak oly felfuvalkodott tudós hösök, kik meg
vetvén a legjobb intéseket, az életerős igazság helyett 
alaptalan rögeszmék, csalékony vélemények után kapkod
toak, melyek terjesztésére ügyesen kerestek ki mindent, mi 
a szokásos emberek ínyének közönségesen szok tetszeni, 
és ily módon gyakran a legnndokabb vétkekre vetemedtek 
Elborzad csakugyan az ember az emberi gyarlóságok 
áttekintése mellett! Mindazok közt, kiket a jövő bámul, 
hol van_ egy ki éltében nem rágalmaztatott, nem üldözte
tett? ! Uldözés az elsó jel, hogy midön meghalsz, ünnepé
lyesen megtiszteltetve, W alhallába jutandasz; de míg élsz, 
szenvedned kell! mert e földön legnagyobb vétek: az em
bertömeg fölött állani .. Kísérjük éber figyelemmel bárme
lyik korszaknak mozgalmait, a történelem tn.nusítása sze
rint igy volt, így fog ez lenni mindenkor: a gonosz irígy
ség, a zsarnok hitetlenség, az uzsoráskodó részrehajlás 
pusztító hatalmát csak hosszu küzdés után törheti meg az, 
mi jó, mi igaz és hasznos. De ezen idönek bármikor el kell 
jönnie! - és az igazság védelmezésében fáradozó emberba-
rát bátran biztathatja magát Baj z a ezen szavaival: „T ü n
n e k évek, jőnek évek, - köd- s homályra 
fény terül". · 

Őrök fouó hála és ezer buzgó köszönet a ma o· a s 
a u s t r i a i kormánynak, mely e nemes ügyet leg~na
gasb kegyeletével folkarolá és a hasonszenv haladásának 
minden akadályát megscmmisíté 1837 .. feb1· .. 6-án kelt azon 
legkegyelmesebb rendelete által, melynél fogva a homoeo
pathiának korlátlan gyakorlata nálunk megengedtetett*) 

· '') 1852-ben hazánk kilencz megyéjéből folyamodtak a gyóay
szerészek a rniniszte1iun1hoz az i1á.11t, hoO'y a. hon1. uyÓuirsze~~k ;:,. a~ e. 

úsza.b~d kezelésétő~ tilta~sanak el ;i ·hon1o;;ora.~!1ák; iniután, fol.)a
n1odasuk e szavai sze11nt „a gyogyszeresz ,JO' edehne csökken az 
által, hogy a horn„ OIVO."Ok IIahnerna.nn Rystc1nújá.t. rnár· több-

Bl 

A lipcsei cselszö,ériyeket nem tiirhetvén már többé, 
a mint e yárostól bucsut készült venni H., az Anha 1 t
Kötheni uralkodó herczeg Ferdinand ritka kitünte
tések mellett hivá meg öt, magas személye rendes orvo
s{tnal{; tanácsos11ak r1evezvé11 -lci Ha ]111 e n1 a i111 t, szabad 
oÍvosi gyakorlatot engedvén birodalmában .. Ide költözött 
tehát 1821-bcn, hol a kegyes herczeg engedelme következ
tében senki sem tilthatá már el a gyógyszerek szükségr s 
kczelését<il; hol minden akadály nélkül szabadon működ
hetett gyógymódja ügyében; hol tisztelve szerettetett 
mind a herczeg, mind számtahn magas pártolói áltaL Or
\osok közei] első l,9gbuzgóbb tanítványai sorába tartoztak: 
DD Baudis, Bernhardi, Bettmann, Böninghausen, 
Diehl, Forgó, Franz„J!ross, Hartlaub, Hartmann, 
Ht1ubold, Hauptmann, Hering, Hernuinn, Horn
burg, Junghanel, Lehmann, Lichtenfels, l\1aly, 
:\Iarenzcller, Mühlenbein, Müller, Hau, Röhl, 
Rummel, Rückert, Schönke, Schrön, Schüler, 
Se h w ci kert, Sonnc nber g, S p oh r, Stapf, (kinek szer
kjesztése alatt 1822-ben jelent meg az elsö hom. folyóirat) 
„Archív för die hom. Heilkunst" czirn alatt, - T rinks, 
kik I-L tanát figyelemmel kisérvén, végkép lemondottak a 
régi gyógymódról De midőn itt a legbuzgóbbakat nevezem, 
nem lehet nem említenem a leghálaadatlanabbat, Ro bb i t; 
ki eleinte egész szer énységgcl szilárd akarattal csatlakoz: 
ván H ujonczaihoz, és e dicséretes tulajdonok által nemes 

-......._ 
nyire clhagy'i'á.n, hon1 orvosságok helyett heroicus alcaloidokkal, 
111c1eur, praepara,tun1okkal, ,.esica.toriu1nokkal gyógyítanak, n1iket 
azonban 110111 gJógyszert~b ból rendelnek, hane1n keresked6któ'. 
1 esznek" stb. (Di. Wittcishöfor 'V"icn. Jl/Ied. Zeit .. No. 23. Sep
tc1nbcr lG-1óL) E \'iÍd egy vrd/i<li ho1n orvost sen1 sujt! A cha.ila. 
t<'t.nscí.got ina.gan1 sen1 tudnán1 ptlrtolni; sőt Ielke1nból gyülölö1n. A 
'a.Jó<li hon1oeopatha soha se111 követel egy :fillé1t sen1 orvosságaéit, 
::;oha.sen1 ha.sznál Ol '\·ossá.got oly adngban, hog-y azzal valakinek 
tcte1nesen á.rthatna té'\ edés esetében is: sőt azt állitják a gyógy
Rzcrész 1nflk, hogy ah. atla,g annyi, n1int se1n1nil; iniért sürgetik 
tehút e .se1n1ni fölötti ő1ködést?! Ugya.n 1niért ne1n kivánjá.k inci.r 
azt is, hogy a hyd1opathák gyógysze1tti1bói vegyék akószrí.nna. a-' 
vizet?! - ICi pedig Ielkiisn1eretét vesztve, e1nbcrgyilkos a.ka1 Ienui, 
az ne1n szorul eg} nyih-á.nos h~Jyre: a gyógyszert::Í.JTa! 
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tanítójának -7onzalmát, barátságát megnyerni törekedvén, 
- késöbb (speculativ esze a régi tört utat anyagilag biz

tosabbnak tartván a göröngyös uj utnál, nevének hirt szer
zendö, nyilvános lapokban (Leipz Tageblatt) lépett föl H 
tana ellen; ekkép számítván elöbbi collegái kitöróbb 
tapsaira ! Ezen jellemének birála.tát a t közönség ítéletére 
hagyom, fájdalommal jegyezvén meg, miként illy Robbi
félék itt-ott még most is szerepelnek! - Köt h e n be n ta-
11ulni akaró or-vosoko11 kiv·ül a 11emor·vosok egész serege 
környezé Huhnemannt, kik közül tanácskozás kedveé1t 
többen érkeztek hozzá különösen Lipcséböl és mondlrntni 
a világ majd minden oldaláról; és ö , mint G r is s el i eh 
írja, fiatal tüzzel működött tágas körében, külseje sem 
árnlá el öregségét, söt ösz für~jei, kopasz homloka, mely 
közönségesen bársony sipkája által vala fedve, magasb 
kort hazudva, többi testi lelki tulajdonával ellentétben 
valának. 

H élete hasonló volt itt egy nagylelkü triumphator 
életéhez, mert szelíd, sikerteljes gyógymódja annyim el 
vala már terjedve mindenütt, hogy annak e_lnyomatásáról 
szó többé nem lehetett: fölcg, miután „0 herczegsége 
(mint később a Staats- und gel. Zeitsch .. dcs Hamh Corresp 
1824 .. 44 sz közlé), veszélyes idegbetegségben sokáig sin
lödvén, a híres tanácsos és doctor H által reményen fölül 
szerencsésen kigyógyíttatotta - Évröl évre annyira sza
-porodott már a hozzá folyamodó bizalmas betegek száma, 
miszerint szerencsésnek tarthatta magát az, ki vele értc
kczhctett, egypár szót válthatott, vagy ki csak láthatta a 
XIX. szászad ezen lcgnevezetesb tudorát Betegeit cllá111i 
nem győzvén, nehogy minden vigasztalás, tanácsadás nél
kül kényszerüljenek elmenni azok, kik hozzá zarándokoltak, 
d1'. Le hm an nt, később tanácsost választ:i oldala mellé; ki 
iránt egész bizalommal viseltetett, általa csináltattn gyógy
szereit, ki H. körében ennek legnagyobb megelégedésére 
három éven át gyógyított *). 

*)E közben H szüntelen folytata megkezdett nagy mnnkú
jrít 1828-1830„ jelent meg „Die ch1onischen Kiankheiten etc." a 
hasonszenvi gyógymód történetében halhatatlan műve, négy erős 
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1829. augustus 10-én ülé H orvosdoctori félszázados 
ünnepét E végból elvbarátai nagy számmal gyültek össze 
Köthen ben lcgfonóbb ohajtásaikkal, melyekhez lel
kes kivánataikat írásban küldék a távoliak, az erlangi 
orvosi kar sem késvén üdvözletével. A szó- és írásbeli 
számosb köszöntésekhez járnltak: Hahn e ma n n életlni 
arczképe, melyet Berlinberl S ch o p p e ügyes ecsetével 
1 emekül dolgozott ki. E nagyszerü olajfostvény meglepé 
H-t, kielégité a tervezőket, tetszett mindenkinek, és ennek 
következtében, ugyanezen eredeti ar czkép után, több száz 
példány lithographíroztatott - Nagy nevének örökítésére 
ez alkalomra emlékpénz is veretett, melyet Dresdában 
K r ti g er készített; egyik oldalának közepén Hahn e man 11 

arczképe díszlik, körülvéve e szavakkal: „Samuel Hahnc
mann natus Misenae die 10 .. aprilis 17 55, doctor creatus 
Erlangae die 10. augusti 1779 ;" másik oldalának közepét 
„similia similibus", körét pedig „M:edicinae homoeopathi
cae auctori discipuli et amici 1829." szavak foglalják el. 
Az ünnepély méltóságára fényt árasztott még többi közt 
ai herczeg és herczegnö kegyes l<weleikben nyilvánított 
ny~jas üdvözlet mellett azon két emlék, melyekkel szintén 
ó herczegségeik tisztel ék meg az ősz orvost: egy gyö
nyörű serleg, mely a régiség ritka példánya, - egy arany 
szelencze, drága gyémántokkal díszese&---ékesítve, melynek 
közepén a herczeg neve tündöklött. Dr.. S t a pf ismét 
„Hahnemann kisebb iratait" két díszkötetben kézbesíté 
halhatatlan mesterének Ezen kisebb munkái e követke
zendők: 

1) Sind die Hindernisse de1 Ge,vissheit und EinfU.chheit 
<ler pract„ Arzneikundc unübcrsteiglich? 2) Eine Vorrede. 3) Fra.g-
1nentn,1ische Be1ne1kungen zu „B1own's Ele1nents of medicine"„ 
4) Gedanken bei Gelcgenheit des im R A (1803 No 7. u. 49.) 
e1npfOhlencn l\fittels gegen die J;~olgcn des Bisscs toller Hunde 
5) Aesculap auf der Wagschalc, 6) Bedenklichkeiten über dns 
(R A. No 3 12-) angobotene China-Suuogat; und Suuogatc 
überhaupt. 7) UebeI <len jetzigen J\.íangel aussereu1opiiischcr A1z-

kötetben, melyekhez 1839. az ötödik járult .. - Köthenből azonfölül 
több é1dekes é1tekezést közlött II az Alig. Anz .. 1825 évi 194 és 
227. - szintén az 1829-ki 51 és 104 számában. 

Argenti Hasonsz Gy6i;y J 
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neien„ 8) U el:::.ar die Sur1·oga.te ausland:. A1zneien und über die jüngst 
vön der inedic Facultiit in Wien angegebenen Ueberflüssigkeits
Grade der letztern 9) U ebei den \V m th dei speculativen A1znei
systeme, besonders in1 Gegentheile de1 mit ihneu gepaa.1ten ge-
1vöhnlichen Piaxis. 10) Auszug eines Briefes an eiflen Arzt von 
hohem Range, übei die höchst nöthige \Viedeigeburt de1 Heil
kunde. 11)· :Monita übei die drei gangbaren Kurarten. 12) Ap 
einen Docto1-a.nt de1 :Thíed_icin. 13) Zeichen der Zeit in de1 gevi"öhn
lichen Aizneikunst. 14) Ve1such über ein neues Princip zur Auf:fin
dung de1 Heilk1afte dc1 Arzneisubstanzen, nebst einigen Blicken 
auf die bisheiigen 15) Eine plötzlich gehcilte Kolikodynie. 16) 
Gegen111ittel einige1 he1oischeu Gei' achssubstauzen 17) Ansicht 
der ii1ztlich-collegialischen I:Iumanitat a111 Anfange des neuen 
Jahrhundei ts. 18) Heilung und V eihütung des Scharlachfiebei s. 
19) Uebei dic Kiaft kleinei Gaben d01 A1zneien übeihaupt, und 
der Belladouna insbesonde1e 20) Bcn1erkungen übe1' das Schar
lachfieber. 21) Heilkunde dei Eifahmng .. 22) Der Kaffee in seinen 
Widrnngen 23) Belehrnng iiber das henschende Fieber. 24) Dis
sertatio hist-medica de Helleb01ismo veternm. 25) Heilart des 
jetzt heuschenden Nenen- odei Spital-Fiebeis. 26) Belehrnng 
über die venc1ische IC1ankheit und ih1e gcnvöhnlich un1echte Be
handlung 27) Ueber Heilung gegen Verbrennungen. 28) Ueber 
die Lieblosigkeit de1 Selbstn1ö1de1„ 29) Aerztlicher Rath in rothen1 
F1ieseL 30) Ucber das Selbstbmeiten und Selbstdaneichen det 
J\_rzneien von Seiten de1· 110111„ Ae1zte„ A) V 01stellung an eine 
hohe Behö1dc. B) Der honi.. Arzt \Vird von keine1n bisherigen 
Medicinal- Gesetze gehindert, seine a1zneiliche I:Iilfe den ICranken 
selbst zu ieichen GJ \'lie liesse sich 'vohl die Hon1oeopathie a1n 
ge\'t'Íssesten \vie<ler aus1otten? 31) Belch1ung für <len \Vah1heits
such01 in No .. 165 des allgemeinen Anzeigms de1 Dcut.chen 32) 
Ucber die Defriedignng unse1e1 thierischen Bedürfnisse - in eine1 
nnde1n alt-1nedi:áuischen l~ücksicht„ 33) Soc1ates u Physon. Ein 
Gespriich 34) Eine Kindeistube .. 35) Uebei die \Vahl eines Haus
:u:zíes„ 3G) Striche zu1 Schilderung l(lockenbiings \vtihrend seines 
Tiübsinns. 37) Aesculap auf der Wagschale .. - E két kötetben 
foglalt iiatokon kivül több é1 tckezés, franczia és angol 1nunkák 
fbrdítása, Hahnc1nann n1űveihez tartoznak„ 

A 7 4 éves orvostudor felszázados örömnapján (igy ir 
S t a p f Archív 8. köt. 2. füz.) kertében jövének össze a 
vendégek, itt barátságos, tudományos beszélgetések közt 
töltvén néhány boldog, elfel~jthetlen órát. Déli egy óra 
tájban mindannyian a terembe menének, itt többi közt a 
homoeopathiának terjesztésére ajánlott, és önkéntes ada-

kozásokból össz~jött 1200 tallérnak czélszerü kezeltetésé
ról ér tekezendők El is határozfatott, mikép ch M ü 11 e n
b e i m és dr Rummcl.felügyelése alattazemlített somma 
kamatra adassék, mindaddig, míg ezen összeg részint a 
Hrandó kamat, részint uj emberbaráti gyüjtemények által 
annyira szaporodnék, mennyi egy hasonszenvi kóroda ala
kítására szükséges .. E szent czélra azonnal több gyüjtó 
'\jánlkozott és 183.3. létre is jött ezen elsó hom. gyógyin
tézet Ez alkalommal alakult egy hom társulat is, mely
nek tagjai elhatározák, hogy minden évben aug.. 10-én 
egybegyüljenek, Lipcsét túzvén ki a legközelebbi év gyülé
sére, igazgatónak dr. J\1üller-t, titkárnak dr Albrecht-et 
választván.. A megalakult h. társulat minden tagja oklevelet 
nyert, Hah nemann, mint örökös praeses lithogrnphíro
zott neve aláírásával. Tanácskozmány végeztével élvezct
dús asztalhoz ülének a vendégek; ebéd ut4n pedig esti hat 
órakor H-nál jövének össze, tudományos~ barátságos, él
czes beszélgetések, szívélyes enyelgések közt töltvén hosz
szabb időt; míg végre ütött az óra, melyben a 7 4 éves de 
e:itőteljes i11esterülztől búcsut vcvé11ek:, 111eleg kézszoritás{tt 
oly érzéssel viszonozván, melynek jelszava: mindent a ha
sonszenvért ! 

Ennyire terjedvén gyógymódja, ennyire növekedvén 
tanítványai száma, hinni kezdé immár H , miként az általn 
föltalált, jeles pártolói által ápolt gyógymódja élni fog, élni 
és fonmaradni a szenvedő emberiség javára Dc mélyen 
érzé egyszersmind, miszerint gyógymódja csak ugy kaphat 
erós gyökeret, ha tanítványai által az ő értelmében kezel
tetik: méltán félté annak elfajulását, sót vesztét azok ke
zeiben, kik öt nem híven követik Itrzé a nagy férfin, hogy 
gyózni fog, győznie kell; de csak erélyes, kitartó, áldozni 
tudó híveitől r emélheté egyedül a győzelmet mint ő vala; 
ki meg nem elégedvén a régi gyógyászattal, kész volt arról 
lemondani, szegényebb állással is megelégedvén .. Azért ily 
lelkesedése mellett nem vehetni rnsz néven, midőn néha 
keményebb szavakra fakadt H. azok ellen, kik mint árulók, 
személye s tudománya rovására önhaszonlesésből szentség
telen kezekkel avatkozának Isten-sugallotta s más gyógy
rendszerre nem szornló gyógymódjába: most homoeopa-

3 ''' 
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thice, máskor ismét allopathice gyógyítván. Nem boszan
kodnék-e a múvész, ha nagy szorgalommal s remek 
ügyességgel készített ~üvét durva ecsetével mázolná b~ 
más kontár kéz?! Igems, - a művészet csak ugy érdemli 
meg e nevet és e név iránti tiszteletet, ha tárgya tiszte
letre érdemes. E szempontból nyeré meg a homoeopathi\L 
a hom orvosok és nemorvosok méltó pártolását. Ha tehát 
ayógymódnnk csakugyan minden tekintetben tökéletesb a 
~éginél, miröl nem kétkedik az, ki a homoeopathiát híven 
ayakorol ja : meg nem foghatom, mik ép lehet valakinek 
ftt igv, ott amugy gyógyítani ! Igaz, e tekintetben a még 
tapas~talhatlan orvosoknál sokat tehet a félénkség vagy az 
ügyetlenség, melyeknek szüleménye: a kapkodás; mások
nak ismét a változtathatlan körülmények parancsolhat-
11ak, melyekben legtisztább meggyőződésüket nem követ
hetik mindenkor; nem szívesen i110ndom ki, miszerint ezen 
elvtelenségnek meg bocsáthatlan oka némelykor: a haszon
lesés, mely kinevetvén az élet magasb czéljait, igy is, ng3 
is, és mindenkép csak anyagi nyereményre törekszik, ezt 
tartván egyedül a világ azon kulcsának, melylyel minden 
tárva áll előtte. 

Tisztelem átalában collegáimat; tisztelem különösen 
azon munkás ügyfeleimet, kik az orvosi tudomány kimi
velésében szakadatlanul faradoznak, ha mindjárt nem is 
követik H gyógyelvét, mert bennök tisztelni kell a jó 
a.karatot, sajnálva, miként elmefeszítéssel kidolgozott, a 
papiroson tctszőleg ajánlkozó gyógyterveik, a gyakorlati 
téren mindnnta.!an hajótörést szenvednek és szenvedni 
fognak mindaddig, mig kaczér gyógyelvüket meg nem vál
toztatják, alaptalan gyógyelviiket alapos gyógyelvünk
kel fel nem cserélik e jeles férfiak; - átlátom, miként n 
homoeopathiának helyes vagy helytelen felfogásától, de 
ezenfölül mindenkinek egyéni köriilményétól is függ, 
h ogy igy vagy amugy gyógyítson; azért egy szót sem 
emelek azon allop .. 01vos urak ellen, kik a homoeopathiát 
tapasztalatilag nem ismervén, dc azt nem is kárhoz
tatván, szorosan ragaszkodnak a régi szokáshoz; az elü
itéletek véleményeit majd eltörli az idö, a tapasztalás íté
leteit pedig mege1 üsítendi; -~ de kedvem lenne stentor-
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hangon kikelni azon homoeopathák ellen, kik a hason
szenvi mint legbiztosb téren minden akadály nélkül tisz
tán müködhetvén, anyagi érdekból - ha tetszik, így, ha 
tetszik, ismét amugy készek mindenkor orvosolni; mert 
ez által áldott gyógymódunk hitelét némelyeknél könny
elmüen gyengítik, - alkalmat adnak elleneinlmek a lo
vagiathm gyanusítgatásrn. Azonban, ·- bocsásson meg 
ezeknek H szelleme! - felvilágosodott lelkes elvbaiá
tink védpaizsa alatt biztosítva lá~juk immár gyógymó
dunkat; nem á1thatnak már ügyünknek, csalfa számítá
suk áltaynkább árthatnak önmaguknak az elvtelenek ! 
Nehezebl:í volt ugyan eleinte, az (emberek ezreit mellőzve, 
egy kis körre szorítkoznunk; de ekkor is voltak vete1án 
collegáim közt nem kevesen, kik dicsőségnek vagyis in
kább kötelességnek tarták: feláldozni a magán-érdeket 
akkor, middn a ki11lódók nyögései ügalomért esdenek *) 
Az anyagilag, vagy szellemileg gazdagnak kincse csak úgy 
kamatol üdvére, ha azt nemes önmegtagadással, embe1 ba-
1áti szeretettel az embc1iség fölsegélésére szenteli: akár 
legyen e jótékony cselekedete a világ által elismerve, 
akár 11e111. 

Az 1830, és következő években aug. 10-én tartatott 
gyülés nem volt már oly barátságos, bizalmas, n:int a 
mult évi. Jelesen é1tekeztek ngyan ez alkalommal is töb
ben; a gyakmlati téren szerencsés gyógyításaikkal léptek 
föl mások: de az elöbbi szép egyetértés,- közremunkálás 
lánczolatát különnemü fondorlatok, haszonlesd cselszövé
nyek, könnyelmű hálaadatlanságok bonták fel, melyek H 
drága életének számtalan ó1 áit keseríték 

Kétszeresen levert kedélyét ez évben leginkább csak 
gyermekeinek szeretete és azon tisztelet éleszté föl, mely
nek minden kitelhetö nemében oly gazdagon részesiilt a 
hm czeg udvarában; mert nem élt már az, ki, bár urnl
gása miatt többek által vádoltatott, - mi azonban legiu-

;'') Része111ről ha1 minczkét év óta sohasem használta.n1 
allop. gy6gyszert, 1nég csak szíkfü- vagy inás thoát sen1; és a 
figyele1nn1el vd-lnsztott h szerek hatásával relativ incgelégedtcn1, 
meg vagyok elégedve. 
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kább a házi rend feniartásában állott, Hahnemann 
sebzett szivét hú szeretetével, szelid bánásmódjával min
denkor oly gyöngéden gyógyítá; nem várta már szokott 
esti órákban az, ki öt, midőn tollát letéve családja szobá
jába lépett, nyilt karokkal oly szivesen fogadá; nem ült 
már zongorllja mellett az, ki ügyes játékával szivét föl-
éfoszté, lelkét egészen ~ölderité; ...... n"je 1830. mart. 31-én 
rnegszlint élni!! Legboldogabb házasságának gyümölcsei: 
Henrika, Frigyes, Vilma, Amália, Sarolta Fri
derika és ezzel eb"Y halva szl\letett Ernő Ele~nora 

' ' ' ' Sarolta, Luiza ~ gyermekei'"). 

„ .. ") Gyermekeikö.z,lil kitlint Frigye s genialis fia, ki deákul, gö
rog~,1' angolu_l, f1ancz1aul,. olaszul tökéletesen beszélt, az a1ábiai nyel
v~tJ?l érté; k1n,ek zené~zet1 műveltsége, különösen zongora-játéka mű
\ eszi Yala; szoval, k1 a „művelt fiatal en1ber" nevet megérden1lé 
O;vosi pá.ll'.áját ~icső~n vé~ezvén be, 1812. nyert onosi oklevelet, 
mu~t J\íe~1c1nae es. ~hnu1g1ae docto1; de n1á1 egy év előtt az ir6k 
soraban allott aty1anak védel111ére e czi1nü röpiratával F1ied1ich H 
<le~ Sohnes .17Viedeilegung de1· Anfü.Ile Heckers auf 'das Organon 
der, uat, I-Ie1lk~nde, .. Dresden 1811 ". ]\!fint gyako11ó o1 vos, a.tyjának 
gyogy1endszcret kovetvén, a o·yógyszerek szabad kiszolo·áltatá~a 
iniat~i k:elle111~tlenségel~et e]kerÜien~ő, W ol ke nst ein b a1~ gyóg;
szc1 ta1 t vett, itt kczdven 111eo· orvosi gyakorlatát ~ieo·nyerő mo
~ora., inűveltsége, tud_ornány~, a: inég inkább atyján~.k 'ilághire 
a.Ital c.sakh~.ma.r ol~r b1zahnnt, ge1Ji;sztett az itteni közönségben, hogy 
ne111 csak kozellevo, hanetu tavolrol érkező beteüek is felkeresék ta
nácskozás kedveért,. A kö1nyéken létező uri családok szintén hozzá 
fOly17n1odá.nak, kiknél négyfOgatu diszes equipao·en szokott n1eo·je
lennl. (E .hiusfigát kön11yeln1űséo·nek tartom· n1i~tán a J"elen J·Ö~e-
1 1 " . 'l b ' c_~.1nezo p1ax1sa a tal 1~1,ég_ 1~em vo~t biztosit,a, családjának egész jö-
~·o~e) Ii1,tka f)~~1encséj~t 1r1qyelven a helybeli allop orvosok, ele-
111Le szokassze1 u gyunus1tga.ta.sok 1 sze111él.veskedések által törekedé
nek felizgatni a fiatal Ol'i-OSt 1nind<tddig, i:nig lnostani lakhelyét iná.s 
helyJ;:el fel 110111 cserélen_<li„ ~z nem sikerülv~n, az egészségügyi 
col~é91un1l:ioz folya111odta.k) az altala kezelt gyogysze1ek kiszo}o·ál
~.at~~ara ~11vatkozva és .. győztek! Ekko1 I-I., további elkerülhetlen 
ul~oztetesének 1-'~get ;'etendő, ne111 sokára elhagyá hazáját, elhngyá 
ne,Jét és gye1 lneke1t a. viszontlátás azo11 idejéio· n1ig p1axisána.k 1negfe-
1e~ő iná.s helyet talá~an<l .(I\.:ö.zbenvetőleg, n~1;1 lehet itt elhal'lgatnom, 
inil{ént hazankban is ellene1nk nagy része oda. törekszik, hocry a 
hon:„ szereknek szabad kiszolgálta.tás:-i betiltassék„ Tiltsák ~neg 
ura.un! a betegeknek és pedig legszigorubb büntetés alatt, hogy 
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Életének 7 5-dik évében legdrágább kincsét veszíté 
el H. lelkes ncjében; egy gondos, szives, csak folingerel
tetve néha heves háziasszonyt, szeretet- s tiszteletre méltó 
nöt, valódi anyát, ki lemondván minden zajos élvröl, egye
di.\! övéinek élt, férjét a legnagyobb készséggel követvén 
m!ndenfelé ritka húséggel. Őrangyalát veszíté el H kipó
tolhatlan nejében; kihez elkeseredett állapotában nem egy
szer fordult e szavakkal: „Anyjok ! neked köszönhetem, 
hogy annyi üldözést elviselhetvén, erös s bátor lélekkel 
nézek jövőd( elé .. " Elveszté azt, kinek müvészi zongorajá
téka által igen gyakori komolys{tgából kellemesen felrázatva, 
fiatal tüzzel nyujtá jobbját e nyilatkozattal: „ha te oldalam 
mellet'. maradsz, nj rendszerem tökéletes gyozelmét kiví
vandom; nélküled nem tör hettem volna keresztül annyi 
keserves akadályon szerencsésen; el nem lankadt testi lelki 
tevékenységemet neked köszönhetem" Hiányzott özvegy
ségében azon gyöngéd nöi kéz, mely a rideg életbe meleg
séget önt, - hiányzott a nöi szer etet! 

J\frvel már H családja szobájába léptem, tárgyváltoz
t~ás kedveért leirom itt H személyét, házi szokását, csa
ládja, barátai körébeni jellemét, napi foglalatosságát és 
egyéb tulajdonait. ~ 

H .. középtermetü, erős testalkata volt. Reggel nyáron 
mindenkor hat, télen hét órakor kelt föl Ház körül közön· 
ségcsen fekete bársony sipkát, fekete selyemkendöt, fekete 
mellényt, rövid nadrágot, pamntharisnyát, börpapucsot és 
pongyola-köntöst viselt; az utczán czipökben, hosszu kabát
és kerek kalapban jelent meg; csak ünnepély alkalmával 

hon1 01 vos által gy6gyíttnssá.k n1a.gukat, - ez leend a Iegczélsze1űbb 
eljfl_1íÍs (!); ine1 t az orvos hasztalan keres b~tegeket, ha őt a betegek 
ncn1 ke1·esikl De egyébir'ánt is, egészen nyugodtak lehetnének azon hi·
tökben, hogy a hon1. sze1 szerintök annyi, 111i11t nsemmi"l 13ezá1ja bolt
ját előbb utóbb azon kereskedő, kitől senki sen1 v~s_z sem1nit: lneg kell 
b1i.knia hasonló módon, az ellenek által ugynevezett.01 vosi speculátió
na.k, - a ho111oeopathiána.k - ha ez csakugyan ne1n más, 111int aljas ke
reset mód az emberiség káiára„) \Vo1kenstcinból egyenest Angol
honba utazott H. Frigyes Londonból irt néhányszor édes atyjának; 
de ennek legmélyebb fájdalmára később megszünt minden levele
zése; „ utólagos sorsa ma.i napig nem tudatik. 
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hordott frakkot, ho'i;u nadrágot Fölkelvén, meleg tehén
tejet reggelizett, pipára gyujtott, és kertében sétált, hol 
részint betegeivel találkozott, részint leveleket irt külföldi 
barátainak (Levelei száma végtelen lehet, miután dr 
Stapf egyedül 200 levelének birtokában volt.) Tiz óra 
tájban gyümölcsöt evett, 12 órakor ebédelt: jó levest, bár, 
miféle sültet, a b01'.ju- és sertéshust azonban legkevésbbé 
szereté; zöldbab-, spinát-, kartifiolon kivül semmiféle fóze
léknek sem volt bará~ja; a compot is csak igen édesen izlett 
H-nak; kenyér helyett zsemlyét evett; bort leginkább csak 
'endégei koszorujában ivott. Ebéd után pamlagáu nyugo
dott körülbelül egy óráig; ezután betegeit nézé meg, de 
csak első éveiben, később otthon fogadá őket, egyedül her
czegét látogatván. Este télen meleg tej, nyáron egy po
hár sör volt vacsorája; vacsora után télen nyáron egyaránt 
sétálni ment kertébe, kedves kutyájakiséretében; ehÍvfark
csóváló ebéd fölött is tisztelgett ura körül. Esti 9-10 óra 
közt családja szobájába ment, hol mint szenvedélyes zene-· 
barát, neje zongorajátékában gyönyörködött, vele és gyer
mekeivel mulatott egy idöig, ezután ismét szobájába tért 
vissza, itt 11-12, néha 1 óráig éjfül után dolgozván. E 
rmpi-rendet nem könnyen változtatá H. és csak igen ritkán 
rándult ki barátai, rokonai látogatására.. Lámpát sohasem 
égetett, hanem mindig gyertyát, már azért is, mivel ennél 
sz~re~é ~ynj~ogatni szüntelen égö pipáját. :Megjegyzésre 
melto, m1szerrnt I-L sohasem alndt fütött szobában. 

:Mint férj, neje iránt teljes bizalommal párosult szere
tettel viseltetett; és mivel a nönevek közt különösen tet
,;zett neki az „Elise" név, nejét átalában „Elisének" nevezé 
.Mint atya, rendkívül szerette gyermekeit; jókedvében elsö 
szülöttjének altató dalt is költött mit idei"e engedvén da1·-

' ' ' . kálás közken neki cl is dalolt. (H derült óráiban többször 
lepé meg barátait alkalmi versekkel; ó költö is tudott lenni 
annak idején) Szabad perczeiben gyermekeivel édesden 
enyelgett, _oktatá öket az erényre, kitartásra, kötelességeik 
pontos te!Jesítésére korszerú példák elbeszélésével serkenté 
Xagyszerü könyvtárában létező könyvei egyikéből gyakran 
olvasott nekik mulattató, egyszersmind tanulságos ezikke
ket: de vttlamint ó, ngy neje sem volt barátja a regény-ol-
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vasásnak. Gyermekeinek szükséges nevelésére sokat áldozott 
és azok illendő kiképzésére nem kímélte a költséget; ked
ves Frigy;fo, fi~ b,eszélt németül, oI:isz':'~' francziánl, ar;
golul, görögül, erte az arabs nyelvet rs, .iartas volt a zene
~zetben, különösen a guitár- és zongorajátékban kitünteté 
magát Nemkülönben neveltette leányait, nyelvekre, zongo
r:ára taníttatta; midön derék neje, ismét gyakorlati szem
pontból fogván fel az életet, a nöigazdálkodás azon részébe, 
mely már Homér korában nagytiszteletben álla: az ügyes 
tüforgatás-, a szükséges női munkák- és egyéb gazdálko
dásba vczeté be kedveltjeit. 

Mindenki iránt egész tisztelettel viseltetett H; szere
ték öt barátai, tisztelék a szenvedök,, becsülék a szegények, 
kik iránt mindenkor adakozó volt.. Atalában a vallásosság, 
szhjóság, lélektisztaság, öszinteség ~ H jellemzö tnlajdo
u:ii valának Ezek mellett tevékeny volt e nagy férfin, és 
e tevékenységét a köz életben is alkalmi tettekkel bebizo
nyítá. fgy, midón Eidélybe utazott, egy kis város vendég-
1.<ijében, hol a postalovak váltattak, hirtelen tűz támadván, 
~enki se111 figyelt a vele utazó és e vcszcdelc1n alatt az elsö 
crneletben szállásoló idegen nöre; midön H keresztültörvén 
a lángon, Q.Gmcsak a kétségbeesett nőt, hanem nehéz ntazó
ládáját is megszabaditá .. Hasonló esete volt, midön Drezda 
mellett Lobkowitz nyári lakában tartózkodott. Itt szintén 
eo·ési elszántsággal bátoritá az elcsüggedt embereket, mi-

b • • 
ként példáját követve, a· tüzoltáshoz fog,pnak; mr ügyes 
re nddkezése által csakugyan sikerült .. Ritka nemes elszánt
ság, miután ekkor már négy gyermeknek atyja volt! 

Természeténél fogva víg kedvvel birt H és ha ellensé
gei töb ]Jször komolylyá tevék is ót, komolyságának fagya 
szeretett családja, barátai meleg társalgása által azonBal 
!iilengeclczvén• ismét 'idor kedvü !ön. Barátai közt igen 
,zivélyes volt, kedvelte a t1 éfát és némelykor oly jó izüer1 
tudott nevetni, hogy szcmeiböl a könyek zápor gyanáBt 
hullának De örömében sohasem volt kicsapongó; csak bi

. zonyos hatálig s71eretett enyelegni .. Legnagyobb mulatságai 
közé tartozott a sakk-játék; a sakkot H egész szenvedély
!) el játszá, de tetemes foglalatosságai miatt csak igen rit
kán juthatott hozzá. 
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Idejének legnagyobb részét az orvosi tudomány
nak szentelé ugyan H, de azért a tudományok más ágai
ban is alapos ismeretekkel bírt. - (J ean Paul"), ki csak 
H organonját olvasta, tudós philosophnak nevezé H-t) --
Igy kellemes szórakozást lelt a természeUan ban, különösen 
a csillagászatban; szobájában függött a planéták rendszere 
és néha esténkint Schwa be tanácsossal szivesen beszélge
tett e tárgyról Mulatságához tartozott az időjárást előre 
megjövendölni; szobájában és kertében nézegeté időközben 
a hygrometer, barometer, thermometer eit; ö jeles meteoro
log vala. Számtalan földkép ékesíté szobáját; ő híres geo
graphnak is tartatott. Több nyelven beszélt; e tekintetben 
Beyer lipcsei tanárt szivesen látá házánál, kivel ismét a 
philologiáról örömest elmélkedett; kedvencz tárgya volt 
különösen a latin nyelv, azért Be y e r munkája „Officia 
Ciceronis" tisztes helyet foglalt válogatott könyvekből 
álló könyvtárában A magnetismus haladását vizsga 
szemmel tartá H, és e tan buzgó természetbuvárunkat igen 
érdeklé 

De látni kellett, a mint szemtmm barátai irják, az ér
tekező H-t leirni nem lehet, midőn uj gyógymódja került 
szönyegre .. Beszéd közben is mindig dohányzott és nemes 
hevétöl mindinkább elragadtatva oly erösen ereszté a bo
dor dohányfüstöt, mikép égö pipájának elpattanásától le
hete tartani. Ezen tüzét készakarva ápolák tanítványai kü
lönféle kérdések által, részint mivel gyönyörködének IL 
elragadtatásában, részint mivel ilyenkor mindig hallottak 
valami érdekes ujat a hasonszenv ügyében, és ily perczek 
ben bámnlák mesterükben az emberi ész méltóságát .. Föl
hevülésében, a vér feje felé tolulván, levevé bársony sip
k~ját, fejének melegét mérséklendő. Pezsgő vérének e szö
kését látni -- valami magasztos vala: tis~teletre méltó 
ezüst fürtjei közt elpirosodott magas homloka, ennek dnz
zadt erei, tüzes arcza, szikrázó szemei, testének minden 
mozdulata, szóval egész külseje, mely ekkor egy magasb 
lénynek hű képét adá, - ellenállhatlannl, föltétlen hódo
latra ger'.jeszték lelkesedett, felvilágosult tanítványait.. Ki 

*) Zerstreute Blatter 2 .. köt. 292. l 
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ily személyes viszonyban ,állott ~-nal, -~!ragadó a~apos ~r
tekezése, ernyedetlen tevekenysege, nyaJ~S r;rra&avr~elete. al
tal valódi tisztelője lön .. Egyedül ellenseger vadol.Ják ot a 
miatt, hogy ingerültségében ezek irányában nem tudá ma
gát kellölea mérsékelni: - csak tegyilk magunkat H hely
ze.tébe az 1ttemperamentumával - és fölmentendjük őt e 
tekintetben is tökéletesen 

Mint orvos, betegeit barátságosan fogadá; !<i!ull~a:á 
óket a legnagyobb türelemmel és sohasem segite baJaik 
clsorolásában, hanem mindig azon volt, hogy a beteg maga 
szavaival irja le tulajdon érzéseit Az első kihallgatás leg
hosszabb idöiu tartott mert ekkor mindent körülményesen 

b ' d"á h' .. kikérdezett IT. betegétöl; lakását, életmó .] t, azr viszo-
nyait stb. , és ezek iránt 1 endes naplót vítt, melyben 
n~inden betegének állapo~a tulajdon kezével pontosan volt 
leir,ra {f). 

Betegeinek igen szoros életrenden -- diaetán - kí
vül melynek pontos megtartását az idült bajokban még 
Í\1k~bb sürgeté különösen ai"ánlá: naponkint egy-két 

' ' bb ' óláig a szabad légbeni testmozgást, a szobák tö szöri 
szellöztetését, a fehérrnhák gyakori változtatását; figyel
mezteté őket az evés és alvás megszokott idejének rendes 
meo·tartására átalában a rendre, tisztaságra, moralis elet
módra, mindenek fölött pedig az Istenben helyezeudö 
bizalomra 

'') H közönséaesen eay szert rendelt betegének bizonyos 
idó1e· inidőn azonba~1 1833.tan dr Aegidi 233 kó1esetet te1-
jcsztett eléje, n1elye kben két összekevert gyó9J:szer jóték?ny ha
tásá16l szol, H e tényt helybenhagyá, annalmkább, nuvd d1 
I3öninghausen is Aegidi véle1nényéhez jU,rult, és iueg1géié; 
n1iként a.z „Organon" ötödik kiadásában erről e1nlítést teend; 111~ 
azonban meg nem történt Részen1ről daczára dr Lutze hasonlo 
, élen1ényének, se1nn1iféle ke\ eréknek se111 vagyok ba1Utja; egyes, 
kivételes esetekben használok kCt gy6gyszert, de- felváltva és netn 
összekeverve; átalában csak egyet rendelek betege1nnek bizonyos 
idöre inelylyel ha czélt ncn1 érek, a helyet mást, de ismét csak 
egyet adok. Szerinten1 csa~ ~gyes ?1':,ossze1. beadása ut.~n,lehet, ha: 
tározottan itélni annak pos1t1v ere1érol, -- igy lehet tokeletes1ten1 
H gyógymoclját, - igy lehet l~hető legnagyobb valoszinűséget 
nyerni ininden betegség specificus gyógyításában. 
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Ennyit közbevetve, -- mer\jünk áJ;;most ismét H ho
moeopathiájának további fejlődésére és külőnösen életének 
későbbi viszonyaira. 

1831-ben. cholera alkalmával mint valódi emberbarát 
tünteté ki magát H Elvbarátainak mindenfelé küldött uta
sításokat e dühöngő nyavalya szerencsés legyőzésére. Ha
talmas gyógymódja által fölbuzdítatva, nov. 7-én 1831. 
az „Allg. Anzeig. 309-ik számában" Frigy e s V i 1 mos 
porosz királyhoz is intézett nehány sort, melyek által föl
kéré a fejedelmet az emberiség nevében, tudományának 
méltó pártolá~~ra ily sürgós körülményekben *). · 

Az epenmrgy kezdetétdl tanítványai közöl kitüntették 
magukat: Bécsben: DD. Glücker, Lichtenfels, Ma
renzeller, Menz, Recher, Schafer Schmidt 
W re eh a, kik közt a bécsi székesegyház jeles' szónoka: dr' 
V ci t h méltó helyet, érdemel; hazánkban: DD. Bakody, 
~ a 1 o g h, B r a u n, l~ o r g ó, Ha n e 11 i, May e r, M ü 11 e r, 
Sztar o".eszky ~tb H e betegség ellen a luímfoit ajánlá, 
mely a kor kezdeten legnagyobb valószinúséggel használ
tatott á:alában_; tov~b!Ji terjedésében is kielégítő vala ugyan 
a11nak sikere tobb v1deken; ekkor azonban a kámfort mea 
sem kisértvén, a már kifejlódött kór symptómáival meg~ 
egy<;zőbb szerekkel múködének azonnal tanítványai, H. elve 
szermt választ".án.a speci~cus orvosságokat. Igy dr Gers
te I-nek H-hoz rntezett egyik leveléből láthatni, mikép ö a 
cholcrának rögtön kifejlődésekor kiímfor helyett. azonnal 
vemtrnin, carbo v. jó eredménynyel használt; 'typhosus láz 

. . ,':')De ::nivel ugy~n~zen ~érehnében ~gyehnezt~téegysze1srn~nd 
d, kualyt, inil{ént ne1n inind -nomoeopathak azok kik e nevet b1to 
1 olj~k,, ncn1 ta.!1ítvá!1yai különösen azok, kik g;rógyu1ódja inelleí t 
él' vagast, na.dalyozast, vagy 1nás ne111 hon1 szert használnak ·
~z által fClinge1lé a lipcsei ho1n OI'lOsok le<Ynnuyobb iészét. P~diu 
l~nza yo1~ II -nak, midőn hasonszenvének ü

0
gyében szigoruan lépet~ 

f~l; e t~k1ntetben nem inondhatná1n őt túlságosnak, mint né111elyek 
hndettek; mert csakugyan nem áll a többi közt dr.. Kr etz
~chn1,ar-nak ~ ;,

1
IIom„ Zeitung 1833"·iki 22,. szá111," közlött azon 

igazo1asa az ervagásra nézve, mikép „acutus esetekben IÖgtöni 
veszély elhárítására szükséges az. érvá.O'ás stb " miután érváuás 
stb, nélkül rögtön inűködnek szereink ott, hol rögtön veszedel~m 
fenyeget. 
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beköszöntésével pedig ac. pho5ph, 1'hnst-t stb. U gyauezen 
veszélyes kór gyógyítása alkalmával tett tapasztalások igen 
fontos következtetésekre birák a hom. 01vosokat: gyógy
szereik ismétlése tekintetéböL Átláták ugyanis ekkor, mi
ként az a e u tus nyavalyák minélelöbbi megszüntetésére 
csakugyan szükséges a szerek gyakortabbi ismétlése, mit 
eayébiráut az ész és szükséo· eddig is javaslának; átláták, 
n~iként csak chronicus e~etekben lehet és kell bevámi a 
gyógyszerek működését több napig, nem pedigacutus kórok 
rapid lefolyása idején. H. maga 1833. „Böninghausenreper
toriumának" vezérczikkében decisiv kimondá a gyógysze
reknek körülmények szerinti szükséges ismétlését 

Az ez ügyben H-hoz érkezett tudósítások egészen me\2;
nyugtatók valának; miért is fénysugáros nevét egekig 
n~agasztalák ügyfelei Ezen hálás elismer és ujra kecsegteté 
I-I-t azon édes reménynyel, miszerint gyógymódjának gyo
zelmét jeles tanítványainak ily lelkesedése mellett csak
ugyan nemsokára kivívandja . .. .. Csalatkozott! V pltak 
ugya1: már többen, kiket ész s szívr;okonság .erősen k?tött 
ff-hoz, de már ezek közt nem tetszenek nekr nzok, krk a 
homoeopathiát lelkesen pártolák ugyan, dc nem egészen az 
ö értelmében .. Első hevében kikelt dr .. Ra u, Brunnow és 
társai ellen noha ezek közól többen a homoeopathiának tu
dományos kiképzésén erőteljesen dolgozának De tulajdon 
müvé1{ek csak némi csekély átalakíttatását sem kedveli " 
müvész ! H szintén, noha vyógyelve szerint múködtek ba- „ 

rátai, és ez mostanig sértetlenül áll és állni fog, - fé.lt>én 
tanának elfajulását, a legkisebb változást sem szereté; hal;ár 
általa, őszintén megvallva, inkább tökéletesbült tana, nunt 
szenvedett lényegében. 

Veszedelmesek voltak valóban mások, kik szív nélkül, 
csak az ész hideg számítását tekintve, annyiban követék 
gyógymódját, mennyire ökc~ ," nyeresé~ k~csegte~é ~ern
küfonben ártának gyógymódJa11ak azok IS, kik a meg Jarat
lan uj uton könnyen eltévedvén, béketúr~süket. veszt~e, n 
már megszokott régi törött utba.térének mrnduntalan vissza. 
E keserü tapasztalás boszantá H-t, és 1832 .. novemb. 4-én 
ily tartalmu levél írására ingerlé.: „Ujabb s. több .tapaszta
lás után látom mennyire növekszik azok szarna, krk „hom. 
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01 vos" i1év alatt csak: kontArok, é$ n1i11t ily7e11ek, jótékon,3r 
gyógymódom terjedését gáto~ják. Komoly· megfontolásom 
után elhatározám, miszerint lithographírozott nevemet ez
után csak annak adandom, kincklelkületétközelebbrőlmeg
ismer ni leend' alkalmam" 

Nem tagadom, -- igen nehéz átalában kilépni a kör~ 
böl, melyben születtünk és rendszeresen elfogadott százados 
szokás szerint neveltettünk; de nem lehetetlen; s kit a tu
dományok terén szenvedélylyel múködő lelke a minden
napiság örömtelen aljából magasbra hí, szét fogja törni 
lánczait és mint önálló azon uton haladand, melyre nem pe
dánt neveltetése, hanem lelkének haladásra törekvó termé
szete vezérli: átlátván, hogy a régi útban még nincs fölfe
dezve azon út, mely az ember szükségesvágyaitkielégítené. 
(Tisztelettel fog azért emlékezni mindenki első nevelteté
sére, melynél jobb nevelésben csak azért nem részesült, 
mivel e jobb, mint ilyen, még ismeretlen volt )-Igy nehéz 
volt eleinte H. tm1ával megbarátkozni, mivel ez egészenkii
lönbözött_a régi tantól.. Azelőtt nagyobb adagokhoz szokott 
tanítványi közol többen föl nem foghaták különösen a ho
moeopathiában használandó kis adagot .. 

Kis a_dag ! ! ! Hiszen a hom. gyógyelv, azaz a 
mód, vagyis a törvlny, mely szerint alkalmaztatnak a 
gyógyszerek a homoeopathiában, magában foglalja tágasb 
értelemben az erö-lmtalmat majd ugy, mint a gépnek 
szerkezet e magában foglalja a gépnek erejét; miután 
a természettan szabályai szerint, az erók q u a 1 itat i v 
applicatiója határozza a bizonyos czélrn szükséges e r ó
q u a .n ti tás t, és ennél fogva az okszerüen alkalmazott pa-
rán.l_'i erei nagyobb hatást szül, mint a nem annak módja 
szerrnt használt sokkal nagyobb erő Az egész természetben 
az anyaghoz van ugyan kötve az erók müködése · mindaz
által, a természet legnagyszerúbb müködéseiben, 'nem az 
anyag, melyhez az erő kötve van, hanem annak alka l
m az ás módja azon lényeges faktor, mi e naayszerü mü
ködéseket teremti.. (Azért, ámbár erről maga

0
helyén töb

bet mondandok: itt mégis röviden meg kell érintenem, mi
kép a hom. szerek erejéről ítélni akarván, sohase foledkez
zünk meg egyszersmind a hom. gyógyelvröl; meg kell 
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ezt érintenem azért, mert többnyire annak elmellözéséböl 
keletkezik a hibás ítélet; amint ezt többek mnnkáiban 
láthatni) 

A gépnek „müvészi szerkezetében" lappang a theoria, 
mely szerint a gép csekély külerövel müködésbe tétetvén, 
roppant eiöt fejt ki: igya „simila similibus" gyógyelvben 
rejlik azon theoria, mely szerint parányi adagaink kielégí
tóleg hatnak a beteg testre. A gépnek használata mellett 
senki sem használ annyi ewber- vagy ló-erőt, mennyi más
kép szükséges lenne: így a valódi homoeopatha elve mel
lett sohasem szorul durva anyagokra; ezeknek dilutióival 
mindenkor legyőzi a legyözhetö nyava;lyát; és pedig arány
lagos sebességgel töri meg a sebesen lefolyó kórt, például: 
a gutaütést, gyermekeknél a hártyás torokgyikot; -- meg
rövidíti azon betegségek lefolyását, melyeknek természete 
nem engedi a rögtön megsemmisítést, és a betegeket leg
nagyobb valószinüséggel veszedelmen túlteszi *) 

E czélra azonban csak az eltalált, jól választott szer 
"20lgálhat; azért ujoncz tanítványai helytelenül vádolák 
~gyes nem sikeriilt. kóresetekben a homoeopathiát, mely éle
tet oszt, ha ügyesen kezeltetik; nem sikerült gyógyítások 
alkalmával szemtelenül kárhoztatják jelenleg is a homoeo
pathiát azok, kik csak az aconitot és még nehány szert ( eze
ket is csak fölületesen) ismervén~ nem meggyőződésből, ha
nem leginkább a müvelt betegek kívánságára k u r u zs o 1-
na k homoeopathice, a tudomány és szenvedő emberiség 
rovására, alapos tudomány nélkül: csupán haszonlesésből 
U ssük föl könyvemet bármelyik betegségnél, nem találunk 
egyet sem, hol a symptómák és egyéb körülményekhez 
képest több szer nem volna k\jclölve; ha ezek közöl a „leg
hasonlóbbat" nem választandjuk, mitsem eszközlendünk 
betegeink javára; homoeopathice fogunk k u ru zs o ln i, 
de nem gyógyítani: mint az ügyetlen kéz Ráfael 
ecsetével is csak mázolni fog, de -- ft festészet szabályai 
szerint nem festend ! 

~~) H. tapasztalása szeiint a ho111, golyócskák húsz évig ta.1 t
ják ineg erejöket, csak meleg helyen ne tartassanak és napnak ne 
legyenek kitéve. 
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Azért jól különböztessük meg mindenkor a hom0eo
pathát a homoeopathiától, melyet már I-ső Na pole on is 
az eddigi találmányok legüdvösbikénck mondott, midőn 
1814. Elba szigetén makacs kütegétól általa szabadult meg 
tökéletesen, di J\!I a r a g no t gyógyítása alatt; és visszatér
vén Frnncziahonba, itt behozta volna mindenütt a homoeo; 
pathiát, ha a körülmények vele máskép nem parancsolnak 
Ugy van; H. gyógymódja az emberiségre nézve eddig leg
nevezetesebb; magasztosb minden ujabb találmánynál és 
mivel ezek közöl most épen a távirat jnt eszembe, H. talál
mánya bámulatosabb az electromagneticus telegraplmál, 
melynek múködésével a hom gyógyszereknek az élcteróre 
hJl,tó müködése némi tekintetben csakugyan összehasonlít
ható. Ugyanis az electromagnetismus theoriája szerint al
kalmazott parányi villanyosság által a telegraphista messze 
levó társának gépezetét tetszése szerint mozgatja és igy 
vele azt tuda~ja, a mit akar; hasonló módon működik a ho
moeopatha H. e 1 ve szerint ügyesen választott parányi 
gyógyszereivel, melyeknek az egész testben telegrnph gya
nánt elágazó idegrendszene és így az életerőre való hatása 
áHal nevro-dynamicc útba igazíttatik a törekvő életeró: 
a beteg organismusban fölbomlott hannonicns öszhangzás 
helyreállitására, a mi aztán physico- chemice történik. 
Hogyan? mikép? - ezt úgy nem tudjuk, mint az electri
citás erejét elméletileg mindeddig föl nem fogják világosan 
a legjelesb physicusok; de látjuk az effectust, mclyról 
mindenki meggyőződhetik, ki látni tud és akar; és ezen 
effectusból tudjuk, mikép a természet „similia similibns" 
törvénye szerint adott gyógyszerek hatása által azéleteróre 
-- idéztetik eliJ ezen üdvös tünemény. Számtalan ilyetén 
gordiusi csoműra találunk az életben, melyek feloldása tán 
iirök titok! Igy, számtalan természet-törvény létezését 
nem tagadhatjuk, noha az ok és okozat közti belsó össze
függést magyarázni nem bírjuk: csak bizonyos tünemények 
tanusítják kétségtelenül a bizonyos természet-törvény 
existentiáját. 

A régi spcculativ gyógymód számítása, mely szerint 
erőszakos hánytató, hashajtó, érvágás stb által akarja ki
lökni a nyavalyák képzelt okait, máshol ismét átalános 
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erösítö va.ry ingerlö, vagy csillapító, álomhozó ;;tb szere· 
ket ha~znál, hogy gyóg:y:nljou a beteg, - inkább csábító a 
priori, mint helyes a posteriori, és általa inkább eksigázta
tik az életerö, mint segíttetik múködéseiben. Igy például, 
ha chronicus álmatlanság (agrypnia) ellen opiur;ro~ adunk, 
er:re a beteg alud11i fog; de e gyógyítás csak pallratrvleend! 
mert ha közbejött más, nagyobbveszélylyel fenyegető sym
ptűmák miatt pár napig megszünte~jük az opiun~ beadását, 
ekkor az álmatla!lságban szenvedő épen semmrt sem fog 
aludni Ilyenek a purgans szerek, melyek ideiglenes széket 
csinálnak ugyan, de azok bevételét m'egszüntetvén, ismét s 
pedig makacsabb szorulás áll be, és igy chronicus szorulást 
"'yökeresen nem gyógyítanak.. Továbbá, nem tar ták-e. a ty
phus abdorninálist idegbetegségnek századok óta a lejelesb 
ayakorlati orvosok, melyet kámfor, mosehus által akará
~ak legyőzni?! sat --- A természet „similia similib_us" tör
vénye, mely ct EL hozottéletbc,összehasoulíthatlanul biztosabb 
és általa kcdw.zöen, azaz oly módon segíttctik az él.eterö, 
n)Ínőt kiván. E szerint az említett álmatlanság ellen m1 nem 
atlunk opiumot, hanem oly szereket, melyek álmatlanságot 
okoznak nagy atlaglmn, például: lnívét kis adagban; a szo
rulást szintén nagy adagban szorulást okozó orvosságokkal 
gyógyítjuk, ezelrncl_, parányi, adagát h~szuá,hán .stb Neru 
akarok itt panegyncus beszedet tarta.m g.)ogymodunk fo
liitt, Üt-; JH:;111 sütö111 le szen1e.i'.rnet, 1nidüu rövide11 azt i11011-

dorn: szóljariak e tekintetheH e két különbözö gyógymód 
igen ktilönbözö eredu1éuyei *) 

Az 18.'l.ö-ik aug 10-ik napját legürmepélyesebbe11 tartá 
meg a hom tá1 snlat Nagy számmal jelentek meg e napra 
---· __ ---3·.i----

*) H a bctecrség·ek legközelebbi okait ne1n keresi a netlvek-
' ~ . '] . 'b ben ne1n n1as a.nyanokban, Ji3.nern az 01gan1s1nus e etere,Je e.n, 

n1el.;r11ek rendetlensÓg~ által a.z otganis1nus egy es_o1 g_an_un1
1
a ina~ 111~ -

ködései is ientlelleniesek lesznek 'l~ehát az élete1iS 1endet ensege cs 
az élet1nűYek inűkötleseine.k innen ered() 1neabo1nlá.sa képezi a nya-

" 1 1 " 'l valya esz1~1éjé~ I-I a 11 ne ~n i:n n :sze1int; ki a ~eteg tc~t J~n e';o va.: 
tozásokat 1s1nct ug} teku1t1, 1111nt a nyavalya.knak vagyis a.z elete10 
r entletlenségének ÍJ1o<luctu1nait,1nelyeket önereje áltnl is ki taszíthat., 
measenuuisíthet az életei ő - hamarabb és biztosabban: czélszerü " , 
h o m.. gy 6 gy sz ei segedelmérnJ, ( 01 ganon) 

Arg<mti Ha~on:-:z Gi óg;- l /" ! 
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nemcsak a közellevő e;,,,barátok, hanem távolról is érkez
tek nem kevesen tisztelői közöl Köthenbe, és a „Po10sz 
herczeg" czirnü vendéglciben gyülének össze mindnyájan 
Díszes kocsin indult ki lakából H , és szünni nem akaró 
ör ömzajjal s lelkesedéssel fogadtatott az összegyültek kö
rében. Dr. Schweickert, a lipcsei h intézet igazgatója, 
nyitá meg az ülést; ki utún H a lelkes ószbeborult feríiu 
köszönté föl a gyülekezetet, fölkéré egyszersmind a jelenle
vúket: közölnék vele a hasonszenv állását 1i1inden hizelgés 
nélkül, ugy, a mint tapasztalják Hosszabb értekezések,gya-.• _ 
korlati előadások után a társulat díszes koszmujában tartá 
az ebédet, mely alkalommal mindenek előtt a herczeg és H.. 
egészségeért iirítének poharakat és az öszintekebelbölcredö 
folköszöntésEkct egyhangulag harsogó éljenzések kisérék 
Aug 11-én a még jelcnlevö orvosok tudományos értekezés 
kedvcért ismét cgvbegyülének; köztük volt H. is, kinek ösz 
fürtjei, kedves s tiszteletteljes kiils('.je, fiatal tüzzel és crö
vcl tartott igen érdekes, mind elméleti mind tapasztalati 
clöadásai elrng><dák tanítványait. E napon a fönnemlített ven
dóglöbPn vellcléglé 1neg társait, I{ik: dt egész idö nlatt a inél:y 
tisztelet csalhatatlan jeleivel halmozák Méltán! Ekkol' már 
4.3 év óta folytonosan dolgozott H. mint irö, rnúködött 
inint ho1n. or·vos, és 11j g·,yóg,)rrendszerc i11indenfelé szép 
foglalásokat tein, mely mindeddig dies<•cm te1~cd Közbe
vetve, vessünk esa k c0 gy fot<í pillantást a hoüioeopathiának 
történelmfre. 

Nén1eto1szá.g, n1int ah. gyógy111ód hazája, legtöbb é1de1nmel 
bir ki111ivelésérc néz\ e Itt j(~]entek n1eg a \·ezér111unkák Cs első 
folyóiratok; itt. keletkezett e gyógy1n6d ba1átinak adakozá.sáb61 
18.SB-ban az elsd gyógyintézet Lipcsében; itt képződtek annak 
legtöbb tanÍtY~Í11yai, ugy hogy jelenleg alig van vala.n1ire való vá
l'OS Néinethonba.n, hol h. Ol''Fosok ne n1űködnének; végr·e itt ala
kult az első h. egylet 1829-ben I<:öthenben, n1ely után több h 
társulat tá1na<lt Né111eto1szágban, n1elyek rendszerint aug. 10·-én 
t:n ijcík évi gyiiléseiket„ 1822. jelent 111eg itt az első h. folyóirat, 
„Archiv für die h. I-Ieilkunst", 111ely több év inulva n sz~rkcsztők 
halúla 111iatt inegszünt. -- 1833 óta. folytatta.tik az „Allg. ho1n 
Zeitung;>'; ez után keletkezett a „Neue Zeit„ fü1· ho111 IClinik",szin
tén a „I{lin, Erfa.hr. in de1 II01noeopathie'' és a „I-Io1n. -'lierteljahrs
.:;cln ift"; - a „Populii1e hom, Zeitsclu," - inelyek 1nindeddig lé-
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teznek. Hazánkban a. „hasonszenvi lap" is1neretes Ezek mellett 
több jeles honl„ munka jött létre Nén1cthonban, és a szakértő derék 
irók száma é\ről évre szapnrodik 

Legnag,yobb 1néltányhi,st tanusított az uj gyógyiskolára nézve 
a n1agas osztrák kor111ány, inely 1828-ban nyilvános kísérle
teket parancsolt tétetni )far enzeller törzsorvos által Bécsben, 
Ezeknek eret.l1nén~ye a.zonban a közönség tudo111ására elfCrdítve 
futott; dc 111inder~1ellett az igazságos k~11nány 1837-.ben az uj 
gyóg:y1nód szabaU gyakorlatát megengedé Azóta Bécs ininden 
eu~Ói)ai váxos közt a h, gyógy1nódnak legtöbb kö' etőivcl dicse
ketlhctik; neki hódol a nc111esség és értehniségnek legnagyobb 
1észe, és leginkább csak azok közön;;ösek Íl:ánta, kik n1ás tár
gyakkal elfoglal\·a, a hon1oeopathiára különös figyehnet ne111 for
díthat~ak„ Fő hatással volt a ho1noeopathiának gyakorlá.sá.ra. és 
terjesztésére nézve az i1galma.s nők kórháza Gu1npendorfban, rnel.Y 
rend-, tisztaság-, hetegápolá.sra nézve a legszebb s legjelesb gy6gy
intézetekhez ta.r tozik Az első, ki itt a hasonszenvj uton gyógyított, 
dr. Maye1hoffcr volt 1832-bcn. Később, 1835-ben e korház 
\'ezetését tisztán h. gyÓgJinód szerint dr .. Fleisch1nan11, a bécsi 
legjelcsb h. or-.;-osok egyike, vette át Ez iclőtől az austriai ta1to
n1ányokban uj ko1szak de1 ült az l~j iskolá1·a Szán1os 01 vos ncn1-
csak a. 1nona1chiából, hane111 Né1net-, ]'\anczia és Ango1földrő1 
is a gu1npendo1fi intézetben nye1tc kin1ivcltctését„ l{ésőbh Lincz
bcn j,s h. kórház alapíttatott az irga.hnas nőtestvéreknél, luirnlinc;r; 
ágyra.. A k1 e1usicri, szintén a.lattok levő k61üda követte a. linczit 
Neluu1iczba.n 1-Ia.11 n ch g1lifnő 1846-ban h E<zegény-kórháza.t 
építtetett„ Egyébiiá.nt Bécsben inég fényesebb pálya. nyilt a. ha
sonszen\'észetnck-::::1z álta.l, hog;r 184-8 .. han uj klinikn1n tárnlt föl ;1 

Lipót-külvú1 oshan„ A bécsi két ho1n„ kó1hR.zhoz 1887--ben a. ha.1111a
aik já1·ult; 1ne]y ] 60 á.gybóJ á.lló kóroda a. 111aria.hi}fj \·Onalon kívül 
,,Sechshaus"ban több község költsCgén épült és októbe1 l-én nyit
tatott nleg. Szjntén ked\'OZŐ .~.llá.sban \·a.na hon1oeopathia Prá.
gában -~,evezetes 111ég, hogy 0 cs le .Ap. Fölsége 1847„ el~jén a 
bécsi h~1 01 vosok egyesületét n1egerősítvén, annak elnökévé gr „ 
I-I o eh en \Y a 1 t cs, kir tanácsost kine'i cznj ltgkegycln1e.'"-ehhen 111él
tózta.tott„ .A„z egylet tn,gjai 1844„ egy jeles folyóiratot kezdének ki
adni: „Oest Zeit für I-Io1n.", 1nclynek Fleisch111ann, Han1pe, 
lf\Taczke, ,Plu1n1b \alának szerkesztői, és 1uely l1elyett 1857„ 
kezdőilött a „Zeitsclnift rles Oest. Ve1eins del' h .Acr~te", tudós 
J\í ü 11 er J. sze1keszté~e alatt, ki fi4.1adsága.é1t nh~lt.ó 1cöszöuetet 
érde111el Ezen egylet 1856. évi dec. 20-á.n ta.1 tá tiz évi fCnná.llá
sának ünnepét; n1ely a.lkalon1111al a ho111oeopathiá.nak hív barátja, 
a 11en1rég 1ncgboldogult g1öf Radetzky tábornagy ily tartan1u 
levele olvastatott fel, inelyet orvosához intézett: „I\:edves "\\Tur
cziá.n ! I\1iutáu tapasztalon1, hogy/sokan a ho1noeopath-itína.k hatá.sát 

4* 
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roszlelküleg Vo1~ják kétségbe; - ezennel bizonyíto1n, hogy s.zent 
betegségem 1841-ben egyedül hom.. szeiek segedelmé\ cl, megbol
dogult d1„ Harturig tö1zsorvos által gyógyíttatott 111eg Veroná
ban, dec. 13-án 1856. Radetzky 1np„" Dicsőségére több austriai 
hom. OI''Osnak ineg kell n1ég itt en1lítcne1n, 1nikép több jeles ho1n 
inunka jelenik n1eg Austriában évenkint, melyek által H,. tana 
tetemesen gazdagíttatott. 

Első, ki hazánkban a hon1„ gyógymódot n1eg·ismc1:tette és 
gyakorolta, dI. l\1üllex ez1ed-01vos volt, kit i820-ban Fo1 gó 
pest-rnegyei főo1vos követett; Balog~ Pál 1826 óta a 1negbOI
dogult Bakody, Braun, Hanelh, Mayer szintén az elsők 
közé szán1ítandók, ~ikhez 1856-ban 1neghalt lelkes ba1átomat d1. 
A t to 111 yr t csatolom„ A ne1no1vosi közönséget illetőleg ki1noncl
hato1n bát.1a,n, 1niként főrangu a1istok1atáink és az érteln1iség na
gyobb része lelkes barátja a homoeopathiának és kivált nekik kö
szönhet.ni a h gyógy1n6d te1:jcdését hazánkban, inely az 01szág 
ininden i észében isn1cretes, és rnajduem átalános a vágy h. 01 vosok 
után, kiknek hiányában lelkes ne11101vosok e1nberbará.ti 'onza.10111-
ból átalános n1egelégedéssel foglalkoznak sok helyen e gyOgy1nód 
alkaln1azásáv al, szükség esetében. Gyöngyösön néhány nagylelkti 
e1nbe1 barát a<lo1ná17Jtí.b6l h kó1há.z alapíttatott, ineiy 1838, nyilt 
ineg ünnepélyesen. Elctbe léptét és fentartását főleg di„ Ho1ner·~ 
nek kell köszönni. E kó1ház inost nuí1 nyilvánoR, a7. i1gahnas nők 
:-ipolá.sa alatt. 1842·-ben hon1. tá1sulat is alakult hazánkban, ine1y 
a következett évben Pesten aug. 10 én ta1totta első gyü1~sét; sajnos, 
l1ogy e ti-irsula.t nyelvviszri.ly 1niatt inegsziint, -- hisze1n azonban 
rniként a n1ost ujra (J86f>) alakult hon.1. egylet, e1élycs kitartfÍsn 
(Utal dicsően le1·ovandja hazafiui és e1nbe1bará.ti kötelességét. Az 
184,l-ki országgyiiléscn inindkét há.z egyhangulag h tanszék éf: 
kliniku1n felállitásá.ra szavazott, ini iuég egy országban se1n tö1 tént 
Hiszen1 és re1néle1n, iniként az ezen ügyben felterjesztett a.lá.zato,~ 
folya1nodásunkat a jelen 01szággyülés is inéltá.nyolandja„ I-Iazánk
ban a hon1 orvosok szá1na csekély ugyan inindeddig, ·- de azért 
annyi tények uti-ín a szent ügynek győzelme hazánkban is iná.r biz
tosítva van„ 

A hely ne1n engedi, hogy a ho1noeopathiának tÖiténel1nébe 
mélyebben ereszkedjem; nehogy lapokat töltsek be oly tázgygyal, 
inely inindenkit nen1 érdekel Ki a hon1oeopathiá.nak jelen állását 
akarja tudni, az sze1·ezze n1eg n1agána.k dr„ \T,. l\ieyer „Kalauzát" 
(Ho111 }-..ührer für Deutschland und das gesa1n111te Ausland)~ 
n1el.'· ben az austriai és né1net hirodalo1nban létező 465, Olaszhon·~ 
ban 141, Frnnczia, 398, Angolhonban 242, Amerikában gyakorló 
1500 ho1n 01,,os sa.t neve, lakhelye, - n1ost 1najd n1indcn nyelven 
inegjelenő h„ folyójratok, h kórházak - és a ho1noeopathiának 
f(~n\·es terjedését bizonyító egyéb adatok közöltetnek; vagy dr 
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K 1 e inert niunkáji1t (Geschichte dei H 1862); - vagy nézzen 
körül széles e világban és lat.ni fogja. inajd inindenütt a h gyógy-
1nód te1jedéF3ét, főleg n1űvelt kö1ökben„ 

1834-ben tartatott az utolsó gyülés Némethonban H. 
elnöklete alatt; mert már jövő évben életének más, nj idő
~zakába lépett ismét H, kinek házi szükségeiről, özvegy
séO'ének öt éve alatt ieánvai rrondoskodtak valódi e:ye1·-
. b ' .} ö u. 

meki ragaszkodással. 1835-ben tudniillik egy 35 éves, elii-
keló családból szánnazott s mivelt franczia nó, d'Her bil 1 y 
Gohier Melánia, látogatá meg H-t, betegsége miatt 
vele értekezendü. Ezen rninek kellemes külseje, kedves 
g}röngéd társalg~ísa, szép i11iveltsége, I-I irá,nt inu„tatott 
nyájas és hízelgő vonmlma gycizedelmeskedtek azon ngyel
meztetéseken , melyekkel gondos barátai s szerető gyez -
md<ei egész tisztelettel és ovatossággal iparkodának föl
lepni .. Hijába! Nem függ talán semmi annyim a vélctlen
töl, mint épen érzeményeink, melyek önként jönnek és is
mét önként hagynak el bennünket.. Gyakran azon pillanat, 
melyben szivünk egy 10konkcbel után vágyódik, fölbont
hatlan kötelékkel fon hat körül, és kik tr1lán örökké távol 
líllottak . volna egy1rnístól, egy véletlen körülménJ;--vará
zsolta pillanat hatalma által clválaszthatlan baratoklm 
válnak; mid ön máskor ismét ellenkező körülmény miatt 
két oly 10konkeblünek kell egymástól elválnia, kik c~y
másra szintén bizton számítottak; szerencse! hogy az rdö 
elfelejteti 'ieliink azon érzést, melyet a szerelmesek kiirt
hatlannak gondolának Melánia tnlajdonai njra fölébresz
ték a még akkor is eróteljes ösz bajnokban azon .érzést, 
mely öt ugyanezen évi január 28-án ünnepelt második nös-

, 1 , , 'l , k 80 'k , 'b scgre iata.l'oza, e ete11e -1 eve en. 
De nejének Köthen nem tetszett.. Pári s - igy gon

dolkodott a franczia nö - leend a hely, honnét férjének 
hírneve világszerte terjedend; Páris fogja méltányolni 
tudni férjének buzgó fáradalmait; Páris és Francziahon 
jufalmazandja egyedül ritka érdemeit A nö, kivált P.e~ig 
a. kedves, csinos rnl, csodálatos fogyverével ügyesen krvrv
hat mindent I.L fiatal nejének kérésére, rábeszélésére el 
tudott válni Némethon, c~ládja, barátai, tisztelői, tauít
ványai megszokott körétcJ!, és Köthenböl, hová annyi cm-
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lékek csatolá~ 1~ év alatt, Pári s b a tette át lakhelyét. 
hol Rue dc Mrlan 1 sz. alatt lakott, késöbb pcdio· tulaj·a01; 
d1szes, 11{tzábtt.11, ;::-. 

E l)'. k ·1 s t~11s., . csa ttgj;·an IlH~g·fe clt 11eje vá1akozás:áuak, 
ki mostamg Pá1isban lakik és édes örömmel emlékezik 
azon szép i.iapjairn, melyeket sze1 etve tisztelt förjévcl élt 
Il nev'.3 hiztosítá itt. is jöYendöjét, hol leg kitünöl~ b tiszte
lettel fogadtatott l\1rndemcllett az cmbe1 i természetet kö
zele!Jb1ől vizsgá~1a, n:éltán kételkedhetni, vajjon H nem 
sovargott-e rnaga11 örá,1ha11 <;cles 11011ába? l szenvedései- örö
r:1einek Szi11l1c~_-yé1 e, hol ~eá113rai; barátai a1i11.;ri szi1,rességgcl, 
iigyclemmel vrneltettek nánta; 

~Íe1t boltlog;ú~·ra n1ég ne1n elűg a szép jelen·
.... ?.- inultlian epnl az, ~ az en1lékezeten 
Ö1ö111einkre szint, de1űt titkon ez tid 
J\:Iint a gyök adja a vi1ág szinétJ sz;;gi\.t. T nI 

. ':') I-f„ I.el\nyni ki)zól d1 Sü.-bn é 1857 ben dece1nbe1 7-én 
11al1, 1110g~ kn1ek cgyetlc11 fin Slisb Leopuld Londonban hoin 
g;ya~o1lat1 01' os~ „_ je_Ienleg tehát d1. I\1o11sdo1 f- I-I ah ne ina 1111 

!.J u 12 n ~s..;zo11y."ag lakik rnég ICöthenben, 1nintán S a r o 1 t a I-I ha.
,JR<lon leanyn 18()2 ap1 il 13-ún incglialt 

• 

-r 
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melyeket Köthenben készített és végr ondeletileg legfiatalabb 
leányának hagyott, oly föltétel alatt, hogy azok csak néhány 
év lefolytával nyomassanak ki. E határidö mái elmulván, 
1856-bana „Presse" szerint H-né Pá1isbólNémethonbauta
zÓtt dr Böninghausen-hez, kiic e munkának kiadúsút 
bizá, melynek megjelenését mindenki közölünk feszült 
figyelemmel várja Nem rég (1857) olvasám, hogy a fiatal 
dr Böninghausen Párisba tette át lakását, nőül vevérr 
el H-nak fogadott leányát Bohr e1 Zsófia kisasszonyt; 
-igy annál többet reméltünk; e munka azonban mai napig 
meg nem jelent 

Voltak ngyan Párisban az 01vosok közöl többen, kik 
I-L tanát pártolák, mielőtt mesterök ide érkezett volna; de 
mint mindenütt, ugy Páiisban is nagyobb számmal létczé
nek szokásos emberek, kik eleinte szintén csak a közönsége,; 
modorban játszák ellenséges szerepüket Ezek közöl itt is 
némelyek azt koholá.k, hogy „a homoeopa thiáb an 
esak a diacta használ;" mások ismét, hogy „i tt a 
Iiépzelődés vagy a hit boldogít, mert szerintök a 
homoeopathia. semmi, vagy hogy kedvencz szójá
rásukat használjam: nihilismus;" rnig többen eg,'sz 
nyugalommal azt hi1deték, miként „e gyó g yrn ó dió 1, 
n1i11t elsot\Tac1t esz111érdl, r11á.r senlzi se111 lJcszél" 
sttt. Ily értelmü riipirntok, hasonló czikkek jelentek meg a 
hírlapokban is és egy szerkcsztci sem me1 észelt ez ügyheu 
i11ásl\:ép nyilatlcozni, i1el1og,y a Jcözvéleu1é113r, divatozó or,rosi 
tekintélyek ellen nyilatkozwín, elöfizetoinek nagyobb sz1't-

111át 111aga elle11 izgassa. 
Mindezen kellemetlen viszonyok meg nem zava11\k 

H-unét Az öreg Aeskuláp pedig, ki egyedül szc1etctt nej<'
nek kivánságát teljesítendő, föradt lelkének nyugalmat kc
resendö, tette át lal{áS}Ít a i1ag.f \rárosba és itt egésze11 vissza
vonulva alrnrá tölteni végnapjait; ilyetéu viszonyok által 
rnegcdzvc, most már egész nyugodtsággal az isteni gondvi
selésre bizá szent ügyét: nem sejdítve, miként elmés neje 
máskép te1vez alattomban H-rmé Párist isme1te; tisztelet
teljes külsqjü, még mindig élénk férjének alapos tudomá
nyában bízott; ezeknél fogva nem kétclkec1ett azon, hogy a 
l'árisi n1agas aristol<r atiá.na.k nag)r része fclknrola11clja u 
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világhirü refo1i\nátoré, mihelyt ittléte tudva leeud; meg 
volt g}'.özödve, h~gy ez által ő is mind anyagilag, mind 
szellen;ileg azon fenyes polczra jutand, mely franczia véré
nek egeszen megfelelencl - Köthen ben csak a szükséges testi 
lelki nyi:galo1;1 kedveé1t stiJ gette Halrnemanné Párist, igen 
okosan; itt mar n.zon ban meg kellett lnssankint vtiltoztat.. 
nia e sze1 epét kitüzött fö czéljának elérésére, nem mondom 
önérdekébcn egyedül, hanem inl<_M,h hiszem: tisztelt férjé
nek megérdemlett dicsöítésére. Es kedves modorn hizelaö 

„ ' '! l ·1 ' " ny::\)assaga, 11z e et JO vett helyes okoskodása gyö~tek. 
Megnyervéu H-llt, iigyes közbenjórásáva! Gnizot ;ninisz. 
ter erélyes intézkedése ált.al kivivta késöb)J azt, mit H-ntól a 
párisi fakultás meu·tao·adott, a szahad OJTosi avakorlatot 

~ 0 - ~· 
Páris külüuföle utczáibau látjuk imrnár azt k{ nvuo·odni 
jött Párisba; H'ggeltul nrnjd 

0

estig betegei á'ltai" elfo:lalva 
tapasztaUuk azt, ki Némethonbanvmár évek óta lern~1dott 
az orvosi p1·axisró1, ]egiukfibl) ir.óaszt.alcí.11úl fog·IaJkozott, ln~~ 
tegeket esak házánál fogadott Homo proponit Deus clispo· 
nit Pá1 isi lelkes tallitványai kö1 ébeu fol!ob b,rnt H keblében 
világs~c1 te hír eletet.tg') ·ög):eJveért lá.11g·ol6 elúbbi tUzo; szívén 
hurdva11 cg) .'"ize1 sn1111d ne.JeJH~k buldog·ság·rí.t, rövid itt]óte nlntt 
is útláttn, rnil~ép neje, az egyk01'i fra11ezia igaszságügy-minisz
ternck adopt1v leánya, nem élhet Pá1 isban rnnui"úhoz il]ö. 

IT • b 
leg, >iitlw1ilJöl hozott pénzösszeg bunatjából; ezeknél fogrn 
el"lrölcsi köteles"'gének taitá, felhaszoúlni mind e két czéÍrn 
oly kedvezöeu aj{wlkozó allrnlmat Ki Isten nevében tett 
mindent lllillde11ko1 , azt az Isten rnegsegité éfotének utolsó 
éi:eib~n. ,' '.'lllé!l) él! fölül Párisban arnÍyira gyarapodott 
anyagi Jülete, hogy luxembourgi szei·ény lakát Rue Milan 
nagyszerii hotellel válthatta fol; e mellett kilencz év alatt 
négy millió frankot szerzett magának Mit nyert II Mtal a 
homoeopathia, -- ],\ssuk 

H föllépésével a „Temps" kivonatban ily módon szó
lalt fel: „H a lrn e 1na1J JJ l'{Lrishan Guizot közbenjárása ál
tal fels<ibh l'endele;o mellett engedelmet kapott gyógytaná
nak szabad, korlatlan gyakorlatára" Lelkes üoybarátai 
;iemcsak a kiír iillcvö tal'tományokhól, hauem Angolhonból 
is érkezének a nagy Aesculap tiszteletére. H. elnöklete alatt 
uzonnn] tm tatott nyilvános gyülés c's az iisszegyiiltck nagy 
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száma, ezekuck kitörő lelhsedése reményen fölül elégíték 
ki az é1 demdiis elnököt. Csakhamar egy hom. társulat is 
alakult melyhez kitünő jeles förfiak járulának, kik közül 
1cakitü;1öbbelmek tartattak: dr Ci oserio, már azért is, 
111Ível ez a 11é111et nyelvet egészen bi1 ván, H né111et n1unkáit 
alnposan érté; di. .J >thr, kinek érdemei a hom. irodalomban 
halhatatlanok; és cli M u re, ki a homoeopathiának köszön
hetvéii megr öo·zött ha1· ának u·}'Öker<es kiü tását, annakterjesz-,_ ö ' b ' 

tésé1 e mindent elkövetett; Siciliába ut,azott,hol nagy részct 
az 01 vosoknak H zriszlöja alá nycré. AtrLlános híire jutván 
I-f Párisba.11, hl~tegei szá111a is nn1)ról na1)ra I1övekedett. A 
trr-u1czin ho1n orvosok 1észi11t dszinte köszönetük kif~jez_é
S<:1 c, hogv homikbnn tclepedettle H, iészint hódoló tiszte-
1c-tiik n~;iÍv<i.nítású1n, Ií a1czkt;pét örök ernlékül é1czbe ö11-
rutték Js ezt l 836 közepén eiir fön)es kiküldetés által neki 
k<'zhesítették 

_A_ hnsoJJszc->.i!Y 1Ja1 :it<ii 1-)á1 islntn ~e111 i111tlaszták el az 
angustns 10-iki ünnepélyt; - 83-ik "ületE:s-napját pedig 

· tulajdon lakában tartá meg H. legii11ncepélyesben E m1pr" 1 Arn~Iika- An•»ol- Olasz- s N8metlwnból jiivénck tisztelgri 
' b ' 1 1 . 1 JJ' -. 1elk(~S vendégek, kik k:özött a fr anczia 01 vos) ton (IVii _ ar1s 

legmivcltehlJ osztályainak néhány tagjai is mcgjelené!iek 
Esti 6rákba11 H lakása ntczájában jobbra halrn a legdiszc
sehb mi fogatok és bérkocsik hosszu soi·a >ílla, mint ez a 
legfényesebb estvélyek allrnlmával szokott törtém;i Egy 
tágas ud vai un km esztül, kertészi iil tctvúnyek közt. J~tának 
vendéo·ei az é11iilethe melyben H. mag·a lakott; vnagbok-

"' ' ·• . 1 'L rokka] szegélyzett lépcsüzete11 menének föl elsci eme eteoe 
''s ennek fényes tereméhen gy ültek össze; hol a ', agyogú 
világosság, szembetiiiHi izléssel válogatott divat s kenyelem 
szerinti hutorwt, az arany hmostyánkoszorúval ékesített 
H szobra, -- melynek két oldalán föggö szárnyaiba a leg
uevezetesb amerikai és europai férfiak nevei fonattak - és 
mindenek fölött a jelenlevö diszes társaság, -- mincleze~ 
bájló tekintetet adának az egésznek A szob01 az europa1 
hii ii David készítménye vala; ki midön Némethonnak 
nagy i észét h~j81 va, itt tiibh jelesfhf!akkal n~e9isrncr kede;t 
és két nagy Hénwt szobrát mint tuh~Jdon muvet szerencses 
volt áta,Jni az iitóvihígnak, ·- lelkéb<iI örvendett, hogy sze-
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rnélyesen részt vehetett ezen ünnepélyen, mint lelkes ba
r á~ja a homoeopathiának. 

Mialatt a vendégek közöl többen szivesen rnulatának e 
liires müvészszel, és vele Börne-röl édesdeden beszélgeté
nek, kit ü egész tisztelettel, hizelgö érzéssel bará~jának ne
vezett; mások ismét egymás közt társalgának: - Halrne
mann lépett be a terembe, ama viruló ősz, kit inkább 63 
mint 83 évesuek lehete mondani, karöltve vezetvén szel
lemdús nejét. Mosolygó arczán ártatlan öröm sugárzék, mi
ddn e diszes társaságban annyi ismert kedves arczczal ta
lálkozott és vendégeit szivélyes üdvözlet mellett meleg 
kézszm;ítással fogadá .. Barátságos társalgás közben a jelen
levő párisi !rom orvosok egyike H elé lépett, - öt a 
koszorúzott szoborhoz vezeté,- mialattazélénkbeszélgetést 
meglepő hallgatá.,; váltá fel, - melyet I-I vezetdjéneklelkes 
szavai szakítának félbe, ki jeles beszédet tartott H. halha
tatlan érdemeiröL Ezt követék fmnczia és olasz költbk re
mek műveikkel; a zene sem hiányzott, K a 1 k b re n n cr, 
Pan oflrn stb igazgatása alatt 

Ki Hahnemann képét kehlében ho1dja, fölfoghatjit 
ezen ünnepély mély méltóságát; -"- ezt körülményesen le
írni, inkább regényírók mükö1 éhez tttrtozik: egyszerü tol
lam a szépirodalom mezején versenyt nem futhat.. Tisztelői 
által többször rendeztettek hasonló ünnepélyek H tisztele
tére, 111c]31 alkalon1rnal a t11do1nán:y, 1nüvészet

1 
s a.z clegans 

világ szép számmal voltnk rninclenkm képviselve, és rende
sen n leghíresebb zenemüvészek -- kik közül nem lehet 
11cn1 en1líte11e111 a híres Bohr e r g·o1·do11ka-·virtu6zt (violo11-
cellistát) és az ismeretes Wicck Klárát,-mulattaták a 
válogatott társaságot.. A förangu för fiak, siit a közönségnek 
figyelmét sem kerülé ki I:L Igy az 1841-ki születésnapján a 
szász kir követ adá át Párisban H.-nak azon oklevelet, 
melylyel Meiszen városa tisztclé meg híres honfiát 

Ennyi és ezekhez járuló még töbhnemü tisztelet jelei, 
nejének magymázhatlan valódi szeretete, megelüzii készsége 
H öreg napjait herczegi jövedelme mellett egész édenné 
varázsolák, hol csak régi jó haráti hiányzának T~jukori e1e
jének teljes épségéhen s érzékeinek egész birtokában volt ö 
még akkor is, midon több 1niut nyolcz tized tiint le foje 

1 
1 

fölött .. Fris ö és püos, - igy irt róla derék élettáTSnöje „ ' . l' . t "f" d, " 183 7 wlJen - mi11t a, rózsa es VlC arrl 1Il111 az 1 Jll 111H a,T 

S e ritka'épség testi és értelmi tekintet?en mindvégig tu· 
lajdona maradt a nagy férfiúnak, örök b1zonyságaul annak 
h~gy a test czébzerü ápolása és a lélek szakadatlan fogl~l
kodtatása az élet épségben fentartásának c~allmtlan eszko
zei Politikai, vagy más öt nem érdeklö vrszonyok?a n;m 
avatkozván, egyedül tudományának élt és annak, ter.icsz!ese 
kcdveér t eo·y alkalmat sem mulasztott el Tamtványmval 
minclio szi~esen értekezett, felakadás esetében öket utba 
vezetl', külföldi levelezéseit pontosau és fáradlratlanul 
folytatá, legkedvese?li l;ánya!;.al, szintén„ dr ~.eh n; ann 
bizalmas barátjával rs vegnap1mg szo1os osszekottetesben 
~~ , 

\z elfáradt vándor micldn a 1rnp keltével kezdvc11 
meg ~ltját, kitűzött czélj,; felé haladott mindaddig, mi,g a 
nap végsugárni a láthatáron cg.észen el n~m tl'.nte~, vegrc 
kifogy minden er CJ. éliol pihcnrn megy, prhenm kenytelcn 

' ' ' - . , " ' ' 'l ' t 'l Jly,en az emberélet Hahnernann rs mzemar, mrrnn e"e-
'céi\c,k 88-ik évélien ereje csökkeu; azért, miclöu szokott ta
vaszi betegsége, tüdökatarrhus>t april 15·én beköszönt.ött 
clöre kimondá, miszeriut ez leend utolsó heteg:sége Elernt< 
önmagát gyógyítá H, süt lrnlúlához közeleclve. r~, bclecgyez
tével választá sze1eit ch Clrat1 aIJ.J Hat heti fokvése alatt 
naponkint szcmbtornást fogyó anpigi él ejce, végre 18~3 
julius 2-dik napján rc,ggeli 5 ó1 akor v(,gkép kin;eriilt; ele
ténck a. tüdohiidés -- Lm1geullilmmng -- veget vetett 
:-i"ejének kéréséll azumml e reggel jl'lcnt m:g hí~ogt1t~sárn 
dr J,a h r párisi 01 vos, ki tc1·jc:clclmes praxrsa rmatt regotu 
nem látta H-t Ez alkalommal nem jött eléje szokása sze
rint " mosolygó, szívélyes osz harát . Szobájába lépve -
zokogó nejét pillantá meg férje hideg fejé1 e bmulva. ~.neH; 
scjdített kcserü mcgkpetésében elnémult, -- csak konye1 
fojezék ki ff\jclalmát . . . " , 

A keoTes Istenség mrndenkrnd< lnszabt'.' határat ! -: 
H. dicsüe1~ végzé be napszámát; -- ti pihenm men~ ! Lc'.ki 
erejét el nem veszté utolsó lcheleteig; és nol:a hang.J~ mrn
<lig gyengébli s érthetlenebb lön, to1 t sza;ar ,m1itatak lel: 
kének tisztaságát, IJyuga.lrnát, melylyel elctenck kozelgu 
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vége f;lé nézett. Igy halt meg az erényes munkás, ki 1839-
ben ker kedés nélkül kimondhatá a „non inutilis vixi" szava
kat. A Gondviselés mindent akkor ad midőn leainkább 

-~ ' b 
szükséges; a 19-ik száiiid fiainak nagy szükségök volt már 
Hahn e ma n n r a - és ö lelkesen felelt meg nemes hiva
tásának Végórái nyngodtak és fájdalomnélküliek valának: 
~lkesered,ett nejének, k~ lá:ván végszorongó állapotát fer
Jenek, · kerte a Gondv1selest, „könyör iilne azon, ki 
ezreket szabadított meg kínjaiktól és mentett 
me15 a haláltól" - az elaggott hüs e szavakat sutoggá: 
„mrndenkinek kötelessége e földön, kitelhetó 
<éreje szerint működni; - a Gondviselés nekem 
semmivel sem tartozik, - én ta1·tozom neki 
igen sokkal,---:- mindennel." Betegségealatt nagy örö
met okozott neki özvegy dr. Süss né kedves leánvának 
megérkezése, kit szokott modo1·ával legs~ivesehben fog'.'tdott 
föjdalom! most már utoljára! w - ' 

. Hideg teteme G:tn a 1 {Llt>il bebalzsamoztatott, eay 
czm, s fölötte fa, ketti>s kopon;óha tétetett és a rendörs'éa 
engedélye mellett csak több nap mulva temetteteLL el Te~ 
metése napján, jnlius 11-én, az ég is gyászbf1 borult; nagy 
cseppekheu hullott az esó, midon H. „Montmartre" teme
W!Je. vitetett, hol a b,emenetnél mindjárt balra nyugszik 
~í1~un most. a. temetest kellr;ne köriilményesen leírnom: 
erzekeny sz1vemnc,k szorongó állapotát csak az foghatja 
fel, ln lnzonyos elvert lelkének egész erejével küzd! Az ál
t~'.~rn halálomig véden~ö „si.milia similibus" gyógyelv terem
to.Je;1:k holt teteme fekszik elöttem e perczben!!! Kebel
rázo JC!ene'.' . Keze~n remeg; ujjaim közt megáll a toll,. 
de a temctest le nem 1dmtom ! - és H. életrajzának végso
rait is csak holnap irandom 

.. .. Atyám, anyám után - Íiahnema1~n ban vesztém eÍ 
le?nagyobb _jótevöme~ e. földön! - béke e három jóte
vom hamvamak!!! Szulemrnek köszönhetem elsü nevelteté
semet a tudományos púlyán, H-nak köszönhetem biztosb 
szercncsé1net a.z orvosi téreu Szeretett szülein1 en1léke szi
vembc vésve ma.rad életern utolsó perczéig - H emléké
nek nagyobh dicsdítésérc elkövetek miHde1~t: mint rendit-

hetlen hasont0zenvi orvos. Ezzel ta1tozom Hahnemall• 
nak, - de tartozom a szenvedö emberiségnek is; és midőn 
e kettós tartozásomat elismerem: szívet kellene cserélnem, 
hogy szót ne emeljek a hasonszenv ügyében! azon. szil~1~ 
meggyözódésem mellett, hogy a homoeopatlua. t~rJesztese„ 
nél hathátósb szolo·álatot nem tehetek az emhcrisegnek Az 

' "' orvosi tudomány kimivelésében fáradozók: Galen, Para-
celsus, Sydenham, Stahl, Boerhave, Bro:vn, Hufe: 
land sat .. neveit mai napig tisztelettel emlegeti az orvosi 
világ; Ha hncmaun az értelmi kifojlödés haladásával évez
' edek rnulva is csodáltatni és rnagasztaltatni fog, - fönyes 
emléke fonmaradand az embe1iség szívében 

Li pc:sc tág>IS piaczán díszlik rr nagy fürfiu emlékszobra, 
mely hálás tisztelói által emeltetett 18.51-ben, és _többe ke-
1ült tizezc1 pengö forintnál. Háta mögött egy esmos nagy 
épület jól veszi ki magát; midőn az oldalvást ültetett berek 
ismét nyájas tekintetet Jkölcsön?z e széj; té,rnek ~z ön:ö'.t 
vasból készült 1 ácsozat oszlopait a co m t es a1 mca novc
nyckct képzö czirádák ékesítik A lépesok g1ánitkiiböl fa
r~g-vák, ehck: 1ölött a. tala]?·zat si1nított 111ár\T~Hy~ól izle~es 
alaklian díszeleg. A szobor Stcinhiiuscr 1m11ta.l'.' sz~rrn,t 
készíttetett és Rómában ch Br a.un galvano-plastwai mtc
zctében rézzel lün hdiittatva. A fért\ csen sike1 ült emlék 
Hahmmrnnnt köpenyben, sz(Jrnn iilv~· és irva ábrázolja -
H .. dicsöségé1e J 846-l;an többek által egy alapítvány i;1d_í:
ványoztatott rh K nrtz fölügyelésc alatt, melynek toke,Je 
évc;1ki1it i.1övek'Zik, -- kamatj~ kitünö rneiszcni fiúk jutal
maztatásá.ra fordítmidó 1858-ki mait 28-án elóször osz
tattak ki jutalmak, melyekben a városi tanodákban tanuló 
hat meiszeni :tl'ú 1észesült. 

Emlékéie töhh nyelven irt versezetek közöl, bazánk 
jeles költüindz müvcivel zárom be végre a. halhatatlan 
Hahnemann élceti'\jzát; kinll, ha idöm engedné, sokl'.al 
több ívet írhatnék, miután ez alkalommal itt-ott alig érrn
tem a 110moeopathi,\nak terjedelmes tÖTtÁnelmét, mely H 
életével swros kapl ""la.i'ban 311 
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Haknemann. 

L 

Eddig anyag ha1czolt anyag ellen a bús beteg á-gyán, 
S tlu1Ya csat~jok közt kín vala élni toYtíbb. 

De te jövél, s a pa1 ányokból folidézte<l az ah ó 
Szelle111eket, s kiildéd n1esteri bűt'Öci alatt. 

S újra, szelid nen1tók kisérik az e1nbe1iséget, 
I~s a halál retteg gyötreni á.ldozatit. 

2 

l\ieghaltá.l, hogy kötve ne légy egy testhez örökké: 
S lelked az ős elemek gyógyei ejéhe vegyült 

\TÖRÖSl\fAHTY 

I 

Az ész diadala. 

Fölreszketett a száza<l-ó1 iá.r;; 
S n1it keble, válla 1égtől hordozá.nak, 
A szörnysötétnek - i-i.tkos rnagzatának 
l\íegúnva terhét: fönyért küzd, c.~atáz 

\Títt; s i1ne njkán leng (h ö1nfOhá.sz, 
Feltűn inosolygva bére a csatá.uak: 
A fénysugá.rok sze1 te tÍ.1 adá.nak, 
Nc1n holt hetű 1niii - él a .iót'i1 ÚF< l 

Az ész szabad, lát! Győztesen b~já1ja 
Nap- s csilla.goknak pi-Uyaté1eit 1 

A földkebelt, a tenger n1élvcit 

Fa, szirt, növény, <'>Tcz, rnind önklln~t kitúrja 
Az ds e1 őt; ini hcnne i cjtY e él. 
·r· · 1 1 ' ' , · , 1 b • 1 tec, o 1 esz: az eg1 szep )fi. el:. 

' 

r 
1 
' 
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Hahnemann. 

Az ~jcsa_tában ott küzd lángcszed, 
~agy IIAHNEMANNl S míg lélekszolgaságról, 
PolgCtr-bilincs1ől fCnnen szá.z ajak szól: 
A. gyógye1őket hősként iendezed 

Óiangyalúl lesz ápoló kezed: 
1\. kóri kínpad cltűn a világról; 
S ez illctőd ve hall az új csodá.k1 ól, 
A kór hatalmát mikkel átszeged 

Jó a. sötét inég egyszer - végtusá1 a. 
Dc ka1ja gyönge: ész lángfogyv ered 
S védiil csoclá.id ezr·e áll ''eled. 

Te győzsz ! s tanod szentlclke, fénysugá.ra 
Dieső füzérUe gyül sÍl"Od felett, 
És inillói szív zeng üdvéncket., 

CSÁSZÁR, 

Hahn e ma n n. 
Ha halhatatlan 

Nagy isten~ktől 
Vevé eredtót 
Ösz AeskuÍap: 
Mit va..n csodW.ni, 
Hogy a természet 
Nagy inühelyének 
Titka.iba hat,,án, 
A benne r ~j16 
Csodás erőket 
Az e1nber eknél 
,Johban tudá? 
Ö l stenektő! 

Istenfi nyerte 
Az égi tannak 
Vará.zshata1n1u 
Szent knlcsait, 
Isten-kezektől 

A bűtalis1nánt, 
Mclylyel füvekbiíl, 
Fák- és kövekből 
A gyógyításnak 
Csod~.s erőit 

Kibűvölé 

Téged, halandó 
Törékeny ember 



N e1nzet halandót, 
1'' agy HAn:t::ÉrM .l..NN l 
A ter1nészetnek 
Szent rejtekcihez 
Se1n bűtalis1nánt ~ 
Sen1 égi kulcsot 
Neked nem adtak 
„A„z istenek 
Magad haladtál 
Mutatlan úton, 
Keresni lelked 
S~jtehneit; 
A lenni hitt, 
A n1egtalálni 
li.e1nélt igazsá.g 
Uj kútfojét 
S nyo1nába jutván 
A kc1 esettnek, 
Merész kezekkel 
l\1..agad nyitá<l ineg, 
N en1 égi kulcscsn.J, 
N e111 talisn1ánna.J, 
De en1be1-észnek 
Ünc1ejévcl -
l\1:igad n·yitácl ineg 
Zsilipjeit 

A1nannak oltárt 

IH 

Emelt az Ó ko1, 
Zarándok-úta.t 
.T ÚTt tudon1ánya 
Szent ten1plomához, 
S n1egistcníté 
Éide111ié1t„ 
Tenéked oltárt 
Nem kell emelnünk: 
E1nbert ina. embe1 
Ne1n istenít meg, 
Sem Epidam us 
Tisztelt nevednek 
Dicste1nplo1nú!. 
Neked s ta.nodnak 
Szebb és dicsiíbb bér 
.Jutott vala: 
Téged s nz új tant, 
1\1el;yet inerészen, 
E1nbc1·hü velyben, 
De isten··észszel 
l{i '\ Í \'SZ Ya.Ja ~ 

'réged s az új tant 
:.\Icgistenített, 
J\foly fötökön leng 
A n1aity1-dicsőség 
Zöld inyitusa l 

GARAY ,fÁNOS 

Hahnemann végrendelete. 
Szi1:i1<l nkarato1nncí.I fi:in·va, V(!gna1iJ'ain1at 11yucralon1 ~" hábo. ' 1 . b 'l ' ei ~ ' b ~ 1"1t 1a.tian e ccsseghen töltendő, --- luitra.havyott \-a.uyonoiu iniatt 

gye1111ekei1n közt fchnerülhetó 1ninden viszálJt elke1iiÍend6 __ ni·ii 
18.34-d~~c é' i septc1~1be1 16„cln i1á1n és al~i1án1 lég1cnd~lcteni~t. 
Ennek e; tehnében n111Hlen 'agyono1na.t gyc11nekei1n és nnokáin1nak 
hagyon1a11yozta111. Azonban, érettebb Il1CO'fontolás után néhUn, 
pontI a ta.láJvá.11, 1nelyek fCh eé1 tt.ls1 e a<lha.t.~á1u1Ji: alka.hunt, _ de 
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ü1ég inkább azért, mivel 1övid idő inulva Párisba n1enendő, neltí 
tudom, mikoI té1 endek onnét vissza, - n1eglehet soha; - ezennel 
n1ecrsemn1isítem előbbi végrehdeletemet és azt kivánom határozottan, 
ho~y ha1álo111 esetéie mostani vég1endeletem hajtassék végre, ugy, 
a1nÍ.nt ebben gyer1uekein1, unokáim iránt, de egyébiránt is rendel
ke~enL 

1) Mindenekelőtt halhatatlanlelkemet Isten kegyelmébe aján·-
101~1, azon biztos re1nényben, hogy földi so1somnak ezen legfőbb 
vezetője, egykor örök üdvösségben részesítendi lelkemet. Halandó 
teste1net szeretve tisztelt nőmre bizom teljhatalo1nmal Ten1ettessen el 
ott és oly módon, amint neki tetszik: szigoruan hag·yván meg, hogy 
te111etésem iránt senki, n1ég gye1111ekeim sen1 legyenek legkisebb 
befolyássaL Ki gyermekeim közül ez ügyben avatkozni merészelne: 
-· az, az ö1ökségnek köteles Iészére szo1ítassék, - világosan 
rendelem. 

2) Minden vagyonomat, mely Köthenben létező két h:lzamon 
kivül 60,000 tallé1, néhány igen é1 tékes drágaság, és egyéb buto
raimból áll, gye1111ekein1, unokáim és a 111osta.ni házassá.gból remény,
lcndő gye11uekekne1c hagyon1ányozo1n. E vagyonon1 egyenlően osz
tassék fel az alább közlendő feltételek alatt 

3) Atyai szivemen viselvén gye11nekei1n so1sát, mái előbbi vég
rendeletemben, bizonyos föltételek alatt, 1ninden gyern1eke1nnek 
edoo tallért ajándékoztam. l{ijelente111 azonban üru1epélyesen, hogy 
ezen ajándok-ok111ányokat ne1n tarto111 visszavonhat1anoknak és azo
kat tetszése1n szerint 111indenkor n1egváltoztathato1n„ 

4) Ha még éltemben bebizonyulna Frigyes fiam halála; ekkor 
leánya legyen Öiökösö1n„ Ha pedig élten1ben ez is gyern1ek n_©lkiil 
halna ineg; ekkor ezen osztályi ész az örökségi tö111eghez csatoltassék; 
valamint utód nélkül elhunyt bármelyik gyermekem vagyona„ 

5) Köthenben 270 sz. alatt levő házamat, hozzá tartozó kertem--
111cl Louise és Charlotte legfiatalabb leányaiinnak hagyo1n közös 
birtok gyanánt. Halálom után e bi1tokot teljes joggal az en~lített 
leányai1111a át1uházon1 A 296 sz alatti háza1nat és kertc1net, ~1n~en 
idetaitozóval együtt A1nrí.lia. lcányo1nnak hagyo1nányozon1, li:t 1n1n
denko1 különös v onzalonnnaJ viseltetett .i1 ánta1n; 1neghagyo1n egy
szersn1ind, hoo·y osztály alkahn:ival e bi1 tok be ne szá111íttassék 
ö1 ökségi illetékébe, Hn azonban l~leo1101 a, leányon1 W o1ff férjének 
huláhíval l{öthenben akarna lakni; ennek vagy egy szobát engedjen 
át, vagy lakbér fejében fizessen neki 20 tallért. 

ll) Megboldogult Feidinand herczeg '\jándékozta gyémá1.'tok„ 
kal kirakott, „}„„ betűvel ékesített arany sze1enczé1net Fr~gyes 
fiamnak hagyom, ha él; különben pedig leánya vegye át. MegJegy
ze1n itt, 1nikép testa.111ento111on1hoz van még csatolva : több értékes 
holmimat illető és egyéb ingó, A. B G D.. E .. F. G. H betűk sze
rint felosztandó vagyonom jegyzéke 
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7) .._i\..zon "'tá1:g-yak, inelyek1ől jelen végrendelete1nben nern te-
szek említést, ráelyeket betürend szerint f81 nen1 jegyezte1n és 
magammal nem viszem l":>árisba, - az ö1 ökségi tön1eghez ta1 tozna.k: 
örökösehn közt barátságosan ±elosztandók, 

8) Osztály alkaln1áva.1, ö1ökösein1 valamelyikének be ne szá-
1nítassék azon ajándok, melyet tőlem kapott különösen 

9) Ha tán halálom előtt halna meg Louis e, vagy Charlotte 
leányom, kiknek közösen bi1andó házamat hagyon1ányoztam; akkor 
a. még élő bi1ja egész há.zan1at. Ha pedig n1indketten élnének; 
ekkor halálo111 után szabad rendelkezésökre hag~yo111 e nekik sZá.nt 
vagyonomat. 

10) J\tiindazon jegyzékei1n, melyeket n1agan1 i1 tam és a.Já.i1 ta.in 
és inelyekben ennek, ·vagy a1nannak pénzben, vagy inás ajándékban 
utólagosan hagyok va.la1nit: codicillus gyanánt tekintendők és ör ö
kösein1 által végrehajtandók„ 
. 1.1) Reméle111, iniként valódi atyai sze1·etetemet, elegendöleg 

b1zony1~1a e
1 

vég.rendelete111 - és e reményen1 nagy 1negnyugtatá
so1nra szolgal K1 tehát eze~ 'é.g1ei_idelete111 bizonyos pon~jával 1neg 
nen1 elégedve, pe1 t aka1na 111d1tan1: az, az ö1ökség köteles 1észére 
szo1itassék. 

12) Végi e - eluta.záson1 végperczei közelednek. én Pá1isba 
ut.azon1; hol elszigetel' e azon világi észtől, hol annyit szenvedte111 
nnnden 1ész1·ől, igen szeretett nő111 körében szo1oncsés és nyugaln1as 
óráka.t 1e1nélek: n1ié1 t is tökéletesen boldog házasságon1 k~zeskedik. 
De. mi~Iőtt elutaznán1, ezennel ünnepélyesen kijelelte111, rniszerint 
le?1nka.bb nemes nőmnek Joyalis kivánatát teljesítén1, n1időn innjd 
~unden vagyono1nat gyern1ekein1nek hngyományozo1n.. Példátlan 
on~etlenség nei;1es ~elkü nőn: r·észéről. Neki köszönhetik gyein1e
kenn, hogy 111aJd nnndent, 1111t oly ,keseivesen, inegfeszített sz0Iga
lo~n?-1al k~reste111, .nekik hagyok. En csak 12,000 tallér1al utazon1 
Pa11sba es nő1nnek hatá1'0zott kivánsáO'a szeiint ezen fölül ne111 
viszek oda sern1ni egyebet, n1int fehé1~·uhai1nat, 01 vossági1nat és 
néhány okvetlen szükséges értékes holn1hnat„ 

81 éves vagyok; 01 vosi J)l'axiso1u1ól len1ondani pihenni 
k' ' k , rvano ; . „ . vagyono111 gya1apitásrba ne1n gondolok Azonban 
inélycn ~~hatva i1nádott nőm iiánt taitozó hálaé1·zettől, ki enge1net 
1negbecsulhetlen boldogságban iészesít nen1 csak azéit n1ivel vele 
élnen1 valódi élvezet, ha.ne1n CO'yszers1~1ind azért n1iv'e1 O'.)'ein1e
keiinről is gondoskodott: szoros kötelessége1nnek t~1 tandom

0 
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nőn1et is sze1·ény tehetsége1n szerint boldogítani. Ennélfog,:a niin-
1 '! 1 " 'k . , (e,n.na an1. evo e sz?,ren1et, 1n1nden va.gyono1nat, iniket n1agan1rr1al 
Pa11sba v1endek, non1nek hagyon1ányozoni. Halálo111 esetében há
za1nb~n„tö1tén~ndő.pecséte!és i1á.nt szigoru ovást teszek; hogy nő111 
se1n11111ol se szan10~1011, hata1ozottan akaro111; szóval vi]á.gosan n1eo-
hag} om, hogy családom köi éből senki se bátorkodjék nőmet meg- l 
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tá.111adni„ Kí teh3.t nő1net l~gkevesebbet is hábo1Íta113., az - az 
örökségnek köteles iészére szo1Ítassék; a büntetésül levont részlet 
pedig jótékony czélrn fordítandó. Ha gyermekeim közül többen 
lépnének fel nőm ellen, ezek szintén az örökség köteles részél'e 
szo1ítat,·án, - az u1a.Ikodó he1"Czcgi ko1mány ké1etik fel ez esetben, 
a:Z- ellenmondók, 'agy pe11ekedők illető 1 észét, belú.tása szer int, 
jótékony czélok1a fordítani 

13) Ha mostani házasságomból gyeimekem, vagy gyermekeim 
születnének, ekkor e gyermek, vagy gyer1nekek, Inint magában 
értetődik, a hagyományozott tőkéből egyiránt osztozkodjanak az 
elsó házasságomból e1edő gye1mckei1nmel 

E végrendeletem minden pontjának le1kiis111eretes megtartá
:-3Ú1a kérve a hatóságot, - jelen végiendelemet nevem alá.irásÚ.'i'al 
és pecsétemmel erősítem., 

H.rnNEMANN KEnESzTÉLY S.AMU 

Az adatoka.t e kutfükből merité1n: 1) Dr Balogh l·L emlékbeRzéde 
1844 2) Ujk ism tái a 1852. A B P 3) Uj Plutar ch, Bajza 4-ik füzet 
~) Hahnemann, 01ganon 5) Hahn, Reine A1zncimittcl-Lehre 6) Hahn, 
Chronisch K1ankh 7) Lutze, Ilahn. Todtenfeier 1852. 8) Lutze, Lehrbuch 
d._Hom 9) Böninghauscn Repc1tor 1831! 10) llau, Ueber <len °'\Te1th 
ho1n Heilf 1824„ 11) Stapf; J(leine 1ncd Scluiftcn des II. 1829. 12) Stapf i 
J)ie Ilon1ocopathic 1846„ 13) 1-Iahnemanns Denk1nal 1.851 14) Br unna\\, 
Ein Blick auf II. und 1-lotn 1844 15) B1 unnow dr. Quin után, Horn Be
handlung der Cholera 1818 16) Clotar,~íüllc1, Die Ifo1n 1854 17)Buch_ 
ner, 1-Ieil und Verhütung de1 Cholcut 1844. 18) Rosenhe1 g, Foitschritte 
und Leistungcn dei Ho1n 1818 J 9) S eh we i eke 1 t 1 Dit:': 1-Iomoeop 1843 20) 
Bauer, llo1n Allopathie 18±;) 21) 'VehRen1eyer 1 Die lfo1n 1840 ~2) 
,Jah1, Die Lehren und G1unds de1 h<?1n J{linik. 1807 23) Altschuli J)il': 
Homoeopathie 1858 J)r \T er '"ey hanczia kiadása után 24) Ili ch te1, 'Jhc-
1apie 10-ik köt 25) J-Ia1tlaub et T1inks 1 Annalcn de1 ho1n J{linik. 26) 

Praktische Mittheilungen d corresp Gcsellschaft h Ae::1zte 1826 27) Stapf. 
Archiv í i.il hoin Hcilkun8t 28) Alig hom Zcit 29) 110111 Zeitsch1 30) Oest 
Zeitsch1 31) IIufcland ,Jou1nal 1801 sat 82) V{ittelshöfe1, V{iener 
1ned. Zeitung 1851 33) V\Tanderei 1855. N1 362„ 34) V l\.t[eyer, Hain 
Fiiluer 1860. Klcine1 t (GescJiichtc <le1 IIon1 1862) 
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Elméleti homoeopathia. 

Az emberi testben támadt ezerféle rendetlenségek 
vagyis betegségek megsemmisítésére a jótékony életerö 
lép föl s működik a természet ÖTök törvényei szerint E 
törekvését az életerőnek elősegítheti az orvos, -- de csak 
ugy, ha gyógytani véleménye és müködése a természet íté
letével s müködésével megegyez. Századok után Halme
man nak sikerült, számtalan csábító, tekervényes utak közt 
feltalálni végtére azon utat, mely a küzdő életerő segedel
mére egyenesen vezet; -"··ki őt híven követi, az gyógyít; 
mert tagadhatlari1 immár: „similia similibus" a természet 
t.örvénye; az e szerint alkalmazott gyógyszer által segítte
tik az életerő müködéseiben, gyözc;tnek le a nyavalyák ha
mar, bizton és gyökeresen *).. 

H-nak ezen elve szerint, mint tudjuk, ugyanazon or
vosság, mely egészségesek által nagy adagban bevéve 
azoknál bizonyos változásokat hoz elö, - hasonló változá
sok jelenlétében használandó a betegeknél kis adagban 
Igy p. o .. az ipecacwmlw egészséges ember által nagy adag-

':') Ila az 01-vosi tudo111ány halad~lsút napjainkban figye1e1nn1el 
kisé1jük, tagadhatlan tény, iniszerint a physikának igénybevétele 
6ta, ·a diagnosis készítése az orvosi tudo111ányban igen előre haladott. 
Az egyszerü physikai eszköz czélsze1 il.en allutln1a.z\ a definitív ineg
dönti sokszo1 azon lángeszüek véle1nényét, kik csak ehnéleti oko.s·
kodas után készítik: a <liagnosist Azonban a szenvedő e1nberiséget 
11e111 annyira. érdekli a sze1encsés diagnosis,1uint a gl'Ógytudon1Uny
nak azon Iésze, 1nely a gyógyszereknek lehetőleg biztos a.lkahnazú.
.sitt tá1gyalja.: a gy6gytan -és e tekintetben az allop„ 01vosok kö
zül sCüki sen1 tagadhatja., n1ikép gy ó gy tan n k se1111nitsc111 lutladott 
elő1e .llz 01 \ osi tuüo1n<l.nyban e hézagot kielégíttileg pótoljn If. 
tana . 1nelynek valósága a betegségek ininden ne1nébcn :o:z:ín1-
tit.lan tap::i.sztaln.ti adatok á.1tfll vnn bebizonyítva! 
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b :m bevéve, hányást sat. okoz -- tehát hányás ellen adand6 
ki~ a~~gban, -- ha egyébiránt a betegnek egyéb sym
ptomá1 IS hasonlók a nagyobb adagban bevett ipecacuanha
sympt6mákhoz niinden tekintetben. Tudjuk, miszerint 
Hahn emann maga nagyobb mennyiségű chinát vett be, 
ennek munkálatát az egészséges testben vizsga szemmel 
tartandó; és tagadhatlanul éizé, önmagán tapasztalá hogy 
a china sok más, eddig nem gyanított kó1'.jeleken (s~mptó
mák) kivül bizonyos váltólázhoz hasonló váitozást ·okoz a 
testben 

Ezen sze1encsés tapasztalás vezérlé öt azon uj s nagy 
fontosságu fölfedezés1e, melynek szüleménye az üdvös ho
moeopathia .. Gyanítá ugyanis ebből, hogy a china azért 
gyógyít némely váltó lázakat, mivel maga is hasonló nya
valyát nemz az egészséges testben; és hogy az eddigi gyó
gyászat azon okból oly tökéletlen, mivel a gyógyszerek va
lódi ereje nem ismertetik A nagy férfin állítása szerint 
egyedül egészséges embereken teendó kiséiletek általlehet
séges l~ipuhatolni bizonyos gyógyszer positiverejét .. Szerinte 
nrna valtozatok által, melyeket bizonyos szer az egész·· 
ségesekben eszközölt, szinte intetik az orvos uo-yanazon 
szer választására akkor, midó11 betegénél hasonlg változá
~okat tapasztal, hogy annak kis adaga által gyógyul
JOn a ,beteg 

Es igaza van Hahnemannak: egészséges embereken 
tee1.1~ő kisédetek által lehets.éges tudni bizonyos gyógyszer 
pos;t~v h~tását; mert v~lammt tagadhatatlan azon physio
logia; álhtás, hogy egy eletműnek (Organ) például a sziv
nek, es .~z egész .élctm_üvezetnek (Organismus) beteges álla
po~at ~ol nem foghatja. az orvos, ha előbb ugyanazoknak 
cges~s;g,es, álla1;otáról mnes fogalma: ugy igaz azonhomoeo
patlnm alhtás IS, hogy egy gyógyszernek valódi, a beteo
életműrc é~, ~letmüvezetre sajátlagosan - specific~ 
- ható ereJet nem lehet tudnunk ha előbb ugvanannak 
l ' ' ' 1 mtasat az egészséges életmüre s életmüvezetrc ki nem pu-
hatoltuk *) 

>:<) A gyógyszeI valódi e1·ejé11ek 111egisn1erésé1·e d1 „ P e1 ei1 a 
londoni orvostanár szintén szükségesnek lá~ja, hogy az oJvosok 

. 

Eszméjének ügyét eldöntendő, nem késett H a gyógy· 
szerek vizsgálatával: egészségeseknek adván be orvossá
gokat, híven jegyezvén föl több mint 170 szer hatáskörét 
(jelenleg sokkal többel birunk), melyek eszméje szerint kis 
adagban hasonló kórban adatva, csakugyan gyógyulást 
szülnek. Igy alkotá e hasonszenvi gyógyelvet: lia~onlók ha
sonlókkal gyógyíttatnak -- ( similia similibus curantur) *). 

E tan által a gyógymüvészség lényeges változáson 
m!"nt által; különösen H ahnemann gyógyszer- s gyógy
tana uj alakot öltött magára Csak Ö, e század legjelesbike, 
érté meg a természet intését, ennek örök törvényei szerint 
alkotott gyógyelve után rendezvén a gyógyszereket, a ren
dctlél1ségbe jött életerö segedelmére. Eszméjének és ezen 
épült elvének valóságát betegek ágyainál igazolja a tapasz
talás, mely szerint igy lehet csakugyan az életerőt segítení; 
segítvén az életerot, igy lehet a beteg testben létező válto
zásokat, mint a 1endetlen életeró (vagyis nyavalyák) tenné·
keit, az életmüvezetból kitaszítani, vagy megsemmisíteni; 
igy lehet az életmüvek rendes müködéséthelyreállítani; igy 
]éhet az elvesztett egészséget hamar, bizton, kínzás nélkül 
visszaadni; midőn a régi gyógymódnál, a természet itéleté
vcl ellenkező egyéni véleményeknek erőszakos hatalma alatt 
nyög mindekkorig a sinlödő életer <l. 

A természet titkos törvényeit kifürkészheti alkaloma-

physiologiai uton fürkészszék Jfi:i a gyógyszerek hatásait; iniutll.n 
inás tanuln1áuyok e czélhoz csakugyan ne1n vezetnek,. (Lehr buch 
<}ei physioL Phauü .. Di. AltschuL Piag 1852 9 .. föz. 7 .. lap) Ily 
é1tele1nben nyilatkozik Wirchovv, 

>:<) Ezen elvet 111á1 több híres orvos is sejdíté. Ig·y I>aTa
celsus-Stahl -· (Hummel comment. de Aitluid p. 40.), -
B a sili us V a 1 en ti u us (de 1nic1ocosn10) nyilván kilnondák, hogy 
hasonlót hasonlóval kellene gyógyítani Igy S t o e1 k (Libell. de 
Stiamonio p 8) gyaníta, hogy maszlagos redönyével több lelki 
betegséget lehetne gyógyítani, inivel ez, egészségesek által bevéve, 
hasonló bajoknt okoz„ DL Ringseis müncheni tanár inéltányol
,. án a, ho111oeopathiát, annak igazságát elismeri (Vorwort übe1 
allgemeine Pathologie, und Therapie .. Erlangen 1853) stb. - De 
ezen természeten alapult gyógyelvnek életbehozása s a gyógysze
ieknek ezen elv szeiinti alkalmazás-·mÓdja lrnllrntatlan Hahne, 
n1anna k ÖIÖk dic.'3ősége . 



dások által az ész, - ez az emberi észnek diadala; de a 
változhatlan természet törvényei sohasem lesznek aláren
delve az észnek, daczára a tizenkilenczedik és jövő száza
do.knak Az orvos jó szándéka szerint nem fog működni a 
beadott orvosság: 'ha ez a természet törvénye szerint nincs 
alkalmazva - és számtalan tények .íltal igazoltatott már, 
miszerint a gyakorlat igen sokszo1 csuffá teszi az elméleti 
tanokat A nagynevü Schönlein berlini, a híres Oppol
zer, Rokitanszky, Skoda bécsi tan{ir uraknak és több 
jeles férfiaknak elöhaladásai a kórboncztudományban 
(patbologische Anatornie ), diagnosticai, átalánosan orvosi is
mereteik valóban nevezetesek; de fáradhatlan szorgalmukat 
nem jutalmazza a hálaadatlan „contmria contrnriis" elv 
sze1inti gyógytan (Thernpie), a mint ezt a cholem és több 
más betecrség gyócrvításánál a. le<nniivcltebbek nyíltan meg-

ei ' ' ő.J ő ' 
vallani kénytelenek *) 

Mát pedig nem armtomiai vagy physiologiai, nem 
chemiai vagy botanicai sat értehzés kedveór t kiván a be
teg ember orvost (kire nézve 11zonban e tudományok nél
kiilözhetlenek:); - ö gyóg,yulni akar: ezélszcrlíe11 alkal1na
zott gyógytan segedelme által! Azért is idüvel meg kell 
szünniök 11z oly ingatag elveke11 nyugvó gyógysze1 vcgyiilé
keknek; meg kell szii1rnie a természet törvényével nem 
egyezö, sót ellenkező és igy esak 11z egy~ni vélemények 
önkényének alárendelt régi gyógymódnak Es ekkor , - az 
oly borzasztó pusztításokat tevö gyógyszernyavalyák nem 
teendnek többé oly sok szép reményt nyujtó életet semmivé; 
nem bénítják meg az életeröt müködéseiben; mert Hahn e
mann a természet nagy könyvéből irta ki a „similia si
milibus" gyiigyelvet, mely által az óhajtott emberi segély 

'') :i\iily fényes ehnéleti dissert,\,tiók jelennek ineg különfele 
betegségekről iniuclen gyako1 }a.ti haszo11 nélkül! iniután ~1Z 
oktan (Aetiologie) szegéuysége iniatt oksze1 ü, e sze1int alapos 
gyógyjavaslatot ne1n adhat az a.llopa.tha igen gyak1anl A ho1noeow 
pa.thát ily esetben is kisegíti a. ter1nészet sza.bta ,,sin1ilia siinilihu.i;;" 
gy ógyelve, inint láttuk n cho1e1fi.ban Th.1:enuyi különböző, egy1n~Ís
sal cllenkezl) sze1ek haszná.ltattak e nyavalya ellen az alJopa
thiá.ban ! l l 1\1uicus IJla:to, a1nieus A1 istotelcs, ,o.;e<l inagis a1uict1 
ve1 itas 
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föl van lelve, a mint azt a szerencs~s gyógyítások ta
nusítják, melyek H principiumán11k valódiságát 
kétségen túlteszik 

Ennél erősb 11rgumentumot nem hozhatok a homoeo
patlri8~ részére; és ki 11ern elégszik meg ezzel? . Ime - a 
megfagyott vagy meghült t11gok, ha n,relegre vitetnek, be
tegségbe esnek vagy élni is megszünnek; ellenben ludeg; 
v11gy jeges vízbe mártva, v11gy hób11 téve, hátrnm_arad~ ~aJ 
nélkül élednek föL A fölhevült ember, ha hideg vrzet rszrk, 
tüdöayuladásba vaav más b11jokba esik; melecr shevítökávé, 

b. bJ • . ,o • . d 
bor által valamint 11 hóségtül, úgy a szomjtól rs mm en 
rosz következmény nélkül megszabadul. A szakács nem 
mártja megégetett kezét hideg vizbe: félvén a rosz ~öve_t· 
kezménytul; hanem betakarja azt pamuttal, megazta~Ja 
égett borral, olajjal, vagy egyenesen a. tüzhez közel tartjf1, 
és ezált11l javulást, gyögyulást t11paszt111. Veratrmn 11 chole
rát, belladonna 11 viziszonyt, china a váltóláz11t, merczu a ~u-

J. asenyvet rnlphw a rühet 01vosolj11, - és ki nem tudJa? 
' ) - 1 • - d b , , hogy 11z imént ernlrtett szerek, brzonyos a 11g an egeszse-

deseknek adatva, azokha.11 a fönidézett bajokhoz hasonlókat 
~koznak Nem különben tapasztalhatni ki vétel 11élk lil min
den beteo·séaben inóbál1'ák rnee· elleneink bármelyikben, a 

b b ' ' u é 1 ·1 . többi hasonszenvi szer gyógyító tehetségét is; '1Z rt n <, mr: 
elött megvizsgálrrák a dolgot, itél11ek; kik egy tapasztala.tr 
tárgyban megvetik a tapasztalást, holott egyedül csRk ez 
hozlmt errúl és így a hasm1szenv1 ül is ítéletet, meghallg11-
tást sem érdemelnek 

A hornoeopathia tehát az allopatlriától 11em abban kü
lönbözik egyedül, ,hogy itt 11~yobb, ott peqig parár;yi ad.~g.: 
ban adatnak a gyogyszerek; hanem e ket gyógymod koz~r 
lényeges különbséget a kiilönböziJ gyóg:zelv t_es~r 
De a homoeopathiának gyögyelvéröl soha vagy igen 1 rtk~n 
hallani szót! Kisebb nagyobb kör ökbe11, midün e gyógymod 
kerül szonyegre, sokszor a legélénkebb vitatkozás tárgya 
egyedül „a megfoglratlan kis adag;" hol~~t lelke a dologn~k 
a hom. 0·1róg)'Clv;" mert bámulatos ereJet csak ennek ko-

" b. ' u l , d. , 1 szönheti a parányi gyógyszer gyan terem mon Ja< meg, 
ki tudná mostani o hoo·y oly nagy ereje van a göznek , lm 

"' " l "k?I .H. . ennek a lkalmar,,í.si módja föl nem t.nlá fatr .. , 1szen a goz, 
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abstract véve, alig foglal magában erőt!; roppant erejét 
az alkalmazásmódtól nyeri!: igy parányi gyógyszereink 
abs~ract véve, csakugyan erőtlenek*), - hom gyógyelv 
szermt betegeknél alkalmazva, a legerősebbek A hom, 
gyógyelvnek ezen elmellőzéséből keletkezik a hibás fogalom 
és ebből aztán a tévedésnek, eszmezavarnak egész halmaza., 
- Azért figyeljünk kevéssé e két gyógyelvre, melyek
ről szólani akarok. Elvünk: „lmsonlók hasonlókkal gyóg.vít
tatnak," similia similibus; régi elv: „ellenkezők ellenkezők· 
kel orvosoltatnak," contraria contrarüs curantur, 

Ezen két különböző gyógyelv következtében világos, 
hogy mi nem gyógyítjuk a betegségeket ugyanazon szerek
kel kis adagban, melyekkel nagyobb adagban orvosolja 
ugyanazokat a régi gyógymód; világos külöi'!ltisen, hogy 
midőn a homoeopathia „hasonlót hasonlóval" (például, gyu
ladá~okat gyulasztó szerekkel) gyógyít, - akkor az allo
patl11a „ellenkezőt ellenkezövel" (gyuladásolrnt hútö szerek
kel) orvosol; világos tehát az is, hogy midőn az allopathiá
ban bizonyos czél elérésére nagyobb adagokat kell adni, a 
homoeopathiában azokat veszedelem nélkül használni nem 
lehet, s hogy itt csak kis adagot lehet nyujtani. A kis 
adag csak a betegséget támadja meg és ezt győzi 
le szerencsésen: holott a nagyobb adag mellékes, 
sokszor káros tüneményeket is hozhat elö,, 

Hogy jobban értsük egymást, hasonlatosság gyanánt 
egy közönséges példát hozok clö,, A megégetett kezet 
„contraria contrariis" elv szerint vízbe tartja a beteg, hogy 
ennek hidege által szabaduljon meg a gyuladástól; - „si
milia similibus" elviink szerint tüz mellé teszi, hogy ennek 
melege által gyógyuljon, Ime, itt a régi gyógymód szerint 
hideg vízben kell tartani a kezet (nagyobb adag); de mi el
vünk szerint nem javasoljuk, hogy ugymrnzon hideg viz mellé 
(allopath,. gyógyszer és kis adag) tegye kezét a szenvedő, 
hanem egy különböző módot ajánlunk: t, i,. tüz mellé (hom„ 
gyógyszer, és igy szükségkép kis adag) tenni a kezet,, Mi. 
kép gyógyul biztosabban s gyorsabban? kik mindkettöt 
próbálták, megmondandják 

·--~mbá1 több egészséges sensitiv egyénnél a dilnált sze-
1ek is észievehető változásokat idéznek elő„ 

l 
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ily módon minden belső gyulad~sok nagyobb sikerrel 
gyógyíttatnak hevítő szerek által, i::rrnden trv~gás nél
kül -· hasGi"lszenv, gyógyelv szerrnt - Egetes okozta 
külső gyuladásokat, elvök ellen, pamuttal, szeszes hevítő 
szerekkel gyógyítják többnyire az allop, orvosok, igen he
lyesen; kisértsék meg a hevítő szereket belső gyuladások
bán is elvünk szerint kis adagban! fogadom, - kelle
mesen meg lesznek lepetve, 

Tagadhatlan, - az első nevelés, a szokás majd legyöz
hetlen hatalmat gyakorol az emberek munkálataiban. Or
vosi gyakorlatom kezdetén, noha jól fölfogtam Hahne
mann tanítmányát a gyuladásokról; - noha tudtam azt 
is, hogy gyuladásokban minden vérbocsátás mellett halnak 
a betegek, - mindemellett el nem fel~jthetvén 'ilufeland 
rettentö. átkát azokra, kik gyuladásokat véreresztés nélkül 
akarnak gyógyítani, - nehogy elmulasztván az érvágást, 
az embergyilkolás mardosó érzete kínozza lelkemet, ma
gam is ér vágót tarték mindig zsebemben, eret nyitandó azon 
esetre, ha a beadott hasonszenvi szerek után rövid idö alatt 
b/J izzadást, néhány óra alatt némi könnyebbülést nem ta
pasztalnának betegeim ; - de mind magam, mind pedig 
mások tapasztalásai után csakugyan meggyőződtem arról, 
hogy a vér bocsátás a nedvek legnemesbikének szükség nél
küli pazarlása ") (rnáskép mi is eret nyitnánk! miután 
gyógyszereink hatását nem gátolná az érmetszés: ha ezmár 
magában káros nem lenne); meggyőződtem arról, hogy 
valamint a viz, míg tüznél van, forr, és a fonás megszün-

*) Hasonszenvi orvosokon kivül elis111e1 ték tnár többen _az 
érvá.gás veszedehnét. Iíel1no11t a \Té1etesztésiől ekkép i1·: „Egy 
gyilkoló öidög foglalt helyet az 01 vasi tanszékben; mert a •é1bo
csátást n1int szükséges eszközt ajánlani az 01 vosoknak, egyedül 
ördög inűve vala„''. ICrüger· Hansen szerint tüdőgyuladás- és 
minden gyulasztó betegségben a vérbocsátás szukségtelen,, D1, 
Oppolzer bécsi kó10dájában 1849 15 beteg közöl csak há1omnak 
vágatott e1et tüdőgyuladásba.n, és ezeknek is nC'~~1 legjobb sike1Iel 
(Tenzler, Diss,, de pneum. 1849). Dr, Pfi ang (Osterr,, med, \Vo
chensch,, 1845,, Nro 3) közől több gyuladást, melyeket dr, Skoda 
szerencsésen gyógyított érvagás nélkül hányborkővel. Ellenben 
Párisban 1808, dr, Br oussnis kedvelt érvágásával 219 tüdőgyu-
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tetésere nem szükség a vizet kimeríteni, hanem a tlizet el
mozdítani: ngy a gyuladásnál is nem szükséges vért eresz
teni, hanem illő hasonszenvi orvosságokkal kell a vért le
csillapítani; mit érvágás által eszközölni nem lehet, *) -
nem lehet ez által a vérnek tüzességét elvenni, a mint ezt a 
kórboncztudomány is bizonyítja. 

Több hirneves természetbuvár közt Bichat, Andral 
Párisban, Lo bstein Strassburgban, az érd_emteljes Roki
tanszky Bécsben, fölbonczolván azokat, kik tüdögyuladás
ban érvágás daczára. haltak el, a megtámadt életműnek 
gyuladás-jeleit világosan szemlélték. Nem segít tehát az ér
vágás' positiv, hanem csak palliativ enyhít; mert nem 
hat a gyuladt vérre qualitativ, hanem csak qnantitativ tesz 
a vérben változást, mire enyhülést érez ugyan a beteg, de 
rövid idöig tartót, mely után ismét, érvágás által le nem 
győzhető, roszabbulás következik, hacsak az életei ó ön
magától meg nem kezdi működését leginkább jó
tékony izzad ás által, melynek következtében föllábad 
a halállal küzdő. Azonban igy minden érvágás nélkül is föl
lábbaclna a beteg! és pedig könnyebben! mert nem gyógyul 
az alkalmazott orvoslásra (miután gyulaclás alkalmával nem 
111er1n3riségé1e, ha11cn1 i11inen1üségére i1ézve va11 i11eg
\áltoztatva a vér), - mint gyógyul hom. szercinkrc, me
lyek qualitativ működ vén és így szembetünöleg segítvén az 

ladásban fekvő közöl 137., dr. Louis, szintén Párisban, 78 közől 
28-at veszített!! (Hyge:i Bd .. 15 H., 6. S .. 512.) É1dekes e tekintet
ben dr .. Kars:iy értekezése: a tüdőlobnak érvágás nélkül 
eszközölhető gyógyításáról több esetben (Orvosi hetilap 17, sz, 
1857), Higye el a t. értekező, legnagyobb valósziniiséggel gyó
gyíttatik átalában a tüdőlob érvá.gás nélkül ho111. gy6gyszereink 
által A. 

*) Nyilvános adatok sze1int, elvünk 1nellet,t n 23 .. ik, régi elv 
1nellett a 8-clik beteg hal 111eg gyuladásokban, Ervágás által tehát 
sokkal több vesz el, mint midőn egyedül a természetre, hagyatik 
az orvoslás; a mint látni fogjuk a „tü.<lőgyuladásná.l." Es 111égis ! 
ha\jon meg (ha mindjárt a beteg gondatlansága miatt is) csak egy 
betegünk gyuladásban, - érvágás daczára bár1nennyi, - „ezeknél 
iuinden elkövettetett! amannál el1nulasztatott az érvágás! (?)H 
jódhagyólag, kárhoztatólag, ekként vélekedik és itél az elfogult 
ellenpárt!! 
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eieteröt, legtöbb esetben azonnal bci izzadásba hozzák a 
szenvedőt, mely által gyulasztó tüzét vesztvén a vér, 
a beteg veszedelmen túl tétetik *) Ez tény, ismét egy elvi
tázhatlan tény annak bizonyítására, hogy az érvágás nem
csak nem szükséges, söt következményeire nézve sokszor 
nyilvánosan ártalmas. - De térjünk most már vissza a 
„kis adagra''. 

Ismétlem: gyógyelvünk „hasonlót hasonlóval" •Kik 
erre nem figyelvén szereink adását a régi mód szerint kép
zelik, parányi adagaink működését bizonyosan nem tapasz
talandják; '"') nem tiiz mellé, hanem viz mellé tevén megé
gett kezünket, óhajtott sikert nem látandunk; - és ily érte
lemben elleneinknek tökéletes igazuk van, hogy „a homoe
opa thia s e mm i ;" mert csakugyan allopathicus elv 
szerint hánytatót, hashajtót, vagy bármi más szert hason-

':') E kifejezése1net: „gyuladásokban a véI tüzességgel bi1" ne 
ká.rhoztassa az 01 vos, hane1n figyeljen ar1a, n1ikép én „nemorvo
soknak" szántani leginkább jelen inunká111a.t és igy szükségkép 
azok nyel vén kellett i1non1. Egyébi1ánt tudo111ányos alak:ban irt 
gyógytanokban is 111~gta1tatott e nevezet „gyuladás" könnyebb 
1negé1thctés végett, nen1 pedig azé1t, inintha ez által a véI tüzes
ségét aka.l'ná.k érteni a tudós szerzők, kik1ől rágalo111 nélkül ne1n 
mondha.tj uk j hogy nem tudjá.k, mik ép a gyuladásnak nevezett be
tegségek a vérben rövid idő alatt képződött iostany (fibrina) túl
bősége által jönnek létre, 

>:: 1~) lgy, 11en1 látnók váltülázban a china, bujasenyvben a n·ier
cur kis adagának jó hatását, ha azok:at elvünk szerint nem adnók; 
és mi•el elvünk következtében szükségkép kell kis adagot 
adnunk: épen ezért káros a china, a higany elvünk sze1int, de 
következetlenül allop. adagban adatva A china nagy adagá
nak következ111ényei tÍtalá.nosan is1ne1etesek. - A 1nercur1"r1 nézve 
Paracelsus (a bt\jasenyvről szóló iratában 2 kötet 181, és kö
vetkező lapjain) egész sereg higany-okozta betegséget; - Sachs 
(Handwörterbuch der pracL A1zneim. II k 79. 80 .. lap,) veszélyes 
sz~jfekélyeket; - Tr •Her s, Jager, Dieterich (Hufeland's 
Journ 1838,) a higanykenöcs bedörzsölesétől szerrigyuladásokat; 
- Schönlein (Spec. PathoL und Therap 3, k 22. lap,) tüdő
és szivbetegséget; -- RichteI (Arzneim„ ~. köt.) vérhányást, 
tüdővész!; Romberg (Lehrhuch der Neivenkr 450. lap,) vitus
tánczhoz hasonló esetet tapaszta.ltak. - Hogy a csontokat s a test 
más részeit is inegtá111a(~ja, Louv1ie1 és Del pech orvosok hite
lesen bizonyítják stb. 



szenv1 adagban nyujtani --(hogy elleneink szokott ked
ves kifejezésökkel éljek) valódi agyrém; miután bizonyos, 
hogy i11időn az allopatha elve szerint hánytatni akarja a 
beteget, neki a hánytatót meghatározott nagyobb adagban 
kell adnia, mint a hasonszenvi adag. Azonban nem akarunk 
mi hánytatni ott, hol a régi gyógymód hánytatót ad! Pa
rányi szereink gyó gy elvünk szerint alkalmazva más 
útakon űzik ki a nyavalyák productumait minden undor s 
utóbaj félelme nélkül, az életerőt oly módon segítvén, a mi
nőt ez akar, ·- nem pedig a minőt a roszul számító ész a 
priori ,gondolt ki inkább, mint a posteriori. (Igy sok látszik 
állani elméletileg, a mi nem áll tapasztalatilag! Azért nem 
szenvedhetem a csupán elméleti okoskodást tapasztalati 
tárgyakban.) 

De valamint nevetséges, régi gyógyelv szerint hasz
nálni gyógyszereinket, ugy nemcsak káros, hanem több 
esetben halálos is lenne, azokat elvünk szerint oly adagban 
adni, mily adagban elve szerint használja ugyanazokat az 
allopathia különféle más betegségekben Igy - elvünk sze
rint gyuladásokat oly szerekkel gyógyítunk, melyek, na
gyobb adagban adatva, az egészségeseknél is gyuladáshoz 
hasonló kórokat hoznak elő Már most ezen gyógyelv szerint 
nem borzasztó gondolat-e, gyuladásban gyulasztó orvossá
gokat oly adagban adni, mily adagban ezek „contraria 
contrariis" elv szerint, persze más nem ü betegségek
ben használtatnak az allopathiában? nem rémítő-e majd 
átalánosan, szemmel tartván mindig gyógyelvünket, e sze
rint nagyobb adagban nyujtani a gyógyszereket? Ugyebár? 
tudjuk, hogy a megégetett kezet contraria contrariis elv 
szerint vízbe tartja a beteg, - similia similibns elvünk sze
rint tüz mellé teszi; gyógyítsunk már most elvünk szerint 
meleggel, de azért a régi ely szerirft alkalmazott gyógy
szernek (hidegviz) nagyobb adagát tartsuk meg, - azaz: 
tanácsoljuk a betegnek, hogy tartsa kezét a tiizbe úgy, mint 
ellenkező elv szerint hideg vízbe tartani javasolta.tik, mi 
történendik a szerencsétlennel?! Az ilyetén felforgatott 
gyógymód, neinde? sokszor kiszámított gyilkolás lenne, 
több esetben rögtön keserves halál! 

Tehát „conditio, sine qua non" a homoeopathiában: az 

l 

elv, m,ely szeri1;t ~rvosolj,uk a. nyava'.yákat; mivel pedig 
h~sonlokkal g!ogy1tunk es imv;il mrn~ennemii ingerek 
kozt a hasonlok legnagyobb hatassal bnnak *) ·- ezen 
gyógyelv és az adagok kie;cinysége elválaszthatlanul függ
nek össze; a hasonlósági elv megkívánja a kis adao·okat, de 
ezek is ha~on'.atos~ági elvet .. - Ezen elvnek aroko~1sági elv 
(lex affimtatrs) felel meg. Bárminő tüzhalorn, homokra 
hintve, eredmény nélkül alszik el; <le ennek milliomadrésze 
is, lüporos hordóba jutva, ezt borzasztó robajjal veti szét. 
Igy képzeljünk magunknak két beteget. Az egyik szemgyu
ladásban, a másik fülgyuladásban szenved. A szcmbetea 
nem türheti a világosságot, de elszenvedi a taraczkok dm~ 
rogtatás~t is, a ;1élkiil hogy gyulaclt szemére nagyobb fáj
dalmat erezne .. Epcn ellenkezőleg áll a dolog a fülgyuladás
ban szenvedővel.. A legnagyobb világosság sem hat fájdal .. 
mas~n b~teg fülére, míg nagyobb zörej, vagy csak mások 
beszed e rs, azt rcndkivlil izgatja. Ime, valamint e felhozott 
példában a r okonszcnvü inger, -- ágy a hasonszenvi 
szer beteges állapotban roppant hatást gyakorol és az.Írt a 
h<lmoeor)athiában mindeukor eléo- a kis adao- - a kis adao-

' b 'b' 0 
az esz postulátuma **) 

,;') Az egészséges e1nbc1 bó110 legkisebb kcllemctlcnségo-el 
se1n hat l~caurn. 28° n1eleg, de égctten nagy fájdaln1at okoz b 

':'~') „A rni nem hat az egészségesre, hat.hat a betegekre," jól 
figyclmezzcnck erre - különben CO'y közönséo'es 1nin<lcnna1Ji 

· · d 1 1 ·r b· b tcnJ i ~ -- min azo {' \:1 { annak inegmutattisá1 a: „h o gy a h o 111 o e o-
p a t h1 a scn1 nc1n á1 t, se1n nei11 használ" eő·ész készséaael 

d 'k ' • ' o bo raga na gyogysze1c1nkct, ezeket iend1e beveendők. - Nc1ncsak 
az cg_észséges1e, tisztelt urak l de a beteg1e se1n hatandnak gyógy
szt.ne1nk, ha a betebo·ség ellen adott o·yóo"\;szer nincs i'ól eltaJálva 

l b b.J ' ' 
azaz: ia az adott h,. szc1· uc1n n1i11tlen tekintetben i·okonszeuvű 

h l , , ' ' 
nem ason o a gyogy1tantló beteO'séo·hcz; azért önök crao-ja nem 
logicni következtetés! n101 t hnblfr. :z co·észséO'es szcn11 ~ n'em hat 
fájtlahnasa~ :t. vilr~.gossiLg; habár a„gyufadt sz~111rc seil1 hat a leg
nagyobb ZOI~J (n1,1vel ?z het?rogcn): ft1jdalmasan hat azért a gyu
ladt szen11e a v1la.gossag (1111vcl ho1noo·e11) - erőteljesen hatnak 
épen így,gyógyszcreink, a betegséghez 'czélszerüleg alkal-
111azvcL„ Igy a sáfrános levest ineaeheti az CO'észséges, sőt néha 

b . . d , b h 
a, eteg is n1111 en erczhető következés nélkül: ugyanazon s áf-
rannnk - c1ocus - legkisebb ndaga gyógyít mindemellett több 
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t Mindezeket jól felfogván, a gyógyerók, más, a r ógitöl 
különbözö alkalmazása következtében, termeszetes a homoe
opathiában a kis adag. Kis adag alatt azon_ban az or_vos~~
gok clilntióit, különösen inkább a felső- mmt alsó dilutro
kat értem nem pedig a homoeopathiának szellemével meg 
nem fürö 'elvilea a vastag materialisnmshoz tartozó: első 

' " d"l . ,. 1 trituratiókat, essfütiálrnt. A gyógyszerek felsobb · 1 ut10rva 
gyógyított H. és szerencsés gyógyításaiáltaligy hozta életbe 
a homoeopathiát; azért a most divatozni kézelő, előbb emlí
tett relatív ua o·y adabodr ha tán nem is ártanának szem be-

b ' , 
tünöleg, valóban fölöslegesek, söt helytelenek, monclhatnam 
károsak, me1 t az áldott homoeopathiának elfajulására ad
hatnak alkalmat. A finom müvész, például az órás, mester
ségének megfelcló, tulajdon eszközeivel dolgoz!k é~ nem 
vesz kölcsön kalapácsot a kovácstól: így müköd1k mmden 
111üvész, n1rí\részct(~nek te1·n1é.szete ~znhtn s;ij~-ít:;;ágos törvé.
n:yek szerint ~'}) 

, Menn.)•Í föo-o· átalánosan minckn 01önck alkalmazás· bb 

bcteg·séo·et; hatnl1nas különösen a , érfüly:l.s ellen. De n1ág többet 
n1011dok~ Legtöbb eledel _készítésénél nélkiilözhctlen a só; és ki 
é1zi annak Ol'\ osi c1ejét? Pedig higyók el: n natruni 11iur legki
sebb hon1, adaga több betegségben jó siketrel haszn~í.l~atik, stL .. 

~')Annyi évi elfOgulatlan tapasztaláso111 utá.n ki 1ne1cni llll
nui.1 1nondani : „ n1ikép n n g :ro b b ad a go l á. s :-íltal senki scn1 fogj~ 
elő1nozditani a 1101nocopathiának pi ogressiv haladását, -- senki 
se1n fogja tökéletesíteni a. 1io1noeopathiát"; - de annuk 1ui1·os dc
gene1á'.tÍóját (ezt fontos okni:í.J fógva töbhszö1 isn1étlen1) vnj111i 
könnyen clőidézhcti a n1atc1ialista l 

1-Ia.hnc1nann, több l~Vi kisé1letci utt\n, a, gyógyszereknek 
lcrrklRelih adngát, a BO-·dik diluti(ít, njrín~ja„ Jah1 szintén azt 
á.IlÍtJ"n hoO'y ő a o'yÓO'ysze1ek 24--.10 dilntiój:iva.l sze1cncséscn 

, "' 'l ": ' . ' ' . . b ' l b"J 01\osolt: 2--3 golyocskat o1vasztvan fel puha1ny1 v1z en, cs e) o 
advá.n be bet('gcinck, köriihnéuyek szerint inindcn 1- 3 ó1á.ban 
cay kantillal aknt betco·séo·ckbcu. Icr)r orvosoltak I-Iahncnu1nn els6 b ' bb b 1 
kövctdi: Gross, I~nn11ucl, llering, ''TaJ1lto sat és legfénycsb 
o·)rőzeJn1et arattak. Iuy a)rÓff)'Ít'1"clcnleO' is több .i"elcs ho1noeopatha f:> Ó• b ,, ' ;:, 

legszebb sikc11cl Ennélf-Ogva, fc] 11en1 fogta. lelkét ~· dolog
nak, a hon1ocopathifinak tn<lon1tÍnyos volttít az, ki a kis 
adagot kri.rl1ozta.tja. Valóban! -- ha gyógyszereink nagy adag
ban betegségeket p1odukálnak; ckko1 természetes consequcntia: 
hasonló bet·egségekben ugyanazon szerekből legkisebb adagot adni, 
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módjától, tudjuk a természettanból -Télen közelebb állunk 
a naphoz, mint nyáron és a meleg nagyobb télen, mint nyá
ron? Bizonyosan nen1; mert az egész természetben az anyag
hoz van ugyan kötve az eró, - mindazáltal a természet 
legnagyszerübb müködéseiben, nem az anyag, melyhez az 
erő kötve v~an, l1a11e1n a1111ak alkalrnazás111ödja uzon léu~re
ges faktor, mely e nagyszerü müködéseket tucmti. Nemde? 
czélszerü alkalmazás által nyertek a gdzerómüvek lényeges 
javítást; nemde? haszonvehetlenekké válnának a szélmalmok, 
ha a szél függélyesen (perpendiculariter) hatna a szárny
lapokra; nemde? ki az emeltyünél eröben vágy nyerni, az 
erő távultát lehetőségig nagyítja a támaszponttóL Igy, kü
lönösen gyógyszereink alkalmazás„módjában lappang azon 
theoria, mely szerint kis adagaink erótcljesen müködnek; és 
mi foleg a gyógyercik ezen alkalnmzásmódjában különbö
zünk a régi orvoslásmMtól (mit, mint födolgot, többször 
kell ismételnem); azért ne csodálják cllcncink, midón 
gyógyelvünk szerint kis adaguink mcglcpólegkielégító 
11.atást okoznak, holott ezek:, 1· ég·i elv szeri11t alkal1nazva, 
iken természetesen mit sem müködnek Hiszen nem csodál
júk rnfi1, hogy a gözlrnjó Pestnil Pozsonyba néh{rny óra 
alatt büszkén Int föl a szoko Dmw hátá11, miclcín ezclótt a. 
gúznek il,y czélra szolgá.ló alkaln1az~ls~l.t 11eu1 itnnervén, lo
vak ereje által sokkal hosszabb jc],; a Jatt, számtalan alrndá
lyok közt jut1ínak kitiizöti helyök1 e a közönséges hajók 
I-Ii8Zen, hiszik már a vasplílyai mozdony lxímulatra gerjesztó 
erejét! Hiszik 11emde '! mert lMják. Látni fogják a hason
szenvi szerek meg nem foglintó erejét is, csak méltassák 
czck0t hív s el uem fogult tapasztalásukra De egyébir{mt 
is, ki érdemel tapasztaluti t{ngyban nagyobb hitelt: az-e, ki 
tul[\jdon hív tnpasztnhísát adja clii, vagy az, kinek még 
ebbeli tapasztalása nem volt? 

Nem kiv{mom iigyfolcinunel, hogy vakon higycn valaki 
a hasonszenvnek, de nem titkolhatom el méltó füjdalmamat, 
midijn igazs'1gosm1 pártolt gyógymódunk elleH olyanok 
emelnek szót, kik i óla csak annyit tudnak, hogy itt parányi 
adagok használtatnak; hogyan? s rnikép? erriil fogalmuk 
sincsenl - Urairn, 1niut i11ondán1, cg,·yenes az út, Jnely a 
dolog fé1 fiakhoz illö biiálutához vezet; orvosnak, nemorvos-

6 .,, 
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riak egyaránt áll hatalmában, sót (ha ez ~gyben szólani 
akar) erkölcsi kötelességében: megkisértem, közelebbről 
megismerni azon tant, mely ezrek jobblétét, ,életét czélozza 
K~rem fü1öket: tegyenek előbb kisérleteket es azután okos
kodjanak Hahnemann nyilvánosan tanított, nyilvánosan 
működött; és az őt követő ügybarátai hosszu sorának di
csősége szintén: a nyilvános működés Szolgálhatunk akár
mennyi jeles h könyvekkel, hom folyóiratokkal majd min
den nyelven; tapasztalati téren mutathatunk a betegségek 
minden nemében fényes példákat, melyek a hasonszenv ér
demét méltán kiemelik; tanulhatunk, tapasztalhatunk, csak 
akarjunk; akarnunk pedig kell: mert a homoeopathiának 
ügye az emberiség ügye. Számtalan szenvedő hálás emlé
kekkel áldja sok kétkedö orvos elismeri már ezen ujabb 
gyógymód jó~ágát; hiszem is tökéletcs~n, h.ogy elJö az idö, 
- el kell jönni az időnek, midőn mtqd nundenkr, tapasz
talati adatok által lcgyözetve, gyögymódunk elsőségének 
hódoland - és a mid ón nem lcend már vita tárgya azon uj 
tan, mely végett évek óta annyi tenta folyt. 

Kérdem csakugyan a hitetleneket, miként alapíttatott 
meg az allopathiában az 01vosságok azon adaga,mely elvök 
szerint bizonyos hatást - p .. o .. hányást - képes okozni; 
nemde? tapasztalás tiltal: tapasztalás alapítá a homoeopathi
ában is a gyógyszerek azon adagát, mely elvünk szerint 
óhajtott hatást képes elühozni. És valóban, - mi tartóztat
hatna vissza bennünket a gyógyszerek nagyobb adagbani 
adásától, ha a kis adagok nem rnüködnének?! Mesterünk 
szavaira előlegesen nem esküdött közölünk bizonyosan 
senki; de esküdött arra minden orvos, hogy betegeit lelki
ismeretesen gyógyítandja; ennélfogva, ha allop. ügyfeleink 
nyugodt lélekkel működnek a szenvcdö emberiség ügyében: 
kimondhatjuk bátran, miszerint mi nyugodt lélekkel gyó
gyítunk kis adagainkkal, s pedig a szenvedlil' nagyobb meg
elégedésére"). Tagadni a homoeopathiában használandó kis 

") Hahnemann eleinte szokott nagyobb adagban adá elve 
szel' int is a gyógyszel'eket; de látván ezeknek káros hatását, mind
addig kisebbíté szükségkép az adagot, mig végre a 30-dik dilutiót 
ajánlá, inint Iegczélszcrübbet. 
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adagok erejét, csakugyan annyit tesz, mint tagadni a prÍ· 
o r i az allopathiában az orvosságok határozott adagának 
bizonyos munkálatát; mert valamint itt, ngy ott is tapasz
talás határnzá meg az adagok mennyiségét. Nem különben, 
nagyobb adagot adni akarni ahomoeopathiában, midőn elve 
sze,rint tagadhatlan a kis adagok erf'.je,ismét annyit tesz, mint 
az allopathiában bizonyos on·osságothatárnzott adagán fölül 
adiü a végböl, hogy annál inkább müködhessék; adni pél
dául strichninböl (nnx vom. extr) egy szemer tizenhatod 
része helyett (hiszem, mi még egy szemer tizenhatod része) 
öt szemert (gran), hogy kinosan érezze és csodá~ja a beteg 
(ha még sok ideje lesz) e gyógyszer nagy erejét, melyet 
ezen tapasztalás nélkül alig sejdítctt volna és mclyböl öt 
szemer Esqnir ól sat tapasztalása ntán halálos gyomor s 
hélgyuladást okoz; melynek 1/ 2 gránjától Chr istison és 
Pelleticr szerint két kutya pár perez alatt döglött meg; 
- sót melynek parányi adagától, egy gran 1/ 12 részétől 
görcsöket látott egy esetben Anclr a L Turinban Pr Gui
li9 tudományos kísérletei fanusítják, miként azon viz is, 
mely :1 p 1w.splwrt föl nem olvasztja, veszélyes, sőt halalos 
tüneményeket idéz eló. 

A hasonszenvi gyógytudo1nány ü<l vte11nő inezején ~tnnyi vitat
kozási a, annyi különböző, cgyn1ástól eltérő vélcn1ény1 e, nc1n a<lott 
annyi alkahnnt a h gyógyelv, inint az ada~olás (Dosirnng). Vannak 
a ho111. 01·vosok közöl nen1 kevesen, kik I-Iahnen1ann bö1cs tanácsát 
követ\ e, csak a <lilutiókat és ezek közöl az a1sóbb, vagy felsőbb higi
tásokat használjiík 111indcn e.setben„ Va.nnak n1ások, kik a legfőbb 
potcntiákat (hohe Potenzcn) j6 sike11el veszik igénybe Mi<lőn cl:en
kezü!eg néhányan az 01 vo;;s:igok essentiáiban helyzik bizodaJn1ukn,t. 

Ncn1 gyanusíto111 azokat, kik a lcgfJLL potentiúkat haszná1-
j:lk; 1ne1t szen11nel ta1tvAn iniudenko1 h, gyógycl\ünkct, ennek a 
képz.J~hetó legkisebb adag < sn,kugyan n1cgfűlelhet; sőt hogy va16ban 
inog is f(~~c1, azon e1ed1nényck bizonyitják, inelyekkcl clfognl:itla.n, 
inűvclt 01 vosok lépnek fel a. t.apasztahís terén„ - ICezet fogok 
~tzokkal, kik az előbb említett alsóbb, v:1gy felsőb,b djlutiókkal 
gyógyítanak, kik so1·1iba ina.ga1n is ta1tozo1u, ré::;zint azé1t, inivel az 
e-ffe~u c1il11tiók készítése nagyobb pontoBságga1 tö1ténhetik; iészint 
ini' el az it.r etén higitásokt61 csak rendkivüli esetekben és itt is csak 
ideiO'lc11cscn híttan1 tu1szá.rnyalt hatást, azaz exacer bati6t, a nélkül, 

b , .. , , , , l ' ' l .. 1 ' horr)T ez veszch;-e;:;, vao·i' a g)TOD''/1tasra nezve .1atranyos {Ovet {ez1ne-
b ,} b. ' /:'),_ 

nycket óZült vo1na 
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fialineinan 111,t'i'-an a dilutiók közől a 30-kat inondá leüczél-
-· b sze1·űbbnek; nen1 is lehet tao·adni, 1niként evvel a Ieuüa""'esebb h. 

k o o 0.1 

01 \ oso feltünő gyógJ ításokat eszközöltek, amint ezt az „ArchiY 
fü1 ho111. Heilkunst" egyko1i folJ6iiatnnk eléggé igazolja.; ezen 
adagot hasznúlta <lr„ JJ.feye·r a lipcsei polykliniku111ban kitünő e1ed
rnényn)'el; P1á.gá.ban az elhun_J t dI „ Schaller legtágasb 01vosi gyn
ko1latában 40 é\ig többnyi1e az 011osságok 30 higitásá.Yal 1ivta. ki 
n1agának a k-özönség legnagyobb bizahnát (L Altschul, Leh1bnch 
der Homoeopathie 1858. 117.. lap) sat; - mindamellett az alsóbb 
higitások is incgteendik a, hatúst Hahnernann ttiyasb (;'r telniében, 
- csak az essentiák neni; n1e1t gyógyelvünk1e vonatkozólag, e 
dilutiók k_özött nincs oly tcten1es diffe1cntia, n1int a dilutiók és 
essentiák között. Ezek n1int prnxiso1n kezdetén eg3 es esetekben 
láttam, 1 ohannnal tán1ndják ineg az itleg1en<lszo1 t: n1időn a dilutiók 
szelíden é1intik nz idegeket, iusta 1noda.litate hatnak nz élete1ő1e, 
és így a szükséghez ará.nslag segítik az életei dt inűködésében„ Ezt 
bizOHJÍ~ják az 01gnnis1nusban fellépő azon abno11nis változások, 
inelyek a vuló<li hasonezcnvi g)Óg_yítú.s alatt nen1 szoknak előfo1-
dulni, nyil\<Ínos jcléiil annak: hogy az c1ulítctt essentiá.k által na
gyobb erő hasznúlta.tott az élctcri_í segedchné1c, inint n 1nennyit az 
életerő kívánt; ,,1ni által ,r;_yakr.:rn gátoltatik n1ih'1 'fnf'g.sennnisíttetik 
a gy6gyltás" (L I-Iahne1nann_ Üiganou 285 .. lnp és llalin„ clu·on. 
IC~·ankh„ .. l, i·ész, 'T 01_\vo1 t)„ Igen helyesen jegyzi n1cg Gr av vogel 
C?.1,u11dsatz~ <ler. Phys1olog1c;_ I_)a:.lL und hon1. Tltcrapie) jeles n1un
kaJaban, 1111szer111t „a tcrn1eszct1 tudo1nányokban a ~uhiectiu hit és 
ineg~g}>'-~őclés 111itscu1 11yo1n. Az ilyet.én hit és n1cggyiízö<lés csak 
(~.uyeni fogalo111, 111elyuek sennn'Í t1ldo111rínyos {r-!é'lce nincg n1ig obiec
ti'!' ncn1 1.cal~sAltatik_;" ha tehát a 

1 
dilutiók elegendő g}6gyc1ővel 

bnnak obiecttv, ekkor nz csscntiák1ol való egyéni nézet ne1n helyes 
foga!on1 ~nib azé1.~ sc1n, n~i\ol az egész íc11nészetben u1algó „lex 
pars1n101uae" szer111t a. legkisebb erő lutsz1Htlata, ha legkc<lvezőbben 
,.ezet czélhoz, ini11tlenkor lngczélszcrübb ös ennek alkaln1azti_sa az 
ész postula.turna. 

Az a<lagolás1a nézve halljuk csak a ho1nocopathi<t11ak nota
bilitása.it, inikép nyilatkoznak: 

, Hahneniann a tudvalevő 50 dilutiót t~jánlja és a ho1n, gol_y1'.cs-
kakat (1. Organon 293. !).. 

Bönninyhausen igy szól: Uebcr die schicklichc Gröss.e tler 
Gabe glaube ich sch\vcigon zu dü1feu, iuden1 die Ho1noeopathie in 
den letzten ,Ja,hrcn naJuncntlich in dieser Beziehuna E1fid11unO'en 
ge1nacht hat, \Vclche cntschieden <len ldeinstcn Gaben das Wort 
rcden„ Daher bcdicnen sich Lessete I-Ion1oeopathen in der llcuesten 
Zeit nu1 <les kleinsteu Theiles ( ein bis Z\Yei da1nit befeuchtete1 
St~cukügclc!1en) eines .'l\opfens dc1 hijchsten ]Jotcnzifung und 
ke1ner von 1hncn hat b1shcr V c1 an1assung gefunden zu stiirko1 en 

Gaben zurück zu kehren (L Bönninghnusen: Repe1toriu1n de1· 
hom Arzneien XIX. lap). . 

Jah1' ekkép ir: „Ich habe gcnügende Gelegenhe1t gehabt, 
inich i1111ne1 meh1· in der Uebcrzeugung zu bestü1kcn, das 2-3 
I(üaelchen de1 -,{ erdünnuno-en nicht lninder k1iiftig ein,VÍI~{en als die 
Trol)fen der 'l crdünnungc1~. Ich habe 1nit Ve1dünriungen von 24. 30. 
in µllen Fallen ausgc1eicht (!. Jalu: Symptomcn Codcx XX~L lap). 

Heri'-ng 111unkájába.n ezeket olvashatjuk: „~ían kann .. d1e Arz~, 
neien an\~enden durch Ricchen, du1·ch E1nne1unen von Kugelchen, 
du1ch Nelunen in \i\Tasser. l~s we1den n1it der ... 4..1znei gesch\vü.n
gerte Küaelchen in <lfl.s Glas aethan, icines 'Vusser da.zu gego~soni 
da von 1 Esslöffel vol1, ode1 ~1 Schluckchen gegeben (1. IIering: 
Horn.. Hausa1zt 6. hp.). . . . . 

1 
„ 

Biihi ekként é1ez: Hahne1nann ha.tte s1ch schhessl1c,1 fu1 30 
Potcnz entschieden als <le1 Far alle Fal!e hin1·eíchcnden Dosis„ 
Unte1 seinen :N"achf~lgc1n hat sich jedenfalls <liu grösste Pa1 tei fü1 
<lie nicdrigen Potenzen erkliirt nncl "enclet die 30 gelegentlich an 
Einc andere, jedenfalls nicht ganz unbc<leutende l\utei hat Balb~1 
das „Potcnzi1cn" noch w eit höhe1 getrieben als I-lahnen1~1nn. e~
bcn vfir 11111 bci de1 von I-Iah11en1ann angegebcnen l)o.'::ensc;~la lns 
zu~ 30 Potenz lind h<Llten diese aJs in:issgebend fest, so nrlissen \YÍI 
íür inconsequent und fü1 u1nvissenschaftlicl~ halten, "·enn J ~1nru~.d 
nU.1 dic crsten Nurnn1ern dicser Seala p1act1sch vt,>,r'1-nrthet, d1e ho
he1en nhcl ohnc "\Veite1cs fiir unve1 nilnftig erkHirt. I-Iier n1ag es gc
nua scin vi·enn \Vir nls ,ölliu be,vicsen hinste1len,da.ss dic 30 Potenz 
no:;h cnt.~~chiedcn heilk1aft-fg zu 'vhken i111 Stan<le ist (L ~crnh,n1d 
I~a.h1: rrhc1apie nach den G1 nn:dsiitzcll de1 I-Io1noeopatl11e 18G2 
L kötet 53. lap) . , 

Lutze szc1 i11 t i(J')r tö1 ténik a. uyúuy ~zerck be\ ctele: „Ich lasse 
o. b o< • • T -'- l 1 

Reit Hinaercr Zeit 3--4 ICö1ne1 der 30 ~~9Je11z n1 e111c1n i1r1„cg a.se 
;nit et\V~l einern Tas:::enkopf voll fi ischen ''r asscr n u-flöscn, und da \·_on 
o·chc ich 1 Schlnck, oder 1 Liiff(~l voll (jftc1s ode1 seltene; n:;ch der 
N atu1· de1 IC1 ankheit'·' (l. Lutzo LCh1 bnch d. I-Iotn„ 18GO E;:1_h:1tung) · 

(iJa:uvogel igy nyil~tkoz~k: Z~Ir --=:'\..n\\ ~nJuH~ do~ -.'1,~11111~e': a.a~ l{rankcn 1st cs uothvvcnd1g, <l1e I-Ie1lin_1ttel ,tnch in s.ole1tc1 in~111n1,~ 
lcü univiigb,1 ren (2nantiüit. odcr l)os1s zu vcu1?.101chen, \v1e <l~c 
Quantit1iten der IC1·ankhe1tsursachen. Ode1 h~atte ,T ~inn1Hl d1e 
Qnantitüt <les Stoffes schon o·e\vouen, "'elche1 Sch~nlac11, J\iase1n, 
\V echselfiebe1 etc„ c1 zcugt? Őn<l ~a1 un1 bedient sich --die -physiol~
gische Schule nur zu1 I1npfung. un'v.tigba1c1· -~-1,uantitiit~n, u1n d1e 
Be\veo·uno-en <les Bla.tterst.offes 111 se1ner \ 7e1b1;_dung 1n1t dc111 O:
o·anis~1ns 

0 
zu sisí i1 en, nnd nicht auch solehcr un,vf~,gb.are1 Qua.nt.1-

Íti.ten znr IIcilung der üLrigen Erkrankungen? \\T cil s1.e u.ueh .~a;'ln 
kein Gesetz tler Natur zu erblicken ve1mag, also 1:u1 .elll'C zufaII:.ge 
Einpyrie„ J)ie En1py1ie beg1eift sie, das Gesctz 1st ihr unve1stan-
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dig,, (L G1auvogel: Das hom, Aehnlichkeitsgesets 1861. 76, lap.) 
- ~ Hahnemarn szellemében irtak ezeken ki1ül mások is; de 
legyen elég itt még azon legnevezetesebb 01 vosokra hivatkoznom, 
kik hazánkban, mint első alapítói a hasonszenvnek, elfelejthetlenek 
maradnak; inindczek rendíthetlen hívei valának IIahne1nannak l 
Ezek smában méltó helyet foglalnak jelenleg is többen 

Vagy tán Ha!inen1ann és hív követői ne111 auctoritások az 
ada.golásra nézve?! 1\1.:ások máskép nyilatkoznak?! Fájdalom! ezt 
jól tudo1n„ De uraim engedjenek n1eg; ha acceptálják önök Ilahne
mann „similia si1nilibus" gyógyelvét, ekko1 foga.djtí..k el a dosist is, 
- ez a dolog logikája Hahnemann eszének diadala nern egyedül 
az által'.1' feltalált gyóg;yelv, hanem az adagolás is, n1i1c nézve a 
nagy férfia csak akkor n1ondá ki a törvé1rytj inidőn nagyobb, kisebb 
adagoklütl tevén számtalan kisérleteket, a diluált sze1·eket tapasz
talta legczélsze1 űbbeknelc Igy tehát a nagyobb adagolás neni p·1·0-· 

gressiv haladás (a1nint a t„ ne11101vosi közö:iséo' CO'y xésze véli), -
hane1n inkább -ret1 O(_J?'ad 11ienés a hom. tudomrfi1yban, ne mondjan1: 
az allopathiától (hol elvileg szükségkép kell nagy adagot ~dni) 
n1egfontolat.la11ul kölcsönözött iögesz1ne: iniután nem egyedül Ha.h
ne1na1111, hanem évek so1án nuir aunyi h„ 01 vos is elfogulatlanul 
tapasztalta, kezclésök alatt létezett ezel' ineg ezer beteo- é1ezte a 
dilutiók jótékony, tökéletesen kielégitő hataln1át„ 

0 

Nevezetes! iniként ne1n iég Lutze ellen 111inclcn iész1ől kikel
tek h. ügyfeleink a 1uiatt hogy ő I-Iahneniann értelrrie ellen n1e1 észelt 
gyógy"Bzc1keve1éket ajánlani! Nincs·-e IIah11e1nann esze ellen a nagy 
adagolas, - ké1<le111 sine i1a et odio?! 1niut{in itt cs:tk n tu<lo1ná.ny 
é1dekében a.ka1ok szólani, különben pedig, sé1te·1i vala.kit a világ
é1t se1n szán<lékozon1. Ne1n lenne-e ép oly joo·os a nao·y ada.O'olás 
barátai eUon intézen<lő ilyféle 1nostost~itió ,

0 

inint a !~utze cll~1 tett 
ó.vá.s?! óvás azok ellen, kik az adagolást illetőleg, többnyi1e essen
t1ákk~l 01 vosolv<in, ~ a h 0111. golyó e sk:í. ka t inint csekélységeket 
(bocsasson 1ueg nekik I-Iahnenutnn szcl'.c1nc) io·norú,~j<ik, va.uy épen 
könnyel1nűon kárhoztatjii.lc; 111iutún e tekintetben I-lahne1na~n tana 
clvitázhatlnn tény,. U1a.iin! tahtlják el csak az obicctiv, subiectív illő 
spocificus szeit, (ez a lényeges conditió, ebben van n tu<lo1nrtny) és 
az evvel iinp1acgaált golyócsk~ik 111cgtecndik a hatást; no:ia a fo-
13'."adékok ellen, ha. ezek inint <lilutiók hasz1uUtatna.k, nincs lényeges 
k1fogáso111; egyes kö1 ühné;1yekbcn ezeket én is haszn~ílo111; de áta
lábau lcgszivcscbbcn gyógyítok golyócskákkal: obioctiv ezeket tart
v~n legczéls~c1 ~bbcknek: Tcn11~era1nenturno1nnál fogva 110111 oly 
konnyen eskuszo1n v:t1nk1 sznvann; de annyi elvitázhatlan tények 
utá.n hódolnom kell H-uak inind o-yóg)relvi mind adno·o1ási tekin-

b. ' ' b 
tetb~n, ~~z adago~ást illető csekély elté1ésscl. A ho1noeop a thiának 
tovabb1 haladásrít soha senki se1n fog-ja elő1nozdítani na
gyobL adagolás, - hane1n lcginkríbb gyógysze1tauunk 

1 

1 
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tökéletesitése által Rom elv szeiint nagy adaggal gyógyí
tani annyit tesz, n1int -- 1nagyarán szÓl'\fl,-elsózni a legjobb ele
delt és ezt azáltal él~ezhetlenné tenni, - Fo1ma dat esse 1ebus 
Dixi, et sa.lvavi anima111 mcan1. 

Kis adagaink erejének könnyebb felfogása ~edveér t 
ne.m akarnm még elóhozni, hogy a beteg test h:1Jlandóbb 
minden kül benyomást elfogadni és pedig annyira, hogy 
midon ezek az egészségesre épen nem hatottak, p, o .. zörej, 
mások léptei vagy beszéde, szokott étkek látása vagy szaga 
a beteo·et rendkívül izgatják; nem akarom e tárgy fölvilá-, 
gosítá~'1 tekintetéból elöhowi az electricitás, magnetis
m u s véotclen erejét; nem akarnm említeni a hold- és idöv'11-
tozásokr~ak hatását az emberi testre; nem akarom tudatni, 
hogy sokaknál némely állatoknak jelenléte is legkinos~ 
görcsöket okoz (idiosyncrnsia); a tudós Ver wey 1858 évr 
munkájában közlött physieai, chemiai, p>tthologiai argumen
tumai \rözul is csak a szagidegre, különösen kutyák szaglá
sárar vonatkozó physiologini a,rgumcutumát hozom fel, 
ni.ely szerint „a kutyák sötét éjjel is feltalálják elhagyott 
utokat szagl:\s által, ezuk nyomdokait kövotve; V crwc y 
szcri11t a chiuaiak: is111ét szag-lás által észre·vcszik: az aranyba 
kis 1ncnn•Tiséabc11 veo··vített 1 ezet ·," ·-- (és eze11 argun1entu-

.1 b oJ l l „ 
mot is cs'1k azért csatolom a többihez, hogy lássá< o vasorm, 
mily csekély adag kívántatik az idegrendszer (Nervcn
systern) érintésére és hogy ekkép ujrn figyelmeztessem. egy
sze1s111i11cl arra, inik.ént parányTi aclngaink: eg3rcnest az ideg
rendszer czólszerü éri11tése által s:~játságosa.n hatva az élet
crórc, segítik az életeröt); azt pedig mindenki tudja, mikép 
111agába11 az életc1ühen is va11 i11ár ösztön: ell1árítani a 
betegséuet ~- a mely ösztönnek elumozdítására és így a 

b ' ' 1 törcl{VÓ életei O elüsegítésé1 e, a czélszerüleg alk:a~1nazott 
homo gen gyógyszer kis adagánál nagyobb adag csak
ugya11 11c111 k.ivá11tatik_; ~- --~ rnindezek:et, n1oudon1_, r1:ellCizve, 
csupán egy rnin<leuki által igaznak ismert plrysrcm elvvel 
élek: uincs okozat ok nélkül 

E szeriut Lúr111i parányi leg3ren bi%Oll)'OS szel'! inig az 
változásokat képes okozni a betegnél, kell 01 vosr erövel 
bírnia; már pedig tag<1dhatatlan, hogy a czél szerü l,e g 
adott kii adagok bevétele után heveny (akut) nyavalyak-



ban rövid idő alatt változás p o. izzadás, ez után javulás s 
egészség áll be: fog--e tehát iű"y kétkedni valaki a kis ada
gok e1ejércil?! Mondám: a c~élszerüleg adott kis ada
gok bevétele után történik e változás, javulás, 
egészség; mert ne gondolja senki, hogy beadván a hason
szenvi szert, már jól gyógyít! A betegségnek ügyes felfo
gása, a gyógyszereknek helyes választása esetében vár hatja 
csak az orvos azt, hogy izzadni fog bet_ege (mi min
denkor jó jel) és pedig izzadni fog különösen acu tus be
tegségekbe11 n1indaddig, n1ig a 1Jete,2;ségck: pro(luctumai ki 
nem taszíttatnak. Ekkor e dicső munkálatát bevégezvén a 
jól talált szer, mintán nem szükséges már a további izzadás, 
nem izzadand a beteg, ha mindjárt folytatjuk is ugyanazon 
gyógyszer beadását, - valamint akkor sem, ha az orvosság 
helyesen nem volt vúbsztva Dc ilyenkor is nagy jótét be
tegeinkre nézve, hogy gyögyszereinkkel tévedés esetében 
tettleg nem árthatunk 

J\f{:.r pedig a heven v bt':teg~éfrek Q'VÖO'}TÍtása füle a a 
<- J <, '--' u.! b b 

Lürnek azon munkálatn, által tö1 ténik, melyet izzadásnak 
1no11clullk{~)és éna ho111. sze1•ek:nck_ izzasztó crcjökrc 
figyelmeztetem t olvnsóinrnt: nem értvén az izzadás által 
azon izzadást, meli-et nao') obb adn.aban bevett izz'1sztó 

' Ll b 
szerek er ószakolnak, hanem mint mondúm. a minotvaay 

, "' hon1 g,)róg)rszereink: es~közüluek, ·vag.y sokszor az életerő 
önereje által hoz elő a beteg j'wára; mit jól kiilönböztes
siink n1etz, 1nivel ez nc1n lnintleo·v. J1:zen á,llítá.so1n ibaazo-

u ('),, 

l>isárn, ho1!)' tudniillik nem min de"}' akár i ")' akár mnug_y 
<_), ' 0 ' o.' 

izzarL\sba hozni a beteget, hogy az últal gyógyuljon, ~ 
szolgálhatnak a régi iskol,\hoz tartozó orvosok észlelései, 
melyek következtében ük nem gyógyíthatnak izzasztó sze
rekkel minden betegséget: noha senki sem tagadhatja,, hogy 
föleg acutus betegségekben lcginkföh jótékony izzadás 
áltn.l (mert nem érthettem itt a rosz izzadást, milyen a sor
vadók izzadás:1) gyógyul1mk a természetre hagyott betegek, 
amié1t is azt kellene csakugyan az orvosnak czélszer üleg 

':') Gyakta!1 tapaszta1ta111, hogy soka,n a für16ságot nem kü
lönböztetik 1neg az izzadástól., Ezekre nézve inea kell itt jeO'yez-
11e1n, 1niként a fo11ósá.gban levő betegnek bőre szár az, az izz~dá.s~ 
han levőnek pedig nedves 

J 
l 

1 

j 
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előmozdítania Hahn e mann volt szerencsés feltalálni azon 
valódi módot, a természetnek azon törvényét, mely szerint 
kedvezően segíttetik az életeró az említett működésre oly 
gyógycrö últctl, mely ha „similia similibus" gyógyelve után 
iigyesen alkalmaztatik: gyuladások, gastricus, biliosus, 

- typhosus sat .. lázak, cholera, guta, vérfolyás, pokolvar és a 
többi fokép acutus nyavalyákban izzadást okoz, mely után 
a betegség természetéhez képest igen rövid vagy hosszabb 
idö muh~ javulás, gyóoyulás következnek leanagyobb pro-
babilitá.ssal ')'}} · o. 

0 0 

Ez az én fapasztalásom több miutlrnrmincz év lefolyása 
alatt; mely figyeleli:nnel kisért tapasztalásomat sophismák 
által senki cl nem döntendi. ÓriilJ"enek a beteaek midón acu-

~ ' 
tus betegségekben egy-két bevételre azonnal 1zzadnak; mert 
goudos ápolás mellett ily izwclús utr\n " betegségek termé·· 
szetéhez képest el<Jbb-utöbh J

0

iwu1'íst is ta1iasztaltain leo-több • ö 

cs~'.tben; de nzé1 t el ne bízzák 1nnguk:at a reconva.lesce-nsek; 
n11vel 111cgh iilési ·vag'.Y n1ás olc1uíl fogvn visszacsvén az elübhi 
nyavalyába súlyosban, méHá11 tal'thntnak ennek ha !Mos ki--
111t~netelétdl1 azért: ine1 t elg·_yengüI,.én 1nitr az elsó beteg.ség 
,í.Jt:ü az életeró, daczára az ismét bekövetkezett izzadásrrnk, 
ezen rncgu,jított törekvés alatt sokszor cp;észcn kin1crül n 
mái ellankadt életel'ü .. llyenkor azt.ín iw111 segíthet tiihbé az 
orvos, ki csak addig és csak akkor ny njtlrnt segédkezet áta
lában, n1ig· és 111idun az élete1·ü 111éo- nincs k:i1ne1ül,1e· iO'v 

e~ W ) bJ 

különösen rr h szerek eloidéztc-izzndás következtében csak 
ekkor remélhetünk minden jót - Félrcérték a te1 mészet 
e kegyes intését azok, kik lútván a jótékony izzadás ha
talmát, ezen krisis c11,idézésére izzasztó szerekkel akarának 
járulni! mert csnk a termÓ8Zet ós törvén)'C szerint il!ö]eIT 

. b 

alkalmazott gyögycni által segíttctik az életerü ilyetén iz-

':') J\1:iUőu azt ::í.llíto1n, hogy 1 e g több akut bcteO'SéO' izzu,dás 
, lt 1 , , "k 1 ·1 . 1 b " , a a gyogy1t:tt1 iasonszenv1 eg: a ckor nen1 111ondon1, hoo·y gyogy-
elvünk szerint ininden akut betegség egyedül csa.Ic iz~idá.s által 
gyógyítható; n1iut<-Í..n tények bizonyi~jtik, 1nisze1•int a chronicus bán
tal1nak gyógyítása 1ni~jd átalában és több nkut betegség orvoslása 
izzadás nélkül is sikerülhet: inidih1 tud11ii11ik nen1 erre törekszik 
az é1ete1ó, 11ane1n -· ho111„ sze1eink ~utal elií1nozclíta.ndó különféle 

, . , l . J "] 1 „ . 1 , 1 ina.s lllO( 011 1g}e c:::z1 e cgyoz1u n nynva ya Gtt 
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z~dásra átalában Félremagyarázzák a többi krisist is azok, 
kik ezen krisiseket utánozni akarván, érvágást, hánytatót, 
hashajtót használnak; mert mindenki által tapasztalható 
tény: rnikép érvágás, hánytató, hashajtó nélkül ugyanazon 
nyavalyák sokkal hamarabb és biztosabban győzetuek le H.. 
elve szerint, ugy, mint átalágan minden betegségek! *) 

"')E szuvaJ.:;1ál e5ze1nbe jutunk a. homoeopathiának nzoa el
lenségei, kik sokszor t1éfát tíznek velünk, 111int á.itatl::v1, elfoault, 
tapasz talatlnn gyer1nekekkel és ba1át,;áao.san vereO'etvén mea 

0

vál-
l " k b 1· " b 5 r:un ut, üsz ren fürclulnnk el tőli"· k, inint a jelen szá.zad felvilá-
gosodott hősei; - eszembe jutna.k a xok, kik a homocopathák előtt 
kaczér udva.1iusságból egekig n1agns2~ulák a hon1oeop~1.thiát, közön
sége:'len e következő argu1netitumokknl lépvén fel: l-·szö1, inily 
kö111ry ü itt ft bevétel! 2„.:::zor, ha. ue1n hasz:1ál, nen1 árt a. homoeop~
tbia. ! l 3-01·, né111ely ch1 Oi1ict:s beteo·séryekhen csakuO'yn~ ne1n tao·ad-
hatni nnna.k: sikerét!!! 

0 0 0 

b 

. Őszintén inegvallo111, - én ily co:-cniopoliták előtt 1nélyen 
h~Jt?n1 ine~ n1ngnn1at, szólani velök nen1 szeretek:, inert jól tudo111, 
n11kent ny1lntko::t11ak az en1bel" hát:i inöo·ött · dc annak nieo·1nnta-
t ' ' J '1 ""b b ' b asa.1a., 1ogy n;- n~.L to bet g

1

ondolok, a fö,1em lített pontokat illető-
leg ineg kell nelnk ezeket sug1101n: 

1-ör, ig::iz, - a könn3 ü bevevés, kivált gye1111ekek1e nézve, 
nagy boldogsfíg, de cs~1k crtct,eris p'.nibus inéltU.nylandó; inert 

2-01·, a kör~nyi.-1 bc\-evést n1e,.,o· ne1n fűo·1·a köszönni a beteO' ha, 
1 

i • 0 O' 
az ne.111 1asz11a.l, - valan11nt egy becsii1eü·:o; orvos se111 fog 1ncgelé-
ge<l1n azzal, ha szc1c uern {nt ugy~1:J, de nen1 is hn'lzJá.l akko1·, 
inidón bctegéuck élete forog vc •zélybet1, n1i<lőr1 az orvosi seO'ély 
sü1g(~tőH;11 szükség(.~, 

0 

· 

. 3-?1·, n~1D, nézve, hogy a ho111u(op:ithl.a 11e1ncsa.k egyeR chro-
111cus korok ellen, hanc111 a bcteo·séo·ck n1inden nc111ében ki\ étel 

"]] ··1 J • b b ne ..:u 1:1Sí:.11os, une - üs:::ük fel köny\ en1ct, 111clybcn a 1cgveszé-
lyet(b ny:ivalyúk gyúgyitá:"la tá1gyn.lttttik, ekhoroltatna.k n szc1ck, 
inelyek helyesen nil..:nhnnzta.tva, hiunn1tibh, bi;;,to:•ntbbr~n gyözik le a 
betegségeket, inin_t n Iégi gyóg) 111<'.id„ U gy va!1-e? . feleljenek 
nzou clvba1:itok, luk könyven1ct évek ót'.t h:1s? iá.~ják. 

Vég1·e 4-szer„ Alkuhni \Ítatrís közben szá1ntnlanszol' azt is 
h:dlá111 kegyes ellcneinktt'.í] „111ikép nlinden 01 vos saját inea
győződése sze1iut .. inüködik". Ez igaz; csakhogy, az a.lap~s 
és alaptn.Inn n1cggyózódé-~, - tt hclyr:'l é~ helytelen inűködés közt 
a követkcza1énycl.;1e nézve n'.1gy n különbség! l\1i az nJlopathiát 
rcndsze1·esen tanul1n<Ínyozván, késöbb tapaRztalati adatok után 
győzőcltiink 1neg a hon1oeopa.th-iának előnyciiől; - eJleneink a 
prio1i győz6dvén 111cg (!) a ho1nocopnthitínak se1n1niségérő1, 

J 

1 
Tehit szembetünő változást is, például izzadist 

okoznak a jól.eltalált hasonszenvi gyógyszerek? Igen ám! -
mondják elleneink - a jótékony természet önereje által 
hozza elő az ilyetén változást. -- Valóban csodálatos, hogy 
épen bevétel után kezd mindig múködni a jótékony életerő 
- midön gyógyszereink bevétele elött sem criticus válto
zást, sem javnlást nem tapasztalt a beteg; csodálatos mon
dom: hogy több száz betegnél a szunyadozó életerő épen 
akkor ébred fel azon dicsö munkálatának véghezvitelére, 
melyet az 9rvosokjó crisisnek neveznek,midönorvosságunk 
beadatott! Igy, ha a kis adagok gyógyerovel nem bírnak, 
varázser óvel kell bírnia a hasonszenvi orvos személyének!(?) 

És ugyan mi gyógyít nálnnk - ha kis adagaink 
gyógyerővel nem bírnak - oly betegségekben, melyek 
egyedül a természetre hagyatva, gyógyulást nem 
várhatnak, hanem gyógyszerek segedelme nélkül mindig 
tovább terjednek, rnig végre ezer kínok közt elölik a szá
nandó embert? Olrnjtott sikerrel orvosoljuk mi ezeket is, 
valamint a forró ") nyavalyákat (melyek gyógyítását 
el!loncink eg}rcdi.il a ter1nészct g.)rógyít6 erejénelc alcarják 
tnlajdonítani) nagyobb valószinüséggel gyógyítjuk: 
segítvén az életeröt és így hamarabb szüutetvén 
meg ez utóbbi betegségeket, mintsem ez önként 
történt volna, legyőzvén minden utóbajt;. s én 
ugy hiszem, hogy csak ennyit, - Hibbet nem tehet az or
vos és bogy ekkor csakugyan gyógyít. De ha u, gyorsabb le
folyásu - acntus - bajoknál több hétig diihöng a beteg-

hallani scrn aka1nak a ho1noeopathiá1ól; ·-· - kinek vau iuár 1nost 
alapos ineggyőződése, - ki n1űködik helyesen, ~ ké1de1n 
őszintén a szigoru logikát. Igen helyesen jegyzi ineg d1, Gra u vogel 
„Grundsiitze dcr Physiologie, l:>athologie und hon1„ Therapie" jeles 
inunkájában: 1nisze1int a tc11nészeti tudo111ányokban a. subiectiv 
hit és 111eggyőződés mitsc1n nyo111„ Az ilyetén hit--és-1neggyőződés, 
csak egyéni fogalo111, 1nelynek sen1n1i tudo1nányos é1téke nincsen, 
in-incladdig, n1lg obiectiv ncn1 i·calisáltn.tik„ 

;~) Fo1ró, heveny - acutus -- betegségck110k nevezték a régi 
orvosok azokat, melyek 4--7-21 nap alatt folymk le, vagy leg
fölebb 40 napig tartanak; ezen időhatáron túl idülteknek - chrn
nicusoknak 1nondottá.k. 
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' - ' f •• k' I f > scg, i111g ·vcgre on ,..ent, sok:szor rosz orvoslas claczara rs, sze-
rencsésen foly le, - ez nem gyógyítás; mert nem a gyógy
tan mü;e! Hiszen a jótékony életeró minden orvosi segély 
71élkül rs képes sokszor gyógyítani betegségeket bizonyos 
rdo alatt!; hogy tehát gyógytan művének lehessen méltán 
tulaJ"donítani bizon.vo' QTózvítás.t: sziikséo·es hogv ez által 

J 0.J L.J" b , ' " 
ugyanegy esetben, például torokgyuladásban, sokkal r övi-
debb idő alatt érezzen a beteg enyhülést, javulást, egészsé
get; máskép bármiföle gyógvtan fölösleaes. sőt ártalmas 

• .J .s , ' 
mmt~n gyakran szembetünólcg akadályozza inkább, mint 
s~gítr az életerót müködésében, a mint f~jdalom! ezt nem 
ntkán tapasztalhatni! ") 

Gyógyítunktehá,tmi, hála Hahnemannak! ésgyógy
m?dunk nem várakozó modor (methodus expeetativa),
mmt némelyek szeretik állítani - midón hamarabb szüntet-. 1 , 
JÜ rnrng az ilyetén betegségeket, midón egyszersmind lcgyö-
ziink mi11,dcn utóbajt,segítvén azé leteröt, mely máskép 
vagyr kesübben, vag_y ttÍ11 soha.se111 é111et11e czélt *~~} 
lCi a hetegség rendes stadiu1nnit 11e111 kéj)C:3 n1earövidítcni · 

l . l l . ö ' 

1

<1 ~ö) _) nap1·g· csaJ{ vállat vonÍt\ra lesi azon jótéko1l,)' vál-
tozasol\:ut --·- c1 is1scket, -- n1el)rel{ a hctcgséu Iefol~yása alatt 
önként szoknnk e1ö1"önni, a. hcteu i1aav kÖnnvebl)iilésére • b OJ J - , 

és melyek kfüol ''" izzntlást mint fo c1isist el nem hall
gathatom; -· ki csak ezek beködziintével tnd n betcu jö-

1 ' ' '! 1 ' . ' ' b VCB( o so1 sa1 o 1ntaroz111, -. nz 11e1n uyogy1t· - n bctea 
follríhbnclhat, de nem gyógy tii orvossze~ ált~l ~Iindemellct~ 

':') J\iiudezcket n1C lveu é1 zé 1~ o e i· li a' e i 1nidó11 sze1 cncsés
ncl." }í.llítjrt azon. 01,nst, ~.;:i gy()gyításávn] pos-itiv 11en1 :cí1t; n1időn 
~1.YI~tan 1~1cgvallp1_., hogy JOÜb lett volna, ha orvosok a \ilágon není 
is lctezncuek„ -- Ily éJ'tele1nhen szól t()bbi közt J~J„ Bock is „Dn.s 
Buch vo.1~ gesnndcn und kranken J\ienschcn" 1855. inunkájának 
5 ~0„ l:tpJau. Igaz'. hogy ő a hon1ocopathiának scn1 barátja, - de 
n11vel ho1nocopatlnce sohase1n uyóo·vított, csa.k az alJopat.hitíról 
állhat sen1n1isítő itélete., t"i. e" 

1
·":'.) Be:tdott gyógyszereink szc1nláto1nást seo-itik eló az élet

e1ót, IÖvid idő alatt oly e1iticni vá]tozá.st - példU~l bő izzadást -
h~zvá1: clJ, 1nely~~c non;. ~?lol;I«tjavulá.st is é1ez a beteg - és inely 
va-ltozas s ezzel osszekotott Javulás 111 ásk ép vao·y későbben vaay 
t:-ín sohase111 jött volna elő. b- ' b 

'1' 
' 

- iuidón torokgyuladást (a;igit'.a),há1om n~p alatt gyógyít 
a homoeopatha, a beteg alig 111sz1, hogy elete 'Veszélyben 
volt! - ellenben midőn más gyógymód mellett sokszor 
három hétig tart a gyógyítás; visszagondolva kiállott szen
vcdéseÍle, egész éltében emlékezik azon évre, söt azon hó
n";pra, melyben a halálhoz közel állott: hálás érzéssel is-
111~1 vén el, „miként csak orvosa rend ki vüli ügyessége által 
szabadult meg a legnagyobb ueszedclemtúl !" 

Sokan ismét azt állítják, hogy a homoeopathiában 
nem az ~rvosság, hanem egyedül a szoros élet
rend - drneta - használ ---Tiltatnak ugyan általunk: 
a füszeres, illatos, csipós és igen sanmyu eledelek, igy az 
erős eczet, bors, paprika, er ös torma, sáfrán; tiltatnak 
minden hagyma- és fokhagyrna-nemüek nyers állapotukban; 
továbbá a bor, ásvány-vizek, kávé, thea és a nehéz emész
tésü fiistöJt, igen sós és köv-ér h1íso1{, hová tartoznnl{ a lúd-, 
kácsa- és sertós-11ús is (ter111észetesc11 csa]{ addig, 111ig 
a beteg föl nem gyógyul) - }fa pedig egyébiránt mcgen
godtetnek: n1inden11cn1ü hl1s]é és tcj,1r1i11dcn c):jlJl) ncn1 c111-
lítctt húsnemek, külöllfélc tés;;tás és siilt clcckkk, és pedig 
1nege11gcdhetö i11ennyiség·ben, ~ ez szoro~ dia.ctn? - Czél
irányos életrend llélkül eo·v 01 vos sem O'YÓg)'Íthat szeren-

' • bJ bJ ' 
csese11; az 01\rosnak nnnden ig~yekczcte siker nélkül 111a.1a-
dand, ha czélidnyos (11élrn legszigorubb) t1iaeta által nem 
tú1nogattatik, n1j1 öl 1nög a „turtalo1T1bn1i" k_e1esenclü n1Hs 
helyen is szólanclok; süt többnyire rnimlen bt tcgségnél kü
lönösen is teendek említést 

Gyógyít bizony"„ k é pzc l ód és (hallom ismét t>llenein
ket) a homocopathiáhan, --· melynek nag; obb hnbísa van, 
mint egész üvegecske hom gyógyszernek! - Szegény kép
zclü;lés! korunkban, a sok anyagi és szellemi találmány szá~ 
zadaban, neked is uj s szélesebb rnczöt fürkészett ki a bu
vár embcrész; és ezt a hornoeopathiának köszönheted! 
Kant, Krug, Carus, G G. Eschenmaye1·, Frics, Her
bai t, Hegel psychologok utá11 eddig magam is azt hivém, 
hogy telj e s éI tclrn i képzclödéssel csak crnber bir; dc mióta 
gyógyrcndszerem fennáll, e hitemriil is le kell mondanom; 
mert midön a barmot kigyógyítom, ezt nem parányi acla
gimnak , hanem a barom képzelödésének kell tulajdoníta· 



96 

nom 1 (?) *).. Egyébiránt ha a képzelődésnek oly átalW!ios s 
hatalmas ereje van a betegségek elúzésére, vessenek meg 
minden eddigi gyógymódot az ekkép okoskodók, és beteg
ségökben csak azt képzeljék maguknak, hogy egészségesek, 
hiszen llitök szerint rneggyógyulandnak ! .Mily könnyü 
és egyszerü mód, egy perez alatt megszabadulni minden 
bajtól! 

Nem a képzelödés, - nem a szoros diaeta egyedül, -
nem a természet csak önereje által, gyógyít a homoeopathiá
ban; hanem gyógyítanak beadott gyógyszereink, segítvén 
az életeröt, mely gyógymüvészi segély nélkül késón , vagy 
több esetben sohasem juthatna czélhoz .. - Ki nem hiszi, -
kisértse meg ezen gyógymódot és mint a vak, ki orvosának 
ügyes keze által most szabadult meg szemhályogától, az 
első tá1gyat pillantván meg, ö1örnében feljajdul: úgy látni 
fogja iirörntelve a hitetlen is e gyógyszerek uj világát, me
lyet nem sejdített, észszcl föl nem fogott.. Egyébiránt is 
sok van a természetben, mit mi határok közé szorított el
ménkkel föl nem fognnk; de ha azoknak hitelt nem adunk, 
miket a hív tapasztalás bizonyít, hasonlók lecndüuk ahoz, 
ki a nap létét tagadná, midon e" folhokbe bmkolva fényét 
tólünk megvonja .. Jó azon elmélet, melyet a tapasztalás iga
zol: rnár pedig a. homoeopathiai elméletet igazolja a tapasz
talás; azért a hornocopathia, üdvös gyümölcsein él fogva, 
méltánylandó gyögyrendszer, mely sokszor más gyógymód 
sikertelcu l1asz1uí.Iuta utá.u is, seg·ít ·:f·lf), és íg,y rninden tcl\:in
tetbeu tökélctesb rrrnanrníl. All és állui fog a hornoeopathia, 
miut obicctiv valóság; áll és állui fog mint subiectiv igaz
ság elfogulatlan birái elótt .. 

Ezen kérdések:: hog,yan, 1niké1J történik ez, \ragy an1az? 
- gyakran felelet nélkii l 1rn1radnak; de nem ugy vagyunk-e 

*) Bá1nuhuulb a J1, szeiek hatúsn az [íllatok•uí.1 is; e tekintet
ben igen ajáulo111 J:\Táray I1nr ének dL Giinther után fordított 
e czi111ü jeles u1u11kújtlt: „I-Iasonszenvi álla.to1 vos" Aradon 57. 

'~*) Ezt dszintén n1egvall{L H ufel aud is ezen szavüival: 
„nc1ncsu,k inás tisztelct1e inéltó fé1fiak, hane1n eutapasztalúsin1 is 
~neggyőztck ~:1g,:n1 a fc~ől, h~gy a, ,ho111?eopathia többs~ör s pedig 
igen sze1nbctunokép inas gyogyinod sikeretlen hasznala.ta. után 
segített. (Lássuk az 1830. Tud .. gyiijtcmény III köt. L 69.) 
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legtöbb természeti tüueményuyel? A 11ap világít - míkép? 
~ magnes asztalon túl is hat a vasra -- hogyan? a magból 
idővel viharokkal ezredekig küzdd fa fejlődik ki - mikép 
s hogyan? mennyi anyagot szítt magába az, ki typhusba.11 
szenvedők körében, nem érintvén a beteget, de épen dispo
nálva levén, ugyanazon betegségtöl lepetik meg? Mennyi 
anyag hat az emberi test belsejébe más rngálros, pestises 
b:tegségekböl? Ha száz gyermeken átment is már a véd
lumlö, még akkor sem szüut meg rrz elsó tehénhimlovel be
oltottéhoz hasonló küteget támasztani! - Nincs a termé
szet az en1be1i ész határai k:özé szor í t'ra; "e gy„ ter en1 t111 én y··
uek sincs megadva a természet belsejébe hatni", 
hogy Haller szavaival éljek; a legmerészebb okoskodó 
hasztalan törekvését kineveti sok esetben a tapasztalás .. 

Igen bölcsen mondja Kölcsey: „r észegnek mondas
sék a józan, ha magát a világosodást mérték fö
lött kivánja"; már pedig mérték fölött kivánja a. világo
sodást az, ki tapasztalati tárgyban nem elégszik meg tapasz
t~lati adatokkal; miután a természet törvényei önma
gukat védik 

Igaz - egy régi és tökéletesb gyógymódot egy ujabb 
s tökéletlenebb gyógymód iránti Hlk szei etetból megvetni, 
nem fér meg a logicával; de hátha biztosb, tökéletesb azon 
gyógyelv, melyet Hahn emann alapított, a régi gyógyelv
nél; . még akkor sem ér elemel-e 1rngyohb méltánylást a 
homoeopathia? 

Miként vé-lekednek, nem mondom a homoeopathák, hanem 
az allopathák az allopathiáról, nem titok; ezek közöl csak néhány 
hires 01vost fogok en1líteni, előso1olvri-n ezeknek tulajdon sz~1vait, 
1nelyeket átolvasni nen1 leend érdektelen. 

S tol 1: „Plures ie1nedio1 tun 11sus necat, q ua1n vis et in1pe
t11s inor bi„" 

Ily értelemben nyilatkozik legujabh időben is dr. Reich allop 
orvos, 1867-iki 111üvében, n1elyből e kivont néhány sor érdekes. 
„Határozottan lehet állítani, hogy végtelen Hagy szá1na a napontR 
előforduló, kiilönösen idült betegségeknek, a legnagyobb részben 
csa.k: inesterségescn, helytelen gy6gykezelés által okozott betegségek 
és hogy az orvosszerek sokkal nagyobb n1éivhen sorolandók a. kór
okok közé, n1int azt az orvosoknak és a közönségnek legnagyobb 
része csak áln1odná is. - .A.z orvostannak tanárni bele111eri.iJ,„e gó1-

Argenti I111son~z G) 6g)' I 



esővi (rnic1 oscop) és kórboncztani vizsgál6dá.saikba keveset tör3d·: 
nek az orvost,annak mint gyógytannak lényegével A gyakorlati 
tért e lépő orvos mármost átlao· se1nn1i tudo1nányos alappal sem 
bir„ A közönséggel va-n dolga, n~lyuek betegségeiből él~tét ak!1.rja 
fentartani; tehát a közönség és annak nyomorult elő1~élete1hez 
alkalmazkodik; gépies vényfirkász (Recept..Sc1ible1 ), km uzsol6 les~ 
és igy az emberi- nem elfftjzását nagyba-n előmozdítja a gy6gysze1ek.: 
kel való visszaélés által. Ne1u csodálkozh.atunk igy, hogy jelenleg a 
betegségek gyógyítása átalában oly ügyetlenül,_ fejetlenül és incs
teremberes gépiességgel üzetik s hogy a. nép halandóssága oly köny
nyelmüen fükoztatik." 

Rademacher (Erfahruugs-Heillelue etc.): „lhr bringt die 
K1ankheit unter eine k1ankheitslehrige Katego1ie, inacht nach 
dieser Eure Indication, und sucht dann in der materia medica die 
Mittel aus eine1 Solchen heilmittellehrigen Katego1ie, \Velche auf 
die krankheitslehrige Katego1ie passt, unte1 welche Ih1 die K1ank
heit ge1·eihet., Ist Eure _Rechnung richtig, so inuss Eure ..._i:\._rznei "'-" 
noth,vendig helfen: abe1 siehe! die ~i:\._rznei YCisagt die fester,va.1-
tete IIilfe, ja die l{Iankheit 'vi1d 'vohl ga1 schli1nme1 da111uf:. 
I1ren ist iuenschlich; llu habt Euch ve1reehnet; - fangt nur ge·
duldig die Rechnung noch ei111nal von vo1ne an. Neue Indica.tionen 
we1den gen1acht, neue Mittel aus de111 -ei\.._rzneischatze gewahlt: aber, 
a.ch Ja1n1ner l das Ding 'vill noch nicht IUtschen; - Ih1 müsst wohl 
wiedeI die Rechnung ohne <len ''-Tirth geinacht haben. - Nu1 
f1ischen Muth ! und noch ein111al die Rechnung gen1uste1t ! viel
leicht wird es dmm besser gehen. So bleibt Ilu am Grübeln, und 
a-111 Spahen, am \Vühlen, und a1n Ver,verfen, bis Ihr ent,veder das 
wahre Heilmittel ti efft, oder bis dei Kranke von selbst geneset, 
oder bis er stirbt. - l{önnt Ihr es nun leugneu, dass lbr in besti-in-· 
digen Tauschungen lebt, und una.ufhörlich gescheiterte Pliine zu 
beklagen habt J rnir scheint aber, '~'erthe Herren und Freunde ! ein 
Leben, das unte1 bestiiudigen Tliu.sehungen hingeht, ist ein schlech
tes, ein wah1'haft erbü.1n1liches Leben„" 

Rei! (Fieberlehre 1811): „lch bin jetzt vollkommen über
zeugt, nachde1n ich lange genug von den1 Str udel grundloser 
Hypothesen hin- und herge\VOifen bin, dass es Regionen in der 
Medizin gibt, \VO es noch stockfinstere Nacht ist, und \velche nicht 
durch Hypothesen, sonde1n nur du1ch Versuche und Erfa.hrungen 
aufgeklart werden können." 

Chaulant (Zeitscluift för Natur und Heilkunde 1 Bd. 2 Heft, 
S. 313): „ Wü wollen YOm Dunkelsten das Licht ver brniten, aber 
es will nicht hell weiden: wir haben auf den Sand des Meinens 
gebaut, und das Gebaude sch\vankt \VÍe das Rohr im Winde„" 

GirtannBI: „Da die Heilkunde keine festen Principien hat; 
da nichts in derselben ausgemacht ist; da es nur wenig sichere, 

f 
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Zli\re1liissige Erfahrungen in de1selben gibt: so hat ein jeder Arzt 
das Recht, blos seine1 eigeuen J\íeinung zu fülgen. "T o von keinen1 
\i\Tissen die Rede ist; wo alle nur n1einen; da. ist eine J\-íeinung so 
\'icl 'verth, als die ande1e„" J\iás helyen: „\-~Ter· mag seiue Zeit <la
ra:uf ve1'ivenden, aus de111 ungeheuern :&-íisthauf, <len die Ae1zte seit 
2000 Jahren zusnmn1cngeschleppt haben, die 'venigen GoldkörneI 
her' orzusuchen„" 

Dr .. Halle1 (Zeitsclu. dei k k Gescllschaft de1 Aerzte in 
Wien): „Die n1asslose \Villkü1, ,velche in ncueste1· Zeit im Gebiete 
der 'l~herapie he11scht; die Vo1liebc, init welcher gewisse IIeil
n1ittel bei oft nui: sch1vankendcn Indicn.tionen g·ereicht, und meist 
11u1 zufü.Ilige oder get11iu1nte E1folge auf de1en Rechnnng geb1a-cht 
'iVCrden; die leidige Sucht, etvvns ganz Bcsonderes durch ein bisher 
unbekanntes oder nicht ange,vandtes !-Ieilmittel erzielen zu Vi ollen, 
etc„: macht eine Uebe1sicht de1 the1apeutischen Leistungen zu 
eine1n ebenso n1ühsa1nen, a.Is undankbar en Geschiifte ! !" 

D1„ G a 1111 s (]~röffnung eines neuen \V-eges, Leipzig 1853. 
89 lap„): „I(om1neu nun die Herren Collegen zur Consultation 
zusa1nn1en, so vvi1d die Sache nocb inte1·essanter, und wiire sie fiir 
den Patienten uicht so e111st,111an 1vlire versucht, sie he1zlich lüche1-
lich zu nennen„Da r·eiten sie nun ih1e ve1schiedenen Steckenpferde; 
dt1 einc_reitct auf <len Nerven; de1 nndere sch1vim1nt im Blute; der 
drití:e kli1npft init der J\1:ateria peccans, 'vie Don Quixotte n1it den 
\Viadmühlen; diese1 klagt dic Lebei; jener die Milz; der das Herz 
etc., an. Dieser vrill laxiren, jencr ,vill Diuretica, cin anderer Dia
phoretica ieichen! eine1 hat hier, ·- der andere dort in seiner Pra
xis Ausgezeichnetes davon gesehen„ ~:ian vereinigt sich endlich 
zu111 Laxiren; aber \Von1it? Senna? Jalappe? Calomel? Th-fittelsalze? 
Rheu1n? Und das nennt 111an daun noch rat.ionCll !" (U gy van. ·Sze-· 
rinte1n csak olyféle 1nűködés nevezhető „rationalis" n1űködésnek, 
n1ely elvitázhatlan tényeken és nem csalfa hypothesiselten alapszik: 
ha i11indjá1t e tények sokszor nerrt is n1agyarázhatók„ Ugyan mit 
érnek a sallangos iuag_yará.zatok, ha ezek, nagysze1ü ten1et.ések 
által megczáfolt, puszta ábníndok !) 

Ennyi őszinte vallomás; ennyi és ezekhez hasonló még 
ezer annyi kitöró panasz hangzik mai napig minden részről 
a régi gyógymód ellen; és mégis -· mi gyanusíttatunk ! 
(elég szerénytelenül), kik mindezeket elöbb szintén mélyen 
érezvén, egy hiztosb gyógymódhoz ragaszkodunk -: a ho
moeopathiához; igen -- biztosb gyógymódhoz, a mmt ezt 
kórházi adatokból nyilván láthatni Már pedig, hogy két 
tárgyról józan itéletet hozhassunk, nemde? szüksé~es, hogy 
mind a kettöt jól ismerjük; - különösen, hogy ket tapasz-

7 * 
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talatÍ targyról mondhassuk ki logicai véleményünket, 
nemde? elkerjilhetlenül sziikséges, hogy mind az egyik mind 
a másik részi öl nem koholt, hanem hiteles tapasztalati ada
tokkal lépjünk föl; - és imel - vannak mégis többen, kik 
minden kórházi adatot me<r tudván !ridegen vetni, kik tnbj-a ., 
<lon tapasztalásukra sem akarván méltatni a homoeopathrnt, 
--- „sic volo,. sic iubeo" hatalommal fölötte pálczát törni 
nem átailanak! 

Századunk jelszava: „haladjunk"; és hogy az aí1yagiak
ban és szellemiekben egyará11t a régi jó helyett a jobb ujat 
elfogadni készek vagyunk, fennhangon és büszkélkedve hir·· 
detjük: csupán a hasonszenv, mely legföbb kincsünket, egész
ségünket, életünket tárgyalja, maradjon az anyagi érdekek 
mögött annyim, hogy azok szava, kik ezzel legfényesb hi' 
tapasztalásuk után jó lelkiismerettel kínálnak benuünket, 
viszhangra ne találjon, hanem elveszszen a pusztában kiáltó 
vándor ként?! Ime -- az electrn-magnetismus magasztos 
the01iája szerint parányi villanyosság -,Utal, (szebben nem 
tudván magamat kifE;jezni, itt di Balogh ékes szavait 
használom) „púr perez alatt villánrnebességgel tudatja már 
gondolatait az ember a távul földek lakóival. Néhány óra 
alatt ezer meg ezer példányokban osztja szét eszméinek má
m la tát Pár nap alatt országokat füt által s az oczeán hul
lámain repülve, messze tartományok partjaira száll A tudo
mányok országában a legmeglepi'>bb, legnagyobb fölfedezé
sek egymást érik Az elöitéletek s elfogultságok homályát 
a valónak mennyei sugárni háttérbe swrítják. A régi nehéz
kes, mély álomra szenderítö s tévutakra vezet<l rendszerek 
ideje lejárt"; és a gyögymüvószség!? - -- - ! ! ! de szól
janak: erröl a szen,rcdök l -tr) 

") De hát, kérdik sokan, miért nem gyógyítanak h. gyogy-
1116d sze1int az orvosi notabilitá.sok„ Erie a ké1<lésre Seneca 
szavaival felelek: „ki rnit tanult, azt ini·veli''· A leghíresebb zon
gorász ne1n játszhatik hegedűn 1 noha a hegedű is a zenészethez 
tartozik, ha abba.n nen1 inivelte, ne1n gyakorolta magi:\,t: így rr 
gyógyszerek a1kaln1azása (therapie) inás levén az allopathia-, más 
a hon1oeopathiába.n, a hon1oeopathiát tanulni kell, mire né1nelyek. 
nél kedvező körühnény, inásokná.I kedv, idő, és még fiatal ko1 
kivántatnak; mert hiába! mit e tekintetben H u fela. nd nyíltan 

i 
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l\em czélom itt ismét előhozni gyógyszereink gyorsabb 
s biztosabb hatását a heves (acutus) bajokban ugy, mint 
az idült ( chronicus) betegségekben; de nem lehet nemem
lítenem ugyanazoknak könnyü bevételét s olcsóságát is; 
mert egy keserü érzés rezgi át keblemet, ha fölemelem fá
tyolát azon idönek, melyben alkalmam vala gyermekek 
gyógyítását (régi gyógymód szerint) szemlélni, - és sok 
szegény gyermeknek szánandó állapotát látni. A multra 
'isszatekintve, összevéve egyszersmind a homoeopathiának. 
minden elönyét, Hahnemann gyógymódját Galen 
gyógymód.jávai legfünyesb érezek csábítása mellett sem tud
nám fölcserélni 

Szinte most is látom, mikép 1 ettegéuek a gyermekek 
orvosuk jelenlétében; mik ép beszél ék el bajaikat félelem
szülte akaclozással; mikép rimánkodfoak összetett kézzel, 
tölök kitelhető ékesszólással Íl galmat geijesztcndók, látván 
a veendö gyógyszert; mikép függeszték pillmrntaikat szere]„ 
mök kedves zálogttirn a belsö gyötrelemmel telt sziilék; nn
kép nyomák vérzó szívvel esókjailrnt a fríjdnlurn vagy inkább 
±e lelem miatt sikoltókra, kél'vén, mindenféle ígéretekkel 
kecsegtetvén dket az orvossá.g hevételé1 e; 1nidön ·végtére 
111indez 11e111 hüszná.},;·án, sol{ be1sü kiiz<lés után, a hrtlál 
hideg karjaiból menteni kivánök, lefogák szeretett gye1-· 
rnekeiket, szájakat erüszakkal fülnyiták s igy önték be 
<Lz általnk és gyermekeik által ezm'sze1· 1negM kozott gyógv
szert 

Szánandó szülék! ái trttlan g) ennekek! mily szivesen s 
minden un<lor nélkül \ehetnék be nz 11jabb gyógymód ''ze
rint adandó sze1cket, és pedig nagyobb sike1·rel! Sok szce
gény ember, rncgbetegeclvéu szerette neje vagy gyermeke, 
lnindennapi keresetét áldozza föl egészségük helyreállítása 
kedveért; de sokszor a még szi\kségesnek mornlott gvógy-

ki1noudott, azt va.llj11k 1neg 1ntls szi1'\'akka1 „1nit a. .Janika ineg 11e1n 
tanult, azt a János nr 1negtanulni nen1 bi1jR„" Ha orvosi okleve
lem elnye1 ése után, azonnal nen1 kezdek a ho111oeopathiának tanu
lásához·, őszintén n1egvallon1, 30 évi allop. piaxiso1n után ~.Ikalma
sint n1aga1n is csak abban gyako1oltam volna n1a.ga1nat, in1t tannl
tam és ujnt tn.nulni vng,- iclőn1, vagy kedven1 n1ig lett' olna. 
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szer-halmaznak megszer;ésére mindezen keresete elegendö 
nem levén, föleg huzamosb nyavalyákban, a kétségbeesés 
kínos érzelmei szaggatják keblét, midön hosszabb idő alatt 
már minden pénze elfogyván, nem tudja szegény, hová for
duljon ! E helyzetében kész volna szivéből pénzt verni, 
hogy megmentse a veszélytől családját, mdynek életébe tu-, 
lajdon élete van fonva! Szánandó ember! Ő még nem ismeri 
az áldott hornoeopathiát, mely igen csekély költség mellett 
biztosabban segítene minden aggodalmán! Jlilily boldogok s 
örök hálával magasztalandók ily esetben a földesmak és 
lelkészek, kik hasonszenvi szereket tartván házulrnál, ezeket 
használjAk a szegény betegeknél is, anélkül hogy a nagy 
költség te1 hét éreznék, anélkül hogy tetemesen árthatnának 
tévedés esetében, mint árthatnak hánytató, hashrjtó st,b, sze
rek által gyakran óhajtott sikenel orvosolván. 

Ezen emberbarátok és gyógymódunkat közelebbról 
megismerni kívánó azon orvosok, kik minél 1övidebb, minél 
könnyebb útmutatást akarnak, leginkább l1erl'!1f vagyis 
forr4 -· acutus -- *) betegségek gyógyításában, fogadják 
szivesen munkámnak ezen hatodik, tökéletesb kiadását és 
használják azt a szenvedö emberiség javára és Hahnemann 
dicsóségér e. Részemr öl, - miután sze1 encsés tapasztalati 
adatok ált~l le,lkesítve ~ogtarn tol~at és nem annyira fára
doztam, mmt elveztem mkább, nudön e csekély munkámat 
irám, - egy meleg kézszorítással tökéletesen ·megelégszem 
azon esetre, ha sziv- s észhez szóló soraimért azt csakugyan 
megérdemleném. · 

'~) Milyen betcg8égek t:.u tozna.k a heveny, vagyis f(n 1 ó -
acutns -- betegségekhez, előbb má.r e1111íté111. „ 
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Szép, bár nehéz a pálya, melyet mi orvosok futunk;-
egészséget, életet adhatni embertársainknak, vajmi. dicsó 
hivatás! Azért is szoros kötelességünkben állana mmdent 
elkövetni, mindent, a mi üdvös, kizsákmányolni a szenvedő 
en~beriség javáia, jól tudván, hogy semmi sincs oly csekél! 
a széles föld kerekségén, mit hidegen lehetne megvetm 
Newton lehullott almája nagy következményeket szi\lt e 
földön; igy Hahn e mann chinája, mely >iltal lÜve alapí

•tására jutott, nagy változásoknak lön kútfeje az orvosi tan
ban. Hogy a t<1pasztalati tárgyban fö gyöz-ok a t>tpasztalás, 
tudják elleneink; rajta tehát, - tegyenek kisé1 letcket, hogy 
lássák, mik ép nem plmntasia güzéböl van a1kotva azon alap, 
melyen Ha lrn e ma n n tanítása épül, hanem e1 ós alapon 
áll ez: a tapasztaláson; mely lm azt mutatná, hogy hason-
szenvi nton gyógyítani nem lehet, minérdekünk-parancsolta 
tekintetböl is már rég meg kellett volna azt vetnünk; meg 
kellett volna vetnünk a homoeopathiát, vagy rettegnünk 
kellene a nyilvánosságtól - De mi nrngunk keressük a 
njilvánosságot; ern he1ba1 riti kötelességből ügyfeleinket 
n~i kinálJ'nk o')'ógyszereinkkel melyek életet osztanak, 

b ' ' 1 

lm ügyesen kezeltetnek; és rn~gis ;n! gyannsittatunk 
gyógymódunkért, melynek meg1srneresehez oly egyenes 
l1t 'rezet! 

Azonbm1, ez valH so1 sa minden uj találmány- és tudo
nuínynak. Az indiffer entisrnus, scepticismus legyözésére 
néha századok szükségesek! De a tudományok mezején min
den uj elmeszüleményre czélzó ilyetén nyilak döféseit Pül
la s erosebb paizsa fel fogja tartóztatni, el fogja hárítani 
mindenkor, s végre ki fogja vívni magának a megérdernlett 
<licsöséget Igy H.-n tana is kivívandja magának a közmeg
elégedést; mert évek öta harciolva: meg nem törve, -
sőt növekedö terjedése által mindinkább meger9södve, 
teljes tiszteletben él azoknál, kik azt közelebbről ismerik; 
élete - halhatatlanságra alkotott épsége által van bizto
sítva Akadályok állanak minden pályán, fökép mely a min
dennapitól eltért; minden ~j igazságnak sorsa: a bizal
rnatlanko dás - ellenszegülés - megvettetés; 
minden ~j keletkezetnek egy időig küzdenie kelle az ös idö 

• 
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,;Ül li moha alatt buján tenyésző elóitéletekkel; mig végre a 
sor s boszujának na1~ia foltiinvén s a" előitéletek vastag köde 
'2éledvén, a,gyözö igazságuak öiömtelve hódol az ezt kereső 
emberiség Es valőbaii, -- ki részrehajlatlan figyelemmel 
kiséri az allopathák és homoeopathák közt létező küzdel
met: látván ezeknek buzgalmát és feláldozrrsát, ellenben az 
allopathák nagy részének ingerültségét, ezek közül néme-
1.) ek dühét, okszerü itéletet hozhat ekét párt fölött; melyek 
egyikében alapos szeretetet, - másikában alaptalan 
gvillöletet gerjeszt a lromoeopathia 

A szenvedők javáia szentelt füradalmink már is szé
peu éi ó és minden viharok daczára el nem marndhatő gyü
mölcse, egykor szép jutalma leend fofutott rögös pá
lvánknak. 

Azt mondja Seneca: „a miéi-t szenvedni nehéz volt, 
á.l'I a visszne111lélcezni édes," HASONSZENVI GYÓGYSZERTAN. 



~asonszenvi gyógyszertan. 
(H Arzneimittellehre ) 

Hahnemann után a h. OIVosok egészséges embere
ken, állatokon tettek kisérleteket az orvosságok nagyobb 
adagaival, hogy lássák azok múködéseit az egészségesek
nél Följegyeztek minden körülményt, minden symptómát, 
melyeket a beadott orvosságok ntán észleltek; e symptómá
kat orvosi szempontból combinálván, igénybe vevén 
egyszersmind a betegek ágyainál tett tapasztalatokat: min
den egyes gyógyszernél elüsornlták részint a syrnptómákat 

iegyediil, részint azou betegségeket, melyek categoriáj:í ba 
tartoznak az észlelt symptórnák -- és igy szerkesztették a 
h. gyógyszertant 

A h. gyóg)szertan -- A1znei1uittellel11e -- egyik fő a.lapja. 
(tehát ide é1 tem szükségkép a többi orvosi tudonu\nyt) a h. 
gyógytannak (Theiapie). A g;ógytanban ugyanis - körülmé
nyesen leírt betegségek ellen, (ezeknek különféle ter1nészete, syn1p
tómái és egyéb körülmények szeiint) specifice rnnnak kijelelve: a 
gyógyszertanból orvosi co1nbinatio után kiszen1elt, Yagy logikai 
inductio, analogia által a betegek ágyairn\I specificmnoknak talált. 
g,yógvr-ze1 ek. · 

J\lunká1n ~(.ik kötetéLen lei1á1n Cu is a. heven)' (a.cut) beteg·m 
ségeket; de 1niudenütt csak 1 öv iden: 1niutá.u inunki:i1n fő czé]ja a 
betegségek elleu leginká.bb horn 01 vosságokat ajánlani, ne1n 
pedig tud(nnányos é1 tekezJei-et ta1 tani a nyava)y~_l~1:ól Az orvos 
olvashat ilyetén é1 tekezéseket iná.s n1unkll.kban; a betegségek ellen 
szolgalandó szeieket pedig munkámban feltalálondja; - hogy a 
nemorvos szükség esetében csak a rövid és könnyen felfogható 
utasítást szereti, jól tudon1; ·- e sze1 int i öviden kellett. irnom, 
kiváltkép a „therapiára" különösen figyelve · 

Veszélyteljes, süigős esetekben tehát munkám 2-ik köte·
tében talalancl11nk gyogyszereket; de hogy ezeken kivül egyéb, 
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külöuösen ch1onicus haJ'okat is gvógvíthassunk ol\:assuk szorO'a-' fi 1 .! •' ' ' b lom- es gye emmel a jelen gyógysze1 tant, hol, a symptómák és 
. egyéb körülmények ügyes felf(wásn mellett találhatunk 'l'ecificus 

k . d b . "' ' sze1e et in1n en a.J ellen„ 

Gyógyszer tanunk megtanulására fárndhatlan szorgalom 
szükséges. Harminczkét év óta tanulmányozom e tant, hogy 
a gyógyszereknek jellemzö tulajdonait kiförkészszem Hah
nemam;, Jahr, N.oak és Trinks, Possart sat. gyógy
szertanart, a h. folyónatokat e czélra naponkint forgatom; 
ezek után szemeltem ki egyenkint minden orvosságnál az 
essentiáli~. ~ymptómákat, (kihagyván azokat, melyek 
kétesek); eJeimet áldozám fel, nem sajnálván ebbeli rop
pant fáradozásomat, minden sorir ásnál áldván Hahnemannt. 
ki gyógyszertana által megismer tette a gyógysze1·ek v a: 
lódi erejét és ekép biztos alapot készített hasonszenvi 
gyógytannnlrnak, mely szer int biztos gyógyelvre támasz
kodva múködhetünk a szenvedö cm beriség üdvére. Megkez
dett, évek során folytatott, de be nem végzett nagyszerii 
müvét lelkes tanítványai folytatják mai napig; kiknek 
sorábun egész er ómct megfeszitem és hogy hivatásom terén 
,1az önzetlen. ~azafi" nev~t megérdemeljem: ügybarátink 
erdekében ln rs tárom mmden tudományomat. A nevezetesb 
szereket böveb?en írom le; rövidebben azokat, melyek egyes 
eset.ekben spec1ficnrnok; néhány ilyfele specjficus szerröl 
pedig ?sak a „~yógytanban" te_;;zek említést. Atlátván egy
szersm1~1d, nnként gyógyszertanunk tanulmányozására 
lrosszu rdii, ernyedetlen szorgalom kiv,íntatik: nernmvosok
nak kedvezendö, a mostmii kiadásban minden orvossáo·nak 
legkitünöbb gyógyer(ejét hnziík gyarnlnt különösen kö~löm 
kivonatban ' ' '··· 

A_ h .. gyógyszertant illetöleg, ezekre figyelmeztetem 
olvasórmat: 

1) A gyógyszerek választásánál kövessék: munkám 
2-dik kötetének harmadik laIJJ. án adott utasításomat", . " . 
mert ha csak egyes symptómákra figyelendnek, azokat igei; 
sok orvosságnál feltalálván, ezek közül az illenclö specifi
c:nm választásában felakadandnnk. 

2) Ne_jöje.nek zavarba. az :íltal, ha ugyanegy orvoss>ig 
symptomá1 kozt egymássa,l ellenkezii sy111pt6mákra t.al:í-

1ou 

landnak; mert itt az OIVOi!Ságoknak elsöd (prirnar) és ma·· 
soc: (sec':ndar) hatásaira, - néha pedig egyéniség tekin
teteben rs különböző, söt ellenkező müködéseire kell 
figyelmeztetnem olvasóimat, oly értelemben, miszerint 
ugyanazon egy szer mindkét esetben használand, ha a többi 
symptómák és körülmények ana utalnak Igy - a mM 
10111 szorulás ellen, de vérhas ellen is hathatós lehet 

3) Több g3ogyszernél lelki bántalmakat említek 
és m,eg \agy ok gyözödve, miként lelki bántalmak, elmebe
tegsegek ellen, megfolelu mor:ílis bánásmód mellett physi-

·1 1 ' ' cm ag csa e ah. gyóg.rszer lrnszuálhat. Elcz gyanánt hozzák 
föl sokan, mikép szerelemfoités ellen ignatia, lachesis sat 
adandók; dc ha már a mértékfölötti borivástól is az egyik 
részeg sÍl, szótalan; a másik vig, focsegd; a harmadik dü
hös; a negyedik sze1 elemfeltö sat "): a tapasztalás tanusí
tása szerint bizonyos gyógyszerek, mi11t erúsb tényezők 
(~actorok), bevétele ut:ín még inkább észlelhetni ilyetén, 
lelekre ható kór.Jeleket, melyek H. élve kö;;etkeztében azon 
'2e1ek lcgki~ebb adagai;algyógyíthatók, mel)·ek nagy adag
~lan hH soulo s,y1npt61nal,:at hoznak elü; - to1 n10ozeteser1 
r:le ~rtvé~1, h~ az !lyföle beti;gségeknek moralis, ·mg} phy
silrnr okar eltavolrthatók; tnrt tán mcrndanom sem kellene, 
nlÍu~án átalában a testi betegségek gyógyítása is csak ily 
fnltetel mellett eszkiizölhetii 

±) De. néha a természet tagadja meg a gyógyításra 
szükséges föltételeket Ily esetekben szintéu nem múköd
hetnek a gyógyszerek A kopaszoclásnál például h orvossá
gok által nem lehet elömozdítani a hajnövést (de máskép 
sem), ha a természet a szükséges föltételeket meg
tagadta .. Ily értelemben gyógyíthatlan a fekete hályog 
(Amau; os1s), a siketség; gyógyíthatla.n az impotentia srtt 

'~) Rernélern -.- ezt csak 1nindenki tudja; különben hason
la.toss<ig gyanánt fel 00111 hozta.111 volna a b'ort, a.mi- nálunk ne111 
orvossá.g, -- iuiutá.n cseppe1~kint többször diluáltutva senu11i 

' . . . ' 
~yogy?r~Je sincsen ~ ÓR igy nen1 ~zolgá.lhat. (löntő, hane1n csak 
illust1alo a1gu1nentu111 gyanánt. H sz_e1·eink nagy a<lagaival, pél
dául „belladcnnával" tegyenek kisérleteket a kétkedők és látni 
fogják bo1zasztó symptón1áit; vala1nint a „lachesis" és egyéb 
gyógyszm eknek lélehe ható tüneményeit 
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oly esetekben, hol physikai lehetetlenség forog fen Ezt 
csak azért említem, hogy természetfölötti tüneményeket a 
homoeopathiától se várjon az olvasó. A homoeopathia is 
csak ott gyógyíthat hasonlíthatlanul fényes eredménynyel, 
hol legyozhetlen akadályokra nem talál. 

5) Midőn különfole organicus bajok ellen haszná
la11dó gyógyszerekről is teszek említést: ezek által csak 
palliativ orvoslást remélek, nem pedig gyökeres o·yógyí
tást. Igy például organicus szívbántalmakban ner~ lehet 
gyökeres gyógyítást eszközölni e szerek álfal; de lehet e 
bajokat: aconit, cactus, spigelia, phosphor, arsenic sat. által 
enyhíteni - és így rendes életmód mellett, kerülvén 
különösen a meghülést, lelkiindulatoka.t füszeres eledeleket . ' ' ' szeszes italokat sa.t, az életet is lehet hosszabbítani. 

6) A gyógyszerta.nban ta.lálandunk szintén oly szere
ket, melyek segedelmével a sebészeti műtétet (opera.tiót) 
elkerülhetőnek állítom, Igen is, - a h .. orvos kés nélkül 
s leg>zebb sikerrel orvosol többször oly betegségeket, me
lyek a sebészet köréhez tartoznak; de nem mindenkor! van
nak akárme.nuyi kóresetek, hol egyedül csak az ügyes mű
tét men~hetr meg a szenvedőt .. Igya.szürke hályog gyógyítása. 
h, szermnk által operatio nélkül is már sokszor meglepöleg 
sikerült; de nem mindenkinél! Ez utóbbi, vala.mint hasonló 
körülményekben (például a hugyhólya.g·köben) az elkerül
hetlen műtét igénybe veendő: midőn más esetekben szintén: 
a gyógyítást elősegítő egyéb sebészi kezelés, segéd eszközül 
szolgála.ml a betegségek legyőzésére. Ekkép tehát, nem ál
lítom a chirnrgiát nélkülözhetőnek; - és igy: a hom 
gyógyszerek h>itáskörét bizonyos föltételekhez kötöm, chi
rnrgwus kóresctekben 

Ennyit a gyógyszertanra nézve. - Mielőtt azonban a 
gyógyszerek leírásához kezdenék, kezdő hom orvosok
nak ezennel egész őszinteséggel kijelentem , miszerint a 
gyógyszerta.nnak kimerített (nem mondom: „fölületes") 
tanulmányozása. nélkül senki sem lehet ért elme s gyakor
lati hom, orvos: ha mindjárt az orvosi tudomány minden 
egyéb ágában tanári képzettséggel birna. is, Gyógyíthat 
ugyan néha szerencsésen, de csak esetlegesen és nem ok
szerűen Gyógyíthat néhány betegséget néhány szereivel ki-
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tlinó sikenel; de complikált kóresetekben e néhány beta„ 
nult szereivel nem boldogulván, a többit nem ismerve ides
tova ka.p,lrn~and, ;nig vé7re a.homoeop~thia elégtelensé~ének 
(!) tula.Joomta.ndona.k velendr a nem sikerült 01voslást: mi
dőn inkább e részbeni gyengeségét kellene őszintén beval
lania. -- Nemorvosoknak munkám második kötetének 
harn;adik lapján a.dok népszerű utasítást*). Ezt kö
vetven, - e mellett a gyógyszertant combinálva. olvasván 
·- jó sikerrel gyógyíthatunk és oly kóresetekre is ta.lálha.'. 
t~nk szereket a gyógyszertanba.n, melyek ritkábban fordul
van elcJ, munkámban nincsenek leírva körülményesen 

*) Fő tö1·ekvése1n, hogy leginkább azon u emor vosok értse
nek, kik teljes bizalommal viseltetvén a homoeopathia hánt, h. 
01,vo~ hián?ráb~n, s~ükség esetéb,en kénytelenek könyvemet hasz
nahu, addig is, i111g orvossal e1tekczhct11ek„ Ennélfou\«l eo·ész 
inuukámban a lehetőségig népszerü előadásra tö1ekedtem~ 0 
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Acidum muriaticum. 

A lélekre nézve. Szomoruság Mély gondolatokba 
való merülés. Szótalanság Rosz elöérzet. Belszoron
gás, hideg arczizzadással Kedvetlenség kivált szellemi 
munkára; munka közben a nem rég történt dolog körül 
egyik eszme a másikat vál~ja fel szüntelenül Ingerlé
kenység. 

A testre nézve átalában Húzó szaggatás, m~tszés a 
tagokban, nyugalomban; mozgásban enyhülés Osszeve
retés érzelme, fájdalmak a csontokban, mint váltólázban 
Lo111l1aság; csak mi11dig ülni szeretne„ N ag;y g~yengeség; 
mihelyt leül, azonnal bezárja szemeit. Nagy érzékenység 
a nedves lég iránt Görvélyes bántahnak Vízkóros da
ganatok 

Bőr-viszketeg csiklándozással, vakm ásra iugcrlö. Va·· 
rns kütegek, az ágyban viszketök Fájdalmas, rothadás .. 
nak indult fekélyek, melyek környezete égetöleg fáj. Fe
kete hólyagok 

Nappali álmosság, mozgásban elmuló. Jtjfél elöttnyug
talanság, nyögés, lecsúszás az ágyban K01a föléhredés az 
ágyban érzett hidegtöl. 

Láz, leginkább fözásból álló Borzadozás, fázás, ásito„ 
zássa.l, szomj és forróság nélkül. Forróság szomj nélkül, 
nagy nyugtalanságga.f. Tor pid jellemü, rothasztó láz; ki
maradó ütérverés.. Eji-izzadások. 

Fej-szédülés, tántorgással Fejfüjás, a sz11badban való 
járástól, kivált szeles időben. Fejnehézség, főleg a foj 
hátsó részében. Oly érzés a fojben, mintha az agy szét
tépetett,összezuzatott volna Lökő és szaggató, szúró fej·· 
fajás. Uresség vagy égetés érzelme a fejben. 
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Szem-szúrás, kifelé ta1 tó. Viszketö csipdesés a szem
szögletekbeu. Szemégetés. Vörös , dagadt szempillák 
Félig-látás. , 

Fül-fájás, szorító. Erzéketlenség a belsö fülben. Kül
söleg, varas fül Nehézhallás; az emberek szavait külö:iö
sc~1 igen nehezen hallja; siketség. Fül-csengés, zúgás, fü
tyülés. 

Varas orr-likak Orr-dugulás. 
Arcz-fonóság, pirosság, szomj nélkül: midón szabad

ban jár. Varas arcz-küteg, ajkak Szeplilk.. 
Fog-fájás, kopogó fajdalommal; hideg ital után heve

sebb; meleg által enyhülő. Szétp1éselö fogfájás. Hem
zsegés a fogakban Sülyös foghus. 

Száj-szárazság, nyelv-bénulattaL Nyelv-nehézség a 
beszélésben.. Mély fokélyek, hólyagok a nyelven. Süly 
(Skorbut), . rothasztó lázzal.. Nyálfolyás - Torokfájás; 
sebhedt száJpadlat és nyeldeklő. 

Olyfüle szájíz, mint avas zsir után.. Rothadt szájiz; 
vagy, minden étel édesnek tetszik, kivált a sör, mely undoit. 
oltoz. Nagy szomjuság és éhség.. Keserü, rothadt izú fel
böfögés.. Étel-, epe-hányás .. 
.. Gyomor-fájás, oly érzéssel, mintha befelé húzódnék. 
Uresség érzelme a gyomorban - Szorító, feszítö f a rász
tokban (Hypochondern).. 

Has-puffadás, teliség érzetével.. Alhas görcsök, met
sző, csipdesó fájdalommal a köld.ök t~jától kezdve a has 
oldalaiban, haskorgás mellett Uresség érzete a. hasban .. 
Szú1 ás az ölben. 

Nehéz szeli, mint a belek lomlrnságátóL Hasmencs, 
égetö fájdalommal a végbélben. Akaratelleni székletétel, 
vizeléskor. Véres szék Végbél-szakadás (Vorfall des 
Jllhstdarms) vizelésnéL Dagadt, kékes aranyeres csomók, 
égeti\ scbféle föjdalomrnaL Folyó aranyér. 

. Gyakori, bö vizelés; mértékfölötti, vizenyős vizelés. 
Vizelésre való erőltetés, gyakran, de kevés vizeléssel 
Lassan menö vizelés, mintha nem lenne elegendő erő a hó
lyagban a vizelet kiürítésére„ Zavaros, fehéres, tejforma 
vizelet 

A férfi-nemző-részelne nézve. Sebhedt elöbör. 
8 

Im 
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potentia Á nökuél - lehúzó f. a nemzörészekben, mint 
tisztulás előtt. 

Állandó rekedtség. Erős köhögés, rá következő mell
hörgésseL Vérköhögés. Mély légzés, nyögdécselés~el 

DielI-szúrás lég·zés erősb mozl!ás alatt. Feszrtö f a 
' ' (__) ' 1 mellcsontban. Metsző lökések a mellben, mellszorongassa . 

Szúró f a szív táján Éjjel erős szívdobogás, melyet ar
czába.11 is érez 

!lát fiijás , mint gyakori hajolás, emelés után Szúró 
f a váll-lapoczkában A vállakban bénulási, ficzamo
dási érzet.. 

Nehézség érzete a karokban. Nyomó, szaggató l;ú~á~ 
a felső karban. Húzó feszültség a könyökben. Szorrto f 
az elökarban. Metsző szaggatás az elő karok, kezek és uj
jakban. Csiklándozó viszketés a tenyerekben Varas, kü
teg a kezek és ujjak hátán. Dagadt ujj-hegyek, égetesseL 
Zsibbadás, elhalás az ujjakban, éjjel 

A felső l:\bszárban görcsös húzás, szaggatás. Visz
kető sömörfele foltok a folsü lábszáron Térd-daganat.. 
Húzó feszülés a lábikrában, menésben. Alsó lábszár-fe
kélyek, rnthadással Nagy láln~jj-daganat, égető fájda
lommal 

Jegyzék. E gyogyszci által gyógyítandók, mindazon heveny 
betegségek, melyek az élcte1únek hi1 telen kimerülésével lépnek fül 
és Iothasztű jellcmn1el bi1 nak„ Azon fCkélyck, inelyek büdös, ev
elvála.sztással, égető fájdalon1mal n1utatkoznak. Rothasztó láz,. Fe
nébe átmenő torok-gyula<lás. Dagadt, égető, kékes a.Tanyeres cso
mók; a1anyéI éget.6 sebf~jdalom1n:-d„ G}'engítö hasmenések 

Acid11m nit.ricnm. 

A lélekre nézve. Levertség; szomoruság. Aggoda
lom a betegség miatt, a haláltóli félelemmel Izgatottság .. 
Hevesség. Kétségbe-esés; diih-rohamok kárnmkodás-, át
kozódással 

A testre nézve átalá.ban.. Szurkáló fájdalmak, mint a 
szálkától, kivált érintésre Szaggatás a tagokban, füleg 
meghűlés után. Csontfajdalmak, gyulad'ás, csontszu; aa
golkc\r. Mirigy-dag, gyuladás, gyengedés. Méhkóros (hy
etel'Íai) bántalmak Nehézkór, oly érzéssel kezdő, mintha 
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te8té11 egér inász11a. f81 s alá ; l{ésübb jelenlétét. vesztve, 
nyelvét harapja a szenvedö. Sápkór; sárgaság. Idült sy
philis Merem-bántalmak Fiiggöly (Feigwarzen). Fáj
dalnrnk idöváltozásrn. A bántalmak átalában este, qjjcl 
rriegnagyobbodnak Az ;\lomban érezhető fájdalmak 

A bör és ez alatt fokvö részek bántnlrnrrirn nézve. 
Börszáfaszság. Viszketó csalánküteg, szabad légben Bar
navörös foltok; sötét szeplők Viszkető sömör Ánya
jegy (l\fottermal). Fájdalmas fogydaganatok Kelések 
Erősen vérzö sebek, fokélyek szm káló fájda.lonuuaL Eves 
fekélyek; mcrcm-ialis, syphiliticus fekélyek Idováltozás
kor a f~jdalom a behegedt testrészekben. Tömlős dagana
tok Vértapló (Blutschwamm). - Köröm-bántalmak. 

Nappali álmosság, gyengeség miatt. Nyugtalan álom, 
melyböl gyaluan felijecl. Mell-fojtás, vagyis közönsége
sen mondva: boszorkány-nyomás .. 

liáz délntánkint, fázás, forrósággal Állandó fazé
konyság; vagy - forróság szomj nélkül ; néha pedig egyes 
rohamokban.. Szárnz éji forróság nagy szomjusággaL 
Büdös, savanyú szagu izzadás éjjel; nappal pedig lóhú.gy
szagu izzadás„ 

Fej-szédülés, lefekvésre késztetil. Zörejre, erösb lép
delésre igen érzékeny fej.. Fejköszvény , émelygés és há
nyással FejszaggRtás a homlok, fejtetö, vagy " foj hátsó 
részében.. Fejszúrás a fej majd minden részében Kopogó 
fojf Vértolulás a fejbe, forrósággal Húzó, nyomó f a 
fejcsontokban. Kiilsiileg, - érzékeny f"jbőr Szivárgó 
fejküteg Kopaszodás, kivált merem' által 

§zem-szúds, n} omás. Szemgyuladás kivált elnyomott 
syphilis, Yagy sok merem következtében Szamfoltok 
Felsó pilla-bénulat. Rövidlátás; duplalátás. Szálongó fe
kete foltok a szem clött. Szikrák a szem elött 

lliil-sziírás Sehhcdt külsö fül Fi\lcsont-szn. Ne
héz hallás, kivált merem· után. Fiilrnpogás, rágásban 
Fültőmirigy-dag. 

Vörös orr, kivált orrhegy; hólyagcsákkal Viszkető 
sömör az orrszárnyon. Szurkáló f mint a szálkától, kivált 
éi intésre.. Sebhedt, varas belsö orr, égetö fajdalommal 
Rosz szag az orrból Fekete vérfolyás az orrból, reggel 

g:,. 
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potentia. A nőknél lehúzó f .a nemzörészekben, mint 
tisztulás elött.. 

Állandó rekedtség Erős köhögés, rá következő mell
hörgéssel Vér köhögés Mély légzés, nyögdécselés~el 

~leli-szúrás, légzés, erősb mozgás alatt. Feszitő, f a 
mellcsontban. Metsző lökések a mellben, mellszorongassal 
Szúró f. a sziv táján Éjjel erós szívdobogás, melyet ar
czában is érez. 

llát fájás, mint gyakori hajolás, emelés után Szúró 
f.. a váll-lapoczkában. A vállakban bénulási, :ficzamo
dási érzet .. 

Nehézség érzete a karokban. Nyomó, szaggató húzás 
a felső karban. Húzó feszültség a könyökben. Szorító f 
az elő karban. Metsző szaggatás az elő karok, kezek és uj
jakban. Csiklándozó viszketés a tenyerekben Varas, kü
teg a kezek és ujjak hátán Dagadt njj-hegyek, égetessel 
Zsibbadás, elhalás az ujjakban, éjjel , . 

A folsó Iabszárban görcsös húzás, szaggatas. Visz
kető sömörféle foltok a folsö lábszáron Térd-daganat 
Húzó feszülés a lábikrában, menésben.. Alsó lábszár-fe
kélyek, rothadással Nagy lábujj-daganat, égeti\ fájda
lommal 

Jegyzék. E gyógyszer által gyógyítand6k, mindazon heveny 
beteo·séaek 1 melyek nz é1eter6nek hi1 telcn kimerülésével lépnek fel 
és r;th~ztó jellemn1el birnak„ Azon fekélyek, n1elyek büdös, ev
elvála.sztással, égetü fájdalorrunal mutatkoznak Rothasztó láz„ Fe
nébe át1nenő torok-gyula<lás. Dagadt, égető, kékes a.1anye1es cso
mók; aranyé1 égető sebfájda]on11n:d. C:iycngítő hasn1enések 

Acidum nitrimnn. 

A lélekre nézve. Levertség; szomoruság. Aggoda
lom a betegség miatt, a haláltóli félelemmel Izgatottság. 
Hevesség.. Kétségbe-esés; diih-rohamok káromkodás-, át
kozódással 

A testre nézve átalába,n. Szurkáló fájdalmak, mint a 
szálkától, kivált érintésre Szaggatás a tagokban, főleg 
meghűlés után. Csontfájdalmak, gynla<l'ás, csontszu; an
golkór Mirigy-dag, gyuladás, gyengedés. Méhkóros (hy
·"teriai) bántalmak Nehézkór, oly érzéssel kezdő, mintha 
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testéu cgór mászna fel s alá; késobh jelenlétét vesztve, 
nyelvét harapja a szcnYedo Sápkór; sárgaság Idült sy
philis Mercur-bántalmak Fiiggöly (Fcigwarzcn) Fáj
dalmak idöváltozásra. A bántalmak átalában este, éjjel 
níegnagyobbodnak Az álomban érezhetö föjdalmak _ 

A bőr és ez alatt fekvö részek bánhllnrnira 11ézve 
Börszáraszság. Viszketö csalánkütcg, szabad légben Bar
navörös foltok; sötét szeplök Viszkető sömör Anya
jegy (1\fottermal). Fájdalmas fagydaganatok Kelések 
Erösen vérző sebek, fekélyek szurkáló fajdalommal. Evcs 
fekélyek; mercurialis, syphiliticus fekélyek Idóváltozás
kor a f~jdalom a behegedt testrészekben Tömlős dagana
tok Vértapló (Blutschwamm) -- Köröm-bántalmak 

Nappali álmoss:\g, gyengeség miatt. Nyugtalan álom, 
melyböl gyalnan felijed. l\1ell-fojtás, vagyis közönsége-
se11 n1011dva.: boszorkán:y-113ro111ás. , 

Láz délutánkint, fázás, forrósággal Allandó fázé
konyság; vagy ~ forróság szomj nélkül ; néha pedig egyes 
r.ohamokban. Száraz éji forró.ság nagy szomjusággaL 
Büdös, savanyú szagu izzadás éjjel; nappal pedig lóhúgy
szagu izzadás. 

Fej-szédülés, lefekvésre készteti!. Zörejre, erősb lép
dclésre igen érzékeny fej.. F~jköszvény , émelygés és há
nyással Fcjszaggatás a homlok, fojtetö, vagy a fej hátsó 
részében. Fejszúrás a foj majd minden részében. Kopogó 
fejf Vértolulíls " fejbe, forrósággal Húzó, nyomó f a 
fojcsontokban.. Külsiileg, - érzékeny fojhór Szivárgó 
fojküteg. Kopaszod>ís, kivált rnercur által. 

Szem-szúrás, nynnás Szemgynlaclás kivált elnyomott 
syphilis, vagy sok merem következtében Szarufoltok 
Felsö pilh-bénulat. llövicllátás; duplalátás. Szálongó fe
kete foltok a szem elött.. Szikrák a szem elött 

Fiil-szúrás Sebhedt külső föl Fiilcsont-szu. Ne
héz hallás, kivált mercur után Fülropogás, rágásban 
Fültőmirigy-dag. 

Vörös Ol'r, kivált orrhegy; hólyagcsákkal. Viszkető 
sömör az onszárnyon. Szurkáló f mint a szálk~tól, kivált 
ér intésre Sebheclt, varas belső orr, égetü föJdalommal 
Rosz szag az orrból Fekete vérfolyás az orrból, reggel 

x ,, 



116 

Arcz-daganat; sömörfele küteg Fekete izzlikak (Mit
esser, acne punctata). Sz01itó, szaggató arczf., vagy a já
rom-csontban Ajk-dag; fölrepedezett ajk; fekélyes ajk a 
szájszögleteken. Fájdalmas alsó állmirigydaganat. 

Fog-fajás az odvas fogakban, szúrás, húzás, kopogás 
érzetével, kivált éjjel az ágyban. Inogó fogak Fehéres, 
dagadt fog hús, vérzéssel. 

Száj-rothadás Zsebre(Schwammchen). Sebhedt nyelv, 
szájpadlat, foghús; heves szurkáló fájdalommal Nyálfo
lyás; láz-rohamokban is.. Mercurialis, bujakóros szájfeké
lyek, szurkáló fajdalommal Süly (Scor but) 

'l'arok-gyuladás, szurkáló fájdalommal, ha mercurialis 
sze1ek következménye is. Sebféle, égetö torokf Nehéz 
uyelés, mint valami daganat miatt Torokfekélyek Hörg
lob (Bronchitis) 

Keserü szájiz; savanyu, torokégetésscl; édeses sz~jiz. 
Undor a hústól; a kenyér sem ízlik, vagy savanyuságot 
okoz Különös vágy a föld, kréta, mészre. A tejet meg 
nem emésztheti, A vajas étel émelygést okoz. Evés alatt 
vagy után izzad>\ s; ebéd után teliség, lankadtság, izzadás, 
szívdobogás .. --- Sava11yu folliüföo·és· ueliöztahn"')'OZás · fel-

. b ' b ;::,, ' 
fölé toluló forróság és inger a hányásra; hányás ... 

Gyomor-f.. a gyomorsz~jban, ételnyelésben Osszchúzó 
gyomorgörcs Szúró f. -- Feszitö nyomás, szúrás a bal 
rásztban (Hypochonder); kivált ha lép; lép-daganat 

•1" ' ' . d l' ' 11 ílJ-Szuras, mm en epcsrc. 
Has-f mcghüléstől Puffadt has reggel. Gyakori 

has-csipkedés, metszés. Fekélyféle t: az alhasban.. Szú1ó 
f. a hasban, érintésre. Lágyéksérv a gyermekeknél is. 
lVIirigy-dag és gyengcdés Korgás, morgás a szelektól; fol
akad t szelek 

Szeli-bántalmak. Kemény szék; vagy- nyákos, rod
hadt szagu nyákos l:rnsmenés; emésztetlen székürülések 
Véres, erőltetéssel járó iüülések Viszketés, égetés a vég
bélben. Dagadt aranyeres csomúk, - minden székelés 
alatt vérzök 

Fájdalmas vizelés; hidegen menö vizelet; nyákfolyás, 
véres, genyürülés a vizelö-csöböL Takár (Tripper); utó
lagos takár Fel nem tartható vizelet; büdös vizelet. 

i 
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A fedi-nemző részekre nézve Gyula dt, dagadt, szo
rult elöbör; bujafekély (Schanker)-fele fekély az elöbörön. 
Függölyök Gyulasztó tökdaganat Hiányzó nemi ösz
tön és erectiók; vagy -- fájdalmas, maj,d görcsös éji erectiók. 
A nöknél szúrás a méhhüvelyben Egetó viszketés .. Seb
hedt szeméremtest Elnyomott hószám; - vagy kora hó
szám. Hószám alatt görcsök az alhasban Roszszagu, 
nyákos, felevo fehérfolyás. Barnás, rothadtszagu kifolyás 
a méhhüvelyböl. 

Rekedtség, m\tha, szúró torokfajással. Szúrás, kapa
rás a légcsóben, kivált sok beszélés után. f,égcsővész. 
Köhögés, scbféle fajdalommal a torok és mellben. Száraz, 
csaholó köhögés, kivált éjjel lefekvéskor. Megrázkódtató 
köhögés, felakadozó légzéssel. Rövid köhögés, fekete, aludt 
vér-kiköpéssel Fekélyes tüdövész .. - Sziszegő légzés kézi 
munka alatt Hiányzó légzés szívdobogással, lépcsökön 
folmenésben, járásban.. Rövid légzés 

Jlell-sziikület Mell-görcs Mell-szúrás Sebföle f a 
mellben Vértolulás a mellbe; belszorongás, forróság, 
Jzivdobogással.. -~ Cso111ós k:ernén,yedés a, uüi e1nlükben; 
emlő-enyészet 

Kereszt- és hát-f~jás, meghülés után Szúrás a válla
poczkák közt Nyak-fosz lfonalymirigy-daganat 

Húzó f a karoliban Összeveretés érzelme a folsü kar
ba.n. Húzó, sza.ggat6 f az alsó kar és kezekben. Alsó kar 
és kézremegés Durva bör a kezeken. Ujj-dag,mat, szúró 
fájdalommal. Hideg légben az ujjak elzsibbadnak, elhalnak„ 
Fagydag az 1\jjakon és kezeken Sömö1· az ujjak közt„ 
Hideg kezek 

Usi11-f: mint ficzamodásban. Hideg lábszárak és lá
bak Húzó, szaggató f a lábszárak és lábakban Nyug
talanság az alsó végtagokban, éjjel F~jdalom a felsö láb
szárban, midőn az iilésböl kel fel Fájdalom a térdben, 
me)y miatt uem léphet; térd-feszülés, sdn'ás. Térd csuklás; 
gyengeség Eiös lábikra-görcs éjjel, vagy reggel felé, vagy 
midün ülés után járni kezd; lábikra-rángás. Szúr ás a sarkban, 
lépdcléskor Büdös lábizzadás. Fagydaganat a nagy ujjon. 

Jeg)'Zék. Jlathatós e sze1: nagy adagban bevett n1er knI' kö,et·
kczn1ényei, innét e1ctl-') csúzos, köszvényes sat„ bántalni:tk ellen 
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Az?:.1f?lül e sze1 által gyógyítandó betegségek, kivona,tban -ezek, 
BuJakor, ha a me1ku1 nem használt; ha a bnja.fekélyek taplósak, 
vérzők„ Függöly (Feig\varzen)„ Csontbántalmak. Gonosz indulatu 
genyedBsek. Nagy vé1zéssel, hasmeué~ és szájhójngcsáklc1l fellépő 
t} phus„ Bujakóros ta.ká1, szemtakár .. Buja.kóros,' vagy ine1ku1ialis 
clnonicus torok-, :i.nondola-, szájpadlat-gyuladás. NJá.1folyás; me1:
kurial fogföjás nyá!folyússal kivált éjjel.· Chronicus máj-lob, máj
tultengés és sárgaság Fájdaln1as a1auyc1es vérzés„ l\íéh-rák„ Go
nosz indulatn fehé1·fOlyá.s, Fagyás, fagy daganat.Qt. 

Acidum pbospboricum. 
A ltllekre nézve Siránkozás, mint honvágy andalgó 

érzetében, Aggodalom a jövő miatt. Nyugtalan fejtörés 
betegsége természete miatt Csendes boszankoclás; 'kevés 
beszéd; nagy közönbösség Gonclolathiány; képtelenség 
a szellemi munkáki a. · 

A testre nézve átalában. Rángó, szaggató, húzó fáj
dalmak a tagokban. Köszvényes bántalmak 9lyféle füj
dalmak, mintha késsel vakar:nák a csontot. EO'etö szag
gatás a csontokban, éjjel Csontgyuladás; C8ont-d~g; csont
s:m Csont-görbülés ; hátgerincz. gör biilés. Angolkór 
Rásztkór os \hypochoudr ische) báutttlmak Gond, aggoda
lom epekecles, (szerencsétlen szerelem miatt is) okozatai 
elierl. Gyengeség; jó ueclvek vesztése, önfortöztetés után 
föjlöcl~tt baj,ok JVlirígy-tlaganatok - Ideges elgyengülés 
Elsovanyocl>ts Nagy 11yugtalansággal összekötött vér
pezsgés - A föjdal111ak átalál>annagyol>bak 11yugalomban; 
enyhülnek 111ozgáshtrn; az éji föjdalmak pedig nyomás Mtal 
szelidülnck ' 

Ulír-éizéketlensé.g Hernzsegés a b<lr alatt, miut a 
hansyáktóL. Vö1ys, égctö foltoka,tagoko11. Skailát-küteg. 
01 ba11cz. ],gy1rntsbafolyó köleshimlöföfo küteg. Rüh-h6-
lyagcsá~. Sömör Kelés. La,pos, fájdalomnélküli feké-· 
lyek, piszkos genyszivárgással. Vérző sebek fekélyek 
Régi, viszkeW fekélyek. ' · 

füibálom. Mély álom Álomban hadar ázás, rángás 
a kezekben, nyöszörgés, beszélés nevetés sirás éneklés 
félignyitott, elforgatott szemek ' SzorongÓ álm~k a hol'. 
takról. 

Láz, borzadozás, fázással, szomj nélkül, többnyire este; 

! 1 D 

vagy - fonősag este, szomj nélkltl, belszo10ngással; v11gy 
forróság, fázás felváltva Lapp~ngő idegláz; idegláz, ön
tudat nélküL Rothasztó láz Eji vagy reggeli izzadás 

Fej-kábulás, mint részegség után Fejfajás, reggel 
Legkisebb zörejre kiállhathí!l fejfájás. Nehézség a fojben, 
mintha vizzel lenne tele Osszeszorító, nyomó f"jfájás, ki
vált midőn gondolatok]:,a merül, vagy lépcsőkön jár, vagy 
middn fejét forgatja. Osszepréselő f az agyban,, . Szaggató 
fejf F~jszúrás a szemek fölött, vagy a halántékokban 
Lökő, rángó f a fejben. - Külsőleg, húzó f a hátsó fo} 
csontban Kopaszodás. 

Bágyadt, fénynélküli szemek. Nyomó f a szemben, 
oly érzéssel, mintha a szemgolyó nagyobb lenne. Hideg
ség érzete a pilla széleiben; vagy - égetés a szempillák
ban kivált világosságban Szemgyuladás Szemárpa, 
Sárga folt a kürthá1tyán. Könyezés Homályos látás, 
mint ködös idóben; rögtön támadt homály Fekete hályog 

. Üveghályog Rövid látás. Fekete csík a szem elött 
1 A világosság sérti a szemeket 

Fül-szúrás, csak harangozás, zene, sőt tulajdon ének
lése alatt Húzó f. a jobb fülben; görcsf A zenét, zörejt, 
beszélést nem tür heti Minden szó visz hangzik füleiben 
Nehéz hallás, messzi1öl Fi\1-csengés, zúgás, fülbúgás 

Orr-daganat, vörös foltokkal Külsőleg varras orr 
Orrpiszkálásra való hajlam Genyfolyás az on ból Rosz 
szag az orrból Onvérfolyás. 

Sápadt arcz; kék karikák a szem köi ül Arcz-forró
ság; feszítcl f, mint lm a tojás fehér'e száradt volna rneg 
arczán Arczviszketeg; küteg; sömör, Sz8raz ajkak; fel
repedezett alsó ajk Vams ajkak. Allmirigy-dag Oly
féle f: az alső állban, mintha a~ iziiletbö1 kiszaggatnák 

Fog-fájás, szaggatással Egetö f éjjel a metsző fogak· 
ban Elvásott fogak. Sárga fogak; az egyik odvas fog· 
ból erős vérzés Fájdalmas, dagadt foghús; vé1zö foghús 
csekély érintésre; csomócskák a foghúson 

Sebheclt száj-fajdalom ~ynlós nyák a szájban és uyel
vui. Égctó, szúró nyelvf Ejjel akarata ellen nyelvét ha
rapja. Nyelv-chLg, fájdalmas beszéléssel; mint moncbni 
szokús: az 011nn heizél Schheclt, fokélye~ szúj1rndlnt 
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S,ebféle torokfüjás, szúrással, klilönöseu étel-nyelésben. 
Osszehúzó f a torokgödörben Tmok-kaparás; harácsolás 
-- Rotl1a.dt, sava113rú szá,jiz. Evés után sokáig érzi az ét .. 
kck, különösen a kenyér izét. A kenyér tói undorodik; ize
keserü. Hideg tej, sörre van nagy vágya. Evés után gyo-

1. l" , .e "f , • , k 11 1 , 1 , , , IllOI -ll)l0111dS, te lSeg, l~J aJaS, re 8111et eU ata..LHllOS erzes 

Böfögés; émelygés; hányás 
Gyomor-nyomás, mint valami tche1 töl, rnár evés elött 

is; mozgásban szintén érintésre nagyobb, vagy kenyér
evés után. Szúró f a gyomorban, húzó fájdalommal, mely 
a keresztig hat Gyomor-égetés, vagy - hidegség érzete. 
Gyomorrák. 

A máj táján szor.itó nyomás; nehézség, vagy égetés 
érzete. 

Puffadt, feszes lias. Szorító hús f Nyomó f _a köl-
4ök táján Összehúzó f a belekben Jllietszö f rncúésben 
Egető f az alhasban Bugyogás a hasban, kivált tapin
tásra, vagy hajolásban. Haskorgás. Szelek Külsőleg, 
szúrás a bal hasizmokball; fúrás, ki és belégzés alatt.. A 
bal ölben szintén szúrás; a jobb ölben pedig bugyogás ér
zete, mintha ott sérv támadna. Lágyék-dag 

Csomós, kemény szék; vagy - méginkább gyakori, 
gyengító hasmenés. Nyákos, fohéres hamuszinü hasmenés. 
Fekete vérürülések és hányás (fekete kór, mor bus niger 
Hypocratis, melaena).. Akarat elleni hasmenés akkor, mi
dón csak szeleket akart ereszteni Székletét alatt az arany
eres csomók kidudorodnak Szaggató, csipdesü, viszkető 
f a végbélben. Székelés után, erőltetés. 

Vizelésre való erőltetés, csekély iirüléssel. Vagy -
erőltetés a hugycső és végbélben, bö, vizenyős vizeléssel 
Tej-szinü vizelés.. Vizelés előtt nyugtalanság, belszoron
gás, hasztalan erőltetéssel. Vizelés alatt égetés és erre 
nagyobb ondófolyás. A hugycsöben szúrás égetés Gör
csös összelmzatás a hólyagban, vizeletre való erőltetés nél
kül \hólyag-görcs). 

A férfi-!lemző-részekre nézve Viszketés, hemzsegés 
a férfitagban; nehézség érzelme, szúrás a makkban; hó
lyagcsák a féken Függölyök. Küteg a férfitag- és tök
zsacskón Gyulasztó daganat a tökzsacskón. Tökf érin-

' 

tésre Vájó tökf Tök-dag és feszes, vastag, kemény on
dózsinór. ~- Hiányzó nerni ösztön; erectiók, elhálásra való 
ingeI nélkül Gyo,kori pollutiók, kivált önfertöztetés után. 
Magömlés, kemény székletét.el alatt. A nöknél m6hpuffa
dás. Tisztulás alatt májf Fehérfolyás, hószám után, visz
ketéssel. 

Mell Rövid légzés; folytonosan nem beszélhet, mcll
gyengeség miatt. Mellszorongás. l\Iellnyomás; metszó f. 
Szúró f a mell oldalaiban Tüdügyuladás; ideges is. Tü
dő-vész A sziv t~ján égetés. Szívdobogás; álmában föl
ijed szivdobogása miatt 

Köhögés a lógcsőben levü ingertöl Köhögés hányás
sal. Köhögés, genyföle kiköpéssel, mellfájással Rekedt-

, ' l , , d ' seg nag,y i11erv Jen; gege-er esseg. 
Hemzsegés a !tát- és keresztben, mint a hangyamá

szástól. Gerinczvelö-.sorvadás. Küteg a nyakon, háton, 
válllapoczkán, mellen, érintésre fájdalmas Mirigy-dag 

Szorító nyomás a lrnrok, kezek és ujjakban. Rángó 
szaggatás a karok és ujjakban Húzó metszés a könyök és 
djja.kban„ Ren1egó gyengeség„ Durva, rá11czos bür a ke
zeken. Az ujjak elhalása. - Cso11t-dag a kéz-háton , 

Szorító nyomás a labszáral;, a lábak és ujjakban. Egetü 
szaggatás éjjel az alsó-lábszárban Viszkető i égi fekélyek 
az alsó lábszá10n Láb- és talp-égetés Láb-dag Fagy
dag a nagy ujjon Csont-daganat a lábszáron 

JegJ'Zék. E körüln1ények és betegségekben hasznos különösen 
ezen gyóg.vszei. Jó nedvek vesztegetése, hosszas bő izzadás, idült 
hasmenések által előidézett gyengeség. Leverő lelki indulatok :Utal 
okozott bántalmak Hiitclen növés okozta betegségek Gönélykor; 
angolkór„ l(öszvény. ~íe1cu1ia.l bántah11ak„ Csontlob, - lágyulás, 
-- gö1bülés, - daganat, - szu Nedves iüh, sö1nö1fCle küteg a 
test különféle iészcin„ }...,ekélyck, büdös ge1iyszivá1gással. Torpid 
jelle1nü typhns: gyengitő has111cnéssel ( ursenieun1111al fel' áltand6 
a.zon esetben, ha egyedül ne1n használna)„ Szen1pil1a-lob, bő nyák·
elválasztússal. 01r-bűz. Nehéz halla.s, idegláz Utáú„ ·Ajk-szárazság; 
nyUlós, tapadoz6 nyúlgyülein a szájban, eunek nagy szárazsága. 
inellett; iiyákos szájíz„ Gastricus, biliosus gyon101bántal1nak: nyá
kos, keserü szájíz, vastagon fedett fehér nyelv, hasn1cnésie va.16 
hajlam mellett. Kidudorodott aranyeres csom6k, kiállhatlan flíjda
lonunal; igen bö a1anyeres vérzés székelés alkalmávttl. Tejszerü 
,.izelés: nyerR lnís s;:agu vizelet, gerincz-, vese-ftl.jdalo1n, elsovíln-· 
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nyodas mellett. Gyakori pollutiók, ideggyengeséggel Pussiv méh
vérfolyás Gerinczagy-sorvadás, lehangoló szellemi okok, vagy 
pollutiók, kicsapongások következtében, Mellgyengeség: rövid lég
zés mellett, alig bir beszélni a szenvedő, Bénulati gyengeség a lábak
ban. Átalában különfiíle gyengeségben erősítő szer gyanant tekin
tendő a phosphoi, acidum 

Acidum sulphuricum. 

Átalában : leginkább a test bal oldala van szenvedő 
állapotban, Szabadban roszabbul érzi magát; valamint 
délelőtt és este kezdödnek leginkább a bántalmak Egy 
idöig növekedő, azután egyszerre megszünő fájdalmak 
Küleröszak: esés, ütés, nyomás sat.. után fejlődött bajokban 
hathatós, 

Viszketö, vörös foltok a bőrön; vagy vérfo!tokhoz ha
sonlók Szemölcsök Fagy<laganatok AnyaJegy (Mut
termal). Vérér-csomók. 

Késő alom és kora fölébredés Tag-rángások álomban 
Ijesztö álmok 

Láz; melynél a forróság tulnyomó Nyák-láz (Schlcim
fieber), Könnyen izzadás; reggeli izzadás, 

!lej-szédülés ülésben; szabadban elmnló, Oly érzés, 
mintha füst lenne a . fejben F~jnehézség, oly érzéssel, 
mintha az agy ki akarna esni Almoss~ggal járó fejfájás! 
oly érzéssel, mintha a fej szétrepedne,, Osszenyomó f a feJ 
hátsó részében, mintha esavamák Mindkét halántékban 
bepréselő f Fejszaggatás Hirtelen elmuló lökések a 
homlokban. Egyidöig növekedő, aztán egyszerre elmuló 
fájás oly érzéssel, mintha czövekct vertek volna, a szemgö
dör, vagy halántékokba,. Ilyféle lcfolyásu szúrás a fojben 
Kábító kopogás a fej jobb fülében, hajolás, vagy folegyene
sedésben., Üresség érzete a fejüregben Olyféle fejfájás, 
mint ütés után. - Külsöleg, oly érzés, mintha a f~j fe
kélyes lenne, Kopaszodás, 

Égető nyomás a szemekben, midön szabadban jár, vagy 
a szobában erősen néz valamire, Csipdesü, égetö f, könye
zéssel, olvasásnál.. Vö1 ös szemek, a világosságot nem sze„ 
retök Hosszadalmas szerngyuladás, Rángás ajobb, belső 
szemszöglctbcn, Ho1iuílyos látás, reggel. Rövidlátás, 

• 

• 
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Jliil-szaggatás Heves viszketeg a külső fülben, Ne
hézhallás, mintha valami lenne a fül előtt. Harangozás a 
fülben Zúgás, este, 

Orr-vérfolyás, este, ülés vagy állásban, Nagy nátha, 
melynél nincs szaglása; folyó nátha, 

Sápadt lli'CZ; pirosság, forróság az ar.cz jobb oldalában., 
Oly érzés, mintha az arcz feszes lenne, Osszeveretés érzete 
a járomcsontban; szaggatás az arcz-csontokban, az alsó áll
J:;an Sebféle f a szájszögletekben Börhámlásazajkakról 
Allmirigy·daganat, gynladás, 

Fog-fájás, leghevesebb éjjel; hideg által nagyobbodó, 
melegre enyhülő. Vásott fogak Foghús-dag és vérzés; 
fekély , 

Száj-szárazság. Edeses izü nyál nagy mennyiségben, 
Szájrnthadás; zsebre (Schwammchen). Száj-hólyagcsák 
Süly, Torok-fájás, szúrás nyelésben, Toroké1desség; ha
rácsolás Oly érzés, mintha a torok meg lenne dagadva 

Rothadt szájíz. A kenyér keserü és gyomrát nyomja,, 
Fris gyümölesöt láván, A kávészagot nem szenvedi A 
tbj szeleket, gyengeséget okoz, Minden ital meghüti gyom
l·át, ha bele nem kever szeszes italt, mely nélkül a csak 
tiszta vizet nem iha~ja Meleg étel után azonnal hideg iz
zadás, kivált homlok- és >ircz-izzadás Ebéd után nagy 
nyugtalanság; vájó, metszö f a hasban; szorongó f. a 
gyomor bf111. --- Savanyú, keserü felböfögés. Savanyu, ke· 
serü, sós izü, vagy édeses ökrödés Gyomorégés, Csuk. 
lás. Itmclygés, fázással; vágy nyákérzéssel a torokban 
Hányás; eleinte vizfélét hány ki, késöbb pedig ételeket 

Igen érzékeny gyomor. N.yomás, teliség a gyomorban 
Vájó f mint meghülés után Osszehúzó, vagy metszó gyo· 
morf.; szúró f Kellemes melegség a gyomorban; néha rög· 
tön megjele11<l égetés oly nagy mérvben, hogy megijed 
Vagy - gyomorhidegsé'g, petyhücltség, oly fájdalommal, 
inint ütés Után. 

I~getés, mindkét rásztban (Hypochomlern), ülésben, 
Szúu\s a miíjban, kivált belégzés alatt; bugyog•\s érzelme, 
Szúrás a lép táján, midön jobb oldalra hajlik; nyomás ál
tal elenyészik e f~jdalom; kopogó bugyogás e részben 

llas-rágás, csipkedés, este, éjjel, szorongó izzadással, 
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llfetszd f a köldök köi Ul, inkább a szabadban, mint a szo-
bában. Szlilfájdalomhoz hasonló f, keresztfájáss>il Me
legség vagy égetés a köldök t{\ján Puffadt has. Sok 
szél a hasban; haskorgás; morgás Szél kólika. Rángás, 
inkább a has fölületén. Kopogó, szúró, szaggató f. az ölben 
Kinyornulás a jobb lágyék t~ján, mint a sérvtöl Erősen 
kinyomuló lágyék-sérv 

Késztetés a szó ln e, eredmény nélkül Vizenyős, zöld, 
kásás, lrnslirülések. Habos nyákból álló hasmenés, vég
bélégetéssel; vér csíkoklrnl ellátott nyák-ürülések Fekete 
vériirülés és_hányás (fekete kór, morbus niger Hypocratis, 
melaena) Osszeaprított tojáshoz hasonló szék a gyerme
keknél Igen büdös, rothadt szagu hnsmenések. Arany
eres cson1ól{, szt11·ással, égetéssel. , 

Csekély vizelés, égetéssel. Albndó késztetés a vize
lésre és mindenkor az utolsó cseppürítéskor heves metsző 
f. a csdbe11 Vizcnyös vizelet; vékony nyák-ülepzettel 
H?lyag f, ha azormal nem vizel. Nyomó f a hólyag-nyakban, 
mmtha minden kitolódnék; mi miatt czombjait összeszorítja 

A 11t~1nzörészei,1e nézve J(özösiilésbc11 n1i11de11 élve
zet nélkül megyen el a mag; közösülés után égetés a cső
ben. - A nőknél nagy inger az clhálásra. Kora, bő 
hószám Tisztulás előtt, mellfojtogatás; hószár,n alatt szú
rás a has és méhhüvelyben. Magtalanság. Egetö, csipö 
fehérfolyás; vagy mint a tej; vagy véres nyákfolyás a méh
hüvelyböl V <frfolyás. 

li>gcső. Rekedtség; szárnzság, ér·clesség érzetével a 
torok és légcsőben. Fájdalom a gégében, nehezen beszél
hetéssel Köhögés a szabad légtöl Rövid, száraz köhögés 
Köhögés, nyák-kiköpéssel Régi vérköpés; vérhányás. 

NJell-szükület. Nyomó, foszítú f a ball mellben Szú
rás a jobb mellben. Gyakori mell-égetés Szivdobogás, 
belszorongás nélk-1il. G3ra.Jco1i, heves sz1írás a szívben„ 
Külsőleg, mellcsontf, rnint ütés után; mellcsont-égetés. 

Hereszt és hát-föjás, mint összeveretés után, vagy 
mintha sebhedt lenne.. Metszú f: a vállak közt, éo'etésseL 
Ifat-fosz. A hónalymii igyben fokélyféle f 

0 

A jobb líarban, húzó, görcsösen összehúzó f irás alatt. 
Nehéz karok R.ángó szaggatás a. jobb karban Feszítő f 
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a könyökben Kékes foltok az eldkarnn 
zekben; lökö f a kézcsontokban, írás alatt. 
izületeiben. Fagydaganatok az ujjakon 

Szorító f a ke
Szúrás az ujjak 

Hajlam a lábszárak elzsibbadására.. Lábszár-nehézség. 
l\Letszö f. a felső lábszárban. F~jdalmas térd-gyengeség, 
tompa szúrással; lökö f a térdben. Vörös, viszketö foltok, 
az alsó lábszáron. Feszesség a bokában. Összeveretés ér
zehne a talpban, lassankint növekedő, aztán hirtelen elmuló. 
Láb-daganat. Szaggató, szúró f. a tyukszemben. 

Jegyzék. E ?ze1 küler~szak: esés, ütés, nyo1nás sat. bajokban 
ha.sznos, ugy; m1nt a

1

z arn,ic<;'„ Az9nfölül e kö1ülmények intenyk az 
acrd. sulphu11cum valasztasa1a„ EO'etések (VerbrennunO'en) EJ'i és 

1. l ' . d' k A ' 0 
' ti iegge 1 tu sagos lzza aso ,. pro, kekes bőr-foltok. \.Verlhofféle 

foltok A test több helyén támadó tompa fájdalom, mely lassaukiut 
nÖ'i·ekedvén, hirtelen elenyészik. Gyengeségcrel fellépő, rothasztó 
l~~~~oz, közeledő lázak; typhos~s, ~othasztó l~z, Stlly. Savanyn fel
bofoges, savanyu folyadék-hanyas, gyomor-égetés; nyálfülyá.s; 
gyo11101 gö1 cs; l~!~fájtlalo1n; szülfájdalon1hoz hasonló f~jda10111 a 
hasban kereszlfaJassal; melegség érzete a köldök körül; puffadt 
h~s; szélkólik.::; büdös, !'ekcte hasmenés; csekély vizelés; havitisz
tdl:is nagy ine1 vben; teJSZOlÜ fchérfolyás, néha éa-ető csipő fUjUa
lon1111al l(özösülés ininden élvezet nélkül; a nőknél nagy inO'~l az 
clhálás1a„ Iiekedtség, é1·desség érzete 1ncllett; rövid, szá.1az köhö
gés; clnonicus vérköpés, vérhányás„ Szivdobogá.s belszorongás nél
küf; gyako1i heves szur ás a szívben„ Mellcsontfájdalom, n1int ütés 
uta.n, 1nel1csont-égetés, Mell-szűkület (Engb1üstigkeit) 

Aconitum. 

, A lt\lehe nézve Nagy izgatottság, nagy nyugtalan
sag; sehol se falál ll) ugtot, keriili az embereket. Halál
félelem bekövetkezendö bizonyos képzelt szerencsétlenség
töl, melyet ö elöre érez, de azért sziikséakép be nem kö-
vetkezik. " 

A testre nézve átalában Az a e o ni t kizárólagosan 
csak a vérre hat; ennek izgatotts>lgát lecsillapítja, leha.n
golja. Azért meglepő eredményt mutat a lobos lázak 
kezdc_tén, localisatiók (például tüdőlob) kezdetén; meggá
tolja néha a kezdó legveszélyesb betegségnek további fej
lodését; különben pedig armak szcr·encsés lefolyására nngy 
hatalmat gyakorol ' 



i26 

E szerint áta.lában lobos (gyulasztó) lázak, ---- a test 
barmelyik organnmában (tüdökben, belekben sat) nrntat
kozó lobos állapot kezdetén kitünöleg müködikaz aconi t; 
aconit után oly szert választván, mely a jelenlevő, kifejlö
dött betegség symptóm/tinak és egyéb körülményeknek 
speeificc megfelel 

Hasznos, ineghitlés, harag után azorn1al \T é1111es 
egyéneknél különösen müködik 

Az aconit feltünobb kórjelei átalában ezek: nagy 
nyugtalanság, szivszornlással; haragosság; ijedezés; különö
sen pedig: száraz, forró bór; forróság főleg a fej és 
arcz han; d nzzad t vörös, forró ar ez; nagy szomj uság. 

Ezen kórjelek jelenlétében adjunk mindenkor azon
nal aconi tumot, hármiféle betegség kezdetén~ és ennek 
további fejlödését gyakran meggátolandjuk; vagy a már 
kifejlődött nyavalya szerencsés lefolyását eszközlendjük, 
aconit ntán adandó más specificus szerek által. Acutus 
köresetek kezdetén, az elöhb különösen említett symptómák 
jelenlétében, csakugyan nélkülözhetlen szer az aconit 

A test egyes részeit illetólcg, az aconit kórjelei e kö
vetkezenclök 

A bőrre nézve: csúzos, köszvényes bántalmakban tá
madt vörös, forró, fényes daganat, a test különféle részein. 
A megsértett részeknek forró daganata Orbáncz (bella
donna elött} Heveny (acut) kütegek kezdetén 

GJrulasztó láz: erüs, SZ}Íraz forróság; égetd, száraz bör; 
nagy szornjuság · 

Fej-fájás, vértolulással Nagy vértodás a foj felé, arcz-
forróság és pirosságga1 A homlok táj:íu teliség, nehézség 
érzete, rni11tha valami a, homlokon ki alrnma tolului. Szúró, 
1 - f' "f". ' " ' 1 1 ' 1 ' l ' ' 1 ' 1 ,{01)ogo CJ a,Jn.s cizec e ges, szen1e sötetcc es, cn1c ,ygessc . 
Agygyuladás, heveny agyvizkór elején 

Szem-gyuladások kczdet.é:n, nemkiilönben kezd<i szcm-
pilla-gyuladásokban 

(lril-zug>Ís az oda toluló vér tol 
Orr-vérzés, különösen vérrnes eg.;réneknél 
Duzzadt, piros, forró arcz 
Fog-fájás, vértolulással a fej fölé. Congestiv fogfájás, 

kivált fiatal, vérmes, élénk egyéneknél. 
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Száj-szárazság N~yelv-égetés, szúrás 
Torok-gyuladás, erös lázzal 
Keserü szájiz. Semmi étváoy Undor Égető, olt 

hatlan szomj '°· 
. .. °.kr,ödés, mely á}tal ~d;ses víz tolul fel szájáha Üres 
felbofog:sek Csuklas, kivalt reggel. Hányásra való kész
tetés (zsnos, vagy édes étel után is), átalános forróság mel
lett N3{tk-, epe-, vér-hányás 

, Feszítő, vagy ny?mó f a gyomo!'ban; mintha kö nyom
na., Hev~s i;yomorf~Jdalmak, étel, ital után. Gyomorgyu-
ladas kezdeten. · · 

N , f "b 
M

,.
1 

byomo · a illfiJ an, szornngó, kimaradó légzéssel 
l aJ- 0 . 

Bél-gyuladás kezdetén Vértolulás a ha~ban Kidu·
dorodott, gyuladt aranyeres csomók 

Szék-szorulás, heveny-beteo·séockben · vagy fehér szék--
ürülések. Vérhas kezdetén. " " ' · 

Vörös, forró vizelet.. Hólyag-aranyér! 
Igen bö havitisztulás, kivált vérmes nöknél. Elnyomott 

~ószám,, bővérü; élénk, fiata.I, ülő életet viselő leányoknál.. 
1 e'.'hesseg alatti bántalmak, különösen félelem a haláltól 
Te,J-láz; gyermekágyi láz. 

.. L~g-~s~.' Röv!~' száraz köhögés a légcsöben levö inger. 
to,l,. kulonosen e.uc); meghülés után. Grippe, gyulasztó 
km'Jclek mellett. Alhártyás torokayík kezdetén. Vér kö
högés; vérkö1)éR; ·vérhány.ásban elei~t.e azonnal a.dandó 
, Hlell-_szú,rás, vagy szúrás a mell oldalaihan, na gy forró

sag, szom.Jusag, száraz köhögés mellett: tüdü-lob oldalnyi
lalás kezdetén Tiidö-vértorlat (Blutconaesti;n) Sziv
gyuladás Szivdohogás, nagy belszorongás~ átalános forró
sággal. Szivdohogás, fiatal, vérnies egyéneknél kivált iilö 
életet viselölrnél. ' 

, , . Szúró f a hátgerinczhen, móly légzés alatt nagyobbodó 
FaJdalrnas fesz a kereszthen F~jdalrnas nyak-fesz 

. Jegyzék, Az ~conit l'.'ghata!masl; lobcllcnes gyógyszei; azért 
n:_1n,~e..i1 gy~ladas elso sta:I1u.1na.h::·1~ a~onunl adandó .. Igy-a 
k,~lso gyuladas?kban, melyek Jc!CI: a vmosseg, daganat, melegség, 
faJd.alom_; :;- .~zmtén a belső gyuladások kezdetén, melyekről min
<lcnutt ku!onosen tAszek említést n1unká1n 1ná.sodik köt,etében„ Ha.sz-
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nos a test különféle iészeiben előfür-duló a-c ti v cong estiókban ide 
ta.rtoznak: az ilyetén conaestionalis fcjfajás, fOgfájas, nehéz fogzás, 
szivdobogás, haemo1rJ1oidiI conaestiók a végbél, fej sat„ felé, rög
tön (példaul ijedés által) eliiy~mott h6szám következtében fejlő
dÜtt congestiók,. Hasznos az activ, exőtelji, vérfolyásokban, 
niilyenek: az ilyetég orr, tüJő, méh, végbél-véifolyás„ Hasznos a 
f OI'I ó 1 ázak b an„ Atali-iba.~1: száraz forróság, vé11)ezsgés eseteiben, 
n1indeukor helyén leend az aconit. Ne1nkülönben meghülés után 
bevevén azonnal aconitot Óiánkint, ez által szá1ntalan nyavalyána.Ic 
veszélyes f~jlődését szerencsésen meggátolha~juk több esetben.. 

Agaricus. 
A lélekre nézve Kedvetlenség a beszélésre. Nagy in

gerlékenység; haragosság; semmi kedv a munkára, kivált 
szellemire, mely után vértolulást, forróságot érez.. Feledé
kenység Elmebetegség, vakmerőséggel Buja gondolatok 
Különös szenvedély a jóslás, költésben. 

A testre nézve átalában Fájdalmas érzékenység az 
egész testben Húzó, szaggató f. kivált nyugalomban, ülés, 
vagy állásban; mozgásban elmulók. A fájdalmak vagy 
bántalmak keresztben jelennek meg, azaz: a jobb karban 
(például) és a bállábszárban mutatkoznak Fagyás. Nagy 
lanlrndtság; gyengeség. Nehéz kór. Rángások; görcsök; 
melyek elmulnak, mihelyt elalszik Vit-táncz. Rezgdrj 
(delirium tremens) Osszevcrctés érzelme a csontok és izü
letckben 

Bik·égetés, viszketés, vörösség, mint fagyás után 
Köleskásaföle, fehér, viszketü küteg. Fagydaganatok 

Nappali, ellenállhatlan alom; éji álmatlansúg álomza
varó kiilönföle eszmék miatt 

Láz. Nagy fözékonyság.. Átalános, vagy részletes fa. 
zás, a végtagok hidegsége, arczmelegség mellett. Forróság, 
rohamonkint meglepő. 

Fej-szédülés, kivált. reggel, vagy szabadban; gondol. 
kodás utún, fejcsóválás ált.al enyhülő Fejfájás, fojhideg
ség érzete mellett. Fej-nehézség, szaggatás, nyomás kivált 
a homlok, a lrnlántékban - Kiilsi\leg, igen érzékeny fojb<ir; 
viszketeg; jéghidegség érzete. .. 

Szem-f~jás, nyomó, vagy égetö, viszketö. Osszehúzott 
szempillák Sziinetnélkiili nyák-elválasztás a szöglctekbe:r 
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Szerm áugás. Duplalátás Fekete, barna foltok látása. 
Kezdó fekete hályog 

Ful-viszketés, ~getés, mint fagyás után 
ircz-égetés, viszketés, vörösség, mint fagyás után 

Fájdalmas foghús-daganat 

Sziij-bűz Sebfüle sz~j-f. Nagy éhség Nyomó f. a 
gyomorban, a bal rásztban Szúróf a lé1J ésmáiban kivált '] l' , J J ' Jne .Y egzes Jen 

. ~as-.csipked~s; korgás tizelés alatt oly érzés, mintha 
a tolyo vizelet ludeg lenne. A férfi nemző 1·észekre nézve, 
folytonos ercctiók; uagy ösztön az clhálásra vaay ellenke
zóleg Elhálás után nagy gyenaeséa, izzadás o. Onfertüz
tetés ( omrnie) okozfa bántalmak Gerinczagy izgatottsáa 
( spinal-irr itation) " 

liégcső. Gyakori késztetés a köhögésre, mely által 
nyákot golyócska fonmíban köp ki 

Niell-szorongás ; nehézség. Szivdoboaás állásban, 
l\1ell-vizkdr "' ' 

Ősszcveretés érzelme a !1ereszt és végtagokban Csú .. 
1':'" fájdalmak Csontfájdalmak a kal'ok és lábszárakban 
Eg_ctés, viszketés, vörösség a lábujjakon, mint fagyás 
11tan 

J~gyzek. A.zon különösen jelle1nző körühnények, 1nelyekben e 
gyógyszer indikálva van, ki1-onatban e következendők„ Rángások 
és görcsök„ Szaggatás a kezek és híbak csontjaiban, kivált nyuga
lon1ban, 111ozgá.sbau cl111ulók. F4jdalo1n a fejben, 1nintha szöget 
ve1tck 1olna bele. Látza.la1. I(clle111etlen iángások a sze1ngolyó-· 
han; gyenge látás„ Geiincz-fajda.10111; kezdő ge1inczcsont-lágyulás 
és innét eredő végtag-hénulutok. Fékezhctlen v~igy az elhálásra; 
közösülés után nagy gyeugeség; nagy ingei a közösülésre, hiányzó 
tehetség ine]lett, 

Aloe. 
A test egyes részeire nézve ezek itt a fö symptómák: 
l'értolulk~ a fej, mell és kivált az alhasban. · 
A máj táján kellemetlen érzés, forr óság, feszítés, nyo

más, egyes szúrások l\foj- és lép-dag, keményedés; epe
kövek. Epés, nyákos állapot. Sárgaság. 

Has-puffadás, fökép ebéd után.. Vé1pangás és innét 
eredö aranyeres mozgalmak Szöllöfürtkép apró csomócs-

Argenti Hrtrrnnsz Ü) Ófr)· I 9 
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kákbau kidudorodó aranyér ForróRág az aranyeres cso
mókban 

Epés szék, de nem vizenyös; rothadtföle, sajátságos 
szagu.. Nyákos székürülések Fehéres hamuszinü szék 
Székszorulás a belek zsongtalanságától Allásban oly ér
zés, mintha széke akarna lenni. 

Vizelés alatt egyszersmind késztetés a székre; sáfrány
szín ü vizelet 

lllell-fájás oly érzéssel, mintha a f a csoút és hús közt 
föszkelne Mély légzés afatt. is faj elöl a mell Mellszo
rongás Vértolulás a mellben. 

Kereszt-fájás, a medenczéig vonuló, este növekedö és 
komolyságot okozó Nyomás, nehézség érzete a kereszt
ben, ülés alkalmával, - mozgás által enyhülö; e nehézség 
érzete a kereszttül a medenczéig, innét a végbél folé vonul 

Jegyzek. Azon jellemző köi ülményck, melyekben e gy6gyszc1 
indikálva van, kivonatban ezek. Vértolulá.s a fej, inell és hasban 
Máj- és lép-bánta.l111ak; epekövek; epés, vizcnyes, iothadt szagn 
hasmenés; has-vér telj (plethorn ahd} Megrekedt aianye1cs, havi 
vé1folyás. E1nyon1ott. vizclét:i; F.áf1ánf'zinü viz(~let 

Alnmina. 

A lélekr1\ nézve: szomoru, leveri> gondokkal való fog
lalkozás. Nyugtalanság, bclszol'Ongrís, félelmesség. Vál
tozó kedély Unottság, semmi kedv a foglalatosságra. 
Nagy szórakozottság. 

A testre nézve átalában: ös,;zelnízás érzelme a bclszer
vekben. Nyák-hártya. bántalnrnk. Evés után sulyosbul
na.k a kór'.ielek A szabadban valö járás után lcverettség, 
elfáradás A beszélés eröltctésbe kerül, bágyaszt. Aka
ratelle11i i11ozg·Hsok, rángások, görcsös ne\retés. Gör,rél:y 
Fázékonyság. 

Bőr-bántalmak: holdváltozáskor gonoszabbak 
Nyomó fájdalom a homlok t~ján; szúrások az agyban, 

hányással; fej-forróság 
Szem-égetés felébredéskor; könyezés; gyakori nyák

elválasztás; homályos lát.ás, mely miatt szemét minduntalan 
töri\lgeti; bandgyalság 

„ 
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Legérzékenyebb fogfiíjás rágás alkalmával; oly érzés, 
mintha a fog inogna, vagy hosszabb lenne. Foghús vérzés. 

Sok nedv a szájbmí; nagyobb nyák-elválasztás. Sós 
izü nyál 

Nehéz nyelés, mintha a nyelcsii szűk lenne Torok
lob Sok nyák, mely har ácsolásra késztet, nehéz folszaka„ 
dás mellett. 

Épen semmi éhség, semmi étvágy; a húst különösen 
utálja · 

Nyomó vagy sebféle f~jdalom a gyomorban; szur ás a 
májban, szintén a lépben - Bélgörcs csipkedés, szagga
tás, testborzongással: meleg borogatás által enyhülö 

Felfovott has, kivált evés után. Morgás, dörömbölés 
a hasban. Kitoluló, szintén kiszorult sérvek 

Vcígbe!-tétlenség, mely miatt a puha szék is csak ne
hezen üríttetik ki. Szék szorulás, kivált mesterségesen táp
lált gyermekeknél Végbél-viszketés, vakarás álta.l nö
vek:edö. 
1 A förfi-nemzörészclnc nézve. Gyakori ereetiók fekvés 

vagy iilés alkalmával Magömlés b1,ja álmakkaL Tökke
ményedés taká.1 után. Idült takár. - Nóknél igen csekély, 
1 övid tisztnHs Fchérfolyás, mint az átlátszó nyák, vagy 
a hüsviz. 

Heli-összeszmítás, kivált hajolt helyzetben; felegyene„ 
scdés által clmuló, vagy ha szabadban jár. Szívdobogás, 
rendetlen, majd gyengébb, rna.jd erösb veréssel 

Koresztföjíls nyugodt helyzetben Hát.fájás, mintha 
iisszeveretctt volna Gcrinczvelii - sorvadás Hát-füjás, 
szúró, metszü fájdalommal; vagy mintha forró vasat szúr
nának a gmincz alsó részébe 

Fájdalom a karokb>tn, ha függnek, vagy kinyujtatnak; 
nagy gyengeség, bénulás érzete. Hideg, gnbanczos, fölre
pcdezett, k:ö111131en ,rérzö k:czck Szngg·atás, vng.Y l1e111zse
gés az ujjal{ban 

Fájdalom a csi11hen innét, erüsb légzés alatt, a keresztig 
terjedó Szaggatás a lábakban kivált fekvés, ülésben és 
éjjel Térdf~jás, a sarkig terjcdü.. Lábikra-fájás; menés
ben összehúzó; gyakori összeszorítása lábikrában; fájdalmas 

9 ,, 
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érzékenység a talpban, ha reá lép; a vastag lábujj viszke
tése, vörössége, mint fagyás után. 

Jegyzek, Kivonatban, e jellemző körülményeknek folel meg az 
alumina .. Női idegesség; ideges ~ejfájás .. Bandgyalság. Fogfajas a 
terheseknél. On-bűz .. Grippe. Olomkólika .. Székszorul:ls szopós 
kisdedek, vagy szoptató nőknél, de kivált azon csecsemőknél, kik 
inesterségesen tápláltatnak. Hányás, hasn1enés a kisdedeknél. Ge
rinczagy·-sorvadá.s 

Ammonium carbonicum. 

A Jélekre nézve.. Nagy belszorongás, mint elkövetett 
bün után délután (5, 6 óra;kor) Nyugtalanság, mely miatt 
sehol sincs maradása. Eletuntság Haragosság Félel
messég. Feledékenység. Szórakozottság 

A testre nézve átalában. Oly fájdalom, mint a fokély
töl vagy ficzarnodástól. Csontgörbülés és egyéb görvé
lyes, angolkóros bántalmak. Mirigy daganatok Inkább a 
jobb, mint a bal oldalon léteznek a bántalmak Szabad 
légben mutatkoznak és nagyobbodnak a bajok. 

A bőrre nézve A test felső része skarlátvörös Vö
rös szinű sömör, égető és' viszkető szemölcs. 

Fejfájás émelygéssel Teliség érzete a homlok ~ájáu: 
Fejfájáskor oly érzés, mintha a homlokon ki akarna JOmn 
vagy mintha a homlokot szétakarná repeszteni Petyhüdt
ség ér;zete az agyban, mintha viz lenne a koponyában. 

Egetö fájdalom a szemekben Könyezés, kivált a jobb 
szem gyakori könyezése. Szürke hályog 

Hibás hallás, mintha messzil'öl lövést hallana. Fiil
bllgás, vagy oly érzés, mintha valami a fül elött állana. 

Gyakori orr-vérzés, kivált ebéd után Orr-dugulás, 
főkép éjjel Erős, hosszadalmas nátha. 

Heves al'cz-fájás jobb oldalon. Viszketö arcz--küteg. 
Fölrepedezett ajkak. 

Jlogfájá.s tisztulás alatt Elvásott fogak. Könnyen 
mozgó fogak 

Hólyagok a nyelven. Sok sósvizféle nedv a szájban; 
mindnntalani köpködés. 

Nehéz nyelés, mintha idegen test által lenne gátolva, 

1 
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Seb fele fájdalom, kaparás a torokban. Szárazság a to
rokban. 

Ellenszenv a tej iránt; fékezhetlen kivánság a czu
korra.. Azonnali jóllakás, de nem sokára nagyobb ,éhség. 
Felböfögés, néha puszta szelek, máskor étel-izú. Emely. 
gés; hányás; vérhányás . Fölfelé toluló gyomorégetés. 

·Gyomorfájás csekély él'intésre, rnha nyomás által Ebéd 
f!Jlött, vagy után arczforróság. Gyenge emésztö tehetség. 
Egetö, füró, és szllró máj-fájdalom. 

V~gbé!-viszketeg; végbél-szakadás Aranyeres csomók 
Székletétel alatt, vagy azonkivül vér-ürülés. 

l'izelésre való késztetés, kevés vizelettel; ~jjeli vizelés; 
a gyermekeknél akarat elleni vizelés 

Gyakori magömlés majd minden éjjel. 
Tisztulás alatt nagy kcresztfájás, fázékonyság, fogfájás. 

Csipös, égetó, vizenyös fehérfolyús 
Rekedt torok, alig tud egy szót szólani Köhögés 

sok nyák-kiköpéssel; véres nyák-kiköpés Kezdó ti\dií
vész Mell-szorulás. Rövid légzés kivált fölfelé menés
Hm Mell-égetés, szllrás Szivdobogás , nyugalomban 
hallható. 

lfát.fiíjás mozgás alatt Keresztfájás, hllzó füjcL Nyak
mirigy-daganat; golyva. 

Megmerevedett, hideg karok és kézujjak Görcs a 
karokban, hátrafelé huzó.. 

Nyugtalanság a lábakban. Fájdalom a czombokban, 
mintha ott a veló rázattatnék ülés, fekvésben Szaggató, 
füró térd-fajdalom Szoritó fájdalom a lábikrában, mely 
miatt járás közben meg kell állania Hideg lábak kivált 
lefekvés elött A vastag láb-njjban oly föjás, mint fa
gyás után. 

Jegyzék. E szer átalában tor pid egyéniség, tor pid jcllcmü be
tegségekllek, pracfc1ente1 nőknek és ülő életet ';iselőknek, felel 
n1cg leginkább. Azon betegségek, azon körühnényck, n1elyekbcn 
indiká.Iva van, kivonatban ezek, Qyengeségből származott hysteria, 
hypoehondria. Ideges gyengeség. Ebmszunnyadozó allapot .. El:llélt
ság, Toipid jcllcn1ü kütegek; ilyetén inclulatu köszvényes, csúzos 
Ietételek„ Gonosz indulatu váltól:tz, hosszas hideggel; rothasztcJláz. 
Rezgőrj (delirium tremens).. Igen bő vizelés; húgy-áI. 1Iavitisztu19.si 
rendetlenségek Fehérfoly:ls. Hasdobkór. Haspuffadás a szelektől 
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Fenés to1oklob .. Foly6 úá.tha Tüdő és légcső bá11taln1ak: i<liilt 
c~ta11 hus; tüdő-, légcső-\ ész, sorvasztó izz:-u1á.ssal. Gö1 cs-fullado
zas (~sthma) Különösen tehát a légzésbántalmakban hel.rén leend 
e gyogyszer; azonfölül Iákféle, fenés (o>ano·tacnös) fekélyek; lut1·i-
t . t l' . ! b b 1sz ·U asi xendetleilsegek ellen. I--Iasznósnak találtatott egyszersmind 
gombák által történt mérgezés esetében, 

Ammonium nnn·iaticnm. 

, A lélekre nézve,, Hajlam a sírásra. Ingerlékcny
seg: haragosság Akarntelleni ellenszenv bizonyos szemé· 
lyek iránt. ' 

A testre nézve átalában Állandó vérpezsgés, Hir
telen t~madó gyengeség ebéd, vagy sétálás után, 

, f,azas rohamok több forróság mint hideggel Éji iz
zadasok 

llojfájás, mintha 
néha bel-forrósággaJ 
róságg~l 

tele volna a fej, napjában tóbbször; 
Nyomó f a homlok táján, itteni for-

!<:getö f. kivált a szem-szögletekben Homályos lá
tás, mmt ködös időben. Szálldogáló pontok és foltok a 
szem előtt, 

.Orr··dugulás, Nátlrn, duzzadt vörös orral· erós 011-

f, . ' ti. ' l· ' , U.JaS u an ürrttet retik ki a vastag, sárga anyag csak nz 
egyik orrlyukbói , 
. .. Semmi étvágy, semmi éhség az eledelek természetes 
IZok mellett Keserü, savanyu szájiz. Nagy szomj Gelísz
tah ugyozás, 

Szúrás a lé11 táján 
Csipkedés a lrnsbmr kivált a köldök körül u\következó 

hasmenéssel Felfuvott has. ' 
Sebféle fájdalom a véO"bélben 
A lé " ' G"i 1 ·' 1 ' l' , 'gcsore nezve. · ya zor1 laracso as, inely által 

nyak-darnbocskát köp ki. Erös, száraz köhögés. 
Uellszorulás kézi munkák alatt l\fell-nehézséo' mclv 

miatt meg kell állania, midün jár Melszorongás"' MelÍ
szúnls, légzés- vagy eliírehajolásban, 

Jéghidegség a li:ítban. Megmerevedett nyak, vagy 
kereszt, Honaly-mirigy-dagmmtok 

{ 
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Smggatás; pezsgés a l•éz- vagy láb-ujjakban Lábfej
hidegség Szaggató vagy sebféle fa sarkban 

Jegyzék„ Testileg tunya, vékony csontu, ritka haju, görvélyes, 
- lelkileg lomha egyének gyógyításánál különös figyelB1nre méltó 
e-sze1: ha egyéb tekintetekben is indikálva van,. Azo11 indikátiók, 
in,elyeknél fOg\'a e szc1 alkalinazandó, kivonatban ezek .. Nyákos 
állapot: tüdő-, gyomor-, bél-catarrhus., Göi vélyes daganatok Máj-
1néh-dag. Sá1gasá.g„ Skorbut. "Th1óros lát-to111pnlás 

Anacardium. 
,\ lélek1 e nézve Szorongó aggódás a JOVo miatt; fé

lelem a veszélytöl Bizalmat)anság tulajdon er~jében, 
csüggedés Embe1gyiilölet Erzéketlenség, .közönbösség 
Semmire sincs kedve, Komoly tárgyak fölötti nevetés 

A testre nézve átalában Czövek gyanánt nyomó fáj
dalom Időszakonkint megjelenó bántalmak Sokféle bán
talom evés afatt elmulik, de néhány óra mulva ismét vissza
tér Ülésben jól érzi magát, <le állásban nyugtalanságot 
é1ez tagjaiban, belszorougá..st 
1 Nyomó fej-fájás, mint a czöveHól Szaggatás a foj 
hátsó részétcil a lrnlánték és homlokig, kivált erőltetett 
munka után A halántékoklmn át.ható hasüás az agyve
löig JYiozoás ala,tt növekedö fojbántalmak 

A szm~ és szemhéjak közt oly érzés, mint valmni idc
oen testtől Nyomó f a szemgolyóban Oly érzés, mintha 
dörzsölné val;1111i a sze111tel{ét Szern-l10111úJ:vosság és 
o·,:rengeséu 
"' G " 1 , · ' · f · 1 f'' "d 1 · Jc k '1 örcsös, ö..,sze 1ur.o, o~~ze:::;zo11to u - HJ a 0111. e e .Y-
féle f a nyelésnél észlelhetó, szintén a fogak összeszorításá
nál Majd tompa, majd igen élénk hallás 

Száfbüz, néha anélkül, hogy az illetci észlelné Nyelv
nehézség oly érzéssel, mintha a nyelv dagadt lenne, mnét 
nehéz beszélés, néhány szavak nehezen ejthetök Viz-gyü
lem a szájban 

Ir · " • E ' t' f ' ' Gyc11101·ter \.CSeru szaJ-lZ. ~·ve:s u nn arc.z orroshg _, -
hcltetés érzete, foltuvott has mellett Jtmelygés kivált 
reggel. Szúrás a szivgödörben leginkább belégzés alatt, 

Nyomás a m:\j táján kivált evés után. Szúrás belég-
zés alatt a has jobb, vagy bal oldalában Tompa f. a köl-
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dök kö; ül, miut a czövektöL llasfüjás a szelektül. Szün-· 
telen haskor gás. Gyakori l'izelés, mindenkor csekély meny
nyiségben és oly tiszta mint a víz 

Közösülés alatt semmi élvezet; közösülés után végbél
viszketeg.. :Éji magömlés buja álmak nélkül. 

Nyomó f a mellben mint a czövektöl. Szúrás a mell 
bal oldalában, mely az ülésből való fölkelést gátolja. 

Szúró f a váliakban.. Nyak.feszesség; ny;ak-nyo1mls, 
mint valami nehéz tehertöl. Kéz-remegés Eji viszketés 
a tenyeren, az ujjakban. 

A jobb tompo;·ban mozgás alatt roppanás; mintha ki 
lenne ficzamodva.. Nyomó f a czombokban, mint a czövek
től. Nyugtalanság ülésben. Nyugtalanság a térdben fe
szesség érzelmével, mintha k(jrül lenne pólyázva, ülésben. 
Összeszorító f a lábikrában Osszehúzó f a sarktól a lábik
ráig Talp-égetés. 

Jegyzek. E szer átalában ideges, epés, cholericus egyéneknél 
figyelembe veendő .. A köi ülmények, melyeknél fogva indikalva van, 
kivonatban specificp, ezek Gyenge e1nlékező tehetség; elme-gyen
geség; elme-zavar szomoruság következtében. Gyomor-gyengeség, 
felfuvodás a szelektől hypochond1iacus egyéneknél. Máj-bántalmak. 
Mell-görcs; hystericus mell-görns, sírással végződő, 

Angustura. 

A lélekre nézve. A tréfa érzékenyen ha.t rá; a meg· 
bántás könnyen elkeseríti. Kislelküség, Nagy elevenség 
kivált délntán. 

Az 
VIZ 

A testre nézve áta.lában. Roppanás a. tagokban. 
izmok feszessége, mint görcsrnerevedésben La.ngyos 
álta.l megujulnak a. görcsök. 

F1ij-fájás és forróság a. szabadban. Fej-fürás; oly érzés, 
mintha. az agyban vala.mi mozogna. 

Kidiilledt, mozdula.tla.n, merev szemek. Görcsök a.la.tt 
nyílt, görcsök után zárt szernek. 

Artz-forróság külső melegség nélkül. 
a.jka.k görcsök után; az arcz-izmok feszessége .. 

Olyféle sz1lj-iz, mint a ma.ndolamagok ize, 
a. kávéra .. 

Kék arcz és 
Áll görcs, 
Nagy vágy 

' i 
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'Émelygés evés után; séta. közben al~ltság gyanánt; 
tart akkor is ha leül; késöbb oly érzés, mmtha a.z émely
gés a fej felé tolulna, mire éhség következik Meleg tej 
után metsző f„ korgás a.z alhasban, 

Sok nyák a gög és légcsőben. Zörömbölés a mellben 
levő sok nyáktól. ~leli-szorongás Remegés érzelme a 
mellben és innét olyféle légzés, mint csuklás alatt J\íell
görcs, mint erós hidegtol Erós szivdobogás, ha ba.l oldalán 
nyugszik 

Fájdalmas feszesség a nyak és vállak közt.. Kereszt
füjás, mintha össze lenne verve kivált korán reggel az ágy
ban, folkeléskor elnmlik . Húzó összeszorító f. a kéz és 
ujjakban. Hideg ujjak Összeszorító , ficza.modáshoz ha
sonló fiijda!om a. tomponíban Nyomólag húzó f az alsó 
végtagokban. 

Jegyzék. Az ideg1entlszer báutalrnaiban használandó szerek 
közt n1éltó helyet foglal Igy áll-görcsben; ge1inczagyi izgatottsá.g 
( spinal-i1 r it<,Ltion ), ger inczideg-bánt<t11nakba,J1 igénybe vee11dö,. Csú-· 
zds bénulati állapotban is hasznú! 

Antimonium crudum. 

A lólekre nézve. Leverettség Fájdalmassúg. Le-
hangolt kedély. A ha.rang-hang és minden, a.mi környezi, 
érzékenyen hat rá a sírásig.. Andalgó szerelem és felhevült 
h'\jlam bizonyos ideális lény i1·á11t. Szorongó nézetek tu
lajdon személye és so1 sa fölött. Hajlam az agyba-lövésre 
vagy vizbe-ugr ásra.. A gyermek nem hagy ma.gához 
nyulni, vagy nrngára nézetni. Elmetébolyodás; bu~aság; 
nem kíván enni, inni , nem beszél, hanem csak foksz1k az 
ágyban 

A testre nézve átalában Csúzos, köszvényes fií.jdal
mak, csomók Húzó fájdalmak Meleg légben, borital, 
étel után nagyobbodnak a bántalmak; enyhülnek hives 
idöben, nyugalomba.rJ. 

Bőr-küteg viszketö, midőn a test az ágyban átmeleg
szik. Cso\nók, hólyagok mint rovar szurás után, főleg az 
a.rczon és izlileteken.. Vérér-csornók. Izta.pló (Glied
schwarnm). Barna foltok, mint a májfoltok. Szeplő. Vas-
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tag, kemé11y bor, szarvforma kinövések Tynkszcm Csúz, 
köswénv következtében támadt vörös meleg daganatok 
Sipolyos fekélyek Köröm bántalmak 

l'áltóláz gastricus tüneményekkel : étvágy hiány, un
dor, émelygés, hányás, tisztátalan nyelv 

Fejf~jás; a folyóban való fördés után is észlelhetö, 
étvágytalansággal. Szétrepesztő f a homlok táján. Ilyen
kor nincs kedve beszélni, keresi a magányt. 

A szem-pillák gyuladtak és éjjel összeragadnak Reg
gel felkeléskor Hyá.lrns 'zemszögletek Köszvényes szern
hántalmak 

Sebes, föhepedezett, föjdnlmas orr-lyukak Orrvé1zés 
esténkint Orr-dugu hís. 

A.rcz-forróság, - viszlrntés Arcz-küteg, sárgás varral, 
szúnyog-csipéshez Ji,rnonló érzéssel. Ajk-szárnzság; a száj
szögletek fel vannak repedezve 

Fájdalom az odvas fol{al1ban; awmial evés után, hideg 
viz által növekszik; enyhül a szahadba11. 

Tetemes nyálfolyás szájból .. 
Gyou1or-ro111lat !:felböfögés, rnire a.z eledelek izó.t érzi 

Undor, émelygés, erús hányás, mely által emésztetlen ele
delek, nyák, epe ii!Íttetnek ki, belszorongás, rángás közt; 
néha lrnsmcnés is Oly él'zés, mintlrn. a. gyomor túlterhelve 
lenne Görcsös gyomorhántalom, mintegy fél órá.ig tartó 
rohamokban, idüszakon kint kébégbecsésig kínzó. 

Felfovott !111§ fiíleg evés utrin. Metszi\ f a hasban, 
én1el3rg·és, s;1,01 l1híssal. 13ug5rog·ús n, hasba11, u1i11t n 1,riztöl, 
Hasko1·gás mint az üreöségtöl. Evés után kóborló szelek; 
csak később indnlrnrk meg, néha igen büdösek 

Vizenyös liasmcnc\s metsző föjássnl Szorulás és has
menés felváltva, különösen az idúshbelrnél Nyákfolyás a 
végbélből. Aranyér 

A l'Ízelet ált"l sok nyák üríttetik ki; égctü f a. vizelü
csöben Hólyag-takár (Blasenkatarrh) 

Heggeli erüs kiil1ögés, minth:;t a hasból jönne Sz1íraz 
köhögés nagy cröltetés és alrniat elleni vizeléssel 

Oly érzés a mell-bőrön, mint a hólyaghúzó tapasz 
után; viszketés. Fulasztó meil-szorongás. Gyenge hang. 
Felheviilésben elveszti egészen a hangját, 

i 
\' 
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Csúzos, köszvényes fájdalmak a vtlgtr.gok-ban és kéz
ujjakban Térd-tapló.. Fehér térd- vagy czomb·dag (tn
mor albus) Talp érzékenység menés alkalmával Sark
daganat és vörösség Tyukszem a talpon; szarvfonna 
kinövések 

Jeo'\'Zék., Azon beteaség·ek - azon J0 elle1nzó körühnények, 
"·. "' kZ'k' melyekben e gyógsszer indikálva. va.n, kivonatban eze , ...... sn- ~1 

(Fettsucht). Bóven táplált, kivr\lt izmos, phlegmaticus egyéneknel 
e]őf(nduló kösz,ény,. Bőr-kütegek, gyo111011omlat inellett; elnyo-
1nott küteg után tá111adt fej-Yizkó1. l~ar na foltok„ Vastag, keme.ny 
bór; ke1nény kinövések Sipolyok. Kezdő fCkete há1yog, 111ercu1~a
lis szerek következtében, Kül- és bel - fülgyuladás; custachfelc 
kü1t- (füldob-ihi csato1na) catarrhus Gyo111orro1nlat, gyomo1te1-
heltctés á.ltal, ételizü böfögéssel. Cso1 ,. á.s (gastricus) lá.z,. Székszo-
1 ulás, hasn1cuéssel felváltva, különösen öregeknél. Aranyeres ban
talo111, fűlytonos de csekély, fehé1es, sargás nyák-ürüléssel; hólyng
a1an;yé1, gyako1 i e1őltetéssel a vizeleti e, béí nyákfolyá~sa~, égető 
fájda..101111nal a c~()ben. Nyákos gö1 csfuladá.::; ( asth1na p1tu1tosu111), 
Té1d-tapló l(örö1nhántahnak 

Apis mellific11. 

A. Ielek1e nézve Közönbösség Leve1ettség. Ide-
ges nyugtalanság Vagy tulságos vidámslig; tulajdon 
ügyetlensége fölött való nevetés.. Heves delüiumok Be
tegség gyanánt gyötiö szerelemfeltés; dühösséggel, a nők
nél Képtelenség a szellemi rnun káln a 

A testre nézve r\talában Délután 1 endkivüli nyugta
lanság támadja meg, mely által annyi1 a kimerül, mint valami 
ig·en Hehé2 testi n1unka utitn. Elfáradás; 11ag.y g.·rengeség, 
egyes 10han10kba11; gyengesség, leverettség a gyermek
nél. fü\ngások, ájulás nagy fájdalmak alatt. Aranyér 
következtében nagy. izgatottság. A tagok hidegsége, el ha .. 
lúsa, kékes színe Osszcve1etés éizelme, vagy sebféle f az 
egész testben. 

Bőr-viszketeg, néha éget<i, csipdesu Szm ldLlás a test 
egyes, koilátolt, különféle részein Kelés, szúró föjda.lom
maL Fehéres, igen viszketö kiiteg a fejen és nyakon 
N agyo Lb, kemény emelkedések a bürön, mint rovar-csípés 
után Bubo1 (küteg): pemphigus. Kemény, vörös, vagy 
kékes-vörös daganatok fiíjdalommal Elnyomott kütegek, 
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után fejlödött bántalmak Bőrfoltok 
Vízkór; átalános vizkór skarlát után .. 
ganatok 

Sömörföle küteg 
Vizenyes láb.da .. 

Hajlam az álomra; nappali álmosság; nyugtalan éji 
álom. Álm{tban morog, cseveg.. Hosszu álom 

Láz. Eleinte borzadozás, azután száraz forróság kö
högéssel, arczpirossággal, szomj nélkül Fmróság érzete, 
külsőleg tapasztalható melegség nélkül; néha izzadás .. 
Majd száraz bór, majcl izzaclás, fölváltva. 

Heves, nyomó foJföjás a homlok és halánték táján; 
ezen föj<lalom enyhül, lra két kezével összeszorí~ja fejét. 
Fejfájás a homlokon túl, a szemgolyóban. Nyomó f. a 
szem fölött. Jobb olclrrli fojfüjás, a szemig tc;jedú Egy 
oldali fejfájás, duzzadt, vörös arcz mellett Elesen szúró 
f a homlok és halántékban. Fejfájás alkalmával, fejét ke
zével szereti tartani. Clnonicus fejfájás, ideges egyének
llél, néha a szemben is fájdalmat okozö, szédelgés, émely
géssel, hányással Dühös fejföjús egyes rohamokban, me
lyek alatt nem ti\ri a világosságot, a legkisebb zörejt sem 
és gyomra is szenvedő állapotban van. Agylob Agy
vizkór Külsokép ··- Fej-viszketeg; feszítö f, égetö szúrás 
a fejhőrün. 

Szem-rángás Vörös, sebhedt szempillák; szempilla
gyuladás. Vizkóros pilladaganat Szem-gyuladás vissza
ütődött skarlát után. Szaru hártya-gyuladás.. Hurutos, 
or bánczos szemgyulad,ís Szaru homály Szemárpa. Szem
daganat reggelcnkint. 

Fiil-fájás belül a jobb fülben Vörös fül-dag, égetö 
fájdalommal és esténkint megjelenő arczpirossággal. A 
hal fül alatt szúrás. 

Orr-dag. A bal orr-szárny vörös, viszket, fáj. 
Arcz-sápadtság. Vagy - égetö, szúró forróság az 

atczhan, mely kékes vörös és duzzadt Oly érzés, mintha 
dagadna az arcz. Arcz-orbáncz. Feszító f. az ajkban és oly 
érzés, mint ütés után, egyszet smind mintha dagadt lenne 
főleg a felsó Az ajkon támadt küteg, rózsasziuüda.ganatra 
emelkedik, mely az állig süt a nyakmirigyig terjed és az 
állmozgást is gátolja 

141 

Fog-fájás este, borzadozássaL Egyes lökés a fogakban. 
Heves f. a fügl1úsban; fogl1í1s vé1z8s 

Száj-szárazság Egctii szúrás a szájban. Nyelv-dag; 
a nyelv fönyes, száraz, sárgás Nyelv-gyuladás. Nyelv~ 
fájdalom; nyelv-hólyagcsák; a nyelv hegyén, kissé balra 
több apró hólyagcsa és sebhelyek Nyelv-égetés, lefolé a 
gyomorig ható. Nyák-gyülem a szájban. 

Torok-szárazság. Reggelenkint alkalnmtlan harácso
lás.. Nyelésnél égetö torokf~jás. Torok-gyuladás fázással, 
aztán forrósággal (mercurral fölváltva). Diphteritis. Egy 
csepp, vizet nem bir lenyelni, nyelv-daganat mellett. 

Etvagy-hiány. Sz~jégetés mellett szomj, torok-száraz
ságba.11 i1e1n iszik E1nel;ygés, 1181131ás1a való ingerrel; 
émelygés, hányással, hasmenéssel; epe-hányás. 

Nyomó f a gyomol'ban; égetés, szúrás mintha tűvel 
szúrnák; nagy fajdalom és é1zéke11ység a gyomor t~jáu, 
hány ássa!, e mellett tisztátalan nyelv, sz~jhüz. 

Has-puffadás, teliség érzete, égetö f Has-vizkór (met
curral fölváltva) Szék-szorulás· vagy g·}'akori sárg·a vize-. ' ' ' ' ' ' 
i1.:Yös 11as1i-1e11és. Alla11dó, ftijdaln1as l1as1nc11és, clsoványo-
dással. A végbélben lökó érzés; aranyeres csomók, éget<i, 
szúró fájdalommal; aranyeres bántalmak székszorulássa.l, 
testi lelki izgatottsággal Vér has ( aconit ntán) 

Nehéz vizel@s; vizelctrekeclés Vizelés csekély métv
beu; - vagy szokottnál nagyobb mennyiségben. A vizelii·· 
csöbe11 égetés, vizelés elótt és titán · 

A niii uemzií-ré§vkre nézve. A peteföszek tája igeJJ 
érzékeny és fájclalmas; peteföszck-daganat, szúró, rnetszó 
föjdulomrnal, csdrély vizeléssel, lomha székletételleL Pc
teföszek gyuladás; keményedés; petefészek-vizkór lGrna
radó hószám; e miatt elmezavar Görcsös fajda.!mak tisz
tulás alatt; rendetlen, elmaradó havi tisztulás a fiatal leá
nyoknál. Megdagadt szeméremajkak, fájdalommal. 

Gége és légcső. Rekedtség, szárazság a torokban, 
szomj nélkül, vagy ha iszik is, cne nem érez enyhülést. 
Köhögés leginkább nyngalomban, 111elegbc11, éjjel az álmat 
zavaró, a légcsőben létező· esiklándozás által előidézett 
Köhögés nehéz légzéssel, mint hárt.yás torokgyik alkalmá
val. Torok-lob (aconit után) 
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Jiell-füjás oly érzéssel, mintha tele volna; vagy mint 
esés, ütés után Szúró f a mell bal oldalában; mell-f~jás 
átalában csak a bal oldalon. Mell-vízkór Sziv-f~jdalom 
egyes rohamokban, mely által a légzés maj<l egészen gátol
tatik. 

llerrszt-fcszesség·; égetö szúrás. Szúró f. a hátb~11; 
hirtelen átfutó forróság a háton. Feszitó nyakfüjdalom, 
fölfelé a bal fülre, innét a fejre terjedő; nyak-dag, mely 
által a f~j a mell felé nyoma tik; gyüriiforma sömör a 
nyakon. 

A vállakban kezdő, innét a karokra te1jedó és az uj
jak hegyeiben is érczhetö húzó f. Fehér és vörös foltok a 
karokon; kar-daganat Hideg, kékes kezek; vagy égeto f: 
mint a tüz a kéznek korlátolt kis helyén; a kéz hátán visz
ketés, égetés; az ujjak hegyeiben égetés, mint a tüztol, 
égeto finom szúrás; a bal mutató ujjon támadt hólyag, 
melyból, ha felfakad, véres ev sziwíiog 

.Jéghideg alsó lábszárak; czomb-dag; fiíjdalmas térd
daganat; láb-dag; vizenyós láb-dag. Elnyomott láb-izzadás 

JrgJzCk. Azon betegségek ·- azon jcl1c111zó köriiln1ények, 
inclyekben e szc1· használandó, ki, onatban ezek. 01 biíncz. Vizkór; 
kivált skarlát utá.n. Gya.k1an 111egujnló kelés 01 bánczos, hurutos 
szen1gyuladtís. Bő1kés torokgyuladá.s (angina diphte1itica); 1nan
dolagyuladá.s, á.1l-n1i1igydaganattal„ Gyo1no1lágyuüts: hús-daganat, 
clsová.nyodott végtagok, duzzadt a.1ez, vizkóros Jáhclag, has1ncnés 
kisé1ctében„ ''altó]á.z: paroxysn111s aJatt á.l1nosság, undor, néha 
csaláukütcg; lázon kivü1, a1111atJauság„ Gyon101 és hél-cata.1Ihus, 
Vé1 has„ 1-lólyag-gynladá.s következtében fCjliídött vizclctrekedés 
I-Iavitisztulcí.si hántahnak, vé1·es nyiikfoly[tssal; S7:t3n1ó1 cn1njk-dag; 
petcfészeknck i'Zenve<lő állapot.a; hnjla111 az aho1tus-1n. 

Argm1tmn foliatnm. 
A l '] 1 • . t l . • Il b . e e \:I'C 11ezve; esni ,a. a11 v1gsag; e 1nc ett azon a11 

csekél,ység· n1iatt is kö1111}r<~n sír. 
A testre nézve >Ítahíban.. Ficzmnoclási fájdalmak. 

Nyomó sznggatás, kivált a csontokban. A hol-szervekben 
nyerseség, sebhedtség érzete. A bántalmak legii1kább a 
test bal oldalát támadják meg; nyugalomban hevesebbek 
.Mercur következményei ellen linsznos.. Nehézkór ellen 
használható. 
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Bőr-viszketeg, alig kiá!lható; az egész test viszket 
Nyugtalan iÍlllm; álomban erös lökések a tMokban 

villám-lökésekhez hasonlók " 

Nyomó szaggatás a fejben. Nyomó fojfr\jás a szernöl
<lök fölött. F~jkábults;\g, mint részegség után 

A bal fülben oly érzés, mintha féreg mászna 
fülbe. Szü11telen folyó nátha, gyakori tüsszentéssel, 
e nélkül. Nyomó f. az !ln-csontban 

be a 
vagy 

. §új-,Tnyelv-szárazság. ~élutáni álomban nagy nyál-
folyás. Nyalfolyás borzadozassal 

Olyf~le tornk-fájás, mintha a torok nyers, vagy sebes 
lenne. 1ornk-bántalom, g.vuladás, na".l' adao·ban bevett 

, 01'';· b b merem utan. y erzes, rmnföa a tmok belól daoaclt 
lenne, nehéz nyelés mellett; állmirigy·daganat " 
, Nagy étvagy. Nagy éhség, ieggel folébredéskor 

Elrség,_ émelygéssel Lcfokvéskor éhség émelygéssel, cgy
sze1smrnd a ll.)elcsönek fiíjdalomnélküli Ö8'zclrnzatásával 

lfas-korgás Puffadt has, niint hasdob-kórban. Pu
. ha, kásás szék letétel, néha oly érzéssel, mintha székelés 
!után, vékon} apró féreg csüggne l<i a végbélb<il l'izdés 
alatt csekély égetés; néha pc<lig egyes hirtelen szúi:ís a 
csdben. 

Zúzatás érzelme a bal 1.iikbcn.. Szaggató f. az 
zsinórtól lcfolé a tökig '01111lrí; kivált nyugalomban ondó

l\fag-örnlés, majd minden éjjel. 

G1;ge-Mntalmak, kiv'1It azoknál, kik hivatúsuknálfouva 
sokat beszélni kén}tclenek. Evés alatt oly frzés, min~ha 
például egy harapásnyi a lnrn a gégében alrndt vol11a fel. 
Nyál~gyiilcm a mel!lw11 

Ejjel az ágyhan nyugalmas légzés közbc11 egykét mély 
hang, hasonló a fogott-hanghoz; iílomhan n''ha különös 
módon rengö haug Szorító nyomás a mellben, kivált nyu
galomban; szlÍ1'ó, mctszó, vagy tompa mellfr\jás Nyomó i. 
a mcllcsonthan vagy a mell olda.laihan 

Nyomó f a vM!-lapoczkában, néha szaggatássa.J is. 
Szorító, egyszersmind nyomó, szaugató f'. a folsö lrnrnl•ban. 
Zúzatás érzelme a karnk és kezekben, fökép nyugalomban 

Az alsó n'gta11;ilna nézve Kopogó színás, a bal tom
po1tól a folsó lábsZárcsontig vonuló Ficzamodás érzete a 
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tompor ban Zúzatás érzelme a té1dbe11 Az alsó lábszár-· 
csont-velóben érezhetö bénulási fajdalom, nem folytonos 
ugyan, de többször ismételt, kivált este.. Szorító fa lábik
rában Szaggató f. a bokában, a lábakban, idestova ván-
d 1, "k ' · "l ' '] ' ' n• d' ' t or o, eg,y1 reszro a 1nas1 cra at1neno _r rczarno as erze e 
a bal bokában 

Jegyzék. Azon bcteg.:;égek, n1elyekbcn e sze1 iudikálva van, 
kivonatban ezek,. Nagy ada.gban haszná.It ine1cu1· okozta bántal
n1ak; különösen. chronicus légcső.·b<~j; syphiliticus torok-fekélyek, 
Tök-kcményedes. Húgyár (Diabetes), Rheumaticus bénulatok a 
végtagokban, Lehangolt kedély-állapot 

Argentum uitricum. 
Átalában: leverettség, lankadtság, laukadtság egész 

délelutt, mint hosszabb gyalogolás, vagy nagy betegség 
után; 1 osz kinézés, álmosság mellett. Remegés a tagokban 
Oly érzés, mintha a test ki lenne nyujtva, tágítva, kivált a 
foj Nehézkó1 Egyoldali bénulatok Víziszony 

Saj{1tságos biir-szin (eziist kó1 - argyriasis), mely a 
bronsz-szi11böl, sötét-fekete színbe megyen ,lt,, 

~'1~-szédiilés Szúró, vájó f a homlok bal felében. 
Nyomó szaggatás a lrnláutékokban, különösen a csontok
ban, éiintésrc növekedó Hii telen növekedó és épen igy 
alább hagyó metszü { az Hgy bal felében, többször ismétlő, 
a fej hátsó részétcil a homlok felé vonuló irányba]), Rend
kívüli vértolulás a foj folé, a nyakerck crüs verésével; ösz
szefüggé:.;beu nem beszélhet, söt ki sem fojczheti gondolatait, 
Többnyire fazással, ritkán varrnak forrósággal összekötve 
a fojbántalmak Erös bekötés ált:tl enyhülnek a f~jbántal
mak - Kiilsöleg: szi\utelcn valrnrásra késztetö viszketés, 
lwmzsegés, mint a tetüktöl. 

Nyomó szem-t:, forrósággal, mozgásra Dövekedö,, Bö
vebb nyák elválasztás, mely miatt szemeit gyakran törülgeti 
Vad szemforgatás. Olvasás, irá." alatt a betiik összezava
rodnak Szemei elhomáJyosocluak, rnintlrn megvakulna; 
szemeit meg kell erőltetui, hogy kivehesse a köriillevü tár
gyalrnt.. Sötétben villám-szikrák látása 

i1iil-dugulás; a bal fülre nehezen hall - On-viszketés, 
szüntele11 piszkálásra ingerló, Gonosz nátha, állandó fá„ 
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zással, könyezés, tüsszentéssel, kábító fojfájással, mely miatt 
le kell feküdnie, igen beteges kinézés mellett 

Fog-fiijás, kiv~lt rágás alatt, vagy hidegre, vagy ha 
savanyút eszik, oly érzéssel, mintha gyöngéden vájnák ; 
kivált az alsó b:tloldali fogakban.. - Sok nyák a torok és 
sz~jban 

Torok-fájás, oly érzés mellett, mintha szálka lenne a 
torokban, vagy mintha fekélyes lenne Sötétvörös torok 
és nyelcsap. Nyúlós, kocsonyás, szürkeszinü nyák a torok
ban, harácsolás által könnyen kiköphetii - Külsuleg, da
gadt mirigyek és innét nehéz nyelés 

Gyomor. Legtöbb gyomorbántalom szelekkel van ösz
szcköttetésben. Szuró fekélyféle fájdalom a gyom~ir bal 
oldalában; mély légzés, vagy érintésre növekedö, Emely
gés, ólomszinü kinézés mell~tt; vagy ájulással, erős szivdo
bogássaJ Nyák-hányás. Ehgyomorra gyomorgörcs , be] 
fázással, rosz kinézés mellett Gyomorgyuladás 

Szúró f a máj és lépben. Teliség érzete a májban néha 
szjírással, kivált menésben. Iclöszakonkint megjelenő tompa 
szúrás :t májban. 

A hasban szorongó teliség érzete. Az alhas bal olda
lában villám gytmáut sebesen átfutó lökdösés, kivált midón 
nyugalomból hirtelen fölkel és mozogni kezd. 

Szúk-szorulás; vagy - hasmenés; hasrágás és sok szél
lel büdös nyák-iiriilések Valrnrásrn késztctö viszketés a 
végbélben. 

Vizeltís alatt égetés, szükülés érzete clcil a vizelócsö
ben.. Vizelöcs6gyuladás, heves f, bö ondófolyás (Tripper
ausf!uss ), monymerevedés, uehéz vizelés, vérvizelés, láz 
Nyákfolyás a vizclöcsóböl Vizelócsó-sziikület. A csö kö
zepén oly érzés, mintha szálkát vertek volna bele; fekély
fájdalom. 

A férfi-11emzii-reszekrc nézve: fokély az elő bőrön, eleinte 
csak annak hegyén, késöbb tovább terjedó, genyedö. Oly
féle f a bal tökben, mint ütés után; a jobb tök dagadt és 
kemény A nőknél: c:ongestiók a méhben 

Légcső. Sziszegés, fütyülés a gégében, 
felé menésbe11 nyák tolódik a légcsöbe, mely 

Argcnli Harnnsz. G;r6gy I 

Hajolás, föl
köhögés által 

10 
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könnyen kiköphetö. Katarrhus Száraz köhögés; görcs
köhögés. 

Jiell-nehézség. Elnyákosodott mell Szúrás a mell 
bal oldalában. Mellszorongás , nedves idöben. Itt-ott 
nyomó feszülés a mellben. Szívdobogás; némelyeknélerös; 
vagy aléltsággal járó émelygéssel. 

Iím•eszt-fájás éjjel, feszitö, szorító fájdalommal. Heves 
ker esztf kivált ülésben, melyböl alig kelhet fel és eleinte 
csak meghajolva tehet pár lépést Gerincz-sorvadás. 

Szaggatás a bal felsö km·ban; nyomó f, érintésre na
gyobb. Összeszorító f a felsó kar közepén, midón ka;rját 
fölemeli. Bénulati érzés a karokban, mozgásban. Ejj~l 
heves fájdalomra ébred fel, melyet a bal kézizületben érez, 
az egész test forrósága mellett. Nyomó szaggatás a kéz
csontokban.. Görcs-mozgások a folsö és alsó végtagokban 
Görcs által meggörbult ujjak 

A bal csipben heves f., mint ütés után Bénulati 
gyengeség az alsó végtagokban. A bal térd fölött szorító, 
metszó f Térd csuklás, menésben. Oly fájdalom a térdben, 
minL LlLés uláu, legiJJkább ülésben. A térdtöl a lábszá
rakig lehúzódó szaggatás Szorító, foszítö fa lábrikrában; 
nagy lankadtság, mint hosszabb járás után. Lábszagga
tás, majd a sark, majd a talpban. A bal láb izületében 
oly érzés, mintha a többi résztöl elvált volna. Szúró met
szés a bütyköben, csak ülésben Zsibbadás érzete a jobb 
láb sarkában. 

J('g~'zék. Azon betegségek, inelyekbcn e szer különösen indi
kálva van, kivonatban ezek. Nchézk6r. Vjziszony„ Vértolulá.s a fej 
felé, széde1géssel.. Taplós, könnyen vé1·ző foghús, Ch1onicus gyomor
bántalmak, leginkább a szelektől; ideges, vagy gyu1a.sztó indu
latnak. Gö1csfulad<Ís„ Szcn1gyuladás, különösen az ujszülötteknél; 
kezdő fekete hályog. Typhus abdominalis.. Bujasenyvi húgycső
taká.r „ Gerinczn.gy-sorvadás„ 

Arnica mo11ta11a. 

A lélekre nézve.. Rászkóros (hypochondricus) bel
szorongás. Közönbösség mindenek iránt. Kedvetlenség 
a munkára. Veszekedö haragosság l\fakacs ellenszegülés 
Daczolás .. 

""' ---------~-· ~-·--
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A testre nézve átalában Erömüvi sérelmek (meeha
nische Verletzungen) után támadt bántalmakban; minök 
az esés, ütés, i1yo111ás, e1nelés, zúzatás, kisika1nlás, -ficza1110-
dás után fejlödött bajok Csúzos, köszvényes bajok, a szen
vedö részeknek gyuladt, vöröses daganatával Nyugtalan
ság a szenvedő részekben, mely miatt kénytelen e részeket 
szüntelen mozgatni.. · 

A l1őrt illetöleg: itt :finom szurás.. Sok, de kisebb 
kelés Forró, kemény, fényes daganatok Vörös, kék, 
sárga foltok, mint vérömlények Vérér-csomók Hara
pás, szúrás, lövés okozta sebek Fölfekvés hosszabb beteg
ség alatt Tyúkszem; ennek kivágatása után, külsőleg 
használandó. 

Láz. A test alsó része hideg, a felsö, kivált a fej, me
leg forró. Harmadnapos, negyednapos láz: elöbb hideg, 
azután forróság, már hideg előtt szomj, mely a forrós{tgig 
nagy, késöbb kevesebb; szintén már hideg előtt húzó fáj
dalom a csontokban; ezek mellett és után fejföjás, sárga 
arcz, étvágytalanság, keserü szájíz. Typhus soporös ál
la.pottal 

Fejfájás. Nyomó, görcsösen feszítő f. a homlok t~ján 
Szúró fejfájás, köhögés alatt növekedő. Metsző f, mintha 
a fej bal oldalától a jobb oldalig kést húznának, utána kö
vetkező fejhidcgség érzetével. Oly érzés, mintha a halán
tékba szöget szúrtak volna Fejforróság, anélkül hogy a 
fej forró lenne. Agyvizkór a gyermekeknél kivált skar
lát után. 

Szemgyuladás kiileröszak ntán A folsö szempillában 
sebféle fájdalom; mintha száraz lenne. A vér elfutotta, da
gadt szempillák 

Forró, vörös, fényes, feszes arcz-daganat Égetö-meleg, 
száraz, dagadt ajka.le Allmirigy-daga.nat, fejmozgás, érin., 
tés által fájdalmas. FogfY\jás arcz-daganattal 

Szájszárazság, szomjjal Jó étvágy mellett is a nyelv 
fehér mocsokkal van bevonva Keserü száj-íz. Undorodás 
a hústól, levestöl, a dohány és tejtöl. 

CsoI"vás (gastrische) bántalmak. 
keserii, vagy rothadt izii (mint büdös 

Gyakori üres, vagy 
tojás utáni) felböfö-

10 ''' 
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gések Hányásra való késztetés; eröszakos, de hasztalan 
törekvés mellett. Aludt vér-hányás, barna szinti .. 

GyomÓ1·-teliség; a jóllakás érzetével összekötött undor 
érzet.. Gyomm-nyomás szelekkel, mint a kótól; vagy oly 
érzéssel, mintha a szív össze lenne nyomva Gyomor-görcs, 
mintha a gyomor össze lenne gomolyodva 

Metsző f a hasban, kivált belégzés, lépdelés alatt érez
hetö Felfuvott has. Kolikafele bántalmak a szelektál 
Üresség érzelme a hasban, bugyogássa] Hasfüjás emeléstül. 

Székszorulás.. Gyakori, csekély szék, egyedül nyák
ürüléssel. Emésztetlen, de kompakt szék 

Gyakori Yize!és, az utolsó cseppek nehezen ürittetnek 
ki. Akaratelleni vizelés éjjel az álomban 

A 1wmzii-1·tiszek gyuladása, daganata kül-sérelmek után. 
A nöi nemzó részekben hosszas és nagy fájdalmak azonnal 
szülés után. Szülés által történt sérelmek a nemzö részek
ben. Vörnyeges emlók, sebzett csecsbimbók 

Köhögés a gyermekeknél sírás után; kiabálás és hán
lrnlódás közt köhög a mérges gyermek Sírással kezdö 
köhögés A Mgcsiiben létezö inger miatti száraz köhögés .. 
Vér-köhögés, világos veres, habos vér-kiköpéssel, melyben 
alndt vér-darabok, nyák vegyül Köhögés nélkül is fekete 
vér-darabokat köp ki eróltetett testi munka után Le kell 
nyelnie és ki nem köpheti a rmlr felszakadt nyákot 

~lell-szorongás Igen nehéz légzés Rövid légzés; zi
hálás. Mell-szúrás, a mell-csonton keresztül, mell-szoron
gással, rövid köhögéssel, mely {dtal a fájdalom növekszik 
~yomó f a szív táján, mintha a sziv össze lenne nyomva 
Osszezuzatás érzelme a mell-csontok és porczogókban Oly 
fájdalom, mint ficzarnodás után. 

Oly érzés a l!átban, mintha összeveretett volna Hem
zsegés a gerinczen A nyakizmok gyengesége miatt a fej, 
mely nehéznek tetszik, oldalt függ. 

A l'ég·tag·okban oly érzés, n1int verés, zúzatás 
térd-csuklók erőtlenek, állásban megcsuklanak 
dalrnas podagra. 

után. A 
Fáj dal, 

Jpgyzék., IIogy esés, ütés, nyon1ás, szóval, külerőszak okozta 
bánta11nakban főszer· az a'l·nica (me1yl,ye1 "'l·e1senyeznek az acid„ sul-

1 

l 
) 
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jJh11.ricun1 rhus ·1 uta c.onlurnsyniphituni, calendala, ledu1n, fe11·um 
1nu1 iat.) tudjul~ _ Eze~fölül e~en betegségek, - ezen jellen1ző kö1 ül
n1éuyek utalnak e sze1 választá.sára„ Agyrá.zódás, erőszak következ
tében .. Agy-,izk6r. Sopornsus állapot .. Gutaütés .. Typhus: so~o;,os_us 
állapotban fob ő ilyetén betegnél Erőszak körntkeztében ~<ulo,dott 
sze111g,yuladá.s, ideiglenes 'i'akság·, siketség, vér há1;1-yá.s, meh,verfo-
1yás; nehéz szülés utá.ni n1éhbá.ntalmak, tökgyulada.s és egyeb ha
son ló okbOI szá1n1azott beteaséuek„ Ide járulnak: még: gyakran 
'issza térő kelés„ V é1 '' izelés; hÓiy~gbénulatból eredő vizeletrekedés 
Gyakori mauömlés szülte aerinczsorva.dá.s, hemzsegés érzetével. 

b b ' I{öszvényes fájdahuak az ízületekben, hol vagy he111zsegest, vagy 
lökő fájdalmat érez a beteg. A tüdógyuladás azon neme, melyet 
&ltüdólobnak (pneumonia nota) nevezünk 

A1·senicmn album. 

A lélekre nézve. Bel-nyugtalanság, szorongás a leg
hevesb mérvben E miatt el nem aludhatik, az ágyban 
hánykolódik itt nem nyuahatván, kén;'telen felkelni, mintha 

' ·" F'l lelkiismerete fur dalná, halálos fölelmesség mellett. e e-
lem a nem létez<i kisértetekt<il éjjel nappal; a tolvajoktól, 
kiket lát és éjjel keres. Kétségbeesés; felelem a haláltól. 
Nagy ingeriiltség. Pálinka, szeszes italok visszaéléséböl 
támadt kedély-bántalmak , 

A te§tre nézve átalában : Nyákhá,rtya-betegsegek 
Vízkóros görvélyes bántalmak Naa;,obb mennyiségben 
bevett dina, jod követke7.ményei ell~n. Szaggató. füjdal
mak a tagokban; a test szenvedd részén nem fekhe~rk; ezen 
résznek mozgatá.sa alatt, enyhülés Kiállhatlan füJdalmak 
Égetö f A f~jdalmakat álmában is érzi; ezek a kétségb_e 
esésig gyötrik. Periodicus, typicns bántalmak.. Re~dkr
vüli erücsökkenés. Ulés, fekvésben nagyobbak a faJdal
mak; állásban, vagy a szenvedő részek mozgatása által en7-
hülnek, igy szintén meleg borogatás által.. Elsoványodas, 
sorvasztó lázzal.. Elsoványodás a gyermekeknél , nagy 
has és mirigy-daganatok mellett. Vizkóros daganatok 
Görcsök Merevedés Elaléltság Nehéznyavalya, mely
nek kezdetén felemelt kezeit összecsapja, a roham végével 
pedig ';'gész testét megrán~ja. Bénulatok föleg a végtagok
ban Osszezsugorodások 

A bőrt és az alatti részeket illetőleg Bör-vizkór. 
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Égetö f, égetó viszketeg Patécs. Rosz indulatu kütegek. 
E;es, rákféle, égetö fekélyek Pokol var Sömör színre 
nezve vörös, apr~ hólyagcsákkal, igen égető f~jdalommal 
~e,n~ (Brand). Fekélyek büdös ev-elválasztással Vadhús 
\ erer-csomók Vér tapló (Blutschwamm). Iztapló (Glied
schwamm). 

Mz. Hideg végtagok; az egész bör per ofünentforma 
sz~r.~z .. Bo;zadozá~ mind;n. _ivás után .. Eg~tó forróság'. 
Kul~nosen Jellemzo: szornJ-lnany, vagy igen nagy szomj 
f~rr oság alatt,. ;le csal~ keves~t iszi! .egyszerre a lázas egyén 
Nag}„g3enge,eg 

1
. S~trga, fol<lszmn m;z; keserü szájh; 

un<lm , heves f, egetes. a gyomorban; lep, vagy májdag· 
felfuvott, feszes has; fon óság alatt fölrebeszélés· belszornn'. 
gás; a láz vége felé izzadás; izzadás alatt naoy ~zomj rnind
m'.talan "való ivás~al; n.agy ,gyeng~ség ájiiiásig; gyenge, 
gy 01 s, f~lb~11hagyo, 111aJd egeszen lmnaradó érverés 

P~1·10d1cus, 1geu heves f1~fi\jás, hideg vizzel való boro
gatás altal ;1~yhü~ú, , de 1.nihelyt ez eltávolíttatik, azonnal 
nagyo~.b , l<eJiiehezseg, főleg a homlok táján, állás ülés 
alatt,.fulzugáss~I T~o1;ogó fejföjás, émelygéssel, ha a~ ágy
ban .folernelkedrk; ~1:'.alt a .ho;nlokot és az ongyököt ostro
molJa. A kul~o feJ !Jor t~pn1tas alatt ugy fáj, mintha sebes 
l.en~e A haJak. !s fáJiiak Fejdag Felevö, genyedzö 
fekelyek; gonosz leJVar · 
, S~em-gyuladások Szemégetés , mint tüzes tükkel 

Szemp1'.la-g3.'uladás Szemfájás mélyen a szem golyóban. 
.oly érzes, nunthahomok esett volna a szembe; kidüledt me'. 
::.ve1~. szemek Könyez~s, a könyek csipösek A sz~mek 
eJJel ~~sz~1:agadnak Fenyiszony. 

F~1l-f~Jdalom, l~ülsöleg szorító, belsőleg szaggató Fül
dugulas erzete, mmtha kivülriil be lenne dugva· fülzú
gás; suttogás, mint a viztöl · haranO'ozás · csengeté~ kivált 
ülésben ' " ' 
, , Orr-égetés. , Orr-rák ,Réz-o.rr Orr-vérzés haragban. 
S~m?k, .vagy .. lrnn-szag. ,Natha igen gyakmi tüsszenéssel, 
cs1pos, vrzenyos nyákfolyassal, mely feleszi égeti kisebesíti 
az orrot. ' ' 

. Halálsápadt, beesett a!'cz. Kékes, sárgás eltorzított 
kiaszott arcz Arczdag, néha ruganyos, a szei-d alatt kiilö'. ,, 

1 

r 
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l 

lfl 

nösen; folduzzadt vörös, rezes arcz. Arczrák Kékes, 
fekete ajkak; száraz fölrepedeze.tt ajkak; ajk-küteg, égetó; 
rákfüle fekélyek az "'jkakon AH-daganat, nyomó, zúzó f 
érzetével 

. l\faj<l kiállhatlan fü~fájás, mely dühössé teszi a szen
vedőt; a fogak inognak és rágás alatt fájnak; szaggató fog
fajás, mely a kályhameleg által enyhül; ~ji fogfájás, ha a 
szenvedő részre fekszik; szmás a foghúsban; könnyen vérző 
foghús 

Kékes 11yelv vagy fohér; barna, feketés, felrepedezett, 
remegő; nyelvszárazság nagy szomjjal, de egyszerre csak 
keveset iszik Sz:\j-hólyagocskák Sz~j10thadás. Süly 
(Scorbut), nagy forróság, gyengeség mellett. Zsebre 
(Schwammchcn) 

'l'ol'ok-fájás, kaparás, égetés különösen. Torokgyula
dás, midön fenébe (Brancl) megyen át.. Börkés toroklob 
(Diphteritis) későbbi stádiumában Hörglob (Bronchitis) 
későbbi stádiumában A nyeldek és nyelcsó összefüzö fáj
dalma Minden lenyelt anyag nyomja a nyelcsöt, mintha 
i1tt folakadna Harácsolás által, zöldes, hamuszinü, sós, ke· 
serü nyákot vet ki. 

Keserü száj-íz, kivált evés után.. Iszonyu, olthatlan 
szomj, de egyszerre keveset iszik; savanyu, szeszes italt, 
hideg vizet kíván; vagy - a tiszta vizet (bor nélkül) nem 
ihatja Étvágytalanság nagy szomj mellett. Undor az 
ételektól Gyomo1-romlat jeges, igen hideg ital, gyümölcs, 
savanyuk után, vajas ételtöL Gyenge emésztőtehetség; 
étel után azonnal hányás. Nyomó f a gyomorban, üres 
fölböfögéssel Gelisztahugyozás Hányásra való készte·· 
tés; hányás minden étel, ital után Hányás alatt iszonyu 
gyomo1f, belsó égetéssel A kihányt anyag: nyák, epe, 
italok, barna fokete anyag; a hányás nagy erőltetéssel tör
ténik; hányás és hasmenés a haláltól való félelemmel 
Tengeri betegség Az iszákosoknál mutatkozó hányás ; 
szintén terhes állapotban , 

Legkínzóbb gyomor-fájdalmak Erintés alatt nagy f 
Nyomó f.. néha égetéssel, mint a kótöl, vagy egyéb tehertől; 
a 'gyomor gödörben oly érzéssel, mintha a szivet lenyomná; 
evés után, kivált a gyomor szájári, a nyelcsöben oly érzés-
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sel, mintha az eledelek ott felakadtak volna. Gyomorfo1-
róság, égetés. Gyomor-keményedés; rák Heveny és idült 
gyomor-gyuladások Bel-szorongás, félelmesség érzete a 
szivgödörben, panaszolkodás és jajgatás közt. Görcsös, 
füró, nyomó szaggatás 

Jiáj-keményedés; nyomó f. a járásban; föjdalmas máj
dag (lázban szenvedölmél). Lép-dag fájda.lornmal Lép
gyuladás 

Legkinzóbb f az egész 11asban, éjjel, étel, ital után, 
hányás és hasn_ie.néssel; fájdalmak közt nagy nyugtalanság, 
hánykolódás, J'\Jgat>ís, kétségbeesés. Idóről idöre vissza
térő kólika, este lefekvéskor, reggel felkeléskor; a fájdal
mak a hasgyürü, ondózsineg és középhú~ felé húzódnak, 
korgás- morgással végzödvén Szelek Egetés a hasban. 
Bélgyuladás Has-dag. Has-mirigy daganat a gyerme„ 
keknél Vizkór A jobb ölben ficzamodás érzete hajolás alatt. 

Eróltetés, égetés, viszketés a l'ég·l1élben. Fájdalmas 
aranyeres csomók Nagyon égető f az aranyeres csomók
ban, mely miatt nem alhatik; nappal járás közben szuró f. 
Székletételkor ei·óltetés, égetés a végbélben Hasmenés 
éjjel, vagy étel, ital után; iszonyú hasföjdalmakkal; hányás
sal és nagy gyengeséggel; nyákos, vizenyős, sötétzöldes, 
sárgás; fehéres, véres, büdös, rothadt szagu,_emésztetlen has
ürülések Fekete székJetétel és hányás (fekete kór J\1elae
~1a) A végbél görcsösen tolul ki nagy fájdalommal és 
1gy marad. 

Vizelet-l1ólyag·-bénulat; elnyomatott vizelés Vagy, 
gyakori késztetés a vizelésre, égetéssel és bő ürüléssel, éj
jel gyakori fölkelésre késztető. Akarat elleni vizelés, álom. 
ban is; nehéz, föjdalmas vizelés; vérvizelés; vizeléskor, 
vagy csak eleinte égetés 

A förfi 11emzií-1•észel1 gyuladása, kékes daganata, mint 
midön fenébe (Brancl) megyen át a gyulachis. - A nőknél: 
méh-keményedés, rák. Bő, kora tisztulás; tisztuláskor szú
rás a >ég bél és szeméremtestben; csipdesöleg metsző f. az 
alhasban, mely miatt hasát összehúzza nyögés, sii»ls, jaj.
gatás közt csípős, felevö fehérfolyás 

A g·iig (gége) és lég·cslíre nézve: rekedtség nagy nátha 
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és álmatlanság mellett; szárazság, égetés a gögben; grippe 
különösen szemgyuladással , fényiszonynyaL Hörg-lob 
(Bronchitis). , Fulasztö hi:rut (Erst.icku.ngskat~~·rp), !l:ö
högés mint ken-góz után; rnger a legcsoben; kohoges ital 
után, a hives légben, 1 eggel vag.) ~jjel föl ülésre kénysze
r ító; nehéz kiköpés, mely által sós, húzós, vagy vérrel ve
ayes nyákot köp ki, nz egész test égetö forrósága mellett 
Tüdo„hmut (Schleimanhaufüng; Lungcnkatarrh). Tüdővész. 
Elnyomott légzés, fuldoklás, mely alatt a nyak feldagad; 
J övicl légzés, mintha a mell össze lenne húzva; mellszoron
gás; köhögés után összehúzó f a gyomor baJ1 

~leli-bántalmak Nehéz légzés szeles időben; a szo„ 
bában ha melegen van öltözve; ha nevet, vagy mozog; és 
ilyenl;or teste hideg, izzad, izzadása }iideg. Szorongó rö
vid légzés ha régi is, és gyakran visszatér.. Mellszoron
gás nehéz' léo·zés járásban, főleg pedig lépcsökön fölmenés
ben' Fuláss~l fenyegeto rnellszorongás; elmarndó ,l.~gzés; 
lankadtsáa nag·y o·vengeség· mellett; este vagy eJJel az 

"" bJ f'' á k' ált áffyban.. l\fell-g·öres J\Iell-vizkól' Belsü az s , 1v 
1° b · '· h · K cl" evés után; vagy égetés, a mellcsont an is e1 ez eto. ez o 
tüdö-bénulat (Lungenlahmung). 

A keresztben erőtlenség, fájdalmas foszesség. Hát-f. 
nyugtalanság, bel-szorongással Feszes nyak Mirigy-dag 
a hönalyban. 

Kar-dag fekete küteggel Feszes, érzéketlen kezek 
Húzó, szaggató f kivált ~jjel a könyöktol a hónalyig; eji 
fájdalom a karban, ha ráfekszik 

Heves f az a!sú 1•égtagokba11; szaggató szúrás; fajclal
makban nagy nyugtalanság, mely miatt sz.ün~elen vált~z
tatja helyét, idestova jár, szenvedő részét m111~1g mozg~tp.; 
leginkább éjjel Csip-köszvény.. A té1~ mm.tha er~s~n 
lenne köi·ülkötve; térdhajtás alatt feszesseg, mmtha rov1d 
lenne csak állás és iilésben Fehér térd-, vagy czombdag 
(tumor albus) Üssezúz<; f n vég;ta_gokban, _i~i~1tlrn. a hú~ 
elvált volna.. Osszeszontó f a labikrába11 .iaras alkalma-
val vao)' az ág·yban a lábikra kemén3>ségével és felkiáltás

' b. . ' b l 'cl .í' b, sal járö,fajdalommal; e mellett a czom . u ':g, i:szes, r;-
nult Egetö fekélyek a czombon, ha régiek is Forró, fe .. 
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nyes, égető vörös foltokkal 1 vagy fekete hólyagokkal ellá
tott lábfej-daganat 

Jegyzek. Azon betegségek, azon jellemző köiülmények, me
lyekben e g·yógyszer indikálva van, kivonatban ezek, Belszo1ongá.s, 
leirhatlan félelem a haláltól. Kimerülő életerő, nagy gyengeség .. 
Zsongos, rángó g·öicsök; nehézkór„ Veszett kutya, iné1ges állatqk 
harapása, bonczolás alat-C tö1 tént sebesülés következményei. China-, 
jod-, mercur-báutalmak. Ég·etés. Szeszes italokkal való vissz_aélés
ből származott b~jok. Gör vély. Mell-, has-vizk.ór Sápkó1 Sárga
ság .. W erlhofféle foltok Syphjli~. Lépfene Pokol var. Rák. Buja
kóros kütegek; gonosz indulatu egyéb heveny kütegek nagy nyug
talanság, belszorongással. Sömör Petécsek. Gen_yedó kiitegek„ Fe
nés fekélyek. Gyuladt fag)iás égető fájdalommal. Kórszuny ( coma) 
Ideges, rothasztó Iá.zak nagy n,yugtalansággaL Váltóláz, gyomor
bánta.Imakka.l, nagy nyugtalausá.g, belszorongás, égető fo1rósá.g 
mellett; lá.z után nagy gyengeség„ Sorvasztó láz, l{öszvényes szi
várvány lob, gö1 vélyes szemlob„ Oxr.-, nyelv-, ajk-., g·yo11101·-, 
méh-rák Gyomor-bántalmak égető f~jdalommal, fejlődő rákra 
:figyehneztet6k„ Béig·yuladás; hasmenés égető, iszonyu fájdalom 
közt. Cholcra. Tudta nélkül történt hasmenése a typhosus beteg
nek. Fekete has1nenés„ Vé1has. Vizelet l'ekedés, különösen az iszá
kosoknáL Fehérfolyás csípő, égető fájdalommal. l\fájasodással (he
patisation) fenyegető veszélyte\jes tüdőlob .. Görcs-fuladás .. Tüdő
vész, so1vasztó lázzal Sziv-gyuladUs, chronicus szivbántahnakban 
fő (palliativ) orvosság .. Chronicus gerinczagy-bántalmak és innét 
eredő bénulat a végtagokban. Csipe-zsába ( coxalgi>i} 

Artemisia vulgaris. 

Nehéznyavalya ellen hathatós kivált gyermebígya
soknál, ijedés után; nem különben ránggörcsök, nehéz kór 
ellen a gyermekeknél 

Asa foetida. 

Átaliiban: rásztkóros (hypochondriai), méhkóros (hyste
riai) bántalmak. Görvélyes bántalmak Csontszu; éji, 
bujakóros, mercuriál csontfájdalmak Az ágymeleget nem 
türő csontfájdalmak Kopogó, nyomó, szúró, szaggató, be
lőlről kifelé vonuló fajdalmak, melyek é1intés által más
féle fájdalmakká változnak, vagy enyhülnek; ülésben érez
hetők leginkább, enyhülnek a szabad légben való mozgás-
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ban. A csonthártyában oly érzés, mintha fúrnák, vagy 
mintha valamivel vakarnák Vérfolyások Egyes izmok 
rángásai. Rángások, nehézkór a gyermekeknél geliszták 
miatt. Vit-táncz 

A ltiírt illetőleg: mirigy-daganatok; nyirk-daganatok 
.(lymphatische G); a csontokat megtámadó fekélyek; eves, 
büdös geny; magas, kékes kömyezettel ellátott fekélyek; 
f~jdalmak a csontokban érintés által. 

Fej-nehézség és elfogultság Oly érzés, mintha a velő 
meg lenne feszítve, vagy mintha azon keresztül zsinórlenne 
húzva Vé1tolulás, arcz-melcgséggeL Nyomó fej-f. kivált 
a homlokon, a szem fölött; préselő f, mintha a velőt bevonó 
posztó által préseltetnék a velö; szúiás a bal halántékban; 
a homlokcsont alatt lotyogás-é1zete Szédülés, p1éselő 
nyomással, a szemek elhomályosodásával, sebes érveréssel. 

Nehezebb l1allás, geny-kifolyással; uagy adagban be
vett mercur után is. 

Orr-fekély (ozoena nariurn), orr-büz, zöldes, büdös 
9enyfolyással. 

Torok-, de leginkább nyelcső-égetés, szárazság , vagy 
oly érzés, mintha valami fölfolé tolulna, gyakori nyelésre 
késztető N yelcsö-gyuladás 

Rosz szájiz, mint a fog hagymától, vagy mint avas 
vaj után 

Nyomó f a !'YOlllOl'ban, oly érzéssel, mintha idegen 
test nyomulna a nyelosón fölfelé. Teliség érzete.. Feszítő 
f a m~j, de még inkább a lép felé Gyomor-égetés A 
szivgödörben látható, érezhető kopogás. 

Chronicus 1111íj-gyuladás Mélyen a májban nyomás, 
kivált étel után, a mell felé vonuló, nehéz légzéssel, ko
pogással. 

Nehézség a lrnsban felfuvással. Metsző f. a hasban, a 
köldök körül, ülésben, midőn összehúzza hasát Has-csi·· 
karás.. Szúrás, kivált a bal oldalban !forgás, morgás, 
felfüvatás a szelektől, teliség, nehézség érzetével Nagy 
has a gyermekeknél, mii-így-daganattól. Oly érzés, mintha 
a peristalticus mozgás ellenkező irányban történnék, azaz, 
mintha a belek mozgása nem lefelé, hanem fölfelé lenne 
irányozva. 
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• Nehéz székelés, de sok szél Gyakori késztetés a szék
letetelre, de hasztalan._ Kemény, lomha, nehéz szék; büdös 
székürülések 

Erös szagu vizelet. Hólyag-görcs. 
. Sz~ilf~jdalll';rtkhoz hasonló érzés a méhben, alábbhagyó, 

de ismet v1sszater ő 
Sebes légzés, gyenge, összehúzott érveréssel Mell

szorongás sebes légzéssel. llfell-görcs erős. munka, mér
téktelen közösülés, több evés után. Légrekedés a gyer
mekeknél A sziv t~ján nyomás, mintha a véredények.tul·· 
telve, kifeszítve lennének ' 

Szúrás a vállakban Rángatódzás a felső karban, nagy 
nyugtalansággal, mely miatt karját minduntalan mozgatni 
kénytelen. A kéz-ujjak töveiben nyomás, kivált nyugalom-
ban, fekvésben.. · 

A jobb tomporban húzó szúrás egészen a hasig; a bal 
czombban rángó húzódás, ülésben; rángások a czombok
ban.. A bal lábikrában feszítö éo·etés a i'obb lábikrában 

, 'á b ' nyomas, J rás közben elmuló. Merevedés érzete a bal láb„ 
fejben Hideg lábfej-daganat. A láb nagy ujjában visz
k;tö .l;emzsegés; a közép ujjban rángás; égető szúrás a 
kis UJJban 

, Jegyzék. Főleg ideges, görvélyes, bujakóros, inercurial, csont-
bantalr;iakban hathatós e gyógyszer; ide ta1 tozik a zsi1kór (Fett
sucht) is. 

Asarum europaeum. 

A lélekre nézve: vig kedély; tulságoskodás. 
A testre nézve áta.lában: az ee·ész ideoTendszernek túl-

, ' 'k · S ~ 0 

sagos er.ze en:i;sege ok bántalom elenyészik az által, ha 
arczát hideg v1zzel mossa meg 

Fej-fájás, hányásra való késztetéssel; aondolkodás ál
tal el~id~zett, vagy ez által nagyobb fokra ~melkedett ilye
tén feJfáJás.. Kábultság ülésben és nyomó f a szemekben 
Sz~dülés, midőn az ülésben fölegyenesedik, vagy járásban.. 
FáJdalom az agyban, előre, vagy kifelé nyomó; a homlok
ban, az orrtövére, vagy a szemekre ereszkedő könyezést 
okozó. Fej-nehézség, kábultsággal; feszítő f 'a f"j' felső 
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részén, szaggató a homlokon Kopogó f, a fej hátsó részéu 
kezdö. F<ejgörcs délutánkint 

Feszitö f a kill-ből'Öll és haj-fájdalmak. Hideg érzete, 
mely a fej bal részében a fül fölött, bizonyos kis helyet 
foglal el 

A szemekben szárazság érzelme Égetés a szemekben 
este a szobában mint a pálinkától. Gyuladt, könyező sze
mek. A vilagosság, a szél eltür hetlen, a hideg jól esik a 
szemnek Merevedett, lankadt, fénytelen szemek. 

Forróság érzelme a külsö fülekben. Oly érzés, mintha 
a fülek be lennének dugva, vagy zárva; nehezebb hallás a 
jobb fülre 

Borzadás után arcz-fonóság; az alsó ajkak belsó ré
szének hidegsége; hidegség érzete a felső elő!levö fogak
ban, mint a hideg légtöl 

Nya!-gyülem a szájban; édeses nyál; kellemetlen izli 
Gyakori fölböfögés, rothadt izü, éles, a fogakat elvásító.. Un
dor, hányásra való késztetéssel, mely alatt sok viz gyül 
össze .a szájban. Nagy erőltetéssel járó hányás, hasmenés
sel , csak vizet hány ki. 

Gyomor-nyomás, kivált belégzés alkalmával Nyomó, 
préselő f a hasban, kivált menésben, a. bal oldalon. A 
bélcsatorna elnyákosodás~. 

Nyákos hasmenés Etszékelés (Lienterie). Vég bélsza
kadás. Fehér, huzós, véres ürülés nagy erőltetéssel; has
menések nagy gyengeséggel 

Inger a köhögésre a torokbau összegyült sok nyáktól, 
nehéz légzéssel; köhögés által sok nyák-ürülés; nyákos 
tüdövész 

Szúrások a tiidiikben, föleg belégzés alkalmával, mell
szorongással Rövid légzés. A jobb tüdöbeu összefüzö 
f., égetéssel Cluonicus tüdő-gyuladás 

üsszeveretés érzelme a llátban, ugy a nyakb>Ln; anyak
izmokban összeszorító f , mely által oldalt huzatik ·a fej. 
A hónalyban ficzamodás érzete, ha karját mozga~ja; össze
húzó föszülés a nyak-izmokban, midön könyököl 

Elfáradás érzete a végtagokban, nyugtalansággal, mely 
miatt e részt mozgatnia kell; a térdben is oly érzés, mint 
nagy fáradozás, vagy váltóláz után A lábfejben szúrás, a 
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talpba menö; a nagy ujjban huzó f fekvéskor; a kis ujjba!l 
oly érzés, mintha meg lenne fagyva. 

Jegyzék.. A gyomor, mell, fül nyakos allapotaban; a fülnek 
ezen bantalma miatt tamadt nehézhallas, nem különben nyakos 
mell-szorongas, ilyetén göicsfulladasban (asthma pituitosum) alkal
mazandó .. Hasznos szintén a kukacz gelisztak ellen. 

Anl'nm foliatum. 

A lélekre nézve. Leverettség, fájdalmasság; keresi 
a magányt; ~zt véli, hogy mások szeretetét elveszté és e 
miatt epeszti lagát sirásig. Elégedetlenség minden viszo
nyokkal és epesztés a fölött, hogy balsorsának ö az oka. 
Nehézkedvüség a halál után való belső vágygyal; hibás 
lépés után lelkifordalás szülte vallási nehézkedvüség; nagy 
belszorongás a szív körül nyugtalaiisággal, mely által 
idestova üzetik; nagy gyengeséggel Ongyilkosságig foko
zott belszorongás.. Bátortalanság, kétségbeesés minden 
miatt. Haragosság legcsekélyebb ellenvetésre. Változó 
kedély; most nevet, most sir. Bizonyos személyek iránti 
ellenszenv Honvágy Szerencsétlen szerelem okozta 
bántalmak 

A testre nézve átalában rászt és méh kóros bántalmak 
Görvélyes bajok. Csont-gyuladás, genyedés fölegnrnrcu
rialis szerek következtében Csont .. bántalmak Osszeve
retési fájdalmak a tagokban, kivált nyugalomban, az ágy
ban. Uresség érzete és gyöngeség a testben.. Vérforron
gás, mintha forrna a vér; ugy tetszik, mintha minden vér a 
fejböl azonnal a végtagokba menne le. 

A bőrt és ez alatt levö részeket ílletöleg: köszvény!'s 
csomók Vízkóros daganatok Rákfelc fekélyek Csont-
daganatok · 

Láz. A hideg iránt nagy érzékenység Testhidegség, 
de föleg a kezek és lábakban. Borzongás este lefekvéskor; 
teste nem tud megmelegedni az ágyban. 

Fej-fájás oly érzéssel, mintha az agy össze lenne verve; 
olvasás, irás, beszélés, gondolkodás által növckedö. Vér
tolulás Fejzúgás. - Külsöleg: fejesont-<laganat fúró faj
dalommal; érintés által nagyobb 
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Nyomás a szemekben, gyengeséggel Feszülés a sze
mekben, gyenge látással A szemhéj vörös daganata, ár
pával, a görvélyeseknél Szaru-foltok Láng, szikrák a 
szem elött Fekete foltok látása. Kezdö fekete hályog 
( amaurosis) 

Fül-bántalmak sok merem után. Csont-szu Büdös 
fülfolyás, genyedés 

0l'r-daganat a görvélyeseknél, vör össéggel, gyuladás
saL Fekélyes, varas orr-lyukak Csontszu az orrcsont
ban Orr-rák 

Feszülés-érzete az ucz-csontokban. Gyulasztó arcz
fajdalom a csontokban Arcz-dag reggel ajk- és orr-daga
nattal Dagadt, fekélyes ajkak Homlokcsont-daganat 

Fogfájás a vértolulástól, fejforrósággaL Foghús-dag; 
qeny-hólyagcsák, fekélyek a foghúson 
0 

Száj-bűz, mint az ó sajttól, a serdülö leányoknál 
Csontszu a szájpad-csontban Dagadt fekélyes. man~olák 
J;'ájdalmas, nehéz nyelés. Az ital az orron JÖn VlSSza. 
Edeses nyál-gyülem a száj-üregben. 

1 Gyo11101·-füjás, olyforma, mint mikor éhezik Étel, ital 
után oly fájás, mint a szelektől. 

Sok szél a lmsban és innét különféle bántalmak Kó
lika a szelektöl. Hajlam a sérv-kitolulásra Lágyék·mi
rigy-dag és genyedés Lágyék-sérv a gyermekeknél is. 
(A sérvkötó használata elkcrülhetlenül szükséges) 

A tökiikben összezúzatási érzet. Viszketeg a tök
zsacskóban Tök-dag Il,égi tök-keményedés. - Dlt\11-sza
kadás. :M:éhkeménycdés 

A légcslihöz tapadt, nagy eróltetés által kiköphetö 
11yák. 

· Nlell-szorultság kivMt járás közben a szabadban; éjjel 
bármiféle helyzetben, szünet néll~ül mély légzésre kény
szerítö. Nehéz légzés, éjjel is. Asitozás alatt borzadozás 
a mellben. Vértorlódás a mellben. Mell"nyomás, szúrás 
Sziv-rázás, mintha a szív helyéböl kimozdulna, járás alatt. 
Erus szívdobogás, belszorongással Organicus szív-bajok. 
l\foll-vizkór. Kezdö tüdö-bénulat 

Szaggatás, összeszorító f. a kezek csontjaiban. A. t.0111-

iuirban bénulás érzete felkelésben. A térdben oly fáJda-
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Íom, mÍntha le lenne kötve Az ai-Jabsz1Í1' cson~jait fedő 
bőr alatt csomók. 

Jegyzék. Azon betegségek, azon körülmények, inely~knél fügva 
e gyógyszer indik:ilva van, kivonatban ezek. (Melanchohcus, phleg
maticu~, SCiophulosus egyének kiválólag kivá1~ják e szert, kedvező 
körülményekben.,) Gyenge emlékezőtehetség; elme- gyengesé,g; 
melancholia; életuntság; öngyilkossági eszmékkel való foglalk?z~s, 
Csont-lob, daganatok, csontszu; fájdalmak a csontokban k1valt 
éjjel és különösen n1ercu1ial szerek kö,,etkeztébe1~. Másodrendü 
syphilis; merem-bántalmak Kös~vén,Y, fő!eg fe_sl,~t,t életmód,„ nagy 
adagban bevett mercumak tulaJdomthato FeJfaJas, elmeeroltetés 
miatt; chronicus vértolulás a fej felé, Görvélyes szemgyuladás, 
Fülcsont- szu. Scro]_)hulosus, syphiliticus or1·-fekély; orrcsont-szu„ 
Tök-lob, kemény-dag. Lágyék-sé1 v, Vértolulás a mellben és Ínn~t 
eredő fuladozás. Mellszorongással összekötött foladozás., A sz1v 
felé toluló vét, köszvényes letételek következtében f~jlődött erős 
szivdobogás Chionicus szivbá.nta.In1ak és innét eredő vizkór. 

Aurum muriaticum. 
Különösen jellemző hatáskörét, mellőzvén egyéb sym

ptómáit, csak ezekre szorítom: átalában roszabbulás, nyug
vásban. Furó füjdalmak a csontokban és izületekbeu. 

Vörös, gyuladt orr, viszketéssel, később, lehámlással 
Orr-fekély (Ozocna) Sárga-zöld nyák.folyás az orr bál 

Fekélyes, dagadt, felpattant ajkak, kivált görvélye
seknél. 

Nyák-gyülem a szájban. Nyálfolyás, mérsékelt száj. 
iireg-gyuladással Toi:ok-vörösség , 

Felpuffadt ltas. Osszehúzó, feszítő f, az alhasban. 
Gógc-bántalrnak, bujakörban szenvedőknél, vagy sok 

mercur bevétele után; csiklándozás, vakarás a gégében; szá
raz, görcsös köhögés Rövid nehéz, fülasztó légzés. J\íell
szorongás; szúrás az oldal bordák alatt; mellvizkór. 

Szil'-dobogás; szúrás a szive11 át Sajátság·os é1zés, 
mintha a szív keménységétöl, nehézségétöl eredne, rögtön 
meggátolt légzés mellett Szabálytalan szívverések 

Bar·) ta earbonica. 

A lélekre nézve: szomoruság, siránkozás. Félelmesség. 
Kislelküség. Az idegen ernberektöl visszahúzódik; keriili 
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a társaságot. Minden csekélységre felindul, Feledékeny" 
ség; beszéd közben csakhamar elfeledi a szavat, a mely már 
száján volt, 

A testre nézve átalában: görvélyes bántalmak Rán
gások. A bántalmak leginkább a bal oldalt támadják 
meg; közönségesen ülés?en )el~nn~k meg, j~;~sban, elmul
nak. Könnyü meghiiles es mnet torokfaJas. Atalános 
elgyengülés.. Agg-kor, de 1;em különben a gy~mnek-kor 
bántalmaiban. Agg-korhadas (marasmns semhs} Elso„ 
ványodás a kisdedeknél, nagy has, görvélyes daganat mel
lett, Nagy hajlam mindig feküdni, vagy ülni, mivel fá
radtnak érzi magát 

Bőr-viszketeg kivált éjjel az ágyban; különösen foj, hát, 
kézviszketeg, vakarás által nagy fájdalmat okozó.. Bór
éaetés szúrás valrnrásra kényszerítő, de ez által el nem 
~ ' ' 1 

muló Mirigy daganat, keményedés Törnlös, sza onna-
dag, Körömméreg 

Fejf~jás este, mely mellett minden zaj, föle&' férfi-hang 
igen fájdalmasan e_sik. Préselő f. a _hom~okban, lnvált a~ 017 
éB szem fölött.. Osszesrófoló f mmdket oldali ól FeJBzu„ 
ráB kivált a meleg kályha mellett. LazultBág (Locker~eit) 
érzelme az agyban fejmozgás alatt.. VértolnláB a feJbe~1 
oly érzéssel, mintha aludt vér volna a foj,ii_rcgben , A feJ
fájdalom fő székhelye a homlok, vagy a feJ hátsó resze. -
Külsöleg: füjdalrnas fejbőr, érintés alatt; fojviszketeg; ko
paszodás (a mennyire a physicai lehetőség engedi). Szá
raz küteg, varas foj 

Szem-gyuladás görvélyeseknél. Szem és szemhéj-dag; 
genyes nyák a szempillákból; éjjel a szempillák összera
gadnak. Homályos látás, mint a ködben, vagy fátyolon át 
Szállongó fokct~ foltok a szem elótt; szikra-látás söt_étben; 
a gyertya köriil udvart lát; szem kápráztatás a világos
ságtól. 

Fiil-szaggatás a csontokban; szúrás; fúrás; kopogás 
Fül-viszketeg Fül-ropogás nyelés alatt.. Fül-csengés; zúgás, 
búgás. Nehéz hallás .. Küteg a fülön, vagy a fül mögött„ 

Gyakori on-vérzés, majd minden szuszog~s alatt. Al
kalmatlan orr·,szárnzság. Varas orr„ Gyakori nyák-elvá
lasztás; folyó nátha, 

Argenti llasonsz Gv<lgy 1 l1 
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Feszülés érzelme az arczon. Hidegség érzete; oly ér
zés, mintha pókhálóval lenne behúzva az arcz. Forróság 
érzete, pirosság nélkül. Arcz-küteg. .tjk-szárazság; ajk
daganat égetéssel Alsó áll-daganat, fájdalommal vagy 
keménységgel 

Fogfájas éjjel az ágyban. Löktetó fogfájás, a fülig, 
halántékig terjedő.. J;~getö f a fogakban nyálfolyássaJ, 
emellett hanyat nem fekhetik Fogfájás az odvas fogakban, 
meghülés után, vagy tisztulás elött. Könnyen vérző foghús, 
sápadt vörös szinii, fogfájással hideg ital után. 

Száj-szárazság reggel felkeléskor. Szüntelen köpkö
dés. Durva nyelv reggel felkeléskor. Nyelv-keménye
dés, közepe táján égető f~jdalommal Nyelv-hólyagcsák, 
fölre15edezés 

Torok-érdesség (Rauheit) föleg nyelésben Cserepe~
zés érzete üres nyelés alatt.. Szúrás, nagyobb akkor, mi
dőn nyel; torok szárazság, nyomás, mint valami daganat
tól, nyelés alkalmával. Ebéd után oly érzés, mintha foj
togatnák Daganat érzet a nyeldeklöben; mintha czövek 
léteznék a nyelcsöben; vagy mintha sok nyák lepte volna 
meg a nyelcsöt, vagy mintha egy falat-étel felakadt volna. 
Nagy hajlam a torokgyuladásra és a mandolák daga
natára .. 

Állandó szomjuság. Semmi étvágy Keserü, sava
nyú, sós szájiz. Éhség étvágy nélkül.. Evés után gyomor
bántalmak, lomhaság. Gyenge emésztő tehetség; - Gya
kori, majd szüntelen üres fölböfögés. Csuklá.s Emelygés; 
hányásra való késztetés. 

- Gyo11101'-fájdalom éhgyomorra, vagy étel, különösen 
kenyér után. Oly érzés, mintha gyomra terhelve voln_a; 
gyomor-nyomás, mint ködarabtól, csekély étel után is .. 
Sebföle f, mintha az étel sebes részeken menne keresztül. 
Gyomor-gyuladás; kökeményeclés 

Máj-f~jdalom; e mellett a kezek és h\bak hidegek, _az 
arcz meleg, piros; nyomó f: kivált mozgásban, vagy tapm
tás alatt, leginkább pedig mély légzéskor. 

Összehúzó f a l1asban; nyomás; csipkedés; szúrás 
Fájdalmas hasfolfüvottság; fosziilt has. Has bántalmak a 
szelektál. 

! 

t 

Gyakori késztetés a székletétche; vér ha.s-föle iiliilések, 
a lágyék táján érezhetó nagy fajdalommal Nehéz, ke
mény szék végbél-f~jdalommal, égetéssel, véres nyák iirü
léssel Amnyeres csomók, végbél-égetés, viszketés, hem
zsegéssel. Geliszták 

\'izllléskor égetés a vizelő-csőben, vagy csipkedés a 
hasban; vizelés után megujul a vizelésre való inger 

A uemzii-l'észe!ne vonatkozólag: elgyengült férfi-te
hetség. A nőknél csekély, csak egy napig tartó tisztulás 

Szúrás a Mg·t;siihen Rekedtség; nem ejthet egy szót 
sem hangosan Eji köhögés Inger a köhögésre, sós, ke-
ményítóféle nyák-kiköpéssel 

~leli-bántalmak Fulasztó katarrlms, fonyegetö tüdö
hiidéssel : foleg tar tar n< emet. után, az öregeknél Teliség 
érzete a mellben, nehéz légzéssel és szúrá.ssal légzés alatt. 
- Szivdobogás, ha a ha] oldah a fekszik, helszorongással, 
ha csak rá gondol 

Feszitó f a ke1•eszl;ben; f~jdalmas fosziiltség Feszes 
nyak; a fejig terjedő daganat, sebfele f~jdalommal, vörösséggeL 
1 

A felsü lrnrban fekélyféle fájd.; csontföjdalmak; ficza
mod;\s érzete a kéz hátán A kezek hör e pergamentféle 
szárnz, durva foszló. A kézujjak clzsihbadnak 

A c.~i11ben f menés alkalmával. Hiízó, szaggató f a 
czomb és alszár-csontban. A híbikráhan összeszorító f 
Nyugtalanság a lábakban F:íjdalom a !áh-talpban Bü
dös 1"bizzadá.s 

.Jrgyzek. Azon kö1 iiln1éH} ek ús JJetegségek, melyekben e sze1 
indikáiva van, kivonatha.n ezek (l(isded-, <le n1ég·inkáhh agg·korba.n 
clőfo1·duió bií.nta.hnnkba.u helyes 01vciss~lg kivá.Jólag, hn egyébiránt 
is spccificu1n). 1-'csti, vagy szcllen1i gyöngeség. Aszkó1 a gye1n1e
keknél (hol a calcaieával vetélkedik) Nagy hajlam a meghülésrn 
<Ss innét credó b:-í.ntaJn1ak Gö1 vélykó1: miiígy-dag, keményedés 
F~jótva1 Gutaiités f iílcg az id<ísbck, vagy isz:lkosolrnál. Görvélyes 
szemlob; fülb:intalmak Arnnyéi. Görcsfuladá.s (asthnrn); idült 
kata1J hns ToJ ok-, 1nondolalob. Büdös Já.bizzadá.s, 

Helladonna. 
_A JéJekre llézvc: 111élaság; fel s 

közt, 8jjel. Levertség; életuntság alá jár ás gondolatok 
Siránkozás félelem 

11* 
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közt: Belső nyugtalanság, szüntelen testmozgás ; el akar 
~tm Elmetébolyodás képzelt okok miatt. Kiabálás, bő
ges c~ekély.ségek miatt is. Haragosság Düh. Nagy vi
d~m~a9, csm~alanság. , Zavart csevegés ; nevetés ; éneklés ; 
futyiiles. V altozó kedely. Eszméletlenség; sem nem hall 
sem .:1err: ~~t F~l~lmes visiók; fekete kutyákat, rovaro'. 
kat, ordogokct, krserteteket és több efélét lát.. Elmezavar 
a sok italtól.. 

A testre né.~ve átalában: rángások, görcsök, kivált 
harag után. Gorcs-ne".etés Görcsök kiabálással. Me
r~vedés Nehézkór. Ajulás. Legkisebb érintésre meg
UJulnak, nagyobbodnak a bántalmak. Elsoványodás a 
gyermekeknél; aszkór. 

A bőrre nézve. Orbáncz.. Bubor (küteg): pemphi
g~s:. Vör~s foltok, m!nt a vérfoltok; skarlátféle küteg; 
varos, forro dag~nat; vizhólyagcsákból álló küteg .. Mirígy
daganatok Nynk-daganatok (limphatische Geséhwülste) 
Kemény daganat (kőke~n). Rákféle bántalmak. Velő s rák 
(f;ingus medullaris). Egető f a fekélyekben érintés alatt .. 
Sargáság.. 

, Lázas áll~pot ... Az eis:ész test hideg, az arcz sápadt, 
neha duzzadt es varos. Mmdennapos láz; először rázó hi
deg, ez után forróság következő izzadással vagy a nélkül· 
vagy a hideg és forróság felváltva mutatkoznak. Száraz' 
égető, . külső, belső forróság; föleg pedig a fej forró a~ 
arcz pi_ros. Láz alatt félrebeszélés, nagy szomj.. Gyu-
lasztó, rdeg-láz. · 

. Fej-fájás. Fej-ne~~zség, mint részegség után. Nyomó 
f. kivált a homlok táJan, a szemek fölött.. Mozgás által 
nagyo~b a. fejfájás. Oly érzés, mintha a fej szét akarna 
r;~p;dm, .haJolás~an mintha minden ki akarna tolódni.. Oly 
erzes, mmtha v1z lotyogna az agyban. Metsző f mintha 
késsel metsznék, az egész fojben vagy annak hát~ó részé
ben.. Lépdeléskor oly fájás, I;lÍntl;a valami teher által 
húzatn~k a _fej hát~ó része lefelé.. Szúró, vagy kopogó, 
vagy .lok.teto f . Vertolulás, forróság a fejben.. Gutaütés. 
- Kulsoleg, fáJdalmas érzés legkisebb érintésre.. Fejda
ganat. Fej-rángás és a fejnek hátrafelé húzatása. 

Szeiufájás oly érzéssel, mintha a szemek benyomatná-
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nak, vagy kitépetuének. Szemnyomás, mint a beesett ho
moktól Szúrás.. Csipkedo fájdalom. Szem-forróság 
égetés. Szárazság érzelme.. A szem fehér részének vö: 
rössége Könyezés, a lehulló könyek sósak Szemhéjda
ganat, gyuladás. Szemgyuladások. Szemvérzés. Vérfol
tok Szemhéj-görcs. Kidülledt, mereven szemek. Fény
iszony Homályos látás Dupla látás. Vakság este és 
éjjel Szemgyengeség , finom munkák miatt.. Fekete 
hályog. 

Fiil-szaggatás, 
(acut) fülgyuladás. 
ben.. Nehézhallás 
mirigy-daganat. 

mintha kiszaggatnák a fület. 
Snttogás, bömbölés, csengés 

fojmeghülés után. Siketség. 

Heveny 
a fiilek
Fültő-

Vörös lll'l', égetéssel Fájdalmas, varas orrlyukak 
Orr-vfrfolyás, vér-ömlés az orr- és szájból Igen érzékeny 
szaglas 

Az arcz nyugtalanságot fajez ki. Zavart tekintet. 
Forróság érzete pirosság nélkül.. Forró és piros arcz, hi
deg végtagok Vörös arcz-dag , mereven szemek Csak 
ríz egyik pofa dagadt, vörös, fáj Kemény arcz-dag. Arcz
orbáncz Ideges arcz-föjdalom Görbe száj., Száraz, sö
tétvörös :1jkak Ajk-kökeményedés, rák Ali-mirigy-da
ganat All-görcs.. Száj-csukódás .. 

Csúzos fogfájás légvonaltól, azonnal evés után. Húzó 
fogf. a felsö zápfogakban, a fülre terjedő.. Rángató, fúró 
f.. kávé után. Sebféle f, ha szabad lég éri a fogat.. Fog
fájás arcz-pirosság, forróság és fejkopogással Oly érzés, 
mintha a fog hosszabb lenne .. Foghús-dag égető forróság
gal és torokfájdalommaL 

Száj-szárazság érzelme, noha a száj elég nedves. Va
lódi száj-szárazság, torok és orr-szárazsággal Habzó száj ; 
yéres hab. Nyálfolyás; nyulós nyál-folyás; (merem· ntán 
rs). Száraz, forró, vörös, fölrepedezett nyelv Csipkedő, 
égető nyelvf, mintha a nyelv hólyagos hmne.. Nyelv-re
megés Nehéz nyelv, hebegő beszélés; nyelv-bénulat 

Torok-fájás oly érzéssel, mintha sebes lenne, kivált 
nyelésben. Szúrás, égetés a torokban, kivált nyelésben. 
Torokgyuladás; (mercurialis angina). A folyadékot sem 
nyelheti le, hanem az orrán jő vissza. Víz-iszony (hydro-
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phobie) Összehúzó, görcsös fájdalom a nyeldeklöben; 
semmit sem bir lenyelni. 

Rothadt száj-Jz. Elvesztett étvágy A kenyér íze, 
szaga savanyu Utálja a húst, savanyu ételt, sert, kávét, 
tejet. Szomjta!auság, vagy iszonyu szomj, de egy cseppet 
sem bir lenyelni. Étel után összehúzó f a gyomorban 

Inger a böf9gésre eredmény nélkül; keserü felböfö
gés. Csuklás Emelygés; hányásra való késztetés Há
nyás, szédelgés, átfutó forrósággal; epe, nyák, vizféle 
savanyn hányás ' Nyomó f a gyomoi'ban kivált evés után 
Gyomor-görcs minden ebédnél · 

Nyomó f a l1asban, mint a kőtől, járás, állásban; ülés· 
ben nem Bélgörcs (kólika); Q8szehúzó, összeszoritó f ki
vált a köldök köriil, a has bizonyos táján oly é1zés, mintha 
körömmel kapm nák ; a fajdalom miatt összehúzza hasát 
Metsző f, mintha késsel metsznék Forróság, égetés a 
h~sban, nagy belszorongat4s, arczizzadássaJ Has-felfuvás, 
kidiidörödő belek; szél-kólika Idült m:íj-gyuladás. 

, Sz~kszm ulás, fejfori óság vagy izzadással Gyakori 
kesztetes a székre eredmény m\lkül. Székerőltetés 
V ~gl'., has.menés'. fojfonósággal felváltva; nyákos hasme
nes, izzadassal; ily hasmenés mellett összehúzó f. a vég
bélben, hasmenés abtt borzadozás AlrnratelleilÍ székle
tétcl; a végbélben viszketés, szúrás, ilsszefüző fájdalom 

Elnyomatott l'Íze!és. néha székszorulás és izzadással· 
hólyag-bénulat. Vagy ~- akaratelleui vizelés, álomban is' 
Szúrás a vizelü-·csőhcn; a hölyao·ban oly érzés mintha 
benne föreg fészkelődnék · " · · ' 

A 11öi nemzifrészekben oly préselő f, miutha a méh le 
akarna szakadni, bekövetkező vérfolyással Vérfolyás 
világos vériiriiléssel. Tisztulás dütt hasfájás, hiányzó ét'. 
vágy, nehéz kedv; tisztulás alatt ásítozás borzadozás nagy 

. El ' ' szomJ. ' nem menő szülep (Nacho·eburt) vértolulás szá„ 
raz forróság mellett Gyermekág,yi láz, kivált szen~edé
lyek, vagy elnyomatott tejel választ>\ s után. Rózsaszinü 
emlií-gyuladás, daganat; keményedés 

Éji köhögés egy.óranegyedig tartó rohammal, idösza
konkint. Száraz köhögés, torok-csiklándozással a mellben 
oly érzéssel, mintha itt sz{1raz lrntarrhus gyanint foglalna 
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székhelyet Űres, csaholó köhögés Görcs-köhögés. Sí' 
rás (a gyermekeknél), gyomorfájás a köhögéstől. Nagy 
fájdalom a gigében, fuladás-vesz;del;mmel, ~rintés,.n!.a~
mozgatás alatt; görcsös összehuzatas Nyakos krkopes 
köhögés által, mint a belégzett por után Genyes, véres 

nyák-kiköpés , , , 
Rövid sebes, rendetlen, nehéz, szorongo legzes„ Mell-

szorongás 'nyomó fájdalom~al a szivgödörben. Gör,csös 
szorongás a szivgödörben Járás alkalmával, mely altal 
mély légzésre kényszeríttetik Mell-szúrás, köhögés, járás 
alatt. Metsző f , mintha késsel mctsznék Kopogás a 
mellben nagy nyugtalansággal Szívdobogás, nehéz, lassu 

légzésseL . 
l\e1·eszt-fájás és foszesség, ülés után; az ülésből ahg 

bir felegyenesedni Gerinczagy-loh Nyak-feszesség Mi
rigy-daganat Figyelmet gerjesztő ütér .verés 

A vállakban nyomó szagg.jl,tás, mozgás által érezhetü, 
nyomás által enyhülo Nehéz, elhaló karok Csúzos fáj
dalmak hemzscgéssel Görcs a karokban, rángások, befelé 
cs~varások, görcsös kifeszítés Vörös kardagana.t Fáj
dalom a csontokban A kéz-csontokhan szúró, nyomó 
szaggatás ; kéz-daganat ; kéz-feszesség A ~éz-ujjakban 
húzó f · feszesség az ízületben, hajolásban fáJdalom Az 
ujjak h~g:ye ugy fü.i,'. mintha .. be le1~ne .szorítv,a.; fájd3:lmas 
szúrás, nuntha az UJJhegyen JOnne kifele Oly e1zes, mmtha 
szálka lenne a közép-ujj hegyén 

Csii1-fájás, égetö szúrással, kivált éjjel, érintés, ál:al 
növekedő Csip-köszvény A felső lábszárban nehezseg, 
feszesség Térd-fájás; feszesség, kivált menésben; sz{:rás 
a hajlásban. Az al-lábszárban élénk fájdalom, mely m1~tt 
lábát kinyújtani kénytelen Az al~zár , külön,ösen a s1p
csontban nyomó f állásban A lábikrában szurás, alólról 
fölfelé; az ágyban összeszoritó f. Hernz~egés a lábfejben.; 
foszitö, vájó, fúró f. a talpban; ficzamodas érzete a láb ko
zép táján Láb-forróság, izzadás ülésben, talp-égetés 

Je•yzék. Azon körülmények és betegségek, melyekben e szer 
indikál;a van, kivonfttban ezek., (_Vérmes egyéneknél kivá~Olag 
v:Hasztandó). Elme-zavarok; dühös őrültség.. Ideges betegsegek 
IjedéR, epekedés, harag után fejlőOött bántaln1ak. ~".lindnzon lázak, 
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hol az agy izgatott állapota szembetünő. Különfiífo göicsök: Vid
táncz, nehéz k6r, víziszony sat. Vért01lások a f~j, mell, has felé„ 
(Lázak, gyuladások, vért01lásokban aconit után adand6). Vér
tolulás okozta f~jföjás, szédülés, szélütés (apoplexia). Arcz-or
báncz: sima,. Agy-gyuladá.s. l(ülönféle szemgyuladás; szem-ve
lős rák; alkonyi és éji vakság (fa1kas sötétség); fekete hályog„ 
Kül-és bel.fülgyuladás 011-lob; oufekély; orrvérzés .. Arczzsába 
Szájsüly .. NJelv-lob; idült keményedés .. Torok-gyuladás Nehéz
nyelés, fuldoklással.. Göicscsuklá.s, Gyon10I-, in~j-, lép-, vese-, 
méh- vizeleth6lyag. Hashártya-gyuladás. K6lik<t, kivált a szelek
től.. Lágyék sérv. Vese.görcs; húgyhólyag-görcs, bénulat; gör
csös összehuzatása a Yégbélnek (ez utóbbi esetben a hyoscian1us is 
imlikált szer). l\féhiszam (prolapsus uteii) ; rák; görcs tisztulás 
előtt; igen bö hószá111, világos vé1folyás; abortns, a 111éhbe tolult 
vértől E1nlő-01 bán ez; tej már ; e1nlőrák. A szoptatás iosz követ·· 
kezméiiyei Hanghiány (aphonia) különösen ijedés, gö1csroha1nok, 
agybántal1nak következtében, nein különben terhes nőknél vagy 
szülés után. Katanhalis állapot. Száraz köhögés a mellbe tolult 
v-értől, kiv3.lt ~jjel, szünet nélkii1i ingerrel, me1y erőltetés1e arcza 
szinte kigyulud - Fnludozás a mellbe tolult vértől, vagy görcs
fuladás. VéihányáP, fOleg e]nyon1ott hószá111 után., Ideges tüdőlob 
Nyak csúz, feszes nyftk. Gerinczagy.Iob. Gye1111ekágyi fehér 
czo1nblob (pheg1nu.sia n..Ibn dolcns} Göl'vélykór. Átaltíban sima 
or báncz; heveny kiitegek: skarlát, vö1öshin1lő sat,; visszaverődött 
kütegek köYetlrnztében fejlődött letételes agy-bántalmak - Mind
ezekből kitetszik, miként a belladonna oly betegségekben van 
leginkább indiká1va, hol az izgékonyság (irritabilitat), érzékeny
ség (sensibilit.at.) abnmmis állapota rendbe hoznndó 

Berberis vulgaris. 

A lélekre nézve: Közönbösség; levcrett kedély; apathia .. 
A testre nézve, át.alában: elbágyadás csekély munka 

után is; az izmokban oly érzés, mintha ott valami eleven 
mozogna. Csúzos, köszvényes bántalmak, kivált ha ezek 
vizelet-, aranyér-, havitisztulás-bántalmakkal vannak össze
köttetésben Mozgás által előidézett, vagy nagyobbodó 
~~ ' 

Bőr-viszketés, égetés, vakarásra ingerlő; vakarás után 
vagy ismét azon, vagy más helyen visszatérő Oly érzés, 
mintha fölrepedezett volna a bőr, égetéssel. Vörnyeges 
foltok, mintha a bör márványozott lenne Hideg fut vagy 
mászkál a bör alatt. 

• 
~ 
1 
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Feszítő fej-fájás; nyomó f, szúrás a halánték és hom
lok táján. Oly érzés, mintha a fej fel lenne duzzadva, 
mintha a f~j nagyobb volna.. Szaggatás kivált a szemüreg 
és homlokban Fejfonóság leginkább ebéd- vagy erőlte
tés, hajolás sat. ntán. -- Fej· és arcz bór .. feszítés, mint da
ganattól 

Szemhéj-égetés, viszketés, csipkedés, sokszor csak bi
zonyos kis helyen Szem-héj-remegés, ha gyertyavilágnál 
olvas. Hidegség érzete a szemekben, mint hideg széltől; 
ha bezárja szemeit, ekkor könyeznek és a könyek hidegek. 
Vörös köthártya; homályos látás, mint fátyolon keresztül 
Szemszárazság oly érzéssel, mintha homok esett volna a 
szembe. Gyuladt köny-húscsa; a belso szemzugban nagy 
szárazság oly érzéssel, mintha itt idegen test lenne .. 

Fiil-s~úrás és szaggatás , néha fejszaggatással fel
váltva Elénk szúrás a dobhártyán keresztül, mintha szö
get, vagy tüskét szú1tak volna be. 

Orr-szárazság 
1 Fog-szaggatás; szúrás kivált az odvas fogakban, oly 
érzéssel, mintha a fog hosszabb lenne, vagy el volna vásva. 
Oly érzés, mintha a foghús elválna a fogtól; vérző foghús. 
Fekély 
, Száj-szárazság A nyelv. mintha feszes, vastag lenne. 

Erintés, mozgás álta.! nyelv-fájdalom A torokban kapa· 
rás, szárazság, oly érzés, mintha a toroknak egyik oldalá-
ban czövek lenne. ' 

Gyomor-égetés Máj-szúrás, nyomás. A lé11 táján lég
zés alatt oly érzés, mintha valami leszakadt volna 

A hasban oly érzés, mintha itt valami eleven mozogna. 
A lágyék táján oly érzés, mintha sérés támadna, kivált ál
lás, vi:gy menésben 

Allandó késztetés a székletételre, mely aztán kemény, 
lrnsonló a juh-ganéhoz.. Hemzsegés a végbélben. Sebféle 
f égetéssel; végbél-f érintés által; ülésben nagy érzékeny
ség. Aranyeres csomók, viszkető, kivált pedig égető fáj
dalommal. 

Metszö, égető, összeszorító, szúró f. a vizelöcsöben, vagy 
oly érzés, mintha fel lenne repedezve. Az eféle fájdalmak 
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kivált mozgásban nagyobbak Összehúzó f. a tökökben az 
ondózsinór ig. 

Sebféle mell-fájdalom Szúró f kivált a mell bal ol
dalában. Hidegség érzete a mellben. l\follszúrás, kivált 
a bal oldalon, mint villanyozás után .. Tüdő-vértorlat (Blut„ 
congestion} 

Keresztfajás, ülés-, fekvésben nagyobb A lágyék, ve
sék táján nyomó, feszítő f., oly érzéssel is, mintha e részek 
fel lennének fúva, vagy oly fájdalom, minőt a fekély szok 
okozni, 

A vállakban oly érzés, mintha ott valami eleven mo
zogna; bugyogás érzete. A fölső karban, nyomó, vájó f, 
néha mélye)l a csontokban is. Bugyogás érzete a kar-iz„ 
mokban, Egetö f a bőrön, oly érzéssel is, mintha fölrepe
dezett volna, egyszersmind elzsibbadással; vakarás után 
vörös foltok Nyirk-dag Oly érzés, mintha hideg csep
pek hullanának a kézre Viszketeg, hemzsegés, vörösség, 
mint fagyás után 

Az alsó végta.gokln1n elftiradás, összcveretés érzel111e 
Zsibbadás, nehezen kelhet fel ülésébcil. Oly érzés, mintha 
a végtagokban valami eleven járna. Bugyogás, hidegség 
érzete Vérérdaganatok. Az alsó lábszárball oly érzés, 
mintha a csont feldagadt volna Talp-szúrás, égetés, szag
gatás, kivált ~jjeL A lábban viszketés (mint fagyás után), 
égetés, hemzsegés , sebféle f , hidegség, vagy oly érzés, 
mintha a bör föl lenne repedezve 

Jegyzék. Hathatós : a nyákhártya-bantalmakban; azért a 
sze1n, gyomor, vizelethólyag, nemző részek nyákhtírtyáját megtá
madó betegségekben helyén Ieend ezen orvosság; valan1int oly be
tegségekben is, 111elyek epés jelle1nc lótünő A csomós köszvény
ben szintén hasznos. 

Borax veneta. 

A lélekre nézve: hevesség; csekélységek miatt is fol
induL A gyermek indulatos; sír, kiabál; ezután pedig 
néha jó kedvü, nevet 

A testre nézve átalában: nedves idöben rneghülés 
okozta bántalmak ; kocsizás, gyümölcs-evés után következő 
bajok Nyugtalanság a testben Remegés, kivált a ke„ 

zekben. 
fonyadt, 
riad feL 

Nagy 
sokat 

gyengeség 
sír , szop11i 
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A gyermek sápadt, 
nem akar , álmából 

sovány, 
sirással 

A biirr e nézve: orbá11cz (az alsó lábszáron). Sömör.. 
Fagydag. , 

, Fej-fájás; e mellett szúrás a bal fülben és az egyik 
fogban; vagy hányással és az egész test remegésével 
Nyomó f, a homlok és haláutékok táján, kivált pedig a 
sz;rnek fölött Kopogás. Rángás a hornlokban, émely
gessel, a szernek szaggatásávaL - Külsöleg: érzékeny fej· 
bör, a hi,~eg ,és ~döváltozás iránt A gyermeknél forró fej, 
forró sza,J, forro tenyerek Osszetapadozó összebonyolo-
dott hajak, mint a lengyel-fürtnél ' 

A szemekben oly érzés, mintha valami befolé akarna 
menni; a jobb pillában pedig mintha kifelé tolódnék 
Szem vörösség a gyermekeknél, kivált sirás után. Szem, 
vagy inkább szernpilla-gyuladás, vagy a szem-szögletekben, 
a p_illáknak éji összeragadásával, könyezéssel Este a sze„ 
mert nehezen hunyja be, reggel uehezen nyitja feL 
1 í<'iil-gyuladás és daganat Genyfolyás. Fül-dugulás; 

nehéz hallás a jobb fülre, a gyermeknél; fül-csengés, fütyü
lés, harangozás, dobolás, suttogás, 

Oi·1·-vörösség és feszes, fényes dag Az orr belső része 
varas, fekélyes. 

A1•cz„orbáncz, A csecsemőlmél arczvörösség, daganat, 
küteg Az ajlrnkban oly érzés, mintha azokon valami 
mászkálna; ajk-égetés. 

Fof\-fájás az odvas fogakban, nedves idóben; az egész
ségesekben nyornólag vájó f minden reggeli és vacsora 
után, dohányzás által enyhüló Csiklandozás a metsző fo
gakbau, Hyálfolyással Oly érzés, mintha a fogak hosz„ 
szab bal~ ,lennének. Foghús vérzés, daganat, gyuladás 

SzaJ-fekélyek. Nyelv-feszesség, mintha el lenne zsib
ba~va Zsebre (Schwarnmchen). Szájrothadás, Hólyag
csak a nyelven, A torokban sok nyák, melyet igen nehe
zen bir kiköpni. 

Keserü szájiz. Gyümölcs után nyomás a szivgödör
ben. Csuklás a gyermekeknél is; émelygés, hányásra való 
késztetés; nyák-hányás, savanyu izii, kivált reggeli után 
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Nyomó f a gyomorban; összehúzó f. reggeltől délig. Nyo· 
más a lépben, kocsizás, tánczolás alatt . .. 

Csipkedő f a liasban a köldök körül, mely miatt osz
szehúzza hasát, minden i ~ggeL Has-korgás a sok széltől 
A vesék táján szúrás nyomás, kivált reggel menésben, eny· 
hül ülésben Gyakori l!asmenés, sárga nyák-ürüléssel 
Székelés alatt, ntán, vagy a nélkül is sok nyák-ürülés 
Véabél-dag, viszketeg, mint a takony-arnnyértől E szer
nek utó-hatása a székszorulás, kemény, juhganéhoz hasonló 
szék 

Gyakmi vizelés, minden negyedórában; a .gyermekek; 
nél sirás közt. Erós, büdös szagu vizelet Vizelésre valo 
késztetés, anélkül hogy csak egy cseppet is üríthetne ki. 

A női nemzií-l'észekre nézve: fehér-folyás havitisztulás 
után; szime nézve fehér, mint a tojás fehére, oly érzéssel, 
mintha meleg viz folyna lefelé 

Csiklándozás, kaparás a tol'okban; a gyermeknél szá
raz köhécseléssel Erós köhögés, penész-izü kiköpéssel 
és hasonló szájizzel; nehezen szakadozó nyák, vér-csíkokkal. 

Uell-bánta.lmak Nehéz légzés, mély légzésre ké.ny
szeritü. Rövid légzés; elfojtott légzés fekvésben, e miatt 
ágyából felugrik Mély légzés, ásítozás, köhögés alatt 
mellszúrás. Húzó f az oldalbordák izmaiban. A mell
fájdalmak enyhülnek nyngalmas , vizirányos helyzetben, 
lassu menésben, vagy ha kezét nyomja mellére Oly érzés, 
mintha a sziv jobb oldalon lenne. 

A kéz-tenyeren szúrás, kézzsibbadással Kéz-ujjak 
viszketege 

Szúró f. a talpban; vörösség, égetés a vastag ujjban, 
csekély hidegben is észlelhető, olyformán, mint fagyás 
után. · Szúrás a tyukszemben uedves időben. Fúró f a 
tyukszmnben, mely nyomás által enyhül. 

Jegyzek. A légzés, e1nésztés organuinainak, szintén a i;.öi 
nc1nző részeknek nyák-há.rtyáira hat különösen a borax„ Le.g1n
kább gyermek- és nőMntalmak ellen hasznos; melyek közül kivált 
e beteg.ségek e1nlítendők: catarihalis szen1M és pilla-lob;, szájh~
lyagcsák; szájsüly; nyalfolyás nehéz fogzás alkalmaval; émelyges 
a terheseknél kocsizáskor; nyák-hányás; nyák-hasmenés; nyák
arnnyér; fehérfolyás; catanhalis mell-bántalmak; catarrhalis an
gina ; mell-hártya-gynladás 

i73 

B ovi s t a. 

A lélekre nézve: szomoruság, leverettség kivált ma
gányban Változó kedély; reggel jó, este, vagy ebéd után 
lehangolt kedv és haragosság. 

A testre nézve átalában: nagy gyengeség kivált a 
kezek és lábakban. 

A bőrre nézve : viszketeg kivált este a karokban .. 
Nedves sömör.. Kölesforma himlő az egész testen. 

Kopogás a fejben, mint a fekélytöl, meghülés, hideg 
levegö által Nyomó f a homlok táján a szemekig. Fej
nehézség, 10sz kedve és nehéz gondolkozás mellett, a hom
lok táján; az orr fölött; fekvésben és felébredéskor nagyobb 
Szaggatás, .. szúrás, fúrás szintén a homlokban a szemekre 
terjedö.. Osszeszmitó f a fej mindkét részében.. - Visz
keteg a fej külborén, vakarásra sem enyhülö 

Viszketeg a szelllekben Éji összera.gadása és nehéz 
felnyitása a szemeknek 
. Viszketeg a fülekben; a jobb fülben fekély, mely miatt 

:ot1 uyelés gáLoltatik; hosszadalmas, büdös fülfolyás.. Nehéz
hallás fülviszketeg és zúgással. 

lll'r-viszketeg; varas orr-likak. Orr-dugulás 
Küteg a szaj-szögleteken; fölrepedczett ajkak; megda

gadt ajkak. 
Húzó, vájó, fúró f a likas fogakban kivált este. Da

gadt, fajdalma.s foghús. Foghúsvérzés leginkább ~jjel 
Száj-szárazság. Nyálfolyás Metszo f a nyelvbeu, 

égetés a nyelv végén, zsibbadás a nyelv tövén 
Torok-szárazság felébredéskor.. Kaparás, égetés To

rok-f~jás, csak a nyálnyelésnél. 
Etvágy-hiány; étvágy csak a kenyérre, nem pedig a 

meleg ételre.. Elfiiradás , álmosság már az ebéd fölött 
Semmi szomj; vagy, este nagy szomjuság; a tejet, hideg 
vizet, vizes bort igen kivánja. 

Üres felböfögések. Csuklás. Megelőző étvágyhiány 
mellett hányás, mely által nyákot, ételt hány ki a gyermek 

Felfuvott gyomor; könnyebbülés a szelek . el:nenete 
által. Nyomás a szivgödörben, evés után, a melhg; na
gyobb, ülésben; enyhül menésben. 
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Szúrás a nlftj és lép tájáll, 111icldn ulöre l1ajol; ha. fel
egyenesedik, ekkor elmulik 

Csipkedés a hasban; kólikaféle fájdalom délután, szék
letételr e ösztönzö.. Metsző f a hasban, mely miatt össze
húzza hasát Szúró f hajolásban. Fekélyfele fájdalom 
Felfuvott has a sok szelektől, melyek el menetelével kö
nyebbülés áll be. 

Nehéz székletéteL Vizenyős hasmenés Szék elött 
füjdalmas erőltetés; szék után szoritó, égető f a végbélben 

Gyakori késztetés a vizelésre, csekély ürüléssel; ürülés 
után azonnali késztetés a vizelésre, de csak néhány csepp 
megyen eL Vizelés alatt sebféle f a esöben; vizelés után 
pedig égetés. 

A férfi 11e1nzil-1•észekre nézve. A férfi tagon vörös, 
kemény, genyedző csomó, fajdalommal Elhálás után nem 
tud elaludni, feje fáj - A nöknél: Tisztulás élőtt hasme
nés, nyomó f. a nemzö részekben; hószám alatt hasmenés, 
fog és hasfiíjás , gyengeség ; vizenyős vér ; tisztulás után 
fehérfolyás; menésben nyulós nyákfolyás, mint 'a tojás 
fohére; sárgazöld, felevö, csipüs fehérfolyás 

Légcső. Torok-érdesség (Rauheit), kaparás, iuger a 
köhögésre, nehéz kiköpéssel, kivált reggel, felkeléskor 

Dlell-szorongás, a fej felé toluló forrósággal Szúró 
f a mellben, mely miatt felkiált. Látható szivdobogás, 
mellcsont-égetéssel, szédelgéssel, nyugtalansággal és reme
géssel, 

Hosszadalmas kel'eszt-fájás ; foszességgel, midün ha
jolni akar.. Nyak-fösz. Nyakmirígy-daganat, foszességgel 
Hónaly-izzadás, hagyma-szagu. 

A folsö karban, összeveretés érzete, szaggató f.; mi11tha 
a csontokban fészkelne. Szúrás, szaggatás a könyökben 
Szúrá.s, szngg·atás, Scbféle f'. a k:ézizilletben. ICéznehézség, 
-Oly fájdalommal, mint ütés után. Kéz-eriitlenség. 

Szúró f a l:ibszárakban, a mellig terjedő; zsibbadás a 
lábszárakban. A térdben oly f, mint ütés után; fölkelés
kor szúrás, mint a csontokban; kiuyújtáskor feszesség a. 
térdben, fájdalommal Lábikragörcs; kopogó f a lábik
rában. Nehéz lábak; lrnzó, szaggató f. a lábakban. Talp-

• 
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égetés; menésben fajdalom a talpbai1 Kemény, lencse
nagyságu, vörös küteg a lábon, égető, viszketö fájdalommal 

Jegyzék„ Azon betegségek n1elyek ·ellen indikálva van, speci
fice ezek„ Nagy hajlam a meghülés, miiígy-daganat, catarI"hus és 
v~rzésekre; szintén különös hajlam a bőr- és szivbá-ntalmakra. A 
bőr-b~jok sorában tartoznak: a bibircses, pikkelyes, hólyagos küte
gek átalában; bőrpállás Azonfölül ujj-fekélyek. Orr-, foghús
v~rzé_s„ Catarrhalis állapot„ Hörg-lob„ Szivbántainutk, organicus 
sz1vh1bákból eredők (hol palliativ enyhít} 

Bryonia alba. 

Barna, cholericns egyéneknél különösen működik 
(természetesen, illendó esetben); használ azonban mások
nál is, ha a symptómák és egyéb körülmények a bryonia 
sympfómáival megegyeznek · 

Atalában: csúzos, köszvényes bántalmak; csomók; a 
végtagok összezsugorodása köszvény következtében.. Gyu
ladások Meghülés (kivált száraz hideg után) következ
ményei ellen. Harag okozta bajokban. Oly fájdalmak, 
mint összeveretés után, vagy mintha a hús elvált volna a 
csonttól Szúró füjdalmak Este növekedő bántalmak 
Mozgás, érintés által na.gyohbak a fájdalmak, nyugalom-
ban enyhébbek. · 

A biíl're nézve: viszketö küteg az egész testen. Vörös 
foltok Vérfoltok Petécsek Korpaféle sömör, égetü visz
ketéssel. Fagydaganatok Hólyagocskák, melyek folre
pedvén, lehámlanak, viszketést, égetést okoznak. Köles
himlö (visszaütödött vörös himlöhen hatalmas szer).. Forró, 
feszes, vörös daganatok, szúr ássaL Keméuy mirígydagana
tok; vízkóros, köszvényes daganatok, csomók 

I,:íz. Gyulasztó, typhosus, gyermekágyi láz, küteggel 
is.. Váltóláz, kivált harmadnapos, melyben a hideg nagy 
és tovább tart a forróságnál; mind a hideg, mind a forró
ság alatt van szomjuság: láz ahttt köhögés, mell-szúrás. 

Flljfájás azonnal folébredéskor.. Vértolulás, fejforró
ság. Agygyuladás Fcjnehézség, szédelgésseL Nyomó 
f: a homlokban, szemnyomássaL Osszeprésclő f, Kifelé 
nyomó f. főkép hajolásban. Szétrepesztö f. Szúró f a 
halántékokban. Mozgás, főleg fel pillantás, szemmozgás 
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által llagyobb fejfájás. ~ A külsó fejbőr, éríntés által, fáj
dalmas .. 

Szem-héj-gynladás. Csúzos, köszvényes sze1Jlgyuladás .. 
Csecsemők szemgyuladása Köny-sipoly 

Csekély zörejre is igen érzékeny fül. Szúró f a jobb 
fülben. 

Orr-daganat, érintés által oly fájdalommal, mintha 
fekélyes lenne. Orr-vérzés, kivált nőknél elnyomott havi
tisztulás helyett. Réz-orr. 

Fog-fájás, rángó érzéssel, vagy mintha a fog hosszabb 
lenne, kivált reggel folébredéskor .. 

Keserü száj-íz. Undor az ételtől Nagy szomj kivált 
reggel; hideg italt, bort, kávét, savanyu italt ki\'án Olyas
mire volna étvágya, mit nem leh.et éldelni.. Ures, vagy 
keserü, savanyn fölböfögések. Okrödés, hányásra való 
késztetés; étal-ital, epe, nyákhányás. 

Nyomó f a gyo11101·ban, mint a kötő!, kivált menésben 
Szúró f. kivált menésben, vagy ha roszul lép, vagy kenyér 
után. Oly érzés, mintha a gyomor dagadt lenne. Gyomor
gyuladás.. Gyomorégés. Gyomorgör~s. 

Szúró, feszitö máj-fájdalom, kivált köhögés, érintés, 
légzés alatt Májgyuladás. 

Has-fájás, mintha székre, vagy hányásra késztetné. 
Felfüvott has.. Ifasvizkór. Görcsök. Hasfájás terhes 
nőknél. 

Hosszadalmas székszorulás. Kemény, száraz, megsült 
szék. Szorulás a szopó kisdedeknél. Vagy - hirtelen 
hasmenés, meghülés után; emészte~n ürülések 

Elnyomott l1avitisztulás helyett orrvérzés. Méh-vérfo
lyás, sötétvörös vérrel. 

Einlő·gyuladás; csomók, keményedések az emlőkben. 
Seb, vagy dag érzése a légcsiiben. Rövid , száraz kö

hécselés; görcs-köhiigés, a clohányzástól is; köhögés alatt 
szúrás a fejben, cle kivált a mellben. Hörg-lob (Bronchi
tis) aconit után adandó. 'l'ii1lő-gyuladás; szintén aconit 
után 'I'.üdö-vértorlat (Blutcongestion). 

Fájdalmás nyak-feszesség, kivált fejmozgásnál. Ge
rinczvelö-lob.. Csi11-köszvény. Csúzos, köszvényes fájdal
mak a végtagokban: forró, feszes, vörös daganattal, érintés, l 
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mozgás alatt tetemesen. növekedök Fehér térd-, vagy 
czomb-daganat (tumor albus clolens) 

Jegyzék. Azon betegségek és kö1·üln1ények, n1elyekben e sze1 
indikálva van, kivonatban ezek„ (Illendő körühnényekben kitü
nően 1nűködik az ideges, epés, ülő életet viselő egyéneknél; ha1 ag 
Után, főleg ha ennek következtében egész testében fázást érez a 
szenvedő). Epés, catarrhalis, csúzos, köszvényes bá.ntalmak. IIe
veny vagy idült gyuladások a test egyes 01ganurnaiban.. Vizkór. 
Sárgaság. Bőr bántalmak: bibircses, pikkelyes, hólyagos, genyedő 
kütegek; visszaütődött heveny-küteg.. l\firígy-dag, keményedés, 
fekély„ Gyulasztó, catar1halis, gastricus, nyák-, epe-, tejlá.z, rheu-
111aticus láz; for1ó láz, typhusba átn1enő; váltóláz, nagy hideg, 
mellszúrással; typht:.s, heves félrebeszéléssel. FejfH.jás, meghü1és, 
harag következtében; egyoldali fejfájás ; fejfájás különösen az elő
fejben, e mellett harngosság , nagy érzékenység legkisebb zÖ! ej1 e 
nem különben a vi1ágosság iiánt Agy-lob (aconit után adandó).. 
Or1-vé1folyás meghülés után, vag,y J1iányzó havitisztuláskoi.. Csú
zos fogfájás. Szájsüly. Gyomor-bántalmak, epés, vizenyős há
nyással; heyes gyomo1göics, Jépb11jjal összekötve .. Máj-lob; idült 
májf~jás Idült alhas- bántalmak, ülő életmód miatt; kólika, kivált 
gyulusztó i11dulatu; a terhesek, vagy gyermeká,gyasaknál; alhas
~örcsök, különösen 111éhkó1os nőknél; hashá1tya-gyuladás (aconit 
után adandó),. Székszorulás; has111enés, székszorulással felváltva, 
Méhvé1folyás, kivált n1inden rnozgásra inegujuló; gö1csös szülfáj
dalmak; fehé1 czomb-dag a gyermekágyasaknáL Emlő-lob; kőkc-
1nény emlők a ne111szoptatóknál; ei11lő-cson1ók a tejelválasztá.s pan
gása iniatt„ Ua,t:ur halis }i,llapota a légzés organu111ainak; gyulasztá 
állapota, szú1ó fájdalommal; heveny, idült höig-lob. Idült köhö
gés, csekély ingei·, beszélés1e inegujuló, kivá.Jt azoknál, kik tüdő
lob, vagy többszöi előforduló vér hányásban szenvedtek Bo1da
mellhit1tya-gyuladás; mellhá1 tya-gyuladás; szöveti (pa1 enchimatös) 
tüdő-lob, véres kiköpéssel; ál-tüdőlob (falsche Lungenentzün
dung); epés tüdő-lob, midőn a helybeli gyuladás gastricus állapot
tal van összekötve; kezdő inájasodás; - hol e sze1 egyedül ne111 
haszná.I, ott különösen a, phospho1, de n1ég a bellad, sulphur, ta1-
tu1us e1n., vagy ha ütés ntá.n tá1na.dt a lob, az a.1nica használandOk, 
n1indenko1 aconit után,. ~ Fuldoklúg, vagyis Jég1 ekedés ( asthn1a). 
Szívburok-lob. Izületi csúz (Gc;enlnheumatismus). Szöveti láb
gyuladás; vizenyes láb-dag .. - Atalában a nyák- és savós (seiös) 
há1 tyák bántahna.iban speci:ficus erőt f~jt ki a b1yonia.„ 

Bufo (Rana) 
E szernek specificus hatása a „nehézkór" ellen több 

esetben valósult .. Dr .. Leydet több szerencsétlent gyógyí-
A1·genn Hasonsz Gy6gy I 12 
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tott ki ezen orvosságrral Ai'ánlja azonÍJan, hogy buja bea, 0 
• K"l .. be 1 e szer dását mindenkor sulphur előzze meg - u on . ,1 ' , 

hatáskörét illetőleg, egy~b ~pecific1~s ad.a tok hrnnyab~~~ 
itt csak azt jegyzem meg atal~ban, .m1sze1~~t a buja spec1 
ficns hatást gyakorol az agy es germcz-velore. 

Calcarea carbonica. 

A lélekre nézve.. Melancholia. Hajlam a sírásra.. 
Belszorongás kivált este na1myuaat után Szorongó elő-

' , b h' . 1 érzet Félelem a betegség kimeneteitöl; azt 1sz~, 109y 
halálos beteg, vagy hogy meg kell tébolyodn~a lJedez:s 

A testre nézve. Idegesség.. Hypochondna Hysterrn. 
Jó étvágy mellett való elsován;y-odás, vagy„-; tulság_os 
kövérség a még fiataloknál. HaJlam_a meghu~esré .. "V1z
ben való meghülés, emelés, szeszes italok utan feJlod?tt 
bántalmak A bajok megújulnak, mihelyt vízben dolgozik 
Görvély-kór Angol-kór Köszvény; innét ereclö csomók? 
tagzsugoroclás Vérpezsgés, vérbösé~ i;iell~~~ Gya:~orr 
ájuldozás. Nehézkór, kiabálással, kivalt 8JJel. G?r~.s
nevetés. Nehezen járás a gyermek azor~ korában, m1don 
már járnia kellene. - Különösen működ:k e szer a ~at~l 
egyéneknél, nöküél, gyermekeknél, termeszetese~1, 1m~d1o!' indikálva van: illö körülményekben azonban maso ma is 
jó sikerrel működik , 

A bői' és az alatti részekre nézve. Lencse-nagysagu, 
fölemelkedett foltok Anyajegy (Mutterma~) „ S~eplö~~ 
Fölrepedezett, cserepes bör. N eclv,es, varas, somorfe~_e k~
teg Szemölcs. Tyukszem. J\fi:·1gy-dag~n~tok. Ton~los 
daganatok Nyirk-daganat.ok.. Sipolyos fekelyek, ke111e;1y 
környezettel V:éré_r-~somók Golyva (Ki__opf) Cson:ban
talmak. Csont-gorbules Csont-szu. Korom-bántalmak. 

Láz. Fázékonyság. Forróság és hideg,. felváltva 
Váltóláz : kivált sok china bevétele után mmduntalan 
visszatérö Átfutó forróság, belszo10ngás, szivdo~o~áss~l, 
gyakrabban meglepö Sok izzadás, csekély mozgas an is 
Reggeli bü izzadás. . 

Fej-fájás, kivált ~rngh~lés, em~_lés ut_án M~nde1~ r.e9g'.1l 
fejfájás, melylyel szedelges van osszekotve es hanyasrn 

i . 
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való késztetés.. Vértolulás, arczfo1rósággal; vagy - jég
hidegség a fejben.. Agy-rázóclás, erösb mozgás, vagy föl
lépés alkalmával megjelenö fejbántalom. Klilsüleg -
fájdalmas fejbör, érintésre, vagy a fejizmok mozgatására. 
J~ghidegség érzete kiilsökép a fejbórön Küteg a fej ha
jas részén. Nedves, vagy száraz fejvar.. Csomók; giimök 
a fejen.. Nagy fej a gyermekeknél; nyilt kutacsok (Fon
tanellen). 

Nyomó szem-fájás, mint a homoktól. Szemgyuladás 
a szembe esett idegen testtől. Görvélyes szcmgyuladás. 
Ujszülöttek szemgyuladása. Szempilla daganat, vörösség, 
fájdalom Szem-könyezés; irás, olvasás alatt is Köny
sipoly,. genyedéssel Fekete pontok, foltok, fátyol látása. 
Szemviszketeg. Fölrepedezctt szempillák 

Fül-irnpogás mindkét fülben Nedves kiiteg a fül 
mögött. Gyuladt, dagadt fültömirígy. Genyfolyás. Fül
pöfeteg. Fülcsengés. Harangozás. 

Orr-daganat, vörösség.. Vara.s, fekélyes orr Orr
Vfrzés Orr-szárazság. Orr-büdösség Orr-pöfeteg (Po
lyp) Eltompult szaglás 

Arcz-fájdalom a csontokban. Viszketeg Daganat 
fájdalom nélkül Arcz-kiiteg; nedves var; ótvar; fekete 
izzlikak (Mitesser, akne punctata).. Rezes arcz; ajk-daga
nat ; fekélyes száj-szögletek. Mirígy-claganat, fájdalmas 
és kemény 

Nehéz fogzás a kisdedeknél. Foginydaganat.. Fog
sipoly. Foghús-vérzés Fogfájás evés alatt, hidegtől, hi
deg ital, hideg léghuzamtóL Fogfájás a terheseknél.. 

Száj-hólyagcsák. Nyelv-fájás, kivált alól Nyálfolyás 
Sok-nyák. Vörös, dagadt nyelcsap. Mondola-dag, fekély. 
Vizrák (Wasserkrebs) 

Kescrii száj-íz; ércz-iz, mint az ólom, vagy vas-szájiz. 
Meleg, fött elcdclektöl undorodik. Sós eledelt, bort kiván .. 

Gyomo!'-égetés. Savanyu folböfögés. Gyomorrom-
lat húselcdel, kivált bo1'.juhús által. Csuklás.. Émelygés 
reggelenkint. Gelisztahugyozás. Hányás, mely által az 
eledelek ürittetnek ki; savanyu hányás föleg a gyerme
keknél. 

Szorító ruhákat nem viselhet. Feszesség mindkét 
1 2~' 
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r'ásztban (Hypochondefö) ~fáj-feszesség, mint valami ke
mény daganattól Kemény, nagy !rn§ a gyermekeknél; 
hasmirígy daganatok Felfnvott has a szelektől Szelek 
tódulása a lágyékba Dagadt lágyék-mirígyek. 

Hasmenés hosszabb idöig; savanyu szagu hasmenés a 
gyermekeknél; büdös hasmenés, mint a rothadt tojás;, 
egészen fehér hasmenés, néha vércsíkokkal; emésztetlen 
székürülés, Végbél-viszketeg, égetés; sebhedt végbél. 
Aranyeres dag; végbél-szakadás kivált székletételnél; vér
folyás a végbélból. Kukacz-geliszták 

Feltarthatlan vizelés, menésben, kivált gyerm~keknél 
Vérvizelés., Hólyag-aranyér. Hólyagpöfeteg. Egetö f,, 
a csöben., 

Elnyomatott ltavitisztu!á§; vagy kora és cr ös havitisz
tulás; innét eredhető magtalanság. A bor tus. Tisztulás 
alatt vértolul~s, fonóság a fejben; fogfájás; tisztulás előtt 
fehérfolyás. Egetö viszketéssel járó fehér folyás; oly szinti, 
mint a tej .Méh-pöfeteg.. .Méhtakár (Gebahrmutter ka
tarrh) Csecsbimbó fajd., kivált érintésnél 

Légcsiívész Hosszadalmas rekedtség Száraz köhö
gés este, éjjel. Torok-gyuladás N yelcsap (Zapfchen) da
ganat, gyuladás Hörg-lob (Bronchitis} Köhögés által 
sok nyákot köp ki; a nyák néha büdös, sárgás, genyes. 

'.l'üdii-genyedés Tüdú-vérhányás„ Tüdö-gümök Szú
rás a mell jobb vagy bal oldalában, légzés, mozgás alatt 
Erús szivdobogás, e mellett belszorongás, nyugtalanság, 
hátfájás, testhidegség, hideg izzadás; remegő szi>dobogás 
Szív-pöfeteg (Polyp} 

Iíel'eszt fájás, mint nehéz' erneléstöl; üléséból nem bír 
felkelni. Hátgcrincz-görbület, Gcrinczagy-lob Nyak-
foszesség. Nyakrnirigy-dag. Vastag golyva. 

Köszvényes csomók a kézen és kézujj-ízületeken; a 
köszvénytöl meggörbült ujjak Csi11-köszvény. Térd
föjás, mozgás, érintés alatt; az ülésböl fel nem kelhet .. 
Fehér térd- vagy czomb-dag. Önkéntes sántítás a gyer
mekeknél. Lábszár-fekélyek Talp-égetés Lálifoj-dag. 
Lábizzadás. 

Jegyzék. E kitünő sze1 val6ban bá.mulatos erőt fejt ki mind
azon betegségekben, melyek alapja, a rnproductiv erő rendetlen 
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á.llapota, kivá.lt gyerrnekekné_l; hasznos a gyenge testalkatu gye1 -
1nekeknek, vagy ellenben 1úindazokna.k, kiknek a kövérségre van 
nagy hajla1nuk; kövér jól táplált egyéneknek; vagy ka.tarrhusra, 
hasmenésre hajlandóknak I<le tartoznuk azonfölül: a scrophulo·
sus, ha.en101rhoidá.lis, nyi1k1nirígy, nyá.khártya, csont-1endsze1-btin
taln1ak; nőbajok, kivált azok, melyek nagy mé1,0ben megjelenő 
hószámn1al v~nnak összekötve.. Ideg~-bajok; ideggyengeség onania 
következtében; izom-gyengeség (Muskelschwache ), innét k.eletk~ző 
nehezenjárá.s a gyermekeknél Sok bor-ivá.s, bevett. sok ch111a, v1z
ben tö1 tént meghülés okozta Letegségek. Aszkór, vagy ellenben : 
zsir~órban (Fettsucht). Csúz, köszvény; izület-·, cson1ós kösz
vény. Ge1isztakó1, Idült bőr betegségek; bőr-cserepedzés ; faka.
dék (1hag·ades); sze1nö1cs; tö1nl<'.ís daganatok:; sipolyok„ Lappangó 
]ázak; gyengitő izzadások., F~jfájás, 1néhkóros nőknél; vagy ehne
erőltetés után, Sc1ophulosns, köszvényes szen1-Job; szaru-·hon1ály, 
fekélyek; h\tzavar. Fül-lob; fül-folyás; polypus Ou-fekély; orr
polypus., 011-nyá.k fülyás, genyes folyás .. Nehéz fügzá.s alatti rán
gások„ - Nagy hajla.n1 a inondola gyula.dá.s1a; szintén a hasme
nés1e; veszélylyel Jenyegetö hasn1enések; étszékelés (liente1ia) 
Aranyér és ennek elnyo1natása ~Utal keletkező bajok, Hólyag-ca
tar1hns; vese- és hülyag kő I-Iószá1n, nagy mérvben Fehér folyás, 
~nely által fehéres ny~ik i.hítetik ki, a. 11emző1észek nagy viszketeg
$ége, égetö, néha szín·6 fájdalrnn., a té1d és alsó 'i;égtagokban érez
hető gyengeség, inell-gyengeség, n1ellszo1ong~ís, áta.Iános testgyen
geség, na.gy ingeri.iltség, szon1oruság 111ellett, Légcső- és tüdő-ea
tarrhur; tube1culosns tiidő--vész. Csúzos geiinczfájclaloin; emelés 
okozta keiesztfríjás ; geiinczagy-sorvadás; gerinczoszlop lágyulás, 
gö1 bülés scrophulosus gye1rnekeknél (itt a silicea, ac„ phospho1icum 
is igénybe veendők). Kéz- és ]ab-köszvény (chiragrn, podagra)„ 

Cadmium s11lphu1·icum. 

Átalában: gyengeség, borzadálylyal. .Metszö fájdal
mak a tagokban. Rendkivüli ingerültség .. 

Ag~-gyuladás. Hemzsegd, vájó, húzó, nyomó fejfájás, 
a szemek fölött: nagy nyugtalanság, jég hidegség, az állak 
remegése, orrvérzés, a nyelclek és nyelcsö összefüzése, 
szon~j, émelygés, hányás mellett., 

Görvélyes SZl'm-gyuladás Eji vakság. Apró hetüket 
nem olvashat. Sza,rn-homály. 

Hamuszinii al'CZ Idült küteg az orr, homlok és száj 
körül. 

Sava11yu, fekete, sárga anyag--hányás, metsző fájda-
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lommal .. a. l:asb,a1~ és l;ideB arczizzadással: terhes állapot-· 
ban levo n~ki;el is Egetü, metsző 1'JOillOr-fajdalmak. 

Metszo f az allias és vesékben; zúzatás érzelme a 
hasban. 

Uell-szükület Oly érzés, mintha a tüdök a mellhas
hoz nőttek volna. 

Jegyzék. Az e1111ített szen1búntahnakban különös fibIT)Telem1·e 
'lt' ' ine o orvossag, 

Cmn11!10ra. 
' 'tal''· ' ' ' ' , 11.. _ auan: sznrazsag erzete az egesz testben„ Hideg 

a;tal nagyo,bbo~nak a bántalmak; legtöbb fájdalom érin
tes által rdeztetrk elö Itángások; görcsök; nehézkór · me-
reve11ség. ' 

A bőn e uézve: hideg, kékes bór. 
Lázas állapot. Fázékonyság; borzadás 

ben; vngy nagy forróság Hideg izzadás 
ütérverés. 

az egész test
Alig érezhetö 

. , .. Vértol~lús a füJ folé.. . Agy-gyuladás, kivált napforró
sagtól Szem-gyuladás; elforgatott, merev szemek. 
, ... Száj-bűz.. Belülröl hidegség emelkedik a száj-üregbe .. 
Szunt~len nyálfolyás; hab a száj előtt. 

~getö f a nyelcsiíben.. Naay szomi· 
E t · ' "' . ge 0 gyomor- cs ltas-fájdalom Göics-fájdalmak a 

hasban.. 

Szék-szom!ás, vagy akarntelleni, (fekete) hasmenés. 
. ,Undor; émelygés ; hányás ; ázsiai cholern. Égető 

v1zelos. 
Sok nyák a légcsiibcn, mely miatt majd megfnlad .. 

~Iell-szúrá.s. Mell-forróság. Fuladozás 
Lábikra-görcs 

1 • J~g~zi\k, ~asznosnak találtatott: heveny kütegek megjelenése 
~;,ott feJ_lo~ott la_~akban, bel~zorongás mellett, ( aconit után adandó, 
toleg .. m1don e kut~gek meg:ielenése k'ésedelmes) Említésre méltók 
e~enfolul e ~e~egse9e~. :M:ercuriál nyálfolyás. Ázsiai cholera: fá
zas, tapadozo izzadas ielenlétében (különben, asphykticus álfapot
ban ~z a1s~n, secale, cn.1 bo indik[Ut szerek). Influen'.za. MeU-aörcs 
medlY,ben mmdtrntltlanfolsóhajt, panaszolkodik, fél a haláltól a "szen~ 
ve o„ 

1 

T 
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' Cannabis sativa. 

A lélekre nézve: Leve1ettség; örömtelen közönbös
ség ; csekélység miatt is elszomorodik vagy felhevül El-
11ietébolyodás, néha dühösséggel; a körüllevők szemeibe 
köpköd. 

A testre nézve átalában Elfar;rdás; lomhaság; nagy 
gyengeség. Megerőltetés ntán fejlődött, - érintés, sza
bad lég, vagy meleg által megnjuló bántalmak Görcsme
revedés, sárga fol.yadék-hányással 

Heves fej-föjás, kivált fojmozgásban. Összefüző f. a 
fej elörészében; föszítö, húzö f.. a hátsó felében. Kopogó, 
nyomó föjfájás. Vértolulás a tej felé, melegség érzetével 
a fejben. 

Szem-gyuladás, kivált görvélyeseknél Szarnhártya-
foltok, homály. 

Or1·-vérzés, or rfürróság és szár azs{tggal lt,óz„orr, 
Gyomor-fajás sápadt arcz mellett: kivált érintésre .. 
A bal 1•ásztban szúrás; jobb rászt-daganat, kemény 

és fájdalmas .. 
Kóborló szelek a ltasban, oly érzéssel, mintha ott va

lmni eleven mozogna. Szélkólika Szúró, lökő, kopogó f. 
lL hasban. - Külsőkép érezhető has-fájdalom 

Nehéz ''Ízel~s. Vizelet-rekedés.. Vese-föjd., mintha 
fokélyes lenne Ve~egynladás. Hólyag-kő (enyhítóleg, 
ha már nagyobb) Egetés a vizeló-csöben vizeléskor; szú
r ás csiklándozással, viszketéssel Vizclőcső-gyuladás Ta
kár (Tripper) sárgás nyák-folyással. 

Férfitag merevedés, fajdalommnl Daganat. Makksö
tét vörösség. 

A légcsőhez tapadt nyák, lmrácsolás, köhögés által 
sem szakad frl reggel Nehéz légzés; csak fölülve, nyakát 
elór e görnyesztve vehet levegőt. 

Tii.dii-gyuladás, kivált baloldali, néha epehányás:iaL 
Oly érzés, mi11tha a sziv ki akarna esni, vagy minth,1 alább 
verne.. Szivdobog~s, belszorongássaL Szivgyuladás. Sziv
pöfoteg (Polyp) Utér-dag. 
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Hát és kereszt-fajás, felakadozó légzéssel. Szúró f. a 
nyakban, mintha késsel szúrnák. 

A felső lábszáron átfutó hideg Egető f. a térdben; 
térdcsuklás, lépcsökön felmenetben. Bénulati nehézség az 
alsó lábszárban; szorító f. a lábikrában; görcs az achilles
inben, heves fájdalommal. 

Jegyzék .. E szei által ked>ezően gyógyítatnak leginkább ezen 
betegségek, Bujasenyves takár (tripper; aconit utá.n adandó); ilye
tén szemgyuladás (szintén aconit után); göri'élyes :Sze1nlob, sza1u
foltok, -fekélyek, -hályog. Szürke hMyog. Szaru-posztó. A hugy
szervek heveny és idült bá.ntalmai: nehéz vizelés, vizeleti ekedés, 
vé1 vizelé_s; Yese- és hólyag-kövek, Tüdő-lob: különösen n1egeről~ 
tetett testmozgás következtében, inki:l.bb nyo1nó, inint szúró fájda
lommal a 111ell bal oldalilban, szivdobog~ls, belszorongás 1nel1ett„ 

Cantharis. 

A lélekré nézve: dühösség, dühös ürültség rángással, 
görcsökkel; valamint a düh, ugy a görcsök megujulnak: 
víz, vagy folyadék-látásra, torok-érintésre, a has fájdalmas 
helyének tapintásár a. 

A testre nézve átalában: köszvényes bántalmak vize
lési akadMyokkal. A test üregeiben égetó f., vagy mintha 
nyers, sebes lenne a beteg rész. Enyhülés fekvésben, vagy 
dörzsölés által. Nyák-hártya-gyuladá.sok. Különösen hat 
a nyelés, légzés, vizelés szerveire, nem különben a savó
hártyára.. Rángások és görcsök a végtagok rángásával, 
földön hernpergéssel. .Merevenség. 

Bőr-szárazság, vörösség, nyerseség. Bubor (küteg): 
pemphygus .. 

Harmadnapos Mz vizelési bántalmakkal Egyedül hi
degségből álló láz .. 

Agy-gyuladás. Heves fej.fájás. A homlok táján ne
hézség, nyomás érzete .. 

Csipdesö f a szemben, mint a sótól. Szempilla-rángás, 
pislogás.. Szemgyuladás. Homályos látás A tárgyakat 
sárgáknak lá~ja. 

Orr-dag Az orr jobb szárnya gyuladt, fényes vörös. 
Duzzadt, feszes arcz. Arcz-kiiteg, érintés által visz

kető, égetö. Rezes-arcz Felső ajk-dag. Áll-görcs. 

1 
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Genyedző fogsipoly Gyuladt foghús Foghús-ge-
nyedés 

Egetö száj-fájás a nyeldek és gyomorig Száj-száraz
ság Sok viz, nyál, nyák a szájban; hab a száj előtt. Nyelv
gyuladás, genyedés. .Mondola-gyuladás Nehéz nyelés, 
föleg a folyadékokra nézve Bőrkés torok-gyuladás (an· 
gina diphteritica} 

Undor, émelygés, hanyás nagy erőltetéssel; folytonos 
inger mellett vérhányás a gyomorból. 

Igen heves gyomorfájdalmak Gyomor-szúrás, fonó
sáo· égetés Gvomorguuladás bl J ,J ; 

Szintén, heves lia~·föjdalmak Erintésr e nagy érzé
kenység a hasban. Forróság, égetés. Bélgyulrtdás: aco
nit után adandó. Vérhús, véres nyák-ürüléssel 

Fájdalmak a vese táján, fájdalmas vizeléssel. Hólyag
fájdalmak Vese, vizelethólyag-gyuladá.s. Hólyag-bénu
lat A vizelö csuben heves, égetö fájd.. Nehéz vizelé~ 
Vizeleteróltetés; iszonyu szenvedések közt cseppenkint v1-
zclhet; néha a vizelet vérrel vegyes. Vizeletrekedés .. Sárga 
gknyforma vagy véres nyák-folyás a vizelö-csöböl (fájdal
mas taknr, - Tripper -), f~jdalmas monymerevedés és 
görbüléssel. 

Túlságos nemi ösztön; dühös bujaság Gyakori mony· 
1ner evedés, 111agö1nlés„ .- A n.ől(re nézve: sze1nérerntest~ 
égetés, nagy viszketés a méhhüvelyben. .Méh-nyak-daga
nat hasfájás, hányással. Petefészek-gyuladás. 

Erüs fájdalom a gőgben (gége ; Kehle); összehúzó, ösz
szefüzö f annyi1 a, hogy majd megfúl Rövid, gyakori kö
hécselés; néha véres kiköpés. 

Nehéz légzés, mellszúrással; lefekvés által enyhül. 
Szárazság érzelme a mellben, forróság, égetéssel Szúrás 
az egyik vagy másik mell-oldalon Szivdobogás. 

A jobb folsökarban szaggatás, mardosás, fúrás, mint a 
csontokban. 

Csi11„köszvény A láb-szárban oly fájás, mintha a hús 
elvált volna a csonttól. Térdfájás érintésre. Fúró f a 
térdben A fölszárcsontban mardosó f. Fekélyféle, égetö 
f a talpban kivált az ágyban, 



J 

1 

l 
1 

1 

186 

Jegyzek. Leginkább ezen betegségek ta1·toznak a cantha1is 
hatásköTéhez .. Rángá-sok (Convulsionen) ' .. m_~1~v-gö~_cs, áll-gö1cs 
Viziszony.. Kérges szélü iégi fekélyek Somorföle kutegek Genr
búb (küteg: Ekthyma} Bubor (kütcg : Pemph~gns) C,l;olern utan 
legcsekélyebb érintésre igen érzékeny has, egeto Íajdalo;i:tmal, 
cseppenkinti vizelés, szintén égető fájdalomn1al,. Gyuladt BZ;1'.JP_ad
boltozat O'yulasztó foo·fájás Vese, hólyag, vizeletcső-lob; verv1ze
lés · cse~;enkénti viz~lés na.o'v erőltetés, égetés, szú1ással; nehéz 
viz~lés vizeleterőJtetés, 'izeI~trekedés„ Takár (Tiipper) fájdalmas 
tagrne1:evedéssel ( aconit után). Fehérfolyás, égetó Vizeléssel. 

Capsicum am1uum. 
A lélek\·e nézve, majd legyözhetlen vágy haz~ját látn~: 

honvágy. Atalában ugy látszik, hogy phlegmat1cus egye
neknél különösen működik ezen orvosság. 

A testre nézve átalában: ficzamodás érzete oly érzés
sel mintha bizonyos testrész föl lénne dagadva.. Feszes
sé; kivált a térclbeu midón menni kezd. A bántalmak 

b ' 
érintés, szabad lég, hideg által nagyol_ibodnak: 

A test gyöngédebb részeiben, mmt az a,1kak, szemek, 
orr-szárnya.kba11 égetés. . 

Borzadozás legkisebb mozdulatra. Mmdemiapos, har
madnapos láz kitünöleg nagy hideggel; forrósággal, mely 
közben is borzadást érez. Hideg alatt fejfájás, nyálfolyás, 
nyák-hányás, füjdalmas lép-dag. Forróság alatt rosz szájiz, 
metszö f. a hasban, inger a székletételre, de hasztalannl. 

Kitágító fej-föjás, mintha az agy igen tele volna. Egy
oldali fejföjás, migraine-féle .. 

Szem-gyuladás, égetö föjda.Iommal. Homályos látás 
reggel, mint valami nedvesség miatt; dö1·zsölés által el
muló.. Kezdö fekete hályog. 

Arcz-pirosság, égetés. Most kigyulaclt, most sápadt 
arcz felváltva.. Ideges arcz-fájdalom, érintés 'Utal növe
kedŐ; a csontokban érez néha föjdalmat. 

Száj-rothadás. Száraz nyelv. Nyálfolyás. Zsebre 
(Schwammchen; Aphtae) 

Összehúzó fájdalom a 11yeldeklőben, mint a görcstöl 
G • ' yomor-eges.. . . . 

Hidegség érzete a gyomorban, mmtha Iud~g v1z voI:rn 
benne; vagy égetö f., mely a gyomorból a száJ ha húzódik. 

1 

' 
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Egetö f a ltasbau. Felfuvott has, keménységgel Oly 
érzés mintha szétpukkadna.. Sok szél. Szél-kólika. 

ltgetö f. a végbélberi.. Vak aranyér. Szék-eröltetés . 
Nyákos, néha vérrel vegyes hasmenés, eröltetéssel. 

· Fájdalom a vizelií-csiíben, tapintás által. Vizelet-e,röl .. 
tetés. Nekéz, cseppenkinti vizelés. Hólyag-görcs.. Ege
tés' vizelés alatt. Nyákfolyás a vizelö-esöhöl, mint a ta-
kái·ban (Tripper). Férfi-tehetlenség. „ 

Rekedtség. Rövid köhécselés kivált este, énel. Csik
lándozás a góo·- vao·y lé"'csiiben és innét eredó fáJ'dalmas b I'.:>, ~ • 

köhögés. Nyomó f a torokban, mintha fekély akarna fel
fakadni. Ifosz bűzű lehelet 

illell-szor ítás, mintha a mell össze lenne füzve. Mell
szorongás Nehéz légzés, csak fölegyenesedve bír lé.Ieg
zeni. Kopogás a m<i)llben Sziv-szúrás, mely miatt felkiált. 

Jegyzek, Azon betegség.Yk, 1nelyek a cnpsicnn1 választá~át 
kiv{inják, kivonatban ezek Atalában, átalános, vagy Iészletes in
tensiv fiizá,ssal összekötött bántahuak; ilyetén inteusiv fázással járó 
váltólázak Ideges arczföjdalom; f~jfájás; migrnine.. Szájsüly. 
Ga;iat-lob (pharyngitis) fenével fenyegető. Fül-dobhártya· lob .. 
SzMkólika. Hu"ycsőtaká1 (második stácliumábau).. Influenza. 
Gonosz indulntu 

0

h<hg-Iob (Bionchitis n1aligna). Görcs-fu1adá.s a 
szelektől (Ast.hma flatulentum} 

Ca1·bo animalis. 

A lélekre nézve: mindenki által elhngyatva érzi ma
gát; csak haza kivánkozik 

A testre nézve átalában: köszvényes csomók, köszvé
nyes fájdalmak az izületekben, kivált éjjel; feszesség Ne
hézkór. Fagyás. Mirígy-daganatok, ha kemények és fáj
dalmasak is. Velüsrá~ (fo.ngus med) 

Könnyen izzad. Eji, gyengítö izzadások 
Fej-nyomás, kivált ~sztal után. . Fejforróság, v~r;o· 

lulás.. Fájdalmas lazultsag (Lockerhert) az·agyban, krvalt 
mozO'ás alkalmával. - A fej kiil-bőre igen érzékeny; sem. 
mit ~em türhet (például kalapot) a fején. Fej-kiiteg. Ke-

. ·. mény csomó a homlokon. 
· A szemben oly érzés , mint 

minduntalan törülgeti a szemét. 
idegen testtöl, mi miatt 
Oly érzés, mintha a sze. 
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rnek szabadon lennének a szemüreg ben es 1gy nem foszít
hetné azokat az erősebb nézésre. Gyenge látás; nem fog
lalatoskodhatik oly tárgyakkal, melyek nagyobb szemer öl
te rést igényelnek 

Vörö~ 01•1•, kivált orr-hegy; érintés által fájdalmas 
Orr-daganat Orr-rák Réz-orr .. 

Kellemetlen száj-bűz. Szájszárazság Nyelvét nem 
bírja mozgatni és igy nehezen beszélhet Nehéz nyelés 
oly érzéssel, mintha fokély vagy hólyag volna a torokban. 
Sebféle f. a gyo11m1·ban, égetéssel is.. Gyenge emésztő te
hetség; majd minden étel utáu bajt érez. Felb?fögés oly 
ízzel, mint azon étel, melyet nen1 rég evett. Ernelygés; 
sós savanyu gelisztahugyozás. Osszehúzó gyomor-görcs, 
ma~-ó fájdalommal Sebféle f a májban, tapintás alatt; 
nyomó, szúró f. a !é11ben 

A ha§ban oly érzés, mintha tele lenne fekélyekkel. 
Felpuffadt has.. Sok bántalom a szelektől. Székletétel 
előtt borzadozás; székelés alatt szúrás a végbélben , met
szés az aranyeres csomóban; székelés után oly füjás a be
lekben, mintha összesrófoltatnának; nagy gyengeség .. 

A vese táján menésben fájdalmat érez A vizelet
hólyag táján lökő f., mely vizelésre késztet Férfi-tehet
lenség. Magömlések, melyek után görcsfüjdalmat érez a 
vizelő-csőben és nagy testi, lelki gyengeséget. 

Égető, csipdesö, sárgára festő feltél'folyás, állás és me-
nésben. . 

Fájdalmas, kemény csomók a női emlőkön. 
CsÍklándozás a giígben; köhögés kivált az ágyban 

Száraz köhögés, mely késöbb felol<lozódván, sárgás, genyes 
kiköpéssel jár. 

Tii!lű-genyedés. Hidegség érzete a mell-üregben; ége
tés a jobb oldalon. Szívdobogás, a fejben is éiezhetö; mely 
alatt le kell feküdnie, szemeit zárva tartania és legnagyobb 
nyugalomban lennie, minden beszélést kerülnie. 

Nyak és luí11alymirígy-dagam1tok szúró fájdalommal, 
keménységgel is .. 

Kéz-zsibbadás Forró tenyerek kivált reggel és este. 
Jegyzék. E szei a 1•érre vonatkozólag leghatalmasb gyógy

szer, midőn a gyógyítá.s feladata: a vér ja vitása, Gyógyulást vár-
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nak e sze1 től: az C'·ebellés (Ve~jauchung)„ 1\ii1így-da.gauatok, kő
ken1énycdésbe;;(ski11chus) á.t1nenők; ütés utt1n támadt ilyféle da~ok. 
Sc1ophulös dfipa:nat~k„ Fej_ki~te~ a~ a1cz ,és „011on,. A~.domn~i;l 
typhus azon sta_d1u1na;ban, m1don fekelyek kepzodnek,. G?.11n~~-faJ
dal?m (Nostalgia) Egetóleg felevő fohérfolyás scrnphulos noknél 

Carbo vegetabilis. 

A lélekre nézve : oly borzasztónak látszik neki az élet, 
hogy a halált mindenképen.ó~ajtja. Ké~ségb~~~és Nagy 
belszorongás Félelem a kisertetektöl kivált eJJel , 

A testre nézve átalában : égető f~jdalmak. Eme;es, 
szeszes italok mértékletlen élvezete, JÓ nedvek vesztese, 
nagyobb adagban bevett sok china, merem ntán fojlöd?tt 
bántalmakban. Meleg időszakban (kivált ha nedves is), 
észlelhető bajokban.. Eltompult érzékenység Végelgyen
gülés. 

Bő!'-égetés Kölesfornrn küteg. ..Száraz küteg ',rüh
féle Sömör Anyajegy (1\fottermal). U tér-daganat; l',.agy~, 
mirío-y-daganatok Nyirk-daganatok Könnyen verzo, bu
dös "fekélyek , éaető fájdalommal Vérér-csomók (Ader
kröpfe). Kékesv'5rös, márványozott érhálózat (Adernetz). 
Vértapló (Blutschwamm). . . . , 

Láz. Váltóláz: a hidegben van szomJa; forrosagban 
nem szon~j as ; láz elött szaggató _f , érez ~ végt~gok cs~nt
jaiban. Változó láz nagy menny1segü ch~na miatt. Este, 
vagy éjjel égetci forróság nagy gyen&eseggel GyakOTta 
átfutó forróság. Typhus az utolsó stádmmban Elmaiad.ó 

í érverés (mint choleráhan) vég gyengeséggel Nag:y: h~]-
hun a.z izzadásra; reggeli, éji gyengítő izzadás. , 

Feszítö fej-faj ás, mintha az agy össze ~enne .lmzva, 
összefüzve. A fejfájás a nyakcsigától az agyig terJed .. -
Összehúzó f a fej bőrön külsőleg; a fejbőr már a hajak 
érintése által is fájdalmas 

Sze111-gyuladás; nyomó, vagy égető f. a szentben Ál
matlanság mellett a szernek bezáródnak. Szemvérzés, 
nagy vértolulással Szállongó fekete foltok; gyürük, me
lyek közepe világosabb 
· Fül-dugulás, mintha valami a ~ül e.Jött feküdnék. Fül

zúgás, búgás, csengés ; olyféle zöreJ, mmt a szalmától, reg-
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geliué;, vagy fejmozgás alatt. Fül-mirígy-dag. Fülfolyás, 
genyfele; vagy barna, büdös nedv-szivárgás. 

Orr-vérzés délelőtt, vagy hajoláskor, arcz-sápadtság
gal Orr-dugulás föleg a bal oldalon Nagy nátha. Réz-orr 

Sápadt, összeesett, hypokratesi arcz Rezes arcz. 
Arczcsontfájdalmak Nedves sömör. Fölrepedezett ajkak 
Összeszorító f az alsó állban Arczkütea · fohér csomócs-
kák, fehér kiütések e' 

, Fog;f~jás a fog ,gyökeibe;1; oly érzés, mint savany 
utan; huzo, ,~zaggat? f.. a szuette fogakban; leginkább a 
likas fogak faJnak l~ oghús-vérzés. Sebhedt foghús· geny-
hólyagok a foghúson. ' · 

Forróság, szárazság a szájban. Nehéz nyelv és innét 
n;héz ?eszélés Szájrothadás'. Bö nyálelválasztás Viz
rak (Wa~se;krebs). Zsebre (Schwammchen), mercurial 
szerek utan rs Süly (Skorbut} 

!Carará~ a torokban; sok nyák, harácsolásra késztető. 
o.~Y erzes, mmtha. dagadt, szük lenne a torok; vagy mintha 
gorcs által lenne ósszehnzva. Sebféle f. a torokban.. To
~ok, ,nyeksap-gyuladás Hörg-lob (Bronchitis) Nyelcsö
egetes. 

, Só~, kese;·ii szaj-í~ Í~tvágyhiány. Igen gyenge 
emeszto tehetseg; a legartatlanabb eledelek azonnal árta
nak Szüntelen böfögés; gyomorégetés; émelygés; gelisz-
tahugyozás Vérhányás. ' 

Nagy é;zékenység a. gyo11101· táján Gyomorbántal
mak sz_esz.es rta~ok k?vcetk~zté~en, vagy zsíros, igen sós ét
kek, fu~tolt hus uta.n.. I'eszitő, nyomó, égető, csipdezö, 
m;i-rdoso f a. gyomor~an. Gyomor-görcs, sava.nyu felböfö
gesseL A g~omorfa.Jda.lrna.k nagyobbodnak, megujulna.k 
sz;leket okoz? ,eledelek, v_a.gy ,különben is evés, va.gy ije
des, ha.rag, krva.lt meghüles utan. 

A máj igen érzékeny, különösen érintésre; szúró fe-
szítő, összezúzó f a rrn\jba.n. Szúró f. a lépben' ' 

llas-füjda.lom, mint meghülés után; szúró metszö 
csipkedö, feszítő f. a hasban. 1':getö f. különösen' a köldök 
körül Felpuffadt ha.s, mint a szelektől. Szél- a.ra.nyér
kólika... Legkevesebb étel után is nagyobbodnak,' megujul-
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nak a ha.s-fájdalmak - Külsöleg oly érzés, mintha az iz·· 
mok ki lennének feszítve 

Székszorulas a belek zsongta.lansága. miatt.. Puha 
székelés, sok nyák-ürüléssel; székelésen kívül is nyák-ürü
lés. Vérrel vegyes nyák; tiszta vér-üriilések; ürülések 
után remegő gyengeség. Végbélviszketés, égetés Da
gadt; fájda.lm.<:ts aranyeres csomók 

Gyakori késztetés a vizelésre; ágybavizelés a gyerme
keknél; vizelőcsö-szükület, r eggelenkint Hólyag-aranyér 

A férfi-tag elöböre sebes és viszket Gyakori mag
ömlés, gyengeséggel és égető f a vizelésnéL - A női 
szeméremtest viszketése, égetése. Sebhedt szemérem-aj
kak. Tisztulás előtt fehérfolyás, mely feleszi a testet; 
sárga-fehér, zöldes szinü 

A légcsőre nézve: rekedtség annyira, hogy hangot 
nem bir a.dni. Hemzsegés, kaparás, szárazság a torokban 
Fulasztó hurut (Erstickungska.ta.rrh) Görcs-köhögés, há
nyásra való késztetéssel és hányással. Légcsö-gyula.dás 
Hörg-lob (Bronchitis) Légcsö-tüdövész, sok nyák-kikö
pés~el (Schleimschwindsucht). Legkisebb meghülésre kö
högés, hemzscgés és ha.rácsolással; vagy este lefekvéskor 
borza.d07;ássa.l lép föl; köhögés alatt melegség és izzadás 
fu~ja át testét A köhögés által kiköpött anyag fehérsár· 
gás, zöldes nyák, sárgás geny, sok tiszta nyák 

Nehéz légzés föleg menésben; fula.dozás, midőn az 
ágyában megfordul Vértolulás a 111ellben égetés és fel
hevüléssel. Mell-vizkór. Kezdő tüdö-bénula.t (Lungenlah · 
mung) Szivdobogás kivált. ülésben, a.lig érezhetö én c

réssel. Külsöleg: - csúzos f a mell izmaiban 
Gerincza.gy-sorva.dás A kéz-ízületben oly érzés, mint 

megrántás után Gyengeség, föleg ha irni akar, mit csak 
lassan és nehezen tehet Görcsösen összehúzott ujjak. 

Na.gy nyugtalanság a labakban; elzsibbadás Térdfá
jás, midön lépcsőkön fölfelé megyen. Űtér-da.g. Össze· 
szorító talp-fájdalom. Talp-égetés ülés és menésben. Vö
rös, da.ga.dt vastag ujj, mintha elfagyott volna 

Jegyzék. E nevezetes gyógyszer az 01ganisn1us -erőfogyasztó 
( co!liquativ) állapotában igónybe veendő Ide járulnak azon kó1-
esetck, 1nelyek: a testnek átalános jéghidege, kékes szine, borzasztó 
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be;szo1ongás által, viszc1es vé1pangás1a (venöse Stockungen) n1u
tatnak. Azon betegségek, inelyek nagy b.elszo1ongás, félelmesség, 
éji folijedés, harngossággal lépnek fel. Jó nedvek vesztegetés e kö
vetkeztében fojlődött gyengeségi állapotok. Emelés, kocsizás által 
okozott bá.ntalm<ik China-, vagy merem okozatai Skm but. Sár
gaság. Nyirk-tályogok Rothadt, könnyen vé1ző, büdös fekélyek 
Fenébe, üszökbe á.tmellő bántalmak„ Rüh; sömör főleg az a1·czon„ 
Bő izzadás, nagy gyengeséggel. 

Causticum. 

Átalában: csúzos, köszvényes fájdalmak, a csontok
ban is, mely fájdalmak az ágyban, melegben enyhülnek 
Köszvény következtében összezsugorodott végtagok Ide
ges bántalmak; rángások, görcsök; görcsök a gyermekek
nél; vit-táncz; nehézkór, kiabálás, fogcsikorgatás, nevetés, 
vagy sírással; félig nyitott szemmel, mereven pillantással, 
ak<tratelleni vizeléssel; megelőzőleg fej- és hasfájással, sok 
vizelettel. Görcs-rohamok : kezdődnek forrósággal az 
ágyban reggel, felkeléskor hideg futja át a kar:ját, mi után 
rángások következnek. Görbén összehuzó görcsö)c Bé
nulat, föleg egyoldali - Nagy fázékonyság.. Eji izza
dások. 

A biíne nézve: viszketeg az egész testben, kivált éjjel, 
száraz forrósággal; vagy hát-viszketeg ; vakarás által el 
nem muló viszketeg, e mellett a test skarlátvörös. ür
báncz. Rüh-féle küteg; sömör; fohér hólyagcsák; hólya
gok a mellen, borzadozás, forróság és izzadással Anyajegy 
(Muttermal). Szemölcs.. Mogyorónagyságu csomók a bőr 
alatt, kivált a test jobb felén. Sebhedt bör, föleg gyerme
keknél Megégetett bőr (külsőleg használva e szert) Fe
kélyek, vörös udvarral, melyekből több vér szivárog, mint 
ge,;y Szemölcsök, fájdalommal.. Fájdalmas vércsomók 
Kékesvörös ér-hálózat (Adernetz). Golyva (Kropf). 

Fej-fájás émelygéssel. Oly érzés, mintha az agy szét 
lenne tépve, vagy szétzúzva, felébredéskor.. Üresség é1·
zete, vagy mintha ... minden ki akarna esni. Nyomó, fe
szítő, szaggató, szúró fejfájás Vértolulás. Fejforróság, 
kivált a homlok táján, asztal után. Égetés a jobb halán-
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tékba11, a homlokban. - Feszítö érzés a fejbőrön.. A fej 
hajas részén viszketeg ; vagy a homlokon. 

Szem-fájdalom, mint a homoktól, vagy mintha a 
pillák merr lennének dagadva.. Fölcserepesedett szem
pillák Sz'érn, szempilla viszketeg. Csipdeső szemfájás, 
mi11t a sótól Szárazság, égetés a szemben.. Szemgy~
lad.ás uenyedés. Könvezés. · A szempillák nehezen nyrl
nak f~l~ mint valami teher által nyomatva, vagy mintha 
a pillák lennének meg dagadva H~mályos látás, mint 
fátyolon át, vagy ködös időben Szrkrák a szem elott. 
Fekvésben, parányi, gömbölyü tárgyak látása. Fény
iszony szemfajájlsal , ha világosságba néz Kezdő fekete 
hályog .. 

Fül-dag. Csomó a fül mögött.. Füldugulás érzete. 
Viszhang a fülekben reggelenkint Csengetés, fütyülés, 
zengés, suttogás, zúgás, búgás a fülben. Fülviszketés, 
szúrás oly érzés, mintha hideg szél fújna a fülbe. 

O~r-viszketeg; föleg orrhegy és orr-szárnyak viszke
tege és kütege. Szemölcs.. Erős orr-vérzés kivált a bal 
od-likból Orrdugulás. Folyó nátha. 

Arcz-fájás, a csontokban is.. Arczviszketeg.. Arcz
küteg. Rezes arcz. Égető fokély az ajkon Az állka .. 
pocsban feszülés és oly érzés, mintha alól dagadt lenne, mi 
miatt száját fel nem nyithatja.. Köszvényes f. az állban. 
Görcs az alsó állban. 

a fogat. Fe
Kopogó f a 
Foghús-dag, 

Foo·-fájás, kivált ha szabad levego éri 
kélyfél: f. a fogakban, ha száját mozgatja. 
zápfogakban.. Az elofogak fájdalmas ingása. 
genyedés, sipoly 

' Száj-szárazság, többnyire szomj nélkül Sok nyál, 
sok nyák, nedv-gyülcm a szájban, avas szájízzel A nyelv 
ngy fáj, mint harnpás után, vagy mintha a nyelv vége és 
széle meg lenne égetve. Hólyagcsák a nyelven Nyelv-
bénulat. · · 

Torok fájás, mintha sebes lenne,. A nyelcsőben oly 
érzés mintha szúk lenne, vagy mintha meg lenne dagadva. 
Szüntelen inger a nyelésre oly érzéssel,_ mintha a nyelcső 
nem lenne eléggé tágas. Oly érzés, mmtha csomó lenne 
a torokban; nyomó f, mintha nagy falatot nyelt volna. 

Argenti J-la.r;ons7. Gyógy. I 13 
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Torok-szárazság reggel; sok nyák a :o.rokban, harácsolás 
által felszakadozó Hörg-lob (Bronchitis). 

Az elsö falat után elenyészik az étvágy.. Az édessé' 
o-et útálja. Evés után oly érzés, mintha az étel torkában 
felakadt volna; evés ntán nyálfolyás, Kenyér, borjuhús 
után gyomor-nyoi:-1ás Fe~bö~ö9és_; ~supa~ ~zelek; vagy; a 
felböfögésben a~ etel s~agat, izet e;ZJ.: tiel~szt~-h';'gyozas 
Gyomorégés Emelyges reggelen,kmt, ez ~tan ehseg Há
nyás, mely által savanyu folyadek, .vagy etel, v~gy aludt 
vér üríttetik ki. ·· 

Heves gyomor-fájás reggel felkeléskor ; sebes mozgás 
által nagyobbodik; néha a mellben is érezhetó; lefekvésre 
kényszerítő. Gyomor-nyomás éhgyomorra, hanyatfekvés, 
olvasás, beszélés által nagyobbodó. Oly érzés, mintha a 
gyomor meg lenne i:ontva, vagy hideg~~g érzete a sziv
gödöi ben, mint a Jégtől. Nagyobb faJdalmakban bor
zadozás. 

A lép táján szúrás, égetés.. A májban feszítő nyomó 
f. hanyatfekvésben; szúró f.; érintés, kocsizás által nagyob
bodó; a szorosb ruha elviselhetlen. 

Nagy ltas a gyermekeknél, mirígy-daganattal Fel
füvott has, ruha-oldozásra kényszerítő. Sok szél a hasban 
Köldök-dag, érintésre fájdalmas.. A lágyékban oly érzés, 
mintha ott sérv akarna támadni.. Csipdesö f. arczsápadt
sággal Metsző f. midőn lélegzetet vesz Szúrás, e miatt 
nem lehet ülnie. Összeverö f. a has jobb oldalában, a 
szeméremtestig terjedő.. Nyomó f. a hasban , a nycl
deklöig. 

Székszorulás. A szék által geliszták, nyák, vagy nyá. 
kos vér üríttctik ki. Fájdalom nélküli vérfolyás. Székelés 
után végbélégetés, csipés, szívdobog~, mellszorongás 
Aranyeres csomók, meuésben leginkább füjdalmasak Ki
tolult aranyér.. Végbél-sipoly (Fistel). 

Nehéz vizelés; nehány cseppet füj<lalmasan ürít ki, 
végbél-görcs, székszorulá8 mellett. Akarat elleni vizelés 
éjjel nappal, kivált köhögés, tüsszentés, menés alka~mával 
Vizeléskor égetés a vizelő-csőben 

A tiikökben oly érzés, mint zuzatás után. Tökzsacskó
viszkcteg és izzadás. Gyakori magömlés. Elháláskor 
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véres magömlés és görcsös f a végbélb:n; --;- Égető f, a 
nöi 11e1uzií-részekben. EJlenszenv az elhalas nánt. J\foh
görcsök és az eféle fájdalmak i!1a;jd az alhasbau'..'::aj~ a 
gyomorban, mellben, keresz;?en Jelennek meg, felb,ofogesre 
való hasztalan ingerrel; e fa.Jdalmak felegyenesedesre, szo
rosb ruhák által, csekély evés után sulyosbodnak; meleg 
borongatás által enyhülnek Fölrepedezett sebes csecs
bimbó Tejhiány. 

Lé,,.csö-szárazság.. Nyers torok; hosszadalmas rekedt
s,ég; ha~gtalan~ág oly érzéssel, mi_ntha ,a torok be l~nne 
ékelve és ezen eket ki kellene dobm. Gege- és légcsosor
vadás. Hemzsegés, csiklándozás, seb-fajdalom a torokba:r; 
Nyákharácsolás, mintha a gég~h~z t_a~~dt_ volna valami.. 
Dlell-hörgés, zörömbölés.. Nem bir~a kikopn;. ~ nehezenf~l
oldozott nyákot. Köhögés sebfele .. me~~faJassaL Rovid 
légzés, menésben, a szabad?a~ G?rcsos r:rellszor?ng~s, 
mint szük ruháktól. Mellszuras, mmtha kessel szurnak. 
Forróság a mellben.. Pezsgé~, forrás-~rz,ete a sz~v~ájon, 
midőn reggel az ágyban fe~szik; ~ozg,as a.Ital e_lmuhk, ~e 
ishiét visszatér, ha lefekszik Sziv-szurás.. Sziv<lobogas, 
rendetlen érverés, nagy gyengeség és rövid légzéssel. --
Mell-szúrás, külsöleg.. . 

Nyak-fesz; golyvaféle mirígy-dag Germczagy-gyula-
dás, sor·vadás. , , . , 

Rángások a karokban; oly er zes, n;mth~_ege~ futna a 
karok izmain. A karnk mcgmereve<lese ~J.J.el alomb~n 
Feszesség a karokban. , A k?nyökbei: oly fáJ_dalom, nunt 
ütés után; vagy oly éizes, nunt,ha az mak i:ov1d~b?ek le,n
nének A kezekben görcs-éizes; vagy mmt krsilrnr!il~s, 
ficzamodás után Gyakori elhalása a kezeknek; a kez:rr,
mok megkeményedése, meg1 övidülése Fájdalom a kor
mök alatt, mid ön ujjaival valamihez nyul. 

Csipdesií, összeszorító f a tom1101'ban, mintlrn ?sipő
vassal szorítanák az izmokat. Ficzamodás érzete az izüle
tekben sántítássaL Oly érzés, mintha az inak rövidek , . <l 
lennének. A fölszárban rángás, szúrás, szaggatás. Tér -
foszesség, menésben. Feszesség, íiczamodás fájd~lma a láb
izületben. Oly érzés a lábban, mintha inai rövidek lenné· 
nek Hemzsegés a. talpban. Körömméreg; vadhús 
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Jegyzék. E köiiümények és betegségeknek felel meg a caus
ticum Csúzos, kös'[Vényes, görvélyes bántalmak Angolkór, 
Ideges bá.utalmak„ lti vált egyoldali, vagy vissza.ütődött küteg 
utáni bénulatok. Rángások főleg gyermel~ek, vagy hysteriában 
szenvedő nőknél.. }{ütegek; sön1ör; rüh. Egetések (\Te1b1ennun~ 
gen) és ezek altal okozott fekélyek Fekélyek. Ür bán ez. SzeC 
inölcs az 01ron vagy a szem.öldökön„ Zsirtüszeg„ Időszakonkint 
megjelenő fejfájás, szédülés. Csúzos, köszvényes, gör ~- élyes szemiob. 
Szürke Mlyog Szaru-csap (staphyloma corneáe) Kezdő fekete 
hályog,, Fül-lob; fülfolyás; nehézballás Oubegy-lob, daganat, 
var; 011-dugulás, Arcz-bénulat. Ideges a.rcz-fájás Sülyös fog
hús; fogfájás és könnyen vérző fOghú.s; oly é1zés, mintha a nyelv 
bénult lenne, bebegéssel; hanghiány (aphonia) mellgörcs után; 
nyeldek-bénula,t. Undor minden ,édes eledeltől; gyomor-görcs 
éhgyomona., Eji szájszárazság, Agybanvizelés a gyermekeknél; 
húgy-tar thatlanság; akaratelleni vizelés köhögés alatt,, Kitolult 
aranyér,, Végbél-sipoly. Elmaradozó hószám; semmi vágy az el
hálás1a nők részéről Hö1g-, légcső-cata11hus. Organicus sziv
báutalmakban palliativ enyhít, Láb-dag, láb-hidegség 

Cepa. 
(Allium cepa.) 

Átalában hasznos a nyák-hártya-bántalmakban. A 
bántalmak enyhülnek a szabadban, hidegben, hideg viz ál
tal; sulyosbak melegben, kivált meleg szobában Tor pid 
tályogok (Abscessusok)., 

Hurutos állapot, sok nyákelválasztással; folyó nátha, 
csipös, égető, kisebesítő folyással, - Ideges arczfájdalom 

Sok nyák a sz;íj és torokban. Nagy szomj,, Igen ki
nos émelygés, Has-puffadás ; kólika a szelektől. Jlfoleg· 
ség, vagy hidegség érzete 

Metsző f. a nse táján, Égető nyomás a hólyagban,, 
Erőltetés a vizelésre, cseppenkinti ürüléssel; vizelés alatt 
égétés a csőben; hólyag-katarrhus és egyéb vizelési bán
talmak, kivált öregeknél. 

Nénielyek tapasztalása szerint a nemző,·részelrnt fölin
gerli; nólrnél a havi tisztulást és a szülést előmozdítja, 
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Clrnmomilla . 

A lélekre nézve. Belsö nyugtalanság, sírással, külö
nösen gye11nekeknél. A gyermek keservesen sir mindad
dig, mig kívánságát nem teljesítik, de amint ez megtörtént, 
akkor ismét visszautasítja a kívánt tárgyat A gyermek 
nyugtalansága csak ugy szünik, ha karon hordatik . 

' A testre nézve átalában hasznos különféle nÖI, gyer-
rnek-betegségekbe11; az ujszülötteknél gyakran van indi
kálva Meghülés, harag után fejlódött bajokban Gör
csök, rángások Fájdalom-rohamok szomj és forrósággal, 
Egyoldali arczpirosság. 

Éji ál111atlanság; álmosság álom nélkül Gyakori föl
ijedezés. 
· Bel-forróság, e közben borzadozás Láz; a te~t,egyes 
részeiben hidegség és borzadozás ; a test más részei forrók, 
yorróságbau félrebeszélés, . . , 

Szűró f a fejben, különösen a feJ egyik feleben .. ~Co
pogás, az agy egyik felében, rolramonkint Ideges feJfaJás, 
méhkórosolrnál, .Migraine. 

Gyuladt szeillek, vagy szempillák'. kivált ujszülöttek
nél, Reggel összeragadnak a szempillák, v~gy geny,es 
nyákkal vannak fedve.. Szem, vagy szemprlla-rángas 
Görcsös bezá,rása a szempilláknak 

Szűró f a fül belsejében Oly érz(s, mintha a fül be 
lenne dugulva Fültömirígy-dag 

Orl'-Vérzés Bedugult orr . .• . 
Arcz-forróság, pirosság ; gyakran csak az egyrk fel pr

ros, Duzzadt arcz, Egyoldali arcz-dag, kékes v_örösség, 
keménységgel Rángások az arcz-izmok, vagy '\Jkakban 
Fölrepedezett ajk 

}101!;-fájás főkép éjjel; meleg ital, kávé, bárn~iféle étel, 
ital által naayobb, egyoldali arczdaganattal Krállhatlan 
fogfájás N~héz fogzás a kisdedeknél; rángó görcsökkel 

Száj-, nyelv-szárazság. Vörös, fölrepedezett nyelv; 
hólyagcsák a nyelven .Gfücsös nyelv-mozgások 

Oly érzés, mintha czövek lenne a. torokban Torok
fájás, fültő- vagy állmirígy-daganattaL 
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Keserü szájíz. Étvágyhi!my; undor; útál mindent, 
különösen a marhahúslevest, kávét, sert. ~ Rendkivlili éh
ség este, különösen 8-avanyu káposztát, kávét kiván.. Nagy 
szomj; hideg italt igen óhajt. Felböfögés; émelygés; há
nyás : ételt, savanyu, nyákos anyagot, keserűt, epét 
hány ki .. 

Gyomor„savanyodás a gyermekeknél.. Gyomor-nyomás, 
mint a kőtöL Gyomor-görcs nagy nyugtalansággal, kávé 
által enyhülő, vagy nagyobbodó. 

Alltas-görcsök Szúró f a hasban kivált érintés, tüsz
s~entés, köhögés alatt.. Hasdaganat, keménységgel. Kó
lika a szelektől, oly érzéssel, mintha ezek keresztül akar
nák fúrni a hasizmokat, vagy mintha az ölbe nyomulnának 
lefelé és itt sérv akarna támadni. 

Hasmenés nagy hasfüjdalomrnal, fökép ~jjel Hasme
nés, különösen a gyermekeknél Fehérnyákos, vizenyes, 
zöld, sárga hasmenés; vagy mint az összeaprított t~jás; 
néha emésztetlen ürülés. 

\'izelésre való késztetés belszorongással, eredmény 
nélkül.. Vizeléskor belszorongás .. 

A mé!1 felé toluló f., mint szülfájdalomban, gyakori 
vizelet-erültetéssel l\féhvérfolyás, idősb nólrnél is, sötét, 
aludt vétdarnbokba.n, sziilfájdalomhoz hasonló fajdalom
mal. Alhas-görcsök terhes és gyermekágyban levü nők
nél Gyermekágyi láz.. Tej-Mz Elnyomatott. tejfolyás .. 
Kemény csomók nz emlón; szaggató f. érintés alatt. Seb
hedt csecsbimbö 

Rekedtség, rní.tháv,11 Fütyülés, sípolás, zörömbölés 
a légcsiiben levő nyáktól Száraz köhögés, szüntelen csik
lándozással, kivált este, vagy éjjel Köhögés a gyermekek
nél, különösen téli idüben. 

~foll-szorongás, mint a hasból feltoluló szelektől Ful
doklás a gyermekeknél Szúró f. a mellben. Sziv-fájd .. 

Nyal-feszesség.. - Elzsibbadt karok Hideg, bénult, 
merev kezek, kézujjak. Az ujjakban rángó görcsök. 

A csi11ben fiezamodási érzet, ha ülésből kel fel Szo
rító f a lábikrában Az egyik láb dagadt. 

Jegyzék. LegtöbbszÖ! e körülmények és betegségekben hasz
nos a chamornilla. Különféle női, gyermek-betegségek. Rángások, 
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görcsök. Egyoldali bántalmak. M~ghiilés, föle%° P'.;di15 harag ~Ital 
támadt bántalmak átalában · különosen szoptato nok mgerult alla
potában tö1 tént szoptatás aÍkalmával a szopós kis~edekn~~ előidé
zett különféle rendetlenségek. Sebhedt bor; or bancz; borpállá~; 
mi,rígy-gyuladás és kemény daganat,. Csor:ás, epe-, ?at.~r.:hahs 
ráz· fogzási láz a o·yermekeknéL Szem- és pilla-lob az 111szulottek-

' " '! h ' néÍ. Szorító fülfájás. Nehéz fogzás a gyeimekekne : asmei_ie,s, 
göi:csökkel; átalában kiállhatlan fogf~jás, arcz~aganattaL . FeJfa
jás a fej egyik felében ; a1cz pirosság, egyol,~~h; ~g:r,oldah. ar,cz
dag, kékes vörösség, ke1nénységgeL Torokf~Ja~; f'ulto-, va~y a~~
mirígy-daganattaL Gyo1nor10111lat; gyonlOI'··g;or~~, nyomo, ~aJ
dalommal , nagy nyugtalansággal ~lhas-g01 csok ; sz~l~o~;ka. 
Hasslaganat, ken1énység. Cholera elején .. _Hasme:1és~ .kulonos~u 
gye\'mekeknél, szintén fogzás alatt. Havlt1sztul ",k?hk~: n~gy 
keresztfájás, érintésre igen érzékeny has, éi;nely any~s, v_~z~-· 
nyes hasmenés fázás elto1zított a1cz n1ellett M folyas, sotet 

' ' • , 1i·d é ' vé1üiüléssel; szülf~jdalomhoz hasonló érzes, vegt 1 ~g~. rs,e·· 
veL Elnyomott tejelválasztás. Rekedtség, catan:. . k,~hoi;es 
Göics-fuladás a gyermekeknél; mellgörcs a szelektoL :,'}"J-zsaba 
(Ichias) Lábikra-g.örcs 

Chelidoninm majus. 

Átalában.: nagy hajlan:(7~Jek.vésre; nehez:n határozza 
el magát a testmozgásra, nutöl szmte vonakodrk . 

Hemzsegés a fej hajas részén.. Hidegség a feJ hátsó 
részében. Varas fej. .. „ , 

Oly érzés, mintha szél tolulna ki a fülből Kohoglls 
alatt nem hall 

Nehéz nyelés; ugy fojtogatja, mintha nagy falatot 
nyelne le. . . . . , 

Gyom~w-bántalmak a tejtól; rgen kivánJa a tcJet es ez 
jól esik, noha különben alkalmatlanságot okoz. Inger a 
hányásra; hányás , , 

Feszes, kemény ltas. Allandó metsíl;es a belekben, 
azonnal evés után. Csipdeső f. az ölben. 

Rendetlen kemény szék, mint a juhgané Vizeletre 
való késztetés ~gész nap; gyakonJ., és nagyobb mennyiségü 
vizelés, napjában tizszer is. 

Tejhiány a női emlőkben.. . „ 

Jegyzek. Ch1 onicus alhas-, lép-, m~j bántalmakban ( epekovek 
ellen), figyelemre méltó orvosság . 
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eb i n a. 

A lélekre nézve. Leverettség; komolyság; lrypochon
dria. Félelmesség kivált este és éjjel; félelmében felug
rik ágyából, életét el akarja venni, erre azonban nincs l:á
torsága; teste forró Félelem különféle állatoktól este. 
Apathia Haragosság.. Ideges ingerültség; a zörej és eféle 
ok elviselhetlen szenvedést idéz elö. 

Hat a gyenge, nyákos testalkotásu egyénekre; nökre 
különösen. 

A testre nézve átahíban : harag, rneglrülés, elnyon.,ott 
nátha, tUlsá. hea-ivás, sok vérvesztés, izzadás, rnagürii-
lés követke n fojlódött bántalmak. Vérfolyások gyen-
geségböl ·vasztó betegségek Elsoványodás, ,kivált 
gyermeke, , . Nagy gyengeség, kimerültség Ajulás 
Tetszhali!ií Csúzos, köszvényes bántalmak Görcsös rán
gások az 'Izmokban. A szenvedő részek gyengeségével, bé
naságával járó föjdalmak A tagok elzsibbadása fekvésben. 
Csont-föjdalmak az ízületekben, mint összeveretés után, 
főleg cs~ndcs fekvésben; 101JÖgás a.z iziiletekberr Legki
sebb léghuzamtól bántalmak A fájdalmak nagyobbodnak, 
megujulnak érintés által, sziu~én éjjel, vagy evés után 

Sárga biíi•.. Sárgaság Atalános bcir-vizkór Csúzos, 
köszvényes, kemény, vörös daganatok Csont-gyuladás; 
csontfene Fekélyek f~jdalrnas érzékeuységgel; rothadt 
szagu ev. Hideg fone. 

Forró láz. Igen bci, éji izzadás. Epe-láz. Váltóláz: 
ezt megelüzö szivdobogás, szomjuság, tiisszentés, belszo
r ongással; hidegség, száraz fonóság, izzadásal; a hideg és 
forróság alatt nincs szomja, hanem a hideg elött és izzadás 
alatt szomjazik Keserü szájíz, keserii felböfögés, hányás; 
máj- és lép-fájdalmak, daganattal; vértolulá.s a fE'.j felé, fej
forróság, arczpirosság: lázas állapotban 

Fej-fájás, elnyomott !Játhától Nyomó fejfájás kiv:ílt 
éjjel, álmatlansággal Kifelé nyomuló fejfájás, mintha a 
fej tele volna. Oly érzés az agyban, mintha sebes lenne, 
vagy össze lenne zúzva, kivált ha szélben jár, különösen 
pedig ha elmeerőltetésből származik Szúró f. a fültöl 
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keresztül az agyon. Kalapácsolás a fejben Vértolulás, 
forrósággal A fejfájások nagyobbodnak, érintés, mozgás, 
léghuzam, szelek által. -'--'--- Külsókép, igen érzékeny fejbőr; 
még a hajak gyöke is fáj. Összehúzó f. Nagy izzadás 

Sze111-gyengeség oly érzéssel, mintha szemei beestek 
vólna; fölébredéskor, mintha éjjel vizzel teltek volna meg 
Dörzsölésre készteti\ szem-szárazság. Szemgyuladás a gör
vélyeseknél Könyezés a szempilla belső felének fájdal
mas hemzsegésével Szemhunyorgatás. Homályos látás, 
Bzemgyengeséggel; olvasás alatt a hetük sápadtaknak lát
szanak fehér környezettel, vagy összefolynak Kezdő fe
kete hályeg, kivált szeszes italokkal való visszaélés, jó ned
vek vesztegetése uüín. 

Fül-csengés, búgás Nehézhallás; oly érzés, mintha a 
fül előtt állana valami, a mi a hallást gátolja·;· 

Orr-vérfolyáB, kivált reggel fölkeléskor. A száj és orr
ból ömlö vér. Nagy nátha, csepegi\ orr-nyákfolyássa.l, fog
fiíjás és könyezésseL Elnyomott nátha 

Sápadt, beesett arcz, hegyes orral, beesett, kék kör
nyezetü szemekkel.. Duzzadt arcz, sárga arczszínneL Arcz
pnosság. Arczfiijdalorn, csúzos, vagy ideges.. Száraz, föl
repedezett, feketés ajkak Ajk-dag. Állmirígy-dag fájda
lommal, nyeh's alatt, vngy érintés, nyak-mozgás alkalmával 

Fog-fájás, kivált szabad légben, léghuzamban, a záp
fogakban. Különösen éjjel, vagy evés után. Érintés által 
nagyobbodik; erös nyomás, a fogak összeszorítása által 
enyhül Inogó fogak, rágásban fájdalmat okozók Dagadt 
fog-iny 

Sza}szár azság. Nyál-folyás, émelygéssel; sok mercur 
bevétele után is Nyákos száj Piszkos, sárga nyelv F~j
dalmas nyelv-dag, oldalt. 

Szúró f. a torol;ban, csak nyelés alatt, csekély léghu
zamtól Összehúzó f; innét nehéz nyelés - Rosz szájíz, 
mint a sajttól Keserüség; vagy sós íz; szintén minden 
ital keserü; a dohányzás ,nem izlik. A tiszta (bor nélküli) 
vizet meg nem ihatja Etvágyhiány Undor az ételektől 
Nyalánkságot, vagy maga sem tudja, mit kiván 

Gyenge emésztö tehetség; minden csekélység, de ki
vált vajas étel, kenyér után kellemetlen érzés a gyomorban, 
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Evés után, teliség érzete.. Gyomornyomás, néha szelekk_el 
Tej után gyomorromlat Gyomorégetés étel után; sava
nyu, keserü fölböfögés; hányás Gyomor-görcs, kivált ki-· 
merült egyéneknél 

~láj-dag, keménység; májdugulás; érintés alatt fájda
lom; nyomás, szrirás. Lép-dag; keménység; lép-dugulás 

Has-fájás evés után, nyomás, teliség-érzettel; a köldök 
körül nagy f borzadozással, émelygéssel, szomjjal. Ulés
ben oly f, mint a keményedéstól Csipdesó f, mely miatt 
összehrizza hasát.. Hasfájás, mint hasmenésben. Hidegség 
érzete minden ital után és belégzéskor. Hasdag. Szélkór. 
Has-vizkór. Fekélyek a hasban Haskeményedés Az ölben 
oly érzés, mintha ott sérv akarna támadni. 

, A puha sz~k is nehézséggel jár Vizenyós, sárga, 
nyakas, akaratelleni hasmenés .. Fekete vérürülés és hányás 
(fekete kór, Melaena) Emésztetlen székelések Nagy gyen
geséggel összekötött hasmenés Fájdalom nélküli has-1nenés, 

Gyakori pollutiók Fél'li-tehetlenség felingerló kép
zelődések mellett. - Vértolulás a mél1be. Méhvérfolyás 
gyenge nőknél, feketés vérdarabokban. Fehérfolyás; e 
közben feketés vérdarabok, biidös geny Mcih-diih a gyer
mekágyas nóknél 

Összegyült sok nyák a légcsőben kivált este éjjel 
Légcsú- és hörghurut Ital vagy beszélés által elöidézett 
köhögés.. Fulasztó hurut (Ersticknngskatarrh) Köhögés 
alatt sebféle f a gégében 

Tiiflő-genyedés, főkép vérhányás után. Tiidő··vértorlat 
(Blutcongestion) Tiidö-vérhányás, genyes kiköpéssel. 

Szorongó légzés Fulasztó hurut, öregeknél. Mell
szükiilct, mellszm·ongással, kivált menésben. Kezdő tüdó.
bénulat. Légzés alatt fütyülés, sípolás l\1ell-szrirás a szív 
táján át, nyugalomban Szívdobogás, vértolulással, arcz
forróság és piross,íggal 

A ke!'csztben iszonya f, mintha szorítanák, legkisebb 
mozgásra Hát-fájás, mintha összeveretett volna, csekély 
mozgásra Gerinczagy-sorvadás A vállakban nyomó f., 
mint a kötől Görbe nyak 

Szaggató f. a karokban, különösen a karok és kezek 
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csontjaiban, érintés által nagyobb Szaggatás az ujjakban 
rángással, fájdalmas merevedéssel 

Szaggató f. a lábszá1·ak csontjaiban, érintés által na
gyobb A lábakban rángó szaggatás csak érintés alatt, 
főleg a csontokban. Köszvényes forró lábdag, érintésre 
növekedtí Fehér térd- vagy czomb-dag (tumor albus) 

Jegyzék. E gyóg·ysze1 től vá111ak segEideli11et átalá.ban mind
azon betegségek, inclyck az eg·ész 01ganismus, vagy egyes szervei
nek erőfogyási (asth0Hicus) állapotára, ezeknek petyhedésére rrm
tatnak„ Passiv vé1f0Jyá.sok: 011-, tüdő-, inéh-, végbél- ilyfB1e vér
folyá.s„ Gyengeségi ál1:1potok: jó nedvek, sok \·é1 vesztés, 11osszabb 
időig ta.1 tó szoptatás, hashajtó, hánytató szerek, nyálfolyás, bő izza
dás, hosszabb genyedés, has111enés, tulságos ~ji foglalkozás, külön
féle betegségek, álinatlansá.g, szenvedélyek, elme e1·őltetés által 
e1őidézett ilyetén gy~ngeségek. \Té1pangások az alhas, 111áj, lépben. 
Passiv g) uladások Atalában: idősz<-tkonkint u1egjelenő bántalma.k„ 
Aggkori bántaln1ak Csekél; n1ozgás, érintés á.ltal legnagyobb 
fokra cu1elkedő fiUdaln1ak. Csúzos fiijdalmak, é1intés, 1nozgá.s által 
igen nÖ'i,ekedők; kösz\ény, jól táplált egyéneknél.. 1lizkór, külön
föle betegségek után. Skorbut. Véifoltok Fene Typlrns, nagy 
gyengeség stcidiu1nában, Lappangó ideglá.z; so1 'irasztó ]áz; vá.Ito
Iáz leirt ne111eiben F~jf~jás, rögtön elnyo111ott nátha ntán., Szeszes 
italok, kicsapongások által Plőidézett szc1nbántaln1ak, ]~1intés1e 
i~övekedő, eiős összcszo1 itá,o.;1·a. e11yhülő fogfiíjás Ga.st1icus, biliosus 
bá11tn.J111a.k„ Dohhártya~.Job (tyn1panitis} Gy~.ngítő ha.s111enések; 
vagy fájdnlon,l nélküli has111enés; cholerin„ Onfe1tóztetés szülte 
gyengeség. I~ji poilutiók: nagy leve1ettség, idegesség, fej- és ge
rincz-fáj<lalo1n incIIett„ Eluyo111ott hószá.in nagy ha1ag után,. Pas
siv (a méhpetyhedéséból eredő) véifolyás; hosszadalmas gyermek
ágyi tisztulás. Me1Ihá1 tya-, tüdő-gyuladá.s, érvtígás daczá.1a ne1n 
en) hülő; elhanyagolt tüdő-gyuladrís; tüdő-gyuladá.s, epés kórje
lekkel; typhosns állapotba átmenendó tüdií-gyuladás; tüdó-vész. 
Szívdobogás, jó nedvek vesztegetése k(jvetkeztében„ Gerinczagy
sorvadá.s„ Csipe-köszvény; izületlob; heveny izület-csúz 

Cicuta virosa. 

A lélekre nézve Embergyűlölet Félelmesség legki
sebb zörejre A jelent öszzezavarja a multtal. Oly érzés, 
mintha lázas állapotából ébredt volna fel; különféle tüne
ményeket lát, minden tárgy iránt vonzódik, mint a gyer
mek a játék iránt EJmeháborodás: éjjel felugrik ágyából, 
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lnozgásban van szüntelen; míg végre ledöl, mozdulatlanul 
fokszik és görcsösen nyújtja ki lábát. 

Jegyzek. Főkép gyeimekeknél hasznos e betegségekben.. Ge
liszták és ezek által előidézett görcsök. Váltóláz, hányással és ez 
után következő nagy éhséggel.. Agy- és mell-vértorlások emész
tési zava10k következtében a gyermekeknél: nagy has mellett.. 
Ágyban-vizelés. Szamárhurut föleg gelisztás gyeimekeknél; midőn 
már e görcshurut rohan1a, hányással végződik,. 

Clematis erecta. 

Átalában, nagy adag mercur okozta bántalmak ellen. 
Csúz az ízületekben; fájdalom az ízületekben elnyomott 
kankó után. Rákféle kemény daganatok. 

Blír-bántalmak: kütegek; fakadékok; rüh; megrög
zött rnakacs, korpaféle sömör ; vagy nedves, vörös (kivált 
holdtöltével kitörö) sömör, kiállhatlan viszketéssel Se
bek; fokélyek, szúró, égetö fájdalommal Rákféle feké
lyek; taplós kinövések 

A fej hajas része küteggel van meglepve. Nedves 
nyak-hólyagcsák 

Hosszadalmas szemgyuladás kivált görvélyeseknél ; 
szivárványhártya·gyuladás; szempilla-fekélyesedés 

Arcz:küteg, kivált a homlokon.. Az alsó ajkban ége
tőleg metsző f:, mintha megmets~ette volna ; fajdalmas kü
teg a felsö ajkon. Ajk-rák Allmirígy-dag, kemény és 
érintésre fajdalmas 

Fogfajás a rosz zápfogakban, nappal csak elviselhető, 
de éjjel kiállhatlan.. Tompa fogfájás a likas zápfogakban, 
folszívás által enyhülő. Rángás, szúrás a fogakban , egy
szersmind az arcz egyik felében a szemig és a fül hátsó 
részeig terjedő. Oly érzés, mintha a fog hosszabb lenne, 
nagy nedv-folyással. 

Megrögzött fájdalom a máj táján, mint összeveretés 
után, hajolás, tapogatás alatt Vese-f menésbeu Lágyék
dag, keményedés. 

Nehéz, cseppenkénti vizelés, mint görcsös összeszorí
tástóL Hólyag-görcs. A vizdöcső tapogatás alatt taj 

A tök-zacskó érzékeny, húzó fájdalommal, mely az 
ondó-zsinegig teijed. Tök-dag és keményedés .. 
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Remény em!ii-dag, mely éri'.~tés~e.fáj ;, em]ü,rák. 
Köszvényes csomók a kéZ-UJJRk izuleten .. 
Jegyzék. Indikálva ·van az említett bői bá.nta.I1nakban„ A mi-

1így-dag;,natok, ke1nényedések ellen specificus exővel bir ; 1kü~_önösen a tök-dao· és ken1ényedés esetében„ Elnyo1nott kanko kovet
kéztében tá;adt vizelet-szervek és nemzőrészel{ bántalmaiban 
szintén figyelemre méltó 01 vosság; vala.niint az utÜ-~f-~!Í,_r.ban 
(Nachtripper) is 

Coceulus. 

A lélekre nézve.. Magányt keres, mély gondolatokba 
merülve. Félelmes belszorongással küzd. Nagyon inge
rült ; minden csekélység folizga~ja.. Változó kedélyü. 

A ü~~tre nézve átalában. Különféle bántalmak az uta-· 
zástól kocsizástóL Tengeri betegség Egyoldal! bántal
mak ' Hysteria A sz?bacl, levegó elviselhet~en Et()l, ital, 
álom, beszéd, kávé utan sulyosbodnak a lkqok.. Gorcsok, 
rá1wások a véataaokban és az eg·ész testhen Görcs-mcre-

" ob . )I vpdés, sehes~lés következtél~en (tetarrns tr,aur~1atrcus, r-
görcs (Schrerbekrnmpf). V~dtáncz ~ehezkor '· akar,atel
leni vizeléssel hányásra való rngerrel, ludeg a,i cz-rzzadassal 
Ránaások után duzzadt, meleg, piros arcz. Ajulás, eltorzí
tott ~rczczaL Idegesség. Ideg-gyengeség.. Egyoldali bé-
11aság. 

A bőrre és ez alatt fok vó részekre nézve. Viszlrn
teg, este levetközésnél; éji viszkete~ , Vörös, kölesfo,r1;1a 
küteg; vörös, formátlan foltok. Mmgy-daga11a~ok, erm
tésre f~jdalrnasok Kyirk-daganatok \lymphatrsche Gc
schwülste) 

f,1ízas állapot Borzadozás az egész testben, meleg 
kályha mellett sem enyhiiló Hidegség, és, f?rróság fel
váltva nar)J.ában többször észlelhetö. Valtolaz, gyomor· 

' . I !' 1 · ' · 1 11. görcscsel Csorvás és epe-láz. deg az; appm1go re eg ,tz 

fökép nagy betegségek, mint cholera, typhus után. Gyen-
gító izzadás legkisebb mozgásra.. . . . , .. 

Fej-fiíjás oly érzéssel, n;int.ha v~lamr n.i:~mna a ÍGJCt 
Fejfajás émelygéssel Oly erze~, mrntha ~.te~. ?ssz~ lenne 
préselve. Üresség érzete a feJben. A feJfaJas kivált a 

h }: i' _______ ..._ _______ _ 
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homlokot fogla~ja el. Migraine; hystericus fejfájás.. F~j
kábultság, szédelgés mint a részegségtöl Gutaütés, sok 

' t' ' . F . ' I I vervesz es utan is. - ~Jrangas, remegcs. . . 
Nyomó szem-fájás. A pillákat fel nem ny1thatJa. Ho

mályos látás .. 
· Arcz-pirosság, forróság. Eltorzított arcz-1ángások 

alatt Állmirígy-dag, keménységgel . 
}'og-fájás oly érzéssel, mintha az elöfogak ln~olatná

nak, vagy kiesnének; az üres fog hosszabbnak látszik 
'l'ol'ok-szárazság, nyelcsö- és gyomor-forróság érzeté

vel Ósszefüzö f. a nyelcsöben, szorongó légzéssel Égetó 
f a nyeksöben a torok felé, a szájban pedig oly íz, mint a 
kén tol. N yelcsö-gyuladás. Megakadályozott nyelés a nyel-
dek bénulásféle állapotától. .. 

Száj-szárazság nagy, szon~jjal, éjjel Osszefolyó, vize
nyes nedv a sz~jban Ercz-savanyu ~zájíz Az étel sóta
lannak tetszik;, a kenyér savanyu. Etvágyhiány. Szomj 
hideg itaha.. Ehség érzete egész nap, evés által meg nem 
szümi. Gyakori, üres, v~gy keserü felböfögés; fölakadt 
böfögés, gyomorfájással. Emelygés, mint gyomor-terhel
tetés- után; émelygés a kocsizástól ; nyílk-, étel-hányás. 
Csuklás 

A gyomorban oly érzés, rniutha benne föreg rnozogn~ 
Heves gyomorgörcs, kivált evés után.. Alltas-görcsök ki
vált méhkóros nökuél, vagy elnyomott havitisztulás után. 
Üresség-érzet a hasbnn, mintlm a belek hiányzamínnk 
Puffadt lrns.. Ifas-báutalmak a szclektdl. Szél-kólika. Le
felé nyomuló érzés az ölben, rniut havitisztulás.kor. Haj
lam a lágyék-sérvre. Lágyéksérv, a gyermekeknél is. Ki
szorult sérv. 

Szék-szorulás. Megelózö inger és szelek megindulása 
után, hasmenés, néha büdös, máskor nyákos. -- Vizenyes 
vizelet gyakori késztetésscI kevés mennyiségben Utó-takár 
(N achtripper) Vizelésre való késztetés a ter hcs nóknéL 

Korán megjelenő liavitisztuliís, haspufladással; érintés 
által oly érzés a hasban, mintha fekélyes lenne.. Elnyomott 
hószám alhas-bO"Örcsökkel, légzésbántalommal, mellgörcsök-

' ~ ' 1 ' kel; méh-görcsök Csekély, rendetlen hószám Feherfo yas, 
mint a viz, melyben hús mosatott, egyszersmind genyes. 
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Összefüzo f. a gégében; oly érzés, mintha a gége szűk 
lenne .. Köhögés, hasonló érzéssel A légcsőt is szűknek érzi 

Megakadályozott légzés .. Mellgörcs, kivált méhkóros 
nöknéL Nyomó f. a mellben, mint a kötöl; szintén a mell
csontban, mintha ököllel taszítanák Mell-fáradás sok olva
sástól Ideges szívdobogás. - Külsökép oly érzés a mellen, 
mii1t ficzarnodás után; vagy görcsös összehuzódása a 
mellnek 

Bénaság érzete a kel'esztben, szintén a karokban, a lá
gyékban, az alsó végtagokban.. Gerinczagy-sorvadás (Rük
kendarre, tabes dorsalis) 

Jegyzék. Hathatós e szer különösen azon gyöngéd, ideges 
egyénekre nézve, kik gö1csös állapot1a hajlandók. Ida3~:9S bán
talmakban főszeiek közé tartozik A körülmények és betegségek, 
melyekben alkalmazható, ezek. Seb, fekély által előidézett ráng
görcsök; seb-merev-göics ('Vundstankrampf). Ideges gyenge
séggel, ~julással összekötött bántalmak Hűdések, vagyis bénu
latok a végtagokban .. Ir-görns (Schreibekiampf). Egyoldali vég
tag-bénulatok Aléltság méhkóros nőknél. Idegláz, soporös álla
pottal Lappangó idegláz, nagy gyengeséggel. Abdominál typhus: 
ájulást előidéző é1nelygésseL Fejszédülés, ideges szélütés, émely
géssel. Migrainc. ]~cjfájá.s ehneerőltetés, sok üléstől. Látzavar. 
Nyeldek-görcs. Gyo11Jorgö1cs, iniuden evés után; a szelektől; ' 
'::agy oly esetben, hol az indikált nux von1ica nen1 használt. 
Emclygés, szédülés, hányás: kocsizás, hajózás alkahnávn.1 Epés
kólika; alhas-göi csök; szélkólika .. Rendetlen tisztulás által elő
forduló göicsök; tisztulá.s idején, elkéső tisztulás 111iatt fejlődött 
gö1c:::ök; vagy hama1 ehna1·a<ló hószám következtében támadt 
ilyetén alhas-bántalmak. Fehé1folyás, vöröses, genynyel vegyes 
folyadék-alakban; e mellett felfovott has és minden lépésre oly 
érzés, inintha a has kő által nyo1natnék„ ~1e11-görcs és szivdo
hogás, kivált 1néhkó1os nőknél 

Cofea. 
A lélekre nézve. Nagy izgatottság. Sirás, kiabálás, 

hánykolódás, eszméletlenség, fájdalom-rohamok alatt; sírás 
és álmatlanság a csccsemöknéL 

A testre nézve ~talában. Igen nagy izgatottság, túl
ságos érzékenység .. Elénk ábrándozás. Elénkség. Görcsös 
rángások, fogcsikorgatással A bántalmak sulyosbodnak 

Argellti Hason~z. G~ 6gy I 14 
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szabad légben. Szenvedélyek,, leginkább öröm után, mint 
csillapító szer használandó Ahnatlanság. 

Fej' nehézség, arcz-forrósággaL Fejfájás oly érzéssel, 
mintha szöget vernének a fej oldalába. Nyomó f.. oly ér
zéssel, mintha elól kiesnék az agy Vértolulás. Szédel
gés; hajolásban szeme elött minden fekete. 

Piros, forró arcz, kivált evés ntán Rángó fogfájás .. 
Fogfajás nagy nyugtalanság, siránkozással, kivált éjjel. 

Torok-f~jás nagy mérvben, nyelcsap-daganattal 
Olyféle száj-iz, mint az édes mandola, vagy mogyoró 

ntán; keserü szájiz, a viz is keserünek tetszik; étvágyhi
ány, a nélkül, hogy az étkek ize rosz lenne; a, kávét útálja 
Felböfögés, üres, vagy az étel ize ntán izlö. Emelygés.; há
nyás, mely által geliszták üríttetnek ki. 

Has-fájás, kétségbe-esésig kinzó. Görcsfií;jdalom, mint
ha metsznék a beleket, rángásokkal, kiabálás, fogcsikor
gatással, test hidegség és merevséggel, kimaradó légzéssel 
Nyomó f.. mint a szelektöl. - Hasmenés a csecsemőknél, 
kivált fogzás alatt. 

Felizgatott neutziÍl'észek Méh-düh. Igen nagy szül- és 
utófájdalmak.. 

Este felé köhögés az ágyban, kivált gyermekeknél; rö
vid köhécselés, egymást követö rohamokban; száraz köhö
gés oly érzéssel, mintha a gége össze lenne füzve. Köhögés, 
kanyaróban .. 

Kéz-remegés, midőn valamit tartani akar; szorító, 
görbén összehúzó f. az ujjakban. Remegés az alsó lábszár
ban .. Szoritó f. a lábikrában, ha tér dét felhúzza .. 

JegyzCk. Hathrttüs orvosság a gyel'1nekeknél de n1á.soknál is 
e körülményekben .. N!\gy izgatottság. Sírás, kiabálás, álmatlan
ság a gyer111ekeknél Aln1atlanság átalaban„ t, }""'ej-fájás arczpi1'0s
sággal; fojfájás oly érzéssel, minthrt az agy elől ki akarna esni; 
vagy mintha a fej egyik oldalába szöget vertek volna .. Vértor
lás,. Ideges fogfájás. Egymást követő rohan1okban n1egjelenő szá
raz köhögés, kivált este; ennélfogva a sza1ná1hurut kezdf3tén sok
szor jó sikerrel használta111„ Iszonyu hasfájdalon1, sírás, kiabá-
lással a gyermekeknél; k6Iika a. szelektől, testhidegség és me
r_evedéssel. 

~ 
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Colchicmn autumnale. 

A lélekre nézve .. Rosz kedv; elégedetlenség; nagy in
gerültség csekély alkalmi okokra, milyenek például a nagy 
világosság, erős szag, vagy mások illetlen modora. Elme
eröltetés okozta bántalmak 

A testre nézve átalában Csúzos, köszvényes bántal
mak Szaggatólag lökő fájdalmak leginkább a bal oldalon; 
szúró és lökő f. a börben, majd pedig mélyebben. Meleg 
időben szaggatás a végtagokban; hidegben pedig szúrás. 
Bénulás érzete a tagok és egész testben .. ·~ Lelki erőltetés 
által sulyosbulnak a bántalmak Este és éjjel viradtig leg
nagyobbak a fájdalmak 

Bőr-viszketeg a test több részében .. Hemzsegés, idő
változáskor, mint fagyás után Vizdag. Bör-vizkór„ Elnyo· 
mott izzadás. 

Fej-fájás, majd itt, majd ott. Nyomó f.. a foj hátsó ré
szében, elmeeróltetés után. Szaggatólag húzó f. a szemgo
lyótól a fej hátsó részeig, csak az egyik oldalon. -- Külső
leg szaggató f. a hátsó fejbőrön.. Szaggatólag feszítő f a 
homlokon, mintha ott fekély akarna támadni 

Szaggató f. a szemben és környékén. Mcibom-mirígy
dag és fokélyesedés. 
, Sebféle f. az or1• belső részében. Orrvérfolyás este 

Erzékeny szaglás: a leves-szag émelygést, a fris tojás-szag 
ájulást okoz .. 

Arcz-vizdag. Arczfájdalom, különösen a csontokban„ 
Szorító f. az állkapocsban. Lökő f a felső zá11fogak

ban, nyomó f az alsókban; sebföle f. a fogakban; szaggató 
f. az aJsó fogak gyökeiben.. Szaggatás a foghúsban. 

Osszefutó víz a sz~jban; nagyobb nyák-elválasztás; 
nyálfolyás Sok zöldes nyák a torol~ban Olyféle szájiz, 
mint a régi vászon .. Olthatlan szomj Etvágyhiány A leves 
és tojás iránt előbb tettem említést. 

Üres felböfögés. Émelygés, ha felegyenesedik Sár
gás, keserű nyák-hányás. Heves hascsikarással járó epe· 
hányás görcsökkel. Minden mozdula~ hányást idéz elő.. 

Gyomor-f, legkisebb érii::tésre Egető f. Vagy oly ér
zés, mintha a gyomor mindig jéghideg lenne .. 

14* 



Has-fajás, hidegség-érzettel.. Szél-kólika Nyomó f. a 
hasban felébredéskor.. Szúró f a köldök táján.. Sebféle, 
metszö hasf. Égetés vagy hidegség-érzet. Puffadt, feszes 
has. Oly fájdalom, mint a felakadt szelektöl Hasdag; 
hasvízkór. 

Igen föjdaimas székelés, Hajlam a hasmenésre Vize
nyes hasmenés minden érzés nélkül is. Gyakori, véres 
hasmenés.. Őszi vérhas, egyedül fehérnyákot ürít ki fáj
dalmas er ültetéssel. A vég bélben szaggatás, égetés, 
hemzsegés, görcs, átfütó borzadással és ürülés nélküli 
eröltetéssel. 

Vizelet-erőltetés Barna, fekete vizelet; vese- és hó
lyag-bántalmak; vizelet-szervek bénulata .. 

!lakk és ondózsinor-szaggatás. 
Nehéz légzés; mellszorongás.. ~lell-foszültség. Szúrás 

majd a jobb, majd a bal oldalon; mellszúrás légzés alatt. 
Szaggatás a mell-oldalban, sehféle fájdalommal érintés, 
mozgás alkalmával Mell-vízkór.. Erős szívdobogás - Kül
sőleg mell-égetés, szúrással 

Kereszt-szúrás. Hát-S<aggatás és "úrás. Feszítö f. 
a nyakizmokban, mely által a nyelés gátolta tik Csip
köszvény 

A felső karban bugyogás érzete; az alsó karban szag
gatás; a kezekben szaggatás, kellemetlen viszketés, reme
gés. A kéz ujjaiban csúzos f; húzó f a hüvelykben; az ujj
hegyek érzéketlenek; az ujjak görbén húzatnak össze. -
Szaggatás a tom11orban, lábakban. Vizdag az allábszár és 
lábakon.. A vastag lábujjban oly érzés, mintha a köröm 
befelé nőne .. Hemzsegés érzete, mint fagyás után. 

Jegyzék. E szer leginkább csúzos, köszvényes f~jdalmak, 
vizkór, őszi vérhas, szél-kólika, nyákos aranyér, vese- és vize
lethólyag bántalmakban igénybe-veendő. Fő hatása a gyomo1 
és bélcsatornára terjed. 

Colocynthis. 
Átalában méltatlan bánásmód szülte elkeseredés, bd· 

söleg marczangló lelki fájda)om, harag következményei, 
bántalmai ellen, például: lábikra, bél-görcs, epeláz, álmat-

" 
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lanság ellen.. Szorító fájdalom a test belső és külső ré
szeiben. Köszvény; ennek köve!keztében összezsugorodott 
végtagok Zsongos görcsök Ajulás. 

Bőr-viszketeg éjjel az ágyban; vakarás által csak rö
vid időre enyhiilő, később nyugtalanságot okozó, melynek 
következtében sziintelen mozgatja tagjait Qlyféle kiiteg, 
mint a rüh.. Az egész bőr lehámlása. 

Láz; belső forróság, forró, száraz bör, gyermekágya
soknál Gyermekágyi láz; kivált harag után. Epeláz. 

Préselö f. a fejben. Szaggató, vájó, szúró, fúró fájd. 
Szorító f. ; fejköszvény a fej egyik, kivált bal oldalában, 

émelygés, hányással, rohamopkint megjelenő. - Külső
leg, a hf\i gyökei fájnak 

Metsző, szúró, égető f.. a. szemben. Köszvényes szem
gyuladás: 

Szaggató, feszítö arcz.fájdalom, az egyik arcz-oldalon, 
a fülig terjedö. Piros, forró, dagadt arcz, heves fájda
lommal 

. Keserü száj-íz. Étvágy-hiány; nagy szomj. „Legcse
kélyebb étel után azonnal hasfájás, hasmenés Ures fel
böfögések; émelygés; hányás: az ételt hányja ki; vagy 
zöldes anyagot. Hányás és hasmenés. 

Gyomor-fájás, evés után, éhség érzetével. Fájdalmas 
gyomor, ha érintik a gyemrnkágyasoknál 

Leghevesebb ltas-fájdalmak Iszonyu f a köldök 
alatti kis területen, honnét az egész hasra terjed. Has
fájdalmak, átalános nyugtalansággal. Kólika (harag után 
is) haspuffadással, szelekkel; kólika, lábikra-görcscsel. 
Szorító f: a hasban, mintha kövek közé szoríttatmlnak 
a belek; néha székeröltetéssel eredmény nélkül ; nagy 
nyugtalansággal annyira, hogy se ülni, se feküdni, se járni 
nem tud.. Összefüzö f a belekben minden 10-20 percz
ben; nyomás által elmuló. Meghülés okozta kólika; fájda
lom miatt felkiált; lábait felhúzva, hasát összeszorítja, eny
hülést keresendö ily összegörnyedt helyzetben.. Kapkodás 
érzete a hasban; e miatt nem tud feküdni, ülni, csak össze. 
görnyedve járkálhat. Csipdeső f, a szeméremdombig ter· 
jedö. Metsző f, mintha késsel metsznék a beleket, a végta
gok szaggatásával, borzadással, fázással; a fájdalmak roha-
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mokban jelennek meg a vesék tájáról és görcsösen húzzák 
fel a felsö)ábszárt Vájó és szaggató f, kilégzés alatt na
gyobb „ Osszeveretés érzelme a belekben, kivált menés
ben.. Uresség érzete Puffadt has tompa feszítő fájda
lommal, mely nyomás által enyhül Felakadt szelek, me
lyek az ölbe nyomulnak és itt okoznak fájdalmat; haskor
gás; oly érzés, mintha lágyék-sérv akarna támadni. Lá
gyéksérv - A hasfájdalmak miatt kénytelen hasát ösz
szehúzni; meggörnyed; a fájdalmak legcsekélyebb ételre 
njulnak. · 

Puha székelés, nyákos, epés, véres Vérhas, iszonyu 
hasf. Összehúzó f. a végbélben székletétel alatt.. Vég
bélfájd. a megdagadt aranyértöL Vak és folyó aranyér 

Vizelet-erőltetés; kevés vagy elnyomott vizelet.. -
A tiikzsacskó fájdalmasan húzatik fel - Fájdalmas cso
mók a női emlőben. 

Mell-bántalmak Szorongás. Nyomás a mellcsont kö
ze1;én Szúrás .. - Külsőleg oly érzés, mintha rovarok 
masznának a mellen 

Húzó f a nyak-izmokban, mintha erősen összehúznák. 
A hónalymirígyek dagadtak és genyedésben vannak - A 
viíl-izületben zúzatás érzelme, harag után. Görcsfájdalom 
a tenyérben, mely miatt nem birja felnyitni az ujjait .. 

Csip-fájás, mintha vas-csipővel lenne összeszorítva, a 
czombig terjedő fájdalommal. Csip-köszvény. Önkéntes 
sántitás. Oly érzés, mintha a láb izma rövidebb lenne. 
Térdét nem bi1:ja hajlítani. Szorító f: az al-szárban. 
Lábikra-görcs. A vérércsomók fájni kezdenek Gyakori 
láb-zsibbadás. 

Jegyzek. Epés bántalmakban fő figyelmet érdemel a colocyn
this. Azonfölül e szer által e betegségek gyógyíthatók. Idősza
konkint megjelenő, egyoldali fejfájás; néha émelygés és Mnyással. 
Köszvényes szemgyuladások. Egyoldali arczfájás, legkisebb érin
tésre növeke~ő Az imént. elősorolt kólika-nemei. Vérhas Csip
köszvény.. Önkénte~ sántitás; czomb-íztapló ( coxarthrocace). 

ság .. 

Conium. 
A lélekre nézve Szeszélyesség. Félelmesség. Haragos

Komorság ; szomoruság Kedvtelenség a munkára. 

„ 

„ 
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A testre nézve átalában Hypochondria szülte bán
talmak, főleg nötlen férfiaknál, kik mornlis szempontból 
kerülik a nőket. Hysteria okozatai; görcsök, gyöngeség. 
Görvély; dagadt, kemény mirígyek (Az öregeknél, ter
hes nőknél támadt bajokban, illőleg alkalmazva, kitünő 
oryosság.) Aggkorhaclás (marasmus senilis). Szorító, 
görcsféle fájdalmak a test különféle részében. A fájdal
mak nyugal?mban lépnek fel. Állat! meleg-hiány; fázé
konyság. Vertolulások, néha rángással a sziv körül Vég
tagok re.me?ése Rángások az egész testben vag,y csak a 
sz;n;edo reszben. Ideges bántalmak: hajlam a sirásra, 
nudön magánosan van; evés után ásítozás· gyakori fázás 
elfáradás, lefekvésre kénvszedtő.. Testi l~lki leverettséo·' 
k 11 
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a arat e em nevetésre való ingerrel Ajulás Gutaütés .. 
Bénulás. Vizkór · 

Bőr-viszketeg, majd itt, majd ott; szúrások az egész 
t~stben,, ;iszketéssel Foltok a testen, barnák, gyakran 
v1sszaterok Hosszadalmas sömör, nedves, varas, égetö .. 
A~on hely, mely egykor megsértetett, ismét fájni kezd .. 
Verzö fekélyek, büdös ev-sziváraással · hideg fene a fekély 

·1 b ' egyH részében. Dagadt, kemény mirígyek, fájdalommal, 
föleg ütés ntán.. Golyva (Kropf). Kökemes keményedé
sek ; rákféle fekélyek 

Fej-fájás; nagy nehézség, kábult.sággal, többszöri ro
hamokban; főkép ha ülésben fejét lecsüggeszti; felegyene
sedés által elmnlik a f~jás. Szédülés, keringéssel, mid ön 
az ülésból fölkel, vagy midőn körültekint; reggel, midőn 
föl akar kelni az ágyból. Gutaütés, bénulattal, kivált 
öregeknél. Teliség érzete, mintha a koponya szétpatt'}nna 
Oly érzés, mintha nagyobb idegen test léteznék az agyban. 
Lazultság érzete, mintha a fejben elvált volna valami. 
Szaggató f, mely miatt le kell feküdnie, émelygéssel 
Szúró f a homlokból kifelé tartó, reggel, délben Szétzúza
t~s érzete kivált reggel; az agyban oly érzés, mintha szét
tepnék Agyvizkór. 

Szem-baj, mintha homok esett volna szemébe. Hideg
ség, vagy forróság érzete. Szemárpa. Szemgyuladás 
Szem-csipa. Szaru-foltok Szürkehályog, kivált ütés után 
támadó Fényiszony, kivált görvél yeseknél. Dupla Iá-
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tás; különféle tárgyak látása, részint ha szabadban jár; 
vagy ha éjjel szemeit hunyja be ; . vagy a szobában. 

A föl-körül és a fülben szúró f.; sok fülzsír, innét ne
hézhallás. Igen érzékeny hallás, legkisebb zörejre felijedez. 
Fülcsengés; harangozás. Zúgás, mintha nagy szél fü.jna. 
Búgás, mint a vizeséstöl, vagy mintha az agyban forrna a 
vér. Fültömiiígy-kemény dag 

A!'Cz-föjdalom, minden 2-3 perezben villámsebesen 
hasítgató.. Arcz-viszketés, sebföle füjás. Feszítő csomócs
kák Arcz-küteg, viszketéssel Sömör; folevö fekélyek 
Száraz ajk, bórhámlássaL Ajk-rák 

Fog-f~jás csak akkor, rnidön eszik Húzó fogfiíjás a 
likas fogakban, ha hideget eszik Oly érzés, mintha a fo
gak inognának, kivált midőn rág valamit A foghús fáj, 
dagadt, éget, könnyen vérzik 

Száj-szárazság; vagy nyálfolyás. A nyelv föj, dagadt, 
feszes ; a beszélés nehéz. Nyelcsö-görcs Akaratelleni 
nyelés. ' 

Rothadt száj-iz Étvágy hiány. A kenyér nem ízlik; 
savanyu, sós ételekre, kávéra van vágya Tej után felfu
vódik Gyakori böfögés, egész nap, az ételek ize után, 
vagy savanyu, vagy üres. 

G d , G ' ' E'' 1 ' 1' yomor-savanyo as yomoreges. me yges; ra-
nyás: különösen terhes állapotban Puffadt gyomor; oly 
érzés, mintha innét egy gömbölyü test fölfelé emelkednék 
Osszehúzó gyomor-f. fázással Gyomor-görcs. Csipdesö 
f., reggel az álomból veri fel · 

Nyomó f a nulj táján, légzés, menésben nagyobb; fáj
dalm'as hasítás, szúrás e tájon. Idült májkeményedés Lép
táján feszítő, nyomó f.; szúr,\s, mell-szorongással, reggel az 
ágyban; felkeléskor elmuló. 

Heves, iszonyu lias-fájdalmak, néha füzással Görcsök 
Csipdesö f, mintha hasmenésre késztetné, jó étvágy mel
lett. M:etszü f. émelygés és hasmenéssel; a has bal oldalá
ban oly érzés, mintha ott csomó képzödnék. Szúró f, 
mintha késsel szúrnák. Lökö f'., mint a hasban fekvö mag
zattól Has-dag; dagadt hasmirígyek. Has-korgás. Fel
akadt szelek; bugyogás érzelme a has bal oldalában. Puf 
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fa<lt ha,;; este szél-kólika. Az ölben oly é1zés, mintha da
gadt lenne; kinyomuló f.. a sérv helyén 

Szék-sz01úlás; gyakori késztetés, csekély ürülés mel
lett. Gyengítö hasmenés; gyakori hasmenés, mint a viz; 
nyák, vagy vér megyen el ha.s menés által Emésztetlen 
székürülés Székelések után szívdobogás, nagy gyenge
s6g. Forróság, égetés, szúrás, viszketés a végbélben. 

Vizlllet-rekedés Nyomó f. a viz~lethólyagban Za
varns, vastag vizelet Vér-vizelet Egetés, szúrás a vi
zelö-csöben Nyák-, geny-folyás a vizelö-csöböl Hólyag
pöfeteg. Hólyag-takár (Blasenkatarr h). 

'l'ök-zsacskó-dag fájdalommal, föleg ütés után. Férfi
tehetlenség. Tökéletlen közösülés Pollutiók, igen gyak
ran ; könnyii magömlés, csak kevés enyelgés után is. 

A nöi !ICJllZŐl'észekre nézve: a szeméremtest és hüvely
ben nagy viszketés M:éhgörcs, vájó f. a szeméremtestben. 
Elnyomott hószám, a mely alig kezdődött Csekély hó
szám; ez elött szárnz fonóság, ijesztő álmak, nyugtalanság, 
siránkozás; fájdalom az emlőkben, szúrás a májban. Hó
$Zám alatt has-fájdalmak -~ Fehérfolyás, éles nyákfolyás
sal, mely a nemzörészeket föleszi Terhes állapotban kö
högés, émelygés, hányás. M:agtalanság.. Hervadozó em
lök Keményedés a,z emlökben. Kükem; emlő-rák 

f,égcső-sorvadás. Erős hurut lázzal Rekedtség Kö
högésre szüntelen inger, csiklándozás, kaparás, hemzsegés 
által A savanyu, sósfele köhögést idéz elö Fekvésben 
többet köhög. Rövid, megrázkódtató köhögés. Görcs
köhögés. Szarnárhurut, kivált éji rohamokkal Felszalrn
dozó köhögés, de semmit sem köp ki Véres kiköpés. 
Köhögés a terhes nölrnél - Rövid légzés menés, minden 
mozgás alkalmával Szorult mell, oly érzéssel, mintha 
nem birná eléggé kifeszíteni Fuldoklási rohamok oly 
é1'zéssel, mintha a torok elött telepedett volna le valami, 
például nyák Nyomó, szúró f. a mell olda.laiban és a 
mellcsontban. Szaggató, lökö f'. Gyakori szívdobogás, 
ital után erös. - Külsőleg: zúzatás érzete; égetö f. a rnell
csontban ; oly érzés, mintha a mellcsont be lemie nyomva; 
mellcsont-szu 

Séta, után keresztf~jás és ezzel járó émelygés, gyen-
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geség Feszítő f a hátban Szúró f. a vállak közt. Nyak
feszesség; vastag nyak; golyva 

Elhalása a kéznek, különösen a tenyémek Az ujjak 
görcsösen megmerevednek; elzsibbadnak A mutató ujjon 
támadt csomó. 

Csip-fiijás, mint ficzamodás után. Láb-zsibbadás ülés
ben. Szúrások, mintha tűkkel szurkálnák, főleg ülésben. 
Térd-fájdalom és fáradtság érzete Szaggatás, feszítés, 
kivált menés kezdetén ; ficzamodás-f. a térdben. Az alsó 
lábszárban szaggatás, mely alulról fölfelé terjed A láb
ikrában összeszorító, feszítő f. Hideg lábak és meghülésre 
igen hajlandók Lábdag fájdalommal, égetéssel 

Jegyzek. E sze1 által gyógyltandók különösen mindazon las
sankint f~jlődő, tompa fájdalommal mutatkozó daganatok, kemé
nyedések, melyek ütés, esés, nyomás után keletkeztek. Scrophulös 
daganatok; mirigy-, kökemes (scirrhös) keményedések; iákféle fe
kélyek; hideg fene. Nedves, varas, égető sömör„ Fejszédülés, kö-
1ültekintés alkalmával; szélütés, bénulattaL Scrophulös könymi
rígy gyuladás; szaru-foltok; szfüke hályog On-, ajk-kőkeménye
dés Idült máj-keményedés„ Vizelethólyag-katarrhus; pöfeteg 
Hószám-·hiány; elnyon1ott, vagy 101nha havitisztulás„ Méh-görcs; 
magtalanság Tej-ár; emlő-keményedés, ütés, nyomás által. Szá
raz, ~jjel egyiránt kiuzó görcs-köhögés, mell-szorulássaL Görcs
hurut (szamá1hurut), midőn a hányás ritkábban fordul elő. Görcs
fuladás (asthma). Tüdő-gümőkór - Indikálva van még a conium: 
az öregek gyengeségi állapotában, mely rendkivüli ingerültséggel 
van összekötve; a bénulatokban, kivált öregeknél, kikre átalában 
igen kedvezően hat. Ide járnlnak még: a görcsös és gyengeségi 
rohamok méhkóios nőknél; a nehézkór; r·ánggörcsök„ Gyermek-
aszkór. 

Corallium rubrum. 
Átalában: küteg a tenyeren és ujjakon, előbb vörös, 

később barna, réz-színű. 
Orr-dag; fekély .. Nyák-elválasztás nagymennyiségben 
Arcz-forróság Összezúzatás érzete a járomcsontban. 

Ficzamodás érzelme az állkapocsban ásítozás alatt. Da
gadt áU.-mirígyek, fájdalommal Fölrepedezett, fájdalmas 
ajkak 

Szüntelen harácsolás az összegyült nyáktól Görcs-
hurut 
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A férfi-nemzőrészekre nézve: az elő bőr ( makktyú, prae
putium) megdagad; ennek széle érintés által sebféle mó
don fáj.. A makktyúféken oly fájdalmat érez, mintha 
tűkkel szurkálnák A makk és makktyú belső része da
o-adt, vörös; innét sárgazöld, büdös geny szivárog. Fekély 
~ makkon és a makktyú belső részén, sok sárgás ev-elvá-

lasztással 
Jegyzek. E szerre figyelmeztetem olvasóimat: az imént emlí

tett „nemzőJ:észek bántalmaira nézve"„ Amerikai orvosok görcs-· 
hurut ellen dicsérik 

Crocus. 
A lélekre nézve Rendkívül jó kedv; majd a bolon· 

dulásig menő öröm, vígság Nagy hajlam a nevetésre; 
majd mindig nevet Hajlam az éneklésre; azonnal énekel, 
mihelyt zenét halL Vallásbeli melancholia 

A testre nézve átalában Ugrándozás a test több ré
szeiben, mintha itt valami eleven mozogna. Tagok zsib
badása, ha rájok fekszik. Hysteria-bántalmak. Vid-táncz .. 
Ájulás Görcsök esténkint, változó kedély mellett: most 
kedves és gyöngéd, nem sokára ismét dühös, harapni akar. 
Feltünő változékonyság a testi és lelki bántalmakra nézve, 
ellenkező irányban Javulás átalában a szabadban; roszab-
bulás reggelenkint. 

Tompa fej-fájás, a bal oldalon, fül és torok-fájással é_s 
innét eredő nehéz nyeléssel Fejfájás a szem fölött. Hr
degség érzete; mintha hideg vizet csepegtetnének fejére. 
Nyomó f a homlok táján, mintha czövekBt nyomtak volna 

belé 
Sze111-fájdalmak Könyezés, föleg olvasás alatt. Oly 

érzés, mintha a szemek dagadtak lennének, mint sok sírás 
után Gyakori szemhunyorgatás Oly érzés, mintha a 
szem hártyával lenne bevonva A pillák akarata ellen hú
zódnak össze; pilla-görcs, éjjel; rángás a szempillákban, 
oly érzéssel, mintha ki kellene törülgetni a szemet. Ho
mályos látás, mint fátyolon át; e mellett minduntalan 
törülgeti szemeit, rövid időig tartó könnyebbülésseL _Kü
lönösen olvasás alatt homályosodnak el a szemek. Hrrte. 
len villámzás a szemek előtt nappal. 
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Fiil-zúgás nehéz hallássa1, kivált hajolás alkalmával. 
Orr-vérzés, fekete, nyúlós vérfolyássaL 
Torok-kaparás Oly érzés mintha a nyelcsap hosz

szabb lenne; vagy mintha dnga~s lenne a torokban. 
."Gyomor-dag; Fel~uffadt has. Oly érzés, mintha va

lami eleven ugrandoznek a gyomor és hasban. Haskorgás 
- Végbél-viszketés, mint a gelisztáktóL 

Nyomó, lehúzó f.. az ölben, mint tisztulás előtt, hasfá
jással ~Y.a~ori és bö lu\szá111. Vérfolyás: nyúlós, barna, 
fekete verurulésseL Vérfolyás , szülés után, vagy ijedés 
következtében. 

M~ll-fájás; az .egés". mellét nyomja valami. Gyakran 
kell mel.yen ~égze;iie, mivel mellén nehézséget érez; légzés 
alatt oly érzes, mrntha kéngözt érezne torkában.. A mell
k~sban oly érzés, mintha ott valami eleven mozogna.. Erös 
szivdobogás, ez után bágyadtság és oly érzés, mintha a has 
lesülyedt volna a lábakig. 

A karokban oly érzés, mintha kificzamodnának. A 
karok és kezek elhalása .. 

Nagy gyöngeség a lábakban. Állásban igen fáj a láb
talpa: hemzsegés, égetés-érzettel 

Jegyzék. Azon bántalmakban, melyek hirtelen változó symp
tómáikra nézve feltünnek, specificum a crocus átalában.. Az általa 
gyógyítandó betegségek pedig kivonatban ezek Időszakonkint 
m~gjel~nő vid-táncz: e mellett nagy derültség, éneklés sat. Gör
csos ás1tozás.. Szempilla-görcs. Műtét után támadt fájdalmak a 
szemben. Vér folyások: barna, fekete, nyúlós vér-alakban; ilyféle 
orr-vérfolyás; méh-vérfolyás; gyermekágyi tisztulás nagy mé1 vben. 
A hasban oly érzés, mintha abban valami eleven mozogna. Rendes 
hószám elmaradása idején e!iíjövő fejfájás. 

Crotalus. 
A lélekre nézve. Leverettség. Közönbösség. Me

lancholia. 
. A testre nézve átalában. Minden tagja fáj; alig fok

he:1k. Bénulat. Réi;i csúz. Hirtelen elsoványodás. Az 
egesz !est remeg. Ájulás. Görcsök és rángások a tagok
ban, kiabálással. A test minden nyilásaiból vérzés. Köny
nyen vérző sebek 

„ 

1 
1 

1 

• 

1 

+ 

221 

Bőr-viszketeg, kivált a vállakban Vér-ömlény. Fe·· 
kete, ".Örös, sárga, márványszinü foltok. Sárgaság. Sárga 
láz.. Atalános daganat. Régi kutacs (Fontanella) körül uj 
fekélyek támadnak; a régi hegjegyek ismét felfakadnak . 

. Láz nagy forrósággal, szomjjal, epe-hányással, hirte
len beköszöntő gyengeséggel Váltóláz : borzadással, ke
resztfájással; minden tagja fáj annyira, hogy alig fekhetik ; 
nyugtalan; arcza duzzadt, piros; nyitott szemekkel félrebe
szél Typhus.. Vér-izzadás .. 

Ft;jfájás, vértolúlás, székszorúlástól. Fejf~jás változó 
symptómákkaL Fejfájás szédelgés, epe-hányással - Kül
söleg, nagy viszketeg; foj-dag; arcz-dag különösen .. 

Szem-fájás, szárazsággal, égetéssel Viszketés a. szem
szögletekben Szem vérzés. Szem-sárgaság. Homályos, 
fénytelen, bágyadt szemek. A látás néha elenyészik, ki
vált olvasás alatt 

Fiil-vérfolyás. Oly érzés, mintha a fül be lenne du· 
gulva és a fülzsír a szájba folydogálna. 

0 I I 1 "l' rr-verzes; a ver vi agos veres. 
Halvány, kréta-fohér arcz.. Ólom-szinti, vagy sárga 

arcz. Duzzadt, piros arcz, félrebeszéléssel Arcz-orbáncz 
Arcz-f., ,nyomó és húzó érzéssel a járomcsont és állkapocs
ban. Allgörcs .. 

Fog-f~jás; hirtelen lövel be a zápfogba. Foghús-vérzés. 
Rothadt száj-szag Süly (Skorbut} Dagadt nyelv 

annyira, hogy a szájban nem fér. Nem tud szólani; mintha 
torka össze lenne szorítva; nem tud nyelni; víziszony ve· 
szett állat harapása után. 

Gyomorégés. Fölböfögés; émelygés, hányás; igen ke
se~ ü, zöld epét hány ki.. A gyomor oly gyenge, hogy sem
nnt sem emészthet meg Legkisebb kötést sem szenved el 
a gyomor és környezete. 

llaj-égetés, viszketés.. Sárgaság.. Sárga láz. - Lé11-
f~jás; metsző. 

Puffadt has. Égető f. a hasban. Bélgyuladás. - Has
menés, fájdalommal a köldök körül. Vérfolyás a végbélből 

. Fájdalmas vizelet-rekedés.. Oly érzés a hólyagban, 
mmtha benne golyó lenne és ez a vizelöcsöbe nyomulna 
Vérvizelés 
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lllell-szorongás.. Nehéz iégzés este az ágyban Nagy 

mellfájás, zöldes folyadék-hányással - Külsőleg oly mell 
fájás, mint ütés után .. 

Iszonyu f a felső karban, azonnal a könyök fölött .. 
Fájdalom a könyökben érintés, mozgás által nagyobb. Seb
féle f a könyökben, ütés után. Kéz-remegés, nyugalom
ban .. Az ujjak cson~jaiban fájd .. A körmök alatt vér szivárog .. 

A lábban oly érzés, mintha fél élet lenne benne. A 
felső lábszárban zúzatás érzelme, mint túlságos fáradozás 
után A térdben köszvényes f. Az alsó szárban, menés 
alatt és után oly érzés, mintha a láb egy izom által fölfelé 
húzatnék: Húzó f. oly érzéssel, mintha a csontvelőn át 
húzódnék a talpig.. Lábdag: fázás vagy égetéssel 

Jegyzék. Ki nem hagyhattam e szert főleg azon tulajdona 
miatt, mely a test különféle részeiben előforduló vérzésekre nézve 
jellemző. A scőrbut, typhus, sárga láz, ájulások, rángások, gör
csök-·ben szintén, az itt indikált szerek sorában, kisédetre méltó 
orvosság. 

Croton tiglion. 
Hasonszenvi orvosi gyakorlatban hasznosnak találta

tott leginkább az orbáncz, sömör, torokmandola-gyuladás
ban és - a bőrkés toroklobban (angina diphteritica). 

Cnprum. 
A lélekre nézve.. Elmeháborodás : vígan nevet; össze

köpdösi a körüllevőket és erre aztán nevet; vagy fél és el 
akar futni. Dühösség: összevissza beszél mindent össze
függés nélkül; a jelenlevőket megharapja .. 

A testre nézve átalában.. Olyféle fájdalmak, mintha 
törve, zúzva lennének különösen a tagok. Görcsös bántal
mak Rángások, éjjel; közben csontfájdalmak. A tagok 
görcsös mozgása, kifelé csavarása .. A rángások az ujjakban 
és láb vastag ujjában kezdődnek. Vid-táncz, arczpirosság
gal, eltorzított arczczal, sírással; el akar ilyenkor qujni .. 
Nehézkór felkiáltással Magmerevedés, áll-görcscsel„ hátra 
hajoló fejjel, nyálfolyással, gyakori vizeléssel Ajulás. 
Sorvadás. Ideg-bántalmak Cholera. 
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Bőr-küte.r mint a rüh. Régi fekélyek 
' 

0
' ' ' k ' kb Mély álom• álomban rangaso a vegtago an .. 

Fej-fájás; l~yomó, az egyik részről a_ másikra átmenő, 
szintén a halántékokban Oly érzés, mmtha az agy elöl 
kinyomnlna -- A fej görbére vagy hátra húzódik Fejdag, 
igen piros arcz 

S „,.' ' l · zem-iaJas, nyomassa . Zárt pillák; felnyílnak, mi-
helyt eszméletét visszanyeri 

~<\1·cz-f:íjás, bal oldalon, oly érzéssel, mintha megütöt
ték volna. 

Összefotó víz a szájban Görcs alatt nem szólhat. A 
lenyelendő italt hallható zörejjel (korgással) nyeli le. Édes 
vagy savanyu szájíz; délután oly érz~s, mintha nyelvével 
vasat érintene; égető f. a szájban Emef ygés; erőszakos 
hányás; iszonyu hasf~jás, hasmenéssel Azsia~ ?l10lera: a 
végtagok rángásával, a szív gödörben nyomó fáJdal~mmal, 
görcsösen ö.sszehúzó mell-f, . Gyomor-görcs nagy mervben, 
hasfájással lS Nyomó f ; ermtés által nagyobb. . 

Has-fájdalmak; bélgörcs, a végtagok rángásával, iszo-
1\YU sikoltással. Puffadt has; kemény has, érintésre fáj
dalmas. Oly érzés a hasban, mintha benne hólyagok tá
madnának, melyek felpattannak 

L1\gcsőre nézve: hosszadalmas rekedtség, anny1ra, 
hogy fenhangon egy szót sem szólhat: Eröszak?s köhögés, 
egyes rohamokban, fuldoklással, mmt a szarnarhurutban 
Vérköpés köhögés által 

~leli-szorongás aörcs-rohamokban. Nehéz légzés, ful·· 
doklással Mell-gbrgs, mely alatt nem légzelhet, nem 
szólhat Szívdobogás, rövid vacsora után is 

A km•okban lábszárakban, térdben oly érzés, mintha 
össze lennének tbrvc Nyirkedény-lob, a kéztöl a hónalyig, 
kézdaganattal Lábikragörcs TaJpégetés. Lábizzadás. 
Elnyomott lábizzadás. , _ _ 

Jegyzek. ijathatós ~ g:y-ógy~ze~_id~g-bá~taln;al,c~an, rán15ás?k: 
göicsökben. Atafa gy~gy1thato: I.Jedes u.tan ,!'eJl~dott nehezkor, 
vid-táncz. Görcs-fuladas (asthma); mell-gorcsok foleg gyermekek
nél meghülés után, vagy nőknél havi~isztulás alat~: ~lny?m?tt 
lábizzadás által előidézett görcsök; noknél alhasgorcsok hoszam 
alatt Görns-hmut (Keuchhusten) későbbi stádiumában .. Cholera, 

'''I.' --------------------
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l'áng-görcsökkel; egyszersmind praeservativ gyanánt szolgál a cho
lera kifejlődése ellen .. Tüdővészben. szenvedők büdös kiköpésé
ben, - elhanyagolt régi fekélyekben kisérletre méltó 01 vosság 

Cyclamén europaeum. 
A lélekre nézve.. Legnag,Yobb szomoruság. Belsó 

epekedés. N éhán.Y óráig mit sem beszél, nem dolgozik 
Változó kedély; szintén változó hajlam vag,Y a munkásság 
vagy a dologtalanságra.. Az emlékező tehetség is most 
.igen élénk, most tompa. 

A testre nézve átalában: mozgás alatt szünnek a bán
talmak; de. azonnal megujulnak, mihel,Yt leül; este felé 
szoknak legmkább megjelenni. · 
, Bőr-viszketeg, a test több részén este az ág,Yban -

Al0111bar.1, mellfojtogatás, ugynevezett boszorkány-nyomás; 
mel.Y mratt még akkor sem kiálthat, midőn már fölébredt 

Láz A kezek hidegek, az arez forró Fázás után las
sanként fqjlődő forróság az egész testben, szon\j nélkül. 

Fej-fájás, á.sitozással Nyomó f, kábulást okozó; vagy 
oly érzés, mintha az agy kte11dóvel lenne körülkötve, mi 
ál~al elkábul Szédelgés nyugodt helyzetben, oly érzéssel, 
rmntha az agy mozogna a fejben; vagy oly érzéssel, mintha 
bekötött seemmel a kocsiban ülne. - Viszketö szúrás a foj 
hajas részén, vakarás után más helyen rnegujuló. 

Szem11illa-dag. Homályos Htás, mint ködös idöben. 
Bandzsalság; kancsalság. Eltompult szaglás. Folyó nátha, 
gyakori tüsszentéssel, vagy e nélklil. 

Szúró, füró fog-fájás, köszvénycseknél. Az a1•czon sok 
r:sorn1cska, rövid idő alatt sárgttfohér nyirkkel megtclük 

Etvágy-hiány. Az ételeknek rosz, vagy semmi ize. 
Hirtelen jól lakik. Csekély étel után is, megutálja a többi 
ételt; különösen nem eheti· a vajas kenyeret Felböfögés 
minden iz és szag nélkül. Összcfütó vi'z a szájban. Ge
liszta-hugyozás .. 

Gyomor-teliség érzete, mintha gyomrát megtcr helte 
volna. Máj- és lép-bántalmak. Has-fájás, kellemetlcm ér. 
zcttel. Oly érzés, mintha puffadt lenne a has. Has-kor
gás. Csipdeső f, mint néha hasmenés alkalmával. 

r 
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1 
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'1 
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Xiii bautahnak Elnyomott, vagy rendetlen, csekély 
havitisztulás; haviti,;ztulási zavarok sápkóros nőknél Hó
szám alatt szülfá.jdalmaklroz hasonló szenvedések 

Rövid légzés este és bágyadtság Mcll-szornngás ne
héz légzéssel; fuladozás. Nyomó f a mellben, nyugodt 
helyzetben. Nyomó f. a sziv körül, mint a vértolulástól, 
hallható szivdobogással. 

· A felsö karban a könyökig olyféle f, mint esés, ütés, 
zúzás után. Az alsó karban nyomó f, mely a-kézig ter
jed; ujjaival alig tehet valamit A hüvelyk görcsösen van 
összel1úzva. 

Midőn ül, csúzos f érez lál1aiba11, felkeléskor elmulót. 
Mindkét folsó lábszáron vörös foltok A lábikrában visz
ketés; vérig vakarja fel börét. Ficzamocl:is f~jdalrna a 
lábakban. A vastag ujjban viszketés; vakarás által fehér 
fakadékok támadnak A vastag ujj elzsibbad, elhal 

Jegyzek. Figyelc1111c inéltó e gyóg,yszer átalá.ban oly bántal-
1nakban, 1nelyek mozgíl.8 alatt cnyhiilnek, nyuga101nban 1negujul
nak; így például a szédclgéRben ICülönösen pedig azon betegsé
gpk, n1elyek e11en indikálva van, ezek„ Ho1nályos látás; bandzsal
sag. ~lto1npu]t szaglás. Nehézhallás; fülf3jclalon1„ Máj- és 
lép-bántal1nak, IIa.vitisztu1ási rendetlenségek. l\1ell-szo1 ongá.s; 
fula<lozá.s. Szivdobog~ts, 111int a vérto11ástó]. Á11nos.~á.g. 

Diadema. 
Átalában: tompa csont-fríjdalrnak, kivií.lt a folsö és 

alsó kar, ncmki\lön ben a sark eso1 ;'t,jaibm1. V á.ltóláz gya
nánt naponkint bizonyos óráball megjeknö bánta.!rnak 
Láz: haskor gással, nehézség-érzettel az allmsban, miutlrn 
kó nyomná; a láz alatt szomj, - vala.mint minden bánta
lom allrnlmával Hidegség t\rzctc a metszö fogakban, na
po11ki11t ugya.nazo11 Mában --- Vé.rfoly:Jsok 

Jegyzek. J ellemzd tulajdona e szel' nck: 1niszc1int a ~ántaln1ak 
bizonyos időben (hizonyos órábR.n) lépnek fel; így a fogfá,,Jás, csont
f~jdalmak sat 

Dig·italis. 
A lélekre nézve: szomoruság, egyszersmind betegség 

érzete. BelszoPongií.s, szomoru előérzet na.gy leverettség-
Argeuti na~on87. G)ógy I 15 
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gcl; zene által a leverettség nagyobb. Félelem a jövötöl; 
kivált este elszomorodik, könnyebbülést talál a sirásban 

A testre nézve átalágan: sebesebb vérkeringés; a sziv
verés sebesebb és teljesebb, de az ütérverés (pnlsns) noha 
sebes, csak ritkán teljes, többnyire gyenge Köszvény_es 
bántalmak ; köszvényes csomók A bel organnmok vrz
kóros álfapota Ideges bántalmak Görcsök, rángások; 
nehézkór U gy látszik, rnikép min dm: bántalom, meleg 
szobában, nagyobb fokra emelkedik Ajulás és erre nagy 
hajlam. Gutaütés (savós) 

Bőr-viszketés égetéssel; itt-ott, mintha tűvel szurkál
nák Bőr-hámlás, az egész testen. Sárgaság, az egész 

' ' ' 1 ' '1' 1' "]' test saraasagava , gyenge erveresse , eme yges, 1e 1cres 
székürüMsseL Kék szinü bőr, fökép pedig kék szempillák, 
ajkak, nyelv, köröm (kékkór). Ruganyos fehér dag az 
egész testen; innét vizkór. Mirígj-daganatok 

Nagy álmosság, mély álom Gyakori fölébredés, 
ijesztö álmok miatt. 

Láz. Belsö fázás az egész testben Nagy fázékony
ság. Csorvás, nyák-, gcliszta-, lappangó ideg-láz. 

Fej-fájás, kábultságg>tl Nyomó f, mely miatt sem
mit sem dolgozhatik. Kopogó f. a homlok táján, vagy a 
szemüreg aljában Szúró f.. a halántékokban, innét az 
agyon keresztül Hullámzás érzete a koponyában, mint
ha az agy viz gyanánt esapdosná a koponyát, ezt áttörendő. 
Oly érzés, mintha fejben valami elörG esnék - Fej-dag. 
A fej mindig hátra esik, ülés, vagy menésben: mintha a 
nyakizmok gyengék lennének , 

Szem-gyuladások. Mcibom mirígyck gynladása Ej
jcl beragadnak a pillák. Homályos látás Fekete hályog 
Dupla látás ; sötét testek, legyek a szem előtt; világító 
testek a szemek clött„ ha azokat behunyja.; vfüös, zöld, 
sárga szin a szemek elött, alkonyodáskor; mindent sár gá
nak lát, vagy zöldnek; a gyertyavilág hosszabbnak és fö. 
nyesebbnek látszik; szikrák látása.. . 

A fül mögött létező mirígyek megdagadnak, fáJnak 
Olyfüle zörej a fülben, mint midőn forr a viz .. 

Száj-bűz. Nyálfolyás, melynek lenyelése undort okoz. 
Összefolyó édes nyál, a mely késöbb sós izt nyer. Büdös 
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nyálfolyás. Nyálfolyás nagy adag merem után. Dagadt 
nyelv; fekély a nyelven; kék nyelv (mint a kékkórban). 
l~ellemetlen, nyákos, édeses száj-iz. A kenyér keserű 
Etvágyhiány és tiszta nyelv. Savanyu italt, keserü ételt 
kíván. 

Savanyu folböfögések Gyom01•égés. Undor; kínos 
émelygés, e1öszako·s inger a hányásra. Háuyás éjjel nap
pal folytonosan. Az eledeleket, keserű epét, nyákot hány ki. 

Gyomor-fájdalmak Gyomor-gyengeség; e miatt azt 
gondolja, hogy meghal Nehézség, nyomás a gyomorban 
Gyomorgörcs émelygés és hányással; folböfögés által ke· 
veset enyhül.. Metszö, szúró, égető 1f a gyomorban 

A lé11 táján szúró f.; oly érzés, mintha e rész szétté
petnék A m:íj érzékeny; nyomó f. a májban. 

Puffadt has A szelek igen bántják Has-vízkór. Az 
ölben feszítő és nyomó f kivált menésben; húzó és sz01ító 
f; késöbb oly érzés, mintha itt valami bugyogna. Szúró 
f az ölben ;oly érzés a lágyékban, mintha itt sérv akarna 
támadni. Osszeszorító, vagy csipdcsö, szaggató, metsző, 
sz1iró, vájó f a hasban. 

Vizenyes lmsnumi!s Sárga, fohéres szék 
kréta-fehér üriilések Székletétel elött fözás 
tiszták 

Hamuszinü, 
Kukaczge-

Sziintelcn inger a l'izelésre csekély, néhány cseppnyi 
ürülésscl ; -· vagy igen sok <\s gyakori vizelés Vizelés 
alatt sebes érverés, hideg kezek és lábak; vizelés után 
ó1nelygés, sdt hán7r:ís, hasrnenés; \'Ízclés elótt és után 
metsző f 

Férfi 11e111zih•észek Viszketö inger a makkon. Tök
zsacskó-dag az összcgyiilt viztöl Felizgatott !lemi ösztön 
Po!Iutiók, ezek után fájdalom a förfi tagban 

A légcsőhöz tapadt ny:ík, reggel köhögés által felsza
kad.. Csiklándozás által cl<iidézett köhögés A pök ugy 
néz ki, mint a kifözött kcméllyit<i. Véres csíkokkal ellá
tott pök Köhögés vérköpéssel 

Nehéz, rövid, mély, kimaradó légzt\s Mell-szorongás 
fökép menés, de iilésbcn is; kimarad a légzése, többször 
kénytelen mélyen lég zeni. Görcsös összefüzése a gégének: 
összefüzésc a mellnek füldoklásig, külö!löscn felébredéskor 

. 15 * 



228 

annyim, hogy felülni kénytelen J\iellvizkór Tapinthntó 
kopogás a mell egyik oldalában Fájdalom a sziv t~ján; 
az álomból felverő szivdobogás; a szivdobogás szaporább, 
teljesebb, az érverés szintén szaporább, de ritkán teljes, 
többnyire gyengébb l\fajd hallható szivverés, belszoron·· 
gással és görcsfájdalommal a mellcsont táján. 

Jegyzék. E szer által gyógyítandó betegségek, kivonatban ezek 
Atalában indikálva ,.-an ott, hol erős sziv1'erés mellett, az ütér,·erés 
(pulsus) gyenge„ I{ék-kór„ Görcsös sárgaság, hányás1a való kész
tetéssel, rnáj-érzékenység n1ellett. Bőr-, n1ell-, has-vízkór. Csor
vás, epés, nyákos gyomorbántalmak., Chronicus máj-betegségek 
Vizelet-erőltetés. Vérköpés. Erős szívdobogás; organicus szív-bajok. 
Iiurutos, csúzos, köszvényes szen1-lob; n1eibon1-mirígy--lob; dup]a
látás; kezdő fekete hályog Savós szélütés (apoplexia serosa) 
Heveny agyvizkór. 

Drosera. 
A lélekre nézve.. Minden csekélység felizgatja, majd 

dühbe hozza.. Lever ettség a,z életben előfordnló terhek 
miatt. Félelem a kisértetektöl. 

A testre nézve átalábarr FurJaló, mardosó fájdalmak 
a csóves csontokban, inkább uyngalomban, mint mozgás 
alatt. Legtöbb tünemény melegben és éjjel vagy reggel 
lép fel. Nehézkór, vérköpésscl 

Bőr·-viszketeg, levetkezéskor. 
liázas állapot; mindig fázik, kivált nyugalomban 

Váltóláz, émelygéssel és egyéb gastricus symptórnákkal. 
Fe,i. Nyomó, vagy húzó f. a halántékok, homlokon 

át kifelé Fúró f, vagy kopogó, kalapácsoló, a homlokon 
kifelé .. - Külsöleg a fej hajas részén sebféle f Fej-viszketeg 

Szúró, égetö szent-fájás Fátyol a szem elött; a betük 
sápadtabbak és összefolynak A gyertya- és napvilág 
szcmkáprázást okoz 

Szúró és szorító f .. a í'iile&ben nyelés•alatt 
Orr-vérzés reggel, vagy este. 
Arcz-fájás, nyomás, érintés által nagyobb 
Fog-fájás; hidegséget érez az egyik metszö fog koro

nájában.. 
Szi1j-vérzés Oly fájdalom, mintha, bors égetné a száj 

j 
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egyik oldalát A nyelv közepén f~jdalom nélküli dag; a 
nyelv-hegyen pedig fehéres fekély..~· Nehéz nyelés, mintha, 
a nyelcsö szük lenne; sárgás, zöldes nyákot harácsol ki. 
Oly érzés a nyelcsöben, mintha egy falat maradt volna 
·vis~za a 1111elcsöben. 

· Gyakran ~ínzó uagy éhség étvágy nélkül A sertés
húst utálja. Emelygés zsíros étel után; hányás; nyák-, 
étel-, epe-, vérhányás a gyomorból. Geliszta-hugyozás. 

llas-f~jás savanyn eledelektöl. Metszö, csipdezö, szúró 
has-fájás. 

Hemzsegés a. légesiíbell, mintha. t.olla.l illetnék és innét 
inger a köhögésre. Rekedtség és mély ha.ng, szárazság és 
kaparással a torokban és innét eredo köhögéssel. Hossza
dalmas katarr hus l\iélren a mellből származó köhögés, 
este azonnal lefekvéskor Száraz, hányásra ingerló görcs
köhügés. Sza,1nárl1urnt, vagy is görcs-1111rut, száj- és orr
vérzésscl J\iibiigés, mely által piros, vagy fekete aludt 
vé1t, genyt ürít ki, szúró mellfajás mellett. Tiidö-hurut 

Mell-szorultság fokép beszélésben többnyire ülésben 
Mqll-föjás, kivált tüsszentés és köhögés alatt; ilyenkor ke
zét nyomja mellére. - Mcll-·csont-f Feszítö füjdalorn a 
mell-izmokban légzés alatt 

A vállak és karokban összcveretés-, zúzntás-érzelme 
A karokban oly érzés, mintha a. hús szétveretett volna 
Görcsös összehl1zatása az u,ijak:nak 

A felső l:\bsz:írou nem fekhetik; ha fölkel, a, nyomó f 
clmulik A té1d remeg, ha jár. Az al-lábszárt ki nem 
nyujthatja nagy f~jd nélkül A láb-iziilet megmerevedik 

Jegyzék. E szer által föleg e betegségek gy6gyítand6k V al
tóláz, erős fázás, hányással hideg alatt, forróságban pedig nyo1nó, 
kopogó fejfájással; Iázszünetben köhögés, gyomorbántahnak. 
Görcs-hu1 ut (Kcuchhusten): orr-vérzés, vérhányás, vagy nagy eről
tetéssel járó nyák-hányással, roham alatt. Idült katarrhus; kezdő 
gége-sorvadás, 

Dulcamara. 
A lélekre nézve. Türelmetlenség; mindent el nkar 

dobni, el kezd sirni.. 
A testre nézve átalában, Meghülés, átázás Rziilte bán 
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tal_mak?a11. Nyák-hárt~a-, görvélyes bántalmak .Merem 
szulemenye1 ellen. Rangások, egyoldali görcsök, melyek 
az arcz~:in kezdóclvén, az egész testre terjednek Nagyob
bak a faJ~al;nak '.'yu~alo,mban; e1:yhülnek mozg~s által.. 

A bor_ es ez ,lla;ti r~~pekre nezve. Csalán-kuteg. El
nyomott kntegek utau f~Jlödött kiilönfölc bántalmak Visz
keteg, mintha bogarak másznának a bőrön A1J1ó hólyao--

61 H ·1 1 ' ' ,. h' · " csa < o yago ~ sargas re e1 nedvvel Bubor (küteg): 
pemphygus. V1"zketö fakadékok. Fehér csomók, vörös 
ud_varr~l: _Gen.l'.'',Y81 telt hólyagok. Nedves, 15enyedzo sö
mor Somo1 mmgy-dagauattal Szemölcs. Egetöleg me
leg, Sz~r~z bór. Nyirkdagmmtok (lymphatische Geschwiil
ste) .i\I1ngy-daganatok Szemölcs. 

Erös Hz; nagy fonóság, száraz égetó bór Nyák-láz 
, Tor~1pa f(\jfájás a homlok tájá1; F~j-nehézség Nyo

mo f, rnmt a czövektöl Szúró f. Fú1ó f. a homlokban ki
felé v~:.ml~. .Mozgás, beszélés áltul növekszik a fejfájás 

. Gor:_elyes, szem-gyuladás. Homályos látás. Oly érzés, 
mmtha tuzelnenek n szernek. Elnyomott kiiteg után foj-
lódött fokete hályog. · 

Szorító fül-fájás Szúrás a fült<i-mirfo:yben Fül-· 
csengés ~-

0 ' ' "l' ' ' rr-verzes; vr agos ver-folyással Nagy nátha; hideg 
levegóben erüsebh. 

. Al'Cz-kütcg; szemöks. P,örk-födte kiiteg Varas mez. 
AJk-1á1;~1\s; elgörbült száj .. All-rnirígy-dag .. 

. ~Z'.l·!,:rotlrndá~: , Nyálfolyás.. Nyelv-dag; nyclv-bénulat. 
T~r?l,'.aps ,;ncghu~cs utáu Sok nyúlós nyák n torokban 
Bofoges.. hmelyges; nyák-hányás. Szappanszerii szájíz .. 

, Gyonuw-nyomás, a mellig terjedö Puffadt !ms cse
kely_ evés utáu is Hasfájás, mintha hasmenése akn.rna 
lenm , Ifask_orgás, :'~ékelésre késztetö. Csipdeso, szúró, 
metszo hasfáJás J\1rngy-dag az ölben 

Nyákos hasmenés. Hasmenés hascsikarással mcghii
lés után, kivált nyáron. Véres h~smenús, émelygéssel. 

N e~1éz vizelés; fohér vizelet, mint a tej; nyikos iilep
zet. Holyag-katarrhus; hólyag-bénulat Vizeletcsö-sziikü
let Kemény tök-dag, kivált kankó után. 

• 
1 

1 

• 
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Elnyomott tej-elválasztás a nöi emlökböl, meghiilés 
ntán Sömör az emlököri. 

Hurut, meghiilés után Rövid köhögés; sok nyák
elválasztás a lé~:csi~ben 

Mell-szorongás meghülés után Mell-szúr ás, mintha 
ki\ssel szúrnák. S~Liró f a rnellcsontban ülésben, rányo
más által elmuló Metszö f..; szintén nyomás ált~l mulik 
el. Mell-vízkór. Nyák-tüdövész. Erős, külsöleg erezheto 
szívdobogás, oly érzéssel, rni11tha a mell-üregen kívül verne 
a sziv. / 

Keresztfájás, mint hosszabb hajolás ntán. Kereszt
bénulat rneghiilés után. Feszesség n nyak-izmokban 

Ólom-nehézség a karokban; lrnr-bénulat Jéghideg 
karok, na.gy fájdalom mellett, kivált érintés, mozgás alatt 
Sömör a kézen. Szemölcsök a kézen. 

Duzzadt, dagadt lábszá1•, Húzólag szaggató f.. a folsö 
szárban ülésbe11; menés által elmuló Hemzsegés n lábak
ban. Or bánczos láb-börhámlás 

,Jerryzék. Átalában nedves időben, vagy vízben tÖl'tént meg
h1ülés kBvetkeztébcn fqjlődött különféle bántalmakban,_ kitünő erő
vel bi1· a dulca1na1a„ ICülön()sen, az általa gyógyítando betegségek 
so1ozata, kivonatba.a e következendő„ Nytí..khártya-bántaln1ak,_ hő 
nyák-elválasztással. l\iidőn a fájdalmak annál hevesebbek, uunél 
nyugodtabb helyzetben léteznek a fájdalmas testrészek. Heveny 
és idült csúz. Vizkóios állapot, kivált hossza-S váltóláz után„ Tor
pid miiígy-daganatok, keményedések; lágyék mirigy-dag; kc-
1nény tök-dag, kivált kankó után,. Csal?u1-kiiteg; fejótvar, felevő 
gcnyszivá1gással; szá1az, Ieh{unló sön1ör; genyedö sö1nör, iniiígy
daganattal Szemölcs, Görvélyes szem-lob; clnyo111ott kütcg uttb1 
f~jlődött fekete hU.lyog; szintén ugyanezen okból tU1nadt fülszo1í
tás, nehéz hallással. Nyelv-bénulat, meghülés után Nyákos gyo-
11101-állapot, szappanszerü szájiz mellett. ~íeghülésből eredő bél·~ 
kata11hus, vagyis nyákos has1nenés. I-Iug:yhólyag-kat~Lirhus .. Nyá
kos aranyé1 „ Görcshurut után visszamal'a<lt nyAkos köhögés; nyá
kos tüdővész. Elnyomott kütegek utáni (letételes) bénulatok és 
egyéb bántalmak 

l~11genia~ 

}'ej-kál>nltság. Szédelgés; szemei elött mi1~den mo
zog : vértolulás,sal, fökép ha fokvésböl fölkel.. Egetés a 
föjben, könyezéssel, émelygés és hányással. 
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Könyezés oly ér
Homályosság, mi 

Szem-égetés mint az erds borstól. 
zéssel, mintha tüz jönne ki a szemból. 
mellett mindent duplán lát 

mely miatt egész ~ap A sz1íjban "'k habos nyál, 
köpköd.. " 

Gyout{~~·-ffijás, görcs-éf'Zéssel és szi.intelen é111elygésseL 
A ltasban égetés; mint a pálillkátóL A végbélben szm ító f '

Közösülés alatt késön jd, vagy egészen ehharad a 
magfolyás. 

'forkábau hzüuteleu szi.ikséget érez ~L har{1csolásra; a 
sok hnrácsolás köhög{sre ingerli; köhögés által sárga vagy 

, , l l . veres n ,ya \:Ot vet {l 

Jegyzék. Az i111~11t e1nlített sze1n- é~ gyon101 ::;pccificu." hán
trthnaikbnn 111éltó n kisé1]et1e. 

l~uphorbium. 

":-\._ lélek1 e nézvt_, 13elszo1·011gás, n.zo11 
mintha mérget vett volna he Melnncholia; 
des magaviselet. 

esz1ne Jniatt, 
k:on1ol31, csenM 

A tes~re nézve Ú.laláliall. (;8011t- és 11yá.khá1tya-bán
talmak Egetri föjchilmak, kivált a belsü organumokhan. 
Csúzos fájdalmak Ulésbe11 különösen, átaMban nyugalom
ban nngyobbak a föjcln1rnak; valamint érintés últal 

B/fr-viszketeg, égetéssel. Orbán ez. Hossznda lrnas 
kiitegek Régi, ,:, zékr~tlen fekélyek Hideg fene Sze
mölcs. 

Fej-fiíjás, rnintlm gyomm romlatból származnék Nyo
mó, SZÚI ó f kiv,\lt a ho111lokba11. Oly é1·zés, mintha csavar 
által szol"Íttntuék az agy - Kiilsüleg: kiiteg a f~jbürön; 
or báuczos g,y11ladás. 

Szmn-viszketeg, kii11yézésscl Szem és szempilla-gyu
lndás Szmu-homály Duplaláb\s Minde1i tárgyat nagy
nak lát. 

Sok nyákfoly•is az orr-ból 
Arcz-fájás, lökü és sza.ggató, vagy feszíti\, égetö f. Arcz-

or bán ez. Hólyagos orbáncz , 

Száj. Nyálfolyás, borzndozüssnl :B;getö f a torok és 
,~;,yo1norLa.n, u.yálíül,yással éR htln~yftsra ·való ingBrre1. 
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Has-fajás mi.gy rnérvbe11, melegs<ig-, forróság-érzettel, 
mint szeszes italoktól Szél-kólika, az által enyhülö, ha 
elörehajolva, hasát összehúzza - Hasmenés, végbél-visz
ketés, égetéssel. 

A vizelőcsőben csiklánclozó szúrás; vérfolyás a vize. 
löcsóböl. - A tök-zsacskóban égetés; a férfitag elübür6n 
csildándozás; dülmirígy-nedv (Prostatasaft) -szivárgás, ere
ctio nélkül is 

~Iell-szúrás. kivált ülésben, Szüntelen száraz köhö
gés, nyugalomb~n. Melegség é1zetc a mellben, mint le
nyelt meleg ételtöl. 

Nyomó, lök<i és szúió f. a kel'esztben, nyug~lomban 
Húzó f. a ka.l'ok és kezek csontjaiban. - Eji égetd f 

a felsó lábszár-csontokban. Az alsó szárban, szaggató f, 
leginkúbb ülésbeu. A lábikrában oly fájás, mint ütés ntán, 
vagy mintha késsel szúrnák 

Jegyzek. Hólyagos orMncz; ny!t,JfoJyás és csont-föjdalmakban, 
kiv<llt sok n1e1cn1 bevétele után; dü1mirígy-nedv (Prostatn.sn.ft) 
-szivá.1 crá.s ellen kiilönö.s o'yÓgye1őt fe1"t ki az eu11ho1 biu111. 1 i':' - o„ , , 

l<Juphrasia. 
Átahí ban , ütés, lökés, zúzás utáni bántalmak han 

Este megujuló fájdalmak Szorító föjdalmak Bizserg(;,s 
a -végtagok:ba11. 

•'ej-fájás; mintha " foj szét1 epeclne, Kopogó f a foj
be11 F011ósá" a foi"hen és füi"dalom a halántékokban. co • ' 

Szem- gyul:1dás f1Z ujszülöttelrnél Szem-gyulad{is, 
rnegsé1 tés ntnn. Szaruhártya-gyuladás; szmu-foltok, hó
lyagcsák, hegjegyek, sza,ru-homály Szempilla.dag. Sok 
nyák-elválasztás a szcmszegletekhen. Égetöleg csipö kö
nyezés, Fényiszony és szernfájás. Homályos látás. Sebes 
orl' Nagy nátha, égetöleg csipő kiiny-hullatássaL 

Arcz-küteg. Feszes felsö ajk, mintha fá:ból le11ue 
Fogíny-vérzés .. 

Feszes nyelv és innét nehéz beszélés .. 
A has-bántalom felváltva mutatkozik a szembántalom

maL A hasban rézsntt szorító f, va.gy égetöleg nyomó. 
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A fórli-uemzlí-részekre nézve: Fügöly (Feigwarze).. 
Nókre nézve rendesen megjelenő de igen rövid hószám 

Köhögés, majd csak mindig nappal, fel nem oldozható 
nyákkal ; reggel nagy köhögés, sok nyák-kiköpésseL 

A karok és ujjakban, elzsibbadás. - Élvezettel járó 
viszketeg a felső lábszárban és lábikrában; szorító f a láb
ikrában, kivált állásban. 

Jegyzék. Az imént e1nlített szembántal111akban, valamint fü
göly azon esetében, hol a thuja meg nem felelt várakozásunknak, 
specificu1nuak tar tan dó az euplrra.sia. 

_t),ro11,rmus. 

Atalában : szÚl'Ó fájdalmak, melyek miatt le kell fe
küdnie és ez által vagy megszünnek a bántalmak, vagy 
helyöket változtatják Különösen ebéd után jelennek meg 
a különféle fej-, mell-, has-bántalmak. 

Ilej-f~jás, fázással Szúrás a foj több részében.. Oly 
füjás, mintha szöget szúrtak volna fejébe. - Külsókép: 
foszitií f. "· homlokot fedö börön 

Homályos látás mint ködön át; a köd mintegy re
megni látszik; foltok a szem elótt.. Arcz-fájás, kivált a 
csontokban és a járomcsontban. 

Szúró, egyszersmind összefüző f a liasban; a köldök 
t ,.' ' aJan nyomas. 

~leli-fájás; ebéd ntán nagyobb; oly érzés, mintha se
bes lenne.. Feszítő, összenyomó f a mellben, nehéz lég
zéssel 

Jegyzék. Az arczcsontok és jaromcsontban fészkelő f~jdalmak, 
szintén homályos latas alkalm!w:il, az ily köi ülményekbén indikált 
inás szerek sikeretlen használat;1 után, e gyógyszerhez jó remén.y
nyel folyamodhatunk. 

l'errum metallicum. 
Atalában: vértolulások és vérfolyások, izgatottsággal 

Jó nedvek veszteségéből származott bántalmak, u .. m. bé
nulatok, 11agy gyengeség. Elsoványodás, nagy gyenge
séggel Ajulás, fül- és fej-zúgással. Sorvadás, a görvé-

l 
.1 

j 

; 

1 
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lyeselrnél is. Sápkó1 Köszvéuy J\llé1 tékfölötti thea
ivás okozatai ellen.. A bántalmak leginkább éjjel tünnek 
föl; ülésben nagyobbak, lassu mozgásban enyhülnek 

A bőrre nézve: vizkóros daganatok, szúró fájd:üom
mal. A májfoltok gyuladásbrt jövén, genyedésbe mennek 
át. V érér-csomók 

Laz este nagy szomj és fejfájással, később égető arez
for1ósággal Váltóláz (nagy adagban bevett china után is); 
vértolulással a fej felé, duzzadt arezczal a szemek körül; 
az erek szintén duzzadtak, a gyengeség nagy Gyengítő 
izzadások 

Nyomó fej-fajás szabad légben, a szobában elmuló; a 
szem fölött, szemelhomályosodással, az orrból csepegő vér
rel Oly éizés, mintha az agy szét lenne tépve. Kopogó, 
lrnlapácsoló fojfájás, iélöszakonkint (például három heten
kint) megjelcnö rohamokban; a fejfájás miatt le kell feküd
nie, az étel és italtól undorodik - Külsőleg fáj a fej, süt, 
érintés által a hajak is 

Szem-gyuladás a görvélyeseknéL Szem-vörösség .. Égctö 
J.1. a szemekben Szempilla-dag és vörösség; szemárpa; ge· 
nyes nyák Zavaros, bágyadt, könyezö szemek 

Sebföle fül-fájás. Énekelést hall 
Or1·-vérzés; az orr belső része vér-varral va11 LevonvtL. 
Sápadt, beesett arcz; vagy, tüzes a.rcz. Duzzadt arcz 

a szemek körül Sárga, kék foltok 
Nyelv-fájás, szúrás; érzékenyebb, ha étel, ital éri a 

nyelvet; különben tompa. Nyelésen kivül oly érzés a to
rokban, mintha czövek le1me benne A tiszta (bor nélküli) 
vizet meg nem ihatja. Syphiliticus torokfekély 

Étvágy-hiány, a húst különösen nem kivánja, ettől 
gyonua fáj; teliség éizete; evés utáu böfögés, nyomás a 
gyo111or és hasban, végre hányás; a mit kihány, az mind 
éles és savanyn izii. Puffadt bas ; kemény has; éji kólika 
a szelektől. Lép-tultengés és ezzel összekötött bántalmak 

Hasmenés, emésztetlen ürülésekkel Vizenyüs has
menés, mely élessége által feleszi a végbélt. Kidudorodó 
aranyeres csomók; tetemes aranyérfolyás. Orsonya-gelisz· 
ták (ascarides) ellen hasznos. 
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Akarat elleni vizelé1, nappal; nyákfolyás a vizelöcsö 
bol, rneghülés után 

lllél!-vérfolyás imO'y izn·,üottsáo·gal; tüzes arczpirosság
gal; majd erős vérfolyás, i~1ajd fek~te vérdarabok gyanánt 
has és kereszt-fájás közt megyen a vér a méhböL Vagy 
- hószám-hiánv, rendetlen hószám vérszegény nőknél. 
Méh-düh (uymi}homanie) Fehérfolyás; csipös, vizes tej 
alakban Abortus, 

Köhögés egész nap, este az ágyban; erösebb ha mo
zog; vagy csak mozgásban köhög; kiköhögvén magát, oly 
érzése van , mintha léghiány miatt légzése nehezednék 
Görcs-köhögés, hányással; reggel átlátszó, nyúlós nyákot 
hány ki, Vér köpés, vér hányás éjjel, mellszükülettel Vér
köpés szopt>ttás alatt. Genyforma kiköpés, 

~lell-szüki\let, mintha a mell össze lenne fiizve, kivált 
nyngalombmL Összehúzó görcsfájdalom. Mellfájás, szúró, 
foszítü fájda1omma1 a vállak közt, mely miatt nem mo
zoghat 

lí.crcsit:-föjás, midön felkel az iilésbi'>l Hosszadalmas 
nyak-mirígydag - A folsö karban szúró és szaggató f., 
mely mi,1tt nem birja karját fölemelni Kéz-clag, biírhám
lússal Az ujjakban zsibbadis, érzéketle11sóg, 

A csípőben szúró és szaggató f lefelé terjedü, mely 
miatt lábaira, alig háglud,; rnenéshen azonhttn enyhül, A 
felsü l:\bsz:IJ'ban zsibbadás, bénulás érzete föleg fellrnléskor, 
menés alatt enyhiilü Gyengeség a tértlben annyira, hogy 
majd összerogy; irngy nyugtalanság, mely miatt térdét 
majd kinyujtja, majd ismét összehúzza; térd-dag Össze
szorító f a lábikra- és talpban; nagy gyengeség a lábban; 
láb1lng, 

Jegyzek E szer által e betegségek gyógyítandók, kivonat
ban Váltóláz (kivalt negyednapos) lép-túltengéssel összekötve 
Sok szeszes itallal élők gyommgyengesége Smvasztó hasmenés 
tüdővészben szenvedőknél, Rendetlen, hiányzó havitisztulás vér. 
szegényeknél (Anaemia} A nemzőréozek petyhedtsé~e: és inn~t 
eiedő impotentia, magtalanság Testben lappangó syph1hs; syplu
liticus to1ok-fekéliek Hajlam az ahortusra,, Ideg-bántalmak: hy
pochondiia, lép-túltengéstől; vid-táncz; ránggörcsök ; 1néh-düh. 

1 
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~1:éh-, rnéh-hüvely szakadás nehéz szülés, vao·y durva kezelés utan. 
E1őteljes (sthenischc) cougestiók és vé1zések, vagy - erőhiányo~ 
(asthenische), passiv vérzések. is 

Ferrum jodatum. 
, Átalában: angol-kór, görvélyk61 , bl\jasenyv; nagy 

gyengeség az egész testben, álmossággal Reggel hosszu 
ái11m daczára igen álmos,, Gyakori fölébredés Sok álom, 
különféle tárgyakról, napi eseményekröl, történeti dolgok
ról - Láz Fűtött szobában, kályha mellett is fázik Fá-
zás és álmosság, ' 

Fej-fájás; szaggatás, húzás a homlokban, vagy a sze
mek fölött. Tompa fejf~jás; fejnehézség, hntaság érzeté
vel; dohányzás után megl\jul a fejfájás 

Orr-dugulás; szárazság; orra annyira be vau dugulva, 
hogy nyitott szájjal alszik, orrán nem vehet lélegzetet -
Igen érzékeny, égetö nyelv-f 

Nyák-gyülem a tornkban; harácsolás egész nap; sok 
l'J;'ák-kiköpés_ Kellemetlen, éles, csipös szájiz Tapadozó, 
neha keserü rz, - Szüntelen böfögés; vacsora után heves 
felböfögés, émelygés, hányásra való késztetés, sót néha há
nyás Gyomor-émelygés, csekély mérvben 

!las-korgás; morgás,, Székletét elött csekély kólika
füle f Heves kólika, haskorgássaL Kólika-f egész nap, 
kisebb nagyobb mérvben, a fájdalmak a köldöknél kezdöd
vén, a jobb oldalon lefelé terjednek Sebféle hasfájdalmak. 
?_ok szél; er(iltetés a székletételr e Megelözö fájdalommal 
pró §Zék Osszepréseló, vagy hemzsegő, viszkető f: a vég
bélben ~izelés alatt nem nagy, dc mégis é1ezhctö f a 
csüben Ejjel foléb1edésko1 égetö f. a csöben, anélkül 
hogy vizelhetnc, 

J,égcsŐ,, Gyakori nyákköpés Erösb köhögés, nyák
k'.;pésscl Rövid, hákogó köhögés, fehér, sárgás, vastag 
hkiipéssel, néha mellfájással A mell mindkét oldalában, 
~éha alább a lép táján türhctö f. légzésben Másoknál éles 
f a mellben, nyomó, szorongó f a mellcsont alatt Egész 
nap mellsz~rongás, sebhedtség érzete a mellbe.n, kisebb, 
nagyobb mervben. 
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.. Kereszt- és vese-fajdalom, lefolé tcrjedó; este hevesebb 
- Osszeveretés, lankadtság érzete a végtagokban; különö
sen a felso kar-, de még inkább a felső lábszárakban a tér
dekig teijedö; az alsó lábszárakban relativ kisebb mérv
ben, érezhető ezen lankadtság, ezen erőtlenség. 

Jegyzék, Az angol-kór (csontlágyulás), gö1vélykó1, bujasenyv 
főleg görvélykórral összekötve, tüdővész (későbbi stádiu1na) azon 
betegségek, hol a többi szerek közt méltánylandó orvosság a fer
rum jodatu111. 

Ferrum muriaticum. 
Átálában: rögtön támadó görcsök a tagok izmaiban ; 

lábikra-görcs, kivált éjjel, nyugalomban. 
Száraz fonóság, mely miatt igen hajlandó levetkezni 

Az izmokat ostromló görcsökben, hideg izzadás. 
Aludt vér az orrban Sápadt arcz, itt-ott támadt vö

rös foltokkal 
Undor a hústól és savanyu eledelektől Hányás, to

jás-étel után. 
Görcsök a ltas-izrnokbnn, kivált gyakori hajolás alkal

mával. 
Közösülés alatt sebföle f a méltltiiv~hben; elhálás alatt 

semmi élvezet. · 
Görcs-köhögés, átlátszó, nyúlós nyák-kiköpéssel, 111ell

szúrással vagy összeveretés érzelmével a mellben. 
Jegyzek. Nagy adagban bevett china okozta gyengeség; méh

vé1folyás következtében támadt láb-daganat; kül-sérelmek által 
előidézett bántalmakban használható: a. ferrum -n1uiiaticun1, 

Filix mas. 
Fii gyógyereje: a szalag-geliszta eli\zetése 

Gelseminimn nitidum. 
Átalában : nagy izgatottság. Dühösség, egyes roha

mokban, vértolulással. Agy-congestiók; gyermekel~nél is 
fogzás alatt Vért_orlások átalában. Terhes nőknél elö
forduló bántalmak Nagy ingerültség. Idegesség: hyste
ria Leverettség az izmokban.. Éjjclezés, mértékletlen 
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bor-ivás következményei; iszákosok rezgőrje (delirium tre
mens) Testi, lelki eróltetés okozatai. 

Bőr-küteg, hasonló a skárláthoz.. Skárlát, kanyaró 
vörheny kezdetén, aconit gyanánt, vér csillapító. Orbáncz: 
letételes orbáncz, congestiókkaL 

· Láz; hidegség a végtagokban, arcz- és fej-forrósággal, 
fejfájással Naponkint ugyanegy idöben megjelenő fázás. 
Forróságban a vér lecsillapítását oly módon eszközli, mint 
az aconit. Csúzos láz .. 

Álom H8<jlam az álomra ; vagy álmatlanság · ha el is 
a;lszik, napi eseményeiről álmodik.. Áloműző ~iszketeg. 
Alma:lanság ellen a legjobb orvosságok egyike olyanok
nál, kik szenvedélyek, vagy megerültetett tanulás, olvasás 
által felizgattatva, el nem alhatnak; szintén fogzás alatt; 
méhkóros nőknél elóforduló álmatlanságban. 

Fej-szédülés Tompa fejfájás a fej hátsó részében. 
Oly érzés, mintha az agy is nehéz lenne.. Fejnehézség a 
terhes nóknél Oly érzés, mintha a foj szalaggal lenne be
kötve. Zúzatás érzelme az agyban Fejfájás mellett ká
btjltság, szédelgés, zavart látás, arczforróság, nyakfájás, 
végtagok fájdalma, kábult álmosság, nyak-ütér-verés. Agy-
vértorlás · 

Szem E tekintetben különös figyelemre méltó ezen 
gyógyszer Oly érzés, mintha a szem meg lenne sebesülve 
Szemeit nyitva nem tarthatja; ha valamire erősPn néz, 
szemei akarata ellen bezáródnak.. Szempilla-bénulat. 
Varrás alatt szemei rncgnehczednek Messziről ki nem 
veszi a tárgyakat Homályos látás, mintha füstben lenné
nek a tárgyak; a terhes nöknél is. A szem előtt szálldo
gáló fekete foltok miatt nem olvashat; szemében forrósá
got érez„ Szemei elsötétednek; semmit sem lát, feje szé
deleg. Duplalátás Szemgycngeség, a. szemideg megeröl
tetése következtében 

Fiil-csengés, zúgás, Hirtelen siketség, rövid időre. 
Ál'Cz-küteg; fölpir (Erythém).. Az arczizmok össze-

húzódása miatt, nehezen esik a beszélés.. Feszesség érzete 
a folsö áll izmaiban ; a. száj-izmok összehúzatása. Ideges 
arcz-fajás. 

Tapadozó, keserü, rosz szájiz. Szájbűz Ha nyelvét 
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"·kiuyujtja, reszket a uyelve Beszélés alatt oly érzés, miutha 
ííyelve bénult lenne; vagy mintha nagyobb lem;e ~nyelve; 
a szavakat tisztán ki nem ejtheti; nem bir beszelm ; nyelv
bénulat. 

, Nyak-ütérverés, a terhes nők.nél .is. , Töl'Ok,-for rósá,g 
Egetö f. a nyeldeklöben a gyornorrg; mnet nehez .. nyel~s. 
Görcsfájdalom a nyeldekliiben Savanyu, vagy ures fel-
böfögés; émelygés. , 

Üresség, gyengeség érzete a gyölllOl'ban. EgE':tö f.. a 
gyomorban Gyomor-görcs kocsizás alatt; gyomorfá.iásban 
ruháit kénytelen feloldani. · 

Hirtelen támadó de csak rövid időig tartó görcs a 
liasban mely miatt fölkiált· a fá1"dalom után összehúzó ' ' ' ' 

érzés marad vissza, ez után pedig égetés a gyomorban 
Kólika, este, a köldök alatt, innét a tökzsacskóig; a szelek 
megindulásával enyhülii Has-korgás; bántalmak a sze
lektől. Idószakonkint megjelenő hasfájás, hasmenéssel 
- Sérv-kiszorulás. 

A lágy szék is nehezen megyen el. Több napi szoru
lás. Hajlam a végbél-szakadásra Gelisztílk ellen igen 
hathatós. 

Gyakori vizelés; majd minden föl órába.n. Fázással, 
testremegéssel járó bő vizelés, mely által fojf~jása szembe
tünőleg enyhül.. 

Férfi-nemző-l'észekre nézve Ondófolyás (Sperma-
torr hoea} Magömlés, erectio nélkül. Utólagos takár .~ 
A nőknél, terhesség alatt elöfordnló bántalmak Méhfáj
dalmak 

Égető f a légcsőben, lefölé a mellre ereszkedó. To
rokszárazság.. Oly érzés, mii1tha a gége, a légcsó fekélyes 
lenne Köhögés, a légcsöbeu Jevó csiklándozástól. Sza
már hurut. 

Nyomó f a mellben. Mell-fájás, vari ásná! Vértolu
lás a ;1~ellben Száraz köhögés; ez alatt sebféle f a mell
ben Fájdalom a sziv körül, napjában gyakran visszatérö; 
szúrás, ha felkel az ülésböL Rohamonkint támadó mcllfá
jás külsőleg a mell-izmokban. 

Olyféle hát-fájás, mint váltólázban a fázás ic!Jszaká-
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ban. A kereszttöl a hátig, a fej hátsó rész „ . 
degség. „ Keresztfájás, kivált ha az ágyban ,:',~felfutó h1-
dulni.. ÜIJfertöztetéstöl eredő hátgerincz-gyengesé~~ar for-

Nagy gyengeség a karokban; éji fájdalmak, a könyök. 
ben is; a könyökben megrántás érzete; ilyetén érzés a kéz
iz~letben varrás alatt. Kopogó fa bal kézben és az ujjakban 
Hideg vagy forró kezek; fölemelésben reszketnek a kezek. 
. Gyengesé& a _lábakban; tántorogva jár; azonnal el

fárad. Reszke'.~~ Osszehúzó, heves. görcsfájdalom a czomb .. 
tól a vastag l\JJig; este állandó fájdalom a bal czombban 
é~ mi_~~két térdben Éji térd-fájd~lmak Leginkább a 
terd folott, vagy alatt varrnak a fájdalmak. Menésben a 
térdízületben oly érzés, mint ficzamodás után; rögtön tá
rpadó térdesuklás Lövelő heves f. az alsó lábszárban. 
Eji f a lábikrában; sebféle f: a lábkirában Összehúzó 
görcsfájdalom a bal bokában; szintén a nagy lábujjban' 
Kopogó f. a lábban.. Láb-hidegség.. · 

Jegyzék, Amennyir~ kev~~ káresetet olvastam, hol e gyógy
szer használtatott: annyua szukségesnek találom e hathatós szene 
figyelmeztetni t .. olvasóimat, miután ez által sikerült több oly be
tegséget gyógyítanom, hol más indikált szerek nem használtak. A 
betegségek ezek: szembtíntalmak; homályos látás, szál!dogáló fol
t?k, dupla-látás, szemei őltetés okozta szemgyengeség, elsötétedés, 
prlla-bénulat (E körülményekben különösen jó hatását tapasztal. 
tam e szernek.) Megfeszített testi, lelki erő következtében fejlődött 
bántalmak. Vértoilások (aconit után); fogzás alatt előforduló agy
congestiók Fejfájás, arczforróság, zavart látás, látható nyak
ütérverés, kába-álmosság mellett.. Nehéz beszélés, mintha nyelve 
bénult lenne.. Görcs-hurut.. Görcsfájdalom a nyeldek, gyomor, 
belekben. Ondófolyás; utólagos lmgycső-takár. Többire nézve 
is, e gyógyszer leirt symptómái után ítélve, valóban hathatós 
szemek találandjuk a gelseminiumot. 

Giuseng. 
Átalában: nagy hajlam a meghülésre; sétálás által 

sem melegedhetik meg. Aggkorhadás (marasmus).. Igen 
élénk, buja álmok 

Fej-fájás, a szempillák nehézségével, legyőzhetlen ál
mossággal. Hirtelen ütés érzete a fej hátsó részében, 
utána következö zúzatás-érzetteL 

.Argenti Hasonsz Gy6gy. I 
16 
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Szem-nyomás kivülröl befelé; a felső szempillák lees
nek; nehezen nyilnak fel Dupla látás 

Vörös a!'cz, égető, viszkető fájdalommal;„ ~ésöbb. vö
röshimlöféle küteg Száraz, fölrepedezett, varos, szmte 
vérző ajkak , 

összehúzó gyonm1·-f belszorongással, szorongó leg~és- · 
sel:. Gyomor-gyengeség Has;nenés az ~regek~éL FáJd~
lom az alhasban, az ölben, fáJdalmas b1zsex,gesse'., a lábig 
terjedő Vájó, metsző, szúró hasf. Oly érzes, mmtha ab
roncs által lenne a has körülvéve. 

Szúrás a vállak közt; hátfájás, mintha összevyret:tt 
volna bénulati csúzós fájdalommal a végtagokban Agyek
izombaj (Lumbago) Összeveretés érzete a felső lábszárban 
Köhögés az öregeknél 

Jegyzek. E gyógyszer hatasa leginkább a mell, alhas és ge
rinczagy alsó iészére terjed. 

Glonoin. 
A lélekre nézve. Zavart eszmék, álomra való hajlam 

mellett Oly vidékre nem ismer, a mely elötte külö.nben 
iaen ismeretes volt Csalékony érzelmek; például mmtha 
rryaka meg lenne dagadva Határo~at.lan g?ndolatok; ne
héz fontolgatás, töprenkedés Senkit sem_ isi~er meg, tu: 
lajdon gyermekeit sem; dühös;. ágyábó~ kiugrik Szellenu 
mnnkák által előidézett szellenu, anyagi bántalmak 

Átalában a testre nézve.. Heves vértolulás a fej felé 
(elmeeröltetés, meghiilés, napszúrás ~övetk~zté~en is); 
ecryszersmind sziv felé toluló vér, chromcus sziv-bantalom 
n~ellett. Legtöbb bái;ital~m aluh;ól fölfelé t~rt irány_t; 
például a mellröl a feJ fele. A ba:r;talmak felvaltva, maJ_d 
a jobb, majd a bal oldalon, de legmkább ezen mutatko,z
nak Minden mozcrás 10szabbulást okoz A szabad leg 
könnyebbülést hoz 

0 

Hei;nzsegéshez ~iasonló érzet a fojt~l 
kezdve a test minden tagJában Germcz-bántalmak Ide
ges betegségek, 

Fej-szédülés, tántorgással. Tompa fejfájás. Nyomó 
f. belül~·öl kifelé Kopogó f. kivált a halá;1tékokban Utér
verés érzete, heves kopogó fejfájással, egyik oldalról a má-

l 
j 
1 

1 

t 
1 
1 

1 
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sikra ugró.. Fejforróság, kopogó f~jfájás, átfutó arczforró
ság, homlok-izzadás mellett Teliség érzete; mintha az 
agy minden részről ki akarna tolódni; kopogó f~jdalommaL 
Napszúrás. Oly érzés az agyban, mintha összezúzatott 
vo.lna Mindezen éizések a fejben rögtön támadnak; elme
eröltetés, fej- vagy testmozgás, hajolás, borital, dohányzás 
által, ebéd után hevesebben lépnek fel; enyhülnek pedig 
nyugalom, külső nyomatás által, szintén a szabadban való 
fekvésben · 

Szempilla-daganat, nehézség érzetével. Kidüledt 
szem; d~zz~dozó vérerek; forrósággal és nyomó fájdalom
maL Sz1krak a szem előtt. 

Hallható fül-kopogás, ütéi-verés; fejfájás mellett .. 
Édeses, füszeres száj-iz. Felböfögés, émelygés, sárgás 

nyákhányás, fejfájás mellett Üresség érzete a gyomor
ban Nyomó, v~jó gyomorf Fris vízre való vágy' Föl
felé toluló fájdalom a bal rászt (hypoehondiion) táján. 
Haskorgás , 

A mell-ben nyugtalanító éizelem, vértolulással; a vér 
a has jobb oldalából tolul föl a mellbe. Mellszorongás; 
mellgöics; leginkább fejf~jás után. Gyakori sóhajtozásra, 
mély légzésre mutatkozó hajlam A mell belsejéből kifelé 
taitó szúrások. Kellemetlen érzés a szívben; teliség éi
zete. Forróság a szívben, gyakran a bekövetkező fojfüjás 
előtt. Erös, látható szívdobogás, egészen az ujjak hegyeiig 
ható Sebes ütérverés, ezt követö szokottnál lassúbb ér
veiéssel 

Égető f a liáthan, fölcg fejfüjás után. 
Fájdalom a bal ní.llban a karig; szúró f a bal válltól 

a gyomor-gödrig.. Nehéz, zsibbadt kai• (bal oldalon) Kel
lemetlen, összehúzó f a könyök és kézizületben. Az ujjak 
hegyeiben érezhető érverés, kézremegésig, oly érzéssel 
mint villanyozás után.. 

Gyengeség, zsibbadás a fölső lábszár, térd és lábban 
,Jegyzek.. Vértoi!ásokban igen hathatós orvosság Igy - heves 

vér tor lás a f~j felé; napszúrAs; duzzadt vérerek a szemen; fülko
pogás az ide tolult vértől; inell-, különösen sziv-vértorlás; most 
sebes, később lassu iitérverés, - a glonoint jellemzik Jellemző 
tulajdonához tartozik átalában: alulról fölfelé (a mellről a f~jfelé) 

16" 
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törekvő és ezen irányban ost10ml6 k61állapot - ; specificus hatása 
van az agyra különösen oly esetekben, hol különben az aconit, 
belladonna, opium sat. is indikálva vannak. 

Granatum. 
Átalában: gyulasztó külső daganatok; fekélyek; fagy

dagok. Genyedés a belső organumokban. 
Fej-s~édülés kivált szellemi munka után, gyomorfá

jással. U resség-érzet 
Szem-gyuladás, mint nagy náthánál Csipás szem 

Szaru-foltok. 
Fii1-fekélyesedés. Orr-viszketés és hemzsegés; égető 

forróság, szárazság belsőleg. 
Arcz-égetés, átfutó forróság. Száraz, égető ajkak. 
Fog-hús-vérzés; elváló fogíny.. A fogak inognak 
Száj-fekélyek, rothadás.. Erős nyálfolyás, édeses ízzel 

Katarrhalis torok-gyuladás; mandola-lob, genyedés; gya
kori nyák-hákogá.s 

Változó étvágy, ma:jd semmi, majd nagy; rendkívüli 
éhség, még evés után is.. Osszcfotó víz a szájban; gyo
morfájás, hányás. Gyomm·-görcs, éhgyomon a teliség-ér
zett.el, égetó, nyomó fájdalommal és belszorongássaL -
Gyakori, hosszas ltasfajás, émelygéssel, fazás, nyálfolyás
sal Hasf~jás minden étel után; vagy reggel korán; meleg 
borogat.ás, vagy fris víz-ivás által enyhülő. Szalag-gelisz
tától eredi\ bántalmak. Az ölben fajdalmas nyomás és 
dag, mintha sérv akarna támadni. 

Hasmenés nyákos bélsár ürüléssel; vérhasféle ürülé
sek A végbélben nagy viszket.és és majd kiállhatlan bi
zsergés. 

Takárföle nyák-folyás a vizelőcsiíbiil, égetö, szúró fájd. 
- Sárgás fehérfolyás a nőknél; méhhüvely-szakadás; méh
szakadás. 

lllell-szorongás. 
gásra szivdo bogás .. 
izmokban 

Hurut, rekedtség. Legkisebb 
Külsöleg, - összehúzó f a 

n1oz~ 

mell-

A karokban csúzos f; nehezen emelheti ka1jait. Csú
zos f a kézben és az ujjak izületeiben Majd kiállhatlan 
viszketés a kéz hátán. Köszvényes csip-fájdalom. 

„ 

! 

• 

• : 
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Jegyzék. Leginkább a gyomor és belekre te~jed e gyógyszer 
specificus hatása. 

Graphites. 
A lélekre nézve. Leverettség; nagy hajlam a szomor

kodásra; a legcsekélyebb bal esemény kétségbeesésig szo
morítja. Szomoruságában halál-eszmével foglalkozik; sí
rásra hajlandó kivált este, vagy ha zenét hall. Belső 
nyugtalanság , gyötrelem, mintha közel nagy veszedelem 
érné. Félelmesség; belszorongás, midön ülve dolgozik 
Nagy izgatottság. 

A testre nézve átalában. Görvélyes bántalmak 
Köszvény és köszvényes csomók Összeszorító fájdalmak 
Egyes részek összeszorítása, gáTbedezése. Feszültség a 
tagokban Elhalás, elzsibbadás. Erös érverés az egész 
testben V érpangások (Stockungen). Vérpezsgés. Reme
gés az egész testben Egyes részek rángása, görcsös elcsa
varodása Gyakori lökések az egész testen át, mint a 
vjllanyozástóL Nagy hajlam a meghülésre.. Aranyér és 
innét eredő bántalmak 

A bőr és alatta levő részekre nézve. Hosszadalmas 
bi\r-szárazság Küteg, mint a balha-csípéstöl Sömör, 
kivált nedves, vagy ha varat képez. Anyajegy (Mutter
mal} Orbáncz Kemény daganatok; mirígy-daganat.ok; 
köszvényes csomók; tömlős daganatok Sebhedt, bőrnél
küli testrészek Gyógyulni nem akaró bör.. Büdös feké„ 
lyek Vadhús. Vérér-csomók Vastag, kemény bör; 
szarvforma kinövés. Vastag, befelé görbülö körmök 

Nyugtalan álom, forrósággal Andalgó képzelgés, 
mihelyt szemeit bezárja.. Belszorongás, mely miatt ágyá
ban nem maradhat. Lefekvéskor mindenféle jut eszébe 
és az összegyült sok gond miatt nem alhatik , Borzasztó 
álmak Ijedés és belszorongással ébred fel. Almában is 
felijedez. Rángások, álomban. 

Fej-fájás, föleg reggel, felébredéskor. A homlokban 
oly f„ mintha szétrepedne. A fej hátsó részében össze
füzö f Kopogó, lökő f a fejben.. Vértolulás; zúgás, bú
gás a fejben. Az agyban lazultság érzelme. - Külsőleg: 
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fej-viszketeg; viszkető pikkelyek a fejtetőn Nedves kü
teg; varas foj, a varakból nedv szivárog. 

Szem-gyuladás, nyák-elválasztással, görvélyeseknél 
Szaru-fokély Nyomó, szúró, csípő f a szemben Szem
árpa. Csipás szem; éjjel a szempillák összeragadnak Szá
razság érzete a szempillákban. Könyezés. A világosság 
sérti szemeit, de a gyertya-világ nem. Homályos látás. 
Szikrák a szem előtt. A betük összefolynak, vagy azokat 
dnplán látja 

Fíil-szúrás, kivált esteli ntán; sebféle f. Szárazság a 
belső fülben A fül mögött sebhedt helyek, var, somor .. 
Fültőmirígy-dag. Büdös szag a fülekböl; genyes, véres 
~ü'lfolyás Nehézhallás; jobban hall akkor, midőn kocsiz 
Eneklés, csengetés, zúgás, dörgés, pattogás, ropogás a 
fülekben .. 

Orr-fájdalom, sebfele; vörös orr; orrviszketeg. Orr
dag; belsőleg varas orr. Orrvérzés, megelőző vértolulás
sal és forrósággal Rosz szag az orrból Kellemetlen orr
szárazság. Orr-dugulás. Gyakori, majd liíg, majd vastag 
nyák-elválasztás 

Sápadt, sárgás arcz; átfutó forrósáo Egyoldali arcz
bénulat. Félrehúzott száj.. Arcz-dag; "tömlős dag Ned
ves arczküteg Fekete izzlilrnk (Mittesser, akne punctata). 
Fölrepedezett ajkak; küteg a száj-szögl;teken és ajkakon. 
Fekélyes si>íj-szögletek. Varas ajk Allmirígy-dag; fáj
dalmas csomók az alsó állon. 

Eji, congestiv fog-fájás, arczforrósúggal. Szúró f kivált 
hideg ital után. Sebföle f az ínyben; érzékeny íny. Rot-
hadt szag a foghústóL · · 

Rosz, rothadtföle szag a száJ·ból Vizes nedv; nyál
folyás a szájból; tapadozó nyákkal telt száj annyira, hogy 
alig nyithatja fel a száját. Száj-szárazság. A nyelv aJ~ó 
részén és végén égető hólyagcsák; füjdalmas csomók és 
hólyagok a nyelven; fájdalmas fekélyek a nyelv alsó részén. 

A torokban oly érzés, mintha nagy fa.lat~t nyelne; 
va_gy mintha csomó vagy kinövés lenne torkában; vagy 
mmtha a torok össze lenne varrva. Görcs a torokban, fu
ladozássaL Sebféle f. a torokban.. Szúró f. a torokban 
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nyeléseu kívül; nyelés alatt szúrás, fuladozással Man·· 
dola-dag, fájdalommal nyelés alatt Nyák·gyülem a tO·· 
rokban .. 

Étvágychiány; undor a meleg eledelektöl, a hústól; 
vagy igen nagy éhség. Gyonwr-fájás; ital által enyhül 
Teliség érzete, mint ~úlságos ev~s utá:;· „ ~elfuvott has .. 
Nagy gyomor-gyepgeseg Gyakori, felbof?ges. Gyomor
égés Csuklás Emelygés.. Hányas Gehszta-hugyozás 

Gyomor-nyomás, csak lefekvés által enyhülő; felke
léskor azonnal újra kínzó Gyomor-görcs : evés alatt, 
vagy után elmulik. Csipdesö, kapkodó, égető gyomorfájás 

A máj táján fájdalom azonnal reggeli után, lefekvésre 
kényszerítő; szúrás oly nagy mérvben, hogy kínjában fo
gait összeszorítja. Máj-dag, - keményedés Szúrás a 
lépben, foleg testmozgás után 

lfas-bántalmak Nehézség, teliség a hasban. Ke-
ménység az alhasban. Felfuvott has, kivált ebéd után, 
fej nehézséggel Sok szél a hasban Lágyék-fájdalom 
.Mirígy-daganatok, fájdalommal - Külsőleg, has-orbáncz, 
hblyagokkal Öv (Gürtelausschlag} 

Kemény szék; székszornlás; összesült kemény dara
bokban történnek rrz ürülések. Vagy - hasmenés, több
nyire nyákos, vagy véres. Geliszták Fájdalom a vég
bélben; vér-ürülés a végbélböl; végbél-csomók; végbél
szakadás Székszorulással összekötött aranyeres bántal
mak, kivált elnyomott aranyértől eredö bajok 

Vizelésre való késztetés, csekély ürüléssel és metsző f. 
a vizelő-csőben Hólyag-aranyér 

'l'ök-dag (az itt összegyült viztől is) Tök-keményedés 
Pollutiók, majd minden éjjel; magömlés tagmerevedés nél
kül Nagy inger az elhálásra; vagy semmi ösztön El
háláskor kimarad a magömlés. 

A nöi nemzőrészekre nézve: sebhedt szeméreintest. 
Elkésett hószám; igen csekély, vagy elnyomatott hószám; 
hószám alatt nagy fejfájás, szemkáprázás, görcsök. A fia
tal leány sok nehézséggel küzd, míg az első tisztulását 
megka_pja" 

Legcso Nem tiszta hang az éneklésben Rekedtség 
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Kaparás a gégében.. Nyákosság a légcsőben Nátha nagy 
fejfájással, köhögéssel kivált éjjel és!sós kiköpéssel 

lllell-szorongás, kivált belégzés alatt, reggel felkelés
kor; fuladási rohamok éjjel, midőn elalszik; rnellszorongás, 
midőn fekszik; rnellnyornás, midőn szabadban jár; rnell
görcs. Kezdő tüdő-bénulat (Lungenlahrnung) Mellszú
rás, midőn fölfelé megyen a lépcsőkön, mellszorongással 
- Erős szívdobogás, mint villany-ütések; erős dobogás a 
szív és az egész testben legkisebb testmozgásra. Sebhedt 
csecs bimbó. 

Heves kereszt-fájás; összeveretés érzelme Összehúzó 
f. a vállak közt. Nyak-f ha megfordul, vagy ráfekszik; 
nyak-fesz. Nyak-dag, mint a golyva; nyakmirígydaganat .. 
Fájdalmas hónaly; csúzos f. a hónalyban; szúró f., mely a 
szaba_d légzést gátolja .. 

Osszeszorító f és forróság a bal km·-ban, elzsibbadás 
a jobb-ban, ha ráfekszik. Az előkar ban húzó, görcsösen fe
szítő f, mardosó f; hirtelen támadó égetés egyes helyen. 
A jobb kéz elzsibbad.. A kezek elsoványodnak.. Kézdag. 
Kéz-orbáncz. Az njjak görcsösen húzódnak össze és meg
görbülnek Köszvényes csomók az ujjakon Az ujjak közt 
sebhedt bőr Fölrepedezett bőr a kézen .. 

Nagy nyugtalanság a lábak-ban; elzsibbadás és fe
szesség. Sömör a felső száron.. A térdben feszítés, vagy 
()ly érzés, mintha rövid lenne; térdét nem hajlíthatja 
Osszeszorító f. a lábikrában.. Varas fekély az alsó száron. 
Fájdalom a láb-csontocskáiban, érintés által. Szúró f. a 
sarkban; sebféle f a talpban. :Égető f a lábak, de kivált 
a talpakban; vagy - hideg lábak, még a meleg ágyban is. 
Láb-izzadás, ha rosz szagu is.. A vastag láb-ujj görcsösen 
görbére húzódik; dagadt; genynyel telt hólyaggal lepetik 
meg; fekélyes; szintén az ezen vastag ujjon létező köröm 
szokottnál vastagabb és befelé görbült. 

Jegyzék. Görvélyes, nemkülönben aranyeres, havi bántalmak
ban igen hathatós e gyógyszer.. Ide járulnak': a bőrbántalmak; ót
var; arczorbáncz és sömör (kivált csekély hószám következtében); 
a test különféle részeit, vagy az egész testet befedő nedves sömör; 
öv (Zona); makacs, görvélyes fekélyek; száraz, vastag bőr; nehe
zen gyógyuló bőr; köröm-bántalmak. Mirigy-daganatok. Ráng-

" 
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görcsök Vérpezsgés. Vé1pangás. Görvélyes szem-lob. Nehézhal
lás, különösen, midőn a fOlyó aranyér hirtelen megszünik. Fogfá
jás, vé1tolulástól , főleg csekély hószámtól Orrvérzés, elnyomott 
aranyértől Arcz-sömfü, hószám rendetlenségébőL Görcs-köhögés, 
eltünt sömöi után. Gyomorbántalmak, közben nagy éhséggel 
Székszorulás .. ~ranyeres bántalmak; elnyomott aranyér, főleg szo
mlással Hav1tlsztnlás kevés mérvben. - Átalában eltünt bőrkü
te'gek, elnyomott aranyér, csekély hószám következtében fejlődött 
bántalmakban, nagyszerü hatását e gyógyszernek többször tapasz
taltam: az eltünt aranyeret gyakran meginditá; rendbe hozá a havi 
zavarokat és az innét következő különféle bajokat szerencsésen le
győzé a graphit 

Gratiola. 
A lélekre nézve Komoly, magába vonult kedély, 

vagy víg kedély, sokat szeret beszélni, ugrándozásra, tán
czolásra van kedve. Mély gondolatokba merül, nem is 
hallja, a mit tőle kérdeznek.. Nem tudja magát valamire 
elhatározni, nincs kitartása a munkálatban. 
. A testre nézve átalában.. Görcsös állapot, merevedés 

ahélkül, hogy öntudatát vesztené.. Rezg-őrj (delirium tre
mens) torpiditással Nyák-hártyabáptalmak Hypochon
dria, hysteriából eredő bántalmak. Ejjel mutatkoznak leg
inkább a bántalmak, vagy ülésben, vagy midőn az ülésből 
felkel. 

Bűl'-viszketeg; a vakarás égetést is okoz. Nedves 
kütegek. 

Legyőzhetlen álmosság, kivált ebéd után. Mély álom; 
sok, mindenféle álom 

Fej-fájás, undorodás és émelygéssel. Nyomó, húzó, 
szúró, kopogó f kivált a homlok táján. Fej-forróság-vér
tolulás.. Ha az ülésből fel kel, vagy testmozgásban na
gyobb a fejfájás .. - Külsökép: a fej igen érzékeny a hideg 
iránt.. Gyakori hidegség-érzet a fejen. A fejtető viszket, 
a viszketeg néha csipdeső .. 

Szem-fájás nyomó érzéssel; a köthártya gyuladt; sok 
nyák-elválasztás Szárazság oly érzéssel, mintha homok 
esett volna a szembe.. Szem-pislogás. Összeesett szem
pillák, gyengeségből Rövidlátás, főleg olvasásban ész
lelhető. 
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Arez-forróság. Égető forróság érzete, holott külsökép 
hideg az arcz. Arczégetés, mint a tüztöl, külsökép is érez
hető Feszülés érzelme az arczban. Reggelenkint felda
gadt ajkak 

A záp-fog-ban szaggatás; vagy szúrás; vagy fürás leg
inkább éjjel; ebéd előtt épen semmi Fog-f a likas szem
fogban, hideg étel, ital, lég után különösen 

A szájban sok viz, nyál folyik össze. Nyálfolyás. 
To1·ok-fiíjás; minduntalan késztet a nyelésre, nehéz 

nyeléssel Szúrás, kivált a tornk bal oldalában. Kaparás 
a torokb.an Harácsolás reggelenkint. 

Étvágy-hiány; csak a kenyeret kívánja; vagy éhség, 
de minden étvágy nélkül Ebéd után lépnek fel a bántal
mak - Csuklás. Szüntelen böfögés, étel után izlő; vagy 
keserü, főkép midőn szabadban jár. Undor.. Hányásra 
való késztetés, többszöri rohamokban; felböfögés által 
enyhül Nehéz hányás; hányás által sárgás anyagot 
hány ki. 

Kellemetlen érzés a gyomorban. Teliség érzete evés 
után; több órai fö,jás után kevés kenyér-evés által elenyé
szik a fájdalom Gyomor-nyomás ebéd után, mint valami 
idegen testtől; érintés által nagyobbodik a gyomor-f 
Gyomor-görcs reggel az ágyban, ha este késón vacsorált 
Hidegség-érzet a gyomorban, undorodással 

A jobb !'ászt-tájon szúrás, reggel vagy ebéd után; 
szintén a bal rászt-tájon; kopogó fajdalom. Máj-keménye
dés ; sárgaság. 

Has-fájás, undorodással Nyomó f. Oly érzés, mintha 
a has bal oldalában valami leszakadna. Csipdeső f ebéd 
után. Metsző f. az egész hasban ülésben, mely miatt ha
sát összehúzza.. Szúró f., a szelek megindulása által eny
hülő.. Hidegség érzete a hasban; vagy égetés. Felfu
vott has; haskorgás; sok szél, kivált a köldök körül 
kóborló 

Hasmenés, olyan mint a viz, megelőző émelygéssel. 
Sárgás, zöldes hasmenés. Büdös nyákürülés. Geliszta
ürülések Végbél-fájdalom: égető, szúró, viszkető Vize
lethólyag-katarr hus. 
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Niell-szorongás, felböfögés által enyhülő; menésben 
meg kell állania, valamint ha lépcsőkön jár fölfelé. Gör
csös érzet a mellben, mintha össze lenne fűzve. Forróság 
a mellben, aztán a fejben, arczpirossággaL Nyák-tüdővész .. 
Erős szívdobogás, kivált székletétel után azonnal. 

Nyak.fájdalom oly érzéssel, mintha erősen megragad
ták volna. - A kal'okban, ízületek, kezek-ujjaiban szag
gató f 

A lábszá!'ban szaggató szúrás, ülésben ; menés által 
elmúló; ellenben menésben a lábikrában támad szúrás, 
mely ülésben múlik el. 

Jegyzék.. Különös tulajdonát, melylyel a j od ellen, mint 
ennek ellenszei e (Gegenmittel) bh, itt ki kell emelnem. Hasznos 
egyébi1 ánt is, kivált gyo11101 és alha.s-bántahnakban a Jeh t syn1-
ptómák figyelembe yételével és a nyákhártya b~jokban 

Guajacum. 
A lélekre nézve Gyenge emlékező tehetség; minden 

!?iondolat nélkül áll, egy pontra függesztve szemeit .. 
A testre nézve átaláhan: csúzos, köszvényes szagga

tás, szúrás a tagokban. A bántalmak leginkább ülésben 
fordulnak elu. Köszvény következtében összezsugorodott 
végtagok Petyhüdtséggel járó görvélyes bántalmak. 

Fej-köszvény. Oly érzés, mintha az agy lazult lenne 
és minden lépésre inogna. 

Szem-dag; vagy oly érzés, mintha a szem dagadt lenne 
és a pillák oly rövidek, hogy a szemtekét be nem födhetik 

Fiil-fájás; szorító fájdalom 
Mindentöl undorndik; így a tejtől is; gyakori üres 

böfögés; híg nyák-hányás. A gyomorban összefüző f, ne
héz légzéssel Az ölben oly érzés, mint a sérvtőL Húgy
hólyag-köbántalmnk köszvényeseknél. 

Hell-szúrás, belégzés által érezhetőbb Száraz kö
högés; a légcsőben inger a köhögésre; a légzés el van 
nyomva mindaddig, mig ki nem köphet; a kiköpés büdös, 
genyes 

A végtagokban csúzos, köszvényes fájdalmak kivált a 
csontokban; mercurial csontfájdalmak. 
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Jegyzek, Hahnemann által különösen ~jánltatott e szer : csú
zos, ~öszvényes bántalmakban, fOleg iuidőn ezek mercurial-szerek 
által idéztettek elő és a csontokban fészkelnek Petyhedt gönély, 
nemkülönben köszvény vagy küteggel összekötött nyákos tüdővész
ben, szintén a köszvényesek húgy-hólyag-kőbántalmaiban az eféle 
specificumok smába tartozik · 

Guaraea. 
Átalában: görcsmerevedés hysteriában szenvedő nők

nél Göi:?sök és r~ngások a gyermekeknél, kivált hányás 
alatt. ÉJl csontfáJdalmak A test felső része forró, az 
alsó része pedig hideg 

Reggeli álmosság. Álomkór. 
Fej-kábulás, mint ütés után Szédelgés, kivált hajo

lásban. Lenyomó szemfájdalommal összekötött fejfájás. 
Fejnehézség. Fejét nem mozgathatja. 

Nyomó szem-fájás Köthártya-gyuladás; szür ödvény 
a köthártyán ( chemosis) A tárgyakat szürkéknek látja .. 
Szem alatti duzzadás. 

Rezes arcz, Száj - rángások Szájpadlat - érdesség 
(Rauhheit) Csont-szu Hányás, mely által éles, zöld anya
got hány ki Idült székszorulás gyermekeknél, fogzás 
alatt. llólyag-gyuladás. Akaratelleni vizelés. · 

Rosz szagu feltérfolyás, hószám után. Hiányzó, vagy 
csekély sziilfájdalmak 

Görcsös lt11r11t, vérhányással Görcs-fuladás (Asthma) 
a gyermekeknél 

Barna májfoltok a karokon. Kar-bénulat Vörösfol
tok az alsó végtagokon, főleg melegben. 

Jegyzek. Eddigi tapasztalások leginkább szembántalmakra 
vonatkoznak. 

Helleborus. 
A lélekre nézve. Szomoru kedély; melancholia. Aka

rat elleni fohászkodás. Honvágy Makacs szótalanság. 
A testre nézve átalában. Húzó szaggatás a tagokban; 

szúró fúrás kivált a csontokban Gyengeség, feszesség a 
tagokban. Rángások az izmokban; görcsök; a ta.goknak 
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görcsös feszessége, fej-rázkodtatássaL Este nagyobb fokra 
emelkednek a bántalmak; a szabadban enyhülnek 

. Sápadt bőr Bör-vizkór ; kivált elnyomott vörös 
lmnlq, skarlát sat kütegek után. 

Almosság. Szunyadozás félig nyitott szemekkel; szu
nyadozás alatt mindenféle phantasiák 

· Láz Eleinte tartós borzadozás, szomj nélkül ; a kezek 
hidegek, a fej forró és kábult, álmosság mellett; lefekvés 
után azonnal forróság és izzadás szomj nélkül Égető for
róság, belső borzadozássaL Lappangó idegláz. 

Tompa fej-fájás, kivált a homlok közepén, ülésben .. 
K~resztülható fejfájás annyira, hogy nem tudja, hová tegye 
feJét Nyomó f. Az egész agyban összepréselö f Kopo
gás a halántékokban. Agy-gyuladás; agy-vizkór. - Kül
sóleg. Nedves varak Fejét párnák közé fűrja. 

Szem-füjás. A szemgödör szélein oly fájás, mint a 
sz?gtöl,. nyomás által enyhiilö; a szemekben oly érzés, 
mmtha fölülröl lefelé valami nehéz által nyomatnék Vö
rös, dagad_t pillák Pislogás.. Mereven-nézésre való haj
l1tm A világosságot kerüli, noha szemei nem gyuladtak 
Lázas állapotban szemeit behunyja, mivel a körében levő 
tárgyakat látni nem akarja 

Osszefüzü orr-fájdalom; oly érzés, mintha meo- kellene 
fuladnia az ondugulás következtében. 

0 

Sárgás, sápadt arcz fojforróság alatt. Dttgadt ajkak 
fohér hólyagcsákkaL ' 

Szúró szaggatás a záp·fogakban este az ágyban egér,z 
éjjen át; a hideg és meleg egyaránt okoznak fájdalmat. 

A sz:lj sok vizes nyákkal telik meg Nyálfolyás .. Száj.0 

hólyagcsák Érzéketlen, feszes nyelv · 
Uudor az eledelektöl, különösen a zsíros, zöld növény

eledelektől és káposztától 
Gyomo1•-f. a köhögéstől Fájdalom'a szivgödörben 

minden lépésre; fokélytele f minden ételre; égető ±:a nyel
dcklöig; befelé húzó gyomor-f. ; nehézség-, felpuffadás-érzet 
a gyomorban. Gyomor-gyuladás 

Has-fájás, mintha hasmenés akarna következni; has
csipkedés, midőn lépcsőkön megyen. Hidegség érzelme a 
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hasban; felfuvás érzete; haskorgás a szelektől Bngyogás 
érzete, mintha a has tele lenne vizzel, kivált mélyebb lég
zésnél. Has-vizkór. Sérv-érzet .. 

Hasmenés, émelygés és hasfájással.. Szék által egye
dül nyulós, fehér nyák, vagy kocsonyaféle anyag ürít
tetik ki. 

Nehéz légzés; felnyitott szájjal kapkod lég után. Me
legség_ érzete a mellben; mell-szúrás minden légzés alatt ; 
mell-vrzkór. 

Kereszt-fájás ülésben; mintha szelek okoznák. Nyak
fesz; nyakmirígy-dag .. 

A felső kuban oly f, mint ütés után.. Fúró szúrás a 
kéz és njjak izületében. Erőtlenség a kezekben, mely mi
att semmit sem foghat meg Szaggatás az ujjakban. 

A fomporában oly f. mintha tűvel szurkálnák. A felső 
lábszárban gyengeség, feszesség. A térdben fúró szúrás 
Ficzamodás érzete a láb-izületben; oly f, mint ütés után a 
belső bokában Nyomó f, a talpban. 

JegyzPk. E szernek az: agy, 1nell, has, bő1-vizkóiban specifi
cus hatá.sa isn1eretes„ De szellen1i bántahnakba,n Íl:'.l kitlérietre 1néltó 
kivált oly esetekben, hol az igen változó (_1najd exaltált, inajd is111ét 
lehangolt) kedélyallapot, jellemző. 

He1rnr sulpburis. 
A lélclue nézve. Kellemetlen kedély; az övéit sem 

szenvedheti, rájok sem néz. Minden, amit megpillant, elótte 
kellemetlen, helyteleu. Izgatottság, hevesség, sebes be 
szélés. Ijesztő képzelgések (Visiok) Midőn szabadban 
jár, nem birja magát tájékozni; cszmezavarban van Sem
mire sincs kedve. 

A te§!re nézve átalában Mérték fölött bevett mer
cur okozta bántalmak Görvély. Csúzos, köszvényes tü
nemények. Nagy érzékenység; izaatottsáo·. A 'bántal
mak leginkább éjjel támadnak, vagy

0

nagyobbodnak. 
A biíl're és az alatti részekre nézve.. Sárgás bőr; sár

gaság. Hólyagos orbáncz. Bubor (küteg): pemphigus. 
~ölrepedezett bőr a kezek és lábakon.. Csekély sértés után 
is, a börön azonnal genyedés támad; begyógyulni nem 

1 
! 
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akaró bőr lfothadt szagu fekélyek, égető, kopogó fáj-
dalommal Rákfele fekélyek (A tályogok (Abscesse) 
megérlelését e szer elóinozdítja; hosszadalmas genyedés 
ellen hathatós.) Köszvényes daganatok, forróság és vö
rösséggel Mirígy-dag, gyuladás, genyedés.. Nyirk-daga
natok. 

Hosszas, kábító álom, szüntelen álmodozással a n~pi 
foglalatosságokról Elszenderedésnél heves felriadás. Al· 
mából szorongva ugrik fel, segítségért kiabálva, mintha 
légzése nem lenne. 

Láz Fázékonyság; erős füzás minden nap, este; éji 
fázás, mely alatt a fájdalmak nagyobbodnak Egető for
róság nagy szomjjal; száraz forróság éjjel, vagy forróság 
izzadással.. Nagy izzadás éjjel, nappal 

Fej-fájás, fekélyföle, a szemek fölött. Fúró fejfájás, 
az orr-tövénél Kalapácsolás Nyomó f reggel felébre
déskor. Szaggató f, mintha kiszaggatnák az agyat, átalá
nos forrósággal Fej szúrás reggel. - Külsőleg: kütegek; 
c.somók; nedves var Kopaszodó fej, nagy betegség, vagy 
mer curia.lis szerek következtében 

§zem-f~jás, minden lépésre Szúrás Fúrás a szem
gödör ben. Könyezés A szempillák éjjel összeragadnak 
Szaru-foltok, fekélyek Pilla-görcs éjjeL A világosságot 
nem túrik a szemek Szikrák a szem előtt; vagy mintha 
fátyolon át nézne. 

F;tl-fájás éjjel, ha ráfokszik. Var a fülön, vagy a mö
gött Genyfolyás a fülból Nehézhallás, fülzúgással 
Fülbúgás kivált a bal fülben, este az ágyban; fütyülés, 
vagy szétpattanás érzete 

Oi·1-csont-fájás, érintés által. FoIIó, dagadt, voros 
011 Varas orr belsoleg Vértolulás az orrban, ütérve
résscl és nehézség érzetével az orr-hegyben. 

·irnz-pirosság, forróság, daganat. .. Arcz-csont-füjda
lom, érintés által Arcz-küteg; varas arcz a fiataloknál. 
Fölrepedezett ajkak Küteg a száj-szegleten; varas száj
szeglet. 

Fog-húsdag és gyuladás SFz<áoi~bhu~ízs.-fekNéTlyyáel~o' lya~szájs-fo"el: 
kélyek, szalonnás alapzattal. , l' ' 
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merem· következtében. Sok nyák, vagy nyál a szájban .. 
A nyelven oly érzés, mintha sebes lenne; vagy égető f, 
mely miatt éjjel is felébred. 

A torokban nyelés alatt oly érzés, mintha belől da
gadt lenne, vagy mintha czövek lenne benne. Torok-ka
pa1:ás. Szúrás a torokban, midőn mélyen légzel, a fülig 
terJedő; vagy oly érzés, mintha szálka akadt volna fel tor
kában. Torok-szárazság; sok harácsolás .Mandola.-dag 

Elve~zett száj-iz. Gyenge emésztö tehetség kivált 
azoknál, kik sok mercunal gyógyíttattak Gyakori felbö
fögés; minden szag és iz nélkül. Émelygés·; geliszta-hu
gyozas; nyák-hányás reggelenkint 

Nyomó f a gyomorban, mintha ólom feküdnék benne ; 
gyomor-dag Gyomor-f. menésben oly érzéssel, mintha a 
gyomor szabadon függne. 

Mindkét rászt-oldalban oly érzés, mintha oda sok vér 
tolult volna. A 111áj táján szúrás, menés alkalmával· lép-
szúrás, szintén menésben ' 

Érzékeny has, főleg járásban Összehúzó f a hasban 
Puffadt, feszes has. Üresség érzete a hasban. Metsző, 
szúró f Osszeveretés érzelme a belekben, midőn jár.. Has
korgás a szelektől. Az ölben oly érzés, mintha itt a mirí
gyek dagadtak volnának, kivált érintés alatt; ezen mirí
gyek genyedése. 

Nehéz szó kelés, ha puha is a szék Hasmenés fájda
lommal, savanyu szagu, fehéres, kivált gyermekeknél; vér
hasféle ürülések, A végbélben hemzsegés, mint a gelisz
táktól, égetés és oly érzés, mintha dagadt lenne a végbél; 
kidndorodó aranyeres csomók 

. Vizelet-lullyag-gyengeség; hosszabb várakozás után 
vrz~lhet lassankint Ágyba-hugyozás éjjel. Nyák-folyás 
a v1zelöcsöből. 

A férfi-nemző-részekre nézve : csekély, vagy épen 
semmi ösztön az elhálásra. Erő nélküli erectiók Szék
letétel, vagy vizelés alatt de néha különben is elmenő pro
stata-nedv. - A nőknél: kisebesedett szeméremajkak; ké .. 
sedelmes tisztulás; ezalatt a szeméremtest igen viszket .. -
Rákféle fekély az emlőben. 

Légcső-gyengeség; fenhangon alig beszélhet; rekedt-

-
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ség; állandó f a gégének egyik részében. Gége és légcsű
gyula.dás, hosszabb idöig tartó; sorvadás. (Hártyás to
rokgyík ellen, kivált spongiá-val felváltva, hasznos.) Mell
hörgés az összegyült nyáktól Tiidö-hurut Inger a kö
högésre; száraz köhögés kivált este ha lefekszik; az álom
hó,l fel verö reggeli köhögés. Száraz, rekedt köhögés egyes 
rohamokban, belszorongás, fuldoklás, végre sirássaL Csa
holó köhögés. Hányásra ingerlő köhögés.. Szamár l~urut
féle köhögés. Köhögés, sok nyák, vagy véres köpessel 

Rövid légzés; gyakori, mély légzés, mint futás után. 
Szorongó, fütyiiló légzés, fuladási veszélylyel, midön fek
szik Görcsös összehúzatása a mellnek, midőn beszél.. Oly 
érzés, mintha forró víz mozogna a mellben. Szívdobogás, 
szúrással. 

Gyakori kei•e§zt-föjás, összeveretés érzelme kivált me
nésben. Húzó f. a hátban. Oly érzéz, mintha a nyakiz
mok összeverettek volna. Büdös izzadás a hónalyban. A 
mirígyek genyedzése. 

. Összeveretés érzete a fölső kai•ban A könyökön 
ti:1mlós dag Az al-karban húzó, összezúzó f Forróság, 
égetés a tenyeren; durva, száraz, reszelös kéz-bör, viszke
téssel. Küteg a kézen; korpaféle, lehámló bör.. Dagadt 
kéz-ujjak, feszességgel. Elzsibbadt ujjak Pokol var. 

A csi11ben ficzamodás érzete. Csip-köszvény; a da
ganatban kopogó f:, ha már genyedésbe készül menni.. Cso
mók, kelések a faron Szaggató, zúzó f. a felsö szárban és 
térdben; térd-dag. Összeszorító f a lábikrában, a lábfej
ben; nagy érzékenység a talpban A lábizületbe11 össze
törés érzelme kivált menésben Lábfáiásában felkiált, 

' , J 
mint esés, ütés ut>in.. Egetö lábf.. reggel az ágyban. Da-
ganat a bütyök körül Felfakadt fagydaganat. 

,Jegyzék, Legkitiinőbb gyógysze1·: a nyhkn1irígy-bántalm<ik
ban, Ide járulnak a.zonfölül a. me1curial, a bői- és e következő 
bajok. Orbá.nczra valO hajlan1 (e szer által lassankint;·elenyészik) 
Másodrendii syphilissel összekötött, fölrepedezett, fölcserepesed?tt 
bői, miiígy-dag. (Átalábau pedig a daganatokat vagy eloszlat.)'l, 
vagy előn1ozdítja a genyedést, hol szintén hathatós, valamint a 
silicea.) Szivárgó ótvar a gyermekeknél. Sömörféle arcz-kiiteg 
(hol a graphites is indikált szer) Rosz szagu fekélyek. Áll-mirigy 
dag, keményedés Kopaszodás mercuriál·szerek következtében. 

Argenti. Harnn11z G~6iry 1 1 7 



Gö1 vélyes szc111pilla-·lob és fCkélyedés; szaru-feké\y. Ig
1

en ér~é
keny és csalékony szao·lás. Büdös fülfolyás. Meicuual nyalfolyas; 
hasonló szajfekélyek (itt az neicl„ nitri-1e is figyehnezteten1 olvasó
imat), Bél-fekélyek Prostata-nedv-szivárgá~: vizelés, ~ehéz széke
lés alkalmaval, vagy azonkiviil is. Chl'onrcus lefolyasu, genyes 
alaku vérhas (hol a silicea is helyén van)„ A légzés-szervek bán
tahnai: hö10·-, Iéo·cső-gyuladá.s, na.gy iekedtséggel; hártyás torok
gyik (spongÍával fel;áltva); sz~r~_z, ,rekedt köh?gés; fől~g lefokvé~
ko1; to1npa, csaholo, 111ély kohoges, sok nyak-k1kopessel; tudo
lob után visszu1naradt köhögés, exsudat; tüdő-gü1nőkó1· (tube1~ 
culosis) 

Hyosciamus. 

A lélelne nézve. Iszonyn belszorongás.. Megrázkód
tató ijedés, remegés és rángás közt.. Nagy félelmesség; 
fél attól, hogy vagy megmérgezik, vagy eladják; vagy ho_gy 
megharapják az állatok Csacskaság; többet pes_zél, rnmt 
szokott; nagyon hajlandó minden fölött nevetm. Szere
lemföltés. Dühöngés; veri az embereket; kiabál; roppant 
ereit fojt ki, annyira, hogy alig lehet öt fékezni. 

A testre nézve átalában.. Rosz következményei a 
szerencsétlen szerelemnek, szerelemföltésscl. Görcsös bán
talmak, a gclisztáktól is. Hasmenéssel járó görcsök; -
rángások tajtékzó sz~jjal, a melyek azonual megujulnak, 
mihelyt egykét csepp folya<lékot nyel le. Nehézkór fökép 
folduzzadt kékes arczczal, akarat cllcui vizeléssel Vid
táncz. l\ierevon:;ég Elaléltság, Alvajárás 

A bőrre nézve: száraz, durva hcir. Nagy fakadékok; 
összefolyó himlök. Barna foltok az egész testen. Kelések 
Makacs bcir-vizkór. 

Le rrcrn gyözhetö lmjlam az :ilomra; mély álom; mér
tékfölötti álom. Az álomban nevető arczkifojezés; lrqrko
lás; kapkodás a légben; fojét idestova hányja; kezeit moz
gatja. Vagy - álmatlanság exaltált ideges állapot miatt, 
rángásokkal, belszorongással összekötve. 

Uz : ideges, typhosus 
Fej Agybántalmak Eltompulás; ne111 érez semmi 

szükséget; azt sem érzi, lra megcsípik. Ontudatla.nság ; 
nem lát, nem hall; az övéit sem ismeri; mozdulatlanul 
fekszik az ágyban. Ezerföle phantasiákkal van elfoglalva; 
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föhebcszél. Elmcháborodás (Szesze:; italok következté
ben . fejlódött tébolyoclásban is) Tánczol, nevetséges cse
lekvényei vannak ; meztelenre vetkezik - Agy-gyuladás; 
agy-vízkór ideges jcllemü,, Oly érzés a fejben, mint agy
rázódás után, kivált menésben. Fejf~jás, átalában a szo
bában támadó. 

Szemeli. Vörös, villogó, nyílt, elforgatott, kidiiledt 
szemek; vagy, bágyadt, tüznélküli, homályos, fénytelen 
szemek Mereven nézés.. Bandzsalság., A szempillák 
görcsösen bezárvák. Homályos látás. Eji vakság, nap
nyugat elött. A tárgyak nagyobbaknak látszanak l\fin
den tárgy tüz-vörösnek tetszik Dupla látás. Csillámlás, 
szemszikrázás, 

Neliéz l1allás; minth\I fojkálmltságtól eredne .. 
Eltorzított arcz. All-görcs. 
Szaggató fog'-fájás, vértolulással; kopogással, mely a 

homlokig terjed; égetó meleg arcz mellett.. Oly érzés, 
mintha a fog hosszu lenne és inogm1, kivált rágás alatt. 
. Száj-szárazság reggel Sok sós, vagy véres nyál 

é1deses izzel, vagy tajték a szájban. Vörös, száraz nyelv. 
Nyclv-bénulat; nehéz beszélés; érthetöleg nem tud szó
lani.. Némaság. 

Kaparás a tol'ok-ban. Nagy szárazság, majd szünte
len forrósággal. A torok oly száraz és összehúzott, hogy 
egy csepp folyadék lenyelése majd megfojtja. Nyelés 
alatt, vagy azon kivlil oly érzés, mintha a torok dagadt 
lenne. Oly érzés, mintha a torok össze lenne füzve; semmit 
sem nyelhet; kiköpi azon f?lyadékot, mit le akarna nyelni. 

Gyo11101•-bántalm>tk Etvágyhiány; vagy nagy étvágy. 
Nagy szomjuság; inni kíván, de nyelni nem tud. Undor 
az italtól; ivás után rángások, eszméletlenség. - Gyakori 
csuklás, haskorgással, göl'csökke~ kivált qjfélkor, akaratel
leni vizeléssel, tajtékzó szájjal. Emelygés. Hányás, mely 
által az eledelelrnt hányja ki, vagy véres nyákot, vagy vért 
rángások: k:özt és n végtagok: l1ideg·ségével 

Gyoma1•-görcs, szakonkinti rohamokban; hányás által 
enyhülö Gyomor-égés, Gyomor-lob. 

Allias-görcsök, hányással és kiabáhissal Has-lob. Fel
fuvott has, mint a dob, érintés által növekedő fájdalommal 

17"' 



260 

Igen érzékeny has. Haskorgás, heves hasmenéssel Kö
högés alatt sebfájdalom a hasban. 

Nehéz szék és nehéz vizelés. Vagy -- hasmenés, viz
forma, nyákos, akaratelleni és igen gyengító 

Elnyomott vizelés; vagy ~ akaratelleni vizelés.. Hó
lyag-bénulat (Blasenlahmung} 

Elkésett, bő l1ószá111. Hószám elött ~örcsök, nevetés; 
hószám beköszöntével izzadás, f~jfűjás, émelygés; hószám 
alatt vizelés, izzadás, rángás a kezekben és lábakban; fél
rebeszélés. Vérfolyás, görcsös bántalmakkal. Görcsök a 
terheseknél, vagy a szülé.s alatt. 

Száraz, görcs-köhögés, kivált éjjel és fekvésben. Szá
razs~g a gií_gben Sok nyák a légcsöben, mely miatt be
szélesben tisztátalan hangot ad. ~leli-szorongás.. Mell
görcs, rövid légzéssel Mell-szúrás, kivált a jobb oldalon. 
Ideges tüdőgyuladás; mellhártya lob; szív-bántalmak. 

Kéz-merevedés Lábikra-görcs (Wadenkrampf). A 
nagy lábujj görcsös összehuzatása 

Jegyzék. E gyógyszei az ideg1fü1dszei t támadja meg és e te
kintetben e következendő betegségek 01 vosoltntnak hyoscian1ut:: 
által Ijed és után tá.u1adt nehézkór; vid-táncz; bizserkór; 'viziszony; 
inere-vg·ör cs; alva1· á1ás. Chronicus ~íhnatlansáa fClizgatott idea-

. b' 0 
iendszer iniatt„ Fogzás, geliszták következtében előfo1·duló görcsök 
a_gyeI1nekeknél Göicsök, gye11nekágyus nőknél, Agylob; agy
v1z~ó~·, ideges jelle1nü. Typhus: ideges symptó1ná.kkal. Rezg-őrj 
(deln:1un1 tre1nens) nagy áhnatlanság, fűlytonos cseveaéssel. Ideges 
fogfiíjás; fűghúzá.s után vissza1naradt ideges fájd~lon1; fogzás 
alatti görcsök. Alhas-, hugyh6lya.O'-o'Örcs; 1néhvérfolyás g'Öicsök
kel; inéh-düh, ideges nőknél, si1itsb és dobzódással. · Görcs-köhö
gés, na~y ingeirel; görcsös vérköhögés; csuklás, gyo1nor-görcs
csel. l<....,áJ<lalo1n nélküli, néha akarat elleni hasn1enés, typhös be
tegek vagy gyern1ekágyas nőknél„ 

lgnatia. 
A M(,kre nézve. Szokott jó kedvét vesztve, a csen

des magányt keresi; semmi sem vidít.hatja fel. Csendes 
be.lsö ep~kedés, gyakori felsohajtással. Nagy közönyösség 
m1~1den uánt, e 11iellett sírásra hajlandó kedély Ijedezés. 
FeJesség; csekélységek miatt magán kívül van; az ellen
mondást nem tűri; kiabál, sír, ha nem teljesítik kivánsá-
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gát. Szótalanság. Igen változó kedély; most víg és tréfál, 
rövid idő mulva pedig sír. 

A testre nézve átalában Gyöi1géd, ideges, csendes 
érzékeny, vagyis inkább érzelgó egyéneknek különöse~ 
használ (természetesen illendó körülményekben} Elke
seredés, epekedés, elnyomott harag, szerencsétlen szerelem 
következtében fejlődött bántalmak csillapítására, legyőzé
sére hasznos.. Görcsök, kivált harag, ijedés után. A fáj
dalmak csak érintés által lesznek érzékenyebbek. A bán
talmak szeszes italok, kávé-ivás, dohányzás, zörej által 
súlyosbulnak; ellenben enyhülnek a fekvés változtatása 
által, azaz, ha változtatva, majd azon testrészen fekszik, a 
mely nem fáj, majd ismét azon, a mely fájdalmas Ficza
modás, zúzatás, megránt.ás érzelme A tagoknak hemzse
géssel járó elzsibbadása.. Hysteria Rángások, görcsök 
(olyfélék is, melyek által a fej hátra húzatik); nehéznya
valya, piros arczczal, vagy változó (sápadt és piros) arcz
szinnel, a roham ntán sohajtás vagy mély álom. Görcsök a 
gyermekeknél kivált fogzás alatt. Merevenség. Vid-táncz. 
1 Bőr-viszketeg itt-ott ; a test fölmelegedése által az 
ágyban, vagy testmozgás után észlelhető; vakarás által 
könnyen elmuló, de helyét változtat.a, ismét itt alkal
matlankodó. 

tllmosság kivált ülésben; mély álom, de nem erősítő; 
vagy -- álmatlanság; nem tud aludni. , Az álomban nyö
szörgés, siránkozás, hánykolódás. Almodozás szomoru 
tárgyakról, sírással Rögeszme gyanánt ugyanegy tárgy
gyal van elfoglalva álmában. 

Iliz; váltóláz e következő symptó111ákkal: fázás szom
jusággal, ez után forróság szomj nélkül, izzadással, vagy 
e nélkül Vagy - átalános forróság, belsö borzadozással. 
Vagy - ar czforróság, de a kezek és lábak hidegek; vagy 
- a kezek forrók, az egész test pedig hideg.. Csak hideg 
alatt szomjas. Az egész testen hirtelen átfutó forróság; 
az egyik fül égető f. mellett megvörösödik. 

Fej-kábultság. Szédelgés szemszikrázással; tántorogva 
jár, mint a részeg Beszélés, olvasás által nagyobbodó f~j
föjás Fejnehézség; feje előre lóg, mintha nehéz lenne .. 
Nyomó f. a homlokban, va.gy csak annak jobb felén a 



262 

szemig lefelé, mintha ki akarná nyomni a sze1net; az orr 
töve fölött, émelygéss.el; egyol~ali, nyomó fejfájás, kivált 
a jobb félen, mint a szögtől Osszeszorító fejfájás. Szag
gató f., mintha f~jét szétszaggatná, hanyatfekvésben eny
hülő.. Szúró f a jobb halánték fölött. Kopogó f. a jobb 
szem fölött. Migraine.. A fejfájás szeszes ital, kávé, do
hány, zörej által nagyobbodik --·· Fej-remegés; hátrahajló 
fej , görcsök következtében 

Szem-fájás, 11yomó; mintha a szem kitolódnék; vagy 
mint a homoktól Viszketo , csipdesb f, kivált a szemszög
letekben Száraz,ág, égetés érzelme, könyczéssel. Gör
vélyes szemgyuladás. Nagyobb mérvbeni nyák-elválasz
tás; a szempillák éji összeragadása Szemrángás; mereven 
i1ézés. r1- világosságot i1e111 szenvedi Ho111ál,,yos látás. 
Fehéres fény oldalt á szem előtt. 

Az egyik fül vörös és forró A zörej kiállhatlan. A 
zene rendkívüli és kellemes érzést idéz elő.. Nehézhallás; 
a szavakat azonban jól hallja Fültömirígy-dag. 

11!·1·-fájdalom; mintha az orr-belülröl fekélyes lerme. 
Az egyik orr-lik bedugul és e miatt nyitott szájjal légzel. 
Nátha, tompa f a homlokban, föleg hysteriai izgatottsággal. 

Sápadt, piros, vagy kékes ll!'Cz, Egyoldali a,rczpiros
ság, égetéssel. Ráugások a szájszegletekbell All-görcs .. 
Az alsó ajk belső részében oly érzés, minth,a nyers, sebes 
lenne; száraz, fölrepedezett, vérzö ajkak All-midgy-dag; 
nyomó f: 

Sebféle f.. a záp-fogak-bm1, olvasás alatt Osszezúza
tás, lazultság érzelme. Nehéz fogzás a gyermekeknél.. 

Nagyobb nyálelválasztás; gyakori, tajtékzó nyál-kikö
pés; tajtékzó ozaj. Szüntelen nyákos sz;\j A nyelven oly 
érzés, mintha sebes, vagy égett volna; szúrás a nyelvhe
gyen; szintén a száj-padlaton, a fülig terjedő. 

T11rok-fájás Oly érzés, mintha czövek, vagy csomó 
lenne torkában, nyelésen kivüL Szúrás, nyelésen kivül, 
vagy folytatott nyelés által elmuló; szúrás a torokban a 
fülig vonuló. Sebféle f csak nyelésben. Összehúzó f'. a 
nyeldeklöben; az ételt és italt nehezen nyelheti 

. Kellemetlen szájiz. Savanyn, keserii szájiz. J;~tvágy
luány; különösen utálja a húst, meleg ételt, szeszes italt, 

• 

2G3 

kenyeret, t~jet, a dohányt: de ellenben kivánja a fris vajas 
kenyeret, sajtot, savany11 gyümölcsöt Vagy - jó étvágy, 
de azonnal kielégíthető; vagy nagy étvágy mellett eleget 
is eszik. Evés után oly érzés, mintha az étkek egészen fen
állanának. Tej ntán a tejiz sokáig érezhető Dohányzás 
ntán fogfájás, csuklás, émelygés Gyenge emésztő te
hetség 

llymmn·-bántalmak Csuklás, evés, vagy még ipkább 
ivás után Keserü, vagy, étel után izlö felböfögés. Emely
gés, hányás nélkül Etel-hányás közben vegyült epével 
és nyákkal. Idöszakonkint megjelenő gyomorfájás, kivált 
~jjeL Lankadtság érzete, mintha a gyomor és belek lefügg
nének Uresség e;zelme, mint hosszu böjtölés után. Nyo
mó f. Görcs·f Erintés által elóidézett fájdalom Gyo-

1 'd , , ' mor- u egseg; vagy - gyomor eges 
Égetö nyomás a májban; fájdalom a lépben, nyomás, 

vagy menés által nagyobbodó. Lép-dag és keményedés. 
. Osszezúzatás érzelme a hasban reggel az ágyban, 

i1iiritha i1el1ezet e1uelt volna; gye11geség é8 rernegés a. has
ban sohajtozó légzéssel Nyomó f., fóleg a köldök körül 
Feszít.ö f a hátgerincz folé, vagy a mellig, üres folböfögés 
által enyhiilö Görcsös hasfájás, a szelektöl eredö kólika 
gyanánt Idószakonkint ostromló hasgörcsök, frzékeny, 
hysteriának alávetett egyéneknél. Csipdesö f, menésben 
majd kiállhatlan Metsző f, hasmenéssel végzödö. Szúró 
f., a has bal oldalában, a mellig terjedö. Kopogó f. ; oly 
érzés, mintha a hasban valami eleven mozogna.. Lefelé 
nyomuló hasfájás, mintha hasmenésre késztetné.. Felpuf
fadt has; szél-kólika; vagy szúrás, fölfelé a m~llig ható, 
sok szenvedés a szelektől Az ölben oly érzés, mmtha sérv 
támadna. 

Hasztalan késztetés a szék-letételre; hajlam a végbél
szakadásra Székszorulás, meghülés, kocsizás ütán Vagy 
-- hasmenés, megelőző metsző fájdalommal.; nyákos, véres 
és egyszersmind nyákos hasmenés. Székelés alatt végbél
szakadás Geliszta-hasmenés A végbélben görcsös fe
szítés; hemzsegés; összefűző sebféle f Szúrás a végbél
ben Aranyeres f a végbélben, kivált székletétel alatt és 
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utár~) ar~~;iyeres csomó~; végbél-dag; vak aranyér, nyomó, 
sebfele iaJdalommal, ülesben nagyobb, menés által kisebb 

Ellenállhatlan, rögtön késztetés a vizelésre· vizeléskor 
~~ ' 

Sebféle f. és viszketeg a fé!'íitag elöbore szélén„ Tök
zsacskó-dag, izzadás, Felizgatott nemi ösztön szerelmes 
phantasiák, a nemi részek gyengesége mellett; férfi-tehe.„ 
tetlenség; vagy - egészen hiányzó nemi ösztön is, 

, Nőkre nézv_e Kora és igei~ „erős t~s~~i;lás; :osz szagu 
hoszám. Hós;mm al~tt ~msgorc~ok ', feJfars, szrvdobogás, 
nagy gyengeseg, elaleltsag Meh-verfolvas,. Méh-oörcsök 
„ 't, ""d 1 1 • 0 

' osszeszorr o IaJ a omma , 
Költögés-re v~ló inger este az ágyban; ezen inger an

n~l .. nagyobb.' mm él többet köhög; száraz, rekedt, tompa 
kohogés„ Mmden roham alatt midőn köhög a férfita"
ban fájdalmat érez. ' ' 0 

A lllell és légzésre nézve. Mély léo-zésre való készte
tés; sohajtozó légzés„ Midón jár, akkor'.' folakad a légzése, 
testgyengeség mellett; akadályozott légzés, mint valami 
teher által Mell-szorongás, éjjel az álomból folverö 
Mell-fájás hajolásban. Feszítö t:, ha foleo-yenesedik Nyo
mó, szúró, kopogó f., a mellnek jobbfeMn Szivdobogás 
éjjel, szivszúrással; mély gondolkozásban. ' 

Kereszt-fájás reggel, fekvésben. Metszó késszurás a 
kereszttől a lágyékon át. Hátrahajló háto-erincz.„ Nyak-
fesz; fájdalom nélküli mirígycsomók 

0 

Összevcretés érzelme a karokban· keserves érzés 
mintha a hús elvált volna a csonttól; el~sibbadás és mint: 
ha valami eleven futna a karon; görcsös rángás a karok
ban. Oly érzés a kézben és ujjakban mintha ki lenne 
íiczamodva a kéz; görcsös rángások az ujjakban„ 

Görcsös rángások a Mbszárakban Összeveretés ér
zelme a fel~ö lábszárbau, ülésben. Hemzsegés az alsó láb
szárban„. Osszeszorító f. a lábikrában, Zsibbad;\s a Iá„ 
bakhai;; ~getés, a. lábakban különösen a sarkakban; vagy 
-- a terdrg éró lmlegség; érzékeny talpak, sebféle fájda
lom1;mL Nagy gyengeségi elfáradás, mint sok járás után 
Nchez lábak; a nehézség kivált az egyik lábban észlelhetó. 
Égetü f. a tyukszemben. , 
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Jeg)'Zék. E g·yógyszer a szerencsétlen idegeseknek enyhítő, 
gyógyító fő gyógyszerei közé ta1 tozik és méltán. A betegségek, 
kivonatban ezek., Görcsök· R gyermekeknél, fOgzás alatt is; gö1-
csök méhkóros nőknél, nehéz nyeléssel, a nyeldelf összefűzésével; 
iáng-görcsök ijedés után; <lenned! hátgörnyedés. Eji belszorongás, 
egyes iohamokban, Váltóláz: szomjuság hideg alatt, forróság alatt 
semmi szomj ; vagy - foll óság alatt kéz- és lábfözás„ Olyféle fej
fájás, mintha szöget veitek volna a fej egyik oldalába (hemicranie). 
Legkisebb éiintésre (például a nyelv érintése által) növekedő fog
fájás, kiv8..It evés után, különösen a n1etsző fogakban„ Oly érzés a 
torokban, mintha czövek lenne benne„ Ideges étvágy hiány, főleg 
szomm következtében„, A hasból fölfelé tolüló gömb (globus hyste
ricus)„ Gyomor-göics, ürnsség érzetével Alhas-görcsök. Végbél
szakadás; aianyeres csomók. Méhgörcs, elnyomott légzéssel, nyo
más által enyhülő, Szülés alatt előforduló göicsök Időszakonkint 
n1egjelenő gö1cs-fuladozás; fúró f. a inellcsont alsó részében. 

Indi go. 
Átalábau: a fájdalmak enyhülnek nyomás, dörzsölés 

által Idegbetegségek Kékkór Nehézkór Idegesség, 
c~ontos, izmos testalkatás mellett„ 

Fej-fájás, oly érzéssel, mintha a homlok szalaggal 
lern1e megkötve; mintha csavar által szoríttatnék össze a. 
fej„ A fej hátsó részében forróság oly érzés mellett, mintha 
viz forrna benne. A fejtetőben oly érzés, mintha egy 
csomó hajat húznának fel 

S":agga.tás, fürás az alsó áliban. Véres nyál-kikö
pés„„ Emelygés; gyomor-nyomás; kólika Kólika haskor
gással, bekövetkezü hasmenés által elmuió ; görcsös f, a ve
sékl;ien 

Nöknél a rendes hószárn hiányzik - Szivdobogás 
Jegyzék. E gyógyszernek piimar hatása a gyomor- és alhas

idcgekre terjed leginkább. 

lpeeaeuanba. · 
szótalan
A gyer-

A lélekre nézve„ Mindent megvető kedély; 
ság Legcsekélyebb zörej által föling0reltetik 
mek sír, kiabál, sápadt arcz, hideges test mellett. 

A testre nézve átalában. Nagyobb adagban bevett 
china következményei ellen. Sertéshús, zsíros sütemények, 
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gyomorterhelés, meghülés után fejlődött bántalmak Gör
csös bántalmak, kivált hysteriában szenvedő nőknél és 
gyermekeknél . Rögtön támadt gyengeség, émelygéssel. 
Vérfolyások. Görcsök, rángások; feszes kinyújtása az 
egész testnek; a fejnek hátrahajolása; arcz-eltorzítás, öntn·· 
dat nélkül 

J,áz: csekély hideg, erős forr óság, izzadás ; szomjuság 
inkább a hideg, mint forróság alatt; mellszorongás; émely
gés, hányás, gastricns bántalmak 

Fej. Szédülés járásban, vagy ha megfordul Fejfá
jás, hányáss_al Oly érzés az agy és az egész koponyában 
a nyelvtöv1g, mintha összeveretett volna, émelygéssel. 
Feszítő nyomás a fej hátsó részében, lefelé a vállig; heves 
f a homlokban, érintés által hevesebb; szúrás a homlok
ban, szintén érintésre nagyobb. - Külsökép oly f, mint 
ütés után. 

Görcsök, rángások az arcz és ajk izmaiban 
ban oly érzés, mintha kihúznák Nyálfolyás 
orr-vérzés. 

A fogak
Gyakori 

Nagy szárazság, nyerseség érzelme a nyeidt\k!iíben; 
vagy szúrás; oly érzés, mintha a nyeldeklő dagadt lenne. 

Rosz száj-fa; édeses; keserü. Minden ételt útál G~·o·· 
111t11·romla.t sertésJ1ús, borjuhús, zsíros sütemények, éjsza
kázás után. - Emelygés; böfögés; hányás: sok nyákot, 
epét, eledeleket hány ki.. Hányás a terheseknél Hányás 
és hasmenés (cholera). Szörnyű gyomorfájdalmak Da
ganat a gyomor táján. 

llasfiijás a gyermekeknél, hánykolódás és kiabálás 
mellett Alhas-görcsök, hysteriában szenvedő nőknél 
l\fotszó f .. a köldök körül, fázással Sebféle f a hasban 
Bélgyuladás.. Szélkólika, gyakori hasmenéssel, nyugtalan
sággal a hasban.. Oly érzés, mintha a has puffadt lenne 
Zöldes, nyákos, vizforma, véres hasmenés. Hasmenés 
émelygéssel, hányással. Fekete hasmenés és hányás (fe
kete kór, Melaena ).. 

Vér-vizelés, hólyagfájdalommal; metsző f a has és vi
zelőcsőben; vizelés alatti égetéssel, keresztfájással 

'Iélt-vérfolyás; világos vérfolyás .. 
Köhögés a gégében támadt inger miatt, föleg midőn 

1 
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oldalt fokczik Görcs-köhövés fuladozással · a gyermek 
~ . b ' ' 

eo·ész teste szinte meo·merevedik, arcza kékes.. Szamár-
h~rutföle köhögés. Köl1ögés, vastag nyák-kiköpéssel, mely
nek ize kellemetlell.. Tüdő-hurut Fulasztó hurut (Er
stickungskatarrh). Vér-köhögés, mely leginkább az által 
idé~tetik elő, hogy magát megerőltette 

Jirll-szorongás ebéd után· görcsös mellszorulás este, 
' • 1 ' 1 éjjel, összehúzó fájdalommal a torokban, szrszegö legzesse 

Fuldoklási rohamok a szobában; könnyebbülés a szabad
ban. Mell-görcsök (réz- és arsenic-göztöl is). Mell-görcs 
a kisdedeknél. Zörömbölés a mellben az összegyült nyák
tól Tüdó-vértorlat (Blutcongestion) 

Elöi e vagy hátrahajló l1áti~cl'Íncz, görcsök által A · 
csipben mindenkor, midőn leül, oly érzés, mintha kificza
modott volna. .A. lábszárnkhan és lábban görcsös rángá· 
sok A lábikrában hemzsegés, elzsibbadás. Lábfekélyek, 
fokete alapzattal. 

.Jegyzf.k. ~ gyógysze1 által ezen betegségek gyógyítandók, 
kivonatban„ (Atrrlábán, é111elygésscl, hánytí.ssn.l összekötött biíntal-
111airban indikált gyógyszer az ipecacua-nhn)„ J\1éhkó1os ~örcsök, 
inelyek által a gerincz hát1agörbíttetik, az arcz-eltorzítta.t1k; kü
lönne111ü, tle kivált iáug-göl'csök a gyerrnekeknél, fóleg émelygés
sel, felkiáltással, horkoló léo·zéssel. A kütegek nehéz kitörésével 
fellépő göicsök Ideges, sa~ós szélütés (hol a cocculusrn is figyel-
1neztete1n olvas6imat). Vá.Itóláz, é111elygés és egyéb ga.stricus 
syn1ptó1nákkal; sok china bevétele után következő recidivákban„ 
Csorvás állapot~ ha:j1a111 a hányásra, (terhes nőknél is), hányás. nél
kül, vagy ny~i.k-, epe-, vér-hányás. Has1nenés, csorvás (gastr1cus) 
állapottal összekötve; choleia (első és második stádiumában} Méh
vérfolyás, görcs és gyengeséggel (terhes nőknél is) Száraz, össze
rázó görcsköhögés; görcs-hurut (Keuchhusten) nagy erőltetéss:I: 
orrán, száján vé1zik a gye1111ek. Görcs-fuladás, kivált éjjel megJc
lenő ; hi1tolen fuladási rohan1: belszorongás, homlokizzadás, felvál
tott testmclegség és hidegség, sápadtság és duzzadt kékes arczvö-
1 össég mellett. 

.Jodium. 
A lélekre nézve.. A phlegmaticus 

minden kül benyomásra, zörejre érzékeny. 
tési idö alatt lehangolt, sírásra hajlandó.. 

egyén felvidul; 
A ' ' z egesz emesz-
V áltozó kedély. 
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Nagy nyugtalanság; szüntelen jár s kel; még éjjel sem 
nyughatik 

A testre nézve átalában. Különösen hat a phlegma
ticus egyénekre.. Mercur következményei, görvély, kösz
vény ellen hasznos. Felizgatott vér- és idegrendszer. 
Sorvadás, lázzal Elsoványodás görvélyes egyéneknél; 
aszkór Csont-gör bülések. A koponyán támadt syphiliti-' 
cus csontkinövések Háj-kór (Fettsucht) Nyákhártya
bántalmak Rángó görcsök a kezek és lábakban 

A hiil' és ez alatti részekre nézve. Száraz, durva bör; 
somor Mirígy-dag és keményedés, föleg ütés után; külö
nösen nyakmirígy-daganátok (golyva) Vízkóros dagana
tok; átalános bór-vizkór. 

Nyugtalan, szorongó álom; álmatlanság 
Láz. Borzadozás meleg szobában is; fázás és forróság 

felváltva; sorvasztó láz.. -
Fejfájás, iszonyu, meleg légben, hosszas kocsizás, járás 

után; nagyobb minden zör~j vagy beszélésre. Igen érzé
keny fejf~jás, az egész test erötlenségével, böfögéssel, szem
vörösséggel, a külsó fej érzékenységével tapintás alatt 
Kopogás a fejben, minden mozdnlatnál. Vértolulás, fejfá
jással - Kopaszodás. 

Nyomó f. a szemben, mint a homoktól. Viszketeg a 
szemszögletekben. Pilla-dag, vörösség, éji beragadással. 
Könyezés; köny-sipoly A szem fehér része sárgás, duz
zadt véredényekkel van ellátva. Homályos látás; sötét 
karikák a szem előtt ; finom varrásnál szemszikrázás 
Szemrángás; az alsó pilla szüntelen rángásban szenved; 
szempilla-remegés 

Nehéz hallás gyakori nátha miatt; a jobb fülben oly
féle robaj, mintha malomban lenne; a zörej iránt igen 
érzék1~my fülek; sárgás var a fülcsiga körül. . 

Egetö folt az Ol'l'On; viszketö dag; csekély var a Jobb 
orrlikban.. Nátha; bö nyákelválasztás. 

Sárgás arcz; a sárga foltok fehérre vagy barnára vál-
toznak Eltorzított arczvonások Görcsös rángások az 
arcz.izmokban. Állmirígy-dag, fájdalom nélkül · 

Nyomó f a fogakban, majd itt, majd ott, különösen 
a zápfogakban Evés alatt oly érzés, mintha inognának 
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a fogak Vörös, gyuladt, dagadt, felporhanyodott, vérzö 
foghús; fokély a fog húson. 

Száj-hólyagcsák; bö nyákelválasztás, mercurialis sze
rek ntán is; szájfekélyek Vastagon bevont nyelv.. 

Osszefüzö f a tol'okban; ivásban a nyelés gátoltatik 
/ Káparás, égetés a nyeldeklöben. A nyelcsap hosszabb és 

dagadt. Chronicns tultengése a mondoláknak; makacs 
mondola-lob, daganat 

Sós, keserü szájíz. Kevés, vagy igen jó étvágy; vál
tozó étvágy Ebéd után gyengeség és átalános roszlét. -
Gyomor-égés; émelygés; hányás, mely által sárgás sós 
anyagot, vagy epét hány ki. Gyomorfájás, felböfögés ál
tai elmuló ; gyomor- és bélfájás, gyomorfájás, epés ürülé
sekkel. Minden étel ntán nyomás a gyomorban Gyo·
mor-felpuffadás, teliség. Gyomor-melegség, égetés Gyo
mor-lob; fekély 

Nyomó f a májban, tapintás alatt; lép-f , nyomás 
alatt; lép-dag és keményedés 

Has-fájdalmak, mint a fodormirígyek gyuladásától 
Kplikafö.le f.; metsző f. a köldök körül; alhas-görcsök. A 
fájdalmak leginkább evés után megujulnak Az alhas0 
szerné1em-cso11tok, vizelö-hólyag, a tökök felé nyomuló f 
Has-korgás; a szelektől eredő bántalmak; felfüvott, feszes 
has. Has-vizkór.. A szokott sérvkötö által gyuladásba jö 
a sérv helye. . . , , . 

Rendetlen szek; maJd makacs szorulas, rm\Jd heves 
hasmenés. Gyeugítö hasmer1és; hasmenés heves fájdalom
mal ; vizeuyes, nyákos, vérrel vegyes, genyes, büdös has
menés, csipdeséssel a köldök körül Viszketés, égetés a 
végbélben. 

Inger a vizelésre minduntalan, csekély iirüléssel; el
nyomott vizelés; vagy - nagyobb mennyiségü vizelés 

A jobb tiik dagadt, fájdalom nélkitl; a tökzsacskó fölé 
ernszkedii nyomó f Prostata - dülmirígy - daganat 

A uőkre nézve. Ezen szer használata mellett a pete
fészek -- Eierstock - vizkór elenyészett; rákféle tünemé
nyek a méhben javuló állapotba hozattak Méh-keménye
dés.. Heves vérfolyás. Hószám előtt fojforróság, szivdo. 
bogás, feszesség érzete a torokban, megvastagodó nyak; 
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hószám alatt az elöbh említett tünemények elenyésznek; 
hószám után szivdobogás. Fehérfolyás, tisztulás alatt leg
erósebb, csipósége által kisebesíti a czombokat. Lefüggő, 
hervadozó emlők Az emlók teljesebbek, a mint a nyakmi
rígyek (golyva) teriméje kisebbedik 

Gligc-fájdalom, megkeményedett nyák-kiköpésseL Re-· 
kedtség, reggel, lprácsolással, mély hanggal; szüntelen 
harácsolás kivált reggel, mintha valami idegen test feküd
nék a gtígében. Igen bő nyák-elválasztás; húzós nyák, 
szüntelen harácsolássaL Köhögés, sok nyák-kiköpéssel; 
mell hörgés az itt összegyiilt nyáktól; véres nyák-kiköpés 
Tiidó-gümö-kór elsó stádiumában (azaz láz nélkül}. 

A mell és légzésre nézve Nehéz légzés; mellszornn
gás; fuladozás. l\follgyengeség. Szúrás, nyomás a mell
ben Erős szívdobogás, szinte látható és hallható; sziv
túltengés. 

Nyak-f, csúzos; golyva; néha fájdalommal és kcménye
cléssel. l\1irígy-daganatok a nyakon és hónalyon; mirígy
kcményedés. 

Hideg kezek; kézremegés annyira., hogy semmit sem 
fógl1at. 

A lá!lsz:in1k vizkórnsan vannak megdagadva; nehezebb 
mint az ólom. Fehér-térd-dag; gyuladós térd-dag; vizkó
ros té1 cl-dag. Láb-dag, vizkóros. Görcsök a lábban; ín
ugrándozás. Láb-izzadás, oly m ós, hogy a bórt föleszi. 
Nehéz hí bak, mint az ólom 

Jegyzek. Na.gy adagban használt. 111c1·cu1 által okozott bajok, 
111irígy- és nyákhá1tya-bántaln1i1kban spccificun1 a jo<l, vnlan1i11t 
csont-betegségekben is; gö1 vélykó1·ban a ba1yta-\-al vetélkedik. 
Különös említésre méltók e betegségek. Tultengések (hypertrn
phien) Syphilis, tultengéssel; felc111elkedett buja.fekély, szalo111uí.s 
alapzattal. IIiganysenyv (n1ercurialkachcxie); higuny-sorv (tabes 
1nerc_.) Nyá.khá1t-ya b:-intahnak; különösen az 01r-, fiil·· (eustach 
kiirtJc), gége-, vizelctcs6-, n1éhhiivcly-nyá.khá1 tyájának kata1rhalis 
állapota, láz nélkül. Fülzugás és nehé~hallás: gyakori nátha, vagy 
katanhalis to1ok-loL következtében .. Ali-mirigy-dag; fültőmüígy
lob„ l\fakacs 1nondola-dag, to1okgyula<lás utá.n; chronicus túlten
gése (hypc1t1ophie) a niondoláknak, 1\ryon1ó, szÚIÓ ináj~.fájdalmak; 
máj-d;:ig, keményedés. Fodo1 miiígy-daganatok. Hugyszervek bán
talmai.. Légcső-betegségek: idült katanhus, légcső- vagy tüdő-
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vészre hajlandóknál. C1oup (aconit ut~.n).~ Tüdőgyul~dás lef~,lyH.sa 
1 tt fenyegető tiidéhnálasodás (hepat1sa.t1on). ICerr1eny e1nlo.-cso

~16k; sebhedt csecsbi1nbó, görvélyeseknéL .. ~ tüdőgümő-kór (~u
beiculo~is) első stádiun1ában hasznos. Go1velyes té1d~g;yulad.a.:; 
felfakadt té1d-daa, melyből eleinte jó indulatu geny, kesobb vila
gos sá1·ga, savós

0 
folyadék szivárog; fehé1 té1d-dag~na~. Ide. ta1-

toznak még a: vizkói, t01pid jellemmel; pete\~sze~-v1zkor (hydiops 
ovarii); syphiliticus csont-kinövések A ha.i-ko1 ban (Fettsucht) 
ki.Sérletre inéltó„ . 

Kali carbonicum. 
A lélrkre nézve: exaltált, vagy lehangolt, változó ke-

dély-állapot. „ , 

· A t~stre nézve átalában. Nagy haj~am a megh,nlesr~ 
Vérr)ezsgés bnzogás, fejforróságga.L Erezhetó üterveres 

' ' l'l „b · Nagy vven-az egész testben, meg a vastag a JUJJ a;1 IS. , oJ 

oeség; aléltság. Görcs-10hamok; rángasok az rz1;1okba11, 
~égtagokban Reszketés; remegő bágyadtság a vegtagok
ban ; azonnali elfáradás 

1 Száraz, izzadásba nem jöhető bőr. Viszkete,g majd 
l"tt mai"d ott· szúrás az evész testben, foleg az agyban; 

' ' ' " ö 1 ' t' égetés, 'majd itt, majd ott; kiilönföle helyeken o Y, ege e~, 
mint hólyaohúzó tapasz után Itt-ott támadó csarnok: M1-
l ·t'O'y-'aO''ll1'ttok Sömör. Vérző fekélyek. Bőr és has-v1zkm · 

b Uc'b'- < • , J" t•· 
· Különféle bántalmak által háborgatott :1lo111, JCSZ o, 

andalgó, nyugtalanító álmodozás , , 
• •1' z Este felé borzadozás, lefökvéskor; forrósag, 
lilH •• . 1 , k r l 1 

szomj nélkül elmuló. Este folé nagy fázas, lefe ve~i·e '.'.'.sz-
tetö.' e mellett émelygés, hányás, mell-görcs egcsz ~JJen 
•Í t, ~yakori fajizzaclással , Eb~~ _előtt, láz nagy, fm:r~~ág: 
fojfajással; szinten este fel~ EJr izzadas; a test felso rnszc 
izzad · hideg izzadás az cg esz testben 

F1~j-szédülés, kivált ülésben i f~l, hog.l'. leesik; h~. fej~t 
forgatja, igen szédül ~l;~~~t1 ~ntndat,at ; uem eszme] 
Fejfájás, kocsizás alatt; feJfa_Jas, emelygcsse!, '.'Pe-, u.yák: 
hányással Fejnehér,ség elöl; hátul a nyakszirttg, a feJne1' 
háÚahanyatlásával _Nyomó '.'. a homlokb~n, e m:lktt a 
viláaosságot nem túrr; nyomo f a halánteko,kban, ,1 s~e
mel~ fölött; az egész fejben f átalános borzadalylyal 1 e-
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liség érzelme. Sz{uó f. a homlok, halánték, a fej hátsó 
részében. Kopogó f elöl. Vértolulás, vérpezsgéssel az 
egész testben Fejforróság; átfütó melegség; égetés. Oly 
érzés, mintha valami mozogna a fejben; vagy mintha va
lami szétvált volna a fejben. Fejzúgás. - Külsöleg rán
gások, melyek által a fej balra rángatik. Viszketeg; kü
teg; a homlokon sárga, lehámló folt; a foj jobb oldalán fáj
dalmas csomók; varas fej.. Kopaszodás. 

Szem-f mozgásban Oly érzés, mintha befelé nyom
nák a szemet. Szaggató f éjjel. Szúró, fekélyföle f Visz
keteg, égetés a szemben. A szem fehér része gynladt; 
gyuladt pillák; szem-dag,. A szempillák összeragadnak 
kivált a szögletékben. Osszeszáradt nyák a pilla-szörök
ben, a szem nyomó fájdalmával. . Szárazság a szemben, 
égetéssel Szemkáprázás a világosságtól. Mereven nézés; 
akarata ellen egy pontra függeszti szemeit. Fekete pon
tok, foltok, különféle szinek, karikák, szikrák a szem elótt; 
oly érzés, mintha be lenne hálózva a szem. 

Fül-fájás, szaggatás a fül bclsö részében is. Szúrás, 
viszketés, csiklándozás a fülben. Fiilt.irnirigy-lob; daga
nat Bedugulás érzete Fiilesengés, zúgás, éneklés 

Orr-égetés, füleg a hal orr-likba11 Vastag vörös orr. 
On hegy-dag Sebes, varas orrlilrnk Erös nátha. 

Arcz-forróság és pirosság, hideg lábak Duzzadt, rezes 
arcz. Húzó f az arczban. Arcz-dag fölcg a jobb oldalon; 
szúrás és szaggat{tssal Falrndékok a homlokon. Szeplók. 
Száraz, durva bür az arczon. Felsö ajk.dag; fölrepedez,ett 
ajk; '\jk-l,1ólyagcsák, fekélyek, vrirn k; lehámló ajk-bör All
görcs. Allmirígy-daganat 

•'og-fájás minden reggel, evés álta.l nagyobbodó Fog
fríjás csa.k evés alatt; lm. vizet vesz szájáha; ha hideg lég 
éri a fogakat; fogföjás arczfr\jással Oly érzés, mintha a 
likas fogakl1an valami idegen test. lenne, csak evés alatt. 
Szaggató f a fogakban és alsó állban. Szúró f a metszö
fogakban ; égeti\ szúrás kivált éjjel. Viszketés a fogakban. 
Inogás érzelme. Gynladt, dagailt foghús; hólyagcsák a 
fog húson. Foghús-fekélyek 

Szaj-büz reggelenkint l\fogakadályozott 
puszta nyelés is nagyon nehéz és fájdalmas 

nyelés; a 
Oly érzés, 

1 

2i2 

mintha valami idegem test lenne a torokbaJJ Nyák-gyülem 
a torokban 

Sziíj-iz rosz, savanyn, keserű; csekély étvágy; a tej 
nem ízlik, a kenyér nyomja a gyomrot. Igen kivánja a 
sava11yut; az édesség után is vág:yódik. Evés11él é111el,Jr
gé~; evés 11tá11 áln1osság, tcliség érzete a gyo1norban. 
Gyakori émelygés, felböfögés; csuklás; gyomorégés; há
nyásra való inger; hányás. Nyomó f a gyo11101'ban, folbö
fögéssel; nyomó f mint a kötő! reggel felébredéskor 
Görcsfájdalom, a nyelcleklöt is összefűző. Gyomorgöcs 
minden étel, ital után; a rnhamokat felböfögés követi, 
mely által enyhülést érez. J\Ietszö, vájó, szúró, kopogó, 
sebféle f Kii! érintésre igen érzékeny a gyomor. 

Nyomó fa máj-ban, kivrrlt menésben.. A lépben szag
gató, szúró f, mely által a légzés is akadt\lyoztatik. 

Nyomó f a lias-ban Csipkeclés a köldök alatt Met-
szü f, mely mi~tt hasát összehuzza Szülfájdalomhoz ha
sonló kólika. Egetés a köldök körül; vagy -- hidegség 
érzete a hasban, mintha hideg viz folydogálna a belekben 
(Hvált tisztulás alatt} Oly érzés a hasban, mintha tele 
volna vizzel, leginkább a jobb oldalon. Hasvízkór. Fel
fnvott, feszes, kemény has Sok szél a hasban. Szél-kólika, 
a szelek megindulása után enyhiilö A jobb ölben oly ér
zés, mintha dagadt lenne. 

Gyakori késztetés a székre, de mindenkor csekély 
szék Ki nem elégítö székelés Lomha végbél, nehéz szé
kelés Vagy hasmenés, megelózö hascsilrnrással, mely még 
azután is tart; büdös hasürülés; nyákos, véres szék; ge
liszták; szttlaggeliszták Székelés elótt bclszorongás; szé
kelés alatt az öl felé nyomuló fájdalom, gyomorgfücs, 
émelygés, hányás, ez elütt borzadozás, ez után pedig bel
szorongás, forróság, végre székletétel; székelés után vég
liél-erőltetés vagy égetés Végbél-viszketeg, hemzsegés, 
égetés. Az aranyeres csomók megdagadnak, kidudorod
nak székelés alatt; aranyeres vérürülés. 

Többszöri késztetés a vizelésl'e éjjel, nappal, késedel
mes, lassu iirüléssel; a vizelés ntán még néhány cseppek 
jönnek Hólyag-takár (Blascnkatarrh) A hólyag és vi
zelo csi\ben mctszu f. 

Artnnti fT:ls0nsz G~ Ól!y I 1.8 
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Tök-dag forrósággal; oly f a tökzsacskóban, mintha 
összezúzatott volna. Felizgatott, vagy hiányzó nemi ösz
tiin. Erectiók éjjel görcsös fájdalommal; vagy - nincse
nek erectiói. Pollutiók felizgató álmokkal · Közösülés, 
magömlés nélkül; közösülés után átalános, de leginkább 
szem-gyengeség 

A nöi nemző!'észekre nézve: szaggatás, viszketés, ége
tés, csipös f a szemérem-testben Kora vagy késedelmes . 
hószám; éles havi vérfolyás, a külszemérmet kisebesítö 
A hószám elött gyakori borzadozás, remegés, alhas-gör
csök; többszöri forróság, szomjusággal, nyugtalan álom; 
hószám alatt fejfájás , hányás, hasfájás, bágyadtság, ke
resztfájás, nyugtalan álom; hószám után gyomor görcs és 
hidegség érzelme a gyomorban. Fehérfolyás, mint a sár
gás nyák, a szeméremtest viszketése és égetésével. 

A torok-ban oly érzés, mintha valami test lenne a 
torokban; rekedtség; csiklandozás, hemzsegés, harácso
lásra, köhögésre késztetö. Görcs-köhögés, ökröndözésre, 
hányásra ingerlö. Véres nyák, geny-kiköpések. 

RöviJ légzés, mell-szorultság, reggel: mellszorongás 
](ell-fájás, kivált ha beszél. Mell-gyengeség. Légzés alatt 
nyomó f kivált a mell jobb oldalában. Metsző f. a mell 
alsó részében; szúró f; sebféle f a hónaly alatt. Fekélyes 
tüdovész Erüs szívdobogás vérpezsgéssel, reggel fölébre
déskor; összeszorító szivfájás Viszketeg a jobb emlüben; 
küteggel; mely csak dörzsölés által tünik szembe. 

Heves kereszt-fájás, terheseknél, vagy esés után. Hát
fájás; szúró, nyomó f. kivált a vesék táján; hátfesz.. A 
lágyékban oly f, mintha itt a hús szétveretett volna. 
Oly f a hátban, mint nagy teheremelés után; ficzamodási 
f a vállban. Nyak-fesz. Kemény állmirígy-dag; hónaly
mirí o·y-dau b b 

Szúr ás a viíllak-ban; szaggatás a jobb vállban. A ka
rok elzsibbadása, kivált nagyobb mozgás után; vagy éjjel, 
fokvésben; vagy reggel az ágyban, mintha meg lennének 
merevedve, a kezek is érzéketlenek Szaggató, húzó f.. a 
könyökben, al-kar ban a kezek felé.. Fájdalom a kezekben, 
lw valnrnit meg akar fogni. Kéz-zsibbadás Kéz-1emegés, 
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midön ir. Fölrepedezett, durva bőr a kezeken. Szaggatás 
az ujjak izületeiben, vagy a körmök alatt, a mutató ujj 
hegyében Szúrás a jobb kéz ujjaiban,, vagy a mutató l\ij
ban Fekélyféle f. az ujjak hegyeiben Egetö f az ujjakban, 
mint az égö széntöL Sebféle f a körmök alatt. Görcsös ki
és befelé huzatása az ujjaknak reggel az ágyban, rákövet
kez6 zsibbadás, nehéz mozgatással. Varrás alatt njj-rángá
sok Az ujj-hegyek zsibbadása reggel az ágyban Bénulat 
a hüvelyk-ujjban, a kötéstöl A körmök környezetén égetö 
f. A mutató-ujjon olyféle gyuladás mint a körömméreg 

A csi11-ben egyszersmind a térdben szaggatás I:emzse
géssel, ülésben. Nyomó f. az alsó végtagokban, mmtlrn a 
csontokban fészkelne; oly f mint ütés után a szárban, já
rás, tapintás alatt. Éji szaggatás, föleg a folszárban tisz
tulás alatt Éget<l f, nyugtalanság az alsó végtagokban 

Nehézség, elzsibbadás, bágyadtság, nagy erőtlenség, 
feszesség az alsó végtagokban. A felszár izmaiban rángás; 
ficzamodás f, ha felkel az ülésböl. Húz<l, szaggató f a 
cs('ntokban ; szaggatás a lábikrában vagy a sz~1;'csontban 
A lábakban feszítő f.; nyomó fa sarkéstalpban,Jarás alatt; 
szaggatás a bütyök körül, vagy a láb belsö részében. Hem
zsegés a talpban. Lábzsibbadás. Hideg lábak az ágyban 
Lábizzadás, ha büdös is. Lábdag. Szaggatás a vastag 
lábujjban; szúrás annak hegyében; fagydag, gyuladt; szúró, 
metszö fájdalommal. A vastag lábujj körme ugy faj, mintha 
a húsba akarna nöni. 

Je•i·zék. Legkitünőbb sikerét e szernek e következő körülmé-
e H ' ~ l"" nyek és betecrségekben észlelé I-Iahne1nann. aragossag, ie IJC-

dezés., Fejszédelgés, tánto1gás, nyon1Ó f. a fej hátsó iészébcn, 
vé1to1lás Sze1nkáp1ázás a világosságtól. Evés után kellemetlen 
teliséo· a O'yo11101 ban. ICorg{1s n szelektől. Végbél viszketeg; vég
bélfá.jdalo1~~ a terheseknél. Csipős viszketés a női ne.1nzőrészek
ben · Lefelé nyomó hasfájdalom; heves keresztfüjás föleg tc1hes 
állapotban. A terhesség első felében jclcnkező hajlam az abortusr~ 
Csekély havi tisztulás. Mellhártya-lob; vagy tüdőgyuladás ( acomt 
után) Mell-szűkület; éji köhögés, genykiköpéssel; nyákos, vagy 
fek~lyes tü~ővész, (111~Iy ,~!len soha ki nem hagyá !'l:ahnema'.'n.a 
kah ca1bomcumot). EJ1 faJdalmak a végtagok csontJa1ban„ Budos 
Iábizz[jdás. Átalános éji izzadás; hideg izzadás az egész testben. 
Hűdések, ,agyis bén;,latok (hol a causticummal működhetik) 

18" 



Kreosotmn. 

A lélekre néZ>·c Levert kedély ; meg szeretne halni 
... ~ zene 11all{~sa és hasonló érzclgéselz befol3rúsa alatt, vissza 
11e1n tartl1a~1a inagá.t a sirástciL IIa.ragosság, sírásra ·való 
hajlandósággal 
. , A., test,r:e nézve ~:~l~~an. Görvély Sebfölc, vagy 

fekclyfcle fuylalmak; e.ir fa.idalmak; összcvúetés, zúzatás 
érzelme, lökü fájdalmak, vagy mint hosszu szaladás után· 
lük<i fájdalmak éjjel az álomb~n, az egész testen M Nag}' 
nyugtalanság a testben, lm nyugalomban van.. Vérfol)~!i
sok a test különféle szerveibüL Jó és rosz inclulntu o-enye-
clések." R'.1kfelc fekélyek Csontszú. 

0 

· 

, Bo1•-v1szk:cteg egész dühösségig, égetü fórrósággal az 
c~csz testben; eg~sz éjjel nem alhatik miatta.. Ki\teg; 
holyagcsák; fa~aclekok (Pu,steln); sö~11ÖJ, korpaföle vagy 
gcny9clo, az egesz testen Iztapló (Ghedschwarnrn) 

•\lmoss:íg, mincluntalani ásitozással · e mellett rothadt ,.. ' , ' 
~za.JIZ, ro~z ct':~gy; szol\:ásn cllc11 sokat alszik. \T agy -
almatlansag; enel nyugtalan; nem tud aludni; sok álnrni 
vaunak; reggel, ha fölébred, sohase alussza ki mao·át 

1 ' A . ·1 "' ,az. rnrnt nyugsz1 ,, nzonnal fázik. Részletes fö-
z~s a m_eleg kályha mellett is. Hideg és meleg felváltvn 
hyako1:1 íltfutö ~orröság, körülírt arczpi:ossággaL 

Fe,1-szedelges; reggel nz utczán szrnte tántorog· foj. 
föjús, áhr~~~~ággal,. mirnlcn lelki indulat után.. Kifofo° nyl>
mnlo fe.Jfa:J>Í.S, mrntlrn a homlokon min<len kitolódnék 
Huzö fojfájás, a szemek ilsszehnzatásával, n jobb homloktöl 
az úl,lig Rángó fojföjás Szaggató fojföjás, sinís és !mm· 
g_ossag~al Szúró f a jobh lrnlántéktöl az állig, fogakig. 
hopog<: f a homlok táj:\n -- Kiilscileg fökélyföle f ; ko
paszodas 

Viszkctii, esipdesií ±. a szemben és pillúkbau, dörzsölés 
ált:il a pillák mcgviiriisödllek, késiibb a hör lehámlik 
l:fo1·rösúg n sze111ekbe11 ÖR k:ö11yezés ])agnclt pilla,szélek: és 
cz,cknek:. összeraga?ása. _. l(ön:yezés; n kö1131ek: fo1rók, esi
posc;k mrnt a S<ís v1z Homályos látás, mint fátyolon át 

Szúrás " kii! c\s lwl fülben, mintha t1\ve.l sznrkáln{ik 
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Viszketeg a. fülekbell, egyszersmind a. talpban. Nedves 
sö111ör. Fü1-gy111lndás k:iilsüleg éget<'l forrós<ln- és f:'. d 
lommal b aJ a-

Rosz büz az on-bol Vérfolyás llagy mérvben; vas-
tag, fekete ·vér Réz-orr Nag3r uátl1a, tiitiszcntésse] 

Szaggató !. a jobb arcz-ban, az álltól a halántékig, fü-
lig: \.rcz-küteg, de kivált a homlokon Szárnz ajkak; a 
folsü ajk-bür lehámlásával 

Húzó fa fo~ak-bau a halántékig, oly érzéssel, mintha 
a. fogak hosszak lennének és helyök böl kimozdultak volna 
Sülyös foghús 

Kaparás, fojtogatás n 11yl\ldeklllbe11; uyomö f a jobh 
oldalon, riyelés alatt 

Vizrák (Wasse1 lnebs) a száj-ürcgbeu. Süly (Skorbut) 
Sc1111ni sz~ljiz; i11i11dcll szaln1t~izii ICese1 ü szájiz. Sa

vauyu folhlifögés, vagy iires Ern,clygés a terheseknél, 
k.öpk.ödéssel Fo,itogatá'.-'. i cggel. J~dcses ·viz-háD3rás 1 eg
gel éhgyomorra .e\. s"nosb ruhát uem türi. Fájdalmas 
1cL~1nénység 11 gyo11101 111cllett l(üke111 ( scirrh us) vngy 
g,yo1no1-1úlc ()rri:Íu, szájá11 ö111lik a v8r 

A n1új-ba.11 nyo11H), szí11 ü f„, vagy n1i11t lökés utáu, teli
ség érzetével; ruluíját fel lrnll ol<lnnia. Fájdalom a lépliu1. 
ha felkelés ut.lÍll azomrnl leiil; rnirnlell kiilnymnás ut:ín 
érezhetö f 

lfas-f a köl<lük kör iil, rniut rn\lrn s:1vauyu eledel utlÍn 
Összehúzó, kapkodó f a köldök körül, fokélyfölc fájclaloru
rnal uz egész lrnsball Sziilfüjdalmaklroz lrnsouki föj<lal0111, 
luu:;ztalau Icésztetés:-;el a vizelésre, i11ely végru csekély lJll~Iv
lJen, égetö iirüléssel hekiJvetkezil{; u1iuclu11 negyed vng;r 
fél cini.hm1 rncgujul a U1jdalorn J\fotszö i rniutlw has111c--

' 1 ' t t ' ' ·1 l " 1 1 't s ' ' j 11es1 e e esz e ne e.s 1 ye11 cor os:~:zc 1uzza utsn . z11ro a 
kiil<lök kiiriil, mcgakarlályozott légzéssel Fckélyfök i 
n1ély 1égzés alatt l:f{tj<lal1na~ hidegség n. hasha11, k:evés 
vizeléssel Felfovott, foszcc; has. A lágyékbt111 feszíti'> f; 
sz1lr~í..s ::Lí:í oldalban n ezornbig le±Clé; g,yakorí lftgyék-í. a 
jobb oldalo11, a tökzsaeskóba eieszkediJ 

. llemle,tle11 sz~lí; székletétel, csak rniwlc~1 3, 1 11ap és 
pedig ke111eny, szaraz; vagy -veres 11as111eneselc 

J(e-vés viz~~ii~s; vag~y -- gya.ku1i é:<:i hö vizelés, 111ég l·i-
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jel is; \ izelés nyomó fájdalommal a hólyagban, mint ter
·~es állapotban ; r eggeltöl délig majd minden fél órábán 
~el~ vizel;üe, mire oly gyorsan ingereltetik, hogy alig van 
rdeJe elkeszülni. 

A nemzŐ-l'észekre nézve. Görcsfüjdalorn a női sze
rnéremtestben; vakarásra késztető viszkete<Y a méhhüvely
ben .. ~ekélyféle f a méh n.yakában közösülé~ alatt; kemény 
csomo a mehnyakon. Meh-szakadás.. Kora és hosszabb 
időig tartó hó szám , bő vérfol yássaL Hószáin előtt nehéz
hallíts,, üres föl böfögés, va151 ;1yák-hányás, pu:ff~dt has, nyug
ta~ansag;. hó~zán~ alatt feJzu~ás , vagy oly erzés a fejben, 
mmtha krfele preselnék, nehez hallás metszö f: a hasban 
s.zúró f a mell alsó részében; hószám után alhasgörcsöl~ 
főkép az ölben, erőltetés, nyomás, mintha ismét kezdődnék 
a hószám, összehúzó f. a méhhüvelyben, bekövetkező fo. 
hérfolyással Fehérfo.lyás nagy gyengeséggel :Émelygés 
terhes állapotban; haJlam az abortusra.. Szúró f az em
lőkben. 

Kapará~ a torok-ban, dnrva hang; köhögés, mely ízet
len, hamuszmil nyák-kiköpés által megszünik. Köhögés 
este az ágyban, a gégében létezó Ílwer által előidézett. 
Fiityülö száraz köhögés, vizelésre valÓ késztetéssel has
összerázatással; görcs-köhöaés hánvásra való üwerr~l .col· 

• b ' J ( b ' 1' ' -
togatással; kaparással Járó köhögés, vastag nyák-kiköpéssel 

Nehéz és s~o;,ongó légzés; rövid légzés. Wiell-nehézség; 
mell-nyomás kivalt a mellcsontban mintha a melleson t , ' vagy az egesz mell be lenne nyomva Nyerseség érzelme 
az. alsó n;ell-r?s~ben; égetés, a mell közepétöl föl a torokig, 
mmt pálmka-1~as 1_1tá1;, ar?z-for16ság és pirossággal. Szúró 
f a n;ell ,Irnzepen, nmet a Jobb hónalyig terjedó; a kar föl
emelese altal legrnkáhb nagyobbodik a fájdalom.; vagy -
mell-szúrás a bal oldalon, innét a jobbra. átmenő érezhe
tőbb akkor, midön az ágyban megfordul; szúrá~ a jobb 
o_ldalo::,. mepalrn,dályoz~tt légzéssel, néha a vállig menö; 
tob?szor; kes-~zmás. a Jobb mellben, qjjel is; enyhlil, ha 
kezet erosen ranyom.ia Tüdó-genyedés Szivszúrások -
K~ils~leg, szúrás a bal emlőben, mint egy éles késsel, in
net igen gyorsan a jobb emlóben, a has jobb oldalában 

• 
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érezhetö, a czombig, lábig terjedő Szúró f. a bordák közt, 
fökép nyugalomban Emlö-bántalmak; mell-rák 

Rcreszt-fájás, igen étzékeny, nyugodt állapotban, eny
hül mozgásban; oly f, mintha a kereszt össze lenne törve. 
Szülfájdalrnakhoz hasonló fájdalmak a keresztben, nyomó 
fiijdalornmal a hasban a szemércmtestig, czombokig lefelé 
e1'eszkedö, belszorongás és az egész test remegése mellett. 
Hát-f. éjjel; nyugalomban nagyobb. A vállak közt húzó 
feszesség, vagy oly f a vállakban, mint ütés után Nyak
rnirígy-dag 

A karok-ban szúrás, mely a vállaktól kezdve az ujja
kig terjed; kézforróság, hemzseg és akkor, midön megszü11ik 
a szúrás; erötlen, érzéketlep kézujjak, kezével semmit sem 
foghat meg A felsö karban oly érzés, mint ütés után 
Az alsó karban húzó, göresféle f az ujjakig; kezével nem 
foghat. Fölrepedezett bör a kezeken, melyek egészen 
megmerevednek Az ujjak elzsibbadása Oly érzés a hü
velykben, mint megrántás után 

A felső lábszá1·ban oly f., mint esés, ütés után; átható 
itángás a bal szárban nyngalomba.n; oly f , mintha rövid 
lenne Az a.lsó lábszárban kopogó f., a talpban is érezhctii 
A lábakban kifolé csavaró f., kivált nyugalomban Siag
gatás, szúrás a sarktól a talpon át a vastag lábujjig este, 
mig el nem alszik; égetés, égetö viszketés kivált a talpban 
Láb-dag; vizkóros dag. 

Jegyzék. Az imént kórjelileg leii t k1eosot alkahnazllsa, kivo
natban ezen betegségekre vonatkozó egyéni esetekben lehet siker
teljcs. Ide tartoznak azon kó1esetck, inelyck a tenyészetnek (ve
gctatio) sinlődő a11apotá1a, a jó nedvek és az életerő szcgénységé1e 
1nutatnak; ennélfogva ide tartoznak inindcnne1nü gonosz nyá.kfo
lyások, gcnyedésck, fekélycdések, kütegck, iothasztó jclle1nü vé1-
zésck„ ICülönösen: rothasztó betegségek; fene (gangraena); fek
scb (dccubitus), inind az akut, inind a chronicus nyavalyákban; 
aszkór; bélfekóly; büdös hasüiülések, az életerő ki1nerülésévcL 
1~assiv vé1zések 'a test 1ninden üregéből. Gonosz indula..tu fehé1-
folytls; méh-rothadás; méh-keményedés, -rak Gyomor lágyulás. 
I-:Iugy-á1 (Diabetes); hugy-ta.1thittlanság. Tüdő-gümők:ór Skor
but Fogfájás c.riös fogakban. Evedő, rákféle fekélyek atala
ban. F<tgydaganatok 
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Lachesis. 
A lélekre nézve. Lomhaság; beszélni is lusta. Min

dent fekete szinezetben lát; nagy hajlam az epekeclésr<c. 
Kornorsáo· · életunottság Beteges állapotban igen tünö
clik a bet~iség kimenetéről; tnlságos panaszolkodás, érzé
kenység a betegségbc;1, ~izalm.atlans~g; ~yanu~ít,ás Sz~
ielemféltés. Nagy reszvettel viseltetik mrnclen naut; szi
vesen közöl mindent, mit csak tucl; társalgásban egy tárgy
ról iögtön a másikra ugrik. Gyenge emlékező tehetség; 
azonnal mindent elfelejt. Elmezava10clás nagy harag, vagy 
sok tanulás, méitéktelen ivás után, Zavart állapotában 
azt képzeli, hogy örökre el van kárhoztatva. 

A testre nézve átalában.. Leginkább melancholicus 
egyéneknél különösen hasznosnak látszik a lachesis. Nem 
kiÜönben a nölmek, kivált a hószám kimaradása idöszaká
ban elófoiduló bántalmakban. (Egyébii ánt kedvezö kö: 
rülményekben másoknak is segít eróteljesen.) Tavaszi 
idöben, meghüléstöl, sok meréurtól származott bántalmak
ban. Búsulás, epekedés szülte szenvedésekben,. Oly faj
dalmakhan, melyek egy iészról a másikra mennek á~ és 
leginkább elóbb a bal, aztán a jobb részt ostromolják. 
Gyakori ájulás. Rángások borzasztó kiabálással; mere
vedés; göicsök a gyermekeknél Nchéznyavalya: roham 
clótt minden csclekvényeiben zavarodást mutat a beteg, 
vagy szédeleg, foje füj, arcza sápadt, böfögé~e van; vagy 
külöuös érzést tapasztal torkában; roham utan mély álom, 
sok nyák a száj és torokban (A nehézkór kiirtására szol
gáló szerek közt különös figyelemre méltó az ignatia.) 
Csollt-föjdalmak. Bénulatok; egyoldali (jobb vagy bal) 
béllulatok. U gy lMszik, mikép a gntaütés után fo,Jlüdött 
bénulatokban, a bal oldalra müködik leginkább. Nagyob
bak átalában a füjdalmak nedves idöbcn, vagy nyugalom
ban (Ezen gyógyszer vah1mint több más orvosságnak ha
t>Ísa is mcgzavartatik szeuvedélyek, különösen harag, epe
kedés áltaL) 

A hlirre és az ala.tt lcvii részckic nézve. Viszketeg, 
mint a lmngyáktöl is, fökép a háton, a czombon vagy ka-

f 
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ron; szúró viszketeg különfüle h,el.yek~~:; bör-,égetés, kivál~ 
éjjel. Kütcg, csiklándozással, lnvalt CJJCl az agyban; apro 
csomócskák az eaész testen, kivéve a mellet, arczot és hast; 
köleshimlö az egész, testen; apró, vörö.ses sömörföle küt,cg 
az mezon, nyakon es karokon Sz;mo~cs a kez~ken.. ~ ~
kolvar Rühféle küteg a kezeken es laba~on, egeto. ~rsz
ke'téssel. Sárgaság Arcz-orbáncz Skarlat, nyalmnngy
daggal. Nyirk-daganatok Az ~gé~.~ te~t ,megdagad; a 
mell és has mintha daaadt lenne cs ~JJcl erzekeny ; a meg-

b . f'' 'd 1 , l' harnrJott testrész meü"daaad ayuladt, nagy aJ a om es az 
ő b 'e, • , 

mellett; fon e a megharapott 1 észben ; ugyan ezen re sz 
i1agy vérzése; kigyó (vipera)-harapás után „ kö~etkezett 
iiaay dag émelyaésscl hányással, nagy szomJ.Jal es nyelv-

" , b ' . , 1 f' 1 'l l daggal Genycdések Fekélyek; tisztat an, eves e rn ye '; 
gonosz indulatu fekélyek Eh1yomott feké!yek . Pokol
var Vérzó iákföle fekély Utéi-dag Vertaplo (Blut-
schw,prnn) fatapló (Gliedschwamm} . , , . . , 

Al111ossáw elél elött kmán este, az idou tul alszik es 
bágyadt; vagy - ~jföl 'elött el nem alh~tik; épen ,n~m ~l
h4tik; igen ébi cnte alszik Nyugtalan >tlom ;. almabo~ lrn
lönféle bántalmakkal ébred foL Sokat álmodik a napi csc
rnényekröl; buja álrnak. Átalában álom után minden te
kintetben roszabbul érzi magát 

L>íz Eiös hidegrázás, fogvaczogás, áll-gö;csféle bán
talom A csecscmó eleinte nyu"talan , foküdm nem akm, 

" . 1 , úr; késöbb teste forró, gyakori böfögése van, tcJet .1ar1y 
ki és több ízben meayen a hasa.. A gyermek fe.Je ÍOiro, 
lábai hideack nyöszÖrög, uem beszél. Váltóláz: belsö fá
zás és kül~ó fhi1ósággal, e mellett fojc faj, étvágya nincs 
Megrögzött, sok chinával orv?solt, i~egyecln.'1pos "'.ált~l~z 
Váltóláz szomjuság nélkiil mmd a hideg, mm~ a '.orrosag 
alatt, noha nyelve szárnz.. Typhus; katarrhahs laz. J\fo
leo· kezek és lábak este. Forró tenyerek és talprrk Foi-

b 1 ' 1 '" E • ( • rósáo: 1nint a vér1)czsgéstöl; kitl,l l1atat a11 eJl --iorroshg, iz-
zaclá~', szomj, leirhatlan hasföjás. Nagy hajlar.n az izza
clásrn; igen bö izzadás; enyhító izzadás, vagy mmclen cuy
h ülés nélkül csúzos betegségben 

Fej-föjás egyoldali; reggelen kint elfogultság, e mellett 
fonóság, vértolulás. Szédülés gyakran és csak egy per-
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czig tartó, föleg ha szemeit behunyja Gutaiités, melynek 
következtében feje, az arcz-izmok, szája balra hnzatik; bal
oldali bénulat. Agy-bántalmak a gyermekeknél; agy
vizkór. Fejfájás, mélyen belól mutatkozó. Fejföjás a nap
tól Nyomó f émelygéssel, álmossággal a homlok táján, 
a szabadban, vagy mozgásban elmuló, de csendes ülésben 
ismét visszatérő; f. a jobb oldalon, a szem fölött, a hom
lokban, később a bal halántékban, ismét jobbra az arczban 
és egyik felső zápfogban Kinyomó f hajolás alatt; teli
ség érzete; oly érzés, mintha feje szétrepediie Osszefüzö, 
feszító f:. Kopogó f a szem fölött, émelygéssel; a két ha
lántékban; mint az ütérverés, kivált a bal szem fölött. 
Más bántalmak közt, vértolulás, fejforróság. KülsiJleg -
a fej bal fele igen érzékeny; hemzsegés; viszketés; vaka
r ás után égetés. Fej és arcz-dag, a szemek beragadásávaL 

Szem-fájás az olvasástól, kivált gyertyavilágnál. Nyomó 
f. oly érzéssel, mintha a szem ki akarna ugorni.. Szúrás; 
viszketés, föleg a bal szemben Oly érzés, mint mikor 
árpa keletkezik a szempillán. Duzzadt véredények, me
lyek a szemszöglettöl a szaruhártyáig ter:iednek Szaru
fokélyek. Oly érzés, mintha a S7'P,mek vastagabbak lenné
nek IGsírt szemek Bal szem-homály, csekély eróltetés 
után is, könysipolylyaL Messze még jól lát, de közelről 
homályosa11, föleg ha olvasni akar.. Oly érzés, mintlm 
rn1psugarakat, a gyertyavihíg körül világoskék gyürüt, 
vagy tüzes karikákat látna .. 

Sebes, varas fül Fülszárazság. Nehézhallás; igen 
nagy érzékenység legkisebb zörejre Bömbölés, vértolu
lással. 

O!'r-vörösség azoknál is, kik szeszes italok, vagy buja
kór következtében jutottak hozzá Belólrdl varas orrlikak 
Orr-vérfolyás; geny és vér-folyás. Oufekély (Ozoena) 
Vizföle folyás az orrból; sok nyákfolyás Náthájától nem 
szabadulhat; minduntalan visszatér; elnyomott nátl1a kö
vetkezményei ellen. 

Szenvedó arcz-kifejezés Eltorzított arez (guta után 
is) Nyomorult kinézés. Arczpirosság, fejfájás, mell-, 
vagy gyomor-bántalmakban. Re.zes arcz. Arczfájás, szag
gatás a szemgödör fölött, hányással (a serdülő leányoknál 

• 

• 
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kiilönöseu) A1cz-dag, vörösséggel; kékes vörös arczdag, 
szúró, kopogó fájdalommal Arcz-orbáncz, kivált a bal 
szem alatt Genynyel t(\lt hólyagcsák Vöröses sömör. 
Bórhámlás Ajk-dag AH-görcs. Föl és lefelé mozgó 
alsó áll, gutaütésben Lefüggő alsó áll kábult, szunyadozó 
állapotban 
, Foi!;-fájás, fojfájással, e mellett fázás, forróság, szomj, 
nehéz lábak; fogfájás, arczdaganattaL Szaggatás a fogak
ban, rángó, szúró f.. a fogak gyökeiben, néha a fülig ; evés, 
hideg, vagy meleg ital után; kopogó szúrás, könnyen elő
idézett foghús-vérzéssel, kopogó fájdalommal a szem fölött, 
mely miatt alig lát; minél kevesebb a nő tisztulása, annál 
nagyobb a fogfájása.. Sebes, fájdalmas foghús miatt nem 
ehetik; vérző foghús; foghús dag, kékes vörös és fájdalmas 

Erős sz1íj.-égetés; részletes szájkisebesedés, fajdalom· 
mal meleg ital után; szájbőr-hámlás; fen és helyek a 
szájban; száj rothadás.. Nagy szájszárazság ; összegyült 
sok viz a szájban, mintha a gyómorból jöne. Nyálfolyás, 
más bántalmaktól, főkép mercurial szerektől A nyelven 
oly érzés, vagyis égetés, mint a borstóL Nyelvbénulat, 
guta után. Nyelv-dag, szájbüzzeL Kisebesedett nyelv, 
alhas-bántalmakkal Megnehezedett beszélés; némely sza
vakat alig tud kimondani.. A szájpad gyuladt, dagadt, e 
miatt ugy látszik, mintha a nyelcsap be lenne ékelve. 

A torokban esiklándozás; a nyelcsöben ritka érzés, nc
hézkór elött Torokfájás, álom után nagyobb; vagy a fülig 
terjedó oly érzéssel, mintha megfúlna. Torokfájás iircs 
nyelésben. Czövek, vagy csomó-érzet, nyelés alkalmával. 
Oly érzés mintha a torok meg lenne dagadva, vagy vasta
gabb lenne, e mellett fájdalmat érez, midőn folyadékot 
nyel Oly érzés, mintha evés közben valami folakad1;a a 
nyelcsüben, vagy mintha kenyérmorzsa lenne benne. Egc
tés a tornkban, főkép bal oldalon. Sebféle f a torok és 
nyelcsöben, nyelés alatt Oly érzés, mintha nyers lenne a 
torok, kivált midőn folyadékot nyel Torok, mondola-gyu
ladás, mely genyedésbe készül menni; (belladonna után). 
Bujakóros, mercurial fekélyek a torokban, igen fájdalmas 
nyeléssel. Nehéz nyelés; egészen megakadályozott nye
lés; szüntelen késztetés a nyelésre; az italok az orron jön-
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nek vissza; víziszony Sok nyák a torokban, néha édeses; 
hákogás, mely által nyúlós, sós nyákot vet kr. . 

Kellemetlen, rosz száj-íz, mint a mére,gtöl (a.hy~tenca 
ncik kifejezése szerint), mely a fogakat clzsrbbasztJa, emely
o·ést okoz. Ta1)adozó szájiz. A savanyu étel édesnek tet-
" , l. k szik:; sós, sava11yu, keserű szrijiz. J~tvágy 11án,y; a enye-
rct, zse111lét i1en1 el1eti; a.z Óhség: (lacz~ir·n ~en1 ki,:á.n enni ; 
hetekig mit sem ehetik, dohányozni sem akar. Vagy -
na.gy éhség; alig vá1~ja az ételt; ·várakozás közbell görcsös 
ásitozás, sápadt arcz, ájulás; valamit kell azormal ennie, 
mire jobban érzi magát; mohón nyeli a már kitálalt elede
leket.. Evés után kéjelmctlenség, émelygés, böfögés, néha 
hányás. Gyomor-nyomás, böfögés által enyhülö. Evés 
utá11 nchá11y órára }{ülö11féle b~t11talrnak, gyon1or g.)rengcség. 
A tej émelygést, a dohányzás csuklást, émelygést, köhö
gést, a bor többféle kellemetlenséget okoz; kávé után min
denkor jobban érzi magát Szeszes italok okozatai ellen 
hasznos. 

Csorviís (gastrische) bántalmak., Gyakori höfögésok, 
melyek által kínos állapota enyhül. Etelizü, vagy savanyu, 
keserü felbüfögésck. Csuklás a dohányzástól Különös 
11u1nc az u11dorodás11ak, n n1el,y azonnal elöidéztetik, 111i
helyt CZ\1k01-golyócskákat lát (Erre nézve volt több ese
tem) Emelygés; könnyebbülést érez, ha ruháit fölbontja. 
Háuyás, más bántalmak mellett : C!pét, IJy:íkot eledeleket 
hány ki. Hányás a terhes nüknél 

Gymuor-föjás, kegyetlen, lrn kézzel tltpi11~ják n gyom-
, uT , , •·· l , d ·1 ' • 1 , · 'l rat ·1·csscg erzcte C.J.JC , vagy mar e utall, am x1r .Jü 

lnkott Nyomó f a gyomorban ~jjel és reggel, fölkelésre 
kényszerítü, a szelek rnegimlulása utáu enyhülö; minthn 
vala1ni uehéz teher 11yo1n11á a g,yo1nrot, délutiíui ftlo1n uttLn 
roszabb Gyomorgörcs, hiifögéssel, nyák-hár1yással; oly 
érzés, 1r1i11tl1a va1an1i cso111ö vag,yis go1nol,y l1úznú inag:ftt 
össze u, g,yo1nor ban V itltozó forró.súg és hidegség a g)'0-
1norbc-1i11; égetö f a ,gyo111or és 1náj titj{u1, ke111éJiy l1aspuffU.
cl:íssal és oly érzéssel, mintlm valami leszakadna 

}Iindkét rászt-tájon (hypochoudern) érzékeny fajda
lom, erósebh légzés al:ttt; fájdalom köhögés alatt; mély 
l<igzésben szúrás; szornsb ruhát nem viselliet l\fajföjda-

• 

lom; összehúzó, feszító f kivált állásban A lépben erös 
f. kivált kocsizás alkalmával. 

lias-f~1já:s, jú.rá.s után, vag,;T r~ggel fBlkeléskor; inajd 
ehiselhetlen kín széksznrulással. Uresség érzete a hasLan 
Nyomó f, mely által'~. légzés megakadály.oztatik: felböfii
g~s által enyhülii Fa.Jdalom a hasban, vrssza1'.todot~ lab
fokély után. Görcsös f hasmenéssel Osszehuzo t, mmtlu'. 
egy gomoly képzödnél~ . ~zú1 ó f .. , rn_egg:l'.ógyult .szem~''..l 
után, vértolulással a feJ fele.. Oly érzes, mrntha kest szur
tnk volna hasába. Oly érzés, mintha valami eleven mo
zorrna a hasban, iszonyu föjdalomnrnl, nagy forróság és 
izz~1dással. Égetö f föl és leföl~ a czombig ereszkedLi.' s~ú: 
Jással vizelésre való késztetés alatt. Felfüvott has, feszrto 
érzés mellett; kemény puffadás a szelektül, mely~k a sérv be 
tolulnak. Szelek és innét hasbántalnrn k. Fájdalom az 
iilben, emelés, vagy hajolás által nagyobb. Fájdalmas dag 
és keménység az alhasban, kopogó t"ájdal_ommal: 

Szt'kszorulás ; kemény szék, mmt a Juhgane; most l~e-
111én:y, 111ost isn1ét i1uha szék fölváltva; vag',)7 - 11as1i;enes, 
VGghélfájdnlo111Tn~1l; 111cgrögzött; 11asn1enés ! gyenges~g~c~ 
Vérrel vegyes nyák-, egyerliil ver, vagy csrpLis nyák-nrn;e· 
sek Görcsös f: a végbélben székletétel eliítt és ut:ín; vcg
hél-szalrnd:\.s szék ut:Ú1. Végbél csm:tiók Aranyeres bán
talmak. 

Szí1rás a l'CSékbeu, innét a i11ájig, lefelé a vizelücs(lig 
terje<l<i. A hólyagban tompa f, székszornlásban A ;i7;r
lücsLiben égetés vizelc\s alatt; vizelés-bántalmak kocsrzas, 
horivás után; vizelésre valcí késztetés, hólyag-nyomással, 
mintha sérv akarna t:ímad11i; gyakori vizelés. Hólyag-
arnnyéL I-fólyag-bénulat . 

A fér fi-nemziírészekre nézve.. Kemény elöbör, plrnno
sissal · vörös foltok a makkon. A tiikzsacskóban nyomó f., 
mi11tl;a sérv almrna táma<lni; zúza.tás érzelme, fükép ülés
hen Buja képzelgések; fölizgatott nerni üsztiin, ?uja~ág
gal, vagy a nélkül; vagy -:-, férfi-tehctlenség .. E;·ectrók, 
leginkáhb H.lorn utá11; elhnlas alatt 11el1ez~11 01nlo 111~.g, 
\ra-a•'- cuészen kbnaradö n1agüriilés. I>oll11t1ök, g·yengeseg
rrcl.1 fo

0

J.füJ"ással A uiii nemziírészckre nézve: 1ísszchnzó f 
0 

, · • • 11. l. d' · 1 ., l. u inéhben A rendes hrrv1t1sztu ct"8 \Jn1ara usn ic C.JCll e (1-
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forduló bántalmakban figyelemre méltó ezen orvosság; igy 
- ha rövid idoig tart, vagy elkésik, vagy kimarad hosz
szabb idóre a havitisztulás a már idösb nőknél; vagy ismét 
nagy mérvben tér vissza. Hasznos fiatal nőknek is, ha 
tisztulás előtt ideges bántalmakban szenvednek, gyomor-, 
mell~görcsben, metszó f az alhasban, fejfájás és szédülés
ben, tisztulás előtt néhány nappal pár csepp vér csepeg az 
orrukból Tisztulás alatt heves görcsök a hasban, mintha 
kést szúrtak volna belé; kopogó f. a fejben; a keresztben 
éles f ; a vér is éles és nyulós. Tisztulás előtt fehérfolyás. 
Szülés után az egykori bántalmak ismét visszatérnek; u. 
m. a fejfájás, hasfájdalmak sat. Mellrák okozta fájdalmak 
enyhítésére. 

Légcső-f.. tapintás, érintés alatt.. Oly érzés, mintha 
szűk, vagy dagadt lenne a légcső; sebfele f. a légcsőben; 
csomó-, czövek-érzés a légcsőben. Rekedtség, gyenge hang 
mellett; szokott hangon nem beszélhet, sőt hangot nem 
adhat, néha oly érzéssel, mintha valamit ki kellene hará
csolnia, a mi nem akar folszakadozni Köhögés a torok
fekélyektöl; köhögés a gégében létezó ingertől, erősebb 
este az ágyban; köhögés nagy erőltetéssel, hányásra kény
szerító; megrázkódtató köhögés, vértolulással a fej felé, 
vizelésre való kényszerítéssel; nagy erószak után szakad 
fel a nyák. Fulasztó hurut (Erstickungskatarrh).. Lég
cső··, tüdővészben néha nagy enyhülést okoz 

Dlell-hörgés; sziszegés, fütyülés légzés alatt. Rövid 
légzés, egyéb bántalmak mellett; minden erőltetés, legin
kább pedig kézimunkák után Nehéz légzés. Mellszoron
gás. Tüdő-májasoc\ás (Hepatisatio) ellen, snlphw után 
használandó.. Asthrl:ta.. Fuladási rohamok, más bántalmak 
mellett.. Gyakori mellfájás , elgyengüléssel; nehézség a 
mellen; mell-nyomás, mintha a mell tele volna szelekkel. 
Sebföle, vagy szúró, vagy égetó f. a mellben.. Szívdobo
gás, nagy gyengeséggel, kivált a leányoknál, több más baj 
kíséretében. Utérdag. Kékkór 

lfo1·eszt-f., idiiszakonkint megjelenö; ficzamodás érzete, 
minden mozdulást gátló; zúzatás érzelme a keresztben 
Hátfájás, székszorulással. A vállak közt összehuzó fájda
lom Igen érzékeny nyak minden kül nyomásra, érintésre, 

r 
! 
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ugyannyira, hogy a takaró, sőt a rajta levő fehérruha, fej
kötöszalag stb.. is tehére van; a torok, gége legkisebb érin
tése által fuldoklik Nyakmirígy-dag; felfakadáshoz köze
litö mirígy-dag; fekélyek 

A karok csontjaiban fajdalom; csúzos szaggatás a ka
rokban A kézben oly érzés, mint hibbantás, megrántás 
v11gy megerőltetés után. Szaggatás, szúr ás a kezekben. 
Elzsibbadás; reggel nem írhat. Vértolulás érzete a kéz
ben, amely megdagad és kékesvörös lesz; rögtön támadt 
kéz-dag, megelözö csiklándozással; hólyagcsák a kézen, va
karás után kellemes viszketést okozók; rüh-hólyagcsák; 
felrepedezett bór, kivált télen; hirtelen támadt több sze
mölcs a kézen ; kemény csomó a közép njjon, megelőző visz
ketés után támadó. Pokolvar az ujjon.. Körömméreg 

Szaggatás, foszítö f., zsibbadás érzete a csi11ben; az 
álomból felverő, az ágyból kiüzö f. a csipben, mercurial 
szerek tnlságos használata után is. Szaggató vagy húzó 
f. a láhszárakban; nagy nyugtalanság; minduntalan moz
gatnia kell lábszárait, mert különben ráng ásnak varrnak 
kÍtéve. Oly érzés a felsö lábszárban, mint ütés után. A 
térdben szúró f. kivált menésben; daganat, vagy ficzamo
dás vagy megrántás érzete a térdben; térd-dag, érintés ál
tal igen fájdalmas; térd-fesz, fájdalommal. Az alsó láb
szár dagadt; viszket; vakarás következtében érzékeny 
foltok támadnak a lábszáron.. Lábszár-fekélyek, ha tisztá
talanok, feketék is; elnyomott fekélyek után támadt kü
lönféle bántalmak; csontszu (Knochenfrass) esetében igen 
hasznos Jég hideg lábak, egyéb bántalmak mellett. Láb
dag, más bajok kíséretében, terhes állapotban is.. Apró, 
kemény, fehér, mélyen fekvó hólyagcsák, vakarás után 
égetö viszketéssel. Kelés, genyedésbe menü; genyedzó 
!agydaganat.. Fölrepedezett biir. 

Jpg~'zek. E szer által ezen betegségek gyógyítandók, bizonyos 
kö1 ühnényekben. Bőrviszketeg az egész test, vagy annak egyes 
részeiben. Sztlrnz rüh. Idült, tisztátlan fekélyek, hólyagcsáklrnl 
kö1 ülvéve; elnyo1nott fekélyek után tá1nadt különféle bántnln1ak. 
Pokohar.. Félelem a halál, betegség (különösen a cholerától). 
Vallásbeli őiültség. Szerelem szülte bántalmak. Szélütés, balol·· 
dali arnzeltorzitássaL VértoluLls okozta fcjf~jás, ezédlilés. Kopo·· 



gás, a tCj bal oldalában. A sze1n-szóglettól a szaruhá1tyá.ig te1-
jedő duzzadt vé1edények, ke1esztül szóve Fülszá1azság. \Tö1ös 
011, iszákos vagy merkurial sze1ekke] bőven élt egyéneknél; 011-
bűz; visszaverődött nátha .. Dadogás, nyelv-bénulat szélütés után„ 
Oly érzés a t9rokban, rnintha cso1nó lenne benne; a folyadék nc
héznyelése„ E111elygés i~ggel az ág·,y_~Jan; nyák-, epe-há.nyás; gyo
n101nyomás, 111int vala.1111 tehert61.. Osszeflíiő, feszítő, égető 1náj
fájdalo111„ Oly é1zés a. hasban, n1intha ott vala111i eleven iuozogna: 
iszonyu füjclnlon1, kitö1ö nagy for1óság, izzadás, ez után átflltó 
borzadás é1zelmei inellett.. l{óválygó szelek, F~jdalmas daganat, 
ke111ényedés, az alhas bal oldalá.ba.u tapintható„ Székszo1 nlá.s a be
lek erőtlenségétől; székszo1 ulás és hasn1cnés felváltva„ l(in1aradó, 
''.~g!~ c~ekély hós,zá.111 ~ ez előtt fejfiijd.s, csekély 011-vé1zés. Ingc1 a 
kohoges1 e; ha1acsolas; rekedtség·; légcső-érzékenység köhögés 
alatt; n~y~ík-légcsővész; sebszerii f„ a inellcRontban Tüdőn1ájaso
dús (hepatis~tion) sulphur után adandó„ Sziv-dobog~í.s; ütér<ln.g 
A1anycre8 bánta]n1alc Cserepes kéz-hih ; több szen1öles a kézen 

Lactuca virosa. 
E szer leginkább a légzés organumairn mtiködik., 
Áta1ába11 l)Cdig ideges, görcsös szc11vedésekben, t{1l

n,yon1ó for1óstíg·gal járó hetegségekl)e11 kitünd cr<lvul bi1 „ 

A bőrre i1ézve: az egész test vizen:rös daganatn, i1ehéz 
légzéssel, rövid köhögéssel; ezenfölül a fekvés is terhes, 
étvág.)7 semn1i 

Gyakori ásitozás; álmosság 1 munka közben is gyakran 
elalszik; káb-álom (Schlafsucht) 

Láz, Igen száraz, kellemetlen forrósáa a test folsi\ 
részében, jéghideg ln bak; kiálllrntlan for~ósáa ha1· nali 
' '] l - b' ' ura { Jan„ 

Tompa fej-fr~jás A fojtetó kis helyén fészkeló f. ki
vú.lt a fiatal nöknél. Nyomó fE\jf~jás oly érzéssel, mintha 
az agy lazult lenne; préselö f kevés elmeeröltctés után,, 

Sze11111illa-égetGs, nappal, ha ir A szemszögletekben 
csipdesű f A szem fohér része vörös, sok nyákelválasztás-
sal, kivált idösb, vérteljes férfiaknál. ' 

. Nehéz nyelés, nyelcsap-égetéssel vagy oly érzéssel, 
mmtha a torok nyers lenne, Nyákgyiilem a nyehleklűben 

. GyolllOJ'-f,, mely nyomás nlatt nagyobb Nyomó f 
telrnég érzetével, mintha szétrepcdne ,Téghidcgség érzete 

i 
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a nyeldeklö és gyomorban. A gyomorf. enyhül, midőn 
elörehajolva ül, vagy a szelek elmenete á~tal 

CsiJ;ldesö, metsző f, a has-ban Nehezség érzete a has
ban, mintha valami teher nyomná lefelé, kivált állásban, 
TeliséO' érzete. Haskorgás, feszesség a szelektől.. Hasvíz
kór (l~ideglelés után), arcz és lábdaggal, nehéz légzéssel, 
máj .. keményedéssel 

' Ge'o-e. fo"CSŐ-nyerseséa · rekedtség· teliség érzete a lég-
~ ' " . b' ' ' csöben Száraz köhögés, mely alatt melle, hasa összera-

zatik Görcsös köhögés, száraz. üres, csiklandozás által 
előidézett és oly erős, hogy a mellet majd szétrepeszti, 
Szamár hnrnt Fulasztó köhögés a hysterica nőknél. 

Rövid légzés; szorongó légzés oly érzéssel, minth~ a 
mell szük lenne; álmából gyakran felriad és szorongva lnr
telen folülni kénytelen Nehézség érzete, mintha CfSY m~
zsa feküdnék mellén; szabadabb légzés okáért, ruháit oldJa 
fel, hogy azáltal szüknek érzett mellét szabadabbá !egye 
Semmi szorosat sem viselhet mellén. A felülés némi eny
hülést okoz Mellvizkór; foldoklási rohamok a mellviz
kórban, Asthma V érpezsgés a mellben, sebes légzésre 
llésztetö, mellszorongást okozó csekély mozgás után is 

Jegyzék. E gy6gyszei választásat igénylik atalában _azon bán
talmak, melyek föllép,ténél foltünő a forr6ság, Melanchoha, hypo
ehondria, hysteria,. Allandó teliség é1zete a légcsőben; inger a 
köhögésre; száraz, gö1csös0

, i11ell1á.zó köhögés; görcs:hu1 ut, há
nyással. Görcs-fuladozá.s, 01 ganicus sziv-há.nta.11nak rn1att. Mell
,. izkó1, átn1á.nos daganattal, nagy gyengeséggel Lá.tza var ; kezdó 
foketc hályog, 

Lamium album. 

A lélekre uézve; leverett kedély, mintha ártatlanul 
kellene sok kellemetlenséget eltümie; sírásra való hajlam, 
siránkozás azon okból, hogy állítólag, el van hagyatva, 
Ugyanegy gondolat többször jö eszébe, mi miatt elszomor
kodik. félvén attól, hogy meg fog bolondulni, 

Ál111atla11ság; nem tud elaludni nagy ébersége, nyug
t>tlansága miatt; vagy éjjel gyakran ébred fel, sok álma 
miatt 

}'ej-füjás reggel, mint éjszakázás után, oly érzéssel 1s, 
Argrnti 11:-;-r·nsz n~6g') T 19 
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oly érzéssel, mintha itt fekély támadt volna; hosszadalmas 
máj-keményedés .. A lépben oly érzés, mintha dagadt lenne. 

Hirtelen növekedő kólika, feszes lrns-pu:ffadással, rángó 
gö1 cscsel az állban, eszméletlenséggeL Csipdesö, vagy 
szúró f.. a hasban; szaggató f oly érzéssel, mintha a has
ban valami szétszakadna. Haspuffadás; korgás a kóborló 
szelektül Az ölben o{y érzés, mintha sérv nyomulna ki 

Székszorulás; vagy - (mint más_od hatás) hasmenés, 
eröltetéssel; akarntelleni hasmenés. Osszefüzö f a vég bé] .. 
bcn; végbél--görcs 

Vizelet-rekedés; nem bir egy cseppet sem kiüríteni .. 
Hosszabb idö mulva, vagy eröltetés után vizelhet Hó
lyag-bénulat 
· Összefüzö, görcsfüjdalom a légeső-ben. Kaparás a gé

gében, sok nyákelválasztással, rekedtséggel Köhögés a 
gégében és légcsöben létezó ingertól; sok kocsonyaféle, 
vérrel vegyes anyagot köp ki. Gyenge, hörgö, nehéz lég
zés.. Mell-szorultság, oly érzéssel, mintha a tüdök elegen
döleg ki nem tágulnának Összefüzó f. a mellben Oly 
érzés, mintha nehéz test feküdnék a mellen Szúrás a 
mellben Rendetlen sziv--ver és, lassu elnyomott ütérve
résseL - Külsóleg, szúrás, égetés az emlök alatt; minden 
mozgás alkalmával mellfájás. 

Elfáradás érzelme a kel'eszt-ben, ha fölegyenesedik ; 
föszesség érnete, ha ir. Szúrás a vállak közt; vagy a vál
lakban, ha légzel. Feszesség a nyak-izmokban; elől, gör
csös összehuzatása ezen izmoknak, ivás alatt. 

A kéz-izi\letben ficzamodás érzete.. Szaggatás a ke
zekben, dörzsölés által elmuló. Duzzadt erek a kézen; 
kéz-remegés. S~oritó f a közép-ujj izületében. 

A bal csipbe11 ficzamodás érzete, menésben. A folsc'• 
lábszárban összeveretés érzelme. A láb--izületbcn bibban·· 
tás, vagyis megrántás érzete .. Láb,zsibbadás, fökép ülésben. 

Jegyzék. Ide ta1 toznak áta!aban azon betegségek, melyek 
elto1npult érzékenység, hiányzó fájda101n fÍltal tünnek fel; este 
roszabb, éjjel, e'·és után, a szabadban iolJb állapotra változnak; 
melyek lefolyása alatt hi1telon fogy az életerő, legyőzhetlen ál-
1nosság, bénulati gyenges(g inellett .. Bénul:tti á11apota az agyna.k; 
öntndatlansá.g, heszé<lképtelcnség. Látsza·y:n; kezd{) fekete l1ál\ og. 

C ,., '"'-"--"-"""'-''°-=~=--"--'='C~--.,."'O --··-•~Oo=--~·-•,-·==,• 
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Ai czizom-·1 án aás; idea·es a.1 czf3-jdalon1. N yeldek-gö1 cs. I{ezdó 
tüdő-bénulat.. ~SziY-gÖI~s; ideges Ezivdobogás; gö1c~-fnladás (~sth
ina) organicus szivbántcthnak köYetkeztében; kék-ko1 (Cyanos1s) az 
i1nént okból eredő„ 

Ledum pallustl'e. 
Atalában: csúzos., köszvényes bántalmak; köszvén!~s 

kemény csomók Elviselhetlen ágymeleg, mely fonosa
o-ot égetést okoz. 
0 

' A bőrre nézve Finoman szúró viszketeg a test kü
lönféle részein; vakarás által még roszabb Kékes foltok 
Száraz, igen viszketó sömör. Kemény daganatok. Vize
nyös ~ag; az egész test dag~~t , , , , 

1
, , 

i\huossá!I; nappal; reggeli almossag, emelygessel 1 ag3 
__ álmatlansig éjfél elött; álmatlanság, há11ykolódás, nyug-

talansággal. · lá f' · ' 
La'z Fl1zékon1•sáo· b01·zadálvlval. Esti z, eJ es 

• ,; ,_....,, "',J b f: ' 
szemfájással; esti fÖ11ó.ság a kezekben és lábak an; orro-
ság, izzadással felváltva. . . , . . 

/ 
1 Fe,j-fájás, k{~~J,uláss~l; _to;nP'.'. t,eJÍ":J~S reg~e,l ~z. ;~011'.

ban; olyfél; frjfoyrs, nunt„es;s, ~ltes, utan: , Szed~1,ge .. '. li" 
szabadban 1ár ; vagy ha ni rs, ata.lanos f?'' oságqa.l,. ';'"l 
az arcz sápadt. Szédelgés oly érzéssel, rnmtha a feJ hatn; 
akarna esni.. Nyomó f mint valami, tehcr~öL, Szaggt;to 
f, szemszaggatással, szemdaga.rn1ttal es vorosseggel . !\o
pogó heves fejfájás. - Külsi\leg Száraz, köles-nagysngu 
küteg a homlŐkon; vagy apró.csomó~cb?I álló ]'üteg . Fe
jén semmit sem viselhet; arn1y1ra érzekeny. Nagy lrn:1lam 
a fej meghülésre . 

Cöipás szem; éjjel összerngadó szemprllák. GyeHge 
láttehetséo·; szernc.sillámlás; e miatt gátoI:a van a~ olva
~áshau; 1~1 hizo113ros tá1:gyTa feszíti sze111;1t, ~zen1e1 ug3r 
kápráznak, mint széddgesb<en, vagy sza.!adas utan. , 

Fiil Nehéz hallás, mint.lm be lenne dugulva; 11elia 
]1,n an o-ozást hall. Fl\lbúgás, mint midön szél fi.í. 

l'luzz>tdt, majd piros,~ majd hal:'ány al'.CZ , Arcz-k\itcg; 
vö1 ös csomók a homlokon is (mmt az iszakos egyenek
uél); szAr-az sö;nö1 az a1 czon, a szabadba.11 égetö. Genyhó~ 
lyagcs,\k a föls<i ajkon égetii viszketéssd Rezes aicz. 
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Száj-szárazság; szúrás a nyelv hegyén; , szúró f a to
rokban a nyelés alatt, vagy nyelésen kivül Etvágy-hiány 
Sebes evés után összehuzó f, a mellcsontban - Keserű 
felböfögés; geliszta-hugyozás kólika mellett; hányásra való 
késztetés reggel fölkeléskor 

Gyomor-fájás, mint mikor hasmenése akar lenni; vagy 
mint erős hashajtó után.. A has bal oldalán oly érzés, 
mintha dagadt lenne. Has-vizkór. 

Hasmenés, nyákos, vagy véres Poll11tiök, véres, vi
zenyős magömléssel, mely után annyira elgyengül, hogy 
alig húzza lábait. 

Köliögés előtt nehéz légzés foldoklásig. Szamárhurut 
ellen több vidéken házi szer gyanánt használtatik Köhö
gés genykiköpéssel; vérköpéssel járó köhögés. 

Mell-szorongás, ha lépcsőkön jár fölfelé, mintha melle 
össze lenne fűzve.. Oly érzés a mellben, mintha ott va
lami eleven fészkelne, nyugtalanságot okozó Sebföle f. a 
mellcsont alatt. Fájdalom a mellcsontban - Külsóleg : 
vörös foltok a mellen csipdeső viszketéssel. Himlőhöz ha
sonló küteg, bőr hámlással. 

Ke1·eszt-fájás, ha ülésból kel fol Fájdalmas fosz 
Szorító f a csip fölött, mely miatt üléséből fel nem kelhet. 

Nyomó f a felső kar vagy könyökben; mozgás által 
nagyobb. Az alsó karban ficzamodás érzete. Kéz-reme
gés, kivált mozgásban F. az ujjak csonthártyájában, nyo
más alatt.. Szaggatás az ujjak izületében kivált mozgás
ban Kemény dag a kéz-izület, a hüvelyken, hajolás alatt 
füjdalmas; föjdalomnélküli csomók az ujjon. 

Nyomó f a csi11ben, kivált mozgásban. Felsö láb
szárdag, forró, húzó, szúró fajdalommal F a felső láb
szár csonthártyájában; bérmlati érzés; ficzamodás érzete, 
mozgás, menésben; oly érzés, mintha a hús elvált volna a 
csonttól Sebféle f a térdben, vagy mintha össze lenne 
verve, kivált menésben; nyomó f, a jobb térdizületben, fő
leg járásban; térdfesz, szintén járásban. Térd-dag, feszítő, 
szúuó fájdalommal; néha keménységgel, éji szaggatással 
Térd alatti forró daganat, szúrással Alsó lábszár-dag, 
feszítő fájdalommal; hidegség érzete, ülésben.. A lábak
ban olyféle f:, mint rnegrántás, kisikamlás után Menés-

• 

., 

• 
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ben f a talp, vagy sarkban, mint zúza téti> után Nyomó f 
a lábakban, kivált a bokákban Láb-dag; daganat a bo
kák körül, kiállhatlan fajdalommal, ha fellép. Gynlasztó, 
vagy vizenyös Iá~-, v>tgy lá?szárdag A láb, hátán csipö~? 
viszketó f., az agymeleg altal nagyobboclo A nagynJJ 
vqstag, puha, igen fájdalmas, ha rálép 

Jegyzek. E szc1 által legillkUbb e betegség·ek gyógyítandók, 
Atalában: fiízékonysággal, fázással összekötött ?etegségek He
veny, vagy idült köszvény, vagy csúz: hol a f~Jdalmak nagyob
bodnak mozgás vagy meleg :Utal, éjjel különösen: a szem edő tagok 
rnelco- daganata, zsibbadása n1ellett; c~omós köszvény ( a1 thritis 
nodo~a); O'yuladt köszvénves csornók„ Eji csont-fáj<la1111ak,. Küte
gek: cso1~ók különösen ~ homlokon; az egész testen elte1Je~,ő 
vfoös, kölesféle kliteg; \ÖlÖs foltok; fakadékok Elhanyagolt tudo
Iob után következő zöldes, genyes kik(jpés; hasonló genyes, büdös 
kikövéssel járó köhögés; nyákos tüdő-vész 

Lobelia inflata. 
E gyógyszer, ugy látszik, leginkább a mell- és haside

g;ekre, a hörg-(bronchien) takhártyára hat 
A szl1j és torokra uézve: gyakori, vizenyős uyálfo

lyás, Fehér nyelv, melynek jobb fele vasta.gon van be
vonva. }~getés a torokban, ez után pedig kaparás; kapa
rás által növekedö nyák-elválasztás Nyúlós nyák a to
rokban. A nyeldeklötöl lefelé a gyomorig te1:jedő ~1yomás; 
nehéz nyelés, mintha a gége felé toluló akadály nuatt nem 
nyelhetne. 

· Semmi étvágy. Felböfögés, mely által sok viz foly 
össze a szájban Gyakori csukl~s, szinte sok viz-gyülem
mcl a szájban. Gyomor-égés Emelygés, hideg arcz-izza
dással. Hányásra való késztetés erős hányással, vagy a 
nélkül. 

Gyomo!'nyomás, csekély evés után is. Éhgyomorra, 
vu oy evés után, föleg este a hátgerinczig terjedő gyomor
ny~·más. üsszefüzö f a gyomor-szájnál. Gyomor-görcs, 
tisztulás alatt, vagy az iszákosoknál, vagy epés, köszvé
nyes bántalmak kiséretében. - Hasfájás, fejflíjással, émely
géssel Felfuvott has, nehéz légzéssel. 

J,1\gcső-szárazság oly érzéssel, mintha valami idegen 

' 
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test lenne a légcsóben, mely által a légzés és a nyelés is 
gátolta tik Hörg-hmut, hosszadalmas; tiszta hangot nem 
adhat.. Légcső, gége, hörg-bántalmak Grippe .. 

N agynehezen tud lélegzetet venni Szorult mell, 
mély légzésre késztetö; csekély munka, nehéz eledel után, 
minden légvételnél mellszorongást érez.. Mellgörcs az 
idösbek és a kisdedeknél. A mell egyik kis helyén föró, 
vagy sebféle f égetéssel; mély légzés, tüsszentés, hirtelen 
testmozgás alatt egyszersmind oly érzés, mintha valawi 
kimozdult volna helyéből, fájdalom közben pedig helyére 
ismét visszatér , 

J•~yzék. A torok, légcső, hö1g-nyákhártyájának hm•eny, 
vagy idült gyulaszt6 állapotában hasznosnak találtam több-
13zÖr ezen orvossagot; azért hasonló sze1ek sorá.ban n1egéiden11i 
a kiséiletet., 

Lycopodimn. 

A !tÍlekre nézve Helytelen alkalmazása a szavaknak, 
beszélésben. Szórakozottság. A hetüket is roszul nevezi 
Eltompult lelkitehetség ; gondolatait nem tudja alkalmas 
szavakkal kifejezni; gondolatait meg nem ta1tha~ja, mintha 
a feje üres lenne.. Mélaság; hypochondria; vagy - túl
ságos vigság; nagy hajlam a nevetésre, vagy igen változó 
kedély Izgatottság; vagy - közönyösség minden iránt. 
Félclmesség; félelem a magányban; a társaságot kerüli. 
Makacsság (a gyermekeknél} 

A testre nézve átalában, Különösen jól hat szelíd, 
rnelancholiára hajlandó egyénekre; katarrhalis állapotban 
gyakran sinlödőkrc; sápadt külsejükre .. Görvélyes bántal
mak. Köszvény; köszvényes csomók Csont-betegségek; éji 
csout-füjdalmak gyuladással; mcrcmiál szerek után is. A 
fájdalmak érintés által nagyobbak Oly érzés, mintha a 
vérkeringés megállott volua, Görcsök. Nehézkór, min
denkor felkiáltással; kezeit s lábait jobbra balra hányja. 
Görcs-rnhamok; egyes tagok, vagy izmok )üuyuj!Asti és 
összdrnzása, teljes lelki jelenlét mellett.. Ajulás.. Nagy 
g37cngeség, kivált ny-i1galo1nba11 érezhető. Elso,r{iu3Todá.s 
(gyermekeknél is) sár gás-sziil ke a1 czszin mellett. Szabad-
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ban rnindeukor jobban érzi magát, mint szobában, hol ki
állhatlan vérforrongást, nyugta.!anságot érez,. 

Száraz bőr Börviszketeg nappal, ha felhevül.. Allya
jegy (l\fottermal) Szemölcs, Fájdalmas küteg a mclleu 
és nyakon; apró csomókból álló küteg Vörös, nagy fol
tok a hason. Májfoltok Nedves, genyes sömör ldösza
konkint visszatérő kelések Fekélyek, melyek kötözés 
alatt vérzenek, égetö, szúró, viszkető fájdalommal. Sipo
lyos fekélyek, melyek szélei kemények, vörösek Csont
szu Mirígydaganatok Vizkór. Vércsomók a terhes nök
nél. Köszvényes csomók Vérérdagok (Anenrisma) Ké
kcsvörös, márványozott ér-hálózat (Adernetz} Vér tapló 
(Blut~chwa1mp) 

,\lmn. Almosság ebéd elött, vagy után, vagy este 
fölé; mindemellett el nem tud éjjel aludni sok gond miatt. 
Nyugtalan álom, izgatottság, rosz álmok mia~t. Az álom 
nem erősíti, söt reggel gyengeséget érez.. Almában föl
ijed, felkiált; egyes testrészekben rángásai vannak 

J,áz. Fázás, e mellett kezei, lábai elzsibbadnak. Fá
z:fts uaponkint, többször csak a test bal részében Estén
kénti láz: eleinte fázik, azután forrósága van, savanyu 
szagu izzadással végzödvén; Hideg és meleg fölváltva, 
kipirosodott arcz mellett. Atfutó forróság, szemégetés és 
szúrással Minden este égető forróság, gyakori de kevés 
szomjjaL Harmadnapos láz, savanyu hányással, duzzadt 
a1 czczal és kezekkel Sorvasztó láz Typhus, székszorn
lással Sok izzadás, csekély munka vagy mozgás ut{rn; 
éjjeli, vagy nappali izzadás. 

Fej-fájás, haragtól. Fqjfájás szédüléssel, főleg nyuga· 
lomban A szemek fölött, azonnal reggeli után; testmoz
gásban nagyobb Csúzos fejfájás; idestova vfodorló; a 
test egyéb részeiben is megjelenő ; kivált éjjel; fájdalom a 
homlok közepéll, mintha szöget vertek volna bele; nyomó 
f. a nyakszirt kis helyén; a nyomó f fekvésben nagyobb 
Szétpréselő f; oly érzés, mintha az agy inogna, főkép lép
csökön-menés, járás, fölegyenesedés alatt. Nehézség a fej 
hátsó Jészében, mozgásban nagyobb. Vértolulás a fej 
felé, reggel fclébrcdé,skor; kivált., ha az ágyban fölül. -
Külsoleg: nagy érzékenység.. Osszehuzó f. a fejbörbeu 



298 

oly érzéssel, mintha haját tépnék ki. Fájdalom a fejcson
tokban.. Kopaszodás. Fej-kütcg, nyakmirígy-daganattal; 
genyeclezó küteg. Varas fej a gyermekeknél; vakarás ál
tal vérzö. Csomó a homlokon. Gümő a fej hátsó felén, 
mint egy dió. Görcsös fejrázús. 

Szem-fájás, nyomó; oly érzés, mintha por lepte volna 
meg; mintha valami a szembe esett volna. A szempillákat 
alig birja fölnyitni. Szúró f a szemekben, 'örösség nél
kül is.. Csipő f mint a füsttöl, a pillák összéhnzódásával. 
Hidegség, vagy - égetés érzete. Szemgyuladás, sok nyák
elválasztással; a szempillák éjjel összeragaduak, nappal 
nagy szemkönyezés.. Szempilla-lob; a pillák éjjei összera
gadnak a szemszögletekben.. Szemárpa.. Szemszárazság 
A szabadban, vagy szélben könyezés. Görcsös rángás az 
a'.só pillában. A gyertya-világ mellett homályosan lát és 
kr nem veszi az asztalon fekvő tárgyakat Csekély távol
ságra is homályosan lát, mintha rostélyon keresztül látná 
a tárgyakat. Lencse-homály Minden tárgynak csak felét 
lá~ja Szállongó fekete foltok vagy szikrák a szem előtt 
A gyertyavilágnál remegni látja a tárgyakat, vagy a gyer-
tyavilág is remeg -

Fiil-fájás, szorító; a szabadban mintha becsipnék a fü
let belsóleg Szúró f., mely miatt a beszélés nehezeu esik 
Vértolulás a fül folé, oly érzéssel is, mintha a vér forró 
leune Nedves var a fül mögött Fülfolyás. Hall-csout
szu Igen érzékeny hallás, kivált sétálásban; - vagy ne· 
héz hallás, a hangokat tompán hallja; zúgás, búgás, harau
gozás, forrás érzete Este azon zenét hallja, melyet nap
pal valóban hallott 

Fekélyes, belsőleg val'lts or1•. 
lás; nyitott szájjal bír lélegzeni 
nattal. 

Szárazság, orr-dugu-,,_'" 
Nagy nátha, orr-daga-

Arcz-dag; szaggatás, a csontokban is. Fájdalmas 
arcz-hidegség; vagy -- átfutó forróság gyakori rohamok
ban Viszketö arczkiiteg Szeplök Kor paféle sömör, 
sárga alapzattal Görcsös arcz-rángás; eleinte kifoszítö, 
azután összehuzó, görcsös ajk-mozgások Küteg a száj kö
rül Fekélyes alsó ajk.. Mirígy-dag, fúró í'á;jdalommal. 

Fog-fájás, arcz-daggal ; csak éjjel Egyes rángások a 

• 

1 
• 
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felsö zápfogakban. Fúró t a fog kornnájában Egy fog
ban oly érzés evés alatt, mintha hosszu lenne A foahús
ban forróság és fájdalom; foghús-dag; fekély a foghó'son; 
fog-sipoly 

Sz:íj-büz, reggel felébredéskor. Szájszárazság, nehéz 
113elv, érthetlen beszélés.. Nyálfolyás, sós izü.. Nyclv
dag, innét nehéz beszélés ; sok hólyagcsa a nyelv hegyén 
oly érzéssel, mintha a nyelv megégettetett volna; csomócs
kák a nyelven; fekély a nyelv alsó részén. 

'forok-fájás, mint valami daganattól csak üres nyelés
Lcn; hosszadalmas tornkfájás. Oly érzés, mintha golyó 
emelkednék föl 'a nyeldeklöbe. Szaggatás a nyeldeklö 
egyik felében Szúró, sebföle f nyelés alatt Meggátolt 
IJyelés, mintha a torok össze lenne fűzve Gyuladt, dagadt.
torok; fekélyes rnorrdolák Alkalmatlan torok-szárazság. 
Harácsolás .. 

Semmi ét1'alfy; utálja az ételt, ha csak ránéz; '.<ülönö
scu a főtt, meleg eledelt, a kenyeret, húst nem ehetr; vagy 
- rendkívüli étvágy; ha ekkor nem eszik, fejfájást kap, 
mely evés után clmulik Az édességekre nagy vágya van. 
Keserü, vagy savanyn szájíz. Geliszta-hugyozás.. A tej 
hasmenést okoz; a nehezebb ételeket meg nem emésztheti; 
átalában nehéz az emésztés .. 

Gyomor-égés. Gyakori üres, vagy savanyu folböfö
gés; tejivás ntán felböfögés, kel,lemetlen kaparással a gé
gében Csuklás, evés után Ernelygés, kivált kocsizás 
alatt, vagy éhgyomorra Epe-, étel-hányás; nyák-hányás 
a gyermeknél Gyon1or f külnyomásra Teliség érzete; 
evés után nyomó f Osszehúzó gyomorgörcs a mellig, fel
böfögés által enyhülö.. Gyomor-rák 

Dláj-f~jás, érintésre; vagy jól _lakás ntán; székletétel 
alatt. Nyomó f., légzés alatt is. Osszeszorító f Hossza
dalmas máj-gyuladás, daganat, keményedés. A lépben fe
szítö f 

Has-fájás reggel felkeléskor. Nehézség érzete a has· 
ban, mintha valami nehéz feküdnék a hasban Has-kemé
nyedések Vizkóros dag, a lábtól a hasig terjedő. Vizkór 
Hasgörcsök, feszes has mellett. Csipdeső f reggel az ágy
ban a köldök körül; enyhül a szelek megindulásával 
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1\letszö f.. székletétel elött; az alhasban reggel az ágyban, 
délelött, hasmenés nélkül Szagg<ttó f a has kis helyén 
Felpuffadt has, azonnal tisztulás után. Teliség érzete a 
hasban, puffadt has mellett. Sok szél a hasban, melyek 
rnaJ.· d ide mai· d oda tolulnak és különféle fáJ. dalmakat okoz-

' . I ' nak. Fájdalom az ölben, menésben; mirígy-daganat; a-
g~yéksérv. 

Szék-szorúlás; nagy kínok közt van igen kemény 
széke; székletétel alatt vér megyen a végbélböl; szúrás, 
égetés székletételkor Az aranyeres csomók megdagad-
nak. Végbél-viszketeg. , . 

Vizelésre való késztetés, igen gyakran. Agyban v:ze
lés. Dara-vizelés Vér-vizelés. Vizelés alatt égetés, visz
ketés. A hólyag és végbélben szúrás, metszés Szag
gató f a vizelöcsö-nyilásnál, azonnal vizelés utfo; metszö 
f. a vizelöcsöben, fölfelé a hasban is érezheti! 

A férfi nemzőrészelne nézve. Elöbőr-viszketeg Tök
dag Tök-zsacskó-viszketeg; szúrás. A tökzsacskó és 
czom b közt sebhedt bőr. Csekély, egészen elenyészett 
nemi ösztön. Semmi ösztön az elhálásra; erectiói nincse
nek Vagy -- l'endkivüli ösztön; azonnali iHger az elhá
lásra; gyakori erectiók Mértékfölötti polluticík, gyenge
séggel Közösülés alatt igen hamar történü magömlés: 
közösülés után gyengeség 

A női 1·észelue 11ézve. A ,;zeméremtest viszketé,;e, 
égetése. Méh-hüvely-szárazság.. Erős és hosszu havit~sz
tulás. Elnyomott (ijedés által) havitisztnlás, hosszabb ~dó 
óta. Tisztulás elött: puffadt has, füzás, nagy szomorusag; 
tisztulás alatt: viszketés a szeméremtesten, fejfájás, émely·· 
gés, nagy gyengeség ájulásig, lábdaganat; tisztulás után: 
foj-szúrás.. Fehé1folyás; az elött metsző f az alhasban; 
holdtölte előtt mutatkozó; tejforma, vagy vemycges 
Abortusra való hajlam Az emlükben kernéHy csomók, 
égetö fájdalommal; sebhedt csecs bimbók, szúró ft\jda
lommal 

Légcső. Inger a köhögésre, mint a ké11-guztöl, szürke, 
sós kikÖpéssel; mély légzés, ivás által elóidézett. Csiklan
dozás a gégében és innét eredő köhögés. Est.i, vagy éji 
köhögés Szárnz köhögés éjjel, nappal; több évi köhögés 
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reggelenkint; .köhogés rekedtséggel Szürke, zöldes, ge
nyes, véres kiköpés. Köhögés, nehéz kiköpéssel, mell
rázkódtatással, fej-, has- vagy gyomor-fájdalommal 

~leli-szúrás, légzés alatt, kivált vacsora után; kimaradó 
légzés lépcsőkön menésben, rövid légzés a gyermekeknél 
Tüdö-májasodás (Hepatisatio) ellen sulphw után veendó 
Mell-szűkület, mintha görcs által húzatnék össze a melh, 
Mellszorongás, rövid légzéssel minden munka mellett, vagy 
szabadban. Teliség, szorongás érzete. Nyomás fökép a 
mell bal oldalába;1 Szúró f, légzés alatt is, kivált a mell 
bal oldalában Egetés a mellben. Szorongó szivdobogás 
reggel korán. - Külsőleg: fájdalmas küteg; májfoltok a 
mellen 

Kel'eszt-fajás, összehuzó mell- és has-fájdalommal; fe
szesség, menés, lovagolás, hajolás után; szúrás, fölegyene
sedésben !lát-fájás; nyomó f a vese táján; húzó hátfüjás, 
kivált ülésbell. Kopogás, vagy égetés, vagy viszketés a 
hátban. Meggörbült hátgerincz a gyermek,eknél 

A vállakban összeszorító göi csös f Egetés a vállak 
kjjzt, i11int Hz égd széntöl Nyak-f8sz. A 11J7akiz111ok gör
csös mozgása következtében a fej hol előre hol hátra hú
zatik Kemény dag a nyak egyik oldalán; nyakmirígy
dag; golyva. Hónaly alatti mirígyek daganata.. Szag
gató f a vállakban este az ágyban, vagy éjjel; szúró f, 
mely miatt karját fel nem emelheti Gö1·csös rángás majd 
az egyik, majd a másik vállban 

A ka!'Ok cson~jaiban fájdalom, éjjel A karoknak gör
csös rángása. A gyermek karja meggörbül a könyöknél 
és a fájdalom miatt ki nem nyújtha~ja. A karok elzsibba
dása. Erötle11ség a karnkban, kivált munka alatt. Az a.l
karon vörös dag Kéz-zsibbadás. Forró kezek ; száraz 
bór; apró kelések. Az ujjaknak görcsös i11ozgása., ritngása. 
Köszvényes szaggatás az ujjakban, vörös daganattal ; kösz
vényes csomók és innét foszcs ujjak; munka alatt az ujjak 
megmerevednek Viszketés az ujjakban, vörösséggel, mint 
fogyás utáll. Fagydaganat az ujjakon, Fekély az egyik 
ujjon nagy fájdalommal Szemölcshöz hasonló csomócs
kák az ujjakon, 

Fcszítö f n csipben; ficzamodási érzet, felkeléskor 
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sántítást okozó. Csip-köszvény R~ngó re;negés. az alsó 
végtagokban; érzéketlenség, mely mia_tt maJd elesik. ~e
hér térd- vagy czomb-dag Feszes te~d, re~gel felkel~s-
kor · össz~zsuo-orodott és a. fái· dalom nnatt ki nem nyu,Jt-

' ,, ~ ' ' ' l' 't 1 ható térd. Térd-dao-anat. Szaggato f. az a so veg ago <-
ban.. Összeszorító f a lábikrában éjjel, vagy; i:nené~ben 
Alsó Jábszá1-dag, a térdig, vörös foltokkal Reg1 fekely_ek 

alsó lábszá,·on Láb-dao· kivált a bokában, Láb-zs1b-
az . '" . d' F' badás Szüntelen láb-hidegség ; hideg láb1zza as. i;z~-
modás érzete a lábizületben; szaggatás a sa;•!;:ban; szuras 
a lábban· égetés, főleg a talpban. A nagy UJJ akarat ellen 
összeh'uzcSdik és ismét kinyujtatik; összeszorító f a nagy 
ujjban; szúró, vagy sebféle f., égetéssel. Tyukszem, szúró 
fájdalommal. 

Jegyzék. Azon betegségek .~s kör ühn~;iyek,, me,lyekben e s~er 
indikálva van, kivonatban e kovetkezendolc. Atalaban, dél~t~n, 
vagy a szobaban fellépő„ idült b~ntal~~a~, szabadban. enyh~lok 
Praeferenter: szehd, gyongéd nokre JOtekonyan hat, illendo ese-· 
tekben. Idősza.konkint inegje~en6 baj~k; .i,oha1no.k ala;t nagy nyug
talanság, sirássaL Vérpangasok.. V1zkona h~Jlando .. betegségek 
Ide já.rulnak az előbb _e1n,lített ;, görvély~s, csuzos, kos~:énye~ ~s 
csont„.bá.ntahnak., Az nnent elosorolt bor-betegségek kozé sza:.i-i1-
tand6k: a bő1-szá1azság, fChepedezett bőr; h6lyagos, nedves 1;uh; 
időszakonkint vissza.tC1ő kelés, - leginkább a hói:alyban; k.e1nen~, 
vörös, kidüdörödött szélü, régi fekélyek, melyek v1zenyes: v1~zketo, 
bi.idös genyt tartahnaznak„ V~zkó~·os ?ánta;lmak; ~;as-~1zko;· · A 
vizelet-szervek bántaln1ai: nehcz v1zeles, v1zeleteroltetes, ._v1zelet
rekedés (dysuria, strang?r,~a, isch~1~ia); :,ese-h~gyhólyag-kove_c~~k.~ 
homok. Gyakori, gyeng1to P.ollut10k. Tobb n?.-betegségben kituno 
hatását észleltem a lycopodmmnak Igy - l.Jedés által eln~o~a.
tott hószá111 esetében; vagy midö_n hós~á1n, előtt szo111~~u, faz1k a 
nő, hasa puffadt; tisztulás alatt v1szketest erez a ~1;n:zorész~kben 
és nagy gyengeséget, azonfölül gyomra émelyeg, f~Je igen faJ, lá
bai dagadtak Holdtölte cliitt mutatkozó fehé1folyásban Se~lrndt 
c"ecsbi1nbók az e111l6kben tá1nadt l<e1nény cso1nók ellen szintén 
k~dvezőleg ~1űködik.. Chronicus betegségekben fö szerekhe~ t~1-
tozik a lycopodiu1n; mely álta~ so~ ~d_ü,lt baj sz.~1,e1~csése;1 gyogy1t
ható: ha a most lei1 t átalános md1kat10kat, a tobh1 spemficus .sym
ptó111ákkal összehasonlítva, a gyógyítand6 betegségekhez in1ndeu 
tekintetben hasonlónak talá1u.ndjuk e nevezetes orvosságot. 

l 
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:Uagnesia carbonica. 
Atalában: göi vélyes bántalmak J\fajd itt, majd ismét 

másutt fellépö szenvedések; kóborló fajdalmak A bántal
mak kivált nyugalomban, vagy éjjel fordulnak elö. A sza
badban tüihetóbbek a bajok, mint a szobában Nehézkó
ros rohamok Különösen müködik a noknél, főleg kik 
hysteriában, rendetlen tisztulásban szenvednek; ugy szin
tén a gyermekeknél, elsoványodás esetében is .. 

Száraz bőr reggel az ágyban. Viszketeg majd itt, 
majd ott az egész test kiilönféle részein.. Nagyobb kiiteg 
a bór különféle részein. Nagyobb csomók a bör alatt, 
szúró fájdalommal Viszkető csomócskák a kézfejen. 
Apró kelések 

Nyugtalan álom belsó melegség miatt; forróság, mely 
miatt al~g maradhat az ágyban; de azért levetközni nem 
akar. Almában felriad, felkiált, sokat beszél 

Láz: ebéd után szornjusággal kezdödik, azután !iideg 
ál/ be, este pedig égetö forróság, láhhidegséggel. Atalá
nos testi melegség délclött, fejizzadfíssal 

!lej-szédülés térdelésnél, vagy este ha iil és vari, vagy 
ieg9el felkeléskor oly szájizzel és böfögéssel, mint a büdös 
tojfstól, sápadt, hideg arcz mellett. Fejnyomás, szellemi 
munkák következtében; nyomó f a homlok táján, napon
kint r eggeltöl délig. Szaggató, vagy szúró, vagy fűró f. n 
fej bal oldalában, föleg a bal hnlántékban Vértolulás, ki
vált dohányzástól, arcz-sápadtság és pirossággal felváltva 
- Külsöleg, viszketés, erösb vakarásra késztetó, kivált 
esi\s idöben Var a homlok bal felén 

Fájdalom a. bal szemben, mintha szétpattanna, nagy 
könyezésscl, Az alsó pilla gyuladt. Szárazság a szemben 
reggel; vagy - könyezés, reggelen kint. A pillák éjjel 
összeragadnak Fekete foltok, felhök a szem elött. Szaru
homály. Szürke hályog 

Fial-szaggatás, egyszersmind szaggató f. a zápfogakban 
és egyéb helyeken, minden perczben másutt. Nagy érzé
kenység legkisebb zörejre. Csengetés, harangozás a fül
ben. Fiilzúgá.s, közben fütyülés. Búgás, mely miatt cstr· 
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Szaggató f. a bal vagy jobb vál!-tól a kéz izületéig, 
nyugalomban, vagy ha karját fölemeli.. A folsó kar-ban 
összeszorító f ; e mellett az itteni izmok kökemények; a 
fájdalom enyhül, mihelyt egészséges kezé,el összenyon,ja 
a szemedö kart. Az alkarban húzó f. a kézig terjedő, fő
leg nyugalomban Fölr epedezett bör a kezeken. Az njjak 
egyikének vörös, fonó, viszketo daganata, azon napokban, 
melyekben széke nincsen.. Szaggatás az ujjakban 

Szaggató f a folső lábszá!' és térdben Összeszorító 
f. a lábikráb:m éjjel az ágybn. Kelés az alsó lábszáron. 

Jt;gyzék. Figyele1nre iné1tó e sze1: kivált női, gyer111ekkori 
Liintalmak:bnn„ Ide tartoznak: a havitisztulási rendetlenségek; a 
gye1111ckaszkó1; nchézkór Egyébi1·á.nt, a leirt sy111pt6111á.k, egyéb 
betegségek gyógyítiÍ.s;ÍJ a vonatkozó körü11nényekre is figyelmez
tetik az olvas6t; itt'n1ég csak a szürke hályogot említe111, 

iUagnllsia muriatica. 

Kitünöleg müködik e gyógyszer a nöknél, különösen 
azoknál, kik hysteriáhan szenvednek. Legtöbb bántalmak 
ülés alkalmával lépuek fel, mozgásban enyhülnek, kivált 
midön szabadban mozog Nagy gyengeség Aléltság. 
Méhkóros görcsök. 

Álmosság nappal ; este késun alszik el és igen nyugta
lan az álma .. 

Láz. Fázékonyság este; télen a kályha mellet~ is. 
Vagy - foll'óság az egész testben, este, éjfél elött. Ejfél 
után bő izzadás. 

Jlej-kábnlás, oly érzéssel, mintha foje tele volna.. Szé
delgés. Naponkint megjelenő f'ejföjás, oly érzés mellett, 
mintha ki nem aludta volna magát Nyomó f. a homlok
ban.. Nagy szaggatás a homlok és halántékokban; a fej
tetö is igen érzékeny, mintha haját húznák fölfelé. Ko
pogó f. a fejtetiiben, innét a halántékig vonuló. Szúró f 
a homlokban; vagy nagy forróság. Ha fejét betakarja, 
ekkor enyhülést érez .. - Kiilsöleg: csomók a fej hátsó ré
szén, éri11tésre f~ijda.lma.sak 

Szem-füjás, mintha po1 esett volna szemeibe. Szúró, 
égetö szemf~jás Éjjel összeragadnak a szemek és reggel 
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igen nehezen nyiluak foL Homályos látás, égetó szemfájás
sal Szemgyuladásban zöld udvart lát a gyertyavilág körül 

Fiil-szagg>1tás; szúi'ó fülfúrás. Fülkopogás. Nehe_ 
zebb hallás; idószakonkint pedig tökéletes siketség mind_ 
két fülre 

Orr-vörösség, daganat Sebföle és égető f az orrli-
kakban. Fekélyes, varas orrlikak Orrvérzés Tompa 
szaglás Kellemetlen orr-szárazság Nátha orrdugulás-
sal, szájiz és szaglás elvesztével Bo nyák-elválasztás az 
orrból, náthán kivül is 

Sápadt, sárga arcz. A csontokban föszkelö arcz-fájás .. 
Szorító, szaggató f. a járomcsontban Arcz-küteg Áll-mi
rígy-gynladás és daganat Fölrepedezett ajkak I-Iólyag
csák az ajk piros részén. 

Szaggató f a fogal<ban; a szemfoghan, innét a járom
csontig terjedö. Fúró f a zá pfogakban, hideg által növe
kedő, meleg által cnyhülö. A felső metszi! fogakban oly 
érzés, mintha hosszabbak lennének; nagy érzékenység a 
r11etsző fogakban.. Dagadt, fájdalmas foghús, kopogó fáj
dalommal Foghús-vérzés. 

Száj-fájás, oly érzéssel, mint égetés után, fökép tisztu
lás alkalmával Nátha alatt égető f. a nyelvbeu 

Sebfélc f. a tm·ok-ban Torok-szárazság, érdesség 
(Raulrheit), rekedtséggel Harácsolás reggel, nyúlós nyák
elválasztással 

Vizenyős szájiz; regocl keserú, délután savm1yu szájíz 
Étvágyhiány, - vagy nagy éhség, ez után pedig émelygés. 
Evés után gyomor-savanyuság, üres böfögés, álmoss~g, 
haspuffadás Csuklás.. Reggel felkeléskor émelygés, áJU
lással; sok vizgyülem a szájban; undo1; hányásra való 
késztetés, böfögéssel, melylyel savanyus viz tolul fel szájába 

llyomor-föjás, kellemetlen üresség érzettel. Nyomó f, 
a torok és mell felé vonuló Fekélyféle f. a gyomorban. 
Oly érzés, mintha a gyomorból golyó tolulna fel a torok 
felé, felakadt légzés, fuldoklás mellett. Metsző, szúró f a 
gyomorban Bugyogás, kopogás érzete. Haskorgás .. 

]!:íj-fájdalom; nyomás, kivált menésben, vagy érrntés 
által ·érezhetó, de leginkább akkor, miclön jobb oldalára 

20" 
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fekszik. Hosszadalmas máj-gyuladás, -keményedés. Szúró 
f a lépben, kivált tisztulás, vagy mély légzés alatt 

Heves has-fájdalom, székletételre való késztctésse~ 
Nyomó f az alhasban, fökép tisztuláskor. Húzó f. legki
sebb mozgásra Szaggató f Görcs-fájdalom a hasban, a 
végbél és nemzö-részekre terjedő. Csipdesö f, mely után. 
szelek vagy székürülések következnek llfetszó f Fáj
dalmas keménység a hasban, érintésre fájdalmasabb. Puf
fadt has, folakadozó légzés mellett. Haskorgás a szelektöL 

Szék-szorulás, Kemény szék; juhganéhoz hasonló szék
letétel Vagy - nagy hajlam a hasmenésre Zöldes has
menés, többször napjában. Székletétel alatt fajdalom az 
aranyeres csomókban. Szalag-geliszta, puha székkel el
menö. Hasmenésnél végbél--szakadás. 

Nagy erültetéssel járó vizelé~. Gyakori késztetés a 
vizelésre, mindenkor csekély ürüléssel Akaratelleni vize
lés, menésben. 

A uemzií-részek1'e nézve Reggeli erectiók az ágyban, 
néha égető tagföjdalomnrn1, nagy hajlammal a közösülésre; 
a melytöl ha visszatartóztatja magát, ekkor fájdalmat érez 
a tök és ondózsinor ban, azonfölül a keresztben is .. ·- Méh
görcsök, a czombig te1'.jedök és fohérfolyással járók Rák
féle méh-keményedés Hószárn elött nagy izgatottság; 
hószám alatt nagy gyengeség, ájulásig, fájdalom a kereszt
ben és czombokba11. Fehérfolyás, vizenyós, vagy sürii 
alakban, a tisztulást k6t héttel megelözö. 

Légcső.. Rekedtség reggel fö]keléskor Száraz köhö
gés, többnyiie este, vagy éjjel Eji köhögés, a légcsöben 
levő ingertól Köhögés, édeses nyákköpéssel. Köhögés 
alatt sebféle, vagy fokélyféle f. a m,ellbcn, mely fájdalom 
miatt szinte elöre fél a köhögéstól Egetö rnellfájás. Vér
köpés. Szabadbm1 többet köhög és melle is é1zékenyeb
ben fáj. 

Mell Mell-sziikiilet, kivált fölfelé menésben. Vér-· 
toluhís a mellbeu, kivált szabadbtm. Hirtelen támadó rnell
nehézség, mely miatt rnháit kénytelen feloldani, szabad 
légre kiván menni, böfögésre ingereltetik, szája vizzel te
lik meg, -- kivált ebéd fölött; végre borr,adással mulik el 
a 10ham Nyomó, összefüzö mellfiijás. Szív-szúrás, fel-_ 

r 
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akadozó légzéssel Súvclobogá.s, melynél egész testében 
érzi a.z é1 verést. 

Iíereszt-föjás, mint összeveretés után A váll-lapoczkák 
közt összeve1etés é1zetével összekötött égetés. 

Szaggatás a karok és kezekben. Kar-zsibbadás, reg
gel az úgyban. Szú1 ö f. az ujjakban, mintha csak túvel 
szúrnák 

Szaggatás a láb3ZiÍrak és lábakban. Szaggatás a tom
por ban, kivált éjjel az ágyban. A czombokban olyféle fáj
dalom, mint hosszabb nyargalás után. Nyomó f a térd
ben· o-ven o·eséa a tét dben. Szorító f. a lábikrában, me-

' ö.J' ei b 

nés eJkalmával. Hemzsegés a talpban, fökép ülésben. Láb-
izzadás. S,;aggato szúrás ll tyukszemben 

Jegyzék. I{iilönösen használ terh:s nőknél előf(nduló ~zün~c
lcn én1clyuésben há.ny~-\.s nélkül l\iáJdag, keményedés ellen szin
tén haszngs ,_ gö;vélykó1 és csontbeteg~égekben„ Egyébiránt, a 
Ieirt sy1111)tÓ1nrík szerint, co1nbina.tióba ,Jöhet e szer 1nás beteg
ségekben is. 

!Uagnesia sulphurica. 
Átalában: szaggató fajdalmak; összeveJetés é1zelme 

az egész testben. Legjobban érzi magát fekvésben ; a sza
badban is enyhülést tapasztal 

Illil'-küteg, viszket<!, keményes csomócskákból álló. 
Apró, vörös sömörféle küteg. 

Nyugtalan álmu; \jesztu álmok: mintha vizbe esett 
vol11a, vagy a lovak rngadnák el és efölék; vagy - élve
zetteljes álmok: tánczvigalom, pompás ebéd sat. 

Láz. Borzadozás, fázás, heves fejfájással, este For
róság az egész testben; vagy csak a fej forró, a test egyéb 
része pedig hideg 

!lej-szédülés, fojnehézséggel. Kábulás.. Oly érzés, 
mintha a homloktája tele volna. Nyo1iiö-f ·a szemüreg 
fölött; a két halántékban; a fej hátsó felében. Szaggató 
f. a homlok és halántékban. Szúró f majd itt, majd ott; 
a fej egyik oldalában; a halántékokb:i.11; az egész fejben, 
mintha ·csak késsel szurkálnák, lefekvést•e kényszeríto. 
Fúró f. a fejtető, a fej egyik oldalában, a szemek fö!Citt 
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Kopogó f. elöbb a homlokban, késobb az egész fejben. Vér
tolulás.. Fejforróság. Minden fej, vagy testmozgásra oly 
érzés a fejben, mintha az agy mozogna. A homlok táján 
oly érzés, mintha ö"tt ki akarna esni valami .. 

Szem-fájás, oly érzéssel, mintha golyó feküdnék a sze
men. Szem-égetés, szúrás.. Könyezés. Homályos látás .. · 

Fül-fájás, oly érzéssel, mintha fülét kitekernék Fül
szúrás.. Harangozás, vagy suttogás, mint a folyó víznél 
hallható. 

Fekélyféle OIT-fájdalom, kivált érintésre érezhetö az 
orr oldalában. Nagy nátha. . 

Arcz-szaggatás leginkább a csontokban ar arcz e<Yyik 
vagy másik oldalán.. ' 

0 
' 

A torok-ban fészkelő nyák, melyet ki nem köphet, vagy 
le nem nyelhet. Szúrás a nyclcsőben kivált nyelésben 

Keserü szájiz. Minden ételtől undorodik de föleo· a 
hústól. Gyakori, iires, vagy keserű böfögés; 'néha a gyo
morból feltoluló viz. Hányásra való késztetés· eleinte 
étel- később nyák-hányás · ' 

A gyemorban oly érzés, mintha egészségtelen eledel
lel rontotta volna meg gyomrát. Nyomó f, érintésre ér
zékenyebb Külsóleg a gyomor környezetén égető szúrás. 

Puffadt, feszes, kemény has Kereszt-fájással össze
kötött, lefelé nyomuló f az ölben. 

Székszorulás, hasmenés, felváltva Hasmenés által 
geliszták mennek el. Hasmenés erőltetéssel 

Gyakori bö vizelés; éjjel is fel kell kelnie vizelés miatt. 
A tisztulás kisebb mennyiségben és késobb jelenik 

meg, rövid időig tart; vagy korábban ugyan, de szintén 
rövi~ i.doig tart é~ _c;sekély Tisztulás alatt: forróság, fej
nehezseg, keresztf":ias, faJdalom az ölekben czombokban 
kivált, m_idön ~11 Fehérfolyás, égetö fájdal~mmal; össze'. 
veretes erzelmevel a keresztben és czomhokban 

S~ára~ kohögés, égetó '."ájdalom~nal a µ;é:;:ében, legin
kább f~kvesben, felkeléskor rgen e11yl1lilö.. Köhögés köny
nyü krköpéssel, sebféle torok- és mcll-föjdalommal. Kö
högés alatt fájdalmas mell-égetés, vagy oly érzés, mintha 
tüdejének egy részét köpné ki. 

Blell-szükület, égetéssel. Nyomó f, mellszorongással 

3 ~ 1 

fökép reggel az ágybJn, fölkelésre kényszerítő; vagy írás 
alkalmával. Szúrás a mell oldalaiban; néha itt, máskor 
amott; ha a szabadból szobájába lép, este különösen. Égetö 
f a rnellcson t alatt. 

Kereszt-fájás, mely után f.1jdalmat érez czombjaiban 
is.. Szaggató f a vállak közt, éjföl elött; felkelésre, járká
lásra enyhülo. Feszíto f. a nyakban és a vállak közt, mely 
miatt egy helyen nem fokhetik és csak járásb_an érez cn;y
hülést; érintésre növekedö nyak és váll-f Osszeveretes, 
zúzatás é1zeln1e 

Szaggató f.. a karok, könyök és kezekben Nyomó f 
a folsó karcsontokban Kézremegés. 

Hasonlókép szaggatás a lábszárak, térdek, lábakban. 
Jegyzék. Szem- és fül-bántalmakban j6tékony. Nőknél a 

havitisztulás rendctlenségcit icndbehozz~L Több más k.ó1eset1e 
nézve, a leirt kó1jelck ügyes felfogásától függ e szernek választása. 

lUauganum. 

Átalában: Csont-gyuladások; kiállhatlan fájdalmak. 
Köszvény az ízületekben Leginkább éjjel lépnek fol a 
bántalmak Többféle bántalmak hevesebbek a szribadban, 
enyhülnek a szobában; vagy az idö befolyásával nagyobb, 
kisebb fokra emelkednek. Tompa szúrások a test külön
féle részeiben. 

A bőrre nézve: viszketeg, csak akkor, ha a test fel
hevül, izzad; égetés az egész testbörön, ha fölkel az ágy
ból; ha pedig lefokszik, ekkor ismét elmulik. Sebhedt, 
gyógyulni nem akaró bór.. Hosszadalmas genyedés. 

Láz. Fejforróság, a test egyéb része hideg. Hirtelen 
átfutó forróság, ez után, izzadás.. Atalános izzadás, rövid 
légzés, belszorongással Eji izzadás; leginkább csak a nyak 
vagy az alsó lábszár izzad 

A fej-bör oly érzékeny, hogy nem is fésülködhetik. 
Fejnehézség, oly érzéssel, mintha a fej nagyobb l;onne. 
Kifelé nyomuló f a fej hátsó részétől a homlokig, mmtha 
minden ki akarna tolódni Szaggató f a homlok bal olda
lában, kivált beszélés alatt; vagy a homlok-izmok mozg"sa 
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alatt, mintha a csontokban fészkelue a fájdalom Fúró f 
a homlok-csontban Kopogó f, mint a fekélytol; a szabad-· 
ban enyhülo, a szobában megujuló. Vértolulás a foj felé; 
fojforróság délután .. 

Szem-fájás, mely miatt kénytelen behunyni szemeit, ki
vált ha világos tárgyra néz Dagadt pillák; éjjel összera
gadnak Szemszárazság, fonósággal, este. Homályos lá
tás nappal szem-égetéssel. Karikákat lát, melyek világos
ságban feketék, ha behunyja szemeit, akkor tüzesek. 

Fiil-szaggatús ieggel, vagy este; megszünik, mihelyt 
lefekszik Szúrás a fülben, beszélés alkalmával. Nehéz
hallás; mintha a föl be lenne dugulva· az idöviszonvokhoz 
képest nagyobb, kisebb mérvben.. Ha'rangozás, reggel; zú
gás, búgás; csattogás a fülben, kivált nyelésben 

O!'i'-dugulás; az orrán é1)en sen1111i lt~vegöt se111 vel1et. 
Ai·cz.. Fájdalom a járomcsontban, mintha itt fekély 

~ámadna; nyomó, vájó t:. a járomcsont kis helyén, éjjel az 
agyban; oly f mint ütés utfo 

Fog-fájás, hirtelen más részekre ugró: a járomcsontrn, 
a fül, kar, nyakra .. Fekélyféle fogfájás, legkisebb érint8sYe 

A nyelven égeto hólyagcsák, a bal oldalon; csomócs
kák a jobb oldalon, legkisebb érintésre fájdalmasak 

T11I'ok-lob, idült Szúró, vagy metszö f nyelésen ki
' ül , Hörg-lob (Bronchitis) 

Jltvágy-hiány Sert, vagy aludt tejet kíván; épen 
semmi szomj. 

Gyomor-égetés; émelygés, kellemetlc11, folböfögésrc 
törekvő érzéssel. 

Ósszehuzó f. a liasban, émelygéssel és forrósággal, 
mely a nyeldeklöig teijed. Metszó f, vagv meleaség ér-

i b . ,/ " zete a rns an, mmt a szeszes italoktól, kivált a köldök kö-
1 ül, mint a forró italtól. Szél-kólika, reggel az ágyban 
Feszülés az ölben, oly érzéssel, mintha az inak dagadtak 
lennének; érintés által füjdalmat é1ez. 

Kemény, darabos szék. Székszo1 ulás Széklet.étel 
elütt csipdesés, székletétel alatt metszés a végbélben. 

A vizelet-ltólyag tájáJJ metszés, iilésben, mindinkább 
mozgásban. A vizelö-csöben metszés, szúrás, ülésben 

Gége- és lég1:>ii-bántalmak. Rekedtség; csiklándozó 
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szá.razság a to1 okbau, köh.ög·ésre í11ge1 ld; Bhá1 az k.öl1ögés; 
nagyobb eióltct.és lltán csak kevés :iyákot köp ki. Köhö
o·és rego·el: zöldes. sáro. ás nvák-kikö])esscl, darabokban. <::> D ' _, ;:-- J , 

majd mindu1 erultcil·s uélkiil; véres kiköpés.. Köhögés 
okozta mell-f~jás 

~Iell-füjás oly érzéssel, mint összevc1 utés után Szú-
1ás >1. mell oldalában és a hcínalyhan, kivált mozgásban 
Olyfele fájdalom " mellcsontban, mint ütés után.. .Meleg
ség é1zete a mellben, fonó légzettcl, piros aicz és a mell
ben érezhet() lázas gycno-cséO' mellett. l\íell-égetés. Dobo-

. b b ' • 

o·ás a mellbeu. Lökések a sziv tá3" án. K ülsöleg - visz-
~ ' 
kctó szúrás a csecsbimbóban; apró csomócskák a mellen. 

A vallak és köuyök izületébe11 ficzamodási fájdalom. 
Fcszíto f a kai- és kézizületben Szaggatás, a. vállaktól 
kezdve a.z egész lrnron, kézen és ujjakban. A kis-ujj gyu
iadt, dagadt, gcnyed. 

Szaggatás a té1 dben; remegés.. Lábszár-merevedés. 
Gyuladás, daganat a bokában. Talp- égetés .. 

1 Jegyzek. Azon kóresetek, melyekben kedvezőleg műköclött e 
szer, e követkczend(ík, Csontgyuladás; fúró, vájó, iszonyu fájda-
10111 rt csontokban, fűleg éjjel. - Fülduguhis; az idővtíltozá.ssal 
-változó nehézhallá.s, suttogás, csattogás, búgás,. - I-Iosszadalnui~ 
iekcdtséa torokC1dcs~éO', hör&!,'-cata1rhus„ Léi;rcsóvész kezdetén. h' v ._, u 

lUenyanthes. 
"Üalábau: nagyobb adagban bevett china következ

ményei ellen Köszvén) es bántalmak. Rángások, inkább 
nyugalomban, mint menésben A bántalmak átalában 
este felé, nyugalombm1 nagyobb fokra emelkednek; enyhül
nek pedig mozgásban, vagy kézzel való nyomatás által 

Mz. A kezek és lábak jéghidegek, a töhbi testrész 
meleg. Fázás az egész testben, a meleg kályha mellett el
mulö. Vtlltóláz, hidegsé·ggcl n hasban. · Izzadás azonmt! 
lefekvéskor; vagy egész éjjen át 

Fej-nehézség Nyornö, összeprésel<J fejfájás; lépcsö-
kön-menetben oly érzéssel, mintha valami nehéz teher által 
nyomatnék az agy. Feszít<> fej-f K lilsöleg égető f a 
homlokon 



314 

. , Olvasásban a szem egészen 
prllak görcsös merevedése. 
könyezés 

elhomályosodik A szem
Idöszakonkint megjelenő 

Fii!.folyás, kivált forró kütegek skarlát l<any"r'o' után 1:;1··1 ' ' - ' ' .._ u. " 
n -csenges, vagy harangozás. Harapásban fühopogás .. 

Undorító szaglás, mint a büdös tojástól. Feszítő f:. 
az Ol'l'-·gyökben. · 

Rángás az a!'cz-izmok és szempillákban fájdalom nélkül 
G kSz~r~z,ság .é;,~:t: ~ nyeldeklőben. Keserédes szá}iz 
7a 011, ur es foloofoges Csuklás. Evés után foJ'kábult-

sag··. N · h '] h · · ' , · agy. aJ a,m ~ ányásra, fáJdalmas ökröndözéssel 
es gyo'.nor-·o~szehuzatassal Szüntelen korgás .. 

Hrdegseg érzete a lias-ban kivált ha kézzel rányom
n.ak Has-csipkedés Felfuvott has a szelektől A külbö
ron sebféle f 

, Sz~kszor;ulás; kemény szék, hascsikarással Gyakori 
kesztetes a v1zele'sr'e · a vr· 1 t k k 'l ' b „ ' . . ; , ze e csa - cse e y rnerv en ur rtte-
trk kr. - Elhálasra nagy ösztön, de erectio nélkül 

„ „ R:kedt han~, füldugulássaL Görcsös gége-szűkillet, 
koh~gcs~ e, való mgerrel és a légnek eröltetésbe kerülö 
beszrvatasavaL 

Összepréselo f, a mellnek mindkét részéról, szúrással. 
Nyon~á~, összeveretés fájdalma a ket•esztben, hajolás

ban, vagy ,ulesben Tompa szúrás és fúrás a vállban .. Szag
gatas„a vallak közt.. Nyak-fesz 

„ • ()sszes~orít~ és s~aggató f a karok, kezek és ujjakban 
C:orcsos kar-m:revedes, az UJJaknak akarat elleni összeszo
r1tásával FáJdalmas rángás a kar és kisujjban. 

o.ssze~er~tés érzelme a felső lábszárban, kivált ülés
ben_; sorc~os felhányatása a lábszárnak, szintén ülésben. Az 
~lso labszarban összeszorító f, alulról, fölfelé Ficzamodás 
erzete a térd és láb-ízületben. 

, Jegyzé~ Kivonatban, e következő betegséo·ek ellen haszná
~~~do e gyogyszer.. Hypochondria, hysteda. Váltóláz mely alatt 

1 ege~ éiez a szenvedő az alhasban, Összeszorító ny~n1ó fe·fa 'ás 
Szemp1lla-r{mgás, g·örcsös meievedés Oir-bu" Rá, ' J J. · kb H' z,. ngas az a1cz1z-
fo an.:. i_dcgség érzete a has,ban. Göicsös gégeszűkület. Nyak
esz. Go1 csos kar-mel'evedés, 1 angás, Lábszár-görcs, rángás. · 
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itlerc1wius. 

A lélekre nézve. Kimondhatlan érzés, melyet bizo
nyos elviselhetlen belsó baj okoz .. Akarat elleni sírás, köny
nyebbülést okozó.. Nagy nyugtalanság; sehol sincs mara
dása.. Félelem; föl attól, hogy eszét, vagy életét veszti. 
Ijcdezés, mely miatt egész teste remeg. Nagy közönyösség 
minden iránt; még ételt sem kiván. Nincs semmi kedve az 
élethez. Elégedetlenség. Sóvárgó honvágy. Bizonyos ne
me a dühösségnek, mely alatt undorodik a folyadékoktól, 
mindent széttép, légzése szorongó. Tébolyodás; minden 
összefüggés nélkül beszél; az övéit sem ismeri meg.. El
vesztett emlékezó tehetség. Szellemi tehetetlenség. 

A testre nézve átalában. Meghülés okozta bántalmak 
Bujasenyves, görvélyes, vízkóros bántalmak Nagy adag
ban bevett china, kávé, kén, szeszes italok, önfertóztetés 
következményei ellen Nyirk-daganatok (lymphatische Ge
schwülste ). Genyedésbe, vagy izzadmányba (Exsudat) 
átment gyuladások. Csontbántalmak, kivált gyulasztók, 
éji fajdalmakkal Fájdalmak a csontokban, főleg ülésben 
Csúzos, köszvényes bántalmak, kivált éjjel; bö, de nem 
enyhítő izzadással. A fájdalmak ágymeleg által heveseb
bek, szintén éjjel. Folytonos nyugtalanság a tagokban, 
melyeket szüntelen mozgásban kell tartania. Olyféle fií.j · 
dalom, mintha a hús elvált volna a csonttól Legcseké
lyebb kézi munka után is kimerül, egészen ellankad N~gy 
testi, lelki gyengeség, mely miatt feküdni kénytelen Aju
lás; gyakran visszatérő. Görcsös rángások. Merevedés. 
N ehézkór, éjjel, kia hálá ssal, or 1 -viszketéssel, szomj usá ggal, 
haspuffadássa.I. Iszonyu elsoványodás, test gyengeséggel.. 
Különösen jól hat a gyermekekre és sápadt egyénekre. 

A bifrre és alatta levó részekre nézve. Viszketeg, fő
leg a meleg ágyban. Viszkető, vakarás után égető küte
gek Apró hólyagcsák, vizenyes folyadékkal telve .. Vörös 
foltocskák; sömörföle küteg; érintésre égetö. Fakadékok 
Genyedés stádiumában hasznos a ltimlöben Or báncz. 
Bujasenyves fekélyek; ha vérzök is. Vértapló (Blut
schwamm) Körömbántalmak Csontszu-fekélyek Jó 
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v~gy rosz indulatu ge11yeclések l\1irígy-claganatok, genye
dcsek Bujasenyves dob Vizkóros daganatok 

Nappali álmosság; e mellett is kevés ál<>m: éjfél elott 
el nem alhatik. Nyugtalanság éjjel 

Láz. Hidegség főleg szabadban Láz-rohamok kivált 
éjjcL Hidegség és forróság felváltva; forróság alatt nagy 
szmnjuság, jéghideg vizre Lappangó l~z, elsoványoc1ás
sal. Forró, idegláz nagy izzadással. Eji, vagy reggeli 
nagy izzadás, könuycbbiilés, enyhülés nélkül: 

Fej-szédülés, főleg lm csüggu fejét fölemeli; inkább 
i.iléd>cn, mi11t állásban. Agy-rázóclás Agygyuladás; he
veny, vagy idült agyvizkór.. Savós (serös) gutaütés Fejf., 
minth<t össze lenne fűzve a fej; nyomó f a homlok táján, 
csont-föjclalommal a szem fölött Szaggató f a foj hátsó 
részétöl a homlokjg Szi'nó f az egyik oldalon, a fülig, 
fogakig tmjedü. Eji ±ejf.; csúzos, hurutos fejfiijás .. - Kül
suleg : tapintás alatt az egész fejbiJ1 f~j Szaggató f ki
vált a csontokban Fej-daganat Fej-viszketeg; égetö 
Kiiteg Ótvar Csont-dag. Kopaszodás 

Szem-fríjás, nyomás mint a homoktól; szúró f kivált 
a bal szemben; metszó f a pilla alatt Forróság, égetés a 
szemben; viszketés; kivált szabadban. Dnzzadozó erecs
kék Csúzos, hurutos gyuladás Könyezés Pislogás; 
szempilla-rángás; görcsös összehnzatása a szempilláknak 
Nagy érzékenység a világosság iránt. Homályos látás, 
mint ködös idöbe11. Fekete hályog kivált a bal szemben 
Szálldogáló rovarok, fekete pontok, szikrák a szem elött 
Kétszeresen látja a hegyes tárgyakat Zöld és fekete lrn
rikák a szem elött, az asztal melletti ülésben, lefekvésre 
kényszerítök 

Jliil-szaggatás; kivált a bal fülben tisztulás alatt. 
Szúró f, hidegség érzetével, mint a jégtöl Égetö f. a por
czogókban Fülfolyás; büdös, néha véres genyfolyás, mely 
mellett az egész fej és az arcz egyik oldalában nagy fájdal
mat érez, mely miatt a szenvedő részre nem fekhetik. Sö
mör, csomócskák, taplós kinövések a külső fülön Fiildu
gnlás; nehéz h<illás Fülbúgás; zúgás kivált a bal fülben .. 
Fülcsengés Fültömirígy-dag, gynladás 

Orr-dag és gyuladás; kivált az orrhegy vagy a bal 
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oldal dagadt, féIJyes vörösség és viszketéssel Orrcsont
dag, nagy fájdalommal Orr-vérzés álomban; köhöo-ésnél · 
a bal orr-likból Nagy nátha, vizenyös, csipös nyál~folyás'. 
sal, sok tüsszenésscl 

Arcz-szaggatás; kivált a bal oldalon, fülszaggatással. 
Szúró f. a bal járomcsontban a felső állcsontban Arczdao
a fogföjástól Ar czküteg; bnjasenyves foltok, fakadékok 
az arez és hofnlokon Sömörféle foltok Arczótva1 Szá
r~z ajkak Egetö f az ajkakban Ajk-repeclezések Felsö 
'\Jk-dag, genyedezésseL Fehér-kékes foltok, fájdalmas feké
lyek az alsó ajk belso fölületén ; fekélyes szájszeglctek 
Az állcsúcson (Kinu) borsó-;1agyságu fa ka,c1ékok Áll
görcs, ;iagy_ föjdalornmaL A.llcsont-szu Allmiiígy-c1ag, 
g1 nladassal rs 

" f"'"' ] " 'l l' . ! 'l . • • a'O~-· aJaS, {lVa. t egsz1vas11a ; eves 11taJ1; az ag31-111e-
legben nrnjd kiállhatlan Szaggató f a fogak gyökeiben, 
nz odvas fogakban, kivált éjjel, fülszaggatással, vagy fáj
dalmas arczdagairnttaL Borzasztólag szúró f a fogakban 
Oly érzés, mintha a fogak inognának Foghús-dag; taplós 
fophú,s ;, pei:yedc~ó fog!1ús; ~ogl;ús-v~1zés . 

SzaJ-l)uz, n1asok: nlta.1 iukabl) erezl1etd, i11111t n Rzen·· 

vedó által Szl1j-hólyagcsák; fekélyek; száj rothadás; zsebre 
(Schwlim111chen) Süly (Skorbut) Nyálfolyás. Nyelv
d~g: ke111ény, gynlac1t nyelv; fokélyes nyehszélek Nyelv
beka. N em-beszélhetés 

'l'm·ok-föjás, nyelésben; oly érzés, minürn nyers húson 
keresztül kellc;1e nyelnie; vagy mintha a nyeldeklO dagadt 
lenne; vagy rnmtha a torokban lenyclenclö nagyobb darab 
lenne, Oly érzés, mintha geliszta mászna a torok folé 
Szúró f. a torokban, vagy a monc1olákban nyelés alatt, a 
fülig. ható Scbfélc f. a torokban Torokfájás mellett, 
nyálfolyás Forróság, forró göz gyanánt emelkedik fel a 
hasból fölfelé, torok-fajdalommal Égetés a, nyeldeklilben 
Torok-gyuladás Hörg-lob (Bronchitis) Nyelcsap-dag; 
hosszabb nyelcsap Nehéz nyelés; görcs 1iltal gátolt nye
lés; fájdalmas torok-szárazság; szüntelen késztetés a nye
lésre J\fondola-gynladás, genyedés Bujasenyves torok
fokélyek 

Rosz szájiz, mint a büdös tojástól; édeses, sós, kese1ú, 
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savanyu szájiz Inkább szomjazik, mint éhezik Undoro
dik minden ételtól, kivált a hús, édes étel, kávétól, vagy 
- r endkivüli étvágy; nagy szomj, jéghideg italra; vagy 
- tiszta (bor nélküli) vizet meg nem iha~ja. A ken,yér 
gyomrát nyomja, ha keveset eszik is .. 

Ures felböfögés ebéd után; keser,ü böfögés Gyomor
égés Csuklás, kivált ebéd előtt. Emelygés, ebéd után, 
az egész test borzadozásával. Hányásra való késztetés, 
metsző nyomással a mellben, kivált dohányzás után Ke
serü nyák-hányás 

Heves gyomorfájás, főleg érintésre; a kenyértől, sőt a 
hústól is. Teliség érzete, feszítő fájdalommal és nehéz 
légzéssel Görcsös gyomorf, ha keveset eszik is. Égetó 
f a szivgödörben; a gyomorból foltoluló fonóság és szem
elsötétedés, midőn ül, fölkelés által elmuló 

]láj-föjdalom érintésre és mozgás által; szúró f, a be
légzést gátló; máj dag és keményedés; heveny máj-gyula
dás.. Sárgaság .. 

llas-fájdalom, híves esti idóben, hasmenéssel Has
csipkedés, melyre éjjel fölébred; metszés a hasban, vizelés 
alatt; szúrás, kivált menésben Hidegség a hasban; vagy 
- égetés kivált a köldök táján. A hasfájdalmak átalában 
érintés, nyomás által nagyobbodnak Bél és hashártya
gyuladás Nagy has a fodor-mirígyek daganatától, gör
vélyeseknél Puffadt has, keménys Sggel, érintésre fáj dal-_ 
mas.. Bántalmak a szelektől Has-vizkór Az ölben kés
szúráshoz hasonló f; mirígy-dag;rnat, gyuladással; lágyék
mirígy-genyedés; görvélyes, bujasenyves doh. 

Erőltetés a székre, az arany eres csomók kidudorodá
sával, eredmény nélkül; szüntelen késztetés, de semmi 
szék. C::ekély ürülés, sokszoros eröltetés után Vagy -
csipdeséssel járó zöldes hasmenés, kivált éjjel; zöldes nyák
ürülés, égető fájdalommal; nagy eröltetéssel összekötött 
hasmenés; székürülések közben borzadozás„ Székletétel 
alatt böfögés, émelygés. Nyák-hasmenés; vérhas, kivált 
öszi Geliszták Végbél-szakadás 

Igen gyakori (majd minden negyed-órában) késztetés 
a vizelésre, égetéssel, csekély ürüléssel; fel nem tartható 
vizelés. Gyakori vizelés nagyobb mennyiségben, mint 
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amennyi italt ivott. Büdös vizelet; eleinte tiszta, később 
zavaros, mintha krétát vegyítettek volna bele. Hólyagpö
feteg Sötét-vörös vizelet, mintha véres lenne.. Vizelés 
alatt csípő, égetö, szúró, metsző f Vérvizelés. 

A férfi-nemző-részekre nézve. ]\fakk-viszketeg, szúrás. 
Az elöbőrön kellemesen csiklándozó viszketerr; gyuladás e . ' 
daganat Takár.. Fehér hólyagcsák a makkon, melyek 
föleszik a makkot, mélyebbre ereszkednek, tovább terjed
nek és melyekből nedv szivárog; hólyagcsákból támadt 
fekélyek; bujasenyves fekélyek A tökzsacskóbán hideg
ség érzelme, húzó f.; görcsös szaggatás.. Tökdag, kemé
nyedéssel; szúrás a tökben. Pollutiók, égető vizeléssel. 

A nüi nemző-részeket illetöleg. Szeméremajk-viszke
teg; küteg; daganat, keményedés, forróság, vörösség, égetó, 
szúró f mellett; érintésre nagy érzékenység Méhhüvely
gyuladás; méhhüvely-szakadás Vérfolyás oly idősb nók
nél is, kiknél már rég elmaradt a rendes tisztulás. Fehér
folyás, csipdesö késöbb felevö; kivált éjjel Mogyoró
nagyságu nyák- és genyfolyás a méhhüvelyböL - Ke
métny emlii-dag sebféle fájdalommal; oly érzés az emlőben, 
mintha gyülni akarna; emlö-fekélyedés, genyedés. Seb
hedt csecsbimbó 

Légcső.. Hurut, fázással. (Grippe ellen a leghatha
tósb szerek egyike) Száraz köhögés, oly érzéssel, mintha 
minden száraz lenne a mellben.. Köhögés, kivált éjjel, a 
mellben levo csiklándozástól, föleg beszélés által elóidézett 
annyira, hogy szóhoz nem juthat.. Összerázó köhögés est~ 
az ágyban; erös köhögés, mintha a mell és a foj szét akar na 
repedni. - Köhögés mellett, hányásra való késztetés 
Köhögés, kiköpéssel; véres kiköpés. Tüdő-hurut 

llell-fájás, szorongó; a szenvedő, leo·kisebb movrás 
beszélés által majd egészen kimerül. M:elI-nyomás, ki~áit 
menésben. Mell-szúrás, hajolás, tüsszentés, köhögés alatt. 
Sebféle f„ égetés a mellben. Szívdobogás, Külsőleg: -
összeveretés érzelme, a mell bal oldalán; szintén itt oly 
érzés, mintha meg lenne dagad va„ 

lfátgerincz-f. mint összeveretés után; égetö forróság. 
Égető f. a vállak közt.. Feszes nyak; fejét nem fordíthatja 
Nyakmirígy-daganat, vagy gyuladás„ 
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Szaggató f a !umikban, kivált éfü;l és mozgáslxin, kü
lönösen a váll és kar-izületekben. Egetö f. mindkét kar
ban melv miatt kar1·ai eP«~szen elesnek Kiállhatlan lan-

' ,/ t 0 • 

kadtság ha kariát hosszabb idóig egy helyzetben tar~ia 
Görcsös'rángás a"jobb karban; egész éjjel idestova hányja 
A bal könyök vörös, dagadt és forró, a kéúg; égetó, hem-. 
zsegü, szaggató fájdalommal Az elökar izmaiban szúró 
és összeszorító f. A kezekben bénulás, merevedés érzete, 
kivált kilíyujtás alatt A kéz-ujjaknak görbére-huzatása 
Rángások az inakban; a hüvelyk és mutató ujj összeszorí
tása, összelmzatása Bal kézdag, érintésre fájdalmas. A 
kéz hátún levő börnek lehámlása. Rühféle küteg a kézen; 
vörös csomócskák; mély bór-repedezések. ~ 

Szao·gató f a esip-izületben, fökép éjjel és mozgásban 
Csip-kös~vény.. Az alsó végtagok zsibbadása, nehézsége, 
remegése kivált menésben Fényes, átlátszó lábsza!'-dag. 
A folso lábszárban összeszorító, feszíto f. Hidegség érzete 
A térdben oly érzés, mintha dagadt lenne, viszketéssel 
Szúró f menésben; nagy gyengeség, leginkább állásban 
Fehér térd., vagy czorn b-rl:ig (tumor albus). .. Az alsó láb
szárban nyugtalanság, bágyadtság, qjjcl Osszeszorító f 
n lábikrában Gö1csösen fölhuzott alsó lábszár, éjjel Alsó 
lábszár-dag, 'izkóros is; csont-dag. A lábban oly érzés, 
mint meoTántás után. Szúró f. a bütyökben, vagy a sark
ban, vag~' a talpban Szaggató f a vastag ujjtól a térdig 
Talpégctés este; vagy - hidegség érzete a talp vagy a 
lábban este az ágyban; reggel hideg lábizzadás Sark
vagy vastag ujj-dnganat, idösznkonkint megjelenó éji f~j
clalommal 

Jegyzék. Azon betegségek és kö1 ühnényck, n1elyekben e 
gyügyszcr különös figyele1111e inéltó, ki,-onatban ezek„ Első i·endü 
bujako1 (syphilis): Jrnja-fokély, taká1, <lob. Másod iendü syphilis. 
Syphiliticus kütcg. (J-ö1 vély-kór; ini1így-dagana.tok gynla<lássnl 
Scrophul()s kór, syphiliticus kó11al összekötve. Csont-hártya, 
csont-lob; csont-ltigyn1ás, görbülés; csont-szu. Vízkór. Vissze1cs 
congcstiók (venöse Congestionen) a fej, mell és alhasban. Ideg
hántaJ1nak: vicl-táucz (ekkor a hyoscia1n., ignatia, stra111üniu111 sat 
is concu1rálnak), 111e1evgörcs, szájcsukulat - állgörcs -, nehéz
kór ; bénulat; savós ( sei·ös) guta-ütés Bőr bántalmak : rüh; buja
kór1 a.1 összekötött iüh; sömör; hólyagos, sáigás folyadékot tar-
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talmazó son101; genyedező, varakat képző sömör„ _Bőrhámlas; 
bő1vizkó1 Izzad111ány, genyedésre hajlandó belső gyuladások. 
Cso1 vás (gastricus), epés, nyákos lázak; ideg-láz : érzékeny .has és 
1náj, has és n1~j-dag, fajdalon1, fűghús-vérzés, gyakori hasmenés 
álmatlanság, sápadt (földszín) aicz - symptómak mellett .. ·- Hu~ 
i·utos, csúzos, köszvényes, görvélyes, bujakóros szemgyuladás: 
szen1taká1, szivárvány lob. Belső fül-lob; füldugulás; nehéz hallás; 
a hall-szerv csontocská.inak ca1iös álhtpota Sülyös foghús ; a száj
nyákhá1tyájának gyula.szt6 állapota; hólyagcsák; fekélyek; nyál
folyás; szájbűz; inogó fogak. Nyelv-gyuladás; fekélyek; hebegő 
beszélés; nyelvbénulat. Toroklob; inondola-dag, ken1énycdés, fe
kély. ~f~j-lob; n1áj-dag-ken1ényec1és; sá1gaság. Hasvizkó1, n1áj
bántalommal Lágyék-mi1így-lob, dag és genycdés. Zöldes, vé
res-nyá.k:os, a végbélt fClevő ha.sn1enés ; vérhas, mely által véres 
nyák ü1íttetik ki iszonyu fájdalom és erőltetéssel Nyákos, genyes~ 
vér1el vegyes, blidös, égető vizelés Takár (első stádiumában); 
buja-fekély ; phi1nosis, paraphimosis„ Tök-lob, fOleg elnyon1ott 
k:ank6 után; tök-ken1ényedés, daganat. Sze1nérein-ajk-gyuladás, 
Nátha, igen bő, vizenyős, felcv6, nyákfolyassal; grippe; erős, szá-· 
raz, görcs-köhögés, iuell-szárazság érzete inellett; vagy - véres, 
genyes kiköpésscl; kezdő tuberculös tüdővész„ A inár el nem osz-· 
latható pokol var genyedését előn1ozdítja a incrcu1 ; vala1nint egyéb 
<l~.ganatok hasonló esetében is hasznos. Gyer1nekágyi fehér czo1ub
loh (phlcgmasin. nlba dolens); fChér térd-dag (tu1nor albns genu) 

JUezel'eum. 

A lélekre nézve.. Eltompult érzés; semmi sem ér
dekli Szórakozottság. Szellemi tehetetlenség; minden 
józan megfontolás nélkül beszél; hosszabb idoig nézeget ki 
az ablakon, de nem tudja, mire bámészkodott 

A testre nézve átalában: a csontokra és nyákhártyám 
hat. Egyold,ali bántalmak; bo1zadozással, fözással járó 
föJdalmak Egetö f a belsö részekben. Nagy érzékeny
ség a hideg lég iránt. Nagy adagban bevett merem kö
vetkezményei ellen 

Ből'-viszketeg az egész testen, kivált éjjel, majcl itt, 
majd ott, mint a balháktól Bör hámlás az egész testen. 
Az ujonnan támadt seb meggyuhccl és éget. Viszketés a 
fokély körül, vörösséggel, fájdalommal, legcsekélyebb érin· 
tésre. Midgy-dagunatok Csontszu 

AJgenti Hasonsz Gy6gy I 21 
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N appa.li álmosság; 11yugtalan álom Álom utáu ha-
ragosság , , , . , 

Láz. Atalános hosszas fazas nagy szomJusaggal; e 
fázás alatt nem kiván megmelegedni, a fris levegőt se~11 
kerüli. Előbb fázás, ez után forróság Harmadnapos laz 
fejfájással, fájdalma; kemény lé~-~agar;atta~ , , , 

Fej-fájás, mozgas, sok beszeles utan, krvalt a halante
kok és csi<>'olyában Nyomó f gyakori borzadozással, 
mintha az agy a koponyához nyomatnék Nehézség érzete 
a fej hátsó részében. Szúró f az agy bal folében. Sebféle 
f. a hátsó fejben. Kopogás a homlok táján. - Külsőleg: 
Fejcsont:f , érintés által növekedő.. Viszketeg, vakarás 
által csak rövid időre elmuló és ismét más helyen megje
lenő · csipdeső viszketeg mint a tctüktöl Fej-var, szi
várgÓ, vagy száraz. FejJJőr-pikkelyek Sebféle fájdalom 
a hajakban 

Sze111-fájás, gycrtyavilágnál való olvasás alatt, homá
lyos látással Nyomó f a szemgolyóban, forrósággal Bal 
szempilla-rángás Csúzos, hurutos szem-lob 

Orr-szárazság, e mellett eltompult szaglás. Tüsszen
tés scbféle mell-fá.jással; inger a tüsszentési e, anélkül, hogy 
tüsszen]rntne Híg, sá1gás, néha véres kifolyás az orrból, 
orr-sebhedtség és égető fajdalommal. Réz-ori. .. 

Arcz Kellemetlen rángás a jobb arczban. Osszc
szorító f a jobb arcz-csontba.n.. Ajk-égetés; gyulasztó vö
rösség, sebféle f az ajkban. Fekély a folsii ajkon. Szúró 
f .. az áll-mirígyben. 

Állandó fog-fájás az odvas fogakban. Fúró és szúró 
f kivált a fogak jobb oldalán. Elvásott fogak, mint va
lami savanyutóL Oly érzés, mintha ,a fogak hosszabbak 
lennének Húzó, égető és szúró f. - Erintés, mozgás által 
növekedő fogfájás; fogfájás mellett vértolulás a foj felé, 
testfázás. 

Száj-égetés; szinté11 égetö f a nyelven a gyomorig 
Égetö hólyagcsák a nyelven és foghúson N ehézkés be
szélés, majd azon érzés miatt, mintha száraz lenne, majd 
mintha vastag volna a nyelv 

Feszítö torok-fájás, üres nyelés alatt.. Nyeldeklő-szű
kület; összefűző f. a nyeldeklöben; kaparás a torok és 
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I)yeldeklöben SdJféle f. a szájpadlaton és torokban .. 
Egetö f. a nyeldeklö és nyelcsöben; gyuladás 
, Kese1 ú szájíz; sok vizgyülem a szájban evés ntán 

Etel után tüzesség érzete a szájban Undorodás a hústól. 
-;-' Gyakori üres fölböfögés, vagy az ételek ize ntán izlö .. 
Emelygés; hányásra való késztetés, borzadozással Zöldes, 
keserű nyák-hányás, f~jkábultsággal Nyomó f. a !'YOmor
ban oly ~1zéssel, mintha az ételek meg nem emésztettek 
volna. Egetö gyomorf ; gyuladás. 

Nyomó f a lmsban, melynek enyhítésére fol kell egye
nesednie, vagy nyújtózkodnia Kólika, oly érzéssel, mintha 
a belek egyenkint szodttatnának össze. Csipdesö f a köl
dök körül. Metszó f a köldök alatt, mindig esty felé .. Szú-
1ás a hasban, menés, nyomás által növekedő. Egetö forró
ság a hasban Felfuvott has a szelektől: e mellett belszo-
1 ongás, ruháit feloldani kénytelen; enyhító felböfögés; 
hasko1gás; borzadozás, fázás, ásítozás 

Hasmenés, heves fájdalommal, nagy erőltetéssel, mely 
után csak kevés nyák megyen eL Székletétel elött., has
cs~karás, eröltetés, mintha ismét széke akarna lenni; bo1-
zadozás, na.gy érzékenység a hives levegö iránt Székle
tétel után, ><z egész testet átfutó hidegség, összefüző f a 
végbél-nyílásban, végbél-kidudorodással A végbélben 
csipdesö égetö f, menésben. 

Vér-vizelés; vizelés után vércseppek következnek. 
Nyákfolyás a vizelö-csöböl. Szúró és. csiklándozó, hem
zsegö f. a csóben, kevés nedv-elválasztással. 

Férfi-11eniző-részek. Szaggató, vagy szúró lökések a 
fé1fi-tagban; a makkban szaggatás vagy csiklándozás Ta
kár, az elöbőr belső részének gyulaclásával, szaggató, húzó 
makk-fájdalommal este. E1 ectiók. - Női 11emző-1·észekre 
nézve: fehér folyás, mint a tojás fehé1e; hosszadalmas, go· 
nosz indulatu Hi1telen szúrás az emlőben .. 

A légcső mélyében létező, köhögést okozó i11ge1, este 
az ágyban és reggel, anélkül hogy valamit kiköphetne .. 
Száraz köhögés, ökröndözéssel, Mnyással Csekély köhö
gés után vérköpés, nyugtalan álom, ijesztő álmok mellett. 
Hurut, folytonos fázékonysággal, torok-égetéssel. 

Szorult mell ; nem tud elegendö levegöt b2szivni. 
21* 
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Mell-szorongás· mintha valami tehet nyomná mellét .. 
' ' 1 'l l' ' Mell-szúrás; mélyen a mellben, nevetes a att; ~e y egz~s 

alatt pedig a sziv alatt., - Külsőleg: összehuzo? vagy fe
szítő f az izmokban Egetö f a mellcsontban 

Szúró f a hátban, a mellen keresztül. Nyak-fesz. 
Sebféle f. a jobb hónalyban 

A felső kai·ban olyféle f mint ütés után. Az alsó kar
ban a kézcsuk'lóban, az ujjakban szaggatás.. Fúró, vájó L 
a felkar-csontban. Kéz· dag. Az ujjakban rángás; fáj da· 
lom a csontokban.. ' 

Csontf a lábszárakban Az alsó lábszárban oly érzés, 
mintha közepe táján el lenne törve Lábikra-dag; heves 
lábikra-görcs Égető lábforróság. 

Jegyzék. E szc1 által, ;;yógyítand~ bete.~ség~k e követ~eze~
dők. Csúzos köszvényes faJdalmak: kozbenJarulo borzadozas, fa··· 
zással Görv'élyes daganatok Lehámló kütegek, ége~ő éji fájda
lommal. Éji v·iszketeg. Nedves, viszkető fejküteg.. Eji csontfáj
dalmak, kivalt syphilis következtében; csont-daganat; csont-lob; 
csont.lágyulás, -szu.. Catarrhalis, csúzos, görvélyes szem-lob. To
rokszűkület. Fogfájás odvas fogakban, fiízékonysággal és oly 
érzéssel, mintha a fog hosszabb lenne; cariös fogak Folytonos 
fázékonyság, borzadás, szomjusággal összekötött hurut, torok-ége
téssel. HugycsŐ···takár - és fehérfolyás. 

lllillefolium. 
Áta.lában: vérfolyás, különféle sérvekböl 
Oly érzés, mintha minden vér fejébe menne 
A gyomorban oly érzés, mintha folyadékkal volna tele. 
Vérvizelés, fájdalommal a vese t~ján és borzadálylyal. 
Vérköpés, rnellforrósággal 

ltloscllm•. 
Áta.lában : hypochondria, hysteria és ezekkel járó ide

ges bántalmak Iiángások; görcsök; ujulás; görcs-mere
vedés Meghülés után lépnek fel a bántalmak 

Nagy álmosság nappal Kórszuny (coma); mélyen al
vás melyből ha felébresztetik, beszél ugyan, anélkül mind
azáltal, hogy tudná Vagy -- áhnatla11ság egész éjjel, iz
gatottság miatt 

1 
l 

' 

l 

l 
1 
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Vértolulás ü fej fölé és kimcrevült szemek, száj-görcs. 
Szédülés; mintha mindeü mozogna szemei előtt; rögtön 
ájulás. Nyomó f~jf hidegség érzetével, mint a hideg viz
tiil Görcsös húzó f az egész fejben; vagy a foj hátsó ré
szétöl a fülig, innét a fogakba vonuló; a szobában nagyobb 
ii:iérvben a szabad léaben enyhülő 01}' érzés, rn.intha 

' ö ' ' 
z'sinort húznának többször a fejen át és aztán rnegerösíte-
nék; oly érzés, mintha fele a koponyának átmetszetnék 
I(ülsöleg, érintésre sebféle fejf. 

Merev szemek, eszméletlenséggel Homályos szernek 
néha rögtön, mintha megvakult volna. . 

Fiil-búgás, mint a szélt.öl, vagy ~ madarak sz~rnya1-
nak összecsapkodásátóL Csattogás; agyu-durrogatas, pár 
csepp vér-folyással. . 

Fcszító f az arcz-izmokban. Arczforróság, pirosság 
nélkül Alsó áll-mozgás, mint rángás alkalmával. 

Igen száraz száj; égés a nyeldek~öben, mint az égő 
széntól. Gyakori, üres felböfögés. Emelygés; hányásra 
való késztetés, reggel, vagy minden étel után; hányás A 
gyo111orban oly érzés, mintha össze lenne szorítva. Nyomó 
f, mint valami kemény testtól, ital által nagyobbodó.. Ko
pogás a gyomor táján. 

Szúró f a máj táján, belégzés által növekedő; a bal 
oldalbordák alatt szúrás, kivált mély légzés alatt .. 

Has-fájás a köldök körül; belszorongás a hasb.an, 
mintha minden szűk lenne, nagy nyugtalanság annyira, 
hogy seholse találja helyét, hanem fel s alá járni k~nyte
len · Összefüzö f a hasban, gödröcskét képzó.. Cs1pdeső 
f, kiabálásra kényszeríto, a hasnak összehuzatása által eny
hülö.. Haskorgás. Felfuvott has, székszorulással 

Székszorulás; késztetés a székre, de eredmény nélkül.. 
Vagy - hasmenés, éjjel, néha álomban is. . , , 

Felizgatott ne111i ösztön mind a nök, rnmd a ferfiaknal 
Havitisztulás megjelenésekor húzó f. a nemző-részekben .. 
Húzó, tolongó f a női nemző-részekben, mint hószárn 
elótt. . 

Oly érzés a torokban, mint a kéngőztől Összefűző f. 
a torok és mellben; mellgörcs, fuldoklással Rövid légzés, 
mell-szúrás miatt 



Kéz-daganat szúró fájdalommal Göicsös kéz-mozgá
sok; az ujjak akaratelleni mozgásai. 

Jegy~ek. Azon betegségek, melyekben indika!va van e szer, 
kivonatban ezek Idegbántalmak. Ideges gyengeség. Rángó, rne-
1ev görcsök, Áln1atlanság ideges ingerültség következtében„ Ide
ges fejftijá.s. Felingerelt ne1ni ösztön Az alsó és felső végtagok 
görcsös mozgásai 

.:tlurex pul'purea. 
Rendkívüli ösztön az elhálásra; ez legkisebb érintésre 

megujuL - A méhben szárazság érzete, összefüzö f; heves 
f a hason át, a mellig; heves, fölfelé vonuló szúrás a bal 
oldalon; nehézség érzete a méhhüvelyben. Zöldes fehér
folyás · véres.. llféhr ák Heves szúrások az emlókben. -

' ' 
Szívdobogás és a nyakiiterek erös verése. 

Jegyzék. Eddigi tapa.sztalá.sok szerint a nen1zö-részekre; főleg 
pedig méhhántalmakrn vonatkozik e gyógyszei hatása 

Natrum ca1·bonicum. 
A lélekre nézve Kerüli az embereket és a társa.sá

got. Belszorongás, nyugtalanság Haragosság. l\fajd 
vig, majd szomoru kedély, felváltva. Szórakozottság; fe
ledékenység; hosszabb gondolkodás után jut eszébe valami; 
az írásban roszul fejezi ki magát 

A testre nézve átalában. Csűzos bántalmak Rán
gások végtagokban. Ín-rövidülés. Könnyen történö ficza
moclás; emelésben, roklrnnás.. A bántalmak leginkább 
ülésben támadnak, dörzsölés által enyhülnek, mozgásban 
elmulnak; égi-háború alkalmával megújulnak Fájdal
m.ak alatt, belszorongás, remegés, izzadás. Idegesség; a 
wngorajáték is remegést okoz. Hypochondria 

Száraz biir; csekély mozgá.s, vagy munka után azon
nal bö izzadás Balha-csipéshez hasonló viszketeg. Nedv
vel telt hólyagcsák. Sömör, melyböl genyforma nedv szi
várog. Szemölcs; érintésre fájdalmas; vérzeni ke:1;d és 
nagyobbra nő 

Nappali álmosság; késd :ífom; álmatlanság. Ábrán
dozó álmok 

Láz. Kéz és láb-fázás. Borzaclozás reggeltől estig. 
Eleinte fázás este az ágyban, ~zornj nélkül, has-égetéssel; 
azután forrós{tg és álom. Atfutó fonóság.. Forróság 
gyengeséggel Erds izzadás, mozgásban Reggeli, vagy 
éji izzadá.s 
. Fej-fájás; elfogultság; kábultság, mint hosszu álom 

után.. Szédülés lelki munkák után; képtelenség hosszabb 
idáig ugyanegy szellemi tárgygyal foglalkozni.. Fejfájá~ 
a homlok táján, ha napnak van kitéve; ebéd után a feJ 
hátsó részében; iü esség érzete a hátsó fejrészben.. Oly 
fájás a homlokban, mintha szétrepedne, kivált mozgásban; 
feszítö f Szúró f a fejben, a szemeken keresztül.. Kopogó 
f a fej felsö 1 észében kivált reggelenkint. Vértolulás a 
foj felé ; mintha a homlokon minden kitolódnék. - Külső
leg: érintésre fejfájdalom.. Vöröses csomócskák a homlo
kon; mogyoró-nagyságu kelés a fej hátsó részén .. 

:Égető f a szemben, szúró f~jdalommal a szögletek 
felé; oly érzés, mintha egy hajszál lenne a szemben; olva
sás, írás alatt égetó f. szárazság érzetével. Szempillagyu
l~dás. Apró fekélyek a szaru-hártyán. A szempillák ?sz
szeragadnak Könyezés; könysipoly. Irás alkalrnaval 
repdeső pontok; szikrák-, villámlás látása. 

Fül-szúris, belőlröl kifelé. Szúrás a fiiltömirígyben, 
föleg érintés alatt Füldugulás; nehéz hallás; nagy érzé
kenység a kül zör(\jre 

A bal or1·-likban oly érzés, mintha benne valami ke
mény test léteznék. Bőrhámlás az orrbör hátáról és he„ 
gyéről Hólyagcsák az orr-szárnyon, érintésre fájdalma
sak; csomók Fekélyes orr-likak · Orrdugulás, kivált be
szélés alatt, vagy a~ orrból jövő kemény, büdös darabok 
miatt; büdös nyák folyás Szüntelen nátha. 

Arcz-forróság; duzzadt arcz.. Csont.f, a szabadban 
nagyobb.. Fehér foltok az arcz jobb oldalán és a nya!rnn; 
sárga foltok a homlokon és felső ajkon. Kiiteg az ajkon, 
l~ncse-nagyságu hólyagcsák, fekélyek; kelés a felső ajkon 
All-mirígy-dag 

Fog-fájás kivált evésnél; egész éjjel; alsó ajkcdaganat
tal végzödö. Fúró f az odvas fogakban; lökő f. evésnél. 
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A fogak inognak, kivált az egyik záp fog Felporbanyo
dott, vérzö fogíny. 

Száj.. Nagy hólyag a bal oldalon, melyböl, lm nyo
matik, viz szivárog; fekély-helyek a szájban, érintésre ége
tók Száj és nyelv-szárazság, ivásra kényszerítö; vagy -
sok vizgyülem a szájban; sós iúi nyál; tapadozó nyák 
Küteg a nyelv hegyén. 

Oly érzés a torokban, mintha benne valami lenne .. 
Szárazság, kaparás, nyerseség a torokban. Szúrás a torok
ban nyelés alatt és ezen kivül. Dagadt, gyuladt torok, ne
héz nyeléssel. Erósen a torokhoz tapadt nyák, harácsolás 
ált>tl ki nem köphetó 

. Savanyu, keserű szájiz; vériz. Nagy szomj; ivás után 
szúrás a rászt-tájon, vagy egyéb bántalmak. Evés után 
rosz kedv, álmosság, lomhaság, ásítozás, fölböfögés; ital 
után, nyomás a gyomorban. Gyenge emésztó tehetség; 
legcsekélyebb diactetikai hiba után, vagy különben is evés 
után levcrctt kedély. 

Gyakori üres felböfögés, azután pedig forróság a nyel
deklöben. Émelygés reggel, vagy ebéd előtt, evés után 
megszuno Hányásra való késztetés; ez alatt sok viz gyül 
össze a szájban Hányás, mely által büdös, savanyu folya
dékot hány ki 

Gymnor-f érintés alatt. Nyomó f a gyomorban evés 
után, mint a kötól; korgással, felböfögés által elmuló; ök
röndözéssel, reggel, járás által megszünö Osszefüző gyo
morgörcs, este, éjjel, kinyújtódzás, menés által enyhülő 

A jobb rásztban (lrypochonder) szúró f, szorongó lég
zéssel; a balban szintén szúrás; fajdalom ta.pintás alatt 

Has-fájás, mely csak hányás után mulik eL Feszítö 
f éjjel, metszés és hasmenéssel Kólika reggel, mely alatt 
a köldök befelé húzódik. Csipdesó f., néha émelygéssel, 
hasmenéssel. Metszö f. oly érzés mellett, mintha hasme
nése akarrra lcrmi.. Sz4ró f a lágyékban, kivált ha bal fülé 
hajol, vagy ülésben. Egetü f egy kis helyen balra a köl
dök táján Felpuffadt has; haskorgás ; sok szél Mirígy
daganatok 11z öl táján. 

Nehéz, kemény szék. Vagy - folytonosan lágy szék; 
csekély szék Hasmenés, sebféle fajdalommal a végbélben 
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Véres pontok a székben. A végbélnyilásban viszketés, 
hcmzscgés, égetés Szalaggeliszta elmenetele. 

Vizelés alatt égetés' a ,-izelő-esliben. A vizelethólyag 
és lágyék táján tolongó fájdalom 

A férfi-iiemzŐ-l'észeken viszketés Makk-viszketés, va
kar ásrn kényszerító. A tökzsacskóban szúró és kopogó f. 
G}'akori r)oÜutiók tao--merevedés nélkül Tökéletlen el-

' 0 - . 
hálás, rövid idoig tartó tagmerevedés és azonnali magöm-
léssel - Nyomó f a nöi nemzörészekben, mintha minden 
ki akarna tolódni. Késö tisztulás, olyforma mint a viz, 
melyben hús mosatott. Rothadt szagu fohérfolyás. Ugy 
látszik, mintha e szer elomozdítaná a fogamzást. 

Gége-szárazság. Mell--érdesség (Rauhheit).. Rekedt
ség; tiszta hangot nem adhat Köhögés náthával.. Szá
raz köhögés, mell-csiklándozással, kivált ha a hidegböl 
meleg szobába jut Köhögés, sós, vagy zöldes nyák- vagy 
büdös gcny-köpéssel; vérköpés köhögés által. - Rövid 
légzés, különösen sétálásban.. ~leli-szűkület délelött, föl
izgatott nerni ösztön mellett I~rzékeny mellkas.. Mell
sziirás, ,mely miatt nem fckhetik ttzon oldalon, hol szúrása 
van.. Allandó hidegség a mell bal oldalában .. - Szívdo
bogás, ha bal oldalra fekszik; este lefekvéskor; nappal, 
ülésben; írás alkalmával Külsöleg. - Metszö f, és össze. 
vcretés érzete a mellcsontban; húzó f. a mellizmokban, 
mellszorongással; égetö f a mell oldalában .. 

líel'eszt-fájás, mely miatt le nem hajolhat; ülésben 
hirtelen támadó, mozgás által elmuló Sebföle f, nyuga
lomban is Hátgerincz-f, mély légzés, beszélés által növe
kedo; szún\s, a mellig terjedö Hangya-mászás az egész 
háton. A vállak közt feszülés, húzás. Nyak-fosz; nyak-
1ni1 így Mdaganat. 

Nyomó, szaggató f a hónalyban. Feszes kar; szag
gatás a karban a kézizületig, foleg nyugalomban. Kar
rángás. A felső kart fájdalom miatt föl nem emelheti. 
Az elokarban szorító f„ vagy szaggatás, húzás, ficzamodás 
érzete Kéz .. rángás; remegés. Szaggató, szúró f bizonyos 
ujj közép-csontjában. Kéz-daganat.. Kéz izzadás. Vörös 
foltok, sömörféle küteg a kéz--hátán.. Durva, fölrepedezett, 
száraz bör a kézen.. Szaggatás az ujjakban, dörzsölés ál-
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tal eny!:ülö Égetés egyik l~jjban, mint a csalántól Duz
zadt ~)Jak reggel Hólyagcsa a mutató-ujjon, vörös ud
varral 

Rángás a felső lábszárban; szúrás, mintha késsel szúr
nák keresztül; összeveretés érzelme, mintha a hús elvált 
volna a csonttól Az alsó lábszárban húzó f, a térdtől a 
lábig, nagy nyugtalansággal; szaggatás a csontban, a nagy 
ujjig; fúró f. a lábszár-csontban. Lábikrában szorító f. 
Vörös, dagadt, gyuladt alsó lábszár. Szaggatás, szúrás 
a bokában, a talpban, kivált ha rálép; talp.égetés, föleg 
menésben Láb, vagy talp-daganat. Jéghideg lábak. 
Talp·viszketeg. Fekete, geny·hólyag a sarkon; hosszadal-· 
mas sark-fekély. Nagy ujj-daganat, szaggató, sebféle fáj
dalommal. Párlott bőr az ujjak (vastag ujj) közt; vörös 
folt a nagy ujjon Szúrás, fúrás a tyukszemben 

Jegyzék. Leginkabb oly csúzos és köszvényes bántalmakban 
hasznos, melyek az izületeket (a1tikulátiókat, Gelenke) támadják 
n1eg, szagga.tó f~jdalom1ual, főleg zivataros időben a szenvedő tagok 
zsug01 odásával. Ide ta1 toznak többféle bői-bajok: szeplők, sze-
111ölcs, fehéI és sárga a1czfoltok. Chronicus szen1gyuladá.sok kivált 
görvélyeseknél; sze1nszik1ázás, lfl.tzavar, Lnesszelátá.s„ Nehézhallás. 
Igen gyenge emésztő tehetség, legkisebb diaeteticus hiba által 
gyo1n1·át 1neg1·ontja. Oata11halis légc::;ő és hö1g-bántahnak; torok
szá1azsá.g, érdesség; szá1az köhögés, va.gy sós izii, zöldes, genyes 
kiköpéssel - Szellemi bántalmak ·· · 

Natrum m111•iaticum. 
A lélekre nézve. Igen nagy hajlam a sirásra.. Szo

moru kedély. Melancholia, rohamonkint meglepő.. Vagy 
- vig kedv, kivált este felé; szembetünö hajlam a neve
tésre; feltiinö változás a bágyadtság és elevenség tekinte
tében. Életuntságig. Rögtön támadó belszorongás. Kel
lemetlen eszmékkel való foglalkozás; aggodalom a jövő 
miatt. Ijedezés.. Izgatottság; heves felindulás csekély
ség miatt. Nagy szórakozottság; helytelen sz;vakkal fe
jezi ki. magát mind az irásban, mind a beszédben. Lom
haság; nincs kedve a dologra.. Gyenge emlékező tehetség. 

A- testre nézve átalában.. Jó nedvek vesztegetése kö-
vetkeztében fejlődött bánfalmak Harag okozta bajok 

l 

• 
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Csúzos Lántalnmk, az inak rövidülésével A bántalmak 
átalában megujulnak, nagyobbodllak fokvésben. Hypo
chondria; hystcria Nyugtalanság az egész testben, bor
zadozással Rá.ngások: az iz1nokba.11; ol.Y érzés, 111int ne
héz. n:yavalyábau. Ideg·es búntalrnal(, Lo111haság; nen1 
akár mozgást tenni. Nagy gyengeség, kivált reggel fel
kelésk01; néha ideiglenes, mely után ismét tevékeny Nem 
állhat, hanem ülni kiván; a nyargalás nagyon megviseli. 
Görvély-kór. Mozgás után, de különben is könnyen fel
izgatott vérkeringés; ütérverés az egész testben, nyuga
lomban is érezhetö. 

Igen éizékeny Mr, legkisebb ütésre Viszketeg, ki
vált éjjel az ágyban Vörös viszkető foltok Kölesszem
rn1gyságn csomócskák az egész testen, vakarás:által vörö
sek, kem~nyebbek, viszketéssel. Több kelés a testen. A 
tenyeren támadó szemölcsök A régi seb vagy hegJegy 
(Narqe) fájdalmas kezd lenni Vérércsomók. Szemölcs . 

Uam. Nappali, álmosság Este nem tud aludm; 
éjjel is ébreu van. Ejjel az ágyban különféle bántalmak: 
fejfájás, metszü f a lmsban, szelek, vizelés majd minden 
órában, vizeletrekedés, ger incz-, nyak-f~jdalom, égető f a 
tyukszemben, véepezsgés, forróság nagy nyugtalansággal 
Ha elalszik, gyakran folijed, álmában sir, felkel alvajáró 
módjára; álom után reggel bágyadt. 

Mz. Hideg kezek és lábak; fel nem tud melegedni. 
Borzadozás este, szomjusággal; minduntalan fázik, állati 
meleg hiánya miatt Váltóláz, csontfájdalmakkal, sárgás 
:uczszimrel, fejfájással, nagy gyengeséggel, hiányzó étvágy
gyal; közönségesen reggel felé kezdődü; vagy váltóláz, 
nagy adagban bevett chinu után.. Roham előtt nagy bá
gyadtság, vagy fejfajás; hideg alatt rövid légzés, ásitozás, 
álmosság, szomj vagy szomjtalanság; forróság alatt szomj, 
nagy fejfájás. Gyakori átfutó forróság Idegláz, nagy 
gyengeség, száraz nyelv és szomjuság mellett. Sok izza
dás nappal, kivált menésben; gyengítő izzadás éjjel, vagy 
reggel 

Fej-szédülés, eszméletlenséggel; szemei előtt minden 
tárgy forog.. Üresség érzete. Fejfájás reggelenkint. Émely
géssel, . hányással járó fejfájás.. Fejnehézség, összehuzó 
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szemfüjdalommal, fökép beszélés, gondolkodás után. Nyomó 
f a szem fölött, a hornlokban, oly érzés mellett, mintha a 
fej elzsibbadt volna.. Özszeszorító f mindkét halántékban, 
kivált olvasás, irásnáL Összehuzó f az egész agyban. 
Szúró f. a fej hátsó részében; mintha késsel szúrnák; a 
szem fölött a homlokban; a fej tetején Olyféle f, mintha 
a fej bal részébe szöget ütöttek volna. Kopogás. Lazultság 
érzete az agyban, szúrással. Oly érzés, mintha a fej belöl 
dagadt lenne. Fejforróság; vérpezsgés .. - Külsőleg: seb
féle f a fejbörben; nagy hajlam a meghülésre. Fejviszke
teg, vakarásra késztetö Varas fej. Könnyen hulló hajak, 
a mint csak hozzájok ér. 

Szem-fájás, mint a homloktól. Viszketés főkép a belsö 
szemszögletben. Könyezés, kivált szabadban; csipős kö
nyek.. Éjjel beragadó szemek. Szemrángás; görcsös ösz
szehúzatása a szempilláknak este alkonyatkor.. Homályos 
látás, mint fátyolon át. A hetük olvasás közben, varrás 
alatt pedig az öltések összefolynak Féliglátás; a tárgya
kat csak félig látja. Fekete, vagy tüzes pontok a szem 
eldtt; kezdd fekete hályog. 

Fül-szúrás, csendes ülésben. 
gés éneklés· hara1wozás · búgás 

' ' 0 ' ' pás alatt. 

Nehéz hallás; fülesen·· 
zúgás; fülropogás, hara-

Sebhedt orr, belöl. Bal orrszárny-gyuladás.. Gya
kori orrvérzés, kivált hajolás, köhögés alatt.. Orr-száraz
ság; vagy - folyó nátha, étvágy és szaglás vesztével. 

Arcz-csontfájdalom Arczküteg, kivált a homlokon„ 
Fekete izzlikak (Mitesser, akne punctata). Ajk-daganat; 
fölcserepesedett ajkak; ajk-börhámlás; fekélyes száj-szeg
letek. Az alsó áll érintésre fáj; áll-mirígy-daganat; fáj
dalori1 a mirígyben. 

Fog:fájás, arczdaganattal, igen érzékeny, midőn leve
gőt szí.. Fúró f. kopogással, kivált az egyik elö-fogban.. 
Oly érzés a fogakban, mintha hosszabbak lennének.. Fog·· 
inogás; kivált az előfogak inognak, fájdalom mellett. Igen 
érzékeny foghús.. Foghús-dag arczdaganattal. Skorbut.. 
Fekélyes foghús. Fog-sipoly. 

Száj-, nyelv-fekélyek.. Nyálfolyás; minduntalani köp
ködés, a szájban összegyült sok vizforma nedv miatt. Sós-
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izü nyáL Oly érzés a nyelv!)n, mintha hajszál lenne rajta; 
vagy' mintha sebhedt lenn~; nyelv-hólyagok, égetéssel, ki· 
vált evésnél. Nehezen esrk a beszélés 

Torok-fájás oly érzéssel, mintha az áll-mirígy ~agana
tától származnék. Czövek-érzés a torokban, nyeles alatt 
Szúró f a torok bal oldalában, üres, vagy ételnyelés alatt 
Fekélyes helyek a nyeldeklőben. Görcs , a nyeldeklú~en, 
mely által a nyelés gátoltatik, fuldoklas veszede,lmev~l 
fenyegető; sok nyák a nyeldeklöJ;>en,.harácsolásra keszteto, 
mely által sötétzöld nyák üríttetrk kr .. 

. Rosz szajiz; a viz rothadt izü; rothadt, savanyu, ke
serű szájíz; semmi szájíz.. Az ételt, különösen a '.ekete 
kenyeret húst kávét utálja, szintén a dohányzástól rs un
dorodik..' Kes~rú ételt vagy italt kíván. Savanyu eled~
lek, vagy kenyér után fojlődö bántalmak; kelle~1et:en .1o
fögés zsíros étel, vagy tej után Szüntelen szomJus,ag; rfal 
után gyomor-puffadás Ebéd előtt pmoss,ági ~ve~ .~l~tt 
ar czizzadás · evés után üres vagy az etel utan rzlo bofoges, 
gyomorégé~, émelygés, felfo,;ott gy~mor, hasp'.1ffadás 
ltn!elygés reggelenkint; erős több napr csuklás; _1rnn:i;ásra 
való ·késztetés reggel; gelisztahugyozás; hányas; etelt, 
epét hány ki. : , . „ „ • , 

Tompa gyo111or-fáJas, haJolásban enyhulo; gyomorfa
jás a kenyértől. Oly érzés; .mi?tha i~egen test lenne ~ 
gyomorb,an; g:i;omor-d~g, ermtesre fájdalmas .. '. N!.omó '. 
reggel, emelygessel, erofogyatkozással Gyo::ror-g?rcs 1~1~ 
vált este, ~jjel, reggelig; összehuzó g.yomor9orc~. h~deg~eg 
érzetével a gyomorban, olyfele f, 1-i:mt ytes; lol~es. utai~; 
kopogás, kapkodás, égetés, vagy részmt egetes, reszrnt hi-
degség a szivgödörben, . , , , , , _ , 

A 111aj táján erős nyomás csrpdeses, huzo f., szm as 
naponkint ülésben Máj:dag~n'at, J~er;rén~ed~s A lép tá
ján szintén nyomó f., vagy szurás krvalt legzes alatt. . 

Feszítő f a lrnsban, mint a szelektől; oly érzés, mrntha 
teher feküdnék a hason; állandó kéjelmetlenség. az alhas
ban mint az emésztő erő tehetetlenségétöL Kólrka reggel 
fölébredéskor Összehuzó f; szülőfájdalomhoz hasonló 
érzés, kocsizás alatt.. Hascsikarás, napjában többször. 
Metsző f: reggelenkint, haskorgással Szúró f az alhas· 



334 

ban; oly érzés, miutlw.t a hasbm1 miH<leu szét lenne tépve; 
mintha a belek elváltak volna egymástól Haspuffadás; 
kólika a szelektől; fájdalom a lágyékban, az ülésből való 
felkeléskor, vagy járásban; lágyék-sérv. 

Szék-szorulás; ha hosszadalmas is; vagy - lágy szék; 
hasmenés, mint a víz; székletét vérrel. Metsző f a hasban 
mint hasmenés előtt, de hasmenés nélkül.. Szúró, égető, 
viszkető, sebféle f., szükület érzése a végbélben.. Sömör a 
végbél táján. Aranyeres csomók.. 

Vizelésre való késztetés, kivált éjjel Fel nem tartható 
vizelet; akarntelleni vizelés, kivált menésben, vagy köhö
gés, tüsszentés alatt. Vizelés után, metsző, égető f, néha 
hig nyákfolyással; takárföle nyákfolyás foszítö fájdalommal 
az öl-1niríg3rekben. 

Férfi-nemzfü•észeknek kellemetlen szaga. Utó-takár 
(Nachtripper) Hemzsegés, viszketés a makkban. E ré
szeknek túls>igos izgatottsága; nagy ösztön az elhálásra; 
crós tagmerevedés; elhálás daczára pollutiók; vagy -
csekély nemi ösztön; irnpotentia; pollutiók után lankadt
ság, hidegség a végtagoklrn.n A nöknél ezek a symptó
mák: viszketés a szeméremtestben; hiányzó ösztön az clhú
lásrn.. Késedelmes, rövid idáig tartó, csekély tisztuláo 
Az elsö havitisztulásnak késedelmes megjelenése.. Elnyo
mott hószám. Vagy - a rendes tisztulásnak kora megje
lenése; igen hó és sokáig tartó tisztulás.. Ez elött: szomo
ruság, ájulás, fejfájás, görcsös fájdalom az alhasban; hószám 
után idegenkedés az clhálástól Fehérfolyás, csipös; arcz
sápadtsággal 

Gége-szárazság, kaparással; rnkedtség reggel, sok nyák 
'.' torokban. Köhögés, reggel, vagy este, a torokban leyö 
mgertöl; eros köhögés, mely miatt alig jut a lélegzetvé
telhez. Görcs-köhögés este az ágyban, fuladásig; köhögés, 
hányással; köhögés által genyt köp ki; köhögés alatt fáj
dalom a gégében, a légcső, has, tök és a fejben, mintha. a 
homlok szétrepedne .. 

Nlell-szorul tság; mell-szűkület; rövid légzés; mell-szo
rongás, este a szobában, mely miatt kénytelen kimenni a 
szabadba. Fájdalom a mell-csontban.. Feszítő f. reggel 
ha kinynjtózik, vagy mély lélegzetet vesz; szúró 1, mél); 
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légzés, köhögés alatt.. Gyengeség érzete, mely miatt csak 
halkan beszélhet. Sebfél.e f a 1,nellben; kellemetlen meleg
ség reggel felébredéskor .. - Allandó sziv-fájdalom; erős 
szúrás; zúzatás érzelme; nyomás. Gyakori sziv-dobogás, 
legkisebb mozgásnál; belszorongással, midőn áll; rendet
len, kihagyó szívdobogás, kivált déli nyugalomban - Kül
söleg, feszítő f a mell-izmokban; összeveretés érzelme, leg
inkább a mellcsontban. 

!{ereszt-fájás reggel felkeléskor; ütér-vcrés, kopogás. 
Hát-f , mint összcveretés után; ngy szintén a tompora, a 
vállakban. Feszítő f. a hátban, nyújtózásra késztető. Ge
rinczagy-sorvadás Nyak-fájás, ha nyakát meg akarja for
dítani Nyakfesz. Nyak-f érintésnéL Midgy-dag; fájda
lom, tapintás alatt. Var a hónalyba.n. 

lfar-lankadtság; bénulati gyengeség miatt lecsüggnek 
a karok A könyökben fájdalmas ropogás, mozgás alatt 
Az elökarban csont-.f., mozgásban enyhülö, nagyobb pedig 
akk01, midon karja lefügg; kar-rángás. Lencsenagyságu, 
viszketö kinövések a karon. Gyengeség a kézben, midőn 
keo!ét összeszorítja; kézremegés, kivált irásnál Ké,dag. 
Száraz, durva, cserepes kézbőr. Hólyagok a kézen viszke
tés, vakarás után is; apró hólyagcsák, leszáradás után a bor 
lehámlik Ficzamodás fájdalma az ujjak iziiletében; szag
gatás a nagy njj izliletében, vagy a kéz mutn.tó ujjába11, 
BZ elökaríg. Szúró f az ujjakban. Elzsibbadás az ujjak
ban és hemzsegés; viszketeg, az ágyban; sötétvörös, márvá
nyozott folt, közel az egyik ujj könnéhez; az egyik köröm 
oldalán gyuladás, fájdalom. 

Csi11-f, mint ficzamodásban A lábakban nagy nyug· 
talauság éjjel, mintha erősen meg lennének kötve, kinyuj
tásra kényszerító; rángások A folsö lál1sza1 ban húzó f " 
térdig A térdben szú1·á.s; ficzamodás érzete járásban; ro
pogás, menésben; a térdhajlásban oly föjdalmas érzés, 
mintha az inak rövidek volnának Az alSó Jabszár'ban nagy 
nehézség; feszülés a lábikrában A nagy lá.bujjban a láb
izületig fájdalom, menés alkalmával. Fekélyföle f. a blity
kóbeu, ha lábára hág, vagy érintésnél. Láb-zsibbadás; 
égetés; vagy hidegség; talp-izzadás; !áh-dag 

Jegyzék, Ilahne1nann az annyira has?.nált közönséges kon} ha~ 
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sónak (:qatrum muL.) hattlskörét észlelendő, an;1ak nagy adagával 
tett kisérleteket, melyek által, a konyhasónak elvünk szeiinti al
kalmazása után, hatalmas gyógyszei gyanánt tünt fül a konyhasó 
többféle betegségben, melyek külöúösen e következendők A lelki 
bántalmakat illetőleg, ezekről az imént közlött sorok adandnak 
utasitást„ Ideg bántalmak; ideggyengeség; nagy gyengeséggel ösz
szekötött különféle bajok, például váltóláz nagy gyengeséggel, láz
szünetko1 is; idegláz rendkivüli gyengeség n1ellett„ Gyengeség 
következtében alig szólhat a szeirvedő. Hypochondria, hysteria
szülte bénulati gyengeség. Nyo1nó f~jfájás, kabultság, szédülés„ 
Szempilla-1ángás; görcsös Összehuzatása a sze1npi1láknak; szikra
látás; összefolyó betűk olvasás alkalmával; homályos látás; félig 
látás; látzavar; kezdő felfele hályog A foghúsnak sülyös, rothasztó 
gyuladása; nyálfolyás„ Emelygés, hányás, különösen terhes nőknéL 
Gyomor-rák Alhas-bántalmak a szelektől. Lágyék-sérv Hószám
hiány; elnyo1nott hószá111. Ger inczagy„.bántalrriak; gerincza,gyi 
izgatottsá.g (Spina.1-irrita.tion)„ Bénulati gyengeség a végtagokban; 
iz-rángulás (Verstauchung), ficzan1odás, összever etés érzeln1e a 
végtagokban, térd-daganat„ ]}1:ell-bántaln1a-k kivált gyenge egyé
neknél 

Natrum nitricmn. 
Fej-kábulás, mint megeróltetett gondolkodás után. 
Szorító fül-fájás, belfülmelegséggel, külsó fülhideg

séggel. 
Nyomó f az arcz-csontokban 
Savanyu szájíz; nincs nagy vágya a különben szeretett 

kávéhoz. 
Puffadt bas, nehézség érzetével Szélbántalmak. A 

gerincz felé behuzódó hasizmok, fájdalommal 
Lomha szék, oly érzés mellett, mintha. nem ürült vollla 

ki tökéletesen és a bélsár bál még hátramaradt volna 
valami. 

Nyomó mel!-föjás, kivált midön előrehajolva ül, vagy 
lépcsökön megyen fölfelé 

Natrum sulpburicum. 
Átalában: nagy gyengeség; leverettség [foszketés 

az egész testben. Görcsös rángások az izmokban, föleg a 
mell oldalán, nagy nyugtalansággal, belszorongással és 
bizonyos szer encsétlenségtöl való fölelemmel. A bánta!-
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umk nyugfllornhau léprrnk fol többnyire, mozgásban pedig 
enyhülnek; a szabadban könnycbbülés tapasztaltatik. 

Fej-kábulás Nyomó f'. a foj hátsó részében, kivált ha 
szobába lép; többnyire a jobb oldalon; a homlokban kivált 
ebéc\ után, különösen a homlok jobb fülében Fúró f .. há
tul;. elöl a homlok jobb részében Lökö f, mely által a fej 
jobbra taszíttatik. Lazultság érzete az agyban Kopogó 
f. a halántékokban, főkép menésben; oly érzéssel, mintha a 
fejtetö fekélyes lenne - Külsöleg: nagy érzékenység; 
fésülés alatt a hajak is fájnak Csomócskák a fej hátsó , , 
reszen. 

Szem-égetés; égetö víz-elválasztással a. jobb szemben; 
vagy nagy szárazsággal A szemeknek éji beragadása. A 
világosságot nem tűrik Apró, sárga, villogó csillagok a 
szem elött Szemgyengeség, homályos látással. 

Fiil-zúgás; harangozás kivált a jobb fülben; csengés. 
A.rcz-szaggatás, jobb oldalon; a járomcsontban, este. 

Az áll-ízületben nagy föjdalom és foszesség; száját fel nem 
nyithatja 

l s.ok nyák a torokban; reggel sok sós nyákot harácsol 
feL Okrödés, gelisztahugyozással ; sós víz-hányás. Fúró 
f. a gyomorban; kopogó f., émelygéssel ; gyomor-remegés 
és nyomás. 

náj és lép-f menésbeu ; m~i és lépszúrás 
Has-csikarás koráu reggel Szúrás, kopogás a jobb 

oldalban Has·-fosz; puffadás A jobb ölben heves fájda
lom ; szúrás mindkét ölben 

Gyakori, igen bö vizelés 
Jegyzék. Dr. Aegidi szerint e sze1 mézes hugyá1 (diabetes) 

ellen hasznos, a th1~já·-nák egy heti használata utá.n, 

Naja fripudians. 
E gyógyszer dr. Russel utfo leginkább a szív és bát

gerinczre hat E tekintetben symptómái ezek: szivfájás, 
esti forrósággal; kellemetlen, ideges érzés, oppressio a 
szivt~jon; a bal vá.11-lapoczkáig terjedü szivfájás; hallható 
szívdobogás; repkedö szívverés, a szivtöl a gégéig húzódó, 
mozgásban nagyobbodó fájdalommal ; szivremegési roham, 

Ar~enti Hrisonsi; Gy6gy I 22 
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irás közben a torok felé teri·edö ·rövid idöig tartö szúrás a ' . ' sziv táján.. - Csúzos fájdalomhoz hasonló érzés a. há.tg~-
rinczben. Dr. R u s se 1 gerinczagy-izgatottság (Spmalrrn
tation) ellen használta. 

Nicolum. 
Átalában: szaggatás a test különfele részeiben; szú

rás n:iajd itt, majd ott, kivált a bal oldalon A szabadban 
könnyebben érzi magát, mint a szobában 

Bőr-viszketeg az egész testben, mint a balháktól; csi-
pés itt-ott, lefekvés által elmuló , 

Nyugtalan ~ji álom, forrósággal Almosság ülésben, 
ebéd elótt.. Reggel fejnehézség, mint midőn ki nem alusz
sza magát. 

Fúró f. a f1~nck bizonyos kis helyén, befelé ható; 
mintha szöget vertek volna a fejtetöbe Fejmelegség, dél
után, kivált a szobában.. Reggeli fejfájás, délig növekedő 
F~jf~jás a homlok táján, mintha az agy ki akarna esni. 

Égetö t. a szentben; oly érzés, mintha homok eseJ:t 
volna bele kivált este, különösen gyertyavilágnáL Mer
bom-mirígy-daganat, könyezé'8cl, égetéssel Homályos 
látás, mint ködös idöben 

Rögtön siketség este , fülzúgással Borsónagyságu 
csomócslrn a fül mögött 

Száj-húz. Lisztféle szájiz reggel felébredéskor. Fel
böfögés, mint az égett liszttóL Erős csuklás, többnyire 
este, az ágyban. Ókröndözés; sav anyu víz izü ökrödés 

Jegyzék. Leginkább csuklás, rendes időben ldnz6 fejfájás el-· 
len használtatik. 

Nifrum. 
Átalában: szaggató, szúró füjdalrnak. Nappal támadt 

bántalmak ; este lefekvéskor elmulnak. Belszervek gyula
dása Lankadtság inkább ülésben, mint mozgásban Hir
telen támadt daganat az egész testen. 

Szúró l1őr-f., később égetés, kivált arcz-~getés.. Borsó
nagyságu csomók a bőrön, az arczon is.. Egető hólyag-

1' 
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csak' melyek sárga folyadékot tartalmaznak; vakarásra 
felpattanván, ezen11cl megszii11ik az égetés 

Nyugtalan álom; mellfojtogatás álomban. Láz: fázás 
szomjj~l vagy a nélkül, kivált délután; ~jjel száraz forró
ság szomjuság és izzadás nélkül - Erós 1zzadások. 

Fejfüjás, szemlrnnyorgatással; vagy görcsös szaggatás
sal az ujjakban. Kábító fojfájás. Nyomó f, kávé ntán na: 
gyobb; kocsizás, szabadban enyhébb. Osszenyom? f a feJ 
hátsó részében. Szúró f. - Külsőleg érzékeny feJbör 

Szem-égetés, kö rryezéssel, föleg hideg vizzel való !no
sás után Ideiglenes vakság Elsötétedő szemek; szmes 
karikák a szemek elött 

Fül-szúrás, éjjel, ráfokvés által enyhülő Feszítés, 
szao-gatás szúrás a fülek mögött Siketség. 0 

Ol'J'h~gy-gyuladás Fekélyes onlikak Vérfolyás; a 
folyó vér cczct-éles. Szaggatás}z ~rcz-:~ont~kban~ . Szag
gató, szúró fogfájás. Kopogó, C.Jl fogfá1as, ludeg altal na
gyobbodó. Foghús-dag, -vérzés, -gyuladás 

· Torok-fájás, szúrással; szájpadlat- és mondola-gyula-
dá~sal. Esti torokfüjás, mintha " to10k összeniitt volirn 
Hörg-lob (Bronchitis). 

Kevés étl'a~y; állandó szomj. Este jó étvágy. -
J<~melygés, lávák éjjel Ókródés; nyák-, vér--hányás.. . 

Gyo111or-fájás oly érzéssel, mi1;tha, a pyornor~~'.1 valmm 
megfordulna Gyomorromlat borJu~ms altaL Va,Jo, nyo'.nó 
f; aléltságba ejtő gyomorgyengeseg. Heves, osszehuzo 
gyomorgörcs Szúrás a gyomorban Gyomorgyuladás .. 
Hidegség, vagy -- égetés a gyomorban -- Szúró f. a ve
sékben. 

lfas-füjás .. - Haspuffadás. Hasmetszés, este folé el
muló. Hasszúrás. Felakadt szelek 

Kemény szék Eröltetés a székre Hasmenés, met
sző hasfájdalommal Véres székürülések 

Kora bő tisztulás fekete vér-menettel Hószám előtt 
és alatt heves has- é~ keresztfájdalmak. Keresztfüjással 
összekötött, a fehér 1 uhát megkeményítö, híg, fehéres fe. 
hérfolyás. 

Légcső. 
f a gégében, 

lfokedtség; torokérdesség Feszítö, metszö 
nehéz nyeléssel Légcsövész. - Reggel ko. 

22" 
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tán felébresztó köhögés, fejfájással Köhögés szabadban. 
Kö~ögés alatt metszö mellfajás, mig ki nem köp.. Szúrás
~al Já;·ó köhögés, tiszta vér-kiköpéssel Tüdö-genyedés, bö 
rzzadassaL - Mellszornngás, fölfelé menésben Mell-szü
kület, alacsonyabb fekvésben. 

Mell-fájás, feszítö nyomással, a mellcsont alatti érdes
séggel, mely által köhögésre ingereltetik Összefüzö mell
fájás.. ·11ellszú1 ás, kivált légzésben. Belszorongással ösz
szekötött köhögés, fekvésben. Tüdö-gyuladás. Erös szív-
dobogás, kivált éjjel, fekvésben. · 
. , .1:f~ves ~el'eszt-fájás éjjel, vagy reggel felébredéskor 

Hatfá1as, h3<JOlásban.. Nyomó f. a lágyékban, köhögés ál
tal nagyobbodó Szúró f.. a lapoczkákban vagy ezek közt, 
felakadozó légzéssel, éjjel vizirányos fekvésbe1~, a jobb ol
dalon való fekvés által enyhülö. , Nyak-fájás; mintha hajá
nál fogva húznák lefölé.. - Eji szaggatás a vállakban 
Sz_úrás, szaggatás a kai·, könyök és kézben. Oly érzés, 
mmtha a kéz nagyobb lenne Ficzamodás érzete a kéz és 
ujjak !zületéb.en. Gyengeség a karok, kezek és ujjakban; 
semmit sem foghat meg. Feszesség az ujjak izületében .. 
, , ~zaggatás , az alsó végtagokban; , nag.l'. gyengeség. 

hango szaggatas a talpbmi. Hcnnseges, zsibbadás a lá
bakban. Nagyujj-görbülfa 

Jegyzék. Kivonatban a körülményekhez illik a nitrnm. Kül
sőle_g érzékeny f~jbéj1; összenyo1nó fajás <t fej hátsó részében„ 
Ideiglenes vakság. Ejjel kínzó fülszúr ás. Szaggatás az arczcson
tokban. Foghús-dag·, vérzés, o-yuladás„ Esti "torokfiíjás„ Gyo1nor
ron1lat borjuhústól; hidcgség,

0

~agy égetés a gyon1ol'ban. Puffadt 
has a szelektől_. Hósz;hn előtt és utá.n heves has- és kcresztfií,jdal
mak. Tmok-ér<lcsség Köhögés alatt metsző mellfiíjás. Mell~szú-
1ás, légzés alkal1núvaL El'ds szivdoboO'á.s kivált éjjel. I-Ieves ke·~ 
i·esztf~jás,.~jj~l, ':.ag~ ic9gcl fC1<1?.redésí'{o1:. Éji szaggatás a vállak
?~~' a .kar, konyok cs kezben. :U.1czn1nodas érzelme a kéz és ujjak 
izulete1ben. '· 

Nux moschata. 
, A: I,élekre nézve Nagy vidorság; akaratelleni neve-

~es, k_1valt szabad~an Változó kedély Szórakozottság; 
nás kozben elveszti az eszmék fonalát 

i 
•i 

1 • 
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A testre nézve átalában Csúzos fájdalmak a végta· 
gokbau Görcsök; rángások, kivált gyermekeknél és hy
steriának alávetett nőknél ; oly bántalmak, melyek álmos
sárrO"al, ájulásra való hajlammal vannak összekötve (Rela
ti;~peeificns erövel látszik hirni ezen szer oly egyéneknél, 
kik igen nehezen izzadnak) Fájdalmak azon testrészekben, 
melyekre fekszik Oly betegségekben is jó szolgálatot tesz 
ezen orvosság, melyek nedves hideg által roszabb állapotra 
változnak ; külsö meleg által enyhülnek 

Száraz, izzadásra nem h3<jlandó bfü• 
Nagy álmoss1íg; igen mély álom; elle11állhatlan álom 

fóleg ebéd után 
LAz. Fázékonyság; 11agy érzékenység a hives lég 

iránt Váltóláz (kivált negyednapos): álmossággal és cse
kély szomjusággal a forróság alatt is 

Fej-fájás, a homlok táján reggel (Agybántalmakban, 
melyek cryulasztó jellemmel nem bírnak, igy a bénulatban 
és eo·yéb ideges kórállapothan, jó sikerrel alkalmazható 
gyó;'yszer.) Fejrázás alatt oly érzés, mintha a koponyá
holo tttödnék az agy Összenyomó fájdalom, vagy a fejte
tönek görcsös összehuzatása, álmossággal Szúrás a jobb 
oldalon, kifelé tartó, nyomás a bal oldalon 

Teliség é1zelme a szemben. Szárazság érzete a szem
pillák és szemekben Gyenge látás; kezdö fekete hályog 

Fog-fájás, ha fris levegőt szí be.. Oly érzés, r:rintlra 
fogóval akari:ák kihu~ni, a fogak~t Nedves hi~eg rd?ben 
támadt fogfá,Jás, oly erzesse}, mmtha a fogak mognanak, 
meleg viz által enyhülő Ejjel szaggatás a fogakban, a 
terhes nölmél különösen; külsö meleg borngatásra enyhülö 
Elvásult fogak 

Szájszárazság, e mellett sós szájiz A nyelvhegy alatt 
fényes daganat Szájhólyagcsák Kiszáradt nyelv, tor~k
szárazság, szomjusággal Nye~v-bénnlat .···· Nehé~ nyeles; 
nehéz beszélés. Tot•ok-gyuladas a gyermekelmel, heves 
lázzal Oly szájíz, mint a krétától Szembetünó szomj
talanság Evés után leverettség. Gyomor-gyengeség, 
gyenge emésztü tehetség ; külön?sen a dió~ me.g nem 
emésztheti Olyféle böfögés, mmt terpentmoln:J ntá.JI 
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Gyomorégés. Őkrőndözés és hányás Tengeri betegség 
Choléra. 

Teliség érzete a gyomorban, nehéz légzéssel. Gyo
mor-nyomás; fölfelé toluló égetéssel. Gyomor-melegség. 
- Máj-daganat, keményedés Máj és lép dugulás. M:áj
kövek. Lép-dag. 

Has-·csikarás a gyermekeknél Lökó f.. a hasban. 
Haspuffadás, mint a szelektől, mely miatt éji álmában za
vartatik; feszes has Szülés utáni bántalmak a szelektől 
-Hasmenés reggel a tejtöl; aprított tojáshoz hasonló szék 
a gyermekeknél és étv'1gyhiúny; meghülés után vagy 
gyengeségtól; gycngító hasmenés. Geliszta-bántalmak, 
ál111ossággal és 11as111ctszésse1. 

Égető, metsző f a ''Ízelő-csiiben Vizeletrekedés. V cse
kólika. Vese-, hólyag-kövek 

Különföle (nem gyu la<lós) 111él1-bántalmak Magtalan
s{tg (?) Fcnyegetö elvetélés (Abortus). Erőtlen, gör
csös szülf~j<lalmak Nehéz szülés Szülés után felpuf 
fa<lt méh 

Légcső. Rekedtség, hideg szélben l ögtön támado 
Köhögésre való inger. Köhögés a terhes noknél Száraz 
köhögés, mellszorongással a. gyermeknél, vizben állás kö
vetkeztében történt meghülés után Száraz köhögés, ki
vált az ágy-melegben, vagy munka általi folhevitlésben. 
Száraz köhögés után sok nyákkiköpés, sőt vérköpés. Mell
szükület, vérhányás, sorvadás 

Nehéz légzés; evés után nincs légzése; nehezen be
szél. Mellszorongás; fojtogatás. ~foll-nehézség, mint va
lami tehcrtöl, mely miatt gyakran kénytelen mély lélegzetet 
venni és mellét kitágítani. Teliség érzete a mellben Mell
göres Görcsös szivszúrás, reggel az ágyban, hasfájdalom
mal; ~zivremegés; szivdobogás, ájnlássaL 

Osszeveretés érzelme a keresztben ; keresztfájás nyn
galomban 

A folsö lábszárban oly fájdalom, mint esés után.. A 
térdben oly érzés, mintha megrántotta volna.. Nyomó f 
az alsó lábszárban; lnízó f. a lábikrában, kivált állásban. 
A nagy láb-ujjban a talpon át a sarkig oly hemzseo·ö érzés, 
mint fagyás után.. · 

0 
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Jeg)'zek„ E köI"iilmények vezetnek .. l~g~.nkább e szer, v~l~sz-· 
tásáia„ Nagy é1zékenység a szabad, ~:1~,onoscn .~ed;~s le_g irant. 
H ·dea által növekedő, meleg által enylrnlo, vagy a.iulas1 haJlammal 

l ö '-T 'f• j 1 k '" jelleinzett bántulm.;ik átalába?-· .i_,~01110 . a, 1om o. taJan, vagy 
'a halántékokban; oly érzés f~JlTIOzgas ~lkal~1a~~l, ~1n~~a az ag~ a 
kopnnyához ütődnék; hátulr?l előre ;~n~~,to. gorcso

1
s. ,fe:Jmozgás.o~,; 

·de es -zédülés Gyenae latas. Szonto ful-f FogfaJaS nedves ido-
1 g b • b " é 'lk'•] 
ben·, nyoinó f~jdalo1nn1al. Nyelv- és szájfűrros,ag ;·zete, a ;ie u, 
hogy e részek is szárazak len~1ének1 ; toro~-sz~:·.azsag; nehez nye
lés; nehéz beszélés. Tapadozo, kretaszer~~ szaJIZ Undor, émely
O'és, csuklás, hányás; gyo1no1·-gyengeség .. :F clfuvott, has, a, szele~
t'őL Gyengeségből tá1nadó ha?1~,enés ... V1zeletreke~e~~ S~araz„k?
högés nehéz légzéssel, nedves 1dobcn ~ortént meg.h_ule~ utan: Rov1d 

1, zés kiv:ilt evés után; nehéz beszéles, n1ellszorongas Sz1vdobo-
eg b · ·· té t' • é ·· ] ' Oly érzés a kereszt en mint osszevere s u an, D"as s a1u as„ ' ; , ·· ' 1 b 

röbbnyir:e esti nyuga.Io1nban. Hen1zseges a lab ·UJ,Jak es ta p an, 
n1int fagyás nlkaln1ával 

Nux vomica. 
A lélekre nézve Szomoruság, anélkül , ho9y . sír~i 

tudna.. Nyugtalanság, leirhatl~n helszorongás es m:;e'. 
mhgyarázlmtó ösztön a.z ongyrlkolásra Hypochon<lna; 
lehangoltság, kivált ebéd ntá1;, vagy este;. az egészség.'. 
áll. t t'··]"tti tünödés · kétsegbeesés a vrsszanyerheto a.po . o o ' ék • 
eO'észséo- miatt; félelem a haláltól Túlsá~os érz enyse~ 
n~inden"kül benyomás iránt; nem. türhetr a n,agyobb ~r·· 
lágosságot, erős szagot, vagy zö.r~it_; az. ének,:~ zene ±.e~
izga~ják; szóval min~e;lt r:ndkrvulr m~don .'.'rez A fii~
dalmakat sziszegés, .ia.igatas, veszekedes kozt s:enve~r. 
Haragosság Szellemi munkára nincs kedve Nem b;r 
gondolkodni; írás, beszéd közben a sza~ak h<;lyes vá'.aszta
sában könnyen ejt hibát Elmebetegseg ; felrebes~el, cse: 
lekvényei elmezavarra muta,tnak. Elmeháborodas l'.'lkr 
fajdalom, megerö}tet:.tt tanul~s miatt, vagy sok szeszes rtal, 
elnyomott aranyer kovetkezteben. 

A testre nézve átalában Egyénisé~ tekintet~böl 
(kedvező körülményekben) föké,P, s~ng~n!., „cholerr:°:~' 
aranyeres, hypochondriacus egyeneknel krt;mole,g muk?-
d.k e 1 gyógyszer· gyakrabban használhato a fer:fiaknal, 

r ez r ' l ·zz . j 'bb ••k mint a nőknél., amint ellenben a pu sati a m rn a no , 



mint férfiak orvossága. Szeszes italok, kávé, bódító sze
rek után fejlödött bajokban, - szintén, meghülés, harag, 
lelkieröltetés <tanulás), kivált ülő életmód következtében 
fellépö bántalmak legyözésére igen ajánlható a nu:r vom. 
Ide járulnak továbbá: ·a csúzos, köszvényes, görvélyes be
tegségek; aszkór a kisdedeknél. Vértorlások a fej, mell, 
has fölé. Periodicus és félbe11lmgyó bántalmak Bénula
tok Remegés a tagokban; reszketés az iszákosoknál. 
Tag-1nerevedés ]{á11gá.sok; g·örcsök; nel1éz1i31avalya, kia
bálással, hátrnhajló fojjel, hányással, izzadással, szomjuság-
gal; lelkiindulat által könnven meaúi'uló Görcs-mereve-
,_, ,J b ' ' 
dés, hátrnhajló testtel. Vid-táncz, kivált a fiuknál. Ajulás, 
csekély munka utá11 Ideggyengeség. Rendkiviili érzé
ken3Tség· a szabad lég irúnt; azo11naJ n1eg·lníti rnagát Sok 
baj e]didézése, ,,~-tg;y n1egujnlúsa, bor, kávé, dol1{t113rzás, éj
szakáz?.s, elmceröltetés :Utal tö1 té11ik Lefekvés által eny
hülnek a füjdalmak 

11 " . l t '] , t. t „. 1 , b 01·„v1sz zc :cg, ne 1a ege o, es e, vag,y CJJC az ag31 an 
I\..elés. Fng,yás, égetd viszketéss~J. Vérér-cso1nók: -l:feké
lyek, fölemelkedett, sápadtvör ös környezettel. S:i.1 gaság, 
mely mel'.ett undorodik az eleclelekt<il Kanyaró ntfo fej
lódöt~ L:qok (köhögés) ellen 

Alrnosság ebéd után Ko1á11 este álom, éjföl után 
hosszu iddig llem alhatik Vagy - sok o·ondolat miatt 
éjfél elütt el nem. t11rl alud11i IÜLítö álom" Ijesztő, bor
zasztó áln1ok. N11.g.yobb lankadtsá.g álo1n 11tá;1, i11int az 
elótt. 

l.1úz. F'tlzús ~1z eg/;.NZ testben; az úg·,yhn.11 1'e1n i11elt'ge<l
h~tik fel Fáz:ís este a;( :ígyban, vagy 1·eggel felkeléskor; 
n11nde11 111ozgás, ivás l1tá11, fejn1eleaséo·ge] vértolu]ással a 
fej fölé, ke1eszt'.ájással Éji forróság, s~om,{ !lélkül. Átfutó 
arczforróság kivált este, vagy sétálásba.11. Elöbb fázás, 
késóbb klizliejövii fo11óság Hidegség és fonöság felváltva; 
söire való RZornjnsággal V:íltóiáz; elóbb fájás ez után 
forróság és izzadás, vagy izzadás uélkül; láz ~latt fejfájás, 
11yomö, göicsös gyomo1·föjás, keseri\ böfögés, émelygés, 
hányás, székszorulás vagy gyako1i de csekély hasmenés, 
sz•?val epés, csorvás (gastricus) bántalmak Váltóláz sok 
('h111n ntán i rnfij-dn~2; c~s k(•n1én,1re<lé.s 1111~Ilet.t i~ \rá.ltóláz, 

1 
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kivált délutáu, este, mindennapos, vagy harmadnapos, leg
többet fázásból álló és részletes forróságból; vagy forró
ságból, megelözo, következö, közbevegyi\lö fázással. ·- Erös, 
büdös izz,idás; éji izzadás; reggeli izzadás„ - Csorvás, epés, 
gyermekágyi, 10tlmsztó, idegláz. 

Fej-fájás ieggel, vagy ehéd után; gondolkodástól; el
meerbltetéstül; aranyér Wl; csúzos, hurutos, a vértől; egy
oldali (kivált baloldali), mintha szöget vertek volna fojébe; 
a szcrnio- ter:jcdü; én1el,ygés, há,11,yással; szélvész alkaln1úval 
Összeve~etés é1zete az agyban. Nyomó f. a homlok tájá11 
Szétpr ésel<l, a szemeken kifölé vonuló fejfájás, minden cse
kély gondolkodás után Szaggató f a homlokban, az orr
tüYéig·, urezfür1·ó.::Jággt1l, test-.borzatlozáss<-11 Szllró f. n ho111-
lokban, émelygéssel, hányással.. Idűszakonkint rnegjelenó 
fojföjás, oly é1zéssel, mintha a fojben létezü fekélytül eredne 
Kopogó f. ha feszes figyelemben megeriilteti magát. Vér
tolulás, arcz-forróság és pirossággal. Lotyogás érzete a 
tejben, menésbeir Fejzúgás. -- Kiilsólég, érintésre a fejbür 
é~ lmjak füjnak A foj hajas részén, az arczon fájdalmas 
cSomócslu\k. Aprö, fájdahna..s claganatocskák a homlokon 

Sze111-föjás; szaggatö f. a szemben, húzó J a pillákban. 
Nyomó f., rnidön felnyitja szemeit, vagy a világosságlia 
néz.. Csipü f kivúlt a szegletekhen, mintha sót hintettek 
volna a szembe .. S,ebféle f. főleg a szegletekben, vagy mint 
dörzsölés után Egetö f a szemben és pillákban. Huru
tos, csúzos szemgyuladás; ujsziilöttek szemgyuladása; da
gadt, viiriis, 11yúk által összcrnga<lt pillák Vérkönyezés. 
Csipás szemek 8zempilla-rángás, pislogás A világosságot 
nem szenvedi a szem. Homályos látás; fekete, szürke pon
tok a szem elütt; csillámlás; a t{ngyakat világosabbaknak 
látja., mint rendes állapotban -

Fiil-szúrás, kivált reggel az ágyban; fülszaggatás 
Lökó f. a fül belsejében; szorító f'. rágás alatt Fültörnirígy
dag, gyulasztó Viszhang; tulajdon szavait ismét hallja 
F'iilcse11gés. Z1ígás. 

Sebféle f az 01·r-likakban, mintha fokélyesek lennének 
Vé1es 11yák az orrból; orrvérzés; aludt vér az orrból. 
'l'ornpa szaglás. Orrszó,1 azság; orrdugulá.s; vag)r -- nátha, 
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nappal folyó, éjjel orrdugulás. Kezdó nátha ellen specifi
cum, kivált ha tompa fejfájással van összekötve. 

Piros, duzzadt arcz; sápadtság pirossággal felváltva. 
Vörös, forró arcz; vagy csak egyik oldala az arcznak forró és 
vörös, a másik sápadt. Arcz-dag, egyoldali Arcz-f~jdalom; 
egyoldali szaggatás az arczcsontban, daganattal; rángás. 
Arcz-viszketeg, hemzsegéssel, mint a balháktól. Ajk-szá
razság; fájdalmas bür hámlás az ajkon; felrepedezett ajk
~ör; apró fekélyek az ajk belsli részén; égetó var az ajkon 
AH-csomók, érintésre f~jdalmasak 

Fog,föjás a meghüléstül; egyoldali, evés alatt, szabad 
légben, bor vagy kávé által elöidézett; föleg odvas fogak
ban; lég-beszívás által előhozott. Sebféle f, elmeerőltetés 
által nagyobbodó Szaggató f. a fogakban, mindkét állban, 
az arczcsontokon át a halántékig terjedö; hideg ital által 
megujuló Szúró f: több fogban; az egyik felső metszö 
fogban, az odvas fogakban Fog-inogás. Foghús-dag, fog
f~jással. Foghús-fekély; vérzö, rothadt foghús. 

Száj-padlat-, íny-gyuladás, nehéz nyeléssel .. Büdös száj
fekélyek Száj-.roLlmdás. Zsebte (Schwarnmcheu). Süly 
(Skorbut). Szájbüz, reggel felkeléskor.. Száj-szárazság; 
vagy -- összefolyó sok nyál a sztíjban; véres nyál; aludt 
vér-köpés. Sok nyák a torok és szájban. Nyákos nyelv; 
a nyelven füjdalmas hólyagcsák Nehéz nyelv; heszélésben 
oly érzés, mintha a nyelv vastagabb lenne, innét nehéz 
beszélés 

Torok-fájás, mint valami daganattól; czövek-érzés a 
torokban, inkább nyelésben miut nyelésen kivül Szúró f 
a torok felső részében Torok-kaparás; égetés; torok-gyu
ladás Nyelcsap-dag, gyulad{is Nyelcső-égetés. Nehéz 
nyelés 

Rosz szájíz; keserű szájiz, az eledeleknek rendes ize 
mellett; savanyu szájiz, savanyu száj szaggal. Rothadt 
szájiz.. Izetlenség: különösen a t~j, kávé, húsnak nincs 
semmi ize.. Idegenkedés az étel és italtól, föleg a kávé 
és dohányzástól. Szomj, kivált este, undorodással a viz és 
sertöL Nagy éhség; emellett minden ételtől undorodik; 
vagy ha igen éhezvén, nem eszik, ekkor oly érzése van, 
mintha gyomra telve lenne; átalában evés után teliség ér-
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zete; gyomor , has-puffadás, kéjelmetlenség. A tej ugy 
tetszik, savanyuságot okoz; az ital terheli a gyomrot; a do
hányzás émelygést, több más hajt is okoz .. 

Gyakori felböfögés; néha a böfögés gátolva van, oly 
émés mellett, mintha görcs által szorítattnék össze a nyel
csp; savanyu, ke~erű, rothadt izü böfögés; gelisztahugyo
zás. Csuklás Emelygés, azonnal reggel, nyálfolyással; 
vagy ebéd után; szüntelen émelygés. Hányás reggel, 
vagy étel után; minden iz nélküli hányás, vagy savanyu 
nyák·, vagy epe-, vagy eledel-, vér-hányás; hányás a nőknél 
terhes tLllapotba11 

Nyornásia igen érzéke11y gyomor; állandó gyomorfá
jás; gyomo1-felfuvás; teliség érzete; feszítő f Nyomó f 
mint a kötöl, evés vagy ivás után is Gyomorgörcs: nyomó, 
összehuzó, összeszorító fájdalommal, éhgyomorra, vagy 
evés után; szűkülés érzete a gyomorszájban.. Gyomorgörcs 
azoknál, kik sok kávé- vagy chamomilla-theával éltek 
Gyomor-rák; égetd f a gyomorszájban, vagy a szivgödör
b~m; gyomor-gyuladás. Oly érzés a gyomorban, mintha 
benne valami felfordulna. 

Rásztt{\jon (Hypochonderu) a mha nyomást, szorítást 
okoz. A máj, érintésre fájdalmas; kopogó f., szúrás, feszítö 
nyomás a m:ljban. Máj-dag és keményedés, bevett sok 
china után is; sárgaság; máj-gyuladás. 

Has-fájás, elnyomott aranyértol; időszakonkint megje
lenő, reggel, vagy evés után; oly érzéssel is, mintha has
menése akarna lenni Nyomó f. a hasban, mint a kőtöL 
Görcsfájclalom a hasbaH, összehuzó, karmoló, kapkodó. 
Hascsipkedés; összegombolító érzés a köldök táján. Met
sző f émelygés, böfögéssel Szúró f.. az egyik oldalon, 
mozgásban növekedő. Teliség a hasban kevés étel után; 
vérpangás a hasban; nehézség, mint valami tehertől. 
Olyföle fájdalom a hasban, mintha ki lenne sehesedve, 
minden lépés alkalmával különösen érezhető.. Melegség, 
égetés a hasban, Bélgyuladás. Evés, ivás után has-puffa
dás, Bántalmak a szelektöl; haskorgás; kólika a szelektöl 
~jjel vagy reggel oly érzéssel, mintha kövek által nyomat
nának a belek Külsőleg - érintésre a.z egész has fájdal
mas. Lágyéksérv, gyakran kitolódó; sérvszorulás; köl„ 
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döksérv kivált gyermekeknél. Vastaó· has a "yermekek-
' l . ' d ~ " b, ne ,· miriay- aaanatok sorvadás 

o. 0 ' 

Kemény szék; székszorulás, vértolódással a fej felé; 
szorulás, mintha a belek tétlenek, vagy összefüzve lenné
nek; - vagy gyakori, igen csekély nyákos székletétel, 
késztetés, eröltetéssel; vérhas, véres nyákürüléssel; vér
üriilés. Fekete. vérürülés és hányás (fekete kór, mélaena} 
A végbélben VISzkető, sebféle f ; görcsös összehuzatása a 
végbélnek; végbélszakadás Aranyeres báütalmak· vak 
aranyér, égetö, szúró fájdalommal; vér-menet végb61-szű-
kület érzésével.. Geliszt>ík ' 

, Vizelet-rekedés; keserves vizelés, nagy nehezen csak 
n~hány cseppet üríthet ki; gyakori vizelés, vizelésre való 
kesztetéssel. Vizelés elött szúr ás a vizelő-csóbew vizelés 
alatt égetés a hólyag-nyakban és vizelö-csőben ;' vizelés 
után nyomás a hólyagnyakbau, Görcsös szükület a cső
ben; nyák-menet '1 csóből Hólyag-aranyér Hólyag
takar (Blasenkatarr h). 

}' / -fi " r k ' S ' ' . '.'r -nemzoresze re nezve, zuras, forróság a tökök-
?cn; tokgyul~dás; daganat.. Erectiók kiv~Jt reggel, fel
rzgatott nemi ösztön. Pollutiók, eiectio nélkül is, buja 
álomban. Közösülés alatt a tag lekonyul, nem közösül
h~t -- Nciknél: méhgörcs, aludt véfolyással; méhgyula
das, méhszakadás, emelés után is· méhhüvely-dag · szemé-

"] 1 , . ' remaJ rn < gyuladása; csípö kiiteg a szeméremtesten Tisz-
tulás alatt ájulá.s megelüző görcsök után; borzadozás 
tá f: ' ' "' "'-''"!. • ' u 'na onosag; iCJlflJ,Ls, mrntha az arcz fekélyes lenne, 

szaggatás a. bal karban és jobb lábszárban; hemzs,egés a 
11yelcsoben Rosz szagu, sárgára fesW fehérfolyás. Emely
g~s, há;1yás, székszorulás, fejfájás, fogfájás, vizelésre való 
kes;tetcs a terhes .nolrnél E.lnyomott gyermekágyi tisz
tuh'.s; gy;e1:me,kágy1/áz. Elö1elek .vagy hajlam az abor
t1:1srn Errntesie faidalmas csecsbunbók; sebhedt csecs
bnnbók 

Légcső és köhögés. Hurut foifáiás arcz-forrósággal · 
f'" d 1 ' ' J J ' ' 2;J a om a legcsőben; a ~iyák melléhez vagy a légcső folsó 
icsz~hez tapadván, senumt sem köphet ki (Igen hathatós 
a ~11~g ;1 nem hat,alm~zott hörg-katarrhusban; grippében) 
Kohoges a mell cs legcsöben lev<l ingertöl, reggel legerő-

1 
~" 

i 
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sebb · éjjeli köhögés; testmozgás, olvasás, gondolkodás 
alatt' többet köhög Szárnz köhögés ~jféltől reggelig; erös 
görcsköliögés ökrődéssel és csak reggel vagy a szabadban 
szakad fel a nyák Köhögés alatt éles f a torokban; oly 
fejfájás mellett; mintha a fej szét akarna repedni; köhögés 
alatt összeveretés érzete a hasban. 

illell és légzés. Nehéz légzés ebéd után; nem vel;et 
lélegzetet ha ruhája szorosabb. Mell-szorultság, ha lep
csőkön ,.;egyen fölfelé.. Mell-szorongás este, éjjel az ágy
ban, Fuld~klási rohamok éjfél után. Mell-görcs. Szúró 
f kivált menésben; a sziv táján, főleg reggel Vértolulás 
a mellben; kopogó f a szív irányában; oly érzés, mintha 
a mellben valami leesnék Szívdobogás, émelygés, mell
nehézséggd - Kiilsoleg: összeveretés érzelme a mell
csontban; csúzos f az izmokban; a mellen át.fotó hidegség, 
borzadás, 

Ke1·eszt-fájás, mintha ketté akarna törni; csúzos, hae
morrhoidál keresztf~jás. Hát-fesz; összezúzatás érzete, ta
pintásra fájdalmash; hát-szaggatás, kivált este. Gerincz
agy-gyu ladás Gerinczagy-fOIV(tdás A vállakban oly ér
zés mint emelés, nagyobb megeiöltetés ntán; szúrás a 
váÚak közt, kivált légzés, mozgás alatt .. Nyakfájás, mintha 
a hús elvált volna a csonttól, legkisebb érintést sem szen
vedö; szaggatás kivált esti 10hamokban. 

Összcveretés érzelme a karokban; foszes karját uem 
mozgathatja, kivált éjjel lfogtön támadt erőtlenség a 
karban re{)'gel; kar·-bénulat, lökdösö érzéssel, mintha az 
crckböl kis~abaduli volna a. vér.. A folsö karban csúzos f., 
kivált mozgásban; kar-zsibbadás, reggel, duzzadt erek a 
karon, Ficzamoclás érzete a kezekben, erőltetés vagy moz
o·ásbaiJ. Nagy crötlcnség a kezekben; nem képes irni. 
l(éz-zsibbadás Hideg kezek; sápadt kéz-dag; tenyé1·-izza
dás. Az ujjakban oly fájás, mint erős munka után; görbén 
összeszorító f: az ujjakban; vörös ujjak, égetö fájdalommal, 
kivált melegben, mint fagyás után 

Szúró f a lábszárakban és pedig a lábtól a csÍ]Jig 
Nehézség az alsó végtagokban; erőtlenség, zsibbadás, bé
nulat. A felső lábszárban összeveretés érzelme; húzó f; 
rángás az izmokban Nagy gyengeség a térdben; a testet 
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alig biijtt ho1daui; térd 1ernegés, többnyire este, áÜáslnrn, 
v~g-y ~lmeeroltetés után; térd-csuklás: fájdalmas térd-dag; 
koszvenyes daganat. Alsó lábszá1-lls1bbadás ülésben ál
lásban; világos-vörös daganat, fájdalmas fek~te foltokkal 
s,zorító f.. a lábikrában. Szaggatás, szúrás a talpban; SZO· 

ritó f a ta~~)ban, h,a fölkel az ülésből vagy éjjel az ágyban, 
ha czombJat felhuzza. Lábzsibbadás, elhalás; láb-dag; 
talp-é,~?tés; s~01 ító, vag_y gör bé;1 összehuzó f a lábujjak
ban, 8JJel az agybau; v1szkctó, effetö f. mint fagyás után 
kivált éjjel az ágyban, vagy meleg szobában. ' 

... Jegpek. A~on. k?rülményck. és betegségek, melyekben e köz-· 
lm u gyogysze~ rn~1kalva van, kivonatban e következentlők Ideg
b~tegségek: l'ango, zso.ngos, ve&'yes gö1·csök„ Hüdések, vagyis 
b~mulatok Hypochondna, hystena. Idegesség.. Ideges álmatlan
sag. „!<leges t~1n1észetü csúzos bántahnak. Aranyeres, Csorvás 
(~ast11c~~), epes, nyákos 811apottal összekötött betegségek. Lázak„ 
Elme-eroltetes, vagy szeszes italok n1é1tékletlen élvezete következ
~ében fejlő~?tt zav~.roJ~„ Ide~es f~jfájá1', időszakonkint 1negjelenő; 
ideges sz~~ulés; 1 m1gl'a1n~_; ,ideges 

1

szélütés ~(gutaütés), I:átzava1; 
g!e~ge lattehetse\l"; kezdo fekete halyog. Nehéz hallás .. Emelygés 
~ivalt a ,te1hes

1 
i~o~r_iél; gyon1orbá!1tahnak; gyo11101görcs, feszítő, 

os.szehuzo, szo11to faJdalo111mal. Gyo11101-szelek,. Emésztési zaval'ok 
~~-nd~~1-~v~s utá1~ Teljes étvá.gy-hiány. Savanyu, kese1 ű, iothadt 
1~1; bofoge~~ gel1szta-hu~yozás. Iszákosok gyon1or101nlata,. J\i~j
faJdaJon1, go1cs az epekovektől; sá.rO'asá.g; n1á1'-dag ke1nénvedés 
J "'lt! '!'!' " .. , ', {l~·t~, 1os~z~1s .. '·a to az,, ~agy bevett sok china ·után„ Lépfájá.s, Fe-
sz1tu, szor1to, osszehuz? f, a belekben; alhas-f. gyakori böfögéssel; 
p~~ffadt; fe;:;zes has, s;-ekszo1 ulással; szélkólika oly érzéssel, 111intha 
kovek altal nyomatnanflk a belek, a vizelet-hólyag a vég·bél · mely 

' ' ' I'' „, 1 ' , , 
szur~~nyon;o .. 1.aJua on1 n~ozgasn=t igen növekedik, nyngalon1ban 
enyh~d. l~elgo1es: hyster1a, hypochondl'iá.ban szenvedőknél. Vé1 .. 
pangas az alhasban: for1óstig, égetés, kopogás nyon1ás-érzelinei 
inellett„ Lá.g}ék-sérv; sérv-szorulás· köldök-sé~v · gyc11nekek és 
n~l~~1él BélsáTh~nyás. (111ise1c1c). Székszorulás, füleg nőknél, ne111 
kulonbc1; :~zoknal, 

1
k1k sz.eszes italokhoz szoktak„ Epés véihas. 

H'asn1e~1es es szo~·.u~;1S ,felva.1tv_a. s;yer~nekck és ö1cgeknéL A1any
eres ?auta;In1ak ~110, eletet v1scloknel; gyuladt aranyeres esoinók 
(aeon1~. utan); ;'·e~·bel-szaka<lá.s; végbél-gö1 cs, iszonyu fájdalo1n-
1~1al. Os~zeh~zo !" a. v~sékb,~n,, 111cly

1 

az _egész alhasban elterjed, 
en1elyg;é.i!it, hanyast 1dez elo es nehez vizeléssel van összekötve: 
v?se-k?hka. Vese-, hólyag-, kő-bántalmak. Nehéz, erőltetett vize
le~, v1zcletrekedés. Vizelethólyag-a1anyér, -görcs, -cataiThus· 
ver-, nyákfolyás a vizelőesőből; hólyag-hüdés, akarat ellen csepeg<! 
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vizelettel.. Ond6zsino1~göres, tökdaganat és ke1nénységgoL Méh
görcs, bő aludt"vé1-folyá.ssal Az alhasbani vérpangá.s n1iatt rnéh
congestiók. l{ora- és bő hüszán1; havitisztulási kólika„ Méh-, inéh
hüvely-szakadás .. Terhesség alatt elófo1duló bántalmak A légzés
szervek nyákhá1tyájá.nak gyulasztó állapota: gége, Jégeső, hö1g
cat~rrhus; nátha Gége-, légcső-, 111ell-göres; görcsös köhögés; hy
pochondria, hysteriában szenvedők mellgörcse, inely által szorongó 
álmukbólrázatnak fel Vértolulás a mellben: üló életet viselők rngy 
szeszes italok barátainál Szivgö1cs„ IIeveny, vagy idült gerinezagy
báutaln1ak; ideges gerincz-bántalin<tk; gcrinczagy-izgatottság (irri
tatio spinalis); gerinczagylágyulá.s; gcrincz-hüdés, ICereszt-f .. 111eg
hülés után; időszakonkint 111egjelenő k:ereszt-f:, mely felfelé a vál
lak1a; ]efClé a sze111éremrészekre t.~r:jed„ Végtagok-bénulata. Ischias 
Lábik1a-görcs ("'\i\T adenkra1npf} Osszeszorító f,. a talpban; sark-dag, 
égető, szúr6 fajdalommal. Illendő körülményekben kivétel nélkül 
inindenkinek használ e gyógyszer; de különösen, ülő életet viselők, 
szellemi tárgyakkal foglalkozóknak: gerinezagy és tenyészet-ideg 
(nervus sympathicus) bántalmaiban specificun1nak tekintendő„ 

Opium. 
A lélekre nézve. Nagy lelki nyngalom, belsö meg

elégedés; minden roszat, minden füjdalmat elfelejt; élve
zetteljes fantasiái mellett, édes merengésben, oly boldog
nak érzi magát, mintha mennyben volna; vidámság, élénk
ség, fokozott erőteljesség.. Vagy másoknál - nagy bátor
ság, nem fél a haláltól; vakmerő vadság; dühösség; őrjön
gés, ez alatt félrehuzott száj. Vagy - kábultság, álmos
ság, butaság, emlékezö tehetségét egészen elveszti; - néha 
pedig rendkívüli tevékenység, lelki tehetség ; egyik ma
gasztos eszme a másikat vál~ja fol; sokszor egész éjt mély
elmü contemplátiókban tölt el; visiók; ijesztii ábrándozá
sok; örjöngés. 

A testre nézve.. (U gy látszik, mik~nt leginkább a he
veny (acut) betegségekben müködik) Atalában obiectiv, 
snbiectiv hatásköre e következendó.. Aggkorhadás (ma
rasmus senilis} Aggkorbánta.Jmak; szeszes italok követ
kezményei. ljedés, félelem, vagy hirtelen meglepő öröm
okozta bajok Eltompult érzékenység. Görcsök, rángások; 
melyek alatt szája habzik, kiabál, roham után pedig álomba 
merül Merevedés; feje, háta hátrahajlik, vagy az egész 
teste megmerevedik Nehézkór, fuldoklási rohamokkal, 
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fökép éjj~l; roham után álom Lankadtság; nem bir moz
dulni.. Ajulás, sohajtással, belszm ongással végzödö Gu
taütés. Bénulat. 

Heves bőr-viszketeg, e mellett apró, gömbölyü, színte
len küteg. Vízkóros test-dag. 

Nagy hajlam az álomra; álmosság Kábító szendere
dés; legyözhetlen, mély álom, érzéketlenséggel; nyitott 
szájjal, horkolással Vagy -'----- álmatlanság; nem tud el
aludni, noha álmos .. 

Láz. Testhidegség Hátfüzás, azonnal lefekvés után; 
izzadás, midön elalszik. Váltóláz: fázással kezdődik, ez 
után for-róság következik, mely alatt alszik, végre izzadás. 
Typhus, öntudat nélkül, nehéz, mély légzéssel, horkolással. 
Izzadás (majd állandó symptómája az opiumnak}. 

Fej-kábultság, mint részegségben. Szédelgés, hajo-
lásban, vagy ha az ágyban felül; szintén ijedés után Gu
taütés, duzzadt, piros arcz, félig nyitott szem, lassu, hörgó 
légzés mellett, leginkább idösbeknél Fejnehézség, kivált 
hátul, mintha ólomsuly által huzatnék hátra. Nyomó, ki
felé toluló f a homlokban. Vértolulás a fej felé. 

Vörös szemek, mintha gyuladta.k lennének; igen fö
nyes, merev szemek; félig uyitott szemek. Homályos 
látás, mint fütyolou át. Oly érzés, miutha a szemek 
nagyobbak volnának és a szcmiiregbe nem illenének 

l(ékes arcz-szin; duzzuclt, sötét-·vö1·ös arcz és vörös 
HZernck; vagy -- sápadt, iosz kinézés, mint sok éjszakázás 
l1táin. , Görcsös lnozg:isok :-tz arezizrnokbau; fülrehuzott 
RZáj All-görc:s 

Sz1íj-szárazság, mely llliatt. Jtem is beszélhet; nyálfo
l)rá.s, nagy lnÓ1vh8n Száraz 113rc]v, szo1nj nélkül; n~yelv
bénulat 

To1'ol1-szá1 azság. Lehetleu, valamit lenyelni 
Semmi vagy keseri\ szájiz; minden ételt, italt útál, 

vagy e1 ösen ,szomjazik, kivált sörre; semmi étvágy; vagy 
egyes 1 ohmn gya11á11t ! e1Hlkiviili éhsége van, de e mellett 
minden ételt útál Emelygés, hányásl'H- való késztetés 
kivált mozgásbau; háuyás iszonyu gyomor-fájdalmak, rá11-
g(1sokkal; bélsá1 és vizelet-hányás (miserere). Felfovot
gyomor, f{~jdalommal; teliség érzelme; nyomó f. föleg étet 

j 
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után; összefúzö, majd kiállhatlun gyomorföjdalom; nehéz-
' ' t b seg crze -e a gyomor an. 

Has-fájás, mint hashajtók után. Puffadt, kemény has. 
Hasdob-k<§.r. Sok szél. Nehézség érzete, mint valami te
hertöl. Olomkólika. Lágyéksérv-szornlás. 

Makacs székszorulás; a gyermekeknél is; hosszabb 
idöig tartó szorulás; kemény, apró kemény golyókból álló 
szék; vagy - hasmenés, végbél-viszketés, erőltetéssel; bü
dös hasmenés ; akarntelleni hasmenések 

Nehéz vizelés ; vizeleti ekedés. Vérvizelés_ 
Igen felizgatott nemi ösztön, szerelmes ábrándokkal; 

erectiók, pollutiók; vagy - némelyeknél eltompult ösztön; 
impotentia - A nóknél: elnyomott, vagy göicsös szül
fájdalmak 

Légcső. Rekedtség, e mellett igen száraz száj, fehér 
nyelv. Köhögés, kivált nyelésnél, különösen, midón fo
lyadékot nyel. Fuldokló köhögés, melynél arcza megké
kül, légzése folllkad. Köhögés, habos, vagy sürü, vagy 
vé1,es uyák-kiköpésseL 

' ~Iell-hörgés, nehéz légzés; kimaradó, fuladozással járó 
légzés; mell-szükiilet, nehéz légzéssel; görcsös mell-szűkü
let, Lelszorongással. Nyomó mellfájás, szúrással a __ jobb 
oldalon Mell-forróság, égetés, kivált a sziv felé. Ossze
füzö f Tüdö-vértorlat (Blutcougestion) 

Hátrahajló l1átgeri11cz. Duzzadt ny><ke1 ek Rángató 
mozgások a karokban; kar-, kéz--reszketés. Rángások a lá
bakban Láb-gyengeség, zsibbadás, bénulat. 

Jegyzek. Azon kö1 ühnények és betegségek, inelyekben a.z 
opiurn indiká.Iva van, ki\,onatban, Félclcn1, ijf~tlé~, vagy Ö1'Ö111 

okozta. bántalmak Szeszes italok következ1nén;yci l\!lindenkinek 
hasznos ugyan illó esetben, de f('iJcg aggkorba.u előfo1duló, az opiu
n1ot bélyegző botegségekhen Elto1npult é1zékenységgel, tninden 
f~jdalom nélkül járó bántalmak ; vagy felmagasztalt é1zékenység, 
kiil benyo1násokrn. Iliidések, vagyis bénnlatok -RángO göl'csök, 
hö1gö légzéssel ; különféle idegbántalmak: gö1cs-1nerevedés, ne·
hézkó1 , álom-kór, rnt.. Sopornsus állapot a betegségek lefolyása 
alatt, például, typhus, váltólázban. Rczgiiij (delirium tremens) 
Véres-szélütés.. Fej-szédülés, kabul:\s; vértolulás, a fej felé. Agy
vizkór soporös állapotban fekvő gyermekeknél.. Olom-kólika .. Ma
kacs székszorulás a belek bénuhttától; bélsár-hányás (miserere); 

Arg-<mti Hasonsz Gy6gy T 23 
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vagy székszo1ulás izn1os, vér1nes egyének-, vagy gyermekeknet 
Ijedés után elnyo1nott hószám, vagy ijedés után fenyegető abo1tus. 
Fulasztó köhögés: hörgő, egyenetlen, kimaradó léazéssel; kezdő 
tüdő-hüdés., Sziv1c1negés, _dupla ve1 és, belszo1 ong~sal; palliativ 
enyhít organicus sziv-bántalmakban. Végtagok-bénulata 

Paeonia offieinalis. 
Átalában: égető arcz-, hát-, mellforróság, hideg vég

tagok Szorongással összekötött nyomás a szivgödörben 
Dobogás a mell jobb oldalán keresztül, fölfelé a nya.kig 
Mellszúrás, mely a szíven áthat.. Szúrás a hónalyban, a 
hátban.. · , 

Paris quadrifolia. 
Átalában: szúró f a tagokban; az ízületekben (Ge

lenke) oly érnés, mintha dagadtak, megrántva, széttörve 
lennének Nyomasztó nehézség az egész testben 

Nyugtalan éj; hánykolódás; sok álo111; félálom gya-
kori fölébr edezéssel ' ' 

Be!Rcí fá7-ás , helsü r es7-ketéssel ; vis7-ketii, valrnrásrn 
késztetó reggeli izzadás. Hideg borzogatás kivált a mell, 
has, lábakban érezhetö, borsos börreL 

. Fej-fájás; gondolkodás által növekedö. Szédelgés, 
rmdön fonhangou olvas Kopogó f., midön lépcsökön me
gyen föl vagY- lefelé. Szúró f.. ~- Külsöleg: a foj hajas 
része érintésre fájdalmas; sebföle f érintésnél 

Szem-f~jás; mintha a szemgödröt képzö csontokat 
nyomnák Oly érzés, mintha a szemek meadagadtak 
volna és nagyobbak lennének. Egetö könye~és, fökép 
reggel Rángás a szempillában. Kisírt szemekhez hasonló 
szemek 

Fiil-fájás, oly érzéssel, mintha a fiilet ékkel feszítenék; 
vagy mintha égetö forróság tolódnék ki a fölböl Fül
csengés a bal fülben 

Orr-vérzés. A tej és kenyér rothadt szagu. Folyó 
nátha, orrdugulással felváltva .. · 

Arcz-forróság érzete.. Arcz-f~jás égető szúrással a bal 
p~faesontban Vörös, viszketö foltok a pofán és ajkon. 
V1szketó, csipó, égetó küteg az alsó állon .. 

1 
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. Húz? f. kivált a~ oclvas fogakLau; oly éizés, mintha 
a fo?a~ lrka~ok lennenek, melye~ben a beszi_vott lég átvo-

b
nulo ludegs~get okoz. A foghusban oly erzés, mintha 

enne metszesek lennének 
. Szájszárazság, felébredéskor. Nyál-, viz-gyülem a 

sz~J ban.. _Daganat érzése a száj padlaton, nem fájdalmas, 
galamb-toJás-nagyságu daganat az utolsó zápfog melletti 
szájpadlaton. 

Torok-fájás nyelés alatt és ezen kivül, oly 
mintha golyó nyomná.. Nyákgyülem a torokban 
égetö, kaparó torokf~jás. 

érzéssel, 
Szúró, 

, Kellemetlen, nyákos szájiz.. Gyako1i, üres felböfögés. 
Emelygés, savanyu böfögéssel Gyenge emésztö tehetség; 
reggel nyomó f. a gyonul!'ban, mint a k<itöl. Evés után, 
csuklás, l1aspuffadás. Húzó, fúró, f a has egyik oldalában; 
este az ágyban. Metsző f a bal ölben, menéskor. - Nyá
kos, büdös, rothadt hús-szagu hasmenés. - l'izelés alatt 
égcto, szúró f a vizelőcsóben. 

1 
Sok nyák a gége és lé;rcsföen, szl\11telen harácsolásra 

kesztetö, míg végre zöldes, !1yúlós nyákot köp ki Állandó 
köhögés kiköpés nélkül, mihelyt bal oldalon fokszik Fu
lasztó hurnt (Erstickungskatanh).. 

Mell-fájás; szorongás, gyako1i mély léazésre késztetü. 
Sz~rás kiv~lt a mell bal oldalában.. Nyon~ó f a mellben 
Szrvdobogas, nyugalomban, vagy menésben. 

. Szúrö f a hátban, a vállak közt; a nyakban oly érzés, 
mmtha teher volna rajta, v'rgy meg lenne dagadva; 
nyakfesz. 

Nehézség a karokban. Szagaató f. a folsö karban· 
f., d , ' . . b ' vagy ara tsag :rzete, mmt sok nás után. Az ujjak izü-

letében bénulat.i gyengeség; elzsibbadás; majd forróság, 
majd ismét hidegség. 

A csip és lábszárak iziiktében szao·oató hl1zó f A 
lábakban bénulati f~jdalmak Hangya~~ászÍs a sark ban. 

Jegyzek. Különösen jellemzi ezen orvosságot a test különféle 
l'é~zeib~n ~szlelhető olyféle é1zés, inintha e testrész dagadt lenne 
H1degse!\ eiz.et~ a fogakban. Köhögés, mihelyt lefekszik, különö
sen pedig nndon bal oldalon fekszik; fulasztó hurut.. Gyenge 
emésztés. · 

23* 
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Petroleum. 
A lélekre nézve: haragosság; nagy izgatottság, inger-

lékenység ; változó kedely Szórakozottság; feledékeny-
ség ; nehéz gondolkodás. 

A testre nézve átalában: nagy hajlam a hypochondri
ára, melynek jeleit kivált séta alatt a szabadban láthatni 
Scrophulosus bántalmak Harag okozta bajok Kocsizás, 
tengeri utazás következményei. Csikorgás, ropogás az izü
letekben, köszvényes merevedéssel Nehézség a karok és 
lábakban; zsibbadás. V érpezsgés csekély mozgás után. 
Azonnali meghülés Idegenkedés a szabad Jégtől. Min
den munka után nagy gyengeség .. 

Igen érzékeny bik. Szúró f az egész börön. Visz
kető sömör Beteges bór; csekély sérelem után is azonnal 
genyedés támad; sebhcdt bór, viszketeggel; begyógyulni 
nem akaró bör.. Fagy-dag.. l\iirígy-daganatok, keménye
déssel is A fokélyekben szúrás; vadhús 

Nappali álmosság, gyengeség miatt. Este későn tud 
csak elaludni; nyugtalan álom ijesztö álmok miatt 

Láz. Borzadozás az <'gÖsz testben; hideg után azon
nali izzadás Esti v~ltóláz, arcz-forrós~ggal, lábhidegség
gel, a hideg utáu Atfutó forrósílg Eji forróság; éji iz
zadás. 

Fej-fájás, nehézség, reggelen kint. Szédülés, menés
ben; émelygéssel. Nyomó és szúró f. a foj hátsó részében. 
Egyoldali fejfájás, mely miatt le kell feküdnie. Kopogó 
f a fej hátsó felében. Oly érzés, mintha menés alkalmá
val vértolulása lenne; vagy, mintha a fejben valami eleven 
léteznék - Külsölcg, fájdalom, tapintás alatt; lágy daga
nat, érintésre föjdalmas; fej- és nyak-kiiteg; viszketeg; ko
paszodás 

Nyomó f a, szemben kivált gyertyavilágnál, mintha 
homok esett volna bele; nyomó és égetö f. a szemszögle
tekhen. Szemgyuladás; gyulasztó dag a belső szögletben, 
mint kezdö köny-sipoly esetéhen, több napi jobb orr-fél 
szárazságával.. Szem-gyengeség; könyezés. Szemrángás. 
A szemek nem tűrik a világosságot. Homályos látás; 

p 
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dupla.látás. Fekete fátyol a szem elött, mely miatt az ol
vasásban gátoltatik Szikrák, csillogás a szem elött l\fosz
szelátás. 

Fiil~szárazság. Véres genyfolyás kivált a hal fülböl. 
Vörösség, sebhedtség, szivárgás a fül möaött. Fülzúgás · 
1 f f 1 Ö ' 

mgas; suttogas; ropogás. Nehéz hallás .. 
. Orr-daganat, genyfolyással és fájdalommal az orr-gyök 

fölött. Belsőleg, varas orr.. Orr-szárazság, dugvlás 
Arcz-sápadtság, sárgaság. Arcz-forróság. Allmirígy

daganat 
Fog-fájás, arczdaganattal; ha szabad lég éri a fogakat 

Fog-zsibbadás, rágás alatti fájdalommal.. Sebféle f a fog
húshan, rágás alatt Foghús-dag, érintésre fájdalmas. 

Száj-bűz, mint foghagyma után. Szájszárazság, szom
júsággal 

Szúró f a torokban, nyelésben. Torok-dag és száraz
ság. Harácsolás reggel, sürü nyákkiköpéssel A lenye
lendő anyag fölfelé az orrba megyen 

Tapadozó, nyákos, rothadt szájiz; vagy savanyu, ke
serű. A melei; ételeket, a húst vagy zsírosat nem eheti; 
semmi étvágy, semmi szomj; vagy -- 1'endkivüli nagy ét
vágy; solrnt eszik; vagy kevés étel által ki van elégítve ét
vágya. Nagy "zomj; kiyált a sört, kivánja Savanyu föl
höfögés; gyomorégés. Emelygés, hányás nélkü\; a kocöÍ
zástól, tengeri utazástól. Gelisztahugyozás Emelygés, 
hányás a terhes nóknél. Keserü, zöldes hány{ts Csuklás, 
kivált este 

Nyomó f.. a gyomm•ban, föleg éhgyomorra; üresség 
érzete Gyomorgörcs Oly érzés, mintha valami elsza
kadt volna a gyomorban. Szivgödör-daganat, tapintásra 
fájdalmas Gyenge emésztö tehetség 

Nyomó f a máj táján, kevés testi munka után; így 
szintén a lép táján; néha pedig szúrás a most említett két 
rászttájon 

Has-puffadás, feszesség, görcsös fajdalommal. Metsző 
f., mint meghülés után. Haskorgás, a szelektül Hidegség 
érzete a hasban.. Hascsipkedés. Külsökép, hemzsegés, 
zsibbadás az alhas-tájon. Nyomó f a jobb ölben. Köhö-
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gés alatt oly érzés, mintha sérv akar1ia támadni a lágyé
k:o11; lág:yék_sér·v. 

Nehéz, kemény, ki uem elégítö szék ; összesült szék, 
ffolyóforrnában. Vaov -- vizenyös hasmenés, haskorgás-
;::, . CJ . ' 'h ' sal, a köldök alatti metszó fájdalmnrnal; nyákos, ne a ver-
r el vegyes hasmenés. Fekete hasürülés és hányás (fekete 
k:ór, i11elaena) \T ég lJél-szú r ás, égetés 

Ige11 g~yalzo1i cle eg,ysze11 e kevés ll:r.c~és. Aka1·atelleni 
vizelés. Vizelés alatt égetés. Vizelöcső-szükület 

Férfi-nemző-részek. Szorító f a tökzsacskóban, mely 
által a tökzsf!cskó összelrnzódik Tökzsacskó-viszkcteg 
Sömör a tökzsacskó és czomb közt. Pollutiók; ezek után 
szorongó forróság Er ectiók, buja képzeliidés nélkül Kö
zösülés alntt késü n1nuön1 lés; azután g;,yengeség, ingei ült
ség. A 11óknél: idcg~1kcdés az clhálú'stöL e. Tisztulá~ alatt 
össze_-yel'etés é1zel1ne, fii1z1ígAs, talp és kézégetés, szaggatás 
a felsó lábszárban, tapirrtásra fajdalom az alsó lábszárban 
Fehér folyás, mint a tojús fehér e. 

Száiazság érzete a torok és lé~csőberi, innét száraz kö
högés, kivá.lt éjjel; vH,gy ha elalszik, az álotn 11tán; szára.z 
köhöO'é.S ök1Udéssld \la,uv erd~.; köhöffés és ez utá11 bö 

D ' , , oJ o 

ki köpés Rekedtség. Hörgés, száraz köhögéssel, éjjel az 
ágyban 

Nlell-szmongás éjjel, nyugtala11 álom, uehéz légzés 
mellett; inkább ülésben, mint állásban.. Mell-szúkület és 
mell-nyom(1s Szúró f a mell bal oldalában. Erös szúrás 
a sziv táján, mely alatt légzése fenalrnd Hidegség érzelme 
a szivtájon. Szívdobogás, csak néhány perczig tartó; vagy 
este, nyugalmas ülésben - Külsöleg; szúrás, szaggatás 
egész éjjel; sön1ör 

Ií.ereszt-fájás, midön fölkel az ülésbul ; ficzamodás ér
zete Hát-fájás, mely miatt nem mozdulh>Lt. Ficzamodás 
fájdalma a vállakb>tn. Fájdalmas lökés >L hátban minden 
nyelés, vagy böfögés alatt; a lökö f után pedig szorongó 
légzés. Sömör a nyakon; nyakmirígy-dag és küteg; a 
nyak oldala feszes .. A hónalyban folfakadásra törekvö k~lés 

Nagy gyengeség a karokban; orbáncz, égető fáJda
lommal. A felső kar b11n szorító f, ha csekélységet tart is 
kezében Szaggatás a kezekben; szúrás az ujjakig terjedö 

' 

• 
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Égetó f a tenyei en. Fölrepedezett bör a kézen kivált té
len; dur.va, fölrepedezett bör az uJiakon, szúró, mctszö f 
mellett is kivált télen Fagyás. Köröm-ff'\jdálom tapin
tás alatt. 

Nehéz lábak; hidegség érzete leginkább az egyik láb
ban, éjjel. A folsö lábszár nehézkés, foszes, főleg menés
berL Feszesség a térdben, vagy szúrás, vagy olyféle f. 
mint ütés, ficzamodás utál!; sömör a térden Az alsó láb
szárban oly érzés, mintha vaskarikával lenne körülfogva 
Szorító f a czomb, lábikra és lábban; szorító f a talpban, 
éjjel Láb-dag; láb-hidegség; vagy - égető viszketés a 
bokában; hólyagok a sarkon; sömör a bokán; erös lábizza
dás, de kivált talpizzadás. Makacs fokély a nagy lábuj
jon; finom szúr ások Szúr ás vagy égetés a tyukszemben 

Jogyzek. A kó1jelileg leírt pet1oleum fö hatasköre leginkább 
e betegségekre terjed Kocsizás okozta bántalmak; tengeri beteg
ség V érpezsgés.. Fejfrijás, elmeei őltetéstőL Sömörféle bőr bántal
mak; fölrepedezett bőr. Mirigy-daganatok Fekélyek és vadhús. 
Nyclv-·gyuladás, nyálfolyással. Szalag-geliszta; hasmenés meghü
lé~ után, haskorgással, a köldök alatti fájdalommal, vizenyős alak
b&n„ Vizelet-hólyag-gyengeség; cseppenkint folyó utólagos vize
let Utólagos kankó„ Végtagok zsibbadása. Fagy-daganatok 

Petroselinum. 
Leginkább a vizelö-csóre és vizelésre nézve specifi

cum Nyomó, húzó, szúró, hcmzsegö f a vizelócsöben; 
takár; gyakori, majd eredmény nélküli inger a vizelésre: 
e szer fö symptómái .. 

Phellandrium aquaticum. 
Atalában: a bántalmak ülés, állás, fokvéshen, ebéd 

után támadnak, vagy ujulnak meg; enyhülnek a szabad
ban, vagy mozgásban Nyákhártya-bántalmak 

Égetö, csipdesö viszketés, szúrás a bőrön mint a vil
lámszikdktól, a test különféle részein Fekélyek; görvé
lyeseknél is 

Láz. Borzadozás, délután este lefekvésig, vagy még 
az ágyban is, éjfélig 

! 
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Fej-szédülés; tántorgás., Fejforróság ebéd ntán; hom
lokhidegséggel F~jnehézség, teliség érzetével; fejét alig 
bírja feltartani Nyomó f. a foj hátsó részében. Osszehnzó 
f a fejtetőtöl a homlok felé Egyoldali f"'.jszaggatás; szú
rás a jobb olrhlon. Reggel korán olyféle hangra ébred 
fol, minőt a vaslemez ad, midőn rá ütnek - Külsőleg, foj
viszketeg, mint a balháktól. 

Nyomó f mindkét szemben; szaggató f a jobb szem-· 
üreg szélén, mintha a csontokat szaggatná, ebéd után 
Égető f a szemekben, szárazsággal; könyezés.. Homályos 
l , , , '] p· 1 , atas, varrasna . _is ogas. 

Fiil·szaggatás ebéd után, különösen a jobb fülben 
Éneklés, harangozás a jobb fülben 

On"·VÍszketeg; hólyagok a jobb orrlikban. Néhány 
ó1 ára elveszett szaglás. Folyó nátha, este pedig orr-dugu
lás, n1ely miatt fel kell üluie az ágyban, hogy levegőt ve
hessen. 

Fog-fájás; szagg>üás kivált a zápfogakban és ezek gyö
keiben, ebéd ,fölött is, vagy hives levegőben 

Sz:íj Allandó nyálfolyás, köpdözéssel; habos nyál 
ebéd után, köpdözéssel A nyelv hegyében égetés, csip
desés; széleir1 lJedig vö1·ös, égetó hól_yngcsák 

To1·01l-fájás; szúrás, inkább nyelésben mint ezen kívül; 
vagy mindkét esetben; kenyér-evés által elmuló; nyomó 
f egyedül fü•es nyelésen kívül, vagy ii1 es nyelés alatt, nem 
pedig ha ételt nyel Igen könnyeIJ megesik, hogy ro
szul nyel. 

N 'k '„ 'd . . , t \ 1 , b 'd ya os szaJIZ ; e eses, v1z1va.s u t .n 1 nernso {ara e e 
után. Sava11ynt kíván enni; söne, vagy tejre van vágya, 
a vizet útálja. Inger a felböfögésre, eredmény nélkül, 
nyomó fajdalommal a gyomorban; üres felböfögés este; 
vagy az eledelek után izlö. Undor az eledelektöl, szünte
len köpködéssel; ökrődés, gyomor-nyomással, amely kibö
fögés által e.lmulik 

l\1eg nem nevezhetó gyon10r-f; üresség érzete a gyo
morban; oly é1'zés, mintha fölfelé, vagy lefelé folydogáló 
vízzel volna tele a gyomor. Összecsavaró f ebéd után .. 

lfas-csilrnr:ís a köldök táján. Szaggató a köldök jobb 
oldalának kis helyén Összehnzó f ebédnél, a fl'!has jobb 
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oldalától a bal oldalba húzódó, fölkelés alatt elmuló.. Ál
landó hidegség érzelme a hasban; szintén a belekben kó
borló hidegség; vagy - égetés, a felhas jobb oldalában 
hirtelen támadó, innét a gyomorba vándorló Haspuffa
dás; korgás A jobb lágyékban szúró f ebéd után, szintén 
mély légzéssel.. 

' Eiöltetés szél<letétel nélkül, mely után égetést érez a 
végbélben Erültetéssel, a végbélben 'sebféle fajdalommal 
járó hasmenés Csikarással, végbél égetéssel összekötött 
hasmenés, sol{ vérrel 

Gyakori er óltetés a vizelésre, kevés ürüléssel és ége
téssel. 

Torok-é1desség, gyakori harácsolásra késztető; rövid 
légzés; rekedtség; sok uyák a torokban; gyakori ny:í.k
köpés. Hosszadalmas hurut és nyákos gége-, légcső-vész. 

Mell-szúr ás légzés alatt, ebéd után.. Rövid légzés, 
menésben .. ~ Ki\lsiileg, szúró, égetó f. a mell csontban; igen 
érzékeny mellcsont 

Kt\l'('SZt-föjás, szín:ís, fökép légzés alatt, vagy oly é1-
zé8, n1intha n kel'eszt össze lenr1e törve, ebéd utfi.n, járás
ban enyhi\10 Szúró nyald ebéd után; kék foltok anya
kon.. A Hyak oldalában égetö f mintha izzó vassal égetnék 

A felsii és alsó végtagok (kezek, lábak) különféle ré
szeiben legillkább a szaggató f jellemző: ebéd után .. 

Jegyzek„ E gyógyszer a, légzés·-sze1 vek nyákos itllapotában 
és innét eredő nyákhártya-bantnlmakban helyén leend. Szintén: 
igen é1zékeny, égető vagy szúró n1ellcsont-fAjdalon1ban figyelmet 
érdemel. 

Phosphor. 
A lélekre r1ézve Lehangolt, szomoru, gondolatokba 

merült kedély Belszorongás, kivált a jövő miatt, fejfor
róság, kéz-vörös.ség, forrósággal. Nagy ingerültség, ma
gánybau Félelmesség, este. Mogorvaság; elégedetlen
ség.. Haragosság legcsekélyebb ok miatt. Vagy - felvil
lanyozott kedély; vidorság, kellemes testi melegség, főleg 
kéz-melegség mellcett a vértolulástól - Görcs-nevetés és 
sírás Este felé élénk phantasiák. Szemérmetlenség; 
meztelen a.kar kimenni, mint az iir'.jöngős Nagy közön-
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bösség, még tulajdon gyermeke irán'. ,is, Semmi kedv a 
munkásságra.. Szórakozottság AlvaJaras 

A testre nézve átalában Tüdő, vagy !égesd-vészre 
hajlandó, gyenge testalkatásu egyéneknek különösen hasz
nos. Meghü!és, harag okozatai ellen Idült csúz, kösz
vény-bántalmak Jó nedvek, különösen magömlés, önfer
töztetés következményei ellen. Forróság érzete a test kü
lönféle szerveiben. •Szabad légben enyhülnek a bántalmak 
Fájdalmak időváltozás, fergeteg alkalmával Gyakori vér
pezsgés, szivdobogással; mindenkor este, melegség érzeté-

. vel; éjjel, mintha hallaná a vérforrását Az ütérverést 
egész testében érzi Vér folyás a test különféle szerveiből 
A kezek és lábak elhalása, az egész test érzéketlensége. 
Nagy levertség a tagokban; vagy oly érzés, kivá.lt me
nésben, mintha a tagok kificzamodtak volna Ideg-gyen
geség, fökép méhkóros nőknél Teljes erőtlenség. Elsová
nyodás, sorvadás Aggkorhadás (marasmus sen) 

Bőr-viszketeg, kivált éjjel, legtöbbször a háton; hem
zsegés, a bénult részeken, mint a hangya-mászástól Göm
bölyü sömör··foltok az egész testen Vérfoltok Barnás 
csomók Fájdalmas, kemény hólyagok Viszkető hólyag
csák az ujjak közt Kelések a háton, mellen, a czombon .. 
Yérző sebek Velösrák(fungusmedullaris,Markschwamm). 
Iztapló (Gliedschwamm).. Vértapló. Mirígy-bántalmak 
Nyirk-mirígy-daganatok, tályogok, sipolyos fekélyek, bü
dös geny-kifolyással, sorvasztó lázzal. U szök. Csont.bán
talmak; csontkinövés, éji fajdalommal - Fagy-daganatok 
Phosphor gyufa-égetés ellen, aconit után, helyén van a 
phosr,hor; arsenic .. 

A.lom; nappal, különösen ebéd után, a szabadban ál
mos Éjjel nem alhatik, vagy ha elalszik, gyakran föléb
red nyugtalanít\) álmai, vagy hidegség, vagy forróság ér
zelme miatt. Almából fölriad oly érzés miatt, mintha 
torka, légcsöje szük lenne; vagy mellét görcs fogja el,,mire 
felébred szintén oly érzéssel, mintha fojtogatnak. ·Almá
ban nyála folyik; sziszeg, jajgat, nyugtalan, nehezen vesz 
lélegzetet, maga körül kapkod, a körüllevöket megragadja. 
Nehéz, szorongó áhnak; majd dühös állatok akarják meg
harapni, majd napi foglalatosságaival vesződik, majd tűz-
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röl álmodik és lármát üt. Reggel midcin felkel, teste 
bágyadt 

Láz. Fázás, este, belszorongással; vagy ~ melegség, 
néha ülésben, ebéd után, szintén belszorongássaL Forró
ság, eleinte a kéz, késobb a fej és nyakban oly érzéssel, 
mintha izzadás akarna kitörni, belszorongás kiséretében; át
futó forróság, nyugtalansággal, tenyer~t szinte égeti For
róság, izzadással az egész testben. Eji, gycllgítö izzadás; 
reggeli izzadás; kivált a kezek és lábak izzadnak Gyu
lasztó, typhosus láz. 

Fej,szédülés, déltájban, ebéd után, különfélekép nyi
latkozik, néha oly mérvben, hogy nem tudja hollétét Reg
geli fejfájás Fejnehézség, fojgyengeséggel, homályos lá
tással. Nyomó f oly érzéssel, mintha az agy fölülete ösz
szezúzatott volna; a fejben idestova kóborló és majd a hom
lokban, majd a szemek fölött érezhetó Kifelé nyomnló f. 
a homlokban.. Szaggató f.. a homlokban a járomesontig; a 
halántékban; többnyire jobb oldalon, ülésben. Szúró f. 
ebéd után a homlok jobb oldalában; este mindkét h11lán
téklrnn; n fej hátsó felében, a. gerinczben, mintha tüvel 
szurkálnák Kopogó f. kivált a hátsó fejben, különösen 
rágás alatt Lökő f kivált nehéz székletét alkalmával 
Vértor lódás, este folé, égető arcz-forr;óság és pirossággal, 
ülésben Zúgás, majd egész nap. Egető fejfájás a hom
lokban, émelygéssel; néha hidegséggel felváltva. Szabad
ban, átalában enyhülés - Külsőleg: nagy hajlam a fej
meghülésre. Nyomó f a foj egyes részein, mintha csomók 
lennének a bőr alatt Fényes de nem gyuladt, fájdalom
nélküli daganat a homlokon, nagy fejfájással a szemek fö
lött Csont-dag a f~j hajas részén Sok pikkely; száraz 
var Kopaszodás .. 

Szem-gyuladás, föleg görvélyeseknél Szúró f.. a szem 
szárazsággal. Csípő f kivált a jobb szem külső szegletében, 
mint valami csípős, sósfélétöl, szárazsággal, kivált olva
sásnál Pilla-viszketeg; szernárpa az alsó pillán.. Égető 
f a szemek és pillákban.. Felső pilla-dag Daganat a szem
üreg szélén Könyezés, reggeli munkánál, vagy a szabad
ban.. Összetapadt szempillák felébredéskor; nappal kö
nyezés, genyedés. Gyertyavilágnál szemfájás; de különben 
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sem szereti a világosságot. Szemgyengeség Rövidlátás; 
homályos látás. Napi vakság. Szürke, vagy fekete, vagy 
üveg-hályog Fekete fátyol a szem elótt; szikrák a sötét
ben; este a gyertya körül zöld karika 

Fül-szúrás; viszketés; szaggatás; kopogás.. Vörös, 
forró fülek Rólyagcsák a fülben.. Feszítő érzés a fültő
mirígyben Viszhang, különösen a szavak hangzanak 
vissza. Erős fülzúgás, búgás; éneklés, csengetés, haran
gozás. Oly érzés, mintha a fülben idegen test léteznék. 
Nehezen hallja az emberek szavait; nehéz hallás a vérto
lnl,ástól; hallás-bántalmak ideges, gynlasztó betegségek 
ntan. 

On-fájás délelőtt. Az egyik orr-szárny sötétvörös 
Belső gyuladás Orr-dag, föleg görvélyeseknél. Fekélyes 
orr-likak On-küteg; hólyagcsák az orrban. Szeplők 
Varas orr-likak Orr-pöfeteg.. Orr-vérzés. Igen finom 
szaglás; orr-büz; vagy- elvesztett szaglás. Orr-dugulás; szá
razság; vagy -- sok zöldes, sárgás nyákfolyás nátha nélkül 

Beesett, sápadt, hypocrnticus al'Cz. Arcz-forróság, ége
tés Arcz-vértolulás Duzzadt arcz, kivált a szemek kö
rül Geny-hólyagok, vu.rak az arczon.. Feszes, lehámló 
arczbőr. Arczcsont-f., kivált ha hidegről meleg szobába 
me!!·yen. Szagl!atás az arczcsontokban estio· növekédó · az 

'-'· LJ ' ó ' 
áll-csontokban, kiv{ilt este, éjjel, fekvésben: evés alatt, vagy 
az állak mozgásánál enyhülő. Szúrás a csontokban Az 
a.rczfájdalmak mindig rnegujulnak csekély meghülés, be
szélés, evés érintés által. Száraz, fölrepedezett ajkak 
Fekélyes szájszögletek; az ajk belső felületén nyirk-hólyag-
csák, fájdalmas fekélyek · 

Fog .• fájás, ai ez-daganattal; legkisebb meghülés után 
nyálfolyással megjelenő fogfájás; este az ágyban hevesebb 
Húzó f. az egyik alsó zápfogban; szúrással a fülig terjedő. 
Rángató f az odvas fogakban; igen érzékeny ha csak a 
nyelvvel érinti fogait Szaggatás, többnyire a szabad 
levegőben; leginkább a jobb oldali felső zápfogakban; a 
fájdalom elmulik, ha ujjaival fogát összenyomja. Szúrás 
a fogakban éjjelenkint, kopogás, rángással; a mint fogát 
fris lég éri; szúrás a metszö fogakban, felső a.jk-daganattal. 
Elvásult, ingó fogak, annyira, hogy nem is ehetik Fáj-
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dalmas foghús, fokélyecskékkel. Foghús-gyulad(1s, daga, 
nat, fekélyedés, vérzés. 

Száj. F~jdalmas csomók a pofa belső felületén A 
száj belseje sebhedt Vérzö száj. Fájdalmas szájhólyag
csá_k, nehéz nyeléssel Nagy sz~jszárazság, ital által nem 
oltható szomjusággal. Sok viz- , nyál gyülem a szájban. 
Nyelvgyök-daganat; égető f a nyelv jobb oldalában, vagy 
hegyében; szúrás a nyel vhegyben; apró, vörös, vérző, égetö 
pontocskák a nyelven; égető hólyagcsák a nyelv hegyén. 
A száj padlaton f~jdalmas helyecske; hátul viszketés, fölül 
égetés; fehepedö, genyedező hólyagcsák Oly érzés a száj
padlaton, mintha a bőr lehámlana. 

Torok-fájás, oly érzés mellett, mintha a nyelcsap 
4agadt lenne. Sebféle f Nyomó f, mondola-daganattal 
Egetés a nyeldeklőben. Torok-szúkület; nehéz nyelés 
Mondola-dag Torok és nyeldek-szárazság, nehéz nyelés
sel Bőrkés toroklob (Diphtcritis). Hörglob (Bronchitis) 
Reggel sok harácsolás, sziir ke, sós izü kiköpéssel 

Rosz szájiz; nyákos, vagy mint sajt után; só~, vagy 
éd&ses, keserű; sava113ru szájiz, bárn1it eg,yék. Etvágya 
nincs; de nagy a szon\ja, vizet kiván minduntalan. Vagy
rendkivüli étvágy, még éjjel is. Tej után savanyu böfö
gés; savanyu étel után gelisztit-hugyozás; dohányzás után 
émelygés, szívdobogás. Evés alatt kezdődnek a fájdalmak 
és mindaddig tartanak, mig eszik. Evés ut.áu átaláuos 
kellemetlen érzés, émelygés, böfögés, csuklás, inger a há
nyásra, gyomorteliség, fojfajás, szédelgés, gyomornyorm\s, 
nehéz légzés, szivclobogás, belszorongás, nyugtalanság, 
forróság, forró kezek Gyomor-gyengeség; gyenge emésztii 
tehetség. 

Gyomor-bántalmak émelygéssel és há11yásrn való in
gerrel Gyomor-f. érintés, menés alatt. U resség érzete 
Reves gyomorf, az egész hasra. terjedő, zöldes, fekete 
anyag-hányással. Nyomó f, mint valami tehertől, ebéd 
után. Teliség, felfuvás érzete, böfögésre való ingerrel, dc 
ez által nem mindig érez enyhülést. Borzadással járó 
gyomorgöl;jS, a mellre is elterjed6; gyomorgörcs este lefek-. 
véskor Kapkodó f a gyomor táján, akadozó légzéssel 
Ridegség érzete, néha melegséggel felváltva; vagy -
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sem szereti a világosságot Szemgyengeség Rövidlátás; 
homályos látás. Napi vakság Szürke, vagy fekete, vagy 
üveg-hályog.. Fekete fátyol a szem előtt; szikrák a sötét
ben; este a gyertya körül zöld karika .. 

Fiil-szúrás; viszketés; szaggatás; kopogás. Vörös, 
forró fülek Rólyagcsák a fülben. Feszítő érzés a fültő
mirígyben Viszhang, különösen a szavak hangzanak 
vissza.. Erös fülzúgás, búgás; éneklés, csengetés, haran
gozás.. Oly érzés, mintha a fülben idegen test léteznék. 
Nehezen hallja az emberek szavait; nehéz hallás a vérto
lulástól; hallás-bántalmak ideges, gyulasztó betegségek 
után. 

ÖJ'J'·fájás délelött. Az egyik orr-szárny sötétvörös. 
Belső gyuladás Orr-dag, föleg görvélyeseknél Fekélyes 
orr-likak Orr-küteg; hólyagcsák az onban. Szeplök 
Varas orr-likak Orr-pöfeteg. On-vérzés. Igen finom 
szaglás; orr-biiz; vagy~ elvesztett szaglás Orr-dugulás; szá
razság; vagy -- sok zöldes, sárgás nyákfolyás nátha nélkül 

Beesett, sápadt, hypocrnticus a1·cz. Arcz-forróság, ége
tés Arcz-yértolulás Duzzadt arcz, kivált a szemek kö
r ül Geny-hólyagok, varak az arczou Feszes, lehámló 
arczbör Arczcsont-f , kivált ha hidegröl meleg szobába 
megyen. Szaggatás az arczcsontokban, estig növekedő; az 
áll-csontokban, kivált este, éjjel, fekvésben: evés alatt, vagy 
az állak mozgásánál enyhülö Szúrás a csontokban. Az 
arczfájdalmak mindig rnegujuhmk csekély meglrülés, be
szélés, evés érintés által Száraz, fölrepedezett ajkak 
Fekélyes szájszögletek; az ajk belső felületén nyirk-hólyag-
csák, fájdalmas fekélyek · 

Fog-fájás, mez-daganattal; legkisebb meghülés után 
nyálfolyással megjelenő fogfájás; este az ágyban hevesebb 
Húzó f az egyik alsó zápfogban; szúrással a fülig terjedő 
Rángató f az odvas fogakban; igen érzékeny ha csak a 
nyelvvel érinti fogait Szaggatás, többnyire a szabad 
le:'egöben; leginkább a jobb oldali felső zápfogakban; a 
fájdalom elmulik, ha ujjaival fogát összenyomja. Szúrás 
a fogakban éjjelenkint, kopogás, rángással; a mint fogát 
fris lég éri; szúrás a metsző fogakban, felső ajk-daganattal 
Elvásult, ingó fogak, annyira, hogy nem is ehetik Fáj-
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dalmas foghús, fokélyecskékkel Foghús-gyuladás, daga
nat, fekélyedés, vérzés. 

Száj. Fájdalmas csomók a pofa belső felületén. A 
száj belseje sebhedt Vérző száj F~jdalmas szájhólyag
csák, nehéz nyeléssel. Nagy sz~jszárazság, ital által ~em 
olt)iató szomjusággal. Sok viz-, nyál·gyülem a szájban 
Nyel~gyök-daganat; égető f. a nyelv jobb oldalában, vagy 
hegyeben; szúrás a nyelvhegyben; apró, vörös, vérző, égető 
pontocskák a nyelven; égető hólyagcsák a nyelv hegyén. 
A száj padlaton f~jdalmas helyecske; hátul viszketés, fölül 
égetés; felrepedö, genyedezó hólyagcsák Oly érzés a száj
padlaton, mintha a bör lehámlana .. 

Torok-fájás, oly érzés mellett, mintha a nyelcsap 
qagadt lenne. Sebféle f Nyomó f, mondola-daganattal 
Egetés a nyeldeklőbcn Torok-szükület; nehéz nyelés. 
Mondola-dag Tornk és uycldek-szárazság, nehéz nyelés
sel Börkés toroklob (Diphteritis). Hörglob (Bronchitis} 
Reggel sok harácsolás, sziir ke, sós izü kiköpéssel 

Rosz szájiz; nyákos, vagy mint sajt után; só~, vagy 
édBses, keserű; s11van,yu szájíz, bár init cg,yék J~tvágya 
nincs; dc un.gy a szomja, vizet kiván minduntalan.. Vagy
rcndkivüli étvágy, még éjjel is. Tej ntán savmiyu böfö
gés; savanyu étel után geliszta-lmgyor,ás; dohányzás után 
émelygés, szivdohogás. Evés alatt kezdődnek a fájdalmak 
és mindaddig tartanak, míg eszik Evés után átalános 
kellemetlen érzés, émelygés, böfögés, csuklás, inger a há
nyásra, gyomortdiség, fejfájás, szédelgés, gyornornyornás, 
nehéz légzés, szívdobogás, belszorongás, nyugtalanság, 
forróság, forró kezek Gyomor-gyengeség; gyenge emésr,tö 
tehetség. 

Gyomor-bántalmak émelygéssel é8 hányásra való in
gerrel Gyomm-f érintés, menés alatt U resség érzete 
Heves gyomorf, az egész hasra terjedő, zöldes, fekete 
anyag-hányással. Nyomó f , mint valami tehertől, ebéd 
után. Teliség, .folfuvás érzete, böfögésrc való ingerrel, dc 
ez által nem mindig érez enyhülést. Borzadással járó 
gyomorgörcs, a mellre is elterjedő; gyommgörcs este lefek
véskor.. Kapkodó f. a gyomor táján, akadozó légzéssel. 
Hidegség érzete, néha melegséggel felváltva; vagy -

• 
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égető f, a torkig vagy a hasig húzódó, nagy szornjusag, 
belszorongás, a végtagok hidegségével.. Gyomorgyuladás, 
heves égető, metsző fájdalommal. A gyomor bántalmak 
legtöbbször ebéd után, este vagy éjjel ujulnak meg Gyo
morszáj-szűkület: az alig lenyelt eledelek ismét fölfelé 
jönnek. 

Dláj-tájon nyomó f. tapintás alatt, vagy ha jobb oldalra 
fekszik; szúrás. A lép.tájon nagy f. hajolásban, a jobb 
oldalra nem fokhetik; szúrás.. A gyomor folé oly érzés 
mintha ott valami eleven mozogna. · ' 

llas-f különösen reggel. Nyomó f mint a szelektől, 
melyek inegindulására enyhülést érez. Kapkodó f. a köldök 
alatt, hasmenésre való késztetéssel; hajolásban. Heves 
kólika, eleinte a has jobb oldalában, innét a hát, jobb tök 
folé, innét a gyomor folé terjedő, izzadással, nyögéssel, 
arcz-eltorzítással. Rövid iduig tartó, de gyakran megú
juló kólika, hasmenésre való ingerr eL Hascsipkedés~ has
korgással, hasmenéssel, mely által barna folyadék üríttetik 
ki. Hasrágás, savanyu siagu hasmenéssel, rá következő 
erőltetés, égetéssel, erectióval. Metsző f éjjel, enyhítő 
hasmenéssel Szúrás a hasban, ülésbcu; szaggatás, gya· 
kori erőltetéssel. Oly érzés, mintha a hasban valami 
megszakadt volna; a jobb oldalon pedig, mintha a has da
gadt lenne Sebföle, vagy g}ulasztóféle f. az alhasban a 
szeméremt~stig. H~dcgség, vagy - melegség érzete a 
hasban. Egetö 1. Uresség, gyengeség érzete Petyhüdt 
has.. Haspuffadás ebéd után, foszesség, keménységgel. A 
szel~ktöl sokföle bántalom; szélkólilrn; haspuffadtság (me
teorrsrnus) - Killsöleg, kelés a hason; heves f a sérv
tájon; lágyék-sérv; hígyék-mirígy-dag; daganat az ölön 
égető fájdalommal · ' 

Nehéz szék-letétel, eleinte sok nyomás után apró da·· 
rabokban Bél-bénulnt; chronicus lágy szék Nyákos, 
vizenyós, véres hasmenés; gyengítő hasmenés sorvasztó 
betegségben, typhusban; az öregeknél szomlással felváltva. 
Geliszta-hasmenés.. Zöld szék, a szopósokuál is; fekete, 
szürke, emésztetlen, akaratelleni szék Fekete székletétel 
és hányás (fekete kór, melaena) Székelés elött testforró
ság, vagy fázás; erőltetés, végbélszúrás; székelés alatt 

• 
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hernzsegés, viszketés a végbélben, aranyércsomók kidudo
rodása, vérfolyás majd IIaponkint reggel; szék után nyomó 
kaparó, égető f a végbélben, szúrás, görcs Aranyere~ 
csomók Vér, nyákfolyás a végbélból Geliszták; szalag
geliszták. 

. Gyakori erőltetés a vizelésre, inkább ülés, mint me
nésben. Akaratelleni vizelés. Vérvizelés; nyákos vizelés, 
fájdalommal, égetésse~ Hólyag-pöfeteg. Hólyag-takár 
(Blasenl~atarrh) A v1zelöcsóben rángás, feszítés, égetés, 
néha vrzeleteröltetéssel; szúrás a csőben, eo-vszersmind a 

' b 'lb o.J veg e en. 
Fér fi-nemzŐ-I"észek. Az eló bm mellett fekélyecske 

Tök-f; húzó f. a tök és ondózsinegben; ondózsineg-dag, a 
tökben is érezhetó fájdalommal Rendkívüli inger a nem
ző-részekben; ellenállhatlan ösztön az elhálásra mindkét 
n_emnél; erectiók; vagy - ~ernmi kedv az elhálásra; pollu
trók, gyengeséggel ~ A nölrnél, szúrás az egész meden
czén keresztül; a méhhüvelytól a méhig; szaggató f. a 
ner11zö-részel{bcn; a szen1érernajl{ak szélé11 égető és szúró 
csomócskák Több hétig elmaradó tisztulás vissz::ttérése 
Tisztulás elött fohérfolyás, gyakori vizelés, sírás, foghús
dag; tisztulás alatt fogfájás, fázás, metsző has-f, heves 
hát-f., szívdobogás bdszorongássa.1, nagy lankadtság; tisr,
tulás utáH gyengeség, foghúsdag. Fchérfolyás, reggel, 
menésben, tcjalalm, nyákos, csipüs, kisebesítő, hólyaghúzó. 
Az ernlókben szúr ás; kcrnéuy, fájdalmas csomók; orbánczos 
gyuladás, szúrás, égetéssel; genyedés; t:-ílyog (abscess ); si
polyos fokélyek 

J,égcső-ingerlékenység, nagy fájdalmasság, érzékeny
ség a gégében, égetéssel, nehéz bcszéléssel. Torok-légcsö
érdesség, köhögésre ingerló, kivált nedves idóben. Rekedt
ség; hangot nem adhat Hurut; sok nyák-kiköpés.. Gége
sorvadás.. Hártyás torok-gyík; nagy hajlam a recidivákra. 
Köhögés oly érzéssel, mintha torkából darab húst kellene 
kiharácsolnia Csiklandozás, kaparás, nevetés, hideg lég 
által elöidézett köhögés; ebéd után; az egész testet átható 
fázássaL Gyakori rövid köhécselés Száraz köhögés, e 
mellett fojfá.jás, feje majd szétreped; vagy hasfájás. 

Idiilt köhögés, mint a tfülőgümőktöl (Tuberkeln) 
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Nagy erővel _köhög, míg valamit kiköphut. Köhögés, sok 
nyák-kiköpéssel, mellszíu ással; tüddhurut; tüdövértorlat 
(Blutcongestion).. Véres nyák-kiköpés; genyes kiköpés, 
mell-csont égető fájdalmával; zöldes, sós és genyes kikö
pés. Tüdö-gyuladás; tüdö-májasodás (Hepatisatio) ellen 
sul ph ur után használandó Tüdö-genyedés; sorvadás 

Hell. Felakadozó légzés, kivált menésben. Nehéz 
légzés az ágyban este. Rövid légzés; mells_zükület, mell
szorongás, émelygéssel, inkább ülésben, felkelés által eny
hülö.. Mell-nehézség belszorongás, fnladozással. Feszítő 
mell-f.. mell-szárassággal. Összehuzó f, a mellben Mell
görcs, este, kocsizás után. Nyomó f mely miatt jól nem 
vehet lélegzetet; néha üres folböfögéssel. Szúró f a mell 
különféle részeiben, főleg ülésben, annyira, hogy nem 
lélegzelhet, néha égetéssel; chronicus szúrások a mell 
egyik oldalában Lankadtság a mellben. Vér tolnlás a 
mellben, minden lelki felindulás után Szívdobogás, bel
szorongással; legkisebb szenvedély után; este az ágyban 
vagy reggel felébredéskor, nappal ülésben, csekély moz
gásban, föleg kar-mozgatás alatt. - Külsőleg, fájdalom az 
izmokban; többnyire a jobb oldal011 oly érzés, mintha tüvel 
emelget11ék föl a bőrt; nagy kitl-melegség a mellen; 
égetés a mellcsont rtlsó részében Sárga foltok a mellen 

Kereszt-fajás, fölegyenesedésben; az ülésböl alig bir 
fölkelni. Gyengeség a keresztben. A hátban oly f.., mintha 
összetöretett volna; szúrás, mely miatt sokszor felkiált. 
Gerinl'zagy-sorvadás. A vállakban oly f, mintha mindkét 
oldalon erösen megragadták vohrn; a vállak közt kopo· 
gás. Nyak-fesz Hónaly-mirígy-dag, néha égetö fájda
lornnml. 

A karokban f folemelésLen. Kar-zsibbadás, kivált a 
melyre üÍJnaszkodik; gye1rgeség n karokban, hogy alig 
mozgathatja; ficzamodás érzete a jobb karban. A felső 
karban összeveretés érzelme, iilésben, nagy bágyadtság; 
a könyök izületében oly érzés, mint törés után. Az elő
kar ban szaggatás, kivált a csontokban a nagy ujjig Szag
gatás a kézizület, kéz, ujjakban Kéz-reszketés .. Vértolulás, 
duzzadt kéz-erek Kéz-égetés, különösen tenyerét igen 
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égeti. Szemölcs a kézen Zsibhad,ís, clhalas az ujjakbau 
Hossz<tdalrnas köröm-fekély 

A csipben :fiezamodás érzete. Lankadtság, nagy uyug
trtlanság az alsó végtagokban Szaggatás a felső lábszár
ban, éjjel is; égetés, tapintás alatt érzékenyebb. Térd-fá
zás éjjel az ágyban; szaggatás, vagy oly érzés, mintha a 
hús a csonttól elszakíttatott volna. Köszvényes térd-feszü
lés. Az alsó lábszárban feszítö f kivált a lábikrában; 
lábikra-görcs. A lábban oly érzés, mintha kicsuklott 
volna. Lökö f. a lábban; hemzsegés éjjeL Jéghideg lá
bak a meleg ágyban is Láb-daganat és szúrás. Hemzse
gés a sar kban Talp-f mint sok járás után; szorító f 
Heves f a bal nagy ujjban, mintha elfagyott volna. Fagy
daganatok A tyukszemben oly éles f , mintha késsel 
fú mák 

Jegyzek, A phosphor választására leginkább e kö1 ülmények 
és betegségek utalnak, Nagy gyengeség jó nedvek vesztesége kö
vetkeztében; aggkori gyengeség. Időváltozáskor fellépő beteg
ségek. Vérpezsgés,. Az egész testben érezhető ütérverés.. Vé1to
lrr'lás a fej, mell, has felé Vérzések egyes szei vekböl. Vér-tapló .. 
Egyes szervek velős taplója. Idegesség. Ideg-gyengeség; csekély 
rnozgás utáni elfáradás; bénaság-érzete az egész testben,. Görcsök; 
dermedtség .. Alvajárás (Somnambulismns). Görvély-kór. Májfol
tokhoz hasonló küteg kivált a nyakon, mellen, háton. Vérfoltok.. 
Kelés .. Mirigy-daganatok Csont-bántalmak: csont-dag. -kinövés, 
-szu .. Abdominal typhus, kivált tüdő-bénulati symptómák.-fenycge
tése alkalmával Rothasztó láz: midőn a beteg soporös állapotban 
fekszik; sz~ja nyitva, ajkai, nyelve szárazak, feketék Ideges fejfá
jás. Agy-bénulat, ideges szélütés után Egyoldali bénulat.. Fej
csont-daganat, Görvélyes szem-lob; gyenge Iáttehetség; látzavar; 
1övidlátás; kezdő fekete hályog; üveg hályog; szürke hályog. Ne
hézhallás beszélgetés alkahnával, vagy i<legláz után; cariös fül-· 
csontok„ Ideges arcz-füjás. Ajk-1~tk Könnyen vé1·ző foghús; égető, 
apró nyelv-hólyagcsák To1ok- és szájszárazság nngy inérvben. 
Oly érzés, n1intha a szájbő1 Iehá1nlanék Nyákos, vagy savanyu, 
keserű szájiz„ Nyá.kos áilapota a gyomornak. Gyenge e1nésztő te
hetség; böfögés; gelisztahugyozás; étel-, epe-, vé1-·hányás; _gyo-· 
1nor-gö1cs, savanyn folyadék-hányá.ssal; vagy savanyu böfög~s és 
has1nenéssel; összehuzó, szú1ó, égető f:,~jdalo1n a gyo1norban. Üres
ség, gyengeség érzete a hasban; puffadt has; szélkólika„ Chxoni
cus hasn1enés, leginkább nyákos, vagy vizenyős, véres ü1 üléssel; 
gyengítő has1nenés. Cholera Nyá.kos aranyér„ Szalag-geliszta. 

Argenti Hasonsr. Gy6gy 1 24 
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AkatateJleni vizelés ; meg ne1n taTthn.tó vizelet; hólyag-bénulat, 
Felingerelt nemi ösztön; -vagy - scn1mi vágy n.z clhálá.sra mind a 
nő, mind a fé1:j 1 észéről. (A fogamzást - conceptiót -- előmoz
dítja a phosphor.) Csekély, vizenyes havitisztulás„ Tejszerü, nyá
kos, csipős fohérfolyás, Emlő-lob, -genyedés, -keményedés; föjdal
mas igen ken1ény cso1nók To1ok-érdcsség, iekedtség; höig-lob 
(Bronchitis); kezdő légcső-vész,. Rekedtséggel összekötö.tt köhö
gés; to1ok-csikhí.ndozá.s \'agy ne\etés, beszélés á.Jtal előidézett kö
högés; hányásra ingerlő köhögés. Köhögés, bő nyá.k-kiköpéssel. 
Nyákos tüdő-vész,, Vé1t01lás a mellben. Vé1hányás :fiatal mellbe
tegeknél; tüdő-gümő-kó1 (tubernulosis); tüdő-gyuladás; (tüdő
má,i'asodá.s elhá.rításft.ra fő szer),· kezdő tüdő-bénulat„ Szi1 dobouás 

' ~ '· 
ü.lés.ben.' Gerincz-fáj~alo~n és gyeng~sCg; ge1inczagy-izgatottság 
(1111tat10 inedullae sp1na11s) Bénulat1 gyengeség a végtagokban; 
ficza1nodási, ös.:;:;zevcretési é1zés; gynladt fagydaganatok„ '-

Pinus !lylvestris. 
Leginkább görvélyes gy<,rmekelrnek hasznos, midón 

nehezen bírnak já.rni 

Platina. 
A 161ekre nézve, Nagy szornornság 

hajlam Sidmkozás, akaratelleni sírás 
mintha halnia kellene; félelem a haláltól 

Sir ásra való 
Belszorongás, 

A testre nézve átalában Kitünöleg a nőknél elöfor
duló bántalmakban hasznos.. Harag, epekedés következ
ményei ellen. Ijedés, harag után kiivetkezö elmebeteaséa, 
- Eszméletlenség, Féh e beszélés,. Ideges bántal~rn,k 
Oly fi\jdalmak, mint ütés, esés, zúzatás után; lökö, szorító, 
nyo:116, fajdalmak . ~'/Ang~sok a végtagokban A testi, 
lelki bantalrnak annyira valtoznak, hogy midőn az egyik 
baj megszünik, akkor már a músik kezdödik. Görcsös 'be
tegségek; görcs-merevedés a tagokban,. Sok baj enyhül 
mozgásban, nyugalomban pedig roszabbra fordul, valamint 
este is, vagy a szobában. Remegés érzete az egész test
ben; lm.1kadtság, oly ér~éssel ,mintha arczán hideg izzadás 
torne ki; nagy gyengeseg Olom következményei ellen. 

A !Jiíl're nézve, majd viszketö, majd égető, kellemetlen 
érzés,,, Kékes-vörös, márványozott ér-hálózat (Adernetz) 

Alomra való hajlam este, nagy bágyadtsággal; beszé-

! 
1 ,, ,, 
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lés közÜell eblszik Ha éjjel foléb1ecl, sukáig 1iem e"mél 
Álom után haiagos, mintha roszat álmodott, álmában si1t 
volna Hosszu, kielégítö álom után is álmos; reggeli hosz
szas álmától nem tud elválni; még mindig aludnék 

Láz A háton átfutó hidegség Borzadozás az egész 
testben, fökép ha meleg szobába lép. Este lefekvés elótt 
erds hideg, fog-vaczogtatás, remegés érzete az egész test
ben, émelygéssel, fejfajássaL Rögtön támadó forróság, 
mely alatt azt véli, miként igen ki van pirosodva, holott 
ar czszi11e csak k.özönséges 

Fej-szédülés, roharnonkint follépu, este, állásban. Fe
szító f. a homlok táján, Összeszorító f. a homlok és ha
lántékokbal!.. Pr éselö f a homlok ban , mintha minden ki
szor íttatnék Zúzatás érzete a bal oldal kis részében; oly 
f, mint ütés utá11 a fej jobb oldalában, vagy a homlok kö· 
zcpéu Húzó f a homloktól a bal halá11tékig, Szúrás a 
fej bal oldalában ; fi'a ás a homlokban. - Külsöleg, fáj
dalmas érzékenység, ~jjel elviselhetlen fájdalom, oly ér. 
7_éssel milltha fo1" e kövön foküdnék A fe1" hátsó részén . ' ' 
hideg fot át 

J<~gctü for 1 óság a szenrnkben; vagy - !ridegség érzete 
a, J"obb szembe11. Elforo'atása a szernelrnek Görcsös reme-

b '' 
gése a szempillálmak A tárgyakat kisebbeknek látja,, Osz-
szeszorító f, a szemüreg szélén; nyomci t: álmossággal 

Szorító fiil-f Hidegség érzete a fülekben, zsibbadás 
érzetével, Tompa búgás, mángolás a fülekben 

Égetü arnz-forr óság, pirosság ; vagy - hidegség ér
zete az arczhall, hemzsegés, zsibbadás érzetévcL Feszítő 
szorítás, uyomás a járomcs011tban, Igen száraz ~jkak Vjz
hólyagcsák az ajkak szélein Felrepedezett f\Jkak A,ik· 
lehámlás A száj körül hi<legség érzete, 

A sz:ijban, égetés a, 1,1yelv alatt, A nyelvben oly ér„ 
zés, mint égetés utá11, Osszeözorító, vájó t: a fogakba11,, 
Felrepedezett foghús 

A torokban oly érzés, mintha ösözc lenne füzve; a 
nyelcsapban pedig, mintha hosszabb le1me, Sok nyák és 
harácsolás. 

Ta.padozó, nyákos szájiz, Édes szájíz, Nagy szomj, 
24''' 
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a vizre.. Étvágyhiány szomoruság következtében Émely
gés remegó gyengeséggel, belszorongással. __ 

Gyomm·-nyomás, minden étel után Osszehuzó, össze
f;ízö f a gyomorban. Lökó, kopogó, szúró, csipdesö f 
Egetö f. a toroktól kezdve a hasig .. 

A hasban tompán lökö és nyomó f. Osszefűzö f. 
Csipdesés a köldök t~ján Ólom-kólika.. Lökö f a has 
felsö részében. Metszó, szúró f Puffadt has, azonnal evés 
után.. Haskor gás; nehezen menö szelek Huzó f. az ölben. 

Szék-szorulás Többszöri, de mindenkor nagy erölte
téssel járó, csekély, darabonkint jövö szék, aranyér-kidu
dorodással Geliszták. Székletétel után borzadozás az 
egész testben Vérfolyás a végbélböl. Szorítás, hemzse
gés a végbélben. Székelés alatt égetés, szúrás. 

A férfi-nemző-részekre nézve. Rendkívüli nemi ösz
tön, erectiókkal, reggel, vagy az álomban; rövid és csekély 
gyönyör az elhálásnál. Igy szintén rendkivüli ösztön az 
elhálásra kivált gyermekágyas nóknél. Lefelé nyomuló f:., 
mintha tisztulása akarna lenni Méhkeményedés. Méh
vértolulás. Méhvérfolyás; siirü, sötét vérfolyás Kora és 
bö, de rövid idöig tartó hószám Hószám elött, metszö, 
szülfájdalmakhoz hasonló f az alhasban; a hószám megin
dulásával, görcsök; hószám alatt lenyomó f a nen1zör é
szekben; fejfájás, nyugtalanság, sírás; hószám után nagy 
gyengeség. Nagy vérfolyás, szülés, vagy abortus után 
Abortus. Fehér folyás, mint a tojás fehérnyéje, csak nap
pal, részint vizelés után, részint ülésben.. Gyermekágyi 
láz; bö gyermekágyi tisztulás vagy - elnyomatott.. Gyer
mekágyas nölmél clöforduló különféle bántalmak: szoru
lás, méhdüh, nehézkór sat 

Légcső. Rövid száraz köhögés Semmi haugja sin
csen. 

Dlell. Rövid, fajdalmas légzés; hirtelen támadó fula
dozás.. Szorongó légzés oly érzéssel, mintha a gyomorból 
valami meleg tolulna fölfelé a torokba. Mély légzés, 
mintha valami teher feküdnék a mellen. Légzése folakad, 
menésben. Nyoínó mellf~jás, mint emelés után. Össze
szorító f, lökö nyomás a mell bal felében.. Szúrás a jobb 
oldalon, légzés alatt . Szorongó szívdobogás. 

1 
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Kereszt- és nyak-fájás, mintha összeveretett volna 
Nyak-fesz; nagy gyengeseg, mely miatt feje elöre lóg. 

A karokban nagy gyengeség; elhalás a karokban .. 
Hemzseg és a kezekben; kéz-remegés, ha kezét fölemeli .. 
Os.szeszmító f a kezekben és ujjakban , 

A folsö lábszárban, gyeno-eség, összeveretés erzelme 
A térdben olyféle f, mint · üté~ után. Az alsó ~ábsz~r ban 
rernegö, hemzsegö nyugt~lanság '. ,r1~gy gyengeseg; .. zs~b~a
dás elfaradás érzelme, rmnt sok Jaras után, egyedul ules-' .. .. 
beu. Láb-hidegség. Kopogó f. a nagy u,uban; nagy UJJ 
daganat éji szaggntással; fekély a nagy ujjon 

Jegyzek. Főleg ideges nők méhbántalmaikban j6 siken.el hasz
náltatik Ide jaiulnak az említett lelki izgatottságok: lenhatlau 
belszo1ongás; szorult légzés, ie1uegés, szivdobogás é1zeteiv,el .gon
dol a haláha · melancholia; változ6 kedély Sz01ít6 f. az előfe1ben; 
migraine S~e1npilla-1e111egés, Fül-zúgá.s, búgás, n1enydö1gés 
Zsibadás hidegséo-, hemzsegés é1zete az arez egyik felében. Hebe
o·és. Ól~mk6!ika" Hosszas és bő h6szám, alhas-fájdalmakkal; a 
folyó vér fekete, néha darabokban inegyen el; kólika, havitiszt~
lás előtt· méhvé1folyá.s naO'y mé1vben; (szülés vagy abortus uta.n 
sz.íntén i~énybe vee1~dő ha~onló esetben); méhvérfolyas oly éizé~ 
n1e1lett, mintha o·olyó n1ozogna az alhasban. Abortusra mutatk?zo 
készületek. Ab~rtus l\fagtalansag. Méh-düh (Nymph~mam~) 
Gyennekágyi láz, heves fájdalommal az alhasban, nagy veitoila~
sal a fej felé, félrebeszéléssel ,_haM!felelem mellett Méh-kemc
nyedés, ·~polypus, Bénulati gyengeség a végtagoltban„ 

Plmnbum. 
A lélekre nézve Csendes melancholia Nagy nyug· 

talansácr belszoronaás Életunottság Elmebetegség 
"" " l "f' . ' 11 tt Dlthösség. Vad deliriumok, zavart arcz n eiezes me e,· 

A testre nézve átalában. Dühös f~jdalmak a tagok
ban, kivált éjjel; csúzos fájdalmak éjjel nappal, ~ tagok, 
térd és lágyékban A f~jdalmak néha megsziinvcn, roha
monként ostromolják a tagokat A tago~ ?sszezsugoro~
nak Hemzscgü fájdalmak a tagok csontJaiban. l'l.á1;ga
sok, görcsök a tagokban legnagy~bb mérvben, eszmelct
lenséggeL Ránggörcsök (Convulsrók) egyes. r'.~l;amokban, 
mély sohajjal végzödök Nebéz]~ór, rendk.rvuh nyelvda
ganattal, napjában többször AJulások, krvált társasag-
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ban. Hypochondría, hysteria és innét eredő bántalmak 
S~pkór és s~rgaság Nagy gyengeség, tagrernegéssel 
Benulatok. Atalános soványodás · kivált " bénult tagok 
soványodnak el, azután pedig m~gdagadnak Vízkórns 
daganatok. Gutaütés; ideges o·nta 

IT 'k l " 'l • • b • _\.e ~s HH'; o 0111sz1nti; sáraa.. SárgasÚD'. Sön1ö1féle 
küteg.. _Egetó fekélyek Daga~at; az egés~ test megda
gad .. , Vrzkói Csont·dag a kéz hátán. 

Ahnossiíg este; beszélés közben elalszik. Álomkór 
Vagy~ álmatlansúg töbh éjjel, görcsös Irnsföjdnlrnak kö
vetkeztében 

Olthatla11 szomjjnl összekötött láz. Sorvasztó láz; 
lappangó láz, senyves (cachecticus) kínézésseL Eröfo-
gyasztó, hideg izzadás 
, . , Fej:széd~ilés, mído:• haj~l, vagy fölfelé néz Heves fej

faias, feJfo~i oság, ai~z).'n;ossaggnl Fej-neh~zség, főleg a fej 
hatsó r eszeben. Szelutes. Szaggató f a Jobb halánték és 
homlokban. Szúró f. majd itt, majd ott Fejfonóság 
, Szem-gy';1ladás; szemvöi össég; vértolulás a szembe. 
S~''.;11cs~rnok'. geuy-gyülem; . Sz~ru-homál.y; viszérd::gos 
kr~agut1~a az :'' clm,ek; csrpos konyhullatas Szempilla
sz~r-Imllas Prlla-benulat Borzasztó szemfor g"tás. Ho
malyos látás. Fekete hályoa 

F··1 ' 'l b n -szaggatas, rne ~yen a 
rás a johh fiilhell, ebéd után 
vált este. 

fülben; szúrás külstlleg; fü
N ehéz liallás; siketség, ki-

Or báuczos 01•1 1 ·" · · ·· ' l ' •-gj'U auas; vo1 osseg 11.z 01 l' szög eten, 
ge1:yt tartalmn~<Í hólyagcsúklrnL Igen érzékeny szaglás; 
~.to~h embee tal'Saságában fojlürlött szag ki nem állható, 
aJ'.ilnst okoz; vagy -·- tompn szaglás: igei; kdlernetlen sz"" 
N~a e 

, Ar~z-tlaga~wt johh old1c1l011, heves tlil-fújdalommal, ki
valt ny'.rl-nyeleshen Szaggató f. l1z áll és fogakban. Erö
szakos a 11-rn?zg~s, r érni tii fogcsikorgatással. 
. fz egyik ~res, fog ;'~Sz szagot ad. Sápadt foghús; 
foghus-,r~ng; a foglnwin fáJdalmas csomók 

SzaJ-bnz az odv11s fogaktól Sárgás fekélyek a száj 
oldalán.. Szájszúrazsúg. Nyúlós nyálka· kékes édeses'· 

1.1 ··1 F l , . ' ' ' ' n,yc1 t--g.y11 f'ln ö rPprdezpt,t., szá.1~n.z 1131 e1"v. l~grtil l\iltc•g 

j 

• 
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a nyelvhegyen Nyelv-gyuladás Akadályozott beszélés; 
uembeszélhetés 

A torokban oly érzés, mint valami idegen testtől. 
Daganat érzete a torokban, mely miatt gyakran nyelni 
kénytelen Gyuladt monclolák keményedése Oss~efüzö 
f a;· tq10kban Nyelrlck-bénulat, mely miatt uem iqelhet. 

l~tl'áf!'.y-l1ián~y; \'ag3T - nagy éhség·; különösen szereti 
a kenyeret Nagy szomj; legjobban ízlik a víz. Gyakori 
ii1 es, va.g)' é<leses, va.g,y étel-izü felböfögés. Undor; é111cly
gés; 11ányá.s1n. való késztetés, székszorulássul; zöldes, sár
gás, fekete a11:yag-hán~yás. I~é.lsú.1-okádrís (1nise1ere), i1éha. 
iszonyu kólikával. 

lT r esség érzete a gy6nm1·ba11 Iszony u gyomorfájdal-
mak, belforrósággal, a mellre is te1jedök. Nyomó f, mint 
ml ami tehertöl; fojrnozgás által növekedii Osszehu!'ó f ; 
g:yo111orgörcs, Fll_ró f; g~ya.kori sz1írá.s, a hátig l1ató. Egetü 
f Gyomorgyuladásos fájdalmak, hányással 

Szúró f mindkét l':Íszt-tájon (hypochondern) A máj
tá,ion tompa f.; f a löp-tújon; lép-bántalmak 

, lias-fá,idalmak, iszonyúk, kivált a, köldök körül; érin
tésre növekedök; a lrnst befelé húzók. Nyomó f a folsö 
hasban; állandó a has kis helyén Hascsilrnrás; a szelek 
rnegindul>lsával enyhiil<i Oly érzés a folhasban, mintha 
leszakadt volna valami. Kólika; iclüszakonkint dühös föj
chlommal kínzó, a köldök táján, székszornlással Kólika, 
riinggörcsökkel, napjálrnn többször is; nyo1rnísra néha e11y
hi\l a fájdalom, dc soksz01 csekély érintésre is igen nlivek
szik Osszefüzii f a lrdekhen, mely alatt a has, de kiilö
nösen a köldök bcfölé a hátgcrinczhez húzatik; vagy a has 
egyik helyen hehnzóclviín, másik helyen kidudorodik és 
mely alatt nélrn fokcte, VfLgy zöldes anyagot hány ki. 
Metszi), szú rcí hasf kivált a köldök kiír lil Gynkm i hideg
ség 61 zete a. hasban, TÚk.övetkezö forrósó,ggal; ·vagy ·
égetii f. Be]- és fodormirígy-gyuladások, la.ppangó lázzal 
Bél-fekélyek Puffadt, kemény has; kemérry csomók a has
ban Síelek; innét eredö bánt1tlmak. Húzó f az ölben; 
a szeméremtesttcil a gerincz felé huzódó 

Malrncs székszorulás; a szelek is fel akadnak; néha faj
da lmas kölikával Fekete székletötel és hányás (fekete 
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kó;, morbus niger Hypocratis, melaena). Végbél-égetés 
s~ek al~tt;, összefűző f a végbélben és ennek befelé huza
tasa; vegbel-szakadás. Idült aranyeres bántalmak 

Nehéz vizelés; elnyomott vizelés· vag·y - ayakori 
. b" . l' ' ö ' igen o vize es; erölködés vizeléskor. 
. A férfi-nemzőrészekre nézve.. Férfitag és tökzsacskó
gyuladás, heves lázzal Tök-daganat; összehúzó f a tök
és tökzsacskóban; idöszakonkint fel s összehuzó f. a tökben. 
~sek_ély; néha. ~emmi öszt?n az elhálásra; vagy --· nagy 
?szton es er ect10k. Pollutiók, föleg reggeli álomban; bor
ital után 

. Sok nyá~ a légcsőben, csak erőltetett harácsolás által 
kidobható. Osszefüző f a Mgcsőben. Száraz ráng-köhö
gés.. Vérhányás. Tüdőgenyedés 

~leli-szűkület; mellszorongás; mell-görcs. Nehéz lég„ 
zés, belszorongással. Fuldoklás. Tompa nyomás a mell 
oldalában Szúró f kivált a mell jobb oldalában; a mell
csontban 

Szúró f. a kereszt, hát és vállakban. Heves lágyék 
és hátfájdaln;-ak. Húzó, szaggató nyakf 

A felső Jobb karbau húzó f, a csont belsejébe11 érez
hető. Az elókarban fúró f Sza<Ygató f a jobb kézben; 
az ujjakban Elszáradása a karok~ak. 

Rángás a felső lábszárban. Térd-feszesség· szaggatás 
szúrás főleg a jobb térdben, állásban. Az alsó 'rábszárbad 
r_ázatás.. Láb„elhalás ; zsibbadás Elszárndása a lábaknak. 
Osszeszorító talp-görbülés. Láb-rövidülés.. Láb-dag. Bü
dös izzadás.. Hemzsegés a nagy ujjban. Fájdalmas befo-
Iéh uzatása a nagy ujjnak. ' 

Jegyzék. E gyógyszei leginkább oly betegséo-ekben van indi
kálva ~t.~lába~, J;ol a petyhüdtség, lazultság kó1jelei mutatkoznak. 
Azonfolul az nn~nt lent symptómák következtében, plumbum által 
e betegségekgyogyí:andók: Szélütés.. Geny-gyiilem a szem-csar
no~~an; s~a~.u-h~~naly; p11la-bénulat. Nyelv-, nyeldck-bénulat 
Kohk~, duh,os, fa,Jdalmakkal; puffadt, kemény has; igen makacs 
sz,~1u}as / Szu.~o „f'.. a n1el,1csontban; 

1

1nell-gö1csök; görcsköhögés; 
v,ei!rnny"~; tudo g~nyedes. A felsó és alsó végtagok béirnbta; 
Iab~k1n go1cs; Iángasok a karokban; összehuzO görcsök, rtíngá.sok 
a labakban ; nehézkó1. 

j 
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Pulsatilla. 

A lélekre nézve. Szelidség Szomoruság. Aggodal
m.asság házi dolgai, egészsége miatt. Kerüli a társaságot. 
Fél a nem létező kísértetektől. Sirásra való hajlam. Hy
pochondriai szeszély; mogorva kedély; minden bántja 
Hajlam az epekedésre. Kedély-bántalmak a nőknél, kivált 
epedés, elnyomott hószám, szülés után; hysteria; melan
cholia; elmebetegség. 

A testre nézve. Különösen nőkre, szelid, könnyen 
nevető, de egyszersmind könnyen síró egyénekre igen jól 
hat. Hathatós a china, mercur, chamomilb, kén-nel való 
visszaélés szülte betegségekben Sertéshús, zsiros elede
lek, sok bor, nemkülönben harag, ijedés következményei 
ellen. J\1eghülés után, kivált megázás, vízbeesés, lábviz 
által Csúzos, köszvényes bántalmak. A füjdalmak egyik 
részről a másikra vándorolnak; este, éjjel nagyobbodnak 
Egyoldali bántalmak Fájdalom-rohamok, vagy egyéb 
bántalmak, hidegséggel járók; minél nagyobba.k a. fájdal
mak, annál nagyobb a fázás J\1egujulnak, vagy nagyob
bodnak a bántalmak ülésben, nyugalomban; enyhülnek, 
ha fekvését változtatja. Nyákhártya-betegségek Csor
vás (gastricus), epés bántalmak. Belső genyedések. Csont
lágyulás; csontgörbiilés; angolkór; aszkór. Görvély Sáp
kór; hysteria; ráng-görcsök (elnyomo~t hószám után).. Nagy 
bágyadtság, remegés a tagokban Ajulás. Guta; nyák
gutaütés (Schleimschlag). 

Bőr-viszketeg, égető, vagy finoman szúró; kivált éjjel 
a meleg ágyban; vakarás által növekedő. Kanyaró; el
nyomott kanyaró következményei ellen. Sápkór.. Sárga
ság. Szalonnától támadt küteg.. Fagydaganat.. Genye
dezö sebek Könnyen vérző fekélyek, égető szúrással.. 
Esés, ütés után keletkezö bajok V érér-csomók 

,\lmosság pappal.. Gondolatok halmaza által hábor
gatott álom Eji álmatlanság, nyugtalanság Különféle 
bántalmak, midőn az egyik vagy másik oldalon fekszik, u. 
m. fejfájás, mellszükület, , belszorongás sat. Midőn föléb
red, nem eszmél, fel~jed.. Almában rángásai vannak. 
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Láz, Fázás, •1z egész test izzadásával B01zadás, 
egyes rohamokban Állandó belső fázás. Fázás a fájdal
mak alatt Láz: clöször fázás szomj nélkül, néha nyák
hányással; aztán forróság, ,;zomjjal, azonnali vagy késöbb 
következö izzadással (váltóláz) A láz közönségesen dél
után, vagy este kezdodik, vagy ekkor növekszik Láz alatt 
átalában, vagy azon kívül fejfájást, mellszorongást, kese-
1üség·et érez szájá.ban, k:öl1ög·, ál111os, hasn1e11ése ·van. \ 7 ál~ 
túláz, chinával történt gyógyítás után.. A kül-meleget ki 
nem állhatja Gynlasztó, csorvás, nyák-, ideges láz. Nagy 
hajlam az izzadásra; néha egy-oldali (jobb, vagy bal) izza
dás.. Éji, vagy reggeli izzadás. 

Fej-kábultság, mint ~jszakázás, borivás után. Szédel
gés, leginkább ülésben, oly érzés mellett, minth>t nem 
tudna állni; hajolásban, mintha a fej nehézsége miatt nem 
birna fölegyenesedni Gutaütés. A szemre húzódó fejfá
jás, egyoldali fejfájás, néha émelygéssel, hányással Fej
fájás, kivált este, éjjel Oly fejfájás, mintha a fej szétre
pedne, a szemek kiesnének Fejfájás mélyen a szemgödör
hen, mintha a homlok ki >Llrnrna esni Feszítö f. az agy
ban Egyoldali szaggatás, fül és fogszaggatással Egy
oldali szúrás a fejben, kivált u fej hátsó részétól a fülig. 
Kifelé fúró f Kopogó, lökü f Fejzúgás. Oly érzés az 
agyban, mintlm azon keresztül érzé.keny szél húzódnék 

Sze111-fájás, nyomó; egy csepp köny-ejtéssel; mint a 
homloktól.. Szúró f, mely miatt uem türi a világosságot, 
szemét csak keveset nyithatja foL Viszketés, égetés a bel
szögletekben, >t pillákbmi. Szemgyuladás, meghülés után, 
vagy elnyomott taká.r következtében; a géirvélyesek, kösz
vénycscknél; eu;s könyezéssel és sok nyákelválasztással 
Szempilla-, meibommirígy-gyuladás. Szemszárazság. Csi
pás szem. Genydag a ~zemszögleteken. Könyezés kivált 
szabadban. Szaiu-homály Szürke hályog Fekete há
lyog.. Éji vakság Duplalátás Tüzes karikák a szem 
elcitt, melyek délig nagyobbodnak, este folé elmulnak 

Szorító fül-f:; fülrángás, néha szaggatással; fülszúrás. 
Bels<i, külső fülgyuladás. Genyfolyás a fülből Varas fül 
Siketség, mint az orrdugulástól; meghülés, vagy elnyomott 
lrnnyal'ó ntán. Fülzúgás, n mely egy roppanás által a. fül-
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beu, elmúlik Suttogás, mint a szél, vagy folyó viztöl 
Fii1csengés; i)e11getés; vagy i11orgás 

Fekélyes on-likak Orr-pöfeteg (Polyp). Genyfolyás 
az orrból; vérfolyás Oly szagot érez orrában, mint régi 
nátha, vagy kávé, vagy dohány után. Nátha, mely mellett 
ninct; étvágya, szaglása; hosszadalmas nátha zöldes, büdös 
nyákel válnsztússal 

Szenvedi! anz-kifojezés. Arczrángás, gntaütésben. 
Egyoldali arczforróság. Fájdalmas, olyfele érzés, mintha 
a bór sebhedt lenne; foszítö f Arczorbáncz Vörös cso
mók a járomcsont táján Kemény eme}kedés a jobb fül 
előtt. Dagadt, fölrepedezett ajkak Allrnirígy-csornók; 
fájdalom ezen mirígyekben, uyelésben 

Foµ;-f~jás, csúzos, kivált tavaszkor, többnyire fülszag
gatással; este, éjjel az ágyban, melegben kínosabb, híves 
fevegöben enyhül Rángó fogfr\jás, a mely enyhül akkor, 
ha hideg vizet vesz szájába H{rnó f., mintha feszítenek 
az ideget és egy hirtelen lökéssel megeresztenék Fog
szúrás, a. hátsó zfipfogakbm1, szt\jnyitásnál, főkép este felé 
Ko,pogó, vájó f. az odvas fogakban A foghúsban oly ér
zés, mintha scbhedt lenne 

Szilj-hüz, reggel, vagy este. Sd\i, de kivált nyelv
szárazság.. Nyál-gyülem; ny,\lfolyás. Nyúlös nyákkal be 
vont nyelv; a nyelvhegy oldalán fájdalmas hólyag 

Nyomó és föszítö f a t@rok-bnn, nyelésnél; mets~ö f.; 
szúró f. kivált üres nyelésben, vagy csnk nyelésen kivüL 
Daganat érzése a torokbm1, nyélésbeu Torokgyuladás, 
este vagy éjjel növc;Jwcl<i föj<lirlomnrnl; egyoldnli torokgyu 
ladás. Nyúlós ny•íkkal bevont torok, reggel 

Rosz szajiz: nyákos, savanyu, keserű, rothadt szájiz 
Az étkeknek 11incs izök; vagy minden étel ize keserű, un· 
dorítólag édes. Semmit sem kivá11 enni, kivált meleg 
ételt nem; de a kenyeret, gyümölcsöt étvágygyal eszi 
meg. Szomjas és vagy sert, vagy szeszes italt óhajt, a 
tiszta (bor nélküli) vizet nem ihatja.. Evés utá!l felböfö
gés, >ez étel után izlő; gyomor-nyomás; émelygés, hányásra 
való késztetés. Gyomorgyengeség, néh11 hányás, mely ál
tal az eledeleket hányja ki. Gyomorromlat zsíros vagy 
vajas eledelek után; p;yomormeghülés jeges viz, gyi\möles 
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által; tej után reggel émelygés; kenyér után gyomor nyo
más, kávé után savanyu böfögés; csekély gyomorterhel
tetés, húsétel után gyomorfeszülés. 

Az eledelek a nyelcsön fölfelé tolódnak, mintha gyom
rát terhelte volna meg.. .A nyelcsóben oly érzés, mintha 
azon féreg mászna fel. Okröndözés. Csuklás. Hányás, . 
mely által eledelt, nyákot, epét hány ki; hányás után ége
tés a nyelcsöben, keserüség a szájban .. 

Gyomor-nyomás, ez után következó rángó fájdalom. 
Fájdalom a gyomor táján, midön nyomatik, evés után nem 
sokára. Feszító f. a gyomorban, mozgás által elmúló 
Gyomorgörcs, este növekedő; hányással végződö Hem
zsegés a szivgödörben... Szúró f., l;a például a rosz köve
zeten egyenetlenül lép. Kopogás a szivgödörb.en. 

Szúró f a 111áj táján, kivált menésben Ulésben nagy 
f. a rászt-tájon mindkét oldalon: terhesség alatt. Máj
daganat, keményedés. 

llas·f~jdalom mozgásban, nyugalomban enyhülő; ivás 
után Feszítö f. Alhas-görcsök kivált terhes nőknél. 
Szaggató f Metsző f a köldökön keresztill, esténkint. 
Szúró f a has egyik oldalában, mint a szelektől Felfü
v~tt has minden étel után. Kólika a szelektöl, este, vagy
éJJel - Külsőkép, tapintásra érzékeny has 

Szék-szorulás; szorulás, hasmenéssel felváltva; gya
kori ké.sztetés, mintha hasmenése akarna lenni.. Vagy -
gyakorr nyákos lágy szék; egyedül nyák-ürülés; sárgás
fehér, vérrel vegyes ürülések Összeaprított tojáshoz ha
sonló székürülések; egészen fehér székürlilések. Hasme
nések metsző fájdalommal, vagy e nélk_üL Vizenyös, nyá
kos, zöldes, vérhasféle hasmenések Urülések alatt vég
bélégetés; üriilések után kólikaféle fájdalmak a hasban, 
sebféle f. a végbélben Folyó, vagy vak aranyér végbél-
fájdalmakkal, kivált este. · · · 

Gyakori késztetés a vizelésre, húzó fájdalommal a 
hasban, néha eredmény nélkül. Sok nyomás után sikerül 
a vizelés. Hólyag-görcs.. Vizelet-eröltetés; nehéz, csep
pen kin ti vizelés; elnyomott vizelés Vagy -- fel nem ta.rt
ható vizelés; akaratelleni, de csak cseppenkint menö vize
let; bő vizelés Vérvizelés, genyes ülepzettel. Vizelés 

1 
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után görcs a hólyagban Fájdalom a hólyagban tapintás 
alatt Hól.yag-aranyér Hólyag-pöfoteg. Hólyag-takár 
(Blasenkatarrh). Hólyag~takár (nyálfolyás). Vizelöcsö-szű
kület; vizelócsö-nyákfolyás, takárféle. Elnyomott takár után 
fejlödött rosz következmények, föleg szem és tökgynladás. 

A férfi-nemzőrészekre nézve Viszkető csipkedés az 
elobör alatt; szúró viszketés kivált este, de csak fekvés, 
ülésben; menésben nem Tökzsacskó-viszketeg, kivált 
reggel, este; jobb oldali daganat. Húzó, feszítő f., a fej. 
hastól az ondózsinoron át a tökig Tök-dag, gyulasztó is, 
húzó fájdalommal az ondózsinorban, mely f a hasig terjed 
A jobb tök felhuzódása, az ondózsinor daganatával és fe
szítő fajdalommal Tök-dag esés, ütés után Tök-vizsérv 
Felizgatott nemi ösztön, majd fékezhetlen; nagy inger az 
elhálásra; igen gyakori erectiók kivált este, reggel, külö
nösen az ágyban Gyakori pollutiók (önfertöztetés után 
is); néha kétszer egy éjjel, buja álom nélkül -- A nőknél: 
feszítő f. az alhasban, szlilfríjdalomhoz hasonló Méhgörcs. 
Méhgyuladás. Elnyomott hószám, alhasgörcsökkel A ser
di.llö leiínyok, első hószám alkalmáva.1, sok alrndálylyal küz
denek A hószám rendes elmaradása idején elöforduló 
bántalmak. Tisztulás előtt mindenkor fázás, nehézség ér
zete a hasban; hasfüjás, hányással; gyomorfájás; geliszta
hugyozás; nyomasztó f. a hólyagban és végbélben Tisz
tulás alatt mellszúrás légzés alatt; gyomorgörcs; görcsös 
f. a hasban; fázás, arczsápadtsággal; egyoldali fejfájás; el
sötétülő szemek; szellemi bántalmak; sürii, fekete vér. 
Vérfolyások, kivált a hószám rendes elmaradása korszaká
ban. Fehér folyás: híg, tejforma, csip<is, kivált hószám 
után; vagy siirii, fehér nyák-alakban - Terhes nőknél: 
szellemi bántalmak; fogfájás, esorvás (gastricus) kórjelek; 
hasfájclalrnak; a.lhasgörcsök; vizeletre vidó erültetés. -
Sziilés alatt: hiányzó szülfájdalmak, görcsös szülfájdalmak; 
sokáig tartó, heves utófájdalmak, a szülepnek (Nachgeburt) 
el nem indulása. - Gyermekágyas nölrnél: elnyomott 
gyermekágyi tisztulás; gyermekágyi láz; tejhiány. - Ernlö
daganat, feszítö fájdalommal, mint a tejtöl; vagy sdrró f>\j
dalommal és. csipős, híg tej-elválasztással, férjtelen lányok
nál - Az ujszületteknél: szemgyuladíts; scbhedt bür. 
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Légcső. lfokecltség; hm ut, költogés és sok nyúlós, 
fohéi nyák, vagy siirü, sá1gás tmha-kiköpés Tüdö-hmut. 
Köhögés a légesöben összegyült sok nyáktól és ingertól, 
kivált este, éjjel Szárnz, ~ji köhögés, a mely elmúlik, mi
dön az ágyba11 fölül, de amint lefekszik, ismét \issza tér. 
Száraz köhögés, nehéz, görcsfo1ma, ökrödéssel járö kikÖj)és-· 
se! Sok nyák-kiköpéssel összekötött köhögés. Köhögés 
által sötétvö1 ös, aludt vért köp ki Köhögés alatt oly ér. 
zés, mintha gyoml'a fölfonltilna; mell- és oldalfájás, egy
oldali mellszúrás 

~leli, Höro·ö légzés· nehéz léozés · rövid léo·zés azon-
- b ' b ' 0 ' 

na! asztal után. l\fellszükület, midön hátán fekszik, kivált 
éjjel az ágyban, mintha torkát összefüznék; görcsös mell
szükiilet, este. Fuladási 1 ohamok, csuklással, éjjel l\1ell
görcs. J\fo]]..f a mellcsont kis !1elyén; vagy a mell egyik 
oldalálmn; vagy a mell közepén, oly érzéssel, mi11tha ott 
fekély akania támadni.. l\follszúrás i köhögés, testmozgás 
alatt; egyoldali; fokvésben; filleg este, éjjel. Ittott met
sz<i f.; szaggató f .. egyik oldalon. Vértolulás a mdlbe11, e 
miatt szorongó álmak, fölijedés, fölkiáltás. Idült. szívba· 
jok; ütélllag. Szív-dobogás, csekély fölindulás utáll; ebéd 
utáu; beszélés al>ttt; belszo1 ougáss>Ll járó, mely miatt ru
háit föl kell oldania; heves rohamok alatt pedig szemei is 
elsötétednek, 11ehezcn légzel, kivá.lt lm bal olclahírn fokszik 
-- Küboleg oly érzés, mi11tha melle összeveretett volna 

Kei·eszt-JAjás, mi11t ficzamodás, összeveretés utá11 
Szú!'ás a kc1csztbe11, kés<ibb a hasba11 metszü fájdalommal, 
mely miatt lélegzete kimaí·ad; szúrás a keresztbeu, innét 
a mell!'e terjcdö Hátgcriocz kiuövés, rneggörlililés Szúró 
f a vállak közt Csúzos uyak-f 

.A. karok-bau c~úzos f , szúrás 111ozg·á~ba1J. l~ökcí f. az 
iziilcthc11 Kar-uelrézség, "ilibachís A fobi karban fáj
dalom tripiutá:; alatt A kiiuyökbcu szaggatás lrnjlításban. 
Az e1Uka.ror1 duzzadt e1·ek ·, sza,ucratás a c~ulltokLan A kéz-öo ' ' 
izülethen oly érzés, mintha kezét megdmtotfa volna. Smg
gatá~ az ujjaJ{bau; zsibba.cl{1s; 'riszketü iUgjr(laga.11at 

Az alsó végtagol1. Csip-föjdalom, mint ütés után, vagy 
miutha fokélycs lenne. Húzó f a felsü lábszár hall, éjjel, 
mdy miatt szüntd'en mozgatja láhszá.rát. Os'Zeveretés 
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±ajdalrnu a c"mtok és izmoklian. Szaggatás, lökö f. a tó1d
ben, csak ülésben; gyeuge,ég, hidegség a térdben · Té1d
daganat Fehér térd-, vagy czom-dag (tumor albus). 
Nehézség, gyengeség érzete az alsó lábszárban; pezsgés; 
esti f a térdig; hidegség érzete .. Vé1 ér daganatok Feszítö, 
szorító f a lábikrában; este az ágyban. A láb-iziiletben 
oly fájdalom, mint kicsuklás után; daganat Láb-daganat, 
vörös, fonó, a lábikráig terjedo; vízkóros dag A sarkban 
fúró, szúró, metszö J este az ágyban A talpban hemzse
gés, állásban. A nagy ujjban szúrö f, vagy este, éjfél el<itt 
olyföle viszketés, mint fagyás után, kivált midön felmeleg
szik az ágyban. 

Jcg)'ZCk. Azon kö1 iilményck és betegségek, n1elyekben e 
hathatós szer kiilön()scn indikálva van, kivonatban ezek. I{ülön
fele nő-beteo·séo·ek, kivált fejlődés, terhesség idejen. Sa,·Ós és 
nyák-há.1 tya~bá.~tahnak„ Oly betegségek, 1nelyeket szoir~jhiá.ny, 
esti roszabbnlá.s, időszakonkint k(jzbevegyii.lt filzékonyság jellc111-
zcnck., Egyoldali há11ta.11nak„ lievcny, vagy idült köszvény, csűz; 
vtíndoiló cslÍz, vagy köszvény; egyoldali csúzos, kül:izvénycs fáj
<li~ln1ak„ I3ő1-kütcg, szalonna., vagy igen zsi1os étel ntá.n„ "'Vörös 
hi'n1léí, ennek HtÖba,jai; egyszel'l~ruiud p1arn:Sc1 yutiv s;;;e1 gyan1int 
~zolgá.l„ Véré1-cso1nók Lázak (a kórjelek k.özt lcirva). Szcllc1ni 
lní..ntalrnak. Fejü1·csség, nehézség érzete; f1'1ró, kopogtí, sza.ggató 
fejfájás; a fej összeszorítá.sa által enyhülő fi:dfttj<is; egyoldali f~j
fájá.s„ llcvcny, vagy idült szen1pilla-gyuladás, nyúk-elválaszttlssa.l; 
sze1n-á1 pa; sze1nszőr-kalász ( tr ichi:i si s) ; szeru-lo b, 1neg h ül és, vagy 
elnyon1ott kankó utá.n; ca.ta11halil:i szcn1lob; honuílyos hitás, kö
n.yezéssel (ekkor az cuph1asia is hasznos); látzava1; kezdő fekete 
luí.J;:og; i övidláuís; 8zürke hályog; ~ji vakság; dupla.lát~í.s„ Belső, 
küls<'í f ülgyuladá.s; csúzos fiilfájás; a fül-nyáklu'n ty cíjának gyu
lasztó állapota (itt a 1nc1c1u sol.. js ajclnlha.tó); kata1Thalis, vagy 
ideges nehézhallás, uéha véletlen rneghülés utá.n. l{inos, f{)lcg 
tavaszi ±Ogfájá,~, a nHÍl leirt ~y1nptóuuí.kkaL li:gyoldali torok-lob 
(aconit után)„ Cso1 \'Ú1:i, nyükos gyornor bá.utahua.k é::; gyon101·· gö1·cs: 
a lei1 t köriiJn1ények figycle1nhe vételével Nyákos has1nenés; nytl.
kos vérhas. Vizelethólyag-b:intaJ111ak: fi-\jdahna.s vizelés, uyákos 
illcpZcttel; vizelct-cri;ltetéR; fel nem tartható ';izclct ;- akaratc]leni, 
cscppenkénti vizcléf>; v<~Ivizclés; )1ólyag-cata1 ihus,. SzrLggató f nz 
onclózsinoitól lefelé a. llagadt tökben, f('_ilcg elnyo1nott kankó után. 
Tök-lob, cla.ganat, kivált ütés után; viz-sé1 v (hyclroccle ). I-la.\ i
tisztulási bántahnak; hiányzó hószán1; uehczcn induló hószcbn 
serdülő leányoknál; havitisztu~ási kólika: heves keresztfájda.10111, 
én1elygéR, fázá.s.sa-1; havi tisztulási rendetlenségek idősb nőknél, a 
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rendes hószám ehua1adá.13a időszaká.ban, Heves, .szülfüjda1n1akhoz 
hasonló alhas-görcsök; eln1a1 adó, vagy gyeng·c szülfájdaln1ak; 
e1nlő-daganat; tej-hiány„ l\:Iéhrá.k esetében (ha n1á.r segíteni ne111 
lehet) palliativ igen enyhít, vahtmint a secale„ Idült nátha, sá1ga
zöldes geny-folyással; a légzés-szei vek nyákhárty~jának bántal
n1ai: hu1ut, cata1rhalis köhögés sáTgás, zöldes nyákdarabok ki
köpéséve]; nyákos tüdő\ ész. Görcsköhögés este, éjjel ökrődés, 
hányással; mcllszorongás, meghülés által elnyo1nott hószá1n kö
vetkeztében: fuladozás, belszorongás, szi,,dobog·ás, hideg izzadás
sal összekötött mell- és alhas-görcsökkel Mell-görcsök rövid kö·
högéssel, fuladással Szív-bántalmak, dobogá.s: haiag, ijedés, örön1 
utá.n (a.z aconit is helyén lecnd),. Csúzos, köszvényes fájdahnak 
a végtagokban, kivált este, vagy éjjel; egyoldali, vagy vándorló 
ilyetén f~jdalmak 

Ranunculus sceleratus. 
Átalában a testre nézve: idöszakonkint megjelenő 

bántalmak Csipó, hemzsegö, vájó, fúró fájdalmak a test 
különfele részeiben, majd itt majd ott kinzók, kivált 
este felé .. 

Váltó-·láz éjfél után, igen bó izzadással 
Biír. Hólyagküteg, mely híg, éles, sárgás evet foglal 

magában. Vastag, kemény bőr; szaruforma (hornartig) 
kinövések. Bnbor (küteg), pemphygus 

Ff\j-szédülés, ülésben Teliség érzete a fojben; tompa 
f a fej hátsó részében; a fejtetőn nyomó f mint a czövek
től; fúró f. a jobb fül mögött; a fejteWnck kis helyén vájó 
f.; ráugó f a fejben, a tetó táján. - A fejbör Összehuzó 
fájdalma; viszketés, szúrás, égetés a fejtetü-bdrön Kemény 
csomók, csomók a ha Iántékok fölött. 

Sze111-fajás, hirtelen mozgásban; idöszakonkint megje
lenö nyorrn\s a szemben.. Csipdesó f. a szögletekben. Szem
elforgatás. Könyezés. Kemény csomócskák a szempillán .. 

Arcz-rángás. Hidegség érzete, vagy oly érzés, mintha 
az arcz pókhálóval lenne bevonva, este Bubor (küteg), 
pemphygus .. 

Száj-szárazsáK éjjel; sok habos nyálgyiilem; sokat 
kell köpködnie. Osszehuzó, fojtogató f a torokban éjjel; 
égetií f a nyelcsőben Rosz étvágy; émelygés kivált éjfél 
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után; hányásia való késztetés reggel, idöszakonkint meg
jelenő. 

· Gyomor-fájás; teliség érzete; összefűzd, égető, feszítö 
f. a gyomorban. A 111ájtájon szúrás; állar;dó ny?más, mély 
légzés által növekedő.. Szúrás a lép-táion, krvált mély 
légzés alatt. 

· Uas-f. ; összecsavaró nyomás a köldök mögött, kivált 
éjjel; oly érzés, mintha a köldök mögött czövek lenne. 
M:etszö f. a belekben, éjjel; vagy ha a szabadban jár .. 

~Iell-f, mint összeveretés után, este. Szúrás a mell 
jobb, vagy bal oldalában. Külsöleg -· igen érzékeny bőr; 
fájdalmas mellcsont 

' A felsó karban szúró viszketés. Az alsó karban, fúró 
szúró f.. a mutató l\jjig. A bal kézben vájó, sz.~ró f.; húzó 
nyomás, fúrás a jobb kéz csontjaiban. Az UJJakban fúró 
{;vájó f a jobb kéz ujjainak cson~jaihan; ujjak daganata, 

reggel · 1 b 1 ' ' á. · ' '· ' f' · ' f A Jobb czo1111 an mzo, v· JO nyomas; VRJO, ura .. a 
jobb térdben. Vájó f a kiilsö bokában. Szúró, fúró f. a 
~ark és talpban. A bal nagy ujjba.n viszkető szúrás, a job· 
ban pedig fúrás. Talp-viszketés. Szúrás, égetés a tyuk
szemben 

Jegyzek. A Iei1t bőr-bántahnak, Iángá.sok és görcsök, görcsös 
szemfájá.s, ináj- és lép-fájdaln1ak, idült köszvény, a ineilbe~ és 
inellcsontbau é1 ezhető szúrá.s eseteiben, vahunint bő izzadással ,Jth á 
vá.ltóláz ellen indiká.lt gyógyszer a ranunculns sceleratus, 

Átalába11 
füle r észeiböl 
<lással. 

Ratanhia. 
a tesire nézve: vérfolyások ft test külön 
La.nkadtság, helszorongás és átalános rzza-

Nyugtalan álom. Álmából fölijcd; remeg, fél 
Láz: legtöbbet borzadás, fözás lepi meg, este . 
Fej-fájás, mintha szét ak.irna repedni, föleg rmdön 

előre hajolva ül Vértolulás a fej felé, forróság, neh.ézség 
érzetével. Összeveretés érzelme, szúrás majd itt, maJd ott 
egy ki§ helyen Külsóleg - cs~m~cskák a jobb halánté
kon; daganatocskák a fej hátsó reszen. 

Argen1i Hasonsr. G;r6gy. I 25 
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Szem··fájás; mintha a jobb szemet csavarnák, vagy 
mintha valami volna benne, mi által a mozgás gátoltatik 
Összehuzó, égetö f a szemekben, este.. Oly érzés, mintha 
hártya húzódnék a szemre. Szempilla-rángás, pislogás. 
Könyezés reggel az ágyban. Homályos látás, mint fátyo' 
Ion át.. Fehér folt a szem elött, mely miatt szemeit gyak-
ran törülgeti és látása akadályozva van. , 

Fül-szaggatás; fül-viszketés, szúrás. Ejjel csengetés, 
harangozás a fülekben. Gyuladt, varas 01•i·-likak, égetés
sel; orrvérfolyás. 

Arcz-forróság.. Szaggató f az áll-csontokban, vagy a 
járom"csontban. Pókhálóérzet a száj fölött. Az alsó ajk 
szélén, vagy a felsö ajk piros részén hólyagcsák, tapintásra 
égetők 

Fog-fájás szaggatással a jobb zápfogakban. Rángó, 
lövelö f. a zápfogakban oly érzéssel, mintha hideg menne 
ki belölök Rángó, lövelö f az egyik metszö fogban, éjjel 
az ágyban; oly érzés a metszó fogban, mintha hosszabb 
lenne; kopogó f.. a metszö fogban Fogvérzés.. Savanyu 
vér a foghúsból. , 

Száj-szárazság éjjel. Viz-gyülem a szájban. Egető f. 
a nyelv hegyén. Torok-f többnyire üres nyelés alatt. 
Görcsös összehuzatása a toroknak, mely miatt nem szólhat. 
Semmi étvágy. Émelygés; vizféle folyadékot hány ki. 
Erős csuklás, gyomorfájással. 

Gyomor-fájás; mintha fekélyes le1111e a gyomor. Rög
tön összecsavaró f. a gyomorban. Osszefüzö f., böfögés 
által elmuló Puffadt gyomor. Forróság, égetés a gyo
morban. 

Has-fajás, oly érzéssel, mintha benne valami eleven 
mozogna. Húzó f és hidegség érzete a köldök táján. Has
csipkedés, égetéssel. Haskorgás Haspuffadás, székleté
telre való inger mellett. 

Kemény szék, nagy erőltetéssel, aranyér-kidndorodás
sal. Keresztfájás mellett hasztalan erőltetés a székleté
telre.. llfogelöző hasmetszés mellett hasmenés, égető f~j
dalommal a széklctétel elött és után. Véres hasme
nés.. Széklctétel után nagy f~jdalom a fejben, mintha szét 
akarna repedni 
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Gyakori késztetés a vizel~sre, kevés vizeléssel.. Pety
hedt (atonicus) nyákfolyás. 

Az ölböl a női nemziírészekre nyomuló fájdalmak, ezek 
után fehér folyás, nyák-alakban. Méh-vérfolyás. Abortus 

Légcső.. Ingei· a köhögésre, fekély-fájdalommal a 
mellben. 

~Iell-s_zúrás, vagy oly érzés, mintha a mellben fészkelne 
valami. Osszefüzö mell-f. Szúró f. a mellben, mellcsont
ban, kivált ha lépcsokön lépdel fölfelé, amidőn lélegzete 
felakad. Vértolulás a mellbe, forrósággal, nehéz légzéssel 

Ke!'eszt- és hát-fájás, mint összeveretés ntán. A nyak
tól az egész hátgerinczen lehuzódó feszülés. Nyak-fesz. 
Nyak-szaggatás, fejnehézség mellett 

Szaggatás a karok és kézizületben A jobb könyök
ben és ujjakban összehuzó f 

Húzó, szaggató f a lábszárak, térdek- és lábakban. 
Csiklándozás a talpban .. 

Jegyzék. Az elősorolt symptómáknak figyelembe vételével, -
itt leginkább a test különféle részeiből ömledező vérfolyás és a vi
zelet-, nemző1észek nyá.kfolyá.sára figyehnezteten1 t ez olvasóimat.. 

Rltemn. 
Átalában a testre nézve Fájdalom az Ízületekben, 

mozgásban.. Lotyog ás, bugyogás az izmokban.. Tagok 
zsibbadása.. Gastricus bántalmak.. - Hasznos különösen a 
kisdedeknek, fogzás alatt. 

Nyugtalan álom, felkiabálással, a szempillák, arcziz
mok, ujjak rángásával, kivált gyermekeknél: hascsikarás 
következtében.. 

Láz. Fázás, forrósággal felváltva. A kezek a lábak 
forrók, az arcz hideg Köunyen izzad, kevés mozgás után, 
kivált a homloka és a ft;j hajas része szok izzadni; 

Fej-kábulás, mint részegség után, a szemek duzzadása 
mellett. Szédelgés; ülésben oldal-eséstől tart. Fejnehéz
ség, forrósággal Kopogás a fejben, néha a hasban és in
nét a fejben érezhető Agy-mozgás érzete, hajolásban. 

Szem-gyengeség, nyomó fajdalommal, rnidön bizonyos 
25" 
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tá1gyra sokH,ig uéz. Csipö f. a szemben, mint a portól 
Kopogó f a szemekben. Szempilla-rángás. 

Fül-kopogás, nyomás Tompa hallás Búgás a jobb 
fülben 

Az a1·cz-börben feszülés. Arcz-izmok rángása. Hi
degség érzete a ba.! oldali fogakban.. Nehéz fogzás a kis
dedeknél: 

Eltompnlt érzés a nyelvben Ősszefüzö f a nyelcsö
ben Rosz, nyákos szájiz Többfelére volna étvágya, de 
az elsö harapásnál elveszti minden é~vágyát.. A kávét meg 
nem ihatja, ha csak nem édes.. Etvágy nélküli éhség .. 
Émelygés; mintha hasából eredne. 

Gyot110I'·-teliség, mint gyomorterheltetés után.. Ősz
szehuzó f a gyomorban. Szúrás, de kivált kopogás a sziv
gödörben Metszií f a hasban, mely miatt összehuzza ha
sát. Has-puffadás. Szelek, a mell folé tolódók - A has
izmokban bugyogás, melyet, ugy tetszik, mintha más is 
hallhatna Az alhasban nyomó f, menésben, mintha lá
gyék-sérv akarna támadni 

Gyakori késztetés a székre, de eredmény nélkül Sa
vanyu szagu hasmenés, megelózó eróltetéssel, mely ntán 
összefűző hascsikarás közt következik a hasmenés, ez alatt 
pedig borzadása van. Szürke vagy barna, nyákkal vegyes 
hasmenés; néha hányással, gyengeséggel. Hasmenés kü
lönösen a kisdedeknél és gyermekágyasoknál. Geliszták. 
A vég bélben oly érzés, mint hosszadalmas hasmenés után. 

Vizelet~bólyag-gyengeség; sokáig kell nyomnia , mig 
vizelhet Egetö vizelet. 

Oly érzés a mellben, mintha valami teher nyomná 
Mellszúrás Mcll~szükület Köhögés este, nyákkiköpéssel, 
vagy száraz - Külsöleg, pattogás az izmokban, melyet ö 
is hall. 

Szaggatás a karokban; a könyök bcn kellemetlen bu
gyogás; a kezeken duzzadt erek 

A térd és alsó lábszárban bugyogás, lotyogás a sarkig 
lemenő. A lábban, reggel felkeléskor, ficzamodás érzete, 
midön rálép A bal nagy ujjban pattogás, a kis ujjban 
pedig szúró viszketés, mint fagyás után. 
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,Jegyzék. Legi~1ka.bb k~lön,fillo hasme.nése!cben, főleg gyenne
l~eknel ~aszn~s; szinten gel1sztak és hascs1karas ellen, mely miatt 
almokbol felnadnak a gyermekek. A gyomorbántalmak sáigaság 
elleni sze1ek közt szintén speci:ficus szer a rheum, ' 

Rhododend1·on. 
A lélekre nézve, phlegmaticus, közönbös kedély Ha

ragos, mogorva, komoly kedély Semmire sincs kedve; ke
rül minden munkát, kivált komoly foglalatosságot 

A testre nézve átalában Csúzos, köszvényes fajdal
mak, zordon vu gy változó iduben, nyugalomban, éjjel a 
meleg ágybau növekedök. E fájdalmak megujulnak zor
d?n idö beköszöntével; szintén közelgö fergetegre; szeles, 
ludeg, vagy változó időben. Köszvényes csomók Mer
curral való visszaélés következményei ellen. A szenvedő 
részek érzéketlenek, bénultak 

Bőr-viszketeg, kivált midön aludni készül. A köszvé
nyes ~agok vörösek, dagadtak Vizkóros daganatok 

Ahnossá!{ nappal Jtjjel úyugtalan álom Sok álma 
van; reggel felkeléskor bágyarltabb, mint este, rnidön le
feküdt. 

Láz. Hidegség érzelme, meleg kezek mellett. Hideg 
lábak mint a jég, a meleg szobában és az ágyban is. Fá·
zás az egész testben, mihelyt csak kevés levegő is éri Fá
zás, melegséggel felváltva. Igen könnyen izzad, mire gyen
geséget érez; igen bcJ izzadás; rosz szagu izzadás kivált a. 
hónalyban ; füszerszagu izzadás 

Fej-kábulás reggel folkeléskor, álmossággal Szédel
gés az ágyban fokvésben, mintha foje hátra akarna esni .. 
Tántorgás, mint részegségben. Olyféle fejfájás, mint mi
dön náthát kezd kapni.. Borivás, vagy nedves hideg idö 
által elöidézett vagy növckedö fejfájás Kifelé nyomó 
fejfájás, mintha a homlokon minden kinyomulna. Nyomó 
f. a bal homlok vagy a bal halántékban, leginkább a cson
tokban Fúró, szúró f. kivált a fej bal oldalában Szag
gatás a fejcsontokban Kopogó fejfájás, nyugalomban 
enyhülö. - Külsölcg : a fejhör érintésre fáj. Viszketés 
a fej hajas részén A fej hátsó részén oly f~jdalom, mint. 
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esés, ütés után. Olyféle f külsőleg, mintha a fej fekélyes 
lenne. 

Szem Csipkedő, viszkető f a szemöldökben Húzó 
f. a b~l szemben J<~getó nyomás a belső szemszögletek
ben.. Egető f a szemben, midőn valamire erősen néz.. Szá
razság érzete a szemekben, kivált világos nappal, vagy 
erős nézésben. Vörös, dagadt szempillák; szempilla-rán
gás.. Könyezés szabadban.. Homályos látás, irás, olva
sás alatt 

Fiil-szaggatás ráugással Szűró, füró f.; olyféle érzés, 
mintha féreg feszkelne a fülben. Fülbűgás, nyelés által 
növekedő. 

Orr-vérzés, föleg a bal orrlikból Rendetlen szaglás; 
mindennek egyféle szaga van. Sok nyák-elválasztás, ki
vált szabadban. 

Arczát hideg fu~ja át Száraz fonó ajkak Ajk-kü
teg, evésnél fájdalmas 

Fog-fiíjás, hűzó és szaggató; a zápfogakbau, föleg ned
ves időben, érintés által növekedő. Éji fogfájás, fülfajda

„ lommal Szúró f a bal, felső odvas fogakban. Foghús
viszketés Sebféle f. a foghűsban 

Száj-szárazság, e mellett sok nyál a sz~jban.. Nyelcső
ben f nyelésben; összefüzö f uyekső-égetéssel Csipös 
hólyagcsák a nyelv alatt -- Rendetlen szájiz; . minden 
egyféle izü; kellemetlen, savanyu, keserü szájiz. J<~tvágy
hiány. Ures felböfögés, sok vizgyülem a szájban. Zöldes, 
keserü hányás, szomjuságga1; kivált hideg vizet kiván. 

Gyomor-nyomás este és hideg viz-ital után. Össze
húzó nyomás a szivgödöi·ben, szorongó légzéssel; vagy 
nyomó szúrás.. Mindkét J ászt-tájon idöszakonkinti szorí
tás A máj táján szűrás, a lép táján {t!landó L, hajolás 
alatt feszítő. 

Nehézség érzete a liasban, mint valami tehertől, teli
ség érzetével, puffadással, kivált reggel az ágyban, vagy 
este, kor gással, üres böfögéssel Feszes has, mint a sze
lektől Haskorgás, kivált evés, ivás után. - Külsőleg 
oly fajdalom, minthtt összeveretett volna. 

Gyakori ösztön a székletételre a nélkül, hogy széke 
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lenne.. Lágy szék, de csak sok erőltetés után. Hasmenés, 
nedves időben, vagy gyümölcs után 

Gyakori késztetés a· vizelésre, húzó fájdalommal a hó
lyagban és ölben; csekély mennyiségü, vagy bő vizelés. 
Szűrás a vizelőcsöben, vizelés után. 

Fédi-nemzőrészek Sebféle fájdalom a tök és czomb 
kilzött. Kopogás a makkban.. Összeveretés érzelme, húzó 
f. a tökben, a hasig terjedő. Fölfelé huzódott, dagadt tök 
Vizsérv (hydrocele). Ránczos tökzsacskó. 

Hosszabb idö óta elnyomott l1ószá111, lázas mozgalmak
kal, fejfiijással visszatér.. Kor a és bő tisztulás 

Egyoldali orr-dugulás Hurut, rekedtség, légcső-szá
razság. Száraz köhögés, a légcsőben levő ingertől, mell-
szorongással. .. 

Hell-nyomás és mellszorongás Osszefüzö f. a mell· 
ben Vértolulás a mellbe.. Összeveretés érzete külsőleg, 
a mell izmaiban. 

Kereszt- és hát-fájás, mint összeveretés után.. Csúzos 
L a hát, kereszt, vállakban. Csúzos feszítés a nyak izmai
bftn N yakfesz. 

Húzó f a karokban, kivált nyugalomban, zordon idő
ben.. Oly érzés a karokban, mint a vérpangástól (Blnt
stockung). Hemzsegéssel járó gyengeség i1 karokban, 
nyugalomban Huzó, szaggató f az előkarban, kezekben, 
mintha itt a csontokat ostromolná, leginkább nyugalom
ban Ficzamodás érzete a kéz-izületben Duzzadt, meleg 
kezek. A kéz hátán oly érzés, mintha dagadna a csont. 
Fájdalom átalában az időváltozásra. 

A csip- és térd-ízületben ficzamodás érzete.. Szagga
tás az alsó végtagokban, időváltozásban, kivált éjjel Hi
degség érzete és ránczos bőr a lábszárak egyes helyein 
Térd-daganat, hideg. Fehér térd-dag, rémítő fájdalommal, 
szaggatással, mely az alsó lábszárig terjed, kivált nyuga
lomban.. Hűzó, szaggató f. az alsó lábszárakban, a lá
bakban, mintha a fájdalom a csontokban fészkelne; legin
kább nyugalomban Vizenyős alsó lábszár-dag. Jéghi
deg lábak 

Jegyzék. Leginkább e következő betegségek és körülmények
ben haszná:landó e szer„ Heveny és idült csúz, köszvény ; csúzos, 
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köszvényes f~jdalmak a végtagokban, néha e 1észe4: vörös dagana
tával, különösen viha1os időben, nyugalomban, éjjel; ilyféle fogfá
jás ; fejf~jás. Hosszadalmas keményedések Kemény tök-dag; ".iz
sérv. Fehé1 té1·d-dag, éji szaggató füjdalo111mal I-Ieves kereszt-f~1ás, 
az alhas, tökzsaeskóra te1jedő. Ide tartoznak: a. nyákhártya-beteg
ségek és n1ercuiia.I bá-ntahnak, 

Rllus. 
A lélekre nézve: leverettség; szomoruság; félénkség; 

harngosság; életunottság; sirás; belszorongás, félelemmel 
a haláltól; ugy érzi magát, mintha azonnal meg kellene 
halnia. Gyenge emlékezü tehetség Butaság Elmehá
borodás, a.zon eszmével, mintha meg kellene halnia. 
Visiók 

A testi e nézve átaláhall Csúzos, köszvényes fájdal
mak, a. részek daganatával. Ezen föjdalmak leginkább 
nyugalomban, az év hideg hónapjaiban, éjjel hevesebbek 
Köszvény következtében összezsugorodott végtagok Gör
vély; angolkór. Hideg fördés után fejlődött bántalmak, 
kivált ránggör csök, bórmlatok Visszaütlidött kanyaró 
következményei ellel! Belsli gyuladások, ideges charac
terrel üsszeveretés érzete egyes részekbell, oly érzéssel, 
mintha a ln'!s elvált volna a csonttól A be! szervekben 
(Organe11) oly érzés, mintha azokban valami leszakadt 
volna Ficzamodá.sl10z hasonló f~jdalrrntk Emelés, ficza .. 
modás utáni bajok Egyoldali bántalmak Bénulatok, 
kivált az alsó végtagokban; egyoldali bénulatok Rángá
sok a tagok izmaiban; ránggörcsök, hideg fördés után is 
Görcsmerevedés. Vid-táncz. Nagy érzékenység a hideg 
lég iránt 

Bőr Or báuczos gyula.dás, övfüle (Zona). Foltok, pe
técsek, a test 11agy gye11geség9vel Bubor (küteg): pem
phygus Csalánföle küteg. Egetü viszketés, kivált a tök
zsacskó, elóbör, szernpillákbun, ezen részek daganatával 
<\s sá1gás hólyagcsáival, melyek közül n kisebbek elszá
rndna.k, a nagyobbak pedig felfakad11ak; összefolyó hólya
gok a börön, melyek tejalaku, vagy vizféle nedvet fog
lalnak magukban Falrndékok (Pusteln); fekete fakadé
kok Sömör Fölrepedezett bőr Szemölcs a test külön-
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fele részein Fekélyek, ha fenések is; heves lázzal; a fe
kélyekben hemzsegés, csípo f mint a só'.ó~ Vörös, fé
nyes, ér intésre fájdalmas daganatok l\1u1gy-daganatok, 
ha kemények is Csont-daganatok; csontszu 

. Alom. Gyakori ásítozás, néha oly eruszakos, hog,y az 
álla is fáj Nappali álmosság; szendergés, horkolás, mor
gással. Éji álmatlanság. Nyugtalan álom; néha be~
szorongással, mely öt ágyából üzi ki; kellemetlen fouo
ság az egész testben; rángáso]< a végtago~ban; he;es. h~s
fájdalmak kivált éjfél felé. Alomban: nyitott sz~J; s1ras; 
beszéloetés; ijcsztö álmok, tüzröl és efélékröl. Reggel 
felébr~déskor igen kábult fej, i11gerlékelly kedély 

Láz. Hidegség érzete, minden mozdulásra. B~:'za
dozás mihelyt távozik a meleg kályhától Fázás, f"'1da
lom-1~hamol~lrnl, többnyi1e este Láz rángásokkal, szom
jusággal Esti láz hasmenéssel; eleinte fázás, aztán szá
raz fonóság szomjusággal; forrós:íg alatt metsz~ f. ,a has
bau hasmenéssel, forróság után álom és reggel rsmet has
menés; vagy fázás után száraz forróság szomjuságga:l, ,ké
sőbb bö izzadás, szintén metszú hasfájás, hasmenés krsere
tében Váltóláz: fázás alatt fájdalom a végtagokban, 
ökröndözés, fejföjás; fonóság szomjusággal; láz alatt rá1:·· 
gások, fülcsengés, nátha, nyugtalanság, csalán-küteg, g_astn
cus bántalmak, éji szomj. Iclegláz, gyermekágyr . láz, 
nyák-láz; e lázak alatt heves cleliriurnok, fájdalmak, igen 
száraz nyelv és ajkak, álmosság, ,morgás és horkolással, 
11asn1cnés, nag,y gyeugeség. ·---· A.talá.11os, vag,y részletes 
izzadás; éji, vagy 1 eggeli izzaclás, néha viszketó kü~eg~el 

Fej-fájás a homloko11 ke1 esztül, de kivált a feJ ha'.só 
részében. Fejfájás sör után Tántorgás ldiiszakonkrnt 
megjeleno fejÍáj,{s, föleg rnidü11 szemeit felnyitja, oly éTzés
sel mintha az agy szét lenne tépve. Fej-nehézség, ha sze
m~it forgatja Teliség érzete; hajohlsban pecl~g ~ly érzés, 
mintha az agy el<ireesnék Nyomó f a. habntekokban; 
mintha a. szemek kinyomatnának Szétpréselö f a hom
lokba.n, föleg midün a,. sza.b>tdból szobába lép, vagy délután.i 
álom után; roham ellitt fejfonóság, száraz ajkak és szom.J 
Húzó f. a foj 11llts6 részében és a. halántékokban, ny?mó 
f~jdalommal a szemekben, mely mratt reggel korán keny-
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telen ágyából felkelni.. Kifelé szúró f a fülekre orra já
romcsontra, fogakra terjecló Kopogó f. a fej jobb felében· 
egyes, lö,kések a fej báts.ó részében. Hemzsegés a fejben' 
Oly erzes az agyba.n, mrntha lotyogna, különösen menés
ben; ha pedig fejét rázza, mintha a koponyához verőclnék 
a~ agy. - Külsöl~g: igen érzékeny a fej hajas része, érin
t~sre, ;agy h1'.' h"'Ját hátr~fesüli Hemzsegés a fejbőrön; 
vrszketes. .FeJclagi:nat, neha arcz .. , nyak-·, mellclaganattaL 
~~.ös~akon~mt megJelen? fejvar, mely a h"'jakat felemészti; 
?JI vr,sz~etessel, genyeclessel Apró, puha csomók a fej ha
JaS reszen. 

SzeJ11-fájás, kivált szemforgatásban Nyomó f., mintha 
homok lenn; a, szen'.ben Metsző, égető, csípő f.. a szemek
ben.. Oly erzes, mmtha a ,belsó szemzug dagadt lenne. 
Köszvényes, görvélyes szemgyulaclás; szempilla-gyulaclás 
cli:ganat Szára~ság érzete a pillákban. Könyezé.s, égetŐ 
fáJclalommaL Pislogás.. Nehéz, merev pillák A világos
ság?t nei:1 tűr ü ~zemek, kivált görvélyeseknél Szemgyen·· 
geseg; __ mmtha fat.~olon át nézne. Kezelő fekete hályog. 

.. , Fnl~clag , Veres, genyfolyás, nehézhal~ással. Fültö
m;ngy-gy~ladas; , nungy~ag, skarlát után rs. Oly érzés, 
n;mth~. a fulclobhartya ~zetpattant volna; vagy mintha fü
le be fuJnának; fülcsenges; zúgás 

On-clag; vagy csak oly érzés, mintha az orr dagadt és 
kemény lenne Réz-orr.. Orr alatti var. Orrvérzés ha
jolásban; éjjel Orr-szárazság, dugulás, inkább a szobában 
mint szabadban. Sok nyák-folyás az orrból, reggel felke~ 
léskor. 

Ar.cz-pirossá~, égetü forrósággal Arcz-daganat; fö
leg a pillák, az "'Jkak dagadtak, néha égetö, viszketö fájda
lommal. Rezes arcz A1czküteg; sárga nedvet tartal
mazó hólyag?k Arcz-orbár'.cz: hólya~os Sömörféle, ge
nyedzo arczku~eg. Rezes kuteg a száJ és áll körül. Fej
var. Száraz aJlmk, barna varral bevonva; fekete ajkak. Az 
a;lsó állon geny-hólyagcsák Az állkapocsban szorító f. 
Allmirígy-dag; kemény; nyelés alatt fájdalmas .. 

Fog-fájás, midőn nyelvével érinti a metsző fogakat. 
N:l'.?m? f.. az als~ z>ípfogak?an Rángató f az odvas fogak 
gyokerben. Csuzos, köszvenyes fogf, meleg által enyhülő. 

' 
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Oly fájdalom rángás alatt, mintha a fogak inognának Fo
gai inognak és fájnak meleg vagy hideg ital után. 

Száj-bliz az odvas fogaktól Sz~jszárazság, nagy szom
jjlsággal. Nyálfolyás; álmában szájából foly!k a nyál. 
Allancló hajlam a köpködésre Sok nyák a száJban. Szá
raz nyelv; oly érzés, mintha a nyelv hártyávallenne bevonva .. 
, Torok-föjás, nyomó; inkább üres, mint étel-nyelésben 

Egetú torok-f Oly érzés, mintha valami elszakadt volna 
a torokban Minden ivás alkalmával roszul nyel; nehéz 
nyelés, mintha a nyelcső szuk lenne Börkés torokgyula
clás (angina cliphteritica) Szárazság a torokban, Bzornju
sággal. Nyulós nyák a torokban, melyet harácsolás által 
kiköp ugyan, de némi érdességet hagy maga után.. Gya
kori harácsolás, kivált csak reggel.. 

Savanyu, keseni, 10thadt izll szajiz. A kenyér is ke
serű. Semmi étvágy; vagy - igen jó étvágy; éhség; de 
minden szalma-izünek tetszik és csekély étel után azonnal 
elvész az étvágy, teliség érzete mellett Sör után fejfájás 
Kenyér után gyomorfájdalom. , 

, Gyakori üres, vagy az ételek után izlü böfögés. Emely
gés, nagy éhség mellett, evés által elmuló. Hányásra való 
inger, nyálfolyással, éhséggel; reggel felkeléskor, lefekvés 
által elmuló Gelisztahugyozás. Hirtelen hányás, evésnél 
A tiszta (bornélküli) vizet nem iha~ja 

Gyonwr-f, mintha dagadt lenne; vagy mintha csomó 
volna a gyomorban, asztal után, kivált állásban. A gyo
morból föl a tor ok felé húzódó fájclaJom, fuladozással. 
Összeszodtó gyomo1-f Szúró f. a gyomorban, mely által 
a mély légzés akadályozva van. Csipdesö, sebféle f. a gyo
morban.. Hidegség érzete a gyomorban Oly é1zés, mintha 
valami elszakadt volna a gyomorban. 

Heves lias-fájdalmak, kivált éjjel; minden étel, ital 
után hevesebbek. Nyomó f a hasban, ülésben; a köldök 
alatt oly érzés mint· összezúzat.ás után.. Görcsfájdalom a 
hasban, csekély meghülés után. Csipdesó f ülésben, mell
szorongással; a köldök körül, a karokban fotó hidegség
gel. Metsző f a hasban; enyhül, midőn összehuzza hasát 
Szúró f, minden ütérverésre" érezhető. Oly érzés, mintha 
a hasban féreg mozogna Égetó f' Bélgyulaclás. Puffadt 
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has, ebéd után Szelek a hasban. ~ Külsóleg olyféle fáj
dalom, mintha a has dagadt, vagy fekélyes lenne.. Skarlát 
vörös has.. Feszítö, szúró, összehuzó f, az ölben; nehézség 
az ölben, mintha valami daganat függne le; kinyomuló f 
az öl jobb oldalában, mintha ott sérv akarna támadni .. Fáj
dalom a lágyék-mirígyben éjjel az ágyban, vagy ha meg-, 
fordul, mozdul, felegyenesedik 

Gyakori késztetés a székre, de mindenkor csekély ürü
lésseL Erültetés, émelygéssel, szaggató, csipdesó hasf~j
dalomrnal Vizenyós, nyákos, kocsonyaféle, fehér , csíkos, 
habos, véres hasmenések. Egészen fehér szék Eji has
menések, heves hasfájdalommal, mely az ürülés után elmu
lik Hirtelen támadó hasmenések többször egy órában, 
sokszor ttlrnrat ellen is. Székletétel elótt végbél égetés, 
hasfájás, mely aztoín elmulik. Végbél-viszketés, hemzse
gés; puha szék után kidudorodó végbél-csomók 

Kevés vizelés, ámbár sokat iszik; vagy -- gyakori in
ger a vizelési e, bo ürüléssel. Fel nem tartlrntó vizelés ki
vált nyugalomban, a midón a vizelet cseppenkint el is me
gyen.. Tiszta viz-szinü vizelet, hófehér ülepzettel Vize
lés alatt böfögés, égetés a vizeliicsöben; vizelés után és 
alatt csípo f .. a csőben 

A férfi-nemzŐ-l'észekr e nézve. Előbőr és makk-daga
nat j\fakkörv (Paraphimosis). Vörös foltok az előbőr 
belső felületén Tökzsacskó-dagauat; a tökzsacskót képző 
bör vasfag, durva, majd kiállhatlan viszketéssel. Nedves 
küteg a tökzsacskó1L - A nöknél: méh vérfolyás, aludt 
vér-darabokban, szülfájdalomhoz hasonló fájdalommal Fe
hér czombclag a gyermekágyasoknál, Gyermekágyi láz„ 
Elnyomott te.i, vagy szoptatás után következó bántalmak 
T~jhiúny 

'J'orok-érdesség, köhögésre késztettl. Oly érzés a lég
csóben, mintha be leune dugulva vagy összefűzve. Száraz 
köhögés a légcsüben levü ingertöl, kivált este, éjfél elött„ 
Erós köhögés, mellfeszítéssel, leginkább reggel korán, mi
dőn fölébred. Grippe.. Erószakos tüsszentés, görcsföle .. 
Köhögés, nyák, vagy világos vér-kiköpésseL Köhögés alatt 
vér-iz a szájban; hányás; mell--rázkódtatás; izzadás az egész 
testben, Hosszadalmas vér-köhögés, 
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nell-szorougás; rövid légzés, kivált székletételnél; 
rövid IéO'zés este, mell-foszülésseL Mell-gyengeség, _mely 
miatt a beszélés terhes ·Mell-szúrás, oldalnyilalás, kivált 
midőn elöro hajolva ül, vagy mély lélegzetet vesz Ideges 
tüdő-gyuladás. Összefüzö f. a mellben, mi1~tha meg kel
lene fülnia Mellfájás reggel az ágyban, mmtha a i;nell
csont benyornatnék Forróság érzete a mell~en S~r~do
bogás nyugalmas ülésben, oly erós, hogy mmden utesre 
egész teste mozog.. Szúrás a sziv táján. - Külsőleg, húzó, 
szaggató, de kivált szúró f. A mell oldala fáj és dagadt 

Kereszt-f kivált nyugalomban Feszítö f a kereszt
ben; kereszt-feszesség. Fájdalmas kereszt-csont-daganat 
Hátrahajló hátgerincz Hátgerincz-gör bülés Húzó, 
szúró f a hátban, ülésben és hajolásban Gcrinczagy-gyu
ladás, Nyak és váll-f, mint emelés után, Csúzos szagga
tás a vállakban, meleg által enyhüló„ Csúzos nyak-.foszes
ség. Hónalymirígy-dag, fájdal~nunal , , . . , 

Szúró f. a vállakban, fekvesben; mozgas altal elrnulo; 
szarraató éaetö f. a vállakban, a kal' bénulatával, kivált az 

Ob ' b H' l ' 'l ti évi 11ideg i<löszalcában, l1yuga101nl1n,n„ 1( eg, e
1

rze (8 en_, 
nem mozdítható karok Kar-csont-daganat, fekclyedéssel 
Rózsaszinü dagaimt és égctö, viszketö fakadékok a karon, 
kezek és ujjakon Forró kézdag, este. Vörös foltok a felső 
karon A~ clölrnr tis ujj<tkban feszesség. A kéz;izületben 
ficzamodás fájdalma Felcserepescdétt bőr a kczen; cso
mócskák; hólyagcsák; olyföle küteg, mint a rüh; szemöl
csök Szúrás, hemzsegés, elhalás az ujjakban; daganat; 
gyulasztó csomócskák Befolé görbülö, .ujjak 

Csi11-k~szv~ny, szú1·ó: , szagg~t~ '.a.Jdal~nunal, n:yuga
lomban Onkentes s{111trtas (frerwrll1gcs Hmken). Ossze
szorító t. a lábsz>Írak, térd, lábikrában, éjjel az ágyban, 
vagy ülésben: N ehé~ I~?ak, mintha. bénultak ,len;1é1.1el~ 
Feszesség. F1czamodas fa,Jda.lma a csip-, térd- es lab-rzu
letekben. Fehér térd-, vagy czornb-dag-(tumor a.lbus) 
Húzó, szaggató, szúró f. a lábszárakban. Láb-da,i:;, vörös, 
gyulasztó.. Szúró f a sarkban, midön lép. Láb-zsrbbadás 
Görbén összehúzó f.. a nagy ujjban; tyukszem, égetö sebföle 
fájdalommal 

Jegyzék. E körülmények és betegségek intenek a r hns válasz-
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tására különösen. Átázás, hideg vízben történt meghülés következ
n1éftyei. Emelés, hibbantás, kisikan1lás, n1egrántá.s után keletkező 
bántalmak Oly érzelmek, mint hibbantás, emelés, ficzamodásban .. 
Egyoldali hűdések szélütés után .. Skarlát, kölesféle küteg .. Ujszü
löttek 01 báncza; hólyagos, genyedező 01 báncz; mé1ges hólyagok. 
Werlhoff-féle foltok Himlő.. Viszketőleg égető kütegek Bubor 
(küteg, - pemphygus) Száiaz, vagy genyedő sömör, viszkető, · 
égető fájdalommal. Szemölcs (W arzen) Csalán-küteg Váltólaz, 
roham alatt mutatkozó csalánküteggeL Typhosus láz, szaggató 
fájdalommal a végtagokban, vagy hasmenéssel. Ideges szédülés; 
ideges szélütés kivált öregeknél ( a1nica is hasznos); szélütés utáni 
hűdés, vagy is bénulás. Időszakonkint megjelenő füjás a f~j hátsó 
részében. Fej-vérdag az ujszülötteknéL Heveny fejvizkór a kisde
deknél.. Nedves fejótvar ; vagy száraz fejsömör.. Ujszülöttek szem
gyuladása; szaru-bujatengés Csúzos szemlob. Kezdő fekete há
lyog .. Fültőmirigy-lob; idült fültőmiiígy-dag, keményedés .. Genye
dő arcz-orbá.ncz„ Száraz, vörös arcz-foltok; szivárgó arcz-sömör; 
pörkfödte küteg (Krustenflechte) szivárgó alapzattal (itt a mnun
culus bulb. és grnphit Ezintén specificumok); f~jküteg a homlokon, 
orron, száj köiül elterjedő .. Hasmenés éjfél után; egymás után hir
telen támadó hasmenés; nyákos vérhas .. Átázás által 1ögtön elnyo
mott hószám. Ideges jellemű gyeimekágyi láz. Vérhányás, midőn 
a kihányt vér világos. Ideges tiidő-lob. Csúzos f. a végtagokban, 
kivált nyugalmas helyzetben, vagy melegben, - mozgásban eny
hülők. Lábikra-görcs.. Végtagok bénulata szélütés után: a tagok 
érzéketlensége, hidegségével.. Szemölcsök a kezeken és ujjakon. 
Fájdalmas keresztcsont-dag; geiinczagy-gyuladás; gerincz-gör
bülés. Czomb-zsába (Coxalgia). Csipe-köszvény. Ideges ültáj
zsába (Ischias nerv.). Czmnb-iztapló (Coxanth1ocace) Fagyda
ganatok 

R u t a. 
A lélekre nézve. Melancholia; nagy hajlam a sírásra 

Egész nap nyugtalan, félénk, belszorongásai vannak Mo
gorva és haragos, kivált ha valamit kedve ellen tesznek 
Bizalmatlanság; legjobb barátjának sem hiszen. 

A testre nézve átalában Csontfájdalmak Oly fáj
dalmak a tagok, csontokban, mint esés ütés után, kivált 
érintésre Kül erőszak okozta bántalmak Nagy gyen
geség a tagokban, nyugtalansággal.. A fájdalmak leginkább 
ülésben, nyugalomban hevesek, mozgásban enyhülnek 
Nedves hideg időben szintén nagyobbak a fájdalmak 

399 

Bőr-viszketeg reggel felkeléskor. A gyermekeknél, 
vagy nyargalásban könnyen kisebesülö bör.. Szemölcsök 
Bör-vizkór. Csonttörések, csont-zúzatások. 

Majd legyözhetlen nappali álmosság. Éjjel nyugtalan; 
iger1 gyakran ébred fel 

I.áz. Hidegség, borzadás, meleg szobában is.. Arcz
forr'óság; átfutó melegség; átalános forróság .. 

Fej-szédülés, ülésben, vagy járásban. Fe}nehézség, 
kivált a homlok táján Kopogó f. a homlokban, este mi
dőn lefekszik, de még inkább reggel, midőn fölébred .. Nyo· 
mó f az orr-gyökben, nagy izgatottsággal. Fejforróság 
este, lázas nyugtalansággal. - Külsőleg, olyféle f, mint 
ütés után, kivált a csontokban Vastag csomók, daganatok 
a fej hajas részén. Fekélyek Szivárgó varak Homlok· 
daganat, orbáncz, az orr fölött vastag, vörös hurkát képző, 
mely a homlokra terjed. 

Szem-f~jás, erőltétett nézéstől. Kezdő fekete hályog, 
erőltetett nézés, olvasás következtében. Nyomó f Szem
pilla-görcs. Könyezés.. Bő nyák-elválasztás a szemszög
let<jkben reggel.. Szem-gyengeség, erőltetés miatt. Sza
ru-foltok 

Fii!.-f. mint ütés után. Oly érzés, mintha korogna va
lami a fülben. 

Az orr-gyök táján nyomó f Réz-orr. 
Arcz-f. mint ütés után; arcz-zsibbadás.. Fájdalom a 

csontokban.. Rezes arcz (rhus- és ruta felváltva, különö
sen hathatós). 

Száj-szárazság; nyomó f a nyeldekben.. Nyelv-görcs 
Torok-fájás, üres nyelésben; mintha csomó volna torkában. 

Kellemetlen, fa szájiz. Hideg vizre szomjazik, délután 
Az étvágy ugyan nem rosz, de mihelyt enni kezd, minden
töl undo1·odik. Kenyér, hús, vagy nehezebb eledel után 
gyomra fáj; vajas kenyér után pedig csipdeső f érez gyom
rában.. Üres böfögés; ebéd után, étel után izlő; hús ele
del után pedig rothadt szájíz. Émelygés; néha hirtelen 
hányással, evés közben. Gyo111or-f, vájó, égető, szúró, szag
gató. A máj táján, nyomó, vájó, nyugtalanító f. Lép-dag; 
lép-f kivált nyomás alatt; kopogó f 

Has-fájás a gelisztáktól V ~jó f kivált a köldök kö-
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rül. l\Ietszö, csipdesö f.. a has oldalaiban Szúró f. rnidön 
leül Hidegség, vagy - forróság érzete a hasban; égetö 
f. a has oldalában Külsöleg, -- szúrasok a hasizmokban, 
melyek enyhítésére hasát befelé húzza .. 

Nehéz szék, sok nyomás után, mintha a belek bénult 
állapotban lennének Gyakori késztetés, csekély ürülés-. 
sel. Nyákos hasmenés, szorulással felváltva. Végbélsza
kadás (V orfall), kivált eröltetett székletételnél; vagy min
den szembetünö ok nélkül 

Gyakori késztetés a vizelésre, dc csak kevés mennyi
ségben megyen a vizelet; fel nem tartható vizelet, ha csak 
pár csepp is létezik a hólyagban; akaratelleni vizelés, éjjel 
az ágyban Vizelés után még mindig ingert érez a vizelésre 

A ne111zií-1•észekre nézve: felizgatott nemi ösztön. Vér
folyás. Abortus. l\fagtalanság. A hószám megszüntével 
csípős fehérfolyás. 1 

A gégében oly fájdalom, mint ütés után Köhögés, 
sürü, vastag, sárgás nyák-kiköpéssel, mell-gyengeség mel
lett ~Iell-szükület és rövid légzés. Nyomó f a mellben 
teliség érzetével. Szúró f, kivált midön lépcsőkön megyen 
fölfelé, szorongó légzéssel. Lökó f a mell oldalában. Szúró 
f.. a mellcsontbau, min<le11 mozgásnál Hidegség, vagy -
forróság érzete a mellben 

llel'eszt- és hát-fájás, miut esé~, ütés után Szúrás, 
ülésben, hanyatfekvésben elrnuló Osszeveretés érzelme a 
lágyékban, rá.nyomás által elmuló. 

Ficzamodás érzete a vállakban, fölcg ha karját leereszti 
Lökö f a felső kai•-ban, a csontokban érezhető. Olyféle f. 
a könyökben mint ütés után. Összeveretés érzelme az eló
kar és kéz cson~jaihan Kéz-izület-ficzamodás Nagy eröt
lenség a kezekben; semmit sem bir kezében erósen tartani. 
Az ujjakban is oly f., mint zúzatás, ütés után. Ujj-görbülés. 

Csip-f mint esés, ütés után Osszeverctés érzelme a. 
folső lábszárba11, mintha a csont törve lenne, fökép ülés 
után Erötlenség a felsö szárban; menésben szinte tánto
rog ]{emegö gyengeség a térd és alsó lábszárban; a té;rde 
megcsuklik, fökép midőn lépcsökön jár fel vagy lefelé .. 
Fájdalom a láb csontjaiban, mely miatt nehezen léphet. 
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Jegyzék Erőmüvi sérelmek (mechanische Ve11etzungen) után 
fejlődött, vagy bizonyos szervek megerőltetése után következett 
bántalmakban, - vagy olyféle érzelmekben, mint esés, ütés, nyo
n1ás után érezhetni, - hasznos e gyógyszeI; vala1nint oly betegsé
gekben is, n1elyek nedves időben rosza.bb állapotra fürdulnak„ Csú
zqs, köszvényes fájdalmak, melyek nyugalomban hevesebbek. 
Szen1-bántalmak, erőltetés következtében; könyezés a szabadban; 
sziuu-foltok; kezdő fekete hályog, megerőltetett írás, olvasás vagy 
finom munkák miatt. Zsír tüszcg (gutta rnsacea) Gyomo1f~jás 
nehéz étel, kenyé1 után; hasfajás a gelisztáktól; nyákos hasmenés, 
székszorulással felváltva; végbél-szakadás. Gyakori vizelés; fel 
ne1n tartható vizelet; akaratelleni vizelés; da1aszerü vizelet (Nie
iengries). Ficzamodási érzés a kezek és l:ibak izületeibcn; oly 
érzés azok inaiban, mintha az inak rövidek leunének„ 

Sabadilla. 
A lélekre nézve Komoly kedély, mintha nehéz bü

nök terhelnék; mély gondolatokba van merülve. Legki
sebb zörejre összerezzen.. Ritka képzelödések: mintha 
teste holt-testkép lenne beesve, gyomra összeéve, töke da
g11dva volna sat. 

' A testre nézve átalában. A csontokban oly érzés, 
mintha késsel vakarnák, met.szenék Húzó f. a tagokban, 
mint a csontok velöjében. Összeveretés érzelme majd itt, 
majd ott. Néha a fájdalmak a jobb oldalt foglalják el, 
aztán a balt, vagy jobbról balra huzódnak. Fekvésben 
könnyebben érzi magát, mint állás, vagy járásban.. Gyen
geség. Fej-remegés. Rángások majd az ajkak, majd ke
zek, ujjak, lábszárakban, főleg a bal oldalon .. 

A bői' alatt égetö, hemzsegő szúrás.. Vörös csikok, 
foltok, pontok a bör különféle részein, melyek hidegben 
foltünöbbek 

Nappali álmosság, szüntelen ásitozás Éjjel a sok gon
dolat miatt nem alhatik. 

Láz, szomj nélkül ; a forróság csak egyes rohamokban 
mutatkozik és inkább az arczban, kezekben érezhetö, mint 
a test többi részében Erös fázás, borzadozás, szomj nél
kül; fázás után forróság kevés szo111jjal; ugyanazon .idő
ben vagy késöbb kitörö izzadással.. Fázás alatt szaggatás 
a csontokban, görcsköhögés; forróság alatt félrebeszélés; 

Argenti Hasonsz G~rigy I 26 
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izzadásba11, álom Váltóláz, mindenkor bizonyos órában 
megjelenö; láz alatt nyomó f a gyomorban, puffadás; mell
fájás, köhögés; gyengeség ; fázás után a kezdö forróságban 
szomjuság .. 

Fej-szédülés, inkább ülésben, mint állásban; ájulással 
járó szédülés. Fejfájás, kivált elmeeröltetés után. Kábító, 
nyomó fejfájás, vagy szúr ás, vagy kopogás a homlok és ha
lántékok ban. Csavaró f., midőn séta után szob~jába lép .. 
Fej- és arcz-forróság Égető hemzsegés a homlok táján 
- Külsőleg (kenőcs gyanánt) tetűk elleni szer. 

Szem-fájás; nyomó f.. kivált midőn fölfelé néz Vörös 
szempillák. Könyezés, midőn szabadban jár, ha világos
ságba néz, vagy köhög, vagy valahol fájdalma van, például 
fogaiban. Csipás szem Kék karikák a szemek körül. 

Fül-f, nyomó, összeszorító. Nehéz hallás, mintha a 
fül előtt feküdnék valami.. Fülzúgás, búgás, néha olyféle 
zörej, mintha földre esett volna valami nehéz, minek utó
hangja még később is bántja fülét 

Orr-csiklándozás. Orr-vérzés; dugulás majd az egyik, 
majd a másik likban. Orr-szárazság; vagy - folyó nátha, 
melynél arcza egészen elváltozik, feje kábult. 

Arcz-pirosság, átfut<! forrósággal Arczviszketeg, sö
mörféle foltos küteggel. Ajk-égetés, fölrepedezés, finom 
szúrás Fúró f.. az állban és mirígyben. Szúró f. a zápfo
gakban A foghúsban finoman szúró, néha rángó f.; kékes 
foghús.. Sebhedt nyelv, hólyagcsákkal ellátva; vagy mint
ha össze lenne sülve Égetés, finom szúrás a nyelv hegyé
ben; kékes nyelv-hegy Edeses nyál-gyülem a szájban .. 

'l'orok-fájás, mintha idegen test, vagy czövek volna a 
torokban, nyelésen, kívül, vagy az alatt. Osszefűző f. a to
rokban. Nyomó, égetü f Hosszadalmas torokgyuladás 
Nyelcső-lob. Torok-érdesség, szüntelen nyelésre késztetö; 
harácsolás. Nyelcsap-daganat. 

Szájíz: keserű, vagy undorítólag, édes Nagy szomj, 
fris víz, tqj, vagy sörre, reggel is. Ehség, dc mindentől 
undorodik kivált a hús, bor, kávé, savanyutól. Különös 
vágya van a mézre és tésztás eledelekre. Üres felböfögés, 
néha borzadással; vagy az ételek után izlő.. Gyomor-égés. 
Csuklás. Émelygés, evés idején. Hányásra való készte-
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tés, ha csak fott ételre néz Gcliszta-hányás Ű resség 
érzete a gyom01 ban Oly f, mintha kő feküdnék a gyo
morban Égetó f a gyomorban, a mellben, a t01kig ható; 
mellszorongással, annyira, hogy majd megfulad.. Gyomor
gyuladás A máj táján oly érzés, mintha késsel vakarnák; 
szúrás; vájó, húzó f, sebfélc fájdalommal' nyomás alatt.. 
Melegség a máj táján .. 

Has-fájás, borzadással Csikarás az alhasbap Vájó, 
vagy nyomó, szúró, metszo, fúró f a hasban. Egető f a 
hasban, mely miatt felkiált. Hasfájás a gelisztáktól Has
kor o-ás oly érzéssel, mintha v;tlami eleven mozogna a has
ban~ Görcsösen összelruzó f. a has izmaiban.. Vörös pon
tok foltok a hasbőrön A lágyékban egyes szúrások 

' Többnapi szék-szorulás Vér és nyákkal vegyes has
menés.. Csipdeső, szaggató, hemzsegő f a végbélben. 

Erőltetés a vizelésre, este, csekély ürüléssel Égetés 
vizelés alatt. 

Légcső. Rekedt, tisztátalan hang. Köhögés, mihelyt 
lefekszik; mély, tompa köhögés, véres ki~öpéssel; köhögés 
által előidézett hányás, gyomorf~jás.. Grrppe .. 
' ~leli Szorongó légzés, mintha kő feküdnék mellén .. 

Nehéz, rövid, fütyülő légzés. Szúrás a melloldalakban, 
mély légzés, köhögés alatt. Oldalnyilalás. Szivdobogás, 
az egész testben érezhetö erős ütérveréssel. - Külsőleg, 
szúrás kilégzésben. Vörös foltok, pontok a mellen 

Kereszt-fájás, borzadozássaL Oly f mint össz.everet.és 
után, ülésben. A vállaktól a mellig terjedő f, mrntha rtt 
a vérkeringés felakadt volna, kivált hidegben. 

Rángások a karokban. Kar- és kéz-remegés.. Szorító 
f:. a kezekben, mely miatt mit sem foghat Ujj-görbülés. 
Vörös foltok, csíkok, pontok a karok és kezeken .. 

Szúró f a folsö lábszár, a térdben.. Térdgyengeség, 
térdcsuklás. Szaggató, feszítö f.. a lábikrában, főleg éjjel. 
Láb-dag.. Nyomó f. a talpban Szúró f a nagy ujjban 

Jegyzék Azon betegségek, melyekben indikálva van, ki~o
natban ezek. Szellemi betegségek. A nyeldeklő nyák-hártr,áJá
nak gyulaszt6 állapota ; görcsös összehuzatása a nyeldeklone~. 
Grippe : fázékonyság, álmosság, étvágyhiany, nyom6 homlok-feJ· 
fi\jas, nehéz nyelés, keserű szajiz, émelygés, szajszárazság, a végta-

26* 
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gok fájdalmas bénasága mellett .. Nyomó, égető gyomorföjdalol1l 
Csúzos oldalborda f. Geliszta-kór; szalag-geliszta. Váltóláz: bi
zonyos órában megjelenő„ 

Sabina. 
A lélekre nézve.. Nagy izgatottság; a zenét ki nem 

állhatja. Kedvetlenség; tréfa által jobb kedvbe nem hoz
ható. Haragosság, sirássaL Közönbösség 

A testre nézve átalában. Kitünöleg működik a nők
nél, illő körülményekben Heveny és idült köszvény; kösz
vényes csomók; csúzos fájdalmak; húzó f a csontokban 
Vörös fényes daganatok Kopogás minden érvben A sza
badban jobban érzi magát és mihelyt szobába lép, azonnal 
megujulnak a bántalmak 

Nyugtalan álom, forrósággal, vérpezsgéssel, izzadással. 
Szüntelen álmodozás, elmeerőltetésseL 

Láz. Borzadás, fázás, melyben szemei elsötétednek 
Égető forróság az egész testben, nagy nyugtalansággal. 
Forró arcz, hideg kezek és lábak; Esti láz: előbb erős fá-· 
zás, ez után forróság, izzadás.. Eji izzadás .. 

Fej-szédülés, kivált állásbau, előreeséstól föl Fej-
köszvény.. A homloktól nyakig huzódó nyomás és fojne
hézség. Húzó f a homlok és halántékokban. Kopogó, 
vájó, fúró f Oly érzés, mintha erős szél fujna a hátsó fej 
oldalán át. A fojfájások hirtelen támadnak, enyhülnek és 
ismét visszatérnek. 

Szem-fájás, csípős könyezéssel. Felhők a szemek előtt 
Fiil-szaggatás, szúrás, szorító f 

Arcz-f, különösen a járomcsontban nyomó, az állban a 
járomcsontig szúró f Fekete izzlikak (.Mitesser).. 

Fogfájás, legtöbbuyire rágás alatt és az odvas fogak
ban.. Préselő f éjjel, mintha a fogat szétrepesztenék, ivás 
által hevesebb. Húzó f, étel, ital, légszivás által nagyobb 
Elvásott fogak Fehér foghúsdag, fájdalommal; foghús
fekélyek. 

Szaj-bűz. Vörnyeges, vagy fehér nyál, mely beszélés
ben habos lesz.. Torok-fájás, mint valami idegen testtől 
vagy daganattól, mely által nyelése gátoltatik Rosz szájíz, 
zsíros, vagy vérizü; keserű szájíz, főleg tej ntán. Evés 
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után gyomorsavanyuság .. Savanyura van leginkább vágya 
Üres böfögés; vizgyülem a szájban; epe, vagy étel-hányás 
-- Puffadt, feszes gyomor.. Gyomornyomás. Szúró f: a 
gyomorban, a háton keresztül. _ „ 

_Has-fájás, mintha hasmenése akarna lenm. Osszehuzó 
f (;sipkedés a hasban, mint meghülés ~tán Bélg!.':1ladás 
- Külsőleg, összeveretés érzelme a has1zmokban eJJel, az 
ágyban. , 

Has-korgással járó hasmenés, szelekkel. Veres nyák
ürülés.. Kemény szék után vérürülés .. 

Cseppenki~t menő, égetéssel összekötött vizelés Vize
letre való erőltetés, csekély ürüléssel. Vizelőcsö-gyuladás, 
takárféle folyással. 

A nemzőrtÍszekre nézve Keményes daganat a férfitag 
felső felületén Szúrás a makkban; f. az előbőrben; hátra 
nem húzhatja· előbőrfék-daganat, fájdalom. A tök és on
dózsinorban 1;yomó f - A nőknél nagy inger az elhá
lásra. Összehuzó f a méh táján Méh vérfolyás; kivált 
szülés után, a kereszttől az ölig terjedő fájdalommal; a 
foly:ó vér viláITOS vörös. Erős havi tisztulás.. Abortus 
Viszkető, büdö~, sürű, sárgás fehérfolyás, kivált elnyomott 
hószám után 

Légcső. Inger a köhögésre; száraz köhögés, késöbb 
vércsikos nyák-kiköpéssel 

Dlell-szúrás légzésben erősebb. .Metsző f. a mellben. 
' ' Remegés érzete a tüdőben, serczegéssel Nyomó f az egesz 

mellben, kivált midőn lélegzetet veszen. Erősb szívdobo
gás .. - Külsőleg, szúrás Emlődaganat a nőknél; kelle
mes csiklándozás a csecsbimbókban. 

Kereszt-fájás; húzó f a szemérem-dombig.. Szaggató, 
szúró f a hátgerinczben.. Összeveretés érzelme a hát és 
nyakban , 

Nyomó szaggatás és szúrás a fel és alka1•ban Kösz
vényes daganat és feszesség a kezekben. Görcsös- összehu
zatása a tenyérnek Húzó, szaggató f. a kézcsontokban .. 
Ujj-görbülés. 

Szúró f. a csipben, kivált lépdelésben. Szaggató fe
szülés a felsőlábszár izmaiban, oly érzéssel, mintha ezek 
rövidek lennének, midőn lekukorodik Fehér térd- vagy 
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czombdag (tumor albus) Szalonnás fokély az alsó lábszá
ron, Nyomó szaggatás a lábcsontokban,, Köszvényes f a 
nagy ujjban, fényes daganattal 

Jegyzék. Azon betegségek, melyek ellen különösen hasznos, 
kivonatban ezek. Csúzos, köszvényes bántalmak, szaggató, szúró 
fájdalommal az ízületek és csontokban, Csonthártya és csontbán·
tahnak. Rendetlen hószám; alhaRgö1csök havitisztuláskor; vé1fű
lyás; szintén terhes állapotban; vagy abortns, szülés után, vagy 
méhrák jelenlétében. Elvetélés (abortus} 

Sambucus. 
Átal~ban: vér forrás, este az ágyban, remegés érzeté

vel az egesz testben A bántalmak többnyire nyugalom
ban kezdődnek, mozgásban elmulnak 

Álmosság, álom nélkül Álmából fölijed, remegés, 
belszorongás, rövid légzéssel 

Láz.. Kiállhatlan forróság az egész testben, de azért 
a takarót szivesen elviseli,. Váltóláz, rendkivül bő izza
dással. 

Fej-kábulás. Nyomó f. szaggatássa.l a homlok és ha
lántékokban., Oly érzés, mintha a koponyában víz lenne,, 
Hirtelen lökések az agyon keresztül 

Duzzadt, kékes arcz; körülirt pirosság; vörös foltok, 
égetéssel; oly érzés az arczban, mint midőn pirulni kezd. 
Feszítő arczfájdalom, mint valami daganattól.. Vájó nyo
más a felsö állban. Oly érzés , mintha az arcz dagadt 
lenne. 

Has-csipkedés, mint meghülés után., Gyakori erölte„ 
tés a vizelésre csekély, de néha bő ürüléssel , Tökzsacskó
dag - Méhvérfolyáskép megjelenő hószám 

Légcső; mell. Rekedtség, a torokban levő sok nyúlós 
nyáktóL Légcső-lob. Hártyás torokgyik Mély, tompa 
köhögés nyugtalanság és szomjusággal; sós, vagy édeses 
nyák-köpéssel.. Fulasztó köhögés, a gyermekeknél, felki
áltással; sebes, fütyüló, serczegő légzés, Fekvésben, kima·· 
radó légzés, mellszorongás; mell-szűkület. Görcs-fuladás, 
kivált gyermekeknél Alhártyás hörg-lob (Brustbraune). 
Tüdövértor lat. 
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Jegyzék. Hasznos oly váltólázban, hol igen bő, kivalt az eji 
izzadás. Fojtogató catarrlrnsi görcs-fuladás. (asthma); sőt t_udo~ 
esetet, hol a „há1 tyás torokgj1kban" az ;acon1t, hepar, spong1a s1-
ke1 telen használata után a san1bucus seg1tett, 

Sa11guiuaria cauad. 
Fölea: csúzos, köszvényes fájdalmak, különösen a vál

lak karof' és felső lábszárakban, kivált éjjel és nyugalom
ba~., Fekélyféle f.. az ujjak hegyeiben, Bujakór ~gyik 
részről a másikra hirtelen átmenő fejfájás; duzzadt feJerek 
Torok-lob; daganat érzése a torokban nyelés alatt. Tüdö
lob után fejlödött tuberculosis Az emlőkben szúrások; a 
bimbókban sebféle fájdalom 

Sassapal'illa. 
Átalában: csúzos, köszvényes bántalmak, csekély v~ze

léssel vizben való meghülés után Mercnrral történt v1sz
szaélés következményei ellen 

: Rih•-viszketeg az egész testben, főkép éjjel az ágyban 
Vörös, száraz küteg, csak a me:egben viszketö K.öl~s
himlö midőn meleg szobából hrdegre megyen Somor 
Szemölcs, Fölrepedezett, összezsugorodott bőr, Fekélyek, 
kivált merem után,, 

Fej-fájás, mintha a fej be lenne ~ötve, vagy .mi;1d~ét 
oldalon erősen csa vartatnék. Görcsfele, egyoldali feJfáJás, 
melynél szemei elsötéte.dnek, majd eszmél_et nélkül fekszik; 
nem beszélhet mert mmden szó reng feJében Vandorlo 

' 'l 'l szúrás a fejben. Szaggatás a homlokban, ne 1a me yen az 
agyban, m~nés és beszélésben. K~pogó f· .ém~lygés„ és l:á
nyássaL - Külsőkép, sza.ggató, szuró, huzo, vrszketo f, Já
rás, érintés alatt nagyobb Kopaszodás (ha a természet a 
szükséges föltételeket meg nem tagadta} _ 

Szem-fájás, a világosságtól. Nyomó f,, ha-grertyavr
lág mellett olvas; a fehtr p~piros. vörösnek l~tsz1k. Sz~
rás mindkét szemben. Egetes a prllákban Pislogás, Ko
nyezés. Homályos, ködös látás.. , 

Fül-szúrás; összehuzó, nyomó f. - Külsőleg, viszketü, 
égető var.. 
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Orr alatti viszketö küteg Varas orr belsöleg. Arcz-
küteg; a homlokon, viszkető vakarás után égető; sápadt 
vörös foltok a homlokon. Feszítő f. rágásban. Fakadékok 
(Pusteln) az arczon, homlokon. Világos hólyag az alsó, 
sömör a felső ajkon 

Fog-fájás, hideg ital, hideg légszfvás után. Dagadt, 
érzékeny foghús, sebföle fajdalommal 

Száj-szárazság, szomj nélkül Nyelv-hólyagcsák Ösz
szefüző f. a torokban Torok-érdesség, szárazság Rosz 
szájíz; édeses, keserű, savanyu. Evés alatt semmit sem 
szomjas; vagy -- már reggel kíván fris vizet. Böfögés, az 
étel után izlő.; vagy keserü, savanyu Csuklás ebéd után, 
vagy este.. Emelygés; hányásra-késztetés. . 

Gyomor-nyomás; tapintásra érezhetöbb Összefüző f, 
émelygéssel. Forróság, égetés a gyomorban, föleg kenyér
evés után ~A bal rászttájon (Hypochondergegend) össze·· 
veretés érzelme, szúrás kivált, ha jobbra hajol 

Érzékeny has, csekély tapintásra Összehuzó f. a be
lekben, korgással. Kólika. Metsző f.. a köldök körül 
Csipkedés Szúrás a has bal oldaláb,111. Égetés, vagy -
hidegség a hasban. Haskorgás, üresség érzete mellett. 

Székszorulás, mint a belek tétlenségéből eredö. Nagy 
er öltetéssel járó kemény szék Székelés ,alatt majd elájnl. 
Csipös, felevő hasmenés, hasfájással Egető viszketés a 
végbélben, diónagyságu fekély a végbél-nyílásnál. 

Gyakori vizelés, de csak csekély; - vagy bő es rgen 
gyakori vizelés éjjel, nappal, néha a nélkül, hogy érezné. 
Hólyag-görcs Vizéleterőltetés, mint hólya.gkőben szenve
döknél, fehér, éles, zavaros, nyákféle anyag-ürülésseL Da
ravizelés; vese- és hólyagkőbántalmak (amennyire physi
kailag lehetséges) A hólyagban fájdalmas összefűzés; a 
csőben metsző szúrás, zöldes genyfolyás, makkvörösséggel 
és esti lázzal 

A férfi-nemző-részekre nézve: elviselhetlen büdösség .. 
Pollutiók, buja álmokkal - Nöknél, hószám előtt viszkető 
homlokküteg, dörzsölés után égető, szivárgó; hószám alatt 
hascsikarás, keresztfájás. Fonnyadt csecsbimbók 

Légcső és mell Köhögés, fejfájással; száraz, fekély-

l.i. ol 
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füle fajdalommal a torokban. Mell-szűkület, mely miatt 
melléről, nyakáról mindent letesz Görcsös rnellszorongás. 

Kereszt-fájás, mintha összeverték volna, ki vált hajolás
ban Hangyamászás Szúrás a hátban kivált légzés alatt. 
Nya,kfiíjás, ha fejét mozgatja. A nyak egyik oldala dagadt 
és érintésre fáj. Szúró f a vállak és nyak közt. 

A karokban feszesség érzete; szaggatás, nyomó szúrás 
a karok, kezek és ujjakban. Zsibbadás az ujjakban. Sö
mör a kézen Genyhólyagcsák az ujjakon.. Mély repede
zések az ujjak bör én 

Szaggatás, nyomó szúrás a felső lábszárban Térd
szúrás feszülés, daganat; f~jdalma miatt térdét nem moz. 
díthatJa Szaggatás, feszesség az alsó lábszárban; mintha 
össze ienne húzva Szorító f az alsó lábszár és lábikrában 
Talp-f Lábdaganat, vörösség és forrósággal. 

Jegyzék. Azon betegségek, melyek ellen specificum, kivonat
ban ezek Csúz, húzó szaggató fiijdalommal a végtagokban, kiva'.t 
éjjel; köszvény, csekély vizeléssel; vizelet.hólyag-bantalrnak FeJ
ótvar„ Orr-sömör. Mercur következményei ellen. 

S e e a 1 e. 
A lélekre nézve. Melancholia; legmélyebb szomoru

ság; félelem a haláltól. Örjöngés: harapni, vízbe akar 
ugrani, azért le kell őt kötözni 

A testre nézve átalában.. Fájdalmak a tagokban, az 
egész test, kivált a hát és keresztben; időszako.nkint meg
jelenil fájdalmak, néha oly hevesek, hogy _felkiált Hem
zsegés; húzó, szaggató f: Rángások az izmokban, néha 
ugrándozással, remegéssel. Tag-görbülés gö_rcsök követ
keztében; görcsök; ránggörc~ök a ta9okban Gorcs-roham?k 
ijedés után Görcs-ll)~revedes. Ne?ez-kó~ .. Gyengeség, zsib
badás a tagokban AJulás Gastrrcus, brhosus bántalmak; 
ázsiai cholera Bénulatok Egyes részeknek elhalása; fene 
(Brand) következtében Aggkorhadás (marasmus senilis). 

Ólom-szinti bőr. Hervadt, száraz, cserepes bőr Érzé
ketlen bör. Hangyamászás a bőr alatt. Bőr-hámlás. Vér
foltok Fekélyek. Fene (Brand). 

Álmosság; kábálom Láz: erős fiizással kezdő, mely 
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után égetö forróság következik igen nagy szomjjal. Szá
raz forróság, nagy nyugtalansággal Hideg izzadás. 

Fej-szédülés, mely miatt ágyban kell maradnia .. 
Tompa fejfájás, kivált a fej hátsó részében; baloldali fej
fájás .. - Külsőleg, kopaszodás. 

Elforgatott sze111ek; vad, merev tekintet; dupla látás; 
köd, fátyol, foltok a szemek előtt. Szemgyengeség.. Kezdő 
fekete hályog Görcsösen összehúzott láta (pupilla} ·
Orr-vérzés 

Beesett, sápadt, hypokratesi a1·cz. Sárga foltok 
ljangyamászás az arczbör alatt. Görcsösen félrevont száj. 
AH-görcs. 

Száj-szárazság, szornjjaL Véres, sárgazöldes hab a 
száj előtt. Vérhányás. Nyelv-dag; hemzsegés a nyelv
ben; gyenge, érthetlen, hebegő beszélés Nyelcső-égetés, 
vagy hemzsegés; szintén a torokban Eltompult szájíz, 
Nagy, természetelleni éhség; olthatlan szomj Böfögés; 
undorodás; émelygés; hányás: nyákot, feketés epét, ételt, 
gelisztákat hány ki. Cholera. 

Gyo111or-nyomás Gyomorgörcs Égető f a gyomor
ban; gyomor-gyuladás, -fene. ~láj-gyuladás, ha már fenébe 
is kezd átmenni 

Feszes, igen puffadt has. Igen fájdalmas kólikák, 
görcsrángássaL Hidegség, vagy égetés érzete a hasban .. 

Székszorulás, vagy-gyakori hasmenés vizenyős nyák
ürülésseL Rothadt szagu hasmenés; geliszta-hasmenés; 
akaratelleni hasmenés; fájdalmas hasmenés, nagy gyenge' 
séggel járó. · 

Elnyomott vizelés; cseppenkén ti vizelés. Viz-szinü 
vizelet. Vérvizelés. 

Igen erős, hosszu időig tartó hoszá111; hószám heves 
görcsökkel V érfolyások, szülés, vagy abortus után, méh
puffadással Vérfolyás, fekete vér-ürülésseL El nem 
menő szülep (Nachgeburt).. Csekély, vagy semmi szülfáj
dalmak Méh-polyp. Méh-lob gyermekágyban; vagy el
nyomott gyermekágyi tisztulás, rendes hószám elnyoma
tása után. Méhrák Terhesség alatti bántalmak: lábikra, 
talpgörcs, ~i.ieL Fenyegető abortus. Igen bő, vagy -
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csekély gyermekágyi tisztulás; rosz szagu. Gyermek
ágyi láz. 

Nehéz lé11:zés, csuklás, sohajtozással Mell-szűkület, 
szorongás GÖrcs-füladozás.. Heves, görcsös szívdobogás. 

Érzéketlenség, hemzsegés a hátban; hidegség érzete .. 
Nyak-fesz Köleshimlő a nyak és mellen 

Görcsösen meggörbült karok, Hemzsegés, a karok és 
ujjak végeiben, zsibbadás, érzéketlenséggel.. Egetés a ke
zekben. Kézdag, fekete kiütéssel; vizenyős dag a kéz-izü
leten. Görcsösen meggörbülö ujjak 

Az ~]só végtagok görcsös görbülése Heves lábikra
görcs Egetés a lábakban Vizenyős, vagy fekete küteg
gel ellátott lábdaganat. Hemzsegés a nagy lábujjban; fene. 

Jegyzek. Azon betegségek, melyekben különösen indikálva 
van, ezek Passiv vértoilások, a f~j, mell, has felé .. Ideges bántal
mak; rángó, zsongos görcsök Bénulatok Hideg, vagy meleg fene 
(Brand). Gyomor-görcs; gyomor-lágyulás. Ázsiai cholera .. Kólika. 
Vizenyős, r{yákos, büdös hasmenés. Passiv vérfolyás a végbél és 
vizeletcsőből. Minden n1ozgás1a 1ncgjelenő passiv méhvérfolyás, 
fekete, folyó vérrel Vizeletrekedés a hólyag bénulata miatt. Kü
lönféle bá;,talmak teihesség alatt. Fenyegető abortus. Rendetlen, 
gyenge, hiányzó, vagy görcsös szülf~jdalnrnk Gyak01 i pollutiók, 
ideggyengeséggeL 

Selenium. 
A lélekre nézve Melancholia; religiosus tárgyakkal 

való foglalkozás. Az embereket kerüli Elmebeli erőlte
téssel járó munkák után nagy lankadtság annyira, hogy 
több napig csak a szükséges dolgot végezheti. 

A testre nézve. Nagy hajlam a fekvésre, kivált me
leg napokban A léghuzam azonnal árt. Nagyobb adag
ban bevett china után, a már jelenlevő bántalmak elvisel
hetlenek 

Bőr-viszketeg csak egy kis helyen, vakarasra kész
tető, mely után a megvakart hely sokáig vizenyős. 

Nagy hajlam az álomra, kivált meleg napokban .. Álom 
után átalános roszabbulás. 

Láz. Egyes részek, a mell-, vagy hasbör égető-forrók 
bizonyos nagyobb területen Fázás és forróság felválty~. 
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Nagy hajlam az izzadásra, menésben, vagy délutáni 
álom ntán. 

Fej-szédülés, fölkeléskor Naponkint délután fejfájás .. 
Fejf~jás: limonade, thea, bor után. Heves f"'.jsziirások a 
szem fölött egyes rohamokban, lefekvésre való hajlammal, 
a külső fej érzékenységével, egyszersmind rosz kedv, ét
vágyhiány, bö vizelés ;;, A fej hajas részén olyféle fájda-
lom, mintha haját hiizná'k'. Hajrnenés fesülésnél · 

Szem-fájás, mélyen a szemgödörben.. Viszkető hólyag
csák a szemöldök és pilla-szélein. Hajmenés a szemöldökön. 

Zsíros arcz; arcz-rángás; fölrepedezett felsö ajk. Szur
kálásra késztető fogfüjás, fogvérzésig. Fekete izzlikak az 
arczon (Mitesser, akne punctata). 
. Reg~el nincs étvágya; a sós ételt nem eheti; éjjel éhe

zik. Pálrnkára van vágya. Evés után ütérkopogás a 
testben, de kivált a hasban. 

Máj-f. kivált belégzés alatt; érintésre nagyobb a f 
Heves lép-f menésben · 

. A férfi-uemz?-részekre nézve. Utólagos takár (Nach
tnpper} Pollutrók Gyenge közösülés alatt kora rna„öm
lés Közösülés után gyengeség, rosz kedv. Impoti'ntia 

Nem erös köliögés reggel, mely által véres nyákdara
bokat köp ki Szorongó légzés éjjel, fekvésben. 

Kereszt.fájás nélkül oly érzés a keresztben, mintha 
bénult lenne, reggel. Nyakfesz, mely miatt fejét nem for-
díthatja. · 

Kéz-élsoványodás. - Szorító f. a lábikra és talpban 

Senega. 
A lélekre nézve: melancholia; minden csekélységet 

felvesz és megbántva érzi magát. 
A testre nézve átalában. Nyákhártya- (Schleimhaut) 

bántalmak. Nagy gyengeség, ájulásig, midőn szabadban 
j~r Átalános bör-vizkór. Ugy látszik, miként phlegma
ticus egyénekre kitünö hatást gyakorol. 

Mérges állatok harapása okozta sebek orvoslására 
hathatós gyógyszer 

Fej-kábulás és üresség érzete. A meleg szobában he-
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vesebb, a hide~ben, vagy szabadban cnyhülö fejfájás, mely
nél a szemek 1s szenvednek Nyomó f a homlok és szem
üregben Kopogó fejf~jás, nyomó fájdalommal a szemben. 
- Külsőleg, a fej hajas részén boezadás és viszketés. 

A szemekben oly f, mintha kifelé nyomnák. Égető f. 
olvasás és irásnál. Szempilla-dag, égetéssel, nyomással, 
anélkül, hogy vörös lenne.. Könyezés Megkeményedett 
sok nyák a szemszögletekben, reggel. Összefolyó hetük, 
olvasásnál Homályos látás. Szarn-homály Minden 
tárgy árnyékban látszik lenni. Fénylö foltok a szem előtt. 
Vér-ömlény (Echymosis). Szürke hályog 

Genyszag az 0J•1•-ban Az arcz-izmok mintha bénultak 
lennének. Égetó hólyagcsák a szájszögletek és felsö ajkon 
Vájó f a fogak-ban, midón nedves levegőt szí 

Sok nyák a szájban Nyelv és sz~jpadlat-égetés Szá
razság, égetés a torokban; összefüzö f a nyelcsöben To
rok és nyelcsap-gyuladás; sok nyúlós nyák a torokban. 

Vizeletféle, vagy ércz-szajiz; nyákos szájiz.. Semmi 
étvágy kivált reggel, vagy - gyomorüresség érzete mel
lett, enni kíván Nagy szomjuság.. Böfögés; ,émelygés; 
hányás és hasmenés, nagy belszorongással. - Egető gyo
m~r-fájás; nyomó gyomorgörcs, néha éjjel. - Fiiró ltas
fáJdalorn. Kólika.. Melegség, szorongó érzés a hasban be
légzés alatt.. - Kemény szék; vagy kásás hasmenés. 

Bö vizelés; akaratelleni vizelés éjjel, álomban Sziiró, 
égetö f a csőben, vizelés alatt és után. 

f,égcső. Torok érdesség (Rauheit), kaparás; sok nyii
lós nyák a torok és légcsőben. Hirtelen rekedtség, olva
sásban.. Köhögés a gégében levö ingertől. Száraz köhö
gés, kivált szabadban; rövid köhécselés. Köhögés, nyiilós 
nyák-kiköpéssel; néha véres nyák-köpés; fütyülés a mell
ben légzés alatt.. Köhögés alatt lökések a hornlokban, 
édeses szájíz.. Köhögés alatt összerázó mellfájás, haj
lam az izzadásra; nehéz fekvés az egyilcvagy másik ol
dalra; hemzsegés a mellben, felülésre késztető, egyszers
mind étvágyhiány, gyengeség, nehéz hallás, húzó f a ta
gokban. Grippe. Nyák-tüdő vagy légcsővész. 

Dlell-szorulás, különféle időben; mellszükület, kivált 
nyugalomban. Kezdő tüdö-bénulat, nyákserczegéssel 
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.Mellfájás a szokott dohányzástól Nyomó mellfájás, kivált 
nyugalon~ban;, a m~ll;sont alatt. Kifelé préselő mellfájás, 
a .mep kozepen krvalt nyugalomban Szorító mellfájás, 
szrnten nyugalomban. Feszítő f. a mell alsó részében 
mély légzésben. Szúró f. belégzésben nyugalomban ki'. 
vált bal oldalon.. Tüdögyuladás M:eÚvizkór Sebféle f 
íl; mell bal oldalában, föleg tüsszentéskor, sebes járásban 
Eset? f a m;ll bal, oldalában, nyugalmas ülésben, néha 
szurassal Vertolulas a mellbe, erős ütérveréssel. melle 
vérpezsg~s. Az„ összes. mellbántalmak, többnyire ~yuga. 
lomban erezhetok legmkább - Erős szivdobogás mely 
alatt egész melle megrázódik. ' · 

- ~z egé~z !1átgeri11cz böre alatt égetés, viszketés.. Az 
alsó e~ felso vegtagokban ficzamodási érzés, nagy gyenge-ség, benulás. · · 

. Jegyzék. Azon körülmények, melyekben e szer indikálva van k1vonat~a~ ezek. ~ ,légcső és tüdő nyákhárty~jának beteges álla~ P?t~: kohog~s, ,nyu!os, sárgás vagy véres, a mellben fütyülő nyákk1~o~éssel; a~lat~.zo, ';Y~ló.s, sargás, bő nyák-elválasztás tüdőlob 
ntan, gyakou erns kohoges nehezen szakadozó nyúlós nyák-kikö
péssel typlmsban Fekélyes tüdővész .. Nyákos állapota· a torok 
gyomor, belek és hó!;i:agnak Heveny és idült szivbántalmak'. S~emh;te&ségek; szemp1lla-gyuladás bő nyák-elválasztással· szemr:n~ rangasok; h~veny és idült, bő nyák- vagy gcny-elvála;ztással 
Jaio szemgyuladasok; köt-vé1ömlény (Echymoma coniunctivae). 
csarnok-ge,ny (hypopyum); szürke hályog; fekete hályog kezdete'. 
szarn.~omalyok; , ioszul sikerült hályog-műtét után hasznos, _' 
valanunt mérges allatok harapása után .. 

S e n n a. 
~taláJ;ian: vérpezsgés, kivált éjjel, mely miatt nem 

alhat1~. Ahna~lanság, nyugtalansággal, sirással a csecse
möln;el - Kóhkaféle hasfájdahnak a kisdedeknél. Has
korgas. Hasmenés, erőltetéssel 

S e p i a. 

. A, léle~re nézve. Szomoruság, sirással. Igen aggó
dik egeszsege miatt.. Csüggetegség Emberkerülés (M:en
schenscheu). Elégedetlenség Haragosság Részvétlen-
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ség Változó kedély Gyenge emlékező tehetség; nem 
képes gondolkodni 

A testre nézve átalábau. Különösen hat a nőkre, ha 
a betegséghez illöleg van alkalmazva. Harag, önfer.tözte
tés következtében fejlődött bajok. Méhkóros (hyste;1sche) 
O'Örcsök Terhes állapotban fellépő bántalmak Verpezs
~és · egész testében érzi az ütérverést. Nyugtalanság, 
rángások a tagokban Kivévén a lovaglást, minden egyéb 
erős mozaásra enyhülnek a bántalmak, nyugalomban pe
dig megr~szabbodnak; roszabbulás este, éjjel; enyhülés 
meleg borogatás által.. Nagy hajlam a meg,~ül~sre. ~an
kadtság, erőtlenség; méhkóros gyengeség; aJulas:. C~uzos 
f. kivált izzadásra. hajlandó, karcsu nőknél; koszvenyes 
csomók 

Sebhedt bői• a gyermekeknél Bar~a, v~gy vörn,Ye
ges, sömörféle foltok; gyürűféle sömör. Szemo)lcs.. Ru

1 

h
féle küteO'. Bór hámlás. Kelés.. Bubor (küteg , pemp iy
gus. M~gtörpült (verkrüppelt) köröm. Mid.gy-ny!rk
daganatok · kökem (scirrhöse Verhartungen). Kornm-baJok 

Káb-áJom, minden harmad nap visszatérő. Nyugtalan 
álom, vérforrongás ,miatt. Tag-rángások álomban, sok 
b~szélés, kiabálás„ Alom által erőt nem nyer.. 

Láz. Az állati meleg hiánya miatt meg nem tud me
legedni Átfutó forróság, ülés~en, ~étálá~ban, har.ag, vagy 
heves beszélésben. Forróság es ludegseg, szomJuságg~l, 
rohamonkint megjelenó Erös izzad:í.s, csekély mozgas 
után is; éji, szintén reggeli izza~~sok . , „ , . 

Fej-szédülés, sétálás, vagy rras alatt.. ~ejszedules reg
gel felkeléskor. Fej-köszvény, émelygés, han.i:ássa! , Reg
geli fejfájás.. Egyoldali fejfájás, megelőző, feJnehezseggel: 
Fejfájás fejmozgásban Szétpréselö f, szuró f, egyoldal~ 
vagy' a '110mlokban Fej1áugás. Kopogó f. fökép a feJ 
hátsó részében. Vértolulás a foj fülé, forrósággal Huzó 
f. kivált hátul. Fekélyféle f szintén a. hátsó fejrészbe1; 
- Külsöleg: fojdaganat Viszketeg; feJ~ázá~;, varas feJ, 
néha szivárgó Kopaszodás. Akaratellem feJI·azás 

Szem.fájás, forróság és fejfájá~sa~. Nyom~ f a ,golyó
ban. Nehéz, lefüggő felsö sz~mprllak; szemr:rlla-?enulat 
Éji beragad:í.sa a pilláknak Ejjel fel nem ny1thatJa szem-
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pilláit. Szempilla-gyuladás; pilla,.rángás. Száraz var a 
szempillán vagy szemöldökön Könyezés. Szemgyuladás .. 
Üveges, úszó szemek, kivált reggel folébredéskor. Szarn
fakadékok (Pusteln). Vértapló Olvasás, irásban elfáradt 
szemek, a szemszögletek fájdalmával; ilyenkor néha ho
mályos látás.. Csak felét látja a tárgyaknak tisztán, a má
sik felét homályosan. Kezdö fekete hályog; sok fekete 
foltok, fátyol, tüzszikrák, fehér tündöklés a szemek elött; 
zöld látvány a gyertyavilág körül 

Fiil-szúr ás Sömör a kül.fülön. Fül-dag, genyfolyás. 
A zene igen érzékenyen hat a fülekre. Hirtelen siketség .. 
N ehézhallás.. Éneklés, csengetés, kopogás, zúgás, búgás a 
fülekben .. 

Orr-gyuladás, daganat; kivált az orrhegy gyuladt 
Varas orrhegy Rosz indulatu orr fekélyek Orr-rák 
Rosz szag az orrból. Hiányzó szaglás Folyó nátha, fej
fájással; sárga viz-folyás az orrból Megkeményedett nyák 
az orrban. Orr-pöfeteg (Polyp). 

Sárga a1·czszín. Egyoldali or bánczos ar czgyuladás, 
rosz fogtól Fejvar.. Sárga foltok Nyeregforma sárga 
folt az orron keresztül. Duzzadt arcz. Sömör. Vörös 
küteg Rezes arcz.. Küteg a szájszögl~teken. Arczvisz
keteg Feszes, összelruzott arczbőr. Allmirígy-daganat, 
fájdalommal. Az alsó állban, rángás alatt oly érzés, mintha 
kicsuklana. Szaggató f. az arczcsontokban. 

Fogfájás érintés, beszélés, rángás alatt; a terhes nők
nél Kopogó, szúró, húzó f néha a fülig terjedő, kivált az 
odvas fogakban. Szaggató, lökő f Fogfájás hideg léghu
zamtóL Hidegség érzete a metsző fogakban. Foghús-dag; 
hólyagcsák a foghúson; foghús-vérzés; foghús fekély. 

SzáJ-daganat belsöleg lfosz szag a szájból. Nyálfo
lyás, sós izit. Foghús és szájpadlat-fájdalom, mintha meg
égetett volna. Csípő f a nyelvben, mint a borstóL ·
Torok-f. mirígy-daganattal. Nyelés alatt oly érzés, mintha 
czövek vagy csomó lenne torkában. Mondola-lob és ge· 
nyedés. Sok nyák a torokban; harácsolás, mely által nyá
kot, néha véreset köp ki .. 

Rosz szájiz, mint régi náthánál Minden étel igen 
sósnak vagy édesnek tetszik Nincs étvágya; húst, tejet 
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nem ehetik; eczetet kiván, bort különösen, noha azelött nem 
volt borivó Nagy szomjuság, vagy - épen semmi szomj. 
Vahmint néha rendkivüli éhség.. Evés alatt, vagy után 
megnjulnak, vagy megnagyobbodnak az~1rnal a fájdalmak 
Evés után felböfögés; savanyuság a sz~iban; nyelcső-ége
tés; haspuffadás; csuklás; szivdobogás; forróság; fejföjás. 

• Savarivn keserű büdös toiás··izü felböfögés.. Felbö-
·'' ' J 'l á fögés után gyomorégetés.. Gyomorromlat vajas ete ut n, 

vagy húsétel, kivált borjuhús által Gyom9r-savanyuság, 
életuntsággal Émelygés, kocsizás alatt Emelygés, ~1á-
11yás, ebéd után; a terhes nöknél Émelygés, reggelenkrnt. 

· Gyomor-füjás evés után; vagy járásban; vagy ételnye
lés után; legkisebb nyomásra fáj a gy.omor. Ny01;nó '., 
mint a kötől, éhgyomorra, vagy még rnkább kenyereves 
után.. Gyomor-görcs , mell-görcscsel; összehuzó f ; ~zag· 
gató fürás a keresztig Szúró, égetö f; kopogó f. Ures
ség érzete„ 

Nyomó, kopogó, kivált szúró f a májban, lépbe~ 
Fúró, feszítő szúrás mindkét rászttájon, mozgásban. Má:J-
gyuladás. , , , 

llas-f, terhes állapotba.n. Nyomas, nehezseg a hasb,an, 
feszítés érzelmével, mintha hasa megpnkkanna Kemeny 
haspuffadás. Vastag has az anyáknáJ Hasvizkór. Has-f 
a köldöktöl a szeméremtestig Metsző f, főkép mozgásban 
Osszeveretés érzete a belekben Hidegség vagy - még 
inkább forróság a hasban. Has.görcs; összehuzó f, a mellre 
terjedő, böfögés által elmuló Szúr6., fúró f. a köldök 
táján; itt-ott kopogó f Haskorgás Urcsség érzete. Szú
rás az ölben. Nyomó f. a lágyék jobb oldalában; r:evetés 
alatt nyomó f. a sérv helyén ·- Kiilsöleg, f. a hasrzmok
ban, mozgásban, csak éjjel; szúrás a hasizmokjobb oldalá
ban, látható rángással. Bama hasfoltok 

Székszorulás, kivált terhes ncilrnél Szorulás ut~n, 
regael nyák-ürülés Kocsonyaféle szék-ürülés, hasmetszes-

0 . d h ' seL Zöldes, savanyu vagy rotha t szagn asmenes a_.gyer-
mekelméL Gyengítö hasmenés Véres hasmenés Ossze
huzó f a végbélben; végbél-viszketés, égetés, hemzsegés, 
szúrás Nedv .. szivárgás a. végbélből Folyó aranyér 
Aranyércsomó-kidudorodás Végbélszakadás 

Argenti liasonsz G~ógy I 2'( 
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Gyakori késztetés a vizelésre, de nem vizelhet Hó
lyag-görcs Vizelésre 1•aló nyomó késztetés Vizelés első 
álomban. Vizelőcső-görcs; égetés a csőben és hólyagban 
Utólagos takár (Nachtripper) 

Férfi-nemző-részek, föleg a tök izzadása; viszketése 
Viszkető küteg a makk és clöbörön Takár. Makk és, 
elöbör-fokély. Tök-f; tökzsacskó-daganat Nagy ösztön 
az elhálásra és erectiók; vagy - gyenge nemitehetség. 
Pollutiók; ezek után, nem különben elhálás után testi, lelki 
gyengeség -- Forróság a női nemzó-részekben. Össze
huzó f a rnéhhüvelyben A szemérem-ajkak belső részén 
viszketö küteg, daganat. Lefolé nyomó f a méhben, szo
rongó lélegzettel. Méh és méhhiively-szakadás Méhnyak
keményedés.. Méhrák. Sebhedt, vörös szeméremtest.. Szú
rás a szeméremtestben; viszketeg Közösülés után vérme
net a méhhüvelyból. Tisztulás, csekély mérvben Az 
idősb nők rendetlen tisztulása okozta bántalmakban igen 
hathatós Tisztulás előtt hasfüjás; tisztulás alatt nehéz 
kedv, összeveretés érzelme a tagokban, fog-, fojfájás. Mag
talanság. Ahortus Fehér folyás, sárgás, zöldes vizalak
ban, vagy rothadt szagu, geJJyforma; viszket<i, felevő. Fe
hérfolyás alatt szúds a méhhiivelyhen Terhesség alatt 
fellépő bántalmak 

Légcslí-szárnzság; rekedtség náthával. Köhögés a lég
csőben vag,y 1r1ellben levü iugeTttll Száraz köhögés, i11intl1a 
gyomrából köhögne, kivált este az ágyban, émelygéssel, 
néha keserü hányással Reggeli v:tgy esti köhögés sok 
sós, vagy rothadt izü uyák-kiköpéssel Nehezen felszakadó 
nyák Zöld, sárga, geuyféle ki köpés. Véres kiköpés reg
gel, este, napközben pedig nyákos. Köhögés alatt mell és 
hát szúrás Tiiclii vész. 

~lell-szükiilet, szorongás, rövid légzés; kivált este és 
éjjel. Fulaclozás minden csekély mozdulatra. Mellszo
rultság, a mellen fekvii JJyák miatt Nyomó f hajolásban; 
'\ mellcsoutban is Mell-én1esség , mint a rry(!rs hústól 
Egető f' a mellcsontban. Vértolulás a mellbe; vérpezs. 
gés.. Szivdobogás este, belszorongással; kimaradó szivve
rés .. - Külsőleg, barna mell-foltok Szúrás az emliíkben, 
kivált hideg légben. Sebhedt csecsbimbók 
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}~gctó szagga.tá~ a l1át és l1eresztben (_i-;re11gesé.g a. 
keresztben, járásban Hát-· és nyakfesz. Hátborzadás. 
Barna foltok, viszketö 'küteg a háton. Vörös, sömörféle 
foltok a csipben és a nyak mindkét oldalán. Vöröses fol
tok a nyakon és az állon. Hónalyban való izzadás. Hó
nalyrnirígy-dag, genyedés. Sömör a hónalyban. Ficza
niodás érzete a vállakban 

Feszesség, hidegség a karokban, mintha bénultak len
nének. Szúró f a. karokban és kézizületekben, mozgásban 
Oly érzés a könyök és ujjizületekben, mintha rövidek len„ 
nének A felsö kar közepén gyuladt, kemény daganat. 
Feszesség a könyökben; viszkető var a könyökön Rüh
féle küteg, var a kézen. Köszvényes f., szúró, húzó f az 
ujjizületekben Ujj-görbülés Eltörpült köröm; köröm
méreg 

Ciip-f sz,1ggatással. Csip-köszvény. Lábszár-bénulat 
kivált harag után. Lábszár és láb-daganat, hidegség 
Feszesség a lábszúrakhan.. Összeszorító f a felsó lábszár
ban, menésben. Szaggató, lökő szúrás a folsó lábszár bau, 
félkiúJtásra kényszerít() I-Iúz6, sza.ggató szúrás a térd, 
alsó lMiszár és talpban. Fájdalmas térd-dag. Fehér térd
vagy czomb-dag (tumor albns). Térd-fosz; fesze~ség a láb
izülctben. Szor·ító /'. a lábihában, föleg éjjel. Eji nyugta
lanság az alsó lábszárban Oly érzés a talp és lábiziil,etheu, 
mintha rövid lenne. Talp-hemzsegés, zsibhadás. Egetés 
a lábban. Lábizzadás; büdös lábizzadás; elnyo,n1ott lábiz
zadús Sark-fokély Eltörpült lábujj-kötöm. Egetés, szú
rás a tyukszembeH nyugalomban is; felkiftltásrn kénysze-
1 ítii, mihelyt valamihez iitüdik 

Jp,gyzek. Azon betcg~égek, azon kö1 ühnények, n1clyekben e 
i"!ZCI specifice 1nííkötlik, kivo1~atba.n ezek. ((jaeteris pa1ibus, nyn
hínk, gyöngöd, é1zékeny n6k1c küH>i1öscn hat: hószá.111- és fej--bán
tahnakba.n fO gyógyszeI.) Nagy é1zékeny~ég a szabad lég iiánt 
Itlegbá.nt:il1nak. Szon1oru, leyc1t kedc~Jy, sirá.s1:t].- való hajla.nunal; 
kon1olys;:Íg; 1nclancholia.; gyenge e111lékozó tehetség; n.pathia. .. I\:ösz
vényes fejfajás, kivált a fCj luitsó részében, fú1·1l fájdalorn111a.l, 111ely 
111iatt többszÖI fclkiillt Sze111-: sze111pilla-lob; sz;í.1az va1 a pilla 
,;i,zélein; a pillák ~ji összcragadása; pilla-bénulat; görcsös összehn
zatása a pillálmak; homályos látás; fekete foltok, fátyol, legyek n 
sze111 előtt; kezdő fekete hályog,. Tulérzékeny ha11ás; fül-zúgás, 
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b ' ' ' 0 ' ' . k 'l ' ' á s' fl 1 1:gas, -csenges. ,r1ve1zes cse e y iazatas ut n .arga a1cz-ro t; 
szintén az orron. Allandó gyomo1 nyo1nás, szívdobogás és belszo
r,ongással, felböfögésre való ingen el, a nélkül, hogy felböföghetne. 
Emelygés, hányás, fogf~jás a teihes nőknél.. Gyomor·-üresség ér
zete; „ összehuzó gö1·cs„ Elnyon1ott hűszám vagy igen csekély ; 
görcsfájással jál'Ó hószá.m, mely előtt forróságot, álmatlanságot érez~. 
a szenvedő, szüntelen nyujt6zkodik; felevő, vizenyős, sá1·gás fehér
folyás; méh-, méhhüvely-szakudás (prolapsus); méhkeményedés; 
méh-rák; hajlam az abortusra GyakolÍ pollutiók Száraz köhö
gés, szüntelen ingerrel; szintén: fehéres, sós izü kiköpéssel. Kifelé 
nyomuló f' .. a mellben Kisebesedett, vérző csecsbimbó a szoptatók
náL Szívbetegségek, erős, ie111euő, cuycnetlen dobogással. Átalá-
h 

' ~ ~ 
an: verpezsgés; gyakian előfo1duló, á.tfutó fűrrósáa. Hysteria; 

innét eredő gyengeség; ájulás-1ohau1ok„ Ge1inczagy-sürvadás, 
Bőr-viszketeg, ez után bő1·égetés; szá.raz, lehá.mló sömö1·; szaraz 
rüh; égetőleg viszkető, nedves, vaias sö1nör; csalánküteg; bőrpal
lás (intertrigo); ne<l ves, fakadékok által meglepett rühes bőr 
Sulfur után a sepia különös figye1ern1e méltó kiilönfélc bőr-ban
talmakban 

Silicea. 
A lélekre 11ézve Melancholia; szomoru, engedékeny 

kedély. Bátortalanság; ijedczés, főleg zörejre.. Belszoron
gás; életunottság; honvágy Semmi kedv a foglalatos
ságra Haragosság ; akaratosság Gyenge emlékező te
hetség. Szórakozottság. Rögeszmék (fixe Ideen); ugyan
egy tárgygyal foglalkozik szüntelen. Elmeerőltetés okozta 
bántalmak 

A testre nézve átalábau. Scrophulosus, angolkóros 
bántalmak Golyva (Kropf} M.irígy-daganatok, kemé
nyedések, genycdések, többnyire fájdalom nélkiiL Fájdal
mas csontgyuladások, daganatok; csontszu (Knochenfrass} 
Merem következményei ellen. Nehéz járás a gyermekek
nél. Tag-rángatódzás; heves dnggörcsök. N ehézkór éj
jel, holdujuláskor. Geliszta-bántalmak a görvélyesek~1él 
Yérpezsgés kevés borivás után Nagy ideggyengeség. Az 
rdőváltozásokat előre megérzi. Holdváltozáskor lépnek 
fül leginkább a bántalmak Különös hajlam a meghülésre 
mihelyt csizmáit lehuzza ' 

Igen érzékeny, fájdalmas bői' Viszketeg az egész 
testben, vagy csak a hát, lábak vagy vállakba.n Anyajegy 
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(M.uttermal) Szemölcs. Himlőföle küteg, fakadékok az 
egész testen, vagy egyes részein. Nyirk-, mirígy-dagana
tok, keményedések, genyeclések Golyva Jó és rosz in
dulatu genyedések Majd mindennemii fekélyek: taplós 
fel~vő, rothadt, sipolyos (fistnlöse), rákféle fekélyek. Vad'. 
hús Körömméreg. Vértapló (Blutschwamm). Íztapló 
(Gliedsehwamm) Csont-bántahnak; csontdaganatok; csont. 
szú.. , Vér ér-csomók Köröm\Jántalmak. 

A.bnosság álom nélkül. Almatlanság, éji vérpezsgés 
miatt. Borzasztó álmok. Alvajárás 

J,áz: gyakori borzadás, majd minden mozdulatra. Át. 
fotó forróság, többször napjában Váltóláz, fázás nélkül, 
leginkább csak forróságból, kevés izzadásból álló.. Ge
liszta-láz a görvélyes gyermekeknél. Sorvas~tó láz, hosz
szadalmas genyedés alatt fejlödö Rosz szagu izzadás; bö 
izzadás éjjel, vagy reggel, vagy minden csekély mozgásra 

Fej-kábultság, mint részegségben. Fejszédiilés, több
nyire reggel; midön fölfelé pillant, vagy kocsizás alatt: 
néha hányásra való késztetéssel Fejfüjás a fej hátsó ré
sz~töl a nyakig, gerinczig terjedő Nehéz fej, mindennap 
déltől estig.. Feszítő, préselő f, mintha a fej szét akarna 
repedni. Szaggató f, néha egyoldali, szúró fájdalommal a 
szemekben és arcz-csontok ban Kopogó f vértolulással 
Fej-forróság. Lökés, rángás a fejben; vagy oly érzés, 
mintha a fejben valami eleven lenne Fejfájás után homá
lyos szemek Elmeeröltetés miatti fejbánta.!om - Külső
leg, érintésre igen érzékeny fej. Nagyobb fej a gyerme
keknél; nyilt kutacsok (Fontanellen) Csomók a fejbőrön 
Viszkető, szivárgó fejvar. Hajmenés, fésülésnél. 

Szem-fájás reggel, mint a szárazságtól, vagy a szembe 
esett idegen testtől. Viszketés, esipdesés, forróság a sze
mekben Szemgyuladás Könymirígy-dag; könysipoly 
Yértapló; szaru-fekélyek. Görcsösen bezárt szempillák. 
Osszefolyó betűk, olvasásnál M.esszelátás. Homályos lá
tás; mint valami szürke takaró által gátolt látás. Fekete 
foltok, szállongó apró állatok, fiítyol a szemek előtt; hirte
len vakság egyes rohamokban; szürke, vagy fekete hályog 

Fül-f szúrással. Fúró, kopogó f. Var a fül mögött. 
Külső fül-dag; fülből folyó geny, fül-serczegés mellett 



FülduguJás, egy pattanás által megnyiló N chéz hallás, a 
beszélést különösen nehezen hallja kivált holdtöltével 
l~"l ' ' b' ' ·, ' ' 
t 

:' -.zi;gasd, ugkás, I:arai1dg?zas; nyeles alatt fülropogás Fül-
omn 1gy- ag; emenyc es Fülcsont-szu 

0!'1'-csont-f , érintésre Vájó f. az on felső részében, 
nyomásra igen ér zékelly Fekélyféle f a fejig terjedó. 
Orr-gyuladás, merem nagyobb adaga utá11 is. _Orr-pöfe
teg (Pol~p) O,rr-vö1össég,, viszketés (kivált az orrhegy), 
varas holyagcsakkal Keles az orron Varas, fekélyes 
belso orr. Vérfolyás Hiányzó szaglás · 

Arcz-foltok Vörös a1cz- és orr-foltok kivált ebéd 
után. · Arczfonóság; viszketés Fekély'" a1czon Fölre
pedezett arczbór. 

Ajk-dag. Fekélyes szájszögletek. Varas >;jk-küteg .. 
r;ekély az :~jk piros részében Ajk-rák.. Sömör az állon 
AH-görcs. Az al~ó állban húzó, szú1ó f. éjjel Alsó áll
csont-clagtmat Allmirígy-dag, érintésre fajdalma.s. 

•'o~-föjás a lég-bcszivástöl, vagy meleg ételtöl. Húzó, 
rángó, szúró, de kivált szaggató f ~ fogakban, éjjel Elvá
sott fogak Foghús-gyu1'1dás, daganat, sebhedtség, vérzés. 

Száj„szá1 azság Rosz szag a 8"ájból, kivált reggel. 
NJ.'ákos száj. Oly érzés a nyelven, mintha hajszál lenne 
ra~~a Sebhedt :1y;lv Egyoldali llyelvdag Fekély a 
sz"ipadlaton V1zrak (Wasserkrebs) a szájüregben 

, Torok-fájás, sok nyákkal a torokban Nyelés alatt scb
fele f. Nyelcsap-dng. Nyelés alatt a híg étkek könnyen 
az orron jönnek ki. 

Semmi szájiz; keserű, reggel. Nagy szomj étvágy 
nélkül.. Nagy éhség, étvágy nélkül. Átalábm; semmi 
é~v;~gy, de k.i\lönösen a fött, meleg ételt utálja és hideget 
ki,vai; A Jn~ded nem alrnr szopni és ha szopik, a tejet ki
!rnnyJa Ev~s ~tán ~!moss.ág, gyomorégetés, savanyu száj-
1z; savanyu folbofoges, gehszta-huo-yozás hányás gyomor 
' h ' ' ö. ' ' es as.-nyomas Ernelygés reggelenkint, foj és szemfájás-
sal,.mr~ön sz;e1;iét forga~)a; vagY, émelygés, mely alatt ke
seru v1z tolodrk fel szaJába Emelygés er üsb testmozgás 
után. Hányás minden ital, étel után 

Gyomo1·-nyomás, sebes ivás, vagy minden étel után 

! 
1 
1 
~ 
1 

423 

Gyomor-f, nyomásra Nehézség a gyomorban Kapkodó 
f Gyomorégés. 

Dagadt, kemény máj Szúró f kivált a bal rászt-
t~jon. 

llas-fájás, melynél a kezek sárgák, a körmök kékek. 
For1ó, feszes, kemény has föleg gyermekeknél Alhas vas
tagság.. Kólika, szorulástól Csipdeső, metszó has-f, has
menés nélkül is, kivált az alhasban. Égetó f:, az alhasban. 
Meleg (száraz) borogatásra enyhülnek a fájdalmak Fáj
dalmas lágyék sérv. Lágyékmirígy-dag: gyuladás Has
kOTgás Felakadt szelek 

Szék-szorulás; kemény szék, csomós darabokban; -
néha hasmenés fájdalomnrnl; véres nyák-ürülés Szúrás, 
égetés a végbélben, székelés alatt is. 

Erőltetés a vizelésrn; szüntelen erőltetés, csekély 
ürüléssel Akai a telleni vizelés éjjel álomban Hólyag-
pöfeteg. 

A förti-nemző-részekre nézve. Vörös foltok, viszketeg 
a, makkon Elübör-dag, viszketö, szivárgó küteggel Tök
zsacskó-dag, az összegyülL viztöL Viszkető, nedveses folt 
a tökzsacskón Rendkívüli ösztön a közösülésre; ez után 
bénulás érzete a fej egyik oldalában, összeveretés a tagok
ban, vagy - hiányzó nemi ösztön, közösülési gyengeség
gel -- Nóknél: sokáig elnyomott hószám. Szeméremvisz
ketés. Abortus Fehérfolyás, tejféle, darabonkint menő, 
mcgelözó hasmetszéssel; csipüs, kisebesülést okozó fehér
folyás 

l.égcsö. Érdesség, sebhedtség a gégében Köhögés, 
hideg ital után Megrázkódtató köhögés; folasztó éji kö
högés Száraz köhögés, sebhedtség érzetével a mellben 
Nyák, vagy méginkább geny-kiköpés Vérköpés, mély, 
iires köhögéssel Tüdő-vész 

Felakadozó légzés hanyatfokvés, hajolás, sebes me
nésben Rövid légzés, csekély kézi munka alatt. Mell
szükület 

Mell-nyomás Szúró f a mell oldalaiban, néha a háton 
keresztül -- Külsöleg, gyuladt csecsbimbók a nőknél; 
emlii-genyedés, kivált szoptatás alatt; emlö-keményedés 
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Kereszt-föjás. Lágyék-daganat; gyuladás, genyedés. 
Szúrás a lágyékban ülésben, vagy fekvésben Hátgerincz 
daganat, görbülés. Nyak-mirígy-daganat, genyedés .. 

Húzó, de leginkább szaggató f. a karok, kezek és ujjak
ban; lankadtság, remegés csekély munka után Karzsib
badás, ha rá fekszik; éji kéz-zsibbadás; kezdő bénulás a 
karokban és kezekben Csont.dag a kézháton Egetés az 
1'ijakban 

Húzó, szaggató f az alsó végtagokban. Zsibbadás, 
föleg ülésben. Bénulati érzés. Kelés a felsö lábszáron 
és lábikrán Térd-szaggatás. Térd-dag; térd-tapló. Fehér 
térd-, vagy czomb-dag (tumor albus). Oly érzés a lábik
rában, mintha rövid lenne; összeszorító f Lábikrazsibba
dás.. Csontszu, az alsó lábszárcsontban. Éji lábzsibbadás 
Lábdag, kivált reggel. Lábizzadás; büdös lábak; elnyo
mott lábizzadás. F~jdalmas, kemény talpdag; összeszorító 
talpf Nagy lábujj-fesz Fekélyes nagy ujj 

Jegyzék. Azon betegségek és kö1 üln}ények, inelyekben e ki
tünő szer hasziuíJandó, kivonatban ezek. Ataláb:tn holdváltozá.skor 
fellépő kiilönf0le bttntahnrik Sok olvasfÍs, i11Ls, s2Óval elme-erőlte
tés okozta lankadtság, kin1e1 ültség„ .L\ltnatlanság. Alvajárás G ö 1-
v é ly-kór Geliszta-láz göi vélyeselrnél. Holdvaltozáskor megujuló 
bántahuak; ekkoI megjelenő nehézkór„ Idült gyengeség. Nyomó, 
piéselő fejfiíjás; 1nigraine, Szen1pilla~·gÖics; szaru-ho1nály; sza.ru
fekély; szü1ke hályog; kezdő fekete hályog; sze1ngyengeség; köny
miiígy-clag; köny1niiígy-sipoly; szen1-velős tapló. Nehézhallás 
Ou-fekélyek; szaghilLJJy. Émelygés, geliszta-hugyozás, idült gyo-
111ornyon1ás hányással.. Csekély hószá1n; tejszerü fehérfolyás. Tök
dag az összegyült víztől (hydrocele). Térd-tapló. Tüdőfekélyek; 
tüdővész .. Uté1dag Gerincz-bántalmak. Kat··Soványodás, az ujjak 
zsibbadásával, gyengeségével Büdös lábizzadás. Scrnphulosus 
daganatok, keményedések, genyedések; felfakadásnak induló po
kolvar (kopogó filjdalom mellett); gonosz indulatu fekélyek He
veny és idült csont-gyula<lás; csont-szu.. Meikmialis fekélyek 
Sipolyok Rákféle fekélyek 

§olanum nig1·um. 
Átalában: hemzsegés a tagokban Rángások A 

tagoknak görcsös elforgatása. Zsongos görcsök Nehéz. 
kór Összehuzatása az inaknak; ugrándozás Görcs-ne-
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vetés; görcsös sz{~jgör bülés 
kezeknek Húzó f az ujjakban 
nak befelé görbülése. 

Görcsös elgör bülése a 
Lábikragörcs.. A lábak-

S11igelia. 
A testre nézve átalában Csúzos, köszvényes füjdal

mak Igen nagy érzékenység a külsö hideg lég i~ á~t 
Gyengeséo· csekély mozgás ntán a szabadban. Verer-

, b' ' 

csomók 
Borzadozás kivált reggel, kevés morgás után.. Átfotó 

forróság. Hurut, nyák, geliszta-!áz. Al-láz, (verlarvtes 
Wechselfieber); midön tudniillik bizonyos idöben láz he
lyett, f~j és arczfájást érez. 

llej-szédüles, émelygéssel Idöszakonkint megjelenő 
fejfájás. Fejfájás a fej hátsó részében Fúró, szaggató, 
nyomó, szétrepesztö, lökö fojf~jás Kopogó szúrás a horr;
lokban kalapácsolás a fülekben. Minden lépés, vagy feJ
mozgá~ra agyrázkódás érzete. A fejfájások átalába~ 
11agyobbak minden csekély mozgásra, zörejre - A fe] 
hajas része érintésre fájda.Imas 

Sze111-föjás, mélyen a szemgöclörben Nyo1;1ó f.. :1 szem
golyóban kivált szemmozgatásnál. Oly érzes, mmtha a 
szemgoly;\ nagyobb lenne. Szúró, füró f. a szemek~en. 
Hemzscgés. Forróság, égetés a szemekben, . mely miatt 
szemeit bezárja. Szemgyuladás; köszvényes .1s. Duzzadt 
erek a szemgolyón Szaruhártya-lob. Szemp1llagyuladás; 
fekélyedés .. Könyezés. Nehéz felnyitása a pi!láknak, fájdal-

. . F' ·1 1.1 k mas feszességgel. Messzelátás enyes sz1 {J'<L e a szeme 
előtt Kezdú fekete hályog. 

Préselő füJ.füjás Fiildugulás, nehéz hallással, vagy e 
nélkül. Idöszakonkinti siketség. Suttogás, zúgás kopo
gás a fülekben 

Orr-viszketeg Hemzsegés, szúrás, fürás, csipdesés az 
orrban, kivált gyermekeknél. . 

Duzzadt arcz, kivált alvás után. Idöszakonkmt meg
jelenő arczfájás Szaggatás, égetés, kivált nyomás a járom
csontban Csontdag a halánték táján. - Feketés küteg a 
felső ajkon Nyomó f az alsó áll-szögletben. 
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Kip1éseió foi.1-f~jás ebéd után; éjjel az ágyból kiüzö. 
Rángó, szaggató f, kivált az odvas fogakban, légbeszivás, 
hideg viz által nagyobb 

Száj-büdösség. Szútó sz.írnzság 1eggel folébrndéskor. 
Sok, fehér, habos nyál; fehér, sárga nyák.. Fölrepedezett 
nyelv Egetó hólyagcsák a nyelven és szájpadlaton. 
Rosz szájíz Semmi étvágy; nagy, szomj; vagy - igen 
llagy éhség, émelygéssel Böfögés. Emelygés éhgyomorra, 
mintha valami a gyomorból a to1 okba jönne 

Nyákos gyomor. Nyomó f. mint valami tehertől 
Szútó f, folakadozó légzéssel. - Puffadt, kemény has. A 
köldök táján nyomó f., mint valami tehertól Hascsikarás .. 
Metsző f a köldök táján, borzadással, hasmenés és sok vi
zeléssel. Haskorgás; szúrás. Lágyék-sérv 

Kemény, uyákos szék; vagy nyákos hasmenés; gelisz
tahasrnenés Hemzsegés, viszketés a végbélben. - Aka
ratelleni vizelés, cseppekben, vizelöcso-égetéssel Hemzse
gés a makkon; egyoldali makk-daganat 

Nátha; hurut; e mellett száraz forróság szon\j nélkül, 
kidüledt sziemek, siránkozás, fejföjás Köhögés a szabad 
légtol, sebféle mell-fajdalommal Heves, mély, száraz kö
högés, majd foladásig 

Nfoll-szorongás; nyomás. Osszehuzó f a mellben, ne
héz lég:<éssel Metsző, szaggató f Légzés alatt mellszú-
1ás Mell-vizkór, organieus hibák következtében. Heves, 
látható, hallható szivdobogás, mellszorongás és belszoron
gással; kivált elorehajolásbau, vagy ülésben Szivgyula
dás; organicus szivbántalmak (amennyire lehetséges a gyó
gyítás). 

Osszeveretés érzelme a kereszt.beu, nyngalomban is; 
"úrás .. -- Nelu",zség, remegés a karok-ban; zsibbadás; rán-· 
gás.. Lökö szúrás a könyökben.. Húzó, szorító szaggatás 
a kéz-csontokban. Kemény csomócskák a tenyeren, égető 
viszketéssel 

Feszító, szúró f a felsö lábszárban; sebes menésben. 
Heves szúrás a térdben; térd-fesz Szúró lökések a lábizü
letben Szemölcsféle kinövés a nagy ujjon. 

Jegyzék. l{ivonatban -- ezen betegségekben l1asznos különösen 
a spigeiia. CsúzoR, köszvényes bá11taln1ak; ilyféle sze1ngyuladás; 

) 
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sze1npilla- és mi1így-lob, sok nyák-elválasztással Szem-idegbán
talmak; fekete hályog (kezdetben); talán némileg: az üveghályog 
Agy-gyuladás- és vizkó1 a. gyer1uekeknél. Fülszo1!tás; nehéz 
hallás Csúzos fügfajás. Ideges a.rcz-f: Geliszta-kór„ Sz1vgyuladás; 
csúzos sziv1ob. Cl11onicus szivbántahnak; hullámzó, rendetlen, 
1e1.negő t=zi'i-dobogás; idült szivbá11taln1ak, köszYénynyel, nehéz 
légzés, fuladoziissal; szi \· tultengés, -tágulás; ütéJdag. e :tt~lá?an~ 
hol o·yöke1es o·irOo'vÍfá.st .ct:izközölni ne1n lehet, - ott 11nlhat1v 1ge11 a. a. o, 
envhít n S/JiO'elia 0·1--óo·yíthatlan szi\ b:lj0 okbrtn„) • n D ö • 

Spongia. 
A i:esüe llézvu átalában Mirígy és uyiikedéHy-bán-

t>tlmak l\firígy-daganatok és keméuyedések G~l.yv0a (Kropf) Testi, lelki lehangoltság. Nyugalomban, v1zna
nyos fokvésbeu legjobban érzi magát 

, Fázás az egé,sz testben, (le kivált a hátgeeinczbell Át-
fütó fonóság. Eji izzadás.. , 

Vértolulás a ti\i folé Arcz-<laga11at All-midgy<laga
nat. Nyálfolyás Szú1·ás, égetés a i:m 11kbmi. 

'J1ök„.daganat, keJrtÓn)rséggel; 011dózsinordag. 
1-lek .. e-,<ltséu· köhögéssel 11úthával is Gueu11:e, ti1'ztü.-

b' ' .,J u 

talau, beszélés vagy téneklésbeH folakadó haug Fájdalom 
a. gégében, é1iutésre, vagy ha nyakát mozga~ja. Dugulás 
é1zete a gégében, fehikad9zó légzéssel. Gége, légcsif, hötg
(B10nchien) gyuladás.. Alhá1tyás to1okgyík (C10up, hau
tige Braune) Gége sorvadás. 

Megrögzött köhögés, rekedtséggel, sá1ga kiköpéssel 
Tüdö-hurnt (LuHgenkatan h). Tüdö-vé1 tor lat (Blutcon
gestion) Száraz, üres, csaholó köhögés, éjjel, nappal 
Lassu, mély légzés Fütyülő légzés.. Légcsö-hötgés. 

UeJl..f{\jás, mellszúkülettel Mell-szúrás Egetés a 
111ellbe11. Vérpezsgés a mellbe11 csekély mozgásra, belszo
rongás, iuladoztlssal, émelygés és mrgy gyengeséggel 

Görcsl~jdalom a nyak-izmokban Kemény mi rí gy-dag; 
golyva (Kropf) 

Jeg~'Zék. Azou betegségek, inelyekben kitünó e1Ö-Yel bir, e 
következendók A légcső nyákhártyájának gyulasztó állapota; 
iekedtség, érdes,ég, égetés a légcsőben; néha nyúlós nyák-kikö
pés; légcsŐ\·ész; ca.ta1rhus, szá.1a.z köhögés iekedtséggcl, láz nél
kül; hevenv-hörg-lob; há1 tyás torok-gyík -- Croup - ( aconit után 
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adandó); szá1az köhöo·és, nehéz légzés, inger a köhögésre, oly 
nagy rekedtség, hogy 1::1 tiszta hangot nem adhat a szenvedő: láz 
nélkül. Midgy-da.ganatok Tök-lob (spongia és clematis fölváltva); 
tök-dag, keményedés; idült tök-dag, f~jdalom n~lkül, vagy csak 
időszakonkint n1egjelenő to1npa, vagy szúró f~Jdalommal 

Squilla marina. 
A testre nézve átalában Mozgásban nagyobb, nyu

"alomban enyhébb fájdalmak Nyugtalanság a végtagok
ban. Bugyogás érzete kivált a váll-lapoczkában, a hát és 
felsö karban. Görcsös mozgások, rángások, ideges gyen
geségben .. 

Vörös bőr-foltok Sebhedt bőr a tagok közt Mirígy
daganatok Vizkórok 

Láz. Jéghideg kezek és lábak; forró test Száraz, 
égetö forróság. 

Fej-szédülés, émelygéssel. Felébredéskor nyomó ne-
hézség a fejben. Fájdalmas érzékenység a fejtetőben; szo
rító f az oldalakban. Húzó szúrás a fejben.. Kopogó f 
felkeléskor. 

Összehuzó f. a szem-ben; a bal szem láthatólag kisebb. 
A felsó pilla dagadt és lecsügg. Mereven nézés. Szemei 
előtt foketét lát és mintha valami forogna. 

Sok nyák a száj-ban.. Égetés a torok és szájpadlaton 
Kellemetlen, édeses szájiz. Majd émelygés, majd hasme
nés, felváltva 

Gyomor-nyomás, mint a kiltöL Gyomor-lob Igen 
érzékeny, fájdalmas has; puha haspuffadás. Bélgyuladás 
Metsző, csipdesö f a hasban Hasvizkór. - Külsőleg, 
kotyogás, bugyogás érzete a has bal felében. . 

Székszorulás; vagy vizenyős hasmenés; barna, fekete 
vagy nyákos geliszta-hasmenés. Büdös, emésztetlen szék
letétclek. Véres szék. 

Gyakori késztetés a vizelésre és egyszersmind a ~zé
kelésre. Nagy mennyiségü vizelés; vagy - _cse~ély v~ze
lés. VöTöses vizelet, vörös iilepzettel. Vér-v1zeles. Vize
lés után eróltetés a vizelésre. Szúrás a csőben Tökfájás 

Légcső. Köhögés hideg ital után. Rövid, száraz kö
högés; erős köhögés, torok-szárazság és has-rázkódtatással 

Köhögés oldalszú1 ás-, fejf~jással, sok nyák, néha véTes 
nyákkiköpéssel bö mennyiségben Köhögés alatt nyomás a 
vizelöhólyagra; köhögés előtt, hörgés Sebes, rövid légzés 
~leli-szűkület, az ágyban felülésre késztetó. Oldal-szúrá
sok Vértolulás a mellbe. Tüdő-lob; oldalnyilalás Mell
vizkór 

Hát és nyak.feszesség. Kar„rángás Ránggörcsök a 
végtagokban. 

Jegyzék. Azon szerek smában méltó helyet fogbl, melyek a 
bőr-, mell-, has-vizkór ban használtatnak. Hasznos a tüdő-, vagy 
mellhártya-gyuladásban, nyulós nyákkiköpés mellett; nem külön
ben a nyákos tüdővészben is alkalmazható 

Sta1111um. 
A lélekre nézve. Komoly, rásztkórns kedély Ember

kerülés, szótalanság Nehéz kedv, sírásra való hajlam 
Alvajárás (Somnambulismus). 

A testre nézve átalában Rásztkóros méhkóros fájdal
m11k, görcsök Nehézkór-rohamok, este; ránggörcsök a 
gyermekeknél fogzás alatt.. Sorvadás. Bénulat A bán
talmak nyugalomban lépnek fel, mozgásban enyhülnek. 

Láz. Hát-borzadozás, este, szomjusággal; borzadás az 
egész testben. Égető forróság a tagokban. Legkisebb 
mozgásra, szorongó forróság. Lappangó láz; geliszta-láz 
Gyengítő izzadások 

Fej-szédülés; mintha a tá1gyak messze esnének F".i
fájás, émelygéssel Kábító nyomás, nehézség kivált a hom
lok táján Görcs-f~jfájás, mintha fejét csavarnák, összefúz
nék Fúró fejfájás Kopogó f a halántékokban. Szag
gató f kivált a hátsó fej-csontokban Szúró f a homlok 
ban, kivált köhögés alatt, vagy oly érzés mellett, mintha 
a homlokon minden kiesnék 

, Nyomó f. a szemekben; ezeknek belsó szögleteiben 
Egetö, csipdesö, viszketö szemfiijás Szemrángás. Geny
daganat a szem belső szögletében. Szempillák beragadása 
éjjel Szivárvány-látás gyertyavilágnál. 

Megrögzött arcz-fájás, nyomás főleg a járomcs011(Lau 
é szemüregben Osszehuzó f az arczcsontokban Szag-



gatás a járorncsoutlJan az alsó állig Metszó szúrás az alsó 
állban, Fájdalmas állmirígydaganat 

Rángó fog-fájás minden fogban, arczforrósággal; csak 
a szabadban enyhülő. Aly érzés, mintha a fogak hosszab
bak lennének; foginogás. 

Száj-bűz Savanyu nyálfolyás. Nehéz beszélés gyen
geség miatt. 

Torok-íájás, mintha dagadt lenne. Metsző f a nyel
deklóben; torokszárazság; kaparás; sok nyák a torokban .. 
Hörg-lob (Bronchitis).. , 

Savanyu, keserű szájiz. Emelygés, evés után; geliszta
hugyozás; ökrorrdözés; hányás, mely által epét, emésztetlen 
ételt, vért hány ki. 

Gyonun• .. nyornás ebéd elött. Gyomorgörcs, keserű bö
fögéssel, hasmenés és éhség mellett.. Nyomó, égetö, metszö 
f. a nuíjban; szúró, nyomó, összeszorító f. a lépben. 

Puffadt, érintésre f~jdalmas lias. Rásztkóros, méhkó
ros alhas-görcsök, kivált a köldök táján. Üresség érzete 
az alhashan. Csipdeso, metsz<), szúró,- vájó, sebféle f. az 
alhasban. Kor gás, bugyogás érzete az alhasban; bal olda
lában oly érnés, mintha ott sérv támadna 

Szók-szorulás; nehéz szék; vagy -- hasmenés, borza
dozással és oly érzéssel, mintha rl1ég több akarna lenni; 
hasmenés nyákürüléssel A végbélben nyomó f, viszketö 
szúrás Szalag-geliszta szülte bántalmakban. - Hiányzó 
inger a l'izeirsre, mint a hólyag érzéketleriségéböl 

Gege,.érdesség; rekedtség. Hosszadalmas hurnt. Sok 
rryák a légesöben. Enis, megrázkódtatö köhögés, este az 
ágybait Zöldes, édeses ki köpés; vagy sós izü és sárgás; 
vagy húzós, darabokban jövci ki köpés; vér köpés Köhögés 
a1att sebféle i11cll-fáj}1s, szúrás„ Titrl<>vész; légcs<i,rész. 

·lfoll-szükület, este fokvéslie11, belswrorrgással, mely 
mitLtt ruháit fel kell oldm1ia. Fuladozás fekvés vagy nie.
nésbe11. Nyomó mellfájás, mint valami tehertöl. Szúró 
f a mell bal felében, mid ön jobb olcfalrn fekszik, vagy mély 
légzetet 'eszen Sebfüle f a mellben lYiell-gy~ngeség; 
üresség érzete. M.ell-vizkór. ~ A kisdednek nem izlö, rosz 
anyatej 

Bénulati nehézség a karokban Nyomó szaggatás a 
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kmok, kezek és ujjakban Kéz-gyetrgeség, remeo-és, 1áu 
g~s ... l~éz-éget.és;, dag~nat f.Cileg ~jjel; fagy~agan~t Ujj
porbules - Szmte,n, benul~ti nehezség az a!so végtagokban 
férdcsuklás, menesben; terd-fesz Egetö forróság a ];:e
zekben Daganat a bokában este. 

. Jegyzék. Azon betegségek, melyekben e szer indikálva van, 
k:v?na.tban ezek. Ideg-bántal1nak; rángások; görcsök; nehézkór: 
lnv~lt gyermekeknél gelisztflk következtében. Hypochondria Hy
ste11a. l\1:elancholia„ Lappangó láz. Húzó, nyomó f. az arcz-csont
ba~; ideges arczfájás. Gyomor-, bél-görcs. Májbántalom. Szalag
gehszta Torok és légcsőbajok: tmokérdesség, rekedtség, köhögés 
bő nyák- vagy geny-kiköpéssel; fekélyes, nyákos légcsővész; nyá
kos görcs-füladás (astluna} Gyakmi polluti6k. Fehérfolyás sor
vaszt6 lázzal Gyengítő izzadás nappal, vagy éjjel. 

SütJ•hysagria. 
A lélekre nézve. Szomoruság, néha haragossággal; 

haragjában mindent eldob. Sirásrn való hajlam; epeke
dés. Nagy közönyösség; phlegmaticus kedély Változó 
kedély Belszorongás a jövö miatt; sebes menésben gyak
rah ·visszatek:int., 111intha valakitül fél11e. Gyenge e111lékezcí 
tehetség, annyira, mikép néhány perez mnlva nem emléke
zik az olvasott, vagy történt dolgokra 

A testre nézve átalában. R.ásztkóros, méhkóros bán
talmak Görvélyes, angolkóros bajok Köszvény; kösz
vényes csomók l\IIcrcnr, önfo1 tóztetés, harag következmé. 
nyei elleu 

Bőr és az alatti részek SörnörfC1e, száraz, kérges küM 
teg, esti viszketéssel, vakads utáni égetéssel. Sömörféle 
fekélyek Viszketeg, mint a halhától, kivált reggel, az 
egész testen Itt-ott horégetés Csomós kjiteg az egész 
testen, viszkető, égct<i. Gyakori kelések. Iztapló (Glied
schwamm) . Metszett sebek Mirígy-daganatok; keménye-
déssel is Csontgyuladás, daganat, csontszu. _ 

Nappali álmosság; éjjel el nem alhatik a sok gondolat 
miatt. Nyugtalan álom borzasztó álrnak miatt. 

Váltt\láz este egyedül csak fázásból álló; harmadnapos 
láz, siilyös (skorbut) tiineményekkel Éjfél ntáni izzadás, 
néha rothadt szagu. 
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Fej-szédülés, melynél minden körülforog, oly érzés, 
mintha az agy szét lenne tépve. Kábító fejfájás, néha fúró 
ü\jdalommal. Fejnehézség, kivált a homlokban és az orr 
fölött. Oly érzés, mi]ltha a homlokon minden kiesnék, 
mozgás, hajolásban. Osszenyomó f a fej hátsó részében; 
vagy szétpréselö f. a halántékokban Egyoldali fejfájás. 
Uresség érzete a fejben.. Nyomó f. a hátsó fejben. Szag
gató, szúró, füró f~jfájás - Külsóleg, húzó f több helyen, 
kivált nyomásra. Szaggató f; sebféle f a tető-csontban .. 
Sok viszketó pikkely (Schuppen) Varas fej Kopaszodás. 

Szem.fájás, nyomással, gyakori pislogá.sra késztető 
Csipös f a szemszögletekben. Szemlob Szempilla-gyu
ladás; csomócskák a pilla szélein. Görcsös összehuzatása 
a pilláknak Szárazság a szemben, nyomó fájdalommal 
Csípás szemek Homályos látás, mintha szeme tele volna 
vizzel. Fekete tüneményeket lát; a sötétben tűzszikrákat, 
a gyertya körül udvart 

Fid-szúrás. Küteg a föl mögött. Nehézhallás, sok 
mcrknr használata után 

Fekélyes or1•. Belsőleg varas orr. (Orr-pöfeteg.) 
Nyomó és kopogó ideges arcz-füjás, a fogaktól a fülig 

Arczcsontgyuladás, szaggató, égetö, szúró, metszö fájda
lommal. Fekélyféle arczf. Húzó f a járomcsontban. 
Szúrás, szaggatás az arc~ban Arczküteg, viszketés és 
szúrással. Ajk-fekély Allmirígy-daganat; fájdalommal 
rs Az alsó állon keménység; mintha ott csomó támadna 

Fog-föjás, arcz, vagy állmirígydaganattal. Csúzos, 
köszvényes fogfájás. Fogföjás azonnal evés, vagy hideg 
ital, vagy hideg lég beszívása után Húzó, szaggató fogfá
jás az odvas fogakban Fájdalmas, dagadt, könnyen vérzó 
foghús. Fájdalmas foghús-kinövések, fekélyek 

A szaj és nyelv tele vau hólyagcsákkal Zsebi e 
(Schwammchen) Rothadás: rnercurial szerek után is 
Fájdalmas kinövések a pofák bclsü felületén Nyálfolyás; 
véres nyál. Száraz nyelv, száraz torok; s7.Úró f a nyelv 
hegyében, a torokban Mondola-dag, kivált mercur mia~t. 

Vizeuyos sz:íjiz. Keserü vagy savanyu szájíz. Et
vágya lenne, de az ételek izét nem érzi. Ohajtja a tejet, 
a bort és csak a levesféle ételeket Kevesebbet iszik, mint 
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szok inni közönsé&esen -- Felböf(jgés, többnyire üres, 
vagy lrnpa.ro. Gehszta-lmgyozás. Okrodés reggelenkint. 
Csuklás. 

Gyomor-fájás, mintha lomhán függne le.. Nyomó f. 
mipt valami teher túl Teliség érzete, szúrás, feszülés a 
gyommban. Kenyér utáu gyomor-bántalom. 

' Has-fájás, oly érzéssel, mint összeveretés után, kivált 
h~jolásban, :ag! érinté_sre. Nyomó és feszító f, émely
gessel, uyálfolyassal Osszcpréscló f, szorongó légzéssel 
Csipdesö f, mintha hasmenése akar na lenni. Metsző f, 
haskorgássaL Szúró f a has bal oldalában, kivált kilég
zésben Gyengeség érzete a hasban, mintha le akarna sza
kadui. Hasko1gás; sok szél; fölakadt szelek. Szúró f: az 
ölben, kivált légzés alatt, vagy nyomásra. Lágyékrnirígy
daganat. Lágyék-sérv, mechanikai ok után is .. 

S_zék-szomlás; kemény szék; sok bajjal járó székkté
tel, nuntha a végbél össze lcune füzve. l\foo-clözö hasmet-

' ' 1 ó szcs utan pn m szék, fejborzctdással ürülés alatt és erólte-
téssel Ifosrncllés metszó hasf{\jdalormnal Vér hasféle ür li
lé~ck, eröltcté.s és mctszó hasüíjda.loumrnl Székletétellel 
sok szél-meuct Szék utáu is eröltctés a széki e Véabél-. b 

vi,;zkcteg; nyomó f a. végbélbe11, ülésben 
Felalrndozó vizelés. Igen csekély vizelés Gyakori 

késztetés a vizelésre, csekély ürüléssd Fájdalmas vizelés 
Vagy - ho vizelés. Akaratdleni vizelés Vizelés alu.t.t 
égetö f. 

A terii-11emző-1•:'szehe nézve S7.úró f az elő bőrben; 
viszkctö, uedvet eresztö, puha kiuövések Fügölyök. A 
b~l t?kbeu nyomó f, mcnéshen Tök-gyuladús Bugyo
gas crzete a tökzsaeskó~a11 -- Igen uagy ösztön az elhá
lásra; késóbb semmi. Eji ercctiók; pollutiók; ezek után 
nagy laukadtság fölcg a karokban; elhálás utfo pedig mell
szűkület. - Fájdalmas érzékenység a nöi ucrnzö részek
ben, ülésben; szorító f, valamint a méhhüvclyben is .. Szúró 
viszketés, esipö f a szeméremtcstben Érintésre sebféle 
fájdalmat okozó, különben csipö hólyagok a szernéremajlrn
kon. Petefészck-gyuladás. Méh-rák. 

Légcső.. Gége-érdesség (Rauhheit) sok beszélés után 
Rekedtség Sok nyák a gégében, légcsii és mellben.. ln-
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ger a köhögési e, köhögés csak nappal. Er ós köhögés sok 
nyulós nyák-kiköpéssel, este lefekvéskor Köhögés geny
féle kiköpéssel éjjel Vér-kiköpés. Köhögésben mellfájás. 
. llell-nyomás, nehézség, ülésben; járásban enyhül<i 

Osszelmzó mellszornngás és nagy nyngtalanság a mellben. 
Szúró f. a mellben kivált légzés vagy fölfelé menésben. 
Sebféle és fekélyféle mellföjás Szivdpbogás, csekély 
mozgás, vagy elmeer ültetés után; szintén délutáni álom 
után, vagy zene-hallásra. Sziv-pöfeteg (Polyp) 

Kereszt-fájás, mint emelés után, vagy mintha összeve
retett volna, kitünöleg nyugalomban Kercsztf, mid ön az 
ülésböl kel fel, vagy az ágyban megfordul Szúró f. a hát
ban. Csúzos nyak-f., foszüléssel Gerinczagy-sorvadás 
Nyak- és hónalymirígy-daganatok Nyak-gyengeség, ne
héz foj, ülés!Jcn clure csú foj 

Olyföle f a karokban, mintha l1 hús elvált volna a 
csonttól Csontf. a karokban, mozgásban Szaggató, húzó 
f. a karokban, kezek és ujjakban. Köszvényes csomók az 
ujjak ízület.én. Görcs-ráng{1.sok az ujjakba.u. Sö111ör- a 
kézen. 

Csi11-f, rnint genycdés kezdetén, kopogó föjdalommaL 
Csip-feszesség. Csip-kösz> ény. Nagy gye11geség a lábszá
rnkban, a térdben. Húzó szúrús a térdben. Húzó és szag
gató f. a szúrakba!1 és a lábcsontokban. Sark-daganat; láb
csont-daganat Egetö viszketés a nagy ujjban, mint fa-
g·yásban 'Tiszl{etö sön1ö1 a lábszárak:on„ 

. J"gyzCk. Azon köriihnén)ck és betegségek, inelyekben e szer 
indikálva van, ki' onatban ezek„ Szo111or, aggodalo1n, gyöt1 elen1, 
- ne1n különben nngy adagban bevett inercu1iaJ-szc1ck következté
ben fqjlődött b~íntahna.k. ICöszvény, köszvényes cson1ók jelenlété
ben, \Tiszkctő, éget(), c1So1n6s bór-küteg. Száia.z, va1~s sö1nö1; 
ne<lYes, genyed<J sö1nör. Genyc<lö rüh„ J\ícrcuiial-fekélyek„ Süly 
(Sko1 but), ilyfélc fckéiyek Vadhús.. Gön ély-, angol-kó1.. He
veny és idült csont.lob; csont.-::ztL Egyoldali bénuJatok. Eltompult 
tapint~l.si érzet az ujjak hegyeiben, - E,ejviszkcteg; szá1a.z ótva1 
Görvélycs, kösz,-énycs szcn1-lob, - hó nyUkclválusztással; sze1n-· 
pil1a--gö1cs; honu\1) os látás; kezdd fekete hályog. Fogfüj.ás légbe
szi1-ás, C'i és, hideg ital után; é1 intésre fájdalnu1s odvas fogak,. J?og
hús-dag; 1-é1ző, fCkélyes fűghűs; sápadt, fehéres foghús; skoTbut; 
szájhólyagcsúk és fekélyek; f?ijdaln1as kinö' ések a pofák belső ié-
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szében; mercurialis nyálfülyás; a n1ondolák túltengése. Ideges 
aiczfájás a fogaktól a fülig terjedő.. On-fekélyek Ajk-fekélyek 
Golyva.. Gerinczagy-·sorvadás .. Petefészek-lob .. 

Stramonium. 
A lélekre nézve. Melancholia; nagy szomoruság, ha

lálfélelemmel, sirással, kivált este az ágyban Minden cse
kélység miatt felingerül, vigasztalhatlan.. Vagy -- vál
tozó kedély; sir és késöbb fenhangon nevet; morog, kiabál 
Fékezhetlen dühösség; gyilkolni, harapni, ütni, lökni akar .. 
Viziszony (Hydrophobie) A sötétség, a magány kellemet
lenül hat lelkületére; azért világosságot, társaságot keres. 
Őszi ( aeq uinoctialis) időszakban kedély-állapota legroszabb. 
Ijesztő, néha csodálatos phantasiák. Elmezavar; sok bt;szé
lés, felijedés, szemtelenség, vagy vallásosság jeleivel.. Ejjel 
kiugrik ágyából; igen sokat össze-vissza beszél, néha buja 
kifejezései varrnak; vagy letérdel, kiabál, anyját, vagy ba
rátját magához szorí~ja. Gesticulál, nevet, tánczol, ezer 
képzelődéssel foglalkozik. Delirál, sat.. Rezgörj (Saufer
wahnsirm), midón sz:tl.J:td perczeiben kéri a kfüiil!evőket, 
hogy tartsák öt, mert fél a leeséstöl. 

A testre nézve átalában. Görcsös fájdalmak az iz
mokban és tagok izületeiben. Oly érzés, mintha a tagok 
el lennének válva a többi testtől Hemzsegés a tagokban 
Lassu kinyujtása és gör bé11 összchuzatása a tagoknak. Kü
lönféle görcs-1 ohamok, i,iedés után is. Görcsmerevedés. 
A testnek gcircsös hajolása, hátra. Tag-zsugor és fesz . 
Az egész test rnervengése (catalepsia) Vid-táncz. Görcs
rángások, idószakonkint; vagy érintés, fönyes tárgyak (tü
kör, víz) látása által eloidézhctók. Nehézkór-rohamok, ön
tudat mellett. Aléltság (rij ulás} Tag-remegés Bénula
tok, guta után is; egyoldali bénulatok. 

Hemzsegés a Illír alatt.. Elnyomott izzadás Kütegek. 
Kanyaró, szornngó félrebeszéléssel Pet6csck Csomócs
kák Hólyagok Fakadékok 

Mély álom, horkolás, kiabálással.. Káb;ilt álom, mely
böl ha felébred, szemei elhomályosodnak, f<jJe zavart Vagy 
- nyugtalan álom, lármával ébred fel.. 

28" 



li1z. Átalános test borzadás és iángások; fázás az 
egész testben, de kivált a tagokban., Hideg végtagok, me
leg arcz. Forróság, belszorougással, arczpirnsság, szomj 
és hányás mellett. Ideg-láz. Forró láz. Gyakori izzadás 

Fe,i-kábulás; szédelgés Fejf~jás, homályos látás, ne
hézhallássaL Kopogó f a fejtetöben, ájulással. Vértolu
lás, fon ósággal Agy-vizkór. Görcsös fej rángások 

Nyomó f. a szemek és pillá~ban.. Dagadt, vörös sze
mek Fekélyes pilla-szélek Eji összeragadása a pillák
nak Könyezés. Fénylő, me1 ev szemek Görcsös össze
huzatása a pilláknak; pilla-bénulat Homályos látás Ide
iglenes1 rövid idoig tartó vakság Rövidlátás Duplalá
tás. Osszefutó betűk olvasásban.. Csalékony látás; a tár
g) akat görbéknek, szineseknek látja .. 

F1il-bántalom; rnindkettöböl szelek tolulnak ki Csa
lékony hallás; siketség 

Eltorzitott arcz-vonások I>i1ot1 arcz, inerev sze1r1elc 
Duzzadt :11 ez, mint a vé1tolulástól Ideges arcz-füjás Re
rnegci ajkak, kezek és lábak Ajk és nyelv-szárazság Da
gadt, kékel-3 ajk, iuel,y1HJk közepe t~íjá11 s{Lrga esik .huzódik 
Sz{ij-gö1 biilés. Hidegség éizde az alsó állban. Üsszeszo
l ító f ·az állhan Fogcsikorgatás, borzaclás8ltl Kopogó 
fogföjás, oly éizéosel, rniotha :1 fogak ki akarnának esni .. 

.::0 ! o I 1 ' ' ül ' ' 0 ti ' 0 

~Z:tJ- cs n,ye \ ;;~arazsag. y e1 zes, i11111 1a a sza;J 
egéoz belseje sehhcdt, nyers lmrne Nyálfolyás; gyakoii 
köpkö<lés; véres hab a szl\j eldtt; sok nyúlós uyák a száj
ban. Nyelvdagrn1at, Hlrnyira, hogy egy része kicsügg 
Nyelv-remegés, midiin kiuyujtja; nyclvbé1mlat Igen ne
héz beszélés; hebegés; alig tjtlwt ki egy szót; söt épen 
nem szóllrnt. Gör·esö,"'ll összefüzött nyelcsö Nehéz nye
lés, szúiás a oyekleklöhcll, vagy nyomás az álhuirígybcn. 

Rosz ~z:íjiz, rniut a szalma, vagy a homok Keserű 
szájíz. Az ételek fölalrndriak a 11yeldeklöbeu, fuladús félel
mével. Mincleu ital és folyadéktól föl és undorodik, néha 
görcsös mozgások közt. Felböfögés és habos száj. Émely
gés, sós izü ny,Ufol) lÍs'11l Hányásra. való késztetés, uyál
folyással. Hányás; savanyu izii, néha zöldes szinti nyákot 
háu)T ki Epc-hd.JJ)1ás I-1á,11)r:l,:::: alatt rá.ng·ások ~l tngOkhan 
C8UkMs; görcscsuklás. 

1 

i3i 

Gyomor-fájás, csipdesésseL Nyomó f a gyomorbau; 
Hagy bel-szorongás Gyomor-lob. 

Has-fájás, korgással, hasmenéssel és vizenyös hányás
sal Oly érzés, rnintlrn a has (lngaclt lenne; érintésre na
gyobb f Üsszeveretés érzete a lrnsban, mozgásban. Szag
gaM f., mintha a köldököt kiszaggatnák Méhkóros alhas
görcsök I.(tgy·ék-1nirígy-daganat 

Szék-szo1·nlás; -vagy ~ büdös iir iilések I-Iasn1enés, 
koraással Alndt vér-menet a véO'bélhöl Fekete székle-o ~ / 
tételek 

Elnyomoti 1 izelés G:y a kori késztetés után cscppen-
kénti vizelés Akarntelleni vizelés 

A förfi-nemző-részekre nézve. Felizgatott nemi ösztön; 
vagy - impotentia. A rniknél, n\rfolyás, húzó f,~jdnlom-
rnal a has és az n.lsó végtn,gokbnn Fekete vér-n1cnet. 

J,égcsií és m~ll. Nehéz, solrnjtozó légzés Fuladozás 
Összefiizii rnellszorongás. l\follgörcs méhkóros rniknél. 
Giircs a mell-izmokban. Oly érzés, mintha a mellben va
lami meo{oulnlna Icleo-es ti\cl<igvnlndás. n ,""J .J 

IIüzó, szaggat.<> f n hát ós keresztbe11. Htl.trn. g'ör·hiilü 
l1(tt. Rúngá.sok. -n karol1l1a11. A kezeknek kiesavartlsa (gö1 -
csök által) Szorító f a kezekben. Az ujjak elhalása 

Lökü rángások " l:íbsz:Íl'ald)an és ezeknek befelé húia
tá~a. I.úb-csuklá.s. Összeh11zö szorítás a l{ibnkban. l„á.b-

, , t, rerneges; ege es 
Je•yzék l<lcu-.La1· okba.n Hí u·)· ()u·y::;.ze1. Ide ta1 toznak: a zson-

e o • e" t:i. 'b ' gos, itb1gó, 'egyes görcs()k, n1e1yeket innnk:Lin 2-(1ik kötete eu 1~·-
irta1n. Szélütés nfaLni, egyoldali bénn1atok Az eg:yes tagok be
nula.tai Aléltság. TyphnR, bizonyos köriihnényekben EJine-be~ 
tegségek: o·ye11nekáo·yas nók, \aO"y iszákosok őriiltsége, va.IlAsheh 

"' "'· " 1· F ·1 'b 1 . őrültség, vagy i.iedés után., Méh-düh„ Melancl,10 1:1· ~~{a u tsag, 
szédelgés„ Felsó sze1npilla-bénulat; összehnzo p1Ha-goxcs; dupla 
látá.s; ~ji, vagy napi vakság; honuí.lyos látás; kezdú fekete hál~og. 
Ideges aiczfájá.s„ Nyelv .. bénulat. Nyeidek-görcs. ~6Iyag-be1~u
lat. l\fell-görcs; gö1cs-fnlndii-R (Asth111a) Ideges- ger1nczn.g,J-ban
t.nlmnk 

Stronti11na. 
Áta lában: szagg>ttó fájdalmak 

iziiletc kbcn, kiilönösen este, éjj"l 
a tagokban, kivált az 
EO')'Olclali bántalmak ,., 
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különösen a test jobb részében Ugy tetszik, mintha a 
csontok velőjében fészkelnének a f~jdalmak. · Csontkinö
vések, kivált az alsó lábszáron. Szabadban, midőn a nap 
melegen süt, szintén melegben átalában, legjobban érzi 
magát. Bénulati gyengeség a tagokban kivált a jobb olda
lon; tagjait nem mozdíthatja.. Gyengeség mellett tagrán
gások, este.. Remegés a tagokban, Elsoványodás. 

Bőr-feszülés, több helyen, este, az ágyban-fekvésben. 
Testrángás, felijedezés, alig hogy elalszik Gyakori 

fölébredés, száraz köhögés miatt. 
R;eggel, este fázás, Az orrból és szájból jövó forró

ság. Eji száraz forróság. :B;ji izzadás. A fej és a test felső 
részében érezhetó borzadozás, fázás. 

Fej-kábnlás, mint sok borivás utá!l Fejnehézség, áta·
.. János kellemetlen érzéssel. Nyomó f. a homlokban, mintha 
itt minden ki akarna nyomulni.. Préselü f a fej hátsó ré
szében, vagy a homlokban, kivált pedig a szemüregben, 
Feszító f. a fejtetötöl a folsü állig. Szaggató f. a fej hátsó 
részének jobb oldalában; a homlok közepén, Szúró f a 
hornlo~, halántékok, a fejtöben. Itt-ott lökö f: Fejforró„ 
ság. Egetés a homlokban .. - Külsöleg, feszíto f, 

Nyomó f a szemben. Égetö f. mcgeröltetés után. 
Szempillarángás. Szemgyengeség. Szemszikrázás; zöld 
foltok a szem előtt, midön kézimunkfiját letéve, fölfelé néz, 
vagy pedig sötétségben. 

A bal fülben szúró f Szaggató f a jobb fülben, fü
rással. 

Vörös küteg az orron, érintésre vérzö, Orrfuvásban 
vérdarabok jönnek az orrából. 

, Jtgetö ;;rcz-forróság, i;eggelt~l délig növekedö, Szag
gato arcz f.. Szaggatás, furás a Járomcsontban. Rángás a 
felső ajkban; fájdalmas küteg; csomócska a száj-szöo-leten 

Fog-fájás, rángással, Szaggató f a metszüfogak gvö
ke!ben, Szúró f. Igen heves fogfájás, megelözö nyáÍfo
lyassal. A metszö fogak húsa dagadt, érintésre fájdalmas,. 

Eltompult érzés a szájban. Szájszárazság 'Szájbüz 
T~rokszár.~zság, gyuladás; ne!:éz nyelés. Olyféle szájiz, 
mrntha földet vett volna szaJába, Nagy szomj, kivált 
sörre. Csak fekete kenyérre van étvágya; húst nem ehe-
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tik U ics felböfögés. I~melygés, égeti\ arczforróság ér
zetével 

Gyo1Hor-1131on1ás, i11e11ésbe11 k.ezclő; felböfögés, vagy 
c·vés utá11 cny11iiló, <le is1nét 1;-isszatérö, teliség érzetével 
a h~sban Szúró f majd u jobb, majd a bal oldalon 
Metszó f 

'llas-fajás a köldök köiül Puffadt, teszes has.. Metsző 
has f. hasmenéssel és fözással. Haskorgás Ebéd után 
oly érzés a jobb lágyékban, mintha s?rv ak~rna~ támadni 

Keméuy, csomós szél;, mint a Jnhgane, Hasmenés 
erőltetéssel, sárga vizfor ma; fehér, kásás ürülések. Szék 
utá11 fázás és n1etszó f rL 11asban \T ég bél-égetés; összel1u_zö 
f. - Arnmoniacalis szagu vizelet 

Ucll-szükület Üsszehuzó, gö1 csös t a melibeIJ Mell
nyomás; szúrás -- Külsülcg, fájdalom a. mellcsontban 
érintésre 

Szaggató f. " karul;, kezek és njjakban Bénulati zsib
badás a karok és kezekben 

Béuulati húzás a Jabsz:írakbau ; csontkinövés az alsó 
la'bsZá.ron · ráno'ÚS · szao·o·utás n lttbszára.k, térd és lcezel{_ben 

Cl ' 5 ' be> • 
is Térd-föjdalom. Lúbikra-jóghiclegség Lábhrdegség 
vagyr ~ ég·etés I,A1Jflnga11at. 

Sulplrnr. 
A lélekre nézve j\folancholia, kétségbeeséssel, lelki 

üdve miatt. Leverettség. Siránkozás, néha nevetéssel fel
váltva Vigasztalhatlanság, lelkiismereti fur dalások l:é
lénlcséu · ijedezés. Hevesség; ingerlékenység; haragossa.g 
Semmf'l~edv u munkám Kelle1netlen hirre, fázás, mely 
egész éjjel ta;·t, ha 1;1i_n~j[trt meleg_ ~g~bm;- feks;il~ is .. ~ a~y 
hajlam a phrlosophrm es theologrn1 abrand0Ms1 a M~g
iögzött eszmék (fixa ideák), Szembetl\nö feledéke11ys~g 
Elmezavar, oly képzelödéssel, mintha legszeb~ tárgyak brr
tokában lenne és fölöslegesen bövelkednék mrnderrnel 

A testre 11ézve átalában Görvélyes, angolkóros bár~
talmak · csont-daO'anatok; csontszu; csont-görbülések; mr-

' b e l , r" "d l k ' "'k rígy-daganatok súzos, <öszven~es i<LJ .a ~1ia ,!, szo _o 
köszvény; szúró fájdalmak, foszesseggel, krvalt emel F1-
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czamodási í.; régi f, zúzatás után Szaggató, húzó f Eme
lés utáni bajok. Merem, china okozta szenvedelmek Meg" 
hülés (kivált nedves ideiben, vizben) következményei.. Sze
szes italok, kávé mértékletlen éhezete sziilte betegségek 
Vizkóros daganatok A kiilmcleg enyhülést, a hideg rn
szabbulást okoz. Legtöbb bántalom nyugalomban lép 
fel; menésben, vagy a betegrész mozgatása által elmulik 
Bal oldali bántalmai~. A beszéd igen rnegerülteti és föj
dalmakat okoz Ifa1lam a mcghiilésre; idöváltozáskor na
gyobb fájdalmak Vérforrongás. Nagy nyugtalanság. 
Göres-1á.11gri.solc Nchézkór, (ijedés 11t~i11 is), inintha egé1 
futna hátán. Méh kóros görcsök; focrzás nJntti !!Örcsök a 
kisdedeknél Elsovánvodás kivált ~örvél3,es ";·;errnekck-

'.; ' b b.J 
né!. Ideges gycngeseg Ajnhís Dénnlatok 

Bőr-viszketeg, ~jjel leginkább, vagy 1 cggel fölébredés
kor. Slrnrlátfélc v1szketö kiiteg az <·gész testen Hirnlci
féle, vagy 1 ühféle kii kg 01 bán ez. Barna, s{u ga foltok 
Anyajegy Száraz, vaPas vagy pikkelyes sömör Szemölcs 
Felrepedezett búr. Vastag, kemény bür; szarvforma ki
növések Vérfoltok Börgenyedés Sebhedt b1i1· a kisde
deknél Genycdésbe ment tömlüs <lagarrntok Kelések 
Fagy<laganatok Kii1myen vérz1j fokélyek; sipolyok; vad
hús Mirígy-dag, gyuladás, genyedés, keményedés Mi
rígy·csomök a testen, kiv{t!t a mellen. Nyirk·-daganatok 
Vértapló (Blntschwamm). Golyva. Csont-bántaJrnak 
Sárgaság Sáp-kör. Vízkör; kivált bür- vagy has-vizkö1. 
Csúzos, kiiszvényes daganatok \T érér-csomök Köröm
bántalmak. 

Legyüzhetlen álom nappal, kivált déluüln Jtji álmat
lanság; vagy - igen hosszu álom. Szorongó, ijesztó ál
mok; álomban rángások a tagokban; mihelyt bezárja sze
meit, azonnal különféle képeket lát Mell-foi"too·atá.s álom-
\ A] . , ' ' " Jan V~)[lI as. 

Láz. Fázékonyság, szomj nélkül. Fázás éjjel szom
jusággal Esténkénti láz, elöhb fázás; ez után. fdrróság, 
szon~jnsággal, vagy e nélkül. Gelisztaláz Munk" közben 
nagy izz>tdás; vagy éjjel az ágyban. 

Fej-kábulás.. Fejnehézség, eszméletlenséo hajol:\sban 
Széclelgési rolrnrnok, kivált iilésbcn, de egyél;Jrnr 
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föjás, émelygéssel Minden lépésre táj a f~je É;ji fojfajá
sok. Teliség érzete Nyomó f. a homlok táján, feszítő 
f~jdalommal az agy hall, minden elmeer ültetés után. Oly 
érzés, mintlm abroncs szorítaná a fojct Kinyomó f. a ha
l{mtékokban SzétTepesztü f Idiiszakonkint (hetenkint) 
i11cgje1e11<j fejf, n)ro1nás, szaggatással _ Húzó, szaggató, 
szMó feJ'f Ko1ioo-ás, buo-voo·ás érzete a foJ'ben, foiförróság , b ő.; D ' J 

és vértoiulással Fejzúgás. Szabadban a f~jdalmak áta
lában nagyobbak; a szobában türhetohbek -- Kiilsoleg: 
fojhiclegség; viszketés; kiitf,g; nedvet eresztli, biidös varak 
Nagy fej a gyeTmekeknél 'A Ji,1j-gyökök érintésre fö.jdal-
1nnsnk J(opnszudá~. 

Sze1n-fiijú.~ 1 1niJJtha ídt:gen tesf e::;ett volna a szen1be 
Nyom<\ f ki1>últ nmllka alatt; vagy este NehC:zség, vagy 
sZ1ír;Ís érzete. ()lJ' érzés, n1intha a sze111ek: k:önyezné11ek 
".'-\.. gyertya.világot' \; ör ös ka.riká11a k nézi Sze111viszk:etési 
csip1te(lés, égeté~. Gör\rélyes) vag,y hurntos, vagy k:öszvé.-
1rves sz;en1a}111la.dás J(Hteu, cson1öc:,kák a S/.:l-:n1pill{t11, f(-; .. 

,, ö. ö s 
kélyes szempillák I-Iólyngcsák a kiirthártyán. zaru· 
ho1nály, foltok, fekélyek .Sziil ke hályog. .Szemreme_gés 
Szc1n-szára:r.ság 1\ünyezé.s. Csipús szernek. Szen1p1lla.
rángás J\ vjlá.gossligot 110111 tll.ri.í szen1ek. (;.'yengc lútás i 
kezdü fekete: hályog (all1>111rcrnis). Homályos látás. ~sa
lékony látás; sárgúnn.k, vagy sokkal távolabbnak lát<Ja a 
tá1gyat, n1int n,inind n valódi t:í·volságn . 

1 
.• 

Fiil-szaggatás. Húzó, szúró fülf Egetö fülfájás 
Csapkodás érzelme, mint a viztöl Geuyfölyás a fülböl 
Tompa hallás. Orrdugulás, mint a fülbe tolult vértöl 
Zl1gús, lnígás, {'scngés n fülben :B„i:iltdrnirígy-daganat 
és sz1ír ás. 

Orr-<lag és gyubd,\s, kivált az 01·r;iegy gyuladt. . V_a
rns orr· száraz orrfekél)' Onclugulas; ha egyoldali rs. 

' ' ' , 1 f' l ' Onszátnzság Egetü, vizenyos, vagy vér cs nya no yas 
Orr-rák Orr-vérzés Olyföle szag, mint rn\thánál, vagy 
millt a megégetett szarvtÓl Tompa sznglús; vagy -~ túl-
, 'k l' erze eny szag as. ' 

Sá1~adt arcz, miut hosszabb betegség után Vörös, 
forró mez, viiriis foltokkal.. Arcz-dag, szúró föjrlt\lomrnal 
Véirös, durva nrczhiir Hosszuclalmas nrczki\teg Sok pat. 

1 
1 
1 

1 
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fanás a homlokon. Szeplök Fekete izzlikak (Mitesser, 
alme punctata} Fei'var.. Olv érzés mintha az arczbőr 
1 1 

. . ' , 
~.att ndeg vi~zel öntötték volna meg .. - Durva, száraz, 
fo~repedezett a,Jkak Ajk-remegés, -rángás. Ajk-égetés. 
A~~-dag Májfoltok a felsü \\jkon Varns ajk Ajk-rák 
FaJdalmas ~üteg az állon Allmirígy-daganat 

Fo~-fáJáS a szabadban és légvonalban. Szaggató, húzó 
± a fogakban, meleg által hevesebb Sdnó, lökő f az od
;~s fog~.~ban is, a/ejbeu is érezhetó.. Égetö fúrás. Esti, 
CJ; fogfa,Jas Oly crzés, mintha a fogak hosszabbak, vagy 
>'"asot.t~k„lennének1 vagy inognának. Kopogó fájdalommal 
osszekotott foghus-dag; foghús-vérzés Barna nyákkal 
bevont ~oga~ Az egyik zápfogból savanyus nedv szivárog. 

SzaJ-Szarazság reggel, szomjusággal. Nyálfolvás, mer„ 
cur következtében, vagy lázas rohamokbm; V é'res nyál. 
Ros_z sza.g a szájból, ebéd után is Száj- és nyelv-égetés .. 
SzáJhólyagcsák a gyermekeknél Sz:íj-rothadás Zsebre 
(Schwammchen): mercmial szerek utá11 is. Szájbilr-le
hámlás.. Vizrák (Wasserkrebs) 

'l'o~·ok-föj:ís, iires nyelésben, 111int.lrn.<h1'ah lnlst 11yelne, 
va_gy rnmtha a nyelcsap hosszabb lenne. Nyomó f, mintha 
czovek lenne a torokban; vagy mintha a torok dngaclt 
lenne. Nyelés alatt oly f mintha. a torok szük volna· 

' ' . ' ' ' szuró f. Egetü f a nyeldeklöben 11yelvfonóságo·al Hai-
'l ' , ' b <J sza -erzes a torokban Torok-gyuladás; vörös, dagadt 

rnondolák és 11yelcsap Oly érzé.s, miutlm a nyelcsap hosz
s~abb lenne, (leesése a nyelcsapnak} To10k-kapa1ás, ha
rncsolással. Torok-szárazság. Gyakori nyák-kiköpés 

Kovászföle, tapadozó sz:íjiz; réz-iz; rnthadt iz kivált 
reggel folébrccléskor, vagy édeses szájiz Ebéd előtt kel
lemetlen, und~TÍtó szájiz. Savanyu iz egész nap, vagy reg
~~! ~{eserü 1z Az ételek nem izlenek; a mit eszik oly 
rzu, mmt a rohadt fa Vagy -- rendkivüli étvágy. Külö
nös vágy a czukorrn, vagy -- undor az édességektől. Gyo
morromlat savanyu eledelek után. A húst fekete kenye
ret, a tejet és zsírosat nem eheti.. Állandó szomjuság, 
kivált a sörre; éji szomj. A sör vérpezsgést okoz. Gyenge 
emésztó '.el;etség. , Evés után 111ellszorongás, ~yomor-nyo
más, -tehseg, fözc,konyság -- Ures, vagy étehzii böfögés. 

' ) 

1 

1 
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Jtgetó, savanyu, felböfögés Rosz szagu böfögés, éjjel 
Gyomorégés Emelygés reggel, ebéd vagy kocsizás után 
Geliszta-hugyozás Hányás, reggel vagy este; ételhányás 
Keserü, savanyu hányás, hideg verejtékkel Fekete há
nyás. V é1 hányás 

. :i;~rintésre érzékeny gyomor. Ny01rnl f. a gyomorban, 
evés után Teliség, nehézség érzet. Osszehuzó görcsf, 
azonnal evés után, vagy este, éjjel. Szúró, égető, vájó f. 
Gyomor-dag Hidegség, vagy - égetés érzete Kopogó 
f. ájulás érzetével.. 

Mindkét r{uzt-bau scbfele f,, érintésre Nyomó, fe
szítő, de leginkúbb szúró f.. a májban. Hosszadalmas máj
gyula.dás, clagnimt, keményedés Nehézség érzete a lép 
t~ján, mint valami csomót.ól 

Has-fájás, azo1111al evés, vag,y ivn.s után. Feszes, da
gadt has. Nehézség érzete a hasban, mint valami csomó
tól, összegörnyedés által enyhülő. A has felsó részében 
nyomó f Szaggató, kölilrnféle f. kivált éjjel, vagy az 
aranyért.ül. Csipdcs<i, metsz<\ lrnst Szúró f kivált a has 
bal oldaláli:rn, menés, légzés aln.tt hevesebb. Sebféle f 
Vérpangás az alhasball Has-vízkór. Lágyék-sérv; sérv
kiszorulás; lágyékmirígy-clag; genyeclés Fela.kadt szelek, 
a has bal oldalábarr nyomó fájást okozók Hasmorgás, 
korgás A hasizmok, tapintásra fájdalmasrrk 

Hosszadalmas székszorulás, a szoptatóknál is Cso
mós, kemény szék letétel; has,,w.lan erőltetés a székre 
Vagy - vizenyós, nyákos hasmenés. Zöld, yéres és nyá
kos hasmenések a gyermekeknél, sír ássaJ Eji vérhasféle 
ürülések, hasfájással, eröltetéssel Savanyuszagu hasme
nések Emésztetlen szék Akarat.elleni ürülések Gelisz
tahasmenés; szalag-geliszta Végbélszakadás, kemény szék 
követker,tébcn. Viszketés, égetés, szúrás a végbélben 
Végbéldag, sebhedtség Aranyeres csomók 

Vizelet-rekedés; csekély vizelés. Eiöltetés a vizelésre; 
a vizelet csak cseppenkint megyen nagy fájdalommal, ége
t,éssel; vérvizelés Gyakori, sürgős, akaratelleni vizelés 
Eji vizelés álomban Nyákfolyás a csőből Szaggató, 
metsz<l, égető, szúró f a esöben. Gyula.dás a. csö-nyilásnál, 

i 

" ' 
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Szorító f. a vesékben; nyomó f. a hólyagban, Hólyag
nranyér Hólyag-takár (Blasenkatarr h) 

A férfi-nemző-részekre nézve. Sebhedtség a czombok 
közt A nemző-részek büdös iz"1clása.. Szú1ó f .. az elöbör 
és makkban Genyedzó dag az elubór és makkon Takár; 
utólagos taká1 Elühtir-gyulaclás, daganat, szoruh'is (phi
mosis) Tök-dag Yizkórns tök-dag. Felizgatott nemi 
ösztön: vagy - cs1Ckély ösztön az elhálásm Pollutiók 
- :"<yomó f. a női nernzu-részekben. Vértolulás a méh 
fB1é Szen1é1e1ntcst-viszketés, égetés, sebhedtség. Sze-· 
mételllajk-gyulaclás. Elnyomott, vagy csekély höszám; 
ncrn kiilö11ben -~ ig'eH kora és el'Us tisztul{ts, Hószá.111 
elutt fojfájás, szeméremtest-viszketeg Hószúm elutt vagy 
alatt or 1·\r~rzés. Thiagta.lanság, e1·üs tiszt11lás 1nellett 
Abortus Súrg{tE', n:yákos, fGlevó, esipös fehérfol.Jrás, néha 
megeliizó metszéssel az alhasba.n. A terhes nöknél eriis 
szívdobogás, arczfórróság· azon idUszak:ban, inidcin a gyer
u1ck első inozdulatait é1 zik _E1nlö-g,yulad_á.s; c1aganat; 
keménység, szúrö füjdalommal. Csecsbimbó-viszketeg 
En1ld-rc:-ík 

1 ' " 'l' 1 ' ' ' l ' '! 'l d 1 ,egcso. oro {-sza1 az:-i:agi er( csseg· l\ e .Y' urva 1aug, 
nedves idöbcu I-lul'llt Tüclühurut (Lungenlrntm rh) Csik
landozás a torokban, köhögésre ingerlii. Köhiigés, mell
fr\jdalom, szúr ássa], a fejben is. Köhögés, fojtogatással, a 
mellnek görcsös összehnzatásoí val Fulasztö köhögé.s a 
gyermekeknél. Sz:fraz köhögés, leginkább este, éjjel, fek
vésben. Köhögés, vastag nyák-kiköpéssel, nyomó, sebféle 
mellfájdalommaL Nehezen sz>rkarlozri, fehér, vagy sárga 
kiköpés; écleses, biidös sárgazöld kiköpés. Véres geny
kiköpés Vérköpés, lázas mozgalmaklrnl Fekélyes tüdö
''ész F\~lakndoz6 lég7,és besh6<llicn is. Nehéz légzés; rövid, 
sebes légzés iVIell-szükiilet; fulcloklási 10h:rmok, föleg ~jjel 
Fütyülö, sípoló, se1czegü, hor kolö légzés. Légzés alatt szú
rás a hát és keresztben. 

Dlell-föjás, emelés után F~jdalorn a. mell oldalában, 
midön megfordul az ágyban, oly érzéssel, mintha valami 
a mellben elóre esnék A mell hal oldalában fájdalmas 
szorongás; oldaJt nem fekhetik Mell-nyomás, -nehézség, 
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-teliség. Nyomó f a rnellcsontbarJ, köhögés, ásitozás, 
tüsszentés alatt. Szúró f. a mellcsont, vagy a mellben, 
vagy csak a mell bal olclal>llian, a háton keresztül, mély 
légzés, köhögés alatt, vagy ha karját felemeli. ]\follgörcsök 
Mell:gyengeség, kivált beszélésben; éneklésben könnyen 
kifáradó mell. Hiclegséa, vaa:v - éo·etés a mellben az 

~ ~J 0 ' 

arczlfan is érezhető. Elhanyagolt tüdogyulaclás, vagy 
ennek következtében mellfájás Tüdö-májasoclás (Hepati-
satio) Vértolulás a mell és szív felé. Gyakran látható, 
erös szivdobogás. Oly érzés, mintha a szív nagyobb lenne. 
- Külsöleg; a nóknél emlóg_ynladás; or bán ez.. Csecs
bimbó-viszketés, sebhedtség; repedezés égetö fájdalommal 
Emlökeményeclés; rák 

Ket•eszt-fájás menésben, vagy miclön az ülésLől felkel 
Hátföjás, kézi munkák után. Szúrás a vállapoczka, hát 
és keresztben, folakaclozó légzéssel. Csúzos szaggatás. 
Húzó, égetö f a hát, kereszt, nyakba.n, feszesseggel An
golkó1 szülte hátgcrincx-giil biilés.. Ge1inczagy-sorvadás 
Sömör a nyakon Nyaknrirígy-dagamtt Hríllalymirígy-
daganat, ge1ryedé8 l~ii(lös iz%adá~ a liónalyba11 

Szúró, szaggató, húzó f a vállak, ka.i·ok, kezek izmai 
és iziileteiben. Osszcsz01 ító f., éjjel I-Icmzsegés a karok
ban és ujjak hegyeibeu. Kardaganat. Karcsont-dagaHat 
Vörös, éget() foltok: a karokon, 1nost1:::1 11tán. J:i'esze8ség a 
kezek és ujjak izületeiben. Kézremegés, iinorn munkák 
mellett. Akaiatelleni lrnpkoclús, fogclozás a kezekkel 
Kemény, <lurva, fö!tcpedczett brir a kezeken.. Fagydaga
natok az ujjakon Vastag, fönyes ujj-daganat. Börhámlás 
a kczekról Az ujj>Lk elhalása; ficzamoclási érzet a kézizü-
1ct he11, kivált ll)' ugnlo1n 1nul l\ö1 ö1nrnércg 

Osszev crcté>, iiczarnochís érzete a csipbcu csekély 
mozgásban Csip-kiiszv~ny Húzó, szaggatö f. a lábszá
rakba11, fökép éjjel Atláiszó lábszárclag (clrirm után) 
Lá Lszúr-zsibbadás, elhalás. Vö1 ös láLszár-foltok Vöt ös, 
nedvet ercsztó foltok sdJféle fajrlalommal a. czombok lrclsö 
felületén. Térd-fosz, mintha a térd rövid lenne.. Fehé1 
térd-, vagy czomb-clag (tumor a.lbus clolens) Vörös, fényes 
tér cl--dag, térd-görbülés és feszességgel. Szúrás, szaggatós 
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a térdben és lábakban.. Duzzadt erek az alsó lábszáron. 
Fehér czomb-daganat Szorító f. a lábikra és talpban, 
kivált éjjel; lépdelésben talpf Könnyü lábcsuklás, me
nésben. Hideg lábak; talpégetés. Fagydaganatok; feké
lyek a sarkon.. Vastag, fényes daganat a nagy lábujjon. 
Genynyel telt hólyagok Tyukszem, nyomó, szúró fájda
lommal. 

Jegyzék. E gyógyszer, mind a heveny, mind az idült betegsé
gekben kitünő és igen elágazó erővel bir.. Azon kö1 ülmények, 
melyekben indikál va van, kivonatban e következendők. Helytele
nül orvosolt, vagy elnyomott rüh és ennek sokféle szomoru követ
kez1nényei; szintén nagy adagokban bevett mercur gyászos szüle
ményei Heveny betegségekben: a beadott specificus gyógyszer 
késedelmes hatása elősegíttetik egy-két adag sulphur által, mely 
után az előbb választott és folytatott szer azonnal kedvezőbben mű
ködik. Idegbajok, például Vid-Mncz: elnyomott i üh következtében. 
Különféle kütegek: 01báncz; száraz, korpaf0le sö1nö1; viszkető, 
varas sö1nör; jó iudulatu fejkütegek a gyer111ekcknél; fejótvar; 
arcz-küteg; eleinte nyirk·~, később geny·~taitaln1u hólyag-küteg; 
riih (hol a snlphur maju m\lkülözhetlen) Bőrpállás .. Szemölcs 
(\Va1zen} Bór-vízkór. Fekélyek és vadhús. Görvélyes, nyirkda
ganatok.. Csont-lú.gyul:ls, -görbülés; csont-szu; fekélyek, Görvé
lyes, köszvényes, letételes szen1gyuladá-s; szaru-ho1nály; sza1·u
fekélyek; szürke hályog; kezdő fekete hályog .. Va1as fül; genyedő 
fülküteg; fülfolyás, mely által a hall,járnt (meatus auditorius) 
kirágódik. Chronicus gyo11101-bántahnak: étvágyhiány, hányás; 
felfuvott has, nehéz légzéssel; ilres, vagy savanyn böfögés, ökrődés. 
hányás; állandó nyo1nás, néha égetés a gyo11101 ban, székszorulás
sal; feszült alhas„ l\iitj-bántahnak; 111áj-ke1nénycdés„ Idült székszo-
1·ulás; végbélszakadás„ Aranyeies bU.nta.lmak I-Iólyag-catarrhus, 
nehéz vizelés, nyákos ülcpzcttel; utólagos taktir (Nachtripper); 
hae1norrhoidális kankó, El11yo1nott hószá111 és innét c1edó bajok; 
iendetlen havitisztulás; inéh-szakadás. Fehér folyás, gyengeséggel; 
sáp-kór, tuberculosus tüdő-bajjal (fölváltva calcarea-val). Folytonos, 
rövid, inelJ1ázó köhögés„ Chronicus köhögés, éji izzadásSlLl; tüdő
vész, folytonos köhögés, sárga-zöldes ki köpéssel; tü<lő-gü1nő-kó1; 
n1ájasodás (hcpatisation) tüdő-lob után, Ge1incz-banta.ln1ak, az 
alsó végtagok bénulattÍ\· aJ: elnyon1ott rüh uti:Ln. \T ánd01ló kösz
vény; coxalgia (czo1nbzs::Lba) elnyo1nott iüh után; ischias, égető, 
szúró, qji fiíjdalon1n1al. ICöszvényes térd~·dq.g, égető szú1·ó fájd,alom
mal; láb evedő fekély (phagedaema). - Atalában mindazon idült 
betegségekben, inelyeknck alapoka a hibás vérvegy, nélkülözhetlen 
gyógyszer· a sulphur 
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Tanacetum \0 ulg1we. 

Átalában: nagy mozgekonyság a végtagok izmaiban; 
rendkiviili testmozgások: a szenvedő most összehuzza, majd 
ismét kinyujtja lábait hirtelen sebességgel, bámulatos mó
don, - minden f~jdalom nélkül 

Tarax.acmn. 
Átalában: Olyfele belsó érzet, mintha beteg lenne 

Majd minden baj csak nyugalomban érezhető; mozgásban 
elmúlik. Feküdni szeret, gyengesége és oly érzése miatt, 
mintha lábaiban az erő le lenne kötve. 

Csorvás, epe-láz. Váltóláz, igen bö, éji izzadással. 
Fej-szédülés, midün szabadban jár. Heves fejfüjás 

csak menésben, vagy állásban Az agyban összefűző f 
Szaggató f.. a fej hátsó részében, csendes ülésben elmuló -
Külsőleg, foszcs fojbür a homlok táján. 

Szúró f.. a jobb szemben; égetés az egyik vagy másik 
golyóban Csipás szemek I{üteg a szemöldökön. 

Szúró f a jobb fülben, kifolé tartó Fülszaggatás az 
alsó állig terjedő. N ehézhallás, este; mintha valami a fül 
elott feküdnék, mi által hallása eltompul. 

Gyakori, savanyu izü vizgyülem a sz:íjban. Száraz 
nyelv; vagy mintha föhér hártyával lenne bevonva; dara
bonkint lehámló nyelvb~r - Keserü sz:íjiz. A húsleves, 
az étel, savanyu izii. Etnelygés, ülésben; hánJásra való 
késztetés, mint zsíros étel által töitént gyomorromlatban. 
Csorvás (gastrische) és cpc-b8JJtalmak Evés, de főleg ivás 
11tán, fázás. 

Feszítő f. a irymnmhall A rekeszizom (Zwergfoll) 
táján mély légzés alatt foszító f A bal rásztban a bordák 
alatt nyomó f Nyomó f a lmsban; vagy csipdesü, fúró f 
Az alhasban olyfélc mozgások, mintha ott hólyagok támad
tak és felrepedtek volna; korgás a köldök köriiL - Kül
söleg: bugyogás érzete az izmokban; az ölben ficzamodási 
érzelem 

A férfüag; elö bilr én csiklándozás; 
szúrás a tökben. Gyakori, bő vizelés. 

!\írás a makkon; 
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Jle!!-nyomás; vagy tú1ás; vagy szúrás a jobb >agy 
bal oldalban„ Kiilsöleg·: rá.ngás, ·va.g,y fúrás, szúrás az 
izmokban 

A kereszt, hát, nyak-ban szú1ó f A vállakban kopogó 
L, valamint a felső ka1 bau is. A felső kar, könyök, alsó 
karban szúrás .. Szaggató és húzó f a bal kézben, az ujjakig 
terjedő. Jég hideg ujj-hegyek 

A folsö lábszárban összeveietés érzelme. Nyomó, 
szaggató, égető f a térdben. Az allábszárban húzó f. ülés
ben; vagy feszítő, szúró f. Lábikra;szúrás, égetés (ülésben); 
szúrás a bokában, a sarkban.. Egctó nyomás a talpban 
(ülésben), vag:y fúrás, szúrás; ug,)r szintén a nag~y ujjban; 
majd minden alkalommal: ülésben érezhetö fiijdalmak 

Jegyzek.. Hahnemaun e gyógyszeit, hugJar (Diabetes) ellen 
ajánlja kiilönösen; a többire néz1 e leirta111 ezen orvossá.gnak hatását. 

'l'arta1·u" emeticms. 

-'"" lélekre 11ézve Belsó nyugtalanság, 8Zoro11gás, sziv
dobogással és reszketéssel Szor011gó aggodalom a jövő 
miatt, kivált este Minden remény nélküli kétségbeesés 
Ougyiíkolásrn való elszántság Vad vígság, dc csak nappal. 

A testre nézve útalában: lyrnphaticus egyéneknek, 
vagy biliosus testalkatásuaknak; phlegmaticus, melancholi
cusokmi.k; gyomorbá11talmakra. lwjlandóknak; ülö életet és 
e mellett igeu tápláló ,',letmódot visel<ilrnek, külö11öse11 
haszuál, ezen köriilményc:kben: csúzos, köszvéHyes fajdal-
1uak, összevc1 etés érzcl1nével 'I'ag·-gör biilés. Izo1n-rtÍl1·· 
gás. Görcsök; görcsráJJgá.Hok. Ncl1ézkól'. 'fag-re1ncgés 
A bántalmak 1iagyobboduak ülés, vagy leiilésbcu. Csm
vús (gast1 isC"he) és epés bá11tal1nalt; sál'ga.sá.g. Nagy lan
kadts~g, a gye1 mek szüntelen azt kiváuja, hogy hordják 
tit. Ajulás. Nagy testérzéhHység; a gyermek felkiált, 
mihelyt hozzá nyulnak. 

Bő1•-viszketeg Vöröshimlőföle, vagy 1 ühföle küteg 
Genyes !akadékok (Eikr-Pnsteln); később varak, hegjegyek 

Legyözhetlen álom, mély, kábító úlomnml Álomban 
sok lieszélés; felkiáltás, me1 ev szemek, rcszketö tagok mel-
1<-tt Álomban a ü~st egyes részét, vagy az egész testet föl-
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vető lökések Hanyatfekvés álomban; bal kezét közönsé
gesen feje alá teszi. 

Laz. Tulnyomó fiizás, testr emegéssel Heves forró-
ság kivált a fejben és arczban, legkisebb mozdulásra na
gyobb Váltóláz szomj nélkül, álmossággal. Csúzos láz 
Gyakori erős, hideg izzadás.. A szenvedö részek izzadása. 
Elnyomott, nem érezhetö ütérverés. 

Fej-kábulás, elfogultság; álmossággal Szédülés, szem
káprázással, tántorgássaL Szemei elhomályosodnak, min
den érzékét elveszti. Gutaütés. Fejfájás, szívdobogással, 
szédüléssel Fejnehézség kivált a hátsó részben. Egyol
dali fejfájás. Nyomó, összefoszítö f.., mint.ha az agy össze 
lenne nyomva Szúró f, néha a sz:mig ,terjedó F~ró f 
a homlokban; kopogó a homlok egyrk feleben - FeJreSz
ketés. 

Bágyadt szemek: szemeit behunyva tartani hajlandó. 
A vértól duzzadozó szemek Nyomó f a szemekben; szúró, 
égetö, csipdeső f. a szemszögletekben. Homályos, úszó sze· 
mek. Kezdő fokete hályog. Homályos látás, szemkáprá
zással, kivált midőn az ülésből felkel 

Beesett halvány arcz. Görcsrángás az arczizmokban ' . ' Száraz, fölrepedezctt ajkak Tompa nyomás a. Jarom-
csontban. 

Nyál-gyülem a szájban. Nem szólhat egy szó.t sem 
- Sós szájiz. Az étkek nem ízlenek Nagy szomJ Ét
vágy-hiány; vagy - jó étvágy, de evés után azonnal un
dorodik. Savanyu ételt, gyümölcsöt kíván. 

Undor minden ételtől, kivált a t<'1jtöL. Minden falat
nyelésnél fájdalmat érez gyomrában - U res felböfögés; 
vagy mint a büdös tojás, éjjel; vagy ökröd és által sós, s~
vanyus, éles folyadé~ot érez szájában, nem különben teJ
evés utún, a tejet. Emelygés, hányásra való késztetés bel
szorongássaL ·Heves ökrödés, sok nyálfolyással, homlok
izzadás és tag-lankadtsággal Nyúkhányás, nyák-hasme
néssel; savanyu ételhányás; sok epe-hányás. Nagy erőlte
téssel járó hányás, gyomor és hasfájdalommal, testreme
géssel és álmossággal 

Gyomor-f, mintha gyomrát terhelte volna meg Gyo· 
mor-nyomás Erős kopogás a gyomor táján; vagy szúró f. 

Argeuti Hasonsz Gyógy. I 29 
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- llas-f n~gy nyugtalansággal Teliség, nyomás érzete 
a hasban, mmt a kövektol, kivált midőn görbén ül Has
puffadtság. Görcs f a hasban, mely alatt pilláit össze
huzza, álmos. Metsző f Kopogás az alhasban.. Hascsip
kedés; korgás. 

Szék-szorulás, hasmenéssel felváltva. Kásás hasme
nés; vizenyős, nyákos hasmenés, megelözö kor gás és met
sző fajdalommal A,karatelleni székletétel Székletétel 
alatt szivdobogás Egetés, csiklándozás, szúrás a vég
bélben. 

Fáj~almas vizelés. Cső-égetés, csekély, végre heves 
hólyagfil~dalmak közt véres vizeléssel Akaratelleni vizelés. 

llm·11t; sok nyák és innét eredö hörgés a mellben 
Tüdő-hurut (Lungenkatarrh).. , Rekedtség Köhögés-roha
mok, fuladozással Köhögés ételhányással. Mély, zör öm-· 
bölö köhögés · ·· 

~yakran folakadozó légzés, foladásig. Fulasztó hurut 
(Erstickungskatarrh). Nehéz, rövid légzés; mellszorono-ás 

, 11 , 1 , 1 b ' sza ongo me egsegge ; légzés alatt hörgés, zörörnbölés. 
Kezdö tüdöbénulat. 

~leli-fájás, sebféle érzéssel kivált a mell bal oldalában 
Mellégetés. Epés tüdö-gyuladás, késöbbi stádiumokban .. 
Látható szivdobogás, belszorongással Lökö f n szivben 
éjjel; bekövetkező izzadásra elmuló.. ' 

Ke!'eszt- és hát-fájás, ülésben, mint nagyobb fáradozás 
után.. Nyakizom-gyengeség; e miatt foje lecsügg Szag
gató f. a karokban és kezekben. Rángások, Reszketés 
Jéghi~eg uJjhcg.yek_; a~ u,ü;iegyck elhal~sa. Ujj-gör biilés, 
- Csuzos f a csrp cs labszarakban Fáidalmas ayengeséo
a térd-izületben Lábikra görcs Hid~g lábak" Láb-ef 
halás, amennyiszer leül 

Jegyzék. Átalában in<likálva van torpi<l jcllcmü, azonfölül le-· 
tételes b_etegségekbe?; egyénileg ·-- különösen azokra nézve speci
ficu?1, kik a ~zcszcs italok éI,·ezetében, a nen1i ösztön kielégítésében 
hatart„ ~em 1~11.rnrtek A betegségek ezek. SzeVemi betegségek. 
~ezg-or~ (<lelnmm tremens) Seb-merevgörcs .. Ajulás. Kórszuny 
( almossag). Kelevényes, genyedő bőrkiütések. Nehezen fejlődő 
küteg; elnyomott küteg„ Csorvás Iá.z; de még az orbánczos, csú
zos)á'.' is ide számítan~Ó. A;gy-vizkór: elnyqmott fcjkütegtőL 
SzaJ-suly Letételcs neheznyeles; nyeldek-lob. Emelygés; hányás, 
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Gyo1no1-, alhas-bővérüség. Vizelet-1 ekedés1 kütegck alkaln1ával, 
vagy fej-sérelem után, szintén f~jvizkóros gye1111ekeknél; huayhó
lyagkő-bántahnak. Hörg-, _légcső-lob, a kisdedeknél. TüdŐ~Iob · 
szintén-1nidőn epés kór:jelekkel \fin összekötve; kezdő tüdő-bénu~ 
lat. Görcs-fuladás a kistledekué!, föleg \ ö1ös himlő, vagy torok-
gyík után„ Szív-csúz, • 

'Ferebinthinae olemn. 
Átalában: feszesség érzete minden izomban, mely 

miatt öregek módjára összegörnyedve jár .. - S kar látféle 
bőr-küteg. 

Nyugtalan álom; vagy - álmoss>íg Mellfojtogatás 
álomban. 

Nyomó fej-füjás, émelygéssel Szaggató fojfüjás Te
liség érzete. 

U;1dor a hústól. Evés után gyomornyomás, puffadt 
has, Erintésre füjclalrnas (!ymnor. G;omoH\getés; gyn
ladas. 

Mindkét rásztban,nyonró, égetó L; hasonló f. a vesék
ben; vese-gyuladás. Erintésre fájdalmas lms Nehézség, 
teliség, nyomás, metszés a hasban; hasvizkór skarlát után 
is Haskorgás. Hidegség érzete a hasban. Lefelé nyomó 
f az ölben; mint n sér vtól Lágyékmir így-dag, fájda
lommal 

Szék-szorulás, haspuff,rd{Lssal; vagy ·- zöldes sárga 
hasmenések, geliszta, szalaggeliszta-elmenettel Hemzse
gés, égetés a végbélben 

Elnyomott vizelés. Hólyag-görcs. Vagy - bö vize
lés; ibolya-szaga vizelet. Vastag nyákülepzet V érvize
lés. Metszö, égető f. a csóben; görcsös összeszorítás a hó
lyagban; hasonló érzés a tök és ondózsinorhan. Takár 
(Tripper).. 

Nehéz légzés, mintha a tüdök tultelve lennének 
Húzó f a nyak, hát és keresztben. Húzó és ficzamodásföle 
f a felsö karban Húzó és szaggató f a csip és ezom bhan. 

Jegyzék. Hat az agy és gerinczagyrn; nyirk és nyákhártya; a 
máj és epeelválasztá.s; a vesék és vizelés; a kül-börre. Különösen 
pedig a bőr és has-vizkó1, hólyag-cata11hnshan, a többi specificun1 
közt a therehinthina is figyelemre méltó. 

29''' 



Tbeucrium marum verum. 
A lélekre nézve. Izgatottság; ha csak beszélnek, már 

is folizgattatik. . Ellenállhatlan hajlam az éneklésre .. 
Szorító fej-fájás Nyomó f.. kivált a homlok és halán

tékokban. - Könyezd szetnek; vagy mint sirás után.. On
polyp Szaggató f. a fogak gyöjceiben és foghúsban .. -
Harácsolás; sok nyák miatt - lfüség érzete, mely miatt 
nem is alhatik Vizivás után, metsző f. a hasban és émely
gés .. - Gyo111or-f., mintha üres lenne. - Geliszták; hemzse
gés, viszketés a végbélben 

Rángások a karokban Szaggató f. a karok és kezek 
szintén a lábszárak, lábak csontjaiban ' 

Jegyzék. Or1-polypusban, hasztalanul tett műtét után, siker
teljes volt e szei több esetben Geliszták ellen is hathatós. 

Tberidion currasavicum. 
Átalában, nagy gyengeség, remegés a tao-okban Ten-

geri betegség. Gyomor bántalmak " 
Fej-szédülés, émelygéssel.. Mihelyt rnozoo·ni kezd 

azonnal füjfajása van Esti fojfájás, nagy lever ett~éggeL ~ 
Olyféle fül-zúgás, mintha vizesésnél állaua.. Igen érzékeny 
hallás; erösb zörejre szédelgés, émelygés következik 
. Valamint a. hideg, ugy minden hang fájdalmat ver
Jeszt a fogakban. Enni, inni kiván minduntalan, de r~em 
tudja,_mit Én:elygés, hányás csekély mozgásra, vagy ha 
szemert behunyJa .. - Mértékfölötti nemi ösztön. 

Jegyzek. E sze1 a calcarea és acid,. _phosphoricumniul sokban 
n1egeg:yez; ennélfog' a hasonló kö1 üin1ényekben szintén indikált 
01·vossag. 

Tlrnja occidentalis. 
A lélekre nézve. Szorongó aggodalom a jövo 

Csekély dolgok gondolkodóvá teszik Eletunott~ág 
beszéd; fontolgatás; beszélésben keresi a szavakat. 
telen gondolkodni. 

A testre nézve átalában.. Szúró f a tagokban 
letekben.. Ropogás az izületekben, nyujtózkodásban .. 

miatt. 
Lassu 
Kép-

és izü
Egyes 
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tagok rángásai. Duzzadt erek Felhevülés, b01, zsíros, 
hagymás étel után. Vérpezsgés este, az egész testben érez
hetó érveréssel. Köszvényes bántalmak és ezek követ
keztében összezsugorodott végtagok A tagok elzsibbadása 
A bántalmak nagyobbak leginkább délután, éjjel és azért 
az álmot zavar'.ják; nyugalomban és melegben (kivált ágy
melegben) szintén erósebbek a fá,idalmak, mozgásban, hi
degben, izzadás által enyhülök Sok bántalom a bal olda-
lon támad különösen. Szórtiiszeg (Sycosis) -

Viszkető szúrás a biírben, kivált este, ~jjel Anyajegy 
(l\fottermal). Szemölcs. Barna, vagy vörös márványféle 
foltok Fügölyök. Fagydaganatok. Mercurial vagy 
syphiliticus fekélyek Kékesvörös ér-hálózat (Adernetz) 
Velös rák (fungus med} Köröm-bántalmak A börbán
talma}< érintésre többnyire enyhülnek 

Ahuntlauság, i1yngtn.lanstig, forrósÍLg vag,y testl1idegség 
miatt. Nehéz, szoi·ongó álnrnk halálveszélyröl; felijedés, 
felkiáltással, kivált ha bal oldalán fekszik. Parázna álmok, 
magömlés nélkül. 

l.áz Fázás esténkint, kiilfonósággul, szájszárazság 
és szomjusággal Estenkénti forróság, kivált az arczban 

Fej-kábulás, émelygéssel. Oly érzés, mintha a f"j el
tompult, életnélkiili lenne Szédülés fekvésben; ha felkel 
az ülésből Fejnehézség kivált reggel felébredéskor, a fej 
hátsó részében, harngossággal Oly érzés, mintha minden 
ki akarna esni a koponyából, belsö ·fázássaL Oly f, mintha 
szög lenne a fejben Egyoldali szaggatás a fej elörészé
ben, az arcz és járomcsontban Szúrás az agyon keresz
tül Vértolódás Kopogás a halántékokban - Kiilsöleg, 
bal oldali fejf; a hajak is fájnak fekvés, érintésben. Duz
zadt erek a halántékokon Nyomó és húzó f a hahínték
izmokban, kivált rágásban. 

Szem-fö,jás, mint a homoktól.. Szerrn~getés'. Gyulaclt, 
kékes vörös kürthártya. Szempilladaganat, vörösség, ke
ménységgel; fájdalmas vörös csomócskák a pillák szélein. 
Fügölyök a szemöldökön. Könyezés, kivált a bal szem
ben.. Homályos látás, olvasásban, álmossággal. Rövid
látás Fekete, szállongó pontok a szem előtt. 
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Szorító fül-fájás, heves szúrással többnyire este.. Fül
szaggatás este az ágyban, gyakori vizeléssel, lábfázással. 

Varas orr, fájdalommal. Gyakori orrvérzés, kivált 
folheviilésbcn. 

Arcz-forróság; néha átfütó.. Viszkető, varas a1czkü
teg. Fájdalmas vörös csomócskák a halántékon. Fúró, 
v;ájó f a járorncsontban, érintésre enyhülő Ajk-rángás 
Allmirígy-dag 

}'og-füjtí.S, the:a-iv{ts után. l\1ardos<í, -vájó f„ az odvas 
fogakban; hideg, vagy rágás által sokkal nao·yobb Dagadt 
foghús, sebfélc föjzlalommal. b 

, Szaj'hólyogcsák Keserü, vagy véres nyálfolyás. Seb
fole f a nyelvhegybell, érintésre. A nyelv mindkét olda
lán nyelvbéka .. --- Sebföle f. a szt\jpadlat és torokban, nye
lés alkalmával Torok-szúrás, a fülig üerjedü Mondola
és torokdagana t 

Nyákos, édeses ~zájiz A kenyér keser ti Az étkek 
sohase sósak elegcndülcg. Hideg étel, ital utáni váO'y 
Szomj, csak éjjel és reggel Zsírns ételek és hagynm utitn 
fuj!ödiitt. hántnlnwk Azonnali jóllakás. Evés ,·itán lom
lrnsúg, szivdobogás, puffadás, szelek Felböfögés az étel 

, . l 1 , r~ta.n iz ú, vu.g,y <eseríi. Avas böfögés zsíros étel után. 
Emelygés; hányás; savanyus folyadékot hány ki .. 

Gyonwi·-görcs; este folé nao-y fokrn emelkedö Nyomó 
'l"'lt'"t' 't' 

0
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' •• L, <1va . er1n esrc, ~ves u an„ _\.opogas a gyo111or tn~án. 
Szorongó_ ~rzet a szrvgödörben. - Nyomó f a múj, szintén 
a vese tá]flYl. 

Has-puffadás, összehuzó görcsfájdalommal Préselő 
f az alhasban; vagy oly érzés, mintha ott valami eleven 
mozogna Benyomó f az ölben Haskorgás. Lágyékmi
rígy-dag, húzó f\í,jdalommal, mely a térdig huzódik 

Szék-szorulás több napig. Osszehnzó f a véabélben, 
székeléskor Fiigölyök a végbélen ° 

, Yize!és utfin egy idüig cseppenkint megyen a vizelet 
Verv1zeles. Egetö f. a csőben; vagy szúrás vizelés alatt 
v~gy ezen kivül is; viszketés a csőben Takár.. Hólyag'. 
pofeteg 

A förfi-m•mzi!-részekre uézve Fiigölyök (Feigwar-
zen, condylom) az clóbórön, vagy makkon Bujafekélyfele 
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fokélyek az elobőrön. Előbőr-dag Szúró f. a tökzsacskó
qan, a tagban, innét az ondózsinorra felmenő, a köldökig .. 
Allandó erectiók éjjel, szúró fájdalommal a csőben. Pol
lutiók szükülés érzetével a csőben - A nőknél: seb
hedt, dagadt szeméremajkak Szemölcs a méhszájon. Fe
h<frfolyás 

Szúrás, hemzsegés a légcsőben. Rekedtség, összehuzó 
gégefájdalommal. Felhevülés által előidézett köhögés; 
köhögés által hamuszinü, sárga, zöld golyócskákat köp ki; 
vagy sárga nyákot 

Mell-fájás, oly érzéssel, mintha oda nőtt volna valami 
l\follszúrás, különösen hideg ital után V érpezsgés a mell
ben; erüs, hallható szivdobogás, kivált fölfelé menésben 
Szivdobogás, émelygéssel. F~jdalom a sziv táján.. Kék 
bör a vállak táján 

Kereszt-, hát-, nyak-fájás, mint összeveretés után. Fú
rás a hátban; kelés a háton. Nyakmirígy-dag; duzzadt 
erek a nyakon hzadás a hónalyban 

Szaggató, kopogó f a vállaktól az ujjakig. Húzó f a 
karok csontjaiban. Ficzamoclás érzete a felső karban, ro
pogással Akarntcllcni rángás a karokban Hidegség ér
zete a karokban, éjjel Szúró f. a karokban. Dnzzadt erek 
a kezeken Hidegség, elhall'is az ujjakban Száraz bőr a 
karokon Márványozott foltok az alsó karon. Fájdalmas 
vörös daganat az ujjak hegyein A karfájdalma.k nagyob
bak, midün lecsiiggnek a karok és melegben; hidegben, 
vagy mozgásban enyhülnek 

Szúró f.. a lábszárakbau; uagy gyengeség föleg lépcső
kön fölmenésben Ropogás a térd- és láb-iziiletekben, ki
nyujtásban Ki,iteg a lábszárakon és a térden Fekélyek 
a folsö lábszá10n Viszketü, fehér csomók a. lábikrán. Fáj
dalmas, gyuladt daganat a sarkon és a nagyujj hegyén. 
Márványozott foltok a sarkon Lábizzadás Fagydag a 
nagy lábujjon 

.J~gyzek. Azon betegségek, Inelyckben e szer indikálva van, 
kivonatban ezek Szfotüszeg (Sycosis): fügöly (Feigwarzen) a 
~ze1nöldök, szem-szivárványhú.rtya, h6naly, csecsbimbó, végbél-nyi
lás, a nemzőrészeken. (Ha nem használ, - amint többek tapaszta
lása. szerint a ned'i·CR fügöly e1len nem találtatott hasznosnak, -
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ekko1 a ~?~cu1, i1cid„ nit1i, staphysagria sat. a gyógyszerek ezen 
c~t~egon~iaba tartoznak) Szemölcs ('Var zen); vörös, nedves ki
novesek, Ya.gy szá.iaz sze1nölcsök. Duzzadt vég·bélnyilás · éO'etőleO' 

' ' f é ' ' ' ö b s;mrn„ .. a v gbelben; folyó , vak arnnyér, ilyetén fájdalommal.. 
Egeto, inetsző, he1nzsegö, szúró f a Yizeletcsőben; takár; ina.gasra 
emelkedő b11ján tenyésző schanker (hol a merem nem használt) 
Fehéifolyás; viszketés, szú1ás, ·égetés a méh-hüvelyben,. Bőr-visz
keteg, ~·égetés, -szúrás, -hen1zsegés; ''iszkető, vakarás után égető 
~örös f,oltok; ,ned, es, genyedző kivágás.ok (Erosionen); genyedésbe 
a.tmeno cso1nok, \e1n.veges \agy barnas udvarral. Heveny, vagy 
idült csúz, köszvény; szl.Író, átfutó, villanyozáshoz hasonló szúrá
sok a test 111ajd n1inden részében; húz6, feszítő, szaggató f, az iz-· 
mok és ízületekben; égető f a 1éatagokban; nyak- kar- vagy 
láb-fosz (Steifigkeit). Szem-uynladás · holl1'l!yos látÍs · lát;avar · 

' ' ' o. ' ' ' gyenge lattehetség. Egetó száj ... , nyelv-hólyagcsák, szintén a makk 
vagy elóbőr nyákhártyáján. Dülmirigy· (prostata) bántalmak hosz
szadahnas taká1 kö\ etkeztében„ Fő szer a thuja: haemo11hoidá.l 
congestiókban a' égbélben, - a vizelet 01ganu1nai nyákhártyájá
nak beteges állapotában;\ ötös, szivá1gó kinövések, ki rágások, ned
ves, vagy sztÍl az sze1nölcsök, cson1ók ellen 

Tongo. 
Átalába11: smggató f, n}'Omás mozO'ás által enyhülö. 

L bb ' , " ' 
egtö bántalom ülésben, nyugalomban támad. - Az 

eczetnek kii! alkalmazása enyhíti a fájdalmakat. 
Szaggató, szúró f.. a fejben, midön szobába lép; fejszú-

rás különösen, midön nevet.. Fejkopogás a bal oldalon .. 
Szem-szárazság, égetés, este, olvasásnál 
Sápadt Rl'CZ. Szaggatás az állcsontban. 
Szaggató fog-fájás, eczet-szagolásra elmuló. Savanyu 

foghús-vérzés. - Sok viz-gyülem a szájban. Keserű mon
dolaizü böf?gés - Mindkét rásztban metszö, égető f., oly 
érzéssel, mrntha külsőleg fájna. 

A nőknél: fohérfolyás, menésben Vastag nyákfolyás 
a méhhüvelyböl, erőltetéssel járó kemény székletétel alatt.. 

Rekedtség, égetés a gégében l\follszúrás, égetés, a 
bordák alatt - Igen érzékeny ke!'esztfájás, érintésre. 

Urare, máskép curare. 
Különösen hat e szer az idegrendszerre. Hatásköre: 

a bénulatok (Paralyses, Lahmungen); igy a vizelethólyag, 

'I ., 
y 
~ 
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végtagok bénulata; elnyomott izzadás, különösen lábizza
dás utáni, méhkóros, gyermekeknél fogzás alatti bénula
tok. Har ley (w. med .. Wochenschrift 1862 .. Nro 20 és 31) 
szerint az urare, strychnin ellenszere. Urare antidotuma 
pedig Humboldt után a czukor. 

Uva ursi. 
Hasvizkól', sziv- és máj-bántalmak mellett. Fájdal

mas vizelés, égetéssel; nyákos, genyes vizelés; vérvizelés 
Hólyag-kö 

Vale1·ia1m officinalis. 

Átalában : rásztkóros, méhkóros báutahnak Feliz
gatott idegrendszer, gyengeség érzetével Rögtön támadó, 
megrázkódtató fájdalmak. Merem okozta bajok Megje
lennek a báHtalmak leginkább este, ebéd után, nyugalom
ban; enyhülnek mozgás, helyvált.ozt.atás által. Rángások 
az izmokban. Nehéz kór 

ll1z, Rövid fázás után, állandó forróság. Átfütó for·· 
róság, kivált az arczon észlelhetö. Geliszta-láz, görcsökkel 

Hirtelen táümdó fejfájás; fejfájás hysteriában szen
vedő nöknél. Nyomó, néha szúró f., a szemüreg felé irány
zott. Egyoldali húzó .f, légvonal után; egyoldali jéghi
degség a fejtetöben Osszehuzó f a fejtetöben, mint erős 
ütés után. Ideges szédülés. 

Bágyadt szemek, mint éjszakázás után. Nyomó, égetö, 
csipdesü f. a szemben F~jdalmas pilla-dag Vörös, seb
hedt, fájdalmas pillaszélek. Homályos- v11gy messzelátás. 
Sötétben világosságot látnak szemei és a tárgyakat is 
majd egészen lá~ják Szikrák a szemek előtt, vagy fe
kete pontok 

Arcz-fájás, rögtön támadó, összeszorító, húzó fájdalom
mal a csontokban Piros, forró arcz, szabadban 

Olyféle szájiz és szag az orrban, mint a faggyn. Nyá
kos szájiz; keserú iz, midön evés után nyelve végével 
nyalja ajkait .. - Böfögés, mint a büdös tojástól. Avas izü, 
vagy üres böfögés Emelygés oly érzéssel, mintha czér-
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naszál függne a torokból le a hasig, nyálfol.yással. Nyák; 
epe-hányás, hidegrázással, aléltsággal 

Gyomor-gyengeség. Nyomó f., hirtelen támadó és a 
!;asban érezhetö, bugyogás közben hirtelen el is múló 
Erintésre fájdalmas máj; néha lökö f: Szúró f a vese tá
ján, lefekvéskor 

Felfuvott, kemény has. Feszült has, mintha szét 
akarna repedni. Alhas-görcsök, kivált méhkórosoknál; 
legtöbbször éjjel az ágyban Csipdesö, metszö hasf, mely 
miatt hasát befelé húzza. Baloldali, este megjelenő hasf 
Összeveretés érzete az alhasban, az ölben, mint meghülés, 
emelés után. -- Zöldes, véres hasmenés. Fúró f a vég bél
ben.. Geliszták 

~leli-szorongás; szúrás, többször a bal oldalon .. -
Külsőleg, kemény csomócskák a mellen 

Húzó kereszt-, hát fájás Fájdalom a lágyékban, mint 
meghülés, emelés után. Csúzos f. a vál-lapoczkában. 

Összeszorító, vagy rángó, szaggató f. a felsö karban 
Bénulati f. a vállak, könyökben Kéz-remegés, irásnál; 
lökó ~- a kézben. A karon kemény csomócskák 

Egetö f. a csij1-be11, este az ágyban Osszeszorító, 
rángó, húzó f a folső lábszárbmi. Osszeveretés érzelme a 
fölső lábszárban Bénulati érzés a térdben Szaggató f. 
a lábikrában, kivált midón keresztbe teszi lábait. Ficza
modás érzelme a lábizületbeu Szúró f a sarkban, főleg 
ülésben; szaggatás a talpban. 

Jegyzek. Leginkább idegbántalmak ellen szolgál - és a bel
ladonna, ca1npho1a, cocculus, ignatia., cofE:a, nux v,., platina 
gyógyszerek so1·ában inéltá.nyln.ndó. 

Veratrnm album. 
A lélekre nézve Melancholia, gyakori émelygéssel, 

fázással, mintha hideg vizzel öntötték volna le Szelid, 
fájdalmas kedély siránkozással; leverettség, akaratelleni 
sírás. Vigasztalhatlanság, képzelt szerencsétlenség miatt 
Csüggetegség; kétségbeesés. Belszorongás. ljedezés; 
félénkség Nyugtalanság. Haragosság, minden csekély
ség miatt; vagy - közönbösség, csendes hallgatás. Vagy 
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- nagy élénkség, csintalanság, hajlam a nevetés, éneklésre. 
Nem különben, - dühösség, testforrósággal; futni akar, 
kiabál, tombol és étvágya nincs; ruháit tépi és semmit 
sem szól; csizmáit vagy czipeit szétszaggatja, a darabokat 
lenyeli; tulajdon ganéját szájába veszi, senkit sem ismer. 
Eszméletlenség. Dühös deliriumok, egészen meghidegült 
test' mellett; néha mosolygó arczkifejezéssel Fecsegés 
vallási tárgyak fölött. Tébolyodás, vallásos, vagy szerel
mes ideákkal; vagy helytelen cselekvényekkel: vadásznak 
adja ki magát, vagy herczegnek; a nö azzal dicsekszik, 
hogy terhes {illa potban van Folytonosan nevet, vígan 
énekel; rohamonkint kiabál, fut, belszorongás, félénkség 
jeleivel 

A testre nézve Ml1lábau.. Fájdalom-rohamok, melyek 
alatt rövid idöig delirál, eszét veszti Összeveretés érzete 
a tagokban, kivált a csontokban. Bénulati füjdalom, mint 
nagy farndtság, kimerülés után. Az ágymeleget nem 
szenvedó tagfájdalmak, melyek nedves időben, különösen 
tavasz vagy úszko1· szintén megnagyobbodnak. A fájdal
mak átalábau, mások bcszélése által is növekednek. A 
tagok zsibbadása, elhalása, foszessége, reszketése. Lökö 
érzés a. tugok:ba.11, 1nint a villáp1tól Rángiísok; görcsök; 
görcs-111erevcdés; alc'iltság. .i\„taláuos nagy gye11geség; 
bénulati erütlenség. Hidegség érzete a test egyes részei
ben -- Harag, ijedés, félelem következményei, szintén 
chi1rn okozta bántalmak ellen 

Hervadt bőr; kék bör (cholerában) Bor hámlás. 
Kütegek; melegben viszketók; rühféle, szárnz küteg, éji 
viszketéssel Száraz sömör. Hideg izzadás. 

Kábult alom. Éji álmatlanság, belszorongással 
Ijesztö álmok; nyöszörgés álomban; felébredéskor, éjjel, 
re1negés, f;lzás 

Láz. Átalános fázás az egész testben, hideg izzadássa.l, 
kivált a homlokon; hideg vizre vágyó szomjusággaL Vál
tóláz; egyediil kül-fázással. Hidegrázás; ez ntán csekély 
forróság; erre izzadás, mely után rövid idö alatt fázás kö
vetkezik Fázás nagy szomjjal; késöbb forróság és fázás 
fölváltva; végre állandó forróság nagy szomjjal Éjfél 
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elötti lázak. 
verés, 

Lappangó idegláz Alig tapintható üté1-

Lazultság érzete a fejben. Szédelgés. Fejköszvény, 
arczsápadtság, émelygés, hányással. Fejfájás, fájdalmas 
nyakfoszességgel Fejfajás egyes rohamokban oly érzéssel, 
mintha az szét lenne tépve, vagy zúzva.. Egyoldali, nyomó 
f, gyomorfájással. Osszefüzö f a fej és nyelcsőben. Met
sző f a fejtetöben.. Rázkódtatás a fejben, kar.-rángással és 
az ujjak sápadtságával Hajolásban vértorlás. Egetö f 
a fejben. Kopogó fejföjás. - Külsöleg: Ffomzsegés.. Fel
berzengö hajak, hidegség érzetével. Oly ~rzés, mintha a 
halántékon egy csepp viz folydogálna le. Erzékeny hajak, 
melegség vagy hidegség érzetével Hidegség érzelme a 
csigolyában, lábfazással; vagy oly érzés, mintha darab jég 
fokiidnék a fejen. E.ideg homlokizzadás. 

Sze111-föjás, oly érzéssel, mintha a szemek összev,erettek 
volua.. Osszenyomó, szaggató f a szemekben Allandó 
forróság a szemekben. Szemgyuladás, heves fejfájás és 
álmatlansággal. Bágyadt, homályos, sárgás szemek. Vize
nyős szemek, mintha tojás-fehérével lennének bevonva. 
Szemszárazság. Könyezés, gyakran fonósággal, metszö 
fájdalommal és szárazság érzetével Szempilla-bénulat 
Dülledt, elforgatott szemek Duplalátás Éji vakság 
Szikrák, fekete pontok a szemek elött, föleg fekvésben, vagy 
midőn felkel az ülésböl 

Fü.1-szÍlr ás Majd hideg, majd meleg fülek Siketség, 
mintha a fül be lenne dugulva. Fül-búgás, kivált midön 
felkel az ül és höl. 

Jéghideg Ol'I'. Belsö orr-gyuladás, fokélyféle f~jda
lommal. , Orr-csont f.., mintha össze, vagy benyomatott 
volna. Eji, vagy egyoldali orrvérzés. Szemet-szag az 
orrban. Réz-orr. 

Sápadt, hideg, beesett arcz, hegyes orral és kék kari
kával a szemek körül Kékes arcz. Arcz-forróság, sötét
vörösséggel Hideg arczizzadás. Egyoldali, húzó, feszítö 
arczf., a fülig.. Rángás az arcz-izmokban.. A1czküteg, 
sebféle fájdalommal. Rezes arcz Ar ez-dag - Száraz, 
feketés, fölrepedezett ajkak Küteg a szájszögleteken. 

Rezes küteg a száj körül.. Áll-görcs. Állmirígy·clag, fáj
dalommal. 

Fog-f~jás, fejfájással és vörös arczdaganattal; néha 
aléltságig kimerítö gyengeséggel; vagy émelygés, hányás 
tagfá~ással 

Száj-szárazság. Szájpadlat szárazság, zsibbadás érze
tével ' ,Nyálfolyás, émelygéssel, éles, sós izzel. Habzó 
száj. Egetés, vagy - hidegség érzete a szájban és nyel
ven. Dagadt, száraz, feketés, fölrepedezett nyelv Nem
szólhatás .. 

Összefüzó, fojtogató toi•okfajás, kivált nyelésben 
Nyelcsö-szükület, mint valami daganattól. Nyelcsö-duzza .. 
dás, füladás veszedelmével. A torok, nyelcsöben égetés, 
vagy - hidegség érzelme. Torok szárazság , érdesség 
(Ranhheit). 

Tapadozó szájíz. Borsos mentafele szájiz. Olthatlan 
szomj, hideg italokra, erös vagy savanyu eledelekre és hü
sítökre .. Semmi étvágy; vagy - rendkívüli nagy étvágy. 
Csekély evés után, azonnali hányás, hasmenés alatt is enni 
kiván. Evésnél, émelygés éhséggel és gyomornyomással 
Ures, vagy savanyu, de többnyire keserű böfögés. Csuklás. 
Hányás Hányásra való késztetés, aléltságig, mrtjd min·· 
dig nagy szomjusággaL Er öszakos hányás, állandó émely
géssel, nagy erőtlenséggel; testborzadozással, késöhh áta
lános forrósággal Étel .. vagy zöld nyák„ fekete epe- és 
vérhányás · Hányás és hasmenés, gyomor nyomással 
Cholera. 

Gyomorfájás, nagy éhség és szomjusággaL Igen érzé
keny gyomor Gyomorgörcs.. Nyomó f a gyomorban, 
innét a mellcsont, rásztokra, alhasra terjedö.. Egetö f'. a 
szivgödörben Gyomor-1ák - Mindkét rásztban (Hypo
chondern) feszítő f mint a szelektöl; a lép t~ján szúrás, 
menésben, vagy mértékletes ebédelés után is. 

Hasfájás, meghülés, vagy nagy adagban bevett china 
után. Érintésre igen füjdalmas has; hasf. a köldök körül. 
Alhas-görcsök Metszö f. a hasban, mintha késsel metsze
nék, hasmenés, szomjuság, viz~lés mellett. Égetö f. a 
hasban, mint az égö széntől. Osszeveretés érzelme, egy
szersmind felakadt szelek Haskorgás. Szélkólika Bél-
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gyuladás. Haspuffadás, keménységgel, nyálfolyással -· 
Külsőleg, 1 ángások a hasizmokban Lágyéksérv. 

Székszorulás, néha fejfájás, forróság mellett. Kemény 
szék; hosszadalmas szorulás, mint a belek tétlenségéböl 
eredő.. Vagy - heves fájdalommal, metszéssel járó has-
1ne11ések; véres has1nenés; szél-menet a1kal1nával akarat-. 
elleni székür ülés. Székürülések alatt nagy lankadtság, 
testborzadús, sápadt arcz, hideg homlokizzadás, gutaütés
töl való félel0m Fekete székletételek, fekete hányással 
(fekete kór, rnelaena) Vak aranyér Geliszták 

Elnyomott vize!ós; vagy - bö vizelés, fejfájás, éhség, 
szomjuság, émelygés, hasfájás, székszorulás mellett. Aka
ratelleni vizelés. Nyomó f a hólyagban, égető a csőben 

A nemzőrészekre néz,·e. Nőknél: kora, erős tisztulás; 
elnyomott tisztnlás; tisztulás elött orrvérzés, szédelgés; 
tisztulás kezdetén émelygés, hasmenés, fözás; hószám alatt 
fülzúgás, fájdalom a tagokban, nagy szomj, fejfájás, émely
géssel; a hószám végével fogcsikorgatás, kékes arczszin 
Gyermekágyi láz; elnyomott gyermekágyi tisztulás, félre
beszélésseL Méhdüh a gyermekágyasokuál 

Légcső. Üs&,Zefúzö f a gégében egyes rohamokban, 
fuldoklásig. A mellen fokvö hurut, torok-kaparás, -érdes
séggel Tüclö-hurut (Lungenkatarrh). Görcsféle köhögés 
(mint a szamárhurut) hányással A légcsö alsó részében 
érezhető csiklándozás, köhögésre késztető. Száraz köhö
gés, többnyire éjjel. Köhögés oldalfájással, nehéz légzéssel. 

Mély, üres köhögés, mint az aJhasból, metszö hasfáj
dalommal Szamárhurut·roharnok - Felakadozó légzés, 
fuladozással; a gége és mell görcsös összefüzésétöl. Mell
szűkület, nehéz légzéssel Mell-szorongás, fajdalommal az 
oldalban légzés alatt 

a mellcsont táján, szorongás, kü
T~liség érzete a mellben. Vér-
Osszefüző mellgöres. Metsző, 

szinte látható szívdobogás, nagy 

lllell-nyomás, kivált 
lönösen evés, ivás után. 
torlat (Blutcongestion) 
szúró mellfájás Erős, 
belszorongással. 

Összeveretés érzelme a keresztben Gerinczagy-sor
vadás (tabes dorsalis) Csúzos nyakfesz. Bénulati gyen
geség a nyak-izmokban, mely miatt feje lecsügg 
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A karokban bénulati összeveretés; rángás.. Dao-anat
ér zet a karokban; karhidegség-érzete; zsibbadás érzete 
A könyökben villámlökés érzelme. Hemzsegés a kezek és 
l\jjakban Zsibbadás, elhalás az ujjakban 

Csip-bénulat Bénulati összeveretés érzelme a láb
szárakban; zsibbadás. Térdfesz Villám-lökések a térd· 
ben. Hirtelen támadó láb-dag Láb-remegés, hidegség 
érzetével, mintha hideg viz folydogálna benne Szúró f. a 
nagy ujjban Podagra Szúró, sebföle f a tyukszemben 

Jegyzék. Szellemi bántalmakban oly hathatósnak állí~ja Hah· 
nemann e gyógysze1 t, hogy az által gyógyíthatónak hiszi az ő1 ül
tek ha.rmadát„ Rögesz1nés őrültség„ GJermeká.gyi őrültség. Egyéb
iránt pedig e következő betegségek és körülményekben van főleg 
indikálva Félelem, ijedés, harag után fejlődött bántalmak China 
által elnyo1nott lá.zak, székszorulás 111cllett Hideg izzadással járó 
bántalmak Igen nagy gyengeség, legkisebb erőltetés után is 
Szivbántalmak: szivtultengés, szivtágulás„ Ideges fejfUjft.s; heveny
agyvizkor, fejmelegség, tcsthidcgség, ökrődés mellett Nycldek
bénulat, Cholera; n1ely ellen óvszer gyanánt is használható, -
valamint a cupru1n,. Gyomor bántaln1ak görcsös ökrőndözéssel, 
mely után ízetlen vizenyős folyadékot hány ki; legcsek.élyebb 
mozgás által előidézett luínytís; gyonior-nyomá.s, csuklá.s, ökrődés, 
keserü gelisztahugyozás, inetsz6 f. az alhasban: hideg test mellett. 
Gyon1orgörcs, igen heves összehuzó fájdalo1nmal, hasmenéssel 
Görnsfuladás a kisdetleknéL Szamá1hurut, vizenyős folyadék
hány:issaL Lát.gyengeség; kancsalság; pillabénulat; dupla látas; 
éji vakság sat. 

Verbascum. 
Átalában: lcfolé menü, néha szúró szaggatás a test 

különféle részeiben. Reggel fölkeléskor lomha, álmos .. 
Test-hidegség, külsőleg is érezhető; borzadozás, minth<t 
hideg vizzel öntötték volna le. 

Fej-szédelgés, mint valami nyomástól Kábnlt, nyomó 
fejfájás, néha egyoldali; kivált mid ön a melegből hidegbe 
megyen; leginkább a homlokban Rengő érzés a fejben, 
menésben. 

Összehuzó f a szemekben ; forrósággal; !romái yos lá
tás .. - A fülben oly érzés, mintha befelé húzatnék; füldu
gnlás; nehéz hallás. 



Arczfájdalom; nyomás, kivált a bal járomcsonthan, 
egyes rohamokban; erősb tapintásra. növekedő; néha heves 
szúrás, csipkedés a halántékokban, mintha harapófogóval 
csipdesnék; feszítő f. Légvonalban, vagy a hidegben meg
ujuló fájdalmak. Ideges arczfüjás. -- Szaggató f. a záp
fogakban .. 

A szájban sós nyál-gyülern Kellemetlen sz~jiz és 
szag a sz~jbóL - Gymnor-nyomás, szúrás, metszés a bal 
rásztban. Haspuffadás Nyomó f. a hasban, mintha ott kő 
feküdnék. Lefelé rnenö hasfüjdalom, végbél-összefűzés 
mellett Oly érzés, mintha a belek a hasfalhoz nőttek 
volna és innét erőszakosan elrántatnának. Hascsipkedés, 
mint a szelektől Szúró f. a köldök táján.. Haskorgás; 
bugyogás érzete. Szék-szorulás; vagy juhganéhoz ha
sonló szék 

Rekedtség. A gége, az orr, be van dugulva; hurut. 
Köhögés, leginkább este, éjjel álomban. Feszítő mellf~j
dalom, néha szúr ássaL 

Szúró f. a !tát és vállakban Az elökarban rángás, 
szaggatás lefelé tartó. Szúró f. a tenyérben. - Bénulati 
f a felső lábszárban. Görcs f. a térdben; térdremegés, 
mint ijedés után Lefelé szaggató f az alsó lábszárban.. 
Szúrás a lábban; összeszorító nyomás a talpban. 

Jegyzék. Csúzos, de főleg ideges arczfájasban kitünő gyógyszer. 

Vinca minor. 
Mellőzve a többi, nem éppen lényeges symptómákat, 

specificus erővel bir a fejnek hajas részére, hol ellenáll
hatlan viszketést érez; az összekuszált hajak „lengyel 
fürtöt" (Weichselzopf) képeznek 

Viola odorata. 
Átalános lazultság az izmokban A bántalmak szeli·· 

dek ngyan, de mégis érezhetök és pedig bármiféle hely
zetben. :M:éhkóros, rásztkór os bántalmak; szótalan
sággal; sirásra való hajlam. 

Fej-fájás, szemgörcscsel Vértolulás. Szikrák a szem 
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előtt Ósszehuzott szempillák Pilla-görcs. Fül-szúrás; 
a zenét, kivált a hegedü-hangot nem tűrheti Erzéketleu 
orr-hegy, mint ütés utári. h·cz-fajás; húzó nyomás a já
rom-csontban; feszes arczbőr.. ~Jeli-szorongás; mellszűkü
let, nyomó f mellett, mintha kő nyomná mellét .. 

Viola fricolor. 
Áta.lában mind a lélek, mint a testre nézve: szomorn

ság; melancholia; hysteria; hypochondria .. - Görvélykór. 
Nyakmirígy-daganat Kütegek, kivált a gyermeknél első 
években; fakadékok (Pusteln); genyedzö és varat képző 
kütegek. Fejótvar.. Köleshimlő. Vastag, kemény arcz
bőr. Metsző hasfájdalmak, nyákos hasmenéssel, néha eről
tetéssel Szúró f. a mellben, a szív táján, a vállak közt, a 
könyök, előkar, ujjak, térd és lábakban 

Zincum. 
A lélekre nézve. Halál-eszmével foglalkozik, mintha 

élte vége közel állana. Rosz, mogorva kedv; vagy ~· vig 
kedély. Változó kedély; dél előtt többnyire szomoru, este 
víg, vagy ellenkezőleg. 

A testre nézve átalában. Hypochondria.. Szúró szag
gatás a tagokban, minden felhevülés után nagyobb; a cson
tokban.. Köszvényes csomók. Sebféle fájdalmak. Rán
gások az izmokban. Hangyamászás (hemzsegés) a tagok· 
ban. Bénulatok, ha egyoldaliak is, vagy guta után. Vér
érdag. A föjdalmakat a bór és hús közt látszik érezni. 
Ebéd után és este jelennek meg többnyire a bántalmak 
Érzéketlen test. Hidegség érzete a csontokban. Kopogás, 
vagy remegés (kivált szenvedélyek után), az egész testben 
Nagy lankadtság; gyengeség; semmi kedv a testmozgásra, 
sőt ettől szinte féL 

A bőrre nézve. Hosszadalmas küteg. Sömör. Csont
dag Fagydag; könnyü fagyasztása a test egyes részeinek. 
Cserepes bőr. 

Nyugtalan álom, ijesztő, ábrándozó á~mokkal; nappali 
álmosság kivált reggel és ebéd után. Alomban sok be
szélés, kiabálás, testrángás, gyakori fölijedezés. 

Argenti J-fasonn G~óf!y. I 30 
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Lázas borzadozá>, fázás, áttutó forrósággal, heves I'e
megéssel a tagokban, kopogással az egész testben Hajlam 
az izzadásra ; éji izzadás. 

Fej-kábulás; szédülés, melyben bal oldalra dölöng; 
vagy oly érzéssel, mintha alatta az tiló hely inogna. Ká
bító szédülés átalános nagy gyengeséggel, szemsötétedés
seL Fejfájás bor-ivás után Fejköszvéuy, émelygés, há
nyással Nyomó f. kivált a homlokban, vagy a halánték, 
vagy a fej hátsó részében.. Csavaró f. Szaggatás a fej 
hátsó részében. Szúró szaggatás a foj oldalaiban, ebéd 
után elmuló Sebféle, vagy kopogó fejfájás. Szobában 
hevesebbek, szabadban enyhébbek a fájdalmak. - Külső
leg, seb-· vagy fekélyféle f Oly érzés, mintha haja borzas 
lenne. Haj menés; kopaszodás 

Nyomó szemfájás, vagy oly érzés, mintha szemei be 
lennének nyomva. Viszketés, égetés, csipdesés, sebféle f 
a szemekben és pillákban Szemszárazság ; gyuladás. Felsö 
pilla-bénulat Tüzes foltok, midőn fölfelé néz. Fekete 
hályog 

Szorító fülfájris, szúrris, szaggatás és küldaganattal, a 
gyermekeknél Büdös fülfolyás. 

Ö!'l'- daga11at, ha egyoldali is ; elvesztett szaglás 
Nyomó, szorító f. az orr-gyökben; sebfele f az orr belsejé
ben -· Szaggat.is, összeveretés érzelme az arcz-csontokban. 
Föhepedezett, belől fekélyes ajkak Húzó, szúró szagga
tás a zápfogakban; vagy sebfölc f Dagadt, fehér, fájdal
mas foghús-vérzés, -fekélyek 

Apró, sárga fekélyek a szájüreg belfalain; itt egyszer
smind hemzsegés, bö nyálfoly<issal. Nyelv-hólyagok. 

A nyelcsii belsö részében szűkülés érzete, görcsfajda·· 
lom Sebféle f a torokban; sok nyák-gyülem 

Vér-, vagy sós szá,iiz. Nagy éhség; de a húst, édes, 
főtt ételeket nem eheti; ke11yér ntán nyomást érez gyom
rában ; valamint majd átal<iban minden ebéd után; vagy 
ebéd után rosz kedv, teliség érzete, égető f a gyomorban. 
Savanyu folböfögés, kiv<ilt tej után: Edességek ut,\n gyo· 
morégés. Heggeli után csuklás. Osszeszorító, szúró, szag
gató, nyomó, égetö f a gyomorban - Görcsféle f a rász
tokban (Hypochondern); vagy nyom.is, kiv,\lt menésben 

t 
érezhetö Szúró f a le'p tá.1·a'r1 Szr'11· ' bf''l f , o, se e e .. a ve·· 
sékben. 

Has-puffad.is, foszítö, nyomó fajdalommal Kellemet
len érzés a hasban. Göresféle f. a köldök körül Szúrás 
szaggatás. Metszés, csipkedés, hasmenéssel. Haskorgás' 
Szélkólika L<igyéksérv. 

Szék-szorulás; vagy kásás hasmenés; véres hasmenés .. 
Akaratelleni hasmenés.. Szaggatás, szúr.is, égetés, viszke
tés, sebféle f a végbélben. 

Vizelés kezdetén, felakadt vizelés. Vizelettöl való nyo
más a hólyagra; fá,jdalmas vizelés. Akaratelleni vizelés, 
menés, tüsszentés, köhögés alatt. Vese-kövek V érvize
lés Vizelés alatt és után égetés Metszö f. a csönyilásban. 

A ferfi-netnzíí-részehe nézve.. Felhúzott, dagadt, fáj
dalmas tökök Húzó f a tökökben az ondózsinoron fölfelé 
terjedő. Sebféle f a tökzsacskóban Nagy ösztön az el
h,\lásra, azonnali, vagy nehezen ömlö magiirüléssel. Éjjeli, 
állandó erectiók. A nöknél igen érzékeny nemző-részek 
Méhdüh (Nymphomanie). Vérér-dag a szeméremtesten. 
Hajlam az abortusrn. Kora, vagy - elnyomott hószá.m; 
elnyomott gyermeldgyi tisztul.is. Tisztulás alatt haspuf~ 
fad<is, metszés, nyomás a hasban és keresztben, nagy gyen-
geség, nehézség az alsó végtagokban. · 

Torok-sz<irazság, érdesség; harácsolás által fekete vért 
köp ki. Száraz köhögés éjjel, szúró, vagy oly fájdalom
mal, mi;rtha melle szétrepedne. Nyulós nyák-köpés, mely 
ntán hrdeget, érdességet érez mellében.. Vér-köhögés, 
égető, vagy sebféle mell-fajdalommal 

]Jeli-szorongás; szorongó légzés, kivált este. Görcsös 
mell-szűkület.. Elnyákosodott mell. Hövid légzés, evés 
után, a szelektől Mell-nyomás Feszítö f a mellcsont
ban.. Mellszúrás, kivált a sziv táján. Mell-égetés Sziv
dobogás, belszorongással, vagy e nélkül Hendetlen érve
rés. - Külsőleg, sebféle f a csecsbimbóbarL -Elnyomott 
tejelválasztás a szoptató nőknél 

Kereszt-.fajás, menés, ülésben. Gyengeség érzete a ke
reszt és hátban. Csúzos hátfá1· ás Szúrás feszítés a váll-. ' 
lapoczkák közt. Szúró szaggatás, feszesség a nyakiz .. 
mokban. 
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Csúzos f., szúró szaggatás, húzás a vállak, karok, kezek 
és ujjakban Bénulati érzés a karokban.. Kéz-bénulás, 
elhalás Remegö kezek, írás alatt. Száraz fölrepedezett 
bör a kezeken 

Csúzos f a lábszárak, térd és lábakban Vérér-dag a 
folsö, alsó lábszáron · Térd-fesz; éji térd-fájdalmak Vér
pangás érzete az alsó lábszárban. Lábikra-fesz, menésben, 
hemzsegés érzete. Láb-fesz, ülés után; ficzamodás érzete 
a láb és nagy ujj izületében. Gyulasztó lábdag; égetö 
lábfájdalom Lábbénulat Fagydag a lábon Kopogó f 
a nagy lábujjban. 

Jegyzék. Azon betegségek, melyekben leginkább használtatik, 
kivonatban ezek Rángások a gyermekeknél, eltünt ótvar után; 
vid-táncz Heves, makacs agyfüjdalom, mely álarczos váltólázként 
gyötri a beteget idősza.konkint Fenyegető agybénulat skarlátban, 
e symptómákkal: hideg test, a végtagok bénulati állapota, kábulás 
öntudat nélkül, vagy heves félrebeszéléssel, aka1at elleni vizelés, 
székeléssel.. Fenyegető agybénulat heveny agyvizkór ban (hydro
cephalus acutus ). Gyomor-béllob (gast1 oenteritis), ha az arseni
cum nem használ. V csc és hólyag-bántalmak: vese-, hólyag-kö
vek„ A fClső és az alsó végtagok bénulata; szempilla-bénulat; lát
zavar; kezdő fekete hályog„ 1\fakncs, idült bőrkiitegek; száraz 
pikkelyes sömör, mely az egész testen elteijed. 

Zizia aurea. 
(Smyrnium au1eum) 

A Jt\lekre nézye: nagy izgatottság, mely után leverett
ség következik Eletuntság Változó kedély 

A testre nézve áta.lában: agy- és idegrendszer-bántal
mak Hypochondria; hysteria Görcsrángások Nehéz 
kór.. Görcsös mozgások az izmokban. Asthma; hurutos, 
mellhártya-bántalmak. A fájdalmak növekszenek érintés, 
mózgás, zörej és világosság által. 

A bfü;rc nézve: az egész test külseje sápadt, fojér, 
dagadt. Erintésre, az egész test fölülete fáj Vizenyös 
arczdaganat. 

Nyugtalan álom kellemetlen álmak miatt. Görcsös 
rángások álomban 

Láz, heves, szúró mellf~jdalrnakkal Fázékonyság, az 
arcz és folsö végtagok izmainak görcsr ángásá val. 

4()9 

Fej-szédelgés; vértolulás; heves f. a jobb halántékban, 
émelygéssel, néha epehányással; éles f. a fej bal oldalában; 
zörej, világosság által növekedö; ideges fejfájás. 

Szem-fájás és vörösség Vizenyős szemek Lövelö f 
mindkét szemüregben; éles f a jobb szem-üregben, szem
m9zgásra növekedó. Szemárpa a jobb pillán. Chroni
cus sz;erngyuladás; szaruhártya-fekély 

Egetö f az orr-likak és szemekben; dugulás, sebfájda
lom a jobb orrlikban. 

Duzzadt, sápadt arcz Az arcz egyik oldala piros, a 
másik sápadt. Fúró f. az arczcsontokbau; tompa f az áll
csontokban Arcz-ízom-görcs 

Gyula.dt nye!lleklő; sok nyákelvál~sztás a torokban 
Keserü szajiz; csak savanyut óhajt.. Emelygés; savanyu 
ízű hányás; vagy epehányás Gyomorfájás, érintésre 

A férfi-11e111ző-1•észekre nézve: felizgatott nemi ösztön. 
Pollutiók. Az elhálás utáni gyengeség ellen is használ. 
A nőknél: rögtön elnyomott hószám esetében. 

Légcső-bántalo1n; éri11tésre érzék:eny légcsü„ Gé?e
szárazság és innét eredő eriís köhögés; köhögés alatt ± .. a 
gégében Rövid, száraz köhögés, heves, szúró f~jdalom
ma.l, a mell jobb oldalában. Dlell-szúds a mell jobb okla
lában, köhögés által növekcclö. Lövelö f a mellben. Kül
söleg ~ zúzatás érzelme a rnell-izmokba.n Görcsfuladás; 
hanyat nem fekhetik 

Roharnonkint megjeleuü tompa f. a jobb váll alat~ A 
mellből kiinduló, heves lövelö f. a váll-lapoczkában Eget<i 
f a keresztben Tompa f.. a lágyékban, kivált mozgásban. 
-- Viszketés érzete a jobb karban; bénulati érzés a karok 
izmaiban, a vállaktól a könyökig terjedő. Az alsó végta
goknak görcs-mozgásai; csekély eröltetése után, szokatlan 
lankadtság. 

Jegyzek. Az i1nént elősoio1t sy1nptó1nak jelentik:, iniként e szer 
az agy és idegrendszerre hat különösen. Az eddigi tapasztalatok 
szeiint e betegségek gyógyítattak jó sikenel zizia által.. Ongyil
kossági eszmékkel foglalkozó hypochondria. Hetenkint megjelenő 
nehézkó1. Elnyomott hószám. Ideges fejfájás, epehányással 
Szaru-fekély. 
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FÜGG EJ,~~ K 
gyanánt szolgáljon itt még: 

AZON FŐGY-ÓG-YSZEREK SOROZATA , 
1ud3ek iöhb 1eklntetheu hasonlítanak egymáshoz, 

Acidunt n1ur·iaticu1n: a1seni-llis, inu1iaticu1n acidu1n, nitri aci
cum, aurum_, bclladonna,.bryonia,jdum, phosphoricu111 acidun1, pul
calcaTea, ch1na, !Y?opod1 u in, na-' s atilla, ruta, sulphur„ 
t:un1 mur.., a.e,. n~t11c„,~c. phospho-j Aconitun111ape]Jus: agaricus, 
i1cum, ihus, squ1lla, v1ola odorata,. aníin1oniu1n, aiiacardium ar nica 

Acidum nitricun1: aconitu111, a1 Renicum, asa1·u1n, be,lladon~ 
auru.m, bellad?nna., calcarea, na, b1 yonia, cannabis, can
con1u1n, g1aph1tes, hepar, k ali, th ar i s,causticu1n ch a inom illa 
1 d" ' ' ycopo ium, n1er cur, mez e- eactus, cofea colchicum crocus . ' ' ' rcum, nat1.u1n, op1u~, petio- drosera, dulean1ara,graphi-
le1:1n, plat1na, pulsa~1lla, ;hus, tes, hepar, hyoscian1us, ipecacu
sep1a, sulp h ur, thu3 a; szintén anha, mercu1, uitri acídum nux 
még a~: agnus, a~nic_a, bryo!1ia, von;ica, opium, phos~ho1·, 
cal~d;u1n, .chehdo~1um, c1na, _p~at1na, pulsatilla, ruta, sa-· 
mur1at1cum ac1?un1, n1~rum, phos- b1.na, se pia., spigelia, spon
r?or, phosphüI'lCUlll ac1dum, saba- g1a, stra1nonium, sulph ur, VC·· 
d1lla, selenium, sulphu1icum aci- r a t rum, 
dum, viola tricoloi.. Aethusa cynapium: cicuta 

Acidum phosphoricmu: as a, conium és ezen i,ét szerhez hasonlÓ 
bellado1:na, ~aust~cum, china, orvossá.gok„ 
cofea, con1um, ign~t1a, lachesis, Agaricus muscarius: aconit, 
ledu_m! lyco:pod1u~,. m~rcur, bcll~donna, cofca, graphites, nux 
mu;1at1cum ac1dum, n1tr1 ac1du~, v?m1ca, opiu1n, phosphor, pulsa
o prnm, phosi:hor, l h u s, sep;a, t illa, staphysagria. 
staphy"agna, sulphur, th111a, Agnus castus: cuprum, na
veratrum„ trum muriaticum nitri- acidum 

A!'idum s~lphuri~um : am- oleandei, platina, ~elenium, sepia'. 
mon1um, aI n1ca, con1u1n, digita- Alumina: arsenicum, bar yta, 
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belladonna, b1yonia, calca1ea, ipecacuanha, inc1cu1, nat1um, 
chan101nilla, ignatia}ipecacuunha, nux ''omica, pulsatilla, rhus, 
lachesis, ledum, 111e1 cur, nux ruta, sambncus, sabina, senega, 
vomica, phospho1, plun1bum, star>hysagiia, sulphu1icum 
rhus, silica, sulphu1·. acidum, ve1at1 um„ 

Antbra grisea: ca.lca1 ea, cha- Arsenicum aJhum : aconit, 
iuo1nllla, graphitcs, lycopodiun1, arnica, belladonna, bryonia, 
ilux von1ica, phosphoI, phos- calcarea, carbo vcgetabilis, 
phoricum acidu1n, pulsatilla, chamon1illa, ch ina, cofea, di
saba<lilla, sepia, staphysag1 ia, gitalis,dulca111a1a, ferrum, gr a
vc1at1un1, ver bascu1n, p hit, hellebo1 u.s,hepa1, j o d, i p e-

.4.m111011iun1 ~ arbonicu111 : e a e , 1 a eh e s is, lycopod,, me1-
a 111 n1 o ni u n1 111u1iaticun1, a1- cur, nat1u111 inuriat, nux vom, 
nica., arscnicu1n, bclladonna, phospho1, pulsatilla, r hus, 
b1yonia, china, fe11u1n, g1aphites, s a 111 b u e u s, sepia, s u 1 p h uT, v e
hepa.1, kali, lachesis, laurocera- r a ti un1 
sus, lycopocliun1, ina11ganun1, nux .:\sa foetida t antin1oniu1n, au
,·on1ica, phosphor, pulsatilla, 1u111, causticum, china., cofea, 
i hns, silica, staphysagria, sul- coniu1n, 111c1cur, nux von1, phos-
phui. phor, platina, pulsatilla, rhus5 

A1nrnoniu111 111uriaticun1: t huj a, tar tar., 
a1nmoniu1n car bonicu1n és az előbb Asaru1n europaeu111: aconi-
plőRorolt gyógyszc1 ek tu1n, hepar, pnlsatilla, sepia, str a-

Anacardium orienta]e: aco- n1oniun1 
nit, arsenicn1n, cn.lca1 ea, nux Aurum 111etallicun1: asa., hol
vou1ica, oleander. 1 ad o n na, calcarca, eh ina, cup

Angusturo: cantha1is, carbo iun1, lachesis, 1nercur, nitri 
a.nima.lis és vegetabilis, cofea, acidum, nux von1, pulsatilla, 
n1e1 cu1, platina spigelia 

Antin1011iu1n crudun1: aconit, IJaryta carbonica: alun1ina, 
arse.nicun1, asa, cha1no1nilla, cofea, bel la donna, calca1 ea, cansti
hepar, ipecacuanha, ine1cur, cu1n, chan1on1il1a, china, dulca
nux von1ica, pulsatilla, sepia, n1ara, lachesis,n1ercu1, natrnm, 
Rnlph111, tarta1. phospho1, scpia, silica,sn1pln.u, 

Arge11tu111 foliatu1n: Rsa., :tn- ta1 ta1. 
i 11111, belladonna, china, hcpa1·, 1Jel1adonnn: aconit, agaricus, 
n1e1·cur, nitri acidn1n, nnx '·O- alun1ina, am1noniun1, a pis, ar-
1nica, pulsatilla, platina, stan- nica, arscnicum, aurum, bar.)ta, 
1111111 . calcaren., c_a n t ha_1 is, causticu1n, 

Ar11ica 111outaua: aconit, cha1no1ni lla, china, cina~ co~· 
a1nn1oniun1, arsenicum, bel- fea, colocynthis, conium, cup
ladonna, b1yonia, cannabis, ru1n, digita.lis, dulcam,, fcr
capsicum, chamon1il1a, chin a, run1, hepar, hyoscin;n1~s, l~
cicnta, cina, co1ocynthis, eu- chesis, n1ercuI, n1t11 n.c1-
phrasia, ferrnm, hepa1, ignatini du111, opiu1n, phospho1·~ phos-
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pho1icun1 acidum, platina, ine1cu1, natrun1 mu1iaticun1, i·ho
pl um b u n1, pul s a ti 11 a, r h u-s, dodendron, selenium, silica .. 
senega, s e pi a, s i I i e a, s t 1 a m o- Carbo veg~tahilis : antimo
n i um, sulphur, v a l er i an a uium, a1sen1cum, ca.lcarea, 

Berberis \'Ulgaris: a1seni- carbo an.,, china, cofea, fer
cum, bryonia, chamo111illa, rum, graphit., kali, lachesis, 
nux vomica., pulsatilla, rheum, lycopodium, inercur, natrum, 
rhus nux vom, phosphoricum 

Borax veneta:chan10111illa, acidum, pulsatilla, rhododen
cofea, 1nercuI, nat1un1, pulsa- dron, sepia,stranionium,zincum. 
tilla, sulphu1„ Causticun1: am moniu m, 

Bovista: bellndonna., bryouia, asa., belladonna, ca.Icarea.,cha
carboanin1alis és vcgetabilis, kali, 1110111illa, cofea, cnlocynthis, 
mcrcur, 1)ulsatilla, se1.lin, silica, CUJJiun1, ianatia, lachesis 

• ]' • b ' sp1ge 1a, st1ont1ana, veratrtnn.. lycopod, inercur, natrum, nux 
B~yonia: a_conit, alun1ina., von1.., phosphor, phosphoricun1 

a1111ca, arsen1cun1, cha111on1il- acidu111, r hus, scpia,stannu1n, 
la, china, clcn1atis, ig na ti a, 1 a- sulphul', vern.t1un1 
chesi s, ledu111, lycopodiu111J n1er- Cha1non1illa vulgal'is: aco
cur, n1u1_iaticu111 acidu111, nuX nit, alun1i11a, a1nbra, arnica, 
v_on1, op111111, phospho1, pulsn.~· n1senicu1n, bn.ryta, belln.don
t1lla, rhus, squ1lla, scnegn.. na., borax, bryonia., ca1npho1a, 

Calcarea carbonictt: a 1 u 1n i- causticu1n, china, cina, co cc u 1 u s, 
na, a.nacn.1dium, a.rnica, arseni- cofea, colocynthis, ferrum, 
cun1, bar.fta, belladonna, bisn1u- graphitcs, hellcborus, hepar, 
thun1, eh ina, e u pr un1, g1 aphit , h yo sci a 111 us, i g na ti a, ipecac,, 
kali, lycopo<lium, n1crcur, ni- kali, ledu1n, lycopodium, magne
tr i acidu111, nux von1, phos- sia n1uriat, ine1cu1, nux vom„, 
pho1, pulsatilla, sepin, silica, pet10Ieu111, phosphor, pulsatil
sulphur, vcratru111„ ln., Iheu111, rhus, sassapa1illa, se-

Cannabissativa:arnica, lnyo- pia, s~ra111011ium, su_lphur„ . 
nia, cantha1is, nux voin , opium, Ch1~1a: :unn1on1um, a1 n1ca, 
pet1oleum, pulsatilla, stannum, a I sen1 e un1, ~-sa, baryta, b ella-

c th ·. 'tb Il d donna, biyonrn, calcarea, ca]J-an ar1s: acon1 e a onna · ·b . 
1 b·' . ' s1cu111, ca1· o veg. chamom1lla camp io1a, canna 1s, caps1cum · .. ' . ' 

china, cofea, colocynthis ' lauro~ e Ina, ~upru1n, d1g1tal1s, f er r t;m, 
Cerasus leduno 1 . d' l g1apl11t., helleborus, hepar, Jüd, , , ycopo mm, pu - . 
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satilla, rhus, sene.ga. ipecac ' ac i~s1~, yco:po . ' 
. . meI cur, 1nur1at1cu111 ac1du111, 

Caps1cu1n a~nuurn; arn.1ca, nati·um n1u 1iat., nux vom., 
~e11a~onna, calad1um, ch1~a, c1na, phosphor, phosphoricum aci-
1gnatia, nux ,,om., pulsat1lla, ve-· du1n, pulsatilla Ihus sambu-
ratrum · · · · ' ' " cus, sep1a, s1hca, stannu111, s ul-

Carho aniinali_s: bovista, cal- phuI, thuja, verat1u1n„ 
carea, carbo veg, 1gnatia, ipecac,, Cicuta virosa: arnica, coni-
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nm, lachesis, lycopodiu111, mer- Conium 1naculatum: arnica, 
cur, opium, pulsatilla, thuji:t„ asa, belladonna, cofea, digitalis, 

Cina: ar nica, belladon-na, dulcamai; a, graphites, jod, ly
b1yonia, calcarea, capsicum, copodium, magnesia muriat„, 
chamomilla, china, f01rum, hy- 1nanganum,mercur, moschus, nit
oséiamus, ipecacuanha, ignatia, rí acidum, nux vom., phosphor, 
phosphor, sabadil1a; vagy még: phosphoricum acidum, plumbum, 
am1nonium, arsenicum, nitri aci- p ulsa tilla, rhus, ruta, sabadilla, 
dun1, oleander, silica. sepia, staphysagria, sulphur, sul-

Cle1natis erc.: cta: belladonna, phuricum acidu1n, taraxacum, te
br yon ia, mercur, rhus; vagy ucrium, vale1·iana; vagy még: 
mé'g: arsenicun1, cantharis, cap·· calcarea, ferrum, nux moschata, 
sicum, causticum, coniu1n, silica, opium, sassaparilla, zincum„ 
su1phur Crocus sativus: aconi t, 

Cocculus: a1·senicu1n, carbo belladonnn., ignatia, 111oschus, 
veg„, cha111omilla,, cof~a, ?ol- 01?iu1n, plati.na; vagy még: cau
chicum, cuprum, 1gnat1a, JOd, st1cnm, ln.ches1s, stann1:1m, tarta1: 
ipeca.c, n1ercu1·, inoschus, nit- Crotalus: laches1s, alum1-
ru1n, nux vo1n,., oleander, pul- na, arsenicu111, belladonna, 
satilla rhus, sabina, sassaparilla, bryonia,capsicu1n, carbo veg., 
stra111~niu111, ta1tar., vnleiiann.; causticum, chamo1nilla, china, 
vagy n1ég: anti111oniu1n, la;1-I'Oce- cocculus, con! un1, dul cam~1· a, 
ra-sus, natru111 n1ur., spong1a, ta- hcpar, hyosc1amus, lyc?pod1u~, 
r-axacu1n, veratrum. mercu1, natrum n1ur1at, n1t-

Cofea cruda: aconit, aga- ri acidu111, nux n1oschata, nux 
ricus, angustura, arsonicum, von1„, phosphoricum acidum, 
belladonna, bryonia, cautha- pulsatilla, rhus, sambucus, se
ris, carbo veg., causticu111, lenium, suiphur, veratrum. 
chan101nilla, cocculus, colo- Cup1·um: belladonna, cal
cynthis, coniu1n, ignatia, jod, ca1ea, china, cocculus, ~ro
kali, lauroceI., 1nanganu1n, n1er- sern, dulca111ara, h epar, JOd, 
cu1', nux vom., opiu111, phos- ipecac„, n1e1·cu1, nux vom„, 
pho1, phosphoricun1 acidum, pul:.. pulsatilla, 1hus, sulphu1, ver~
satilla, rhus, scpia, sulphu1, va- tium; azonfölül: agnus, an1mon1-
leriana; vagy még: an1monium u1n, au1·u1n, hyosciamus, ruta, 
muriat„, antimoniun1, asa, digita- sambucus, spongia„ 
lis veratrum, Cyclamen europaeum: asa, 

C0Jchicu1n autumnale: aco~ china, pulsatilla, rhus, silica; 
nit, a1senicun1, china, cocculus, azonfölül: n1agnesia muriat., nux 
n1c1 cur, natrum muriat, nux 1·01nica. 
vom, opium, pulsatilla, sepia. Digitalis purpurea: a1sen!-

Colocy11this: arnica, bella- cu111, belladonna, cactus, ch1-
donna, 

0

cantharis, causticu1n, na, cofea, colocynthis, .conium, 
chamomilla, cofea, digitalis, hellebo1us,mercur, op1um, nux 
staphysagria, vel'atru111 von1„, pulsatilla, spigelia, 
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sulphu1icu111 acidum; vagy n1ég: 
hyoscinn1us, petroleu111. 

Drosera: aconit, bryonin, ci
na, cup1un1, heprn, hyoscia1nus, 
ipecacuanha, nllx vo1n, spon
gia, veratiu1n; vagy még: an1-
rnonium, alu1nintt, nitrun1, pulsa
tilla, rhus, squilh1, sepia, silica. 

Dulcamara: aconit, a i se ni e, 
be 11 a <l o n na, hl' yonia, coniu111, 
cup1u·111, ipecac,, lachcsis, 
n1e1c11T, nux -i;:o111, phosphor, 
1 h u s, sulphU1· 

natia, opiu111, paris, phosphor' 
secale, stauntun, vératrun1. 

Hepar sulphuris: ammoni
un1, nntin1oniu1n, arnica, a1-
oenicu1n, belladonna, bryo
nia, cha1110111illa, china, cina, 
cup1u1n, drose1a, ferrurn, jod, 
lachesis, ine1cu1, nitri a.ci
du111, plun1bu1n, spongi a, sili
c a, zincurn„ 

Euphorhium officinai e: 
ladonna, n1e1cur, ne. nitri, 

llyosciau1us 11iger: aconit, 
a1nica, belladonna, ca111phorn, 
e a u s ti e u in, cha11101nilla, eh ina, 
d1ose1a, graphit, ignntia, lacl1esis, 

bel- n ux v o 111, op i u 111, phosphor, 
1110- platina, p l u n1bu111, r hus, ruta, 

zei~tu11 st1n.111011 iun1, '\'eratru111; vagy 
Euphraisia offieiualis: a1 ni- l11ég: a.ntin1oniun1, ca.rbo anin1. és 

ca, 111e1ctu,uu~von~., pulsatil- veget, cup1u111, digitalis, ledu1n, 
1 a, senega, s p 1 g el I a. 1nagnesia n1uria-t, pulsatilla, snbi-

t"erru111 n1etallicuu1: anu110- na, sepia, spigclia, squilla„ 
niu111, arnica, a1sen.icu1n, bel- lgnatia an1ara: alun1inn, 
ladonna,calca.rea, ca1hoveg ,chn- n.1 nica, a1 senieu111, belln.donna, 
n10111illa, eh ina, cin a, g rap hit, cnladium, capsicu1n, e a u s ti e u in, 
hepnI, ipecacnanha, ine1cu1, cha11101nilla, china, cocculus, 
nux vo1n., pulsatilla., sepia, cofen., Ciocus, hyosci:nnus, ipe
thuja, vc1at1·un1; 'iagy n1ég: co- cncuanha., ineze1eun1, n1oschus, 
uiu111, ledum, n1:ignesia n1uiiat , na.ti u111 111uI,, nux~ inoschata, n ux 
platina, plumbun1, ve1bascun1, von1,, paiis, phosphor, phosphori-

Graphite.s: aconitu111, nga- cun1 acidu.111, pulsatilla, rhus, 
ricus, n1nb1a, :11111noninn1, a.1 s e- ruta, sabadilla, secale, sepia., 
nic, bel1adonna, bryonia, calca- sta.nnu111, staphysagria, su1phur, 
i en, ca r b o v e g., cha.11101nilla, tarta.r , theucJiun1, vale1inna, ve
china, coniu1n, guajacun1, hc- rat1u111, zincu1n; vagy még: cal
P ar, hyoscia111us, k al i, I y e o- carea, helleborns, 1 ·anuncnl us, 
pod.,1nagnesia, nnx von1.,phos- silica, :;;:pongia„ 
pho1·, pulsatilla, rhus, sabina, se- lpecacuanha: aconit, alu111i
pia, silicu, sulphu1; vagy 1nég: na, n.r nicn., ar senic., calcareu, 
asarn111, caiadiu111, ine1ct11, nitri ca.rbo veg, cha1nomilla, china, 
acidun1, selenitnn. cina, cocculus,crocus} cuprun1, 

Guajacum: graphites, 111ercnr, droseru, dulca1nara, f~rru111, 
nux vomica ignati~1, laurocerasus, nux 

Helleborus 11i~er: a.rse·- vo1n, opiun1, phosphor, pulsa-
nic, belladonna, biyonia, tilla, snbina, sulphur, veratrum; 
cha1no1nilln, ch ina, digitalis, ig- vagy n1ég: ambra, belladonna~ 
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cantharis, causticun1, lycopodiu1n, ti l la, rhus, sepia., _thuja; vagy 
sepia, tarta1„ inég: ferru1n, phosphoricum aci-

Jodiu1n: ar senic, china, coc- dum, rhododendron. 
culus, cofea, coniu1n, cupiu1n, di- Lohelia inflata: asarun1, 
gitalis, hepar, mer cur, phos- cocculus, hyosciamus, ipec acu
plror, rhus, spongia, sulphu1; anha, ranunculus sceleratus; 
vagy még: causticum, sabina, vagy még: alumifl:a, arsenic, che
squilla, verat1urn. lidonium, sassaparilla, veratrum, 

Kali carbonicum : an1mon., zincum. 
ar scnic, bovista, bryonia, calca··· Lycopodiu1u: nn1bra, an1mo
rea, c~1mpho1a, onr bo veg., cha- nium, arsenic, belladonna, bry-· 
inomilln, china, cofea, graphit, onia, calcar ea, canthaTis, cap
lnurocerasus, lycopodiu1n, sicum, carb~ veg:, causti~u1n, 
na t T u m n1 u i , ni t r i a e i du m, ch::n11on1., eh ln a, c1cuta, con1ui:1, 
nux vom,, phospho1·, pulsa- gr aphites, ledum, magnes1a 
tilla Ihus silica sulphur· vagy muTiat, manganum, 111ercur, mu-' ' ' ' ' . . 
1nég: causticu111, n1angan;1n1, pa- ri~.ti~um ~c1dun1, nat1 nm n1ur1at„, 
ris sabndilln sta1)hysaa11a, tnra-- n1tI1 ac1du111, nux von1„, petro-

' ' - • 
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• 1 h h xacu111, viola. odorat.a, leu1n, platina,}-~ iosp 01, p .os-
Kreosotu1n: arsenic, cha- photicu1n ac1dnn1, pt~lsnt1.il~, 

ino111illn, chinn, hepa1, jod, rhododendron, Thus, sep1n, s1!1-
n1cicu1 n1uriaticun1 aci<lu1n, ca,staphysagria, sulphur,thuJa; 
nit1 i ac\dun1, nux vo1n., petro- vagy inég: baryta., ipocac,., spige-
leu111, phosphoricun1 aci<lu1n, lia, ve1atru1n„ • 
pulsatilla, silica, sulphm. Maguesia ca1·b.omca: ars e-

Lachesis: alun1ina, arse- nic, barytn, bryon1a, calca1ea, 
nic, belladonna, bryonia, cap- chamo111 .. , coniu111, feirurn, gri~„ 
sicum, ca1·bo veg,cn.usticu111, phit, kali, lycopod,, magnes1a 
cha1no1n„, china, cocculus, coni- muriat, nit1i, acidum, nux vom„, 
u1n, dulcan1ara, hepa1, hyo- phosphor, rhus, silica, ~quilla, 
scia1nus, lycopodium, n1er e ur, sulphuI; vagy 111é~: a.con1t, bel
natr 11111 inuriat, nitri acidum, ladonnn, ca.rbo anunahs és veg., 
nux inosch, nux vo111., phos- causticurn, conium, crocus, cycla
phor icum ncidu1n, pnlsatilla., rnen, hyoscia1nu.s,jod, nux n1osch.„, 
r h us, san1 b uc u s, selcninn1, sul- pctroleu111, p!at1na, plu1nbu.111, sp1-
phur, ,. er a.ti un1 . gclia! spong.1a, staphysagr1a, sul-

Laurocerasus: :iJnn1on1un1, phur1cu111 uc1dum, veratr;im„ 
cantharis, china, cof6u, ipecacu- Manganum: ammon1um, co
anhn, kali, ine1cnr, nux vom,., tea, conium, I:rcopodíu1n, platina, 
opi un1, ihus, secale, spigelia, pulsatilla, thuJa, ver~trum; v~gy 
veratru1n; v:tgy 1nég: cocculus, még: ~alcarea, kal1, sabad1lla, 
lachesis sassapa.r1lla, 

Ledum palnstre: alumina, Men".anthe_s trifoli.ata: 
arsenic, bryonia, canthn1is, cha-· asarum, ?h~na, op1un~, pulsat1lla., 
mom,, Iycopod, rucrcur, pulsa- Mercur1us: acon1t, ammon., 
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a:i-ti1noniu~J1, argentu1n, ar-,sch~s,nux vom,' opiu1n;pulsatilla, 
n1ca, a1sen1cu1n, asa, au1 u111, sep1a; vag,Y meg: con1um, mao-
baryta, bclladonna, bovista, nosia, snlphur. 

0 

bryonia, calcarcn, carbo anim„ és Nux vomica: aconit, alu1ni
ve g eta. bilis, causticun1, cha- na, ambia, am monium mur ia t, 
n10111., china, cicuta, cle1natis, antin1on., a.1 nica, arsenic, bry
cocculus, cofea, colchicu111, onia, calcarea, carbo anim,. 'és 
coniun1, cupru111, digitalis, dul- vegetabilis, causticum, cha
can1a1 a, eupho1biu1n, euphrasia, n1omilla, china, cofea, coc
guajacu111, hepar, jod, Iache- culus, cOichicum, conium, 
sis, lauroce1as~s,_Iyc.opodium, cupru111, digitalis, <liosera, 
meze1e~m, 111tr1 ac1du111, nux dulcama1a, fer1um, graphit, 
vohn1., _op1u111, phosphor, phos- guajacum,hyosciamus,ignatia, 
p 01·1cun1 acid un1, pu lsa tilla, ip ecac,, 1 achesis, lauroce1asus, 
rhus, sassaparilla, se pia, s ilica, lycopod, inagnesia, 111er e ur, 
s t a p h y s a g r i a, stra1noniu1n, inuriaticum acidum, natrum 
~tro.ntiana, sulphu1, thujn, va- inuriat, nuX inoschata, opiu111, 
e11~:na, ;erat1u1n; vagy inég: petroleun1, phosphor, plu1u

calad1u1n, ferrun1, graphit, leUu111, bu1n, pulsatilla, rhododendron 
natru111 n1uiiat., sabadilla, seleni- rhus, s e pia, stI an1oniu111, sul~ 
u1n, spongia, viola t1icolo1, p h u1; vagy n1ég: a1gcntu111, 

ltlezereunt: ?uphorbiu~n, h~l- bovista, cannabis, capsicum, cy
lcbo1·uR, J\yos:uun1:s, 1gnat1a, cla1ncn, ianunculus, ruta, sabadil-
111Bicur, n1tr1 ac1du1n, verrt·· la, san1bucus, spige1ia, squilla, 
t~ un1; v~.gy 1nég: an1brn, cantha thuj:t, viola odorata„ 
r1s, c:-ips1curn, cha11101n„, pnlsa.tilla, Opiu1n: aconit bellatlon-
staphysagria, zincu111 na, b1yonia, ca111phora, canna-

llloschus: asn, bryonin, coccu- bis, china, cicuta, cofca, colchi
lus, coniun1, crocu::::, ignatia, S!JÍ·· cun1, c1ocue. dig·italis he]Jftl' 

] . . ' ' ' ' ge 1a, staphysagr1a, strarnoniu1n. hyoscian1us, ipecac, lache-
l\1atru1n. carbo11icun1: a1·11i- sis, 1nenya11thcs, n1e1 e ur, 1no

ca, a1·sc111c„, ca1bo anim, és ve- schus, nit1i a.cidum nux von1 
~eta~ilis,. causticun1, china, phosphor, pho'spho1icu1~ 
1gnat1a, kah, lycopod~1un, 111 e1·- aci du m, p I 11111 b u111, pulsatilla, 
cu1, nat1un1 n1uI1at., nux IUta, stin111onium, ve1at1urn; 
von1, p_Iu111~11.1n, Pt;ls~ti]la, vagy 1nég: cha1110111„, conium, 
rhus, sep1a, s1l1ca, sp1gcha, süt- tarta1. 
phys, sulph111; vagy még·: alumi- Paris quadrifolia: hellebo
na, cocculus, Ianunculus, sabadil- rus, ignatia, nat1u111 n1uriat., nux 
la, tartar.. vom, pulsatilla, sabadilla és kali. 
~itrum: e al e a1 ea, coccnlus, Petroleurn: calcarea,. canna

kah, nat1 u111 inuriat, n~tri aci- bis, cha.1110111„, ignatia, lycopod, 
d;inl; va.gy m.ég: amn10111un1, ar- 1nagnesia, nit1i acidum, nux 
n1ca, drosera,. . von1, phospho1, pulsatilla, 

Nux moschata: 1gnatia, 1110- sepia, silica, s u 1phu1·, vagy 

még: bella.donna., digitalis, spige- pi a, silica, stanlium, staphysagria, 
lia., spongia, veratrum„ stramonium, sulphur, su 1 p huri-

Pbosphor·: aconit, aga1:icus, cum acidum, tartar„, thuja„ 
al umina, ambra; ammoniu-m, Ranunculus sceleratus: bo
arsenic, belladonna, hiyonia, vista, pulsatilla, ranunculus bul
calcarea, ca1 bo veg., causticum, bosus, silica, veratrum, 
ch,amon1,, china, cofea, conium, Rheu1n: arsenic, bryonia, 
graphites, hellebo1us, hyoscia- chamon1illa, nux vom., pulsa
mus, jod, ipecac,., kali, k1 eo- tilla, rhus, sambucus, tartar. 
sot, lycopod,, ilagnesia, mer- Rhododendron:calca1ea,can
cur, nux vom,., opiun1, petro- tha1is, carbo anim. ésveget„, cle
leum, plumbum, pulsatilla, nlatis, ledu1n, lycopod., nux vom., 
rhus, sepia, silica, spongia, ihus, sepia, silica, sulphur. 
sulphur, ve1atrum„ . Rh~s:alun~na,an1n1on~u1u,an-

Platina: asa, belladonna, t1mon1un1, arn1ca, arsen1c, bel
cantharis, c1ocus, hyosciamus, ladonna, bryonia, calcare~, 
lycopod., magnesia, manganun1, cantharis, car bo ve~„, e a ust1-
natium inuriat., nitri acidum, e un1, chamomilla, ch1na, cle111a
pl umbun1, .pulsatilla, rhus, tis, cocculus, cofea, coniui;1, 
sabadilla, strontiana, valeriana; cuprum, dulcama1·a, graph1t, 
vagy még: agnus, angustu1a, au- hyoscia1nus, jod, ignatia, kal~, la-
1um, ca1·bo anim„, ferru1n, ve1bas- chesis, ledun1, lycopod1un1, 
cum, viola odorata, inagllesia, mercur, n1uria.ticun1 

Plumbur11: alumina, bella- acid„, uitri acid., nux von1., 
donna, china, conium, hyoscia- p h o s p h o r, phosphoricu111 
n1us, natrum muriat., nux acid„, -platina, pulsatilla, ra
vom,, opium, phosphor, pla ti- nunculus, rheum, rhododen
n a, pulsatilla, ruta, sabadilla, se- dr o n, ruta, sabadilla, sambucus, 
pia, st1amonium, sulphur, zin- sepia, silica, sulphur, vera
cum; vagy még: ferrun1, 1nagne- t1un1; vagy n1ég: asa, cyclan:en, 
sia 111u1iat .. , sulphu1icu111 acidurn„ drosera, lau1ocer„, seleniun1, viola 

Pulsatilla: aconit, agaricus, tricolor. 
n.111bra, a111n1oniu111 111111., anti- Ruta: aconit, a1nn1oniu111, ar-
111011, angustuia, a-1nica, ai:se- nica, ars~nicutn; asa, bell~don
nicurn asa au111111, belladon- na, bryon1a, con1un1, hyosc1an1us, ' ' ' ~ na, bryonia, calca1ea, capsicun1, ignatia, nux von1., opi-i.;.l_..., 1,J.Lu11-
carbo veg .. , china, cicuta, coccu- bun1, pulsatilla., I hus, stra111on., 
lus, colchicu1n, coniu1n, cu- veratrun1; vagy 111ég: cupru~1, 
prum, digitalis, euph1-asia, fe1run1, phospho1, seleniu111, staphys~g11a„ 
g1aphit, ipecacuanha, kali, la- Sabadilla: ambra, antn11:on, 
chesis, ledu111, lycopodiun1, arsenic, capsicum, charuo1n1lla!i 
n1ano·anun1, n1e1cu1, 111oschus, china, cina; coniwn, ignatia, na-

b • 
natru1n 111uriat.., nitri acidu1n, opi- trun1, inuriat., nux von1„, P.aI1s, 
u111, paris, petroleurn, phosphor, platina,_ plu1nbun1, pulsatil}a, 
platina, rhus, sabadilla, se- Ihus, s~p1a, veratrum; vagy n1eg: 
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beiladonua, kali, rnanganum 1ne1- calcaI ea belt.ad·o ' . . . . . , . , nna, caust1cum, 
cur, natrum, n1t11 ac1d„, oleander, c1cuta cin a gr a p h · t h ·11 ·1· · . ' ' i , cpar sassapa11 a,s11ca,sp1geha„ kali laches· 1 d. ' 

S b
• . . ' is, ycopo ium, 

a ina: acon1t, a.rn1ca, bel- n1agnesia mercur · t 1 d 1 ·11 , , na rum, pe
a. oni:a, ~1amom1 a, cocculus, t1oleum, phosphor, pulsati1la 

grap_h1tes, 1pecacl}-anha, pu!satil1a, ihododendron, r h us, sassapaTilla: 
th1:1Ja, ve~atrum; vag;: meg: hy- sepia, spigelia, sulphui·, vera-
osc1amus, JOd, sassapar1lla, trum · vagy még· ambr· b · t 

S b 
. . ' . a, OVIS a, 

am ueus: arn1ca, arsen1c carbo anim cyclame d b 11 d 1 · ' , ' n, rosera, 
e a onna, c11na, nux vorn., ignatia ranun<':nlus scel b · h é -' vr „,saa-

op1u1n, r u s; vagy m g: cupr u1n, dilla. 
rheum, ta1 ta1· • . . 

Sassaparilla :amn1oniun1,cha- v"s~!1gel1ta: aco1.11t, au.ru~, b.o
n101nilla, Cle1natis, cocculus 11181,_ 

1 h .cac.us'i cl~ina, d1g1t.al1s, 
cu1·, pulsatilla, ranuncnlus' sei)ia eup rasia, ~e es~s,lauroce-

·1· I I ' 'i·asus,magnes1an1ur1at mercur 
s1 1ca, s u p i u r " . . . ·' ' 

Secale. cornutu111 : arnica, ~a: !~~c~:in u I i a t.,' s1hca, spongia, 
camphora, ignatia, lau1ocer,, so- még·~ b··'. ;e.1atrlun1;. vagy 
lanum n., veratrum„ · m ra, aiyta., iyosc1amus, 

S 1 
• ·b . . lycopod., moschus, nux vom. pe-

e en1um: ca1 o anun , 1gna- troleu h 1 . • ' 
tia, lachesis, me1cur' nitri acid b d"ll in, P b ?sp ior, puls~t1lla, sa
pulsatilla, thus, thuja; vagy még~ a l a, s~ rna, s:.ra1non1u1:1. 
agnus, a111bra, bryonia, graphites, . Spong1a 111a~1na: acon1t, dr o
ruta„ se.1a,. Lepa1, J,od, pho.sphor, 

Senega: arnica, arsenic, ba- 8P1$'eha va.gy meg: alum1na, ar
ryta, ~elladonna, bryonia, se.nic, ?ella~onna, coc?ulus, cu
cantha1·1s , euphrasia lachesis pTum, ignat1a, magnes1a, mercur, 
squilla, stannum, sul~hur. ' petroleu~n, pulsatilla, sepia, squil-

Sepia: aconit, a1nbra, anti- la, valer1ana. 
tnoniu111, arsenic, baryta, bel- ~quilla_m~rina:br,yonia,mag·~ 
ladon.na, calcarea, car b o veg„, nes1a, .mur1at1cum acid„, nux vom, 
caust1cu?1, chamomilla, china, pulsat1lla, rheum, ihus, senoga; 
~ofea~ con1um, ferrum, graphit, yagy még: dros.era, hyosciamus, 
ignat1a, ledum, lycopodiuin, JOd, natrum mur1at, spongia„ 
m~rcur, natru1n inu1iat, nitri Stannun1: arsenic, belladonnn, 
ac1d., nux moschata, nux vom„, cannabis, causticu1n, chanlO-· 
petrole:im, phosphor, phospho;i- milla, c!1ina, he]leborus, ignatia, 
cum ac1d,., plumbum, pulsat1l- pulsat1lla., senega., stramonium 
la, rh.~doden?:·on, rh us, sas- valeriana,vorbascnn1;vagymég; 
sapar1lla, s1l1ca, sulphur, argentum, crocus., 
tartar,.,, veratru.m, zinc~m; Staphysagria: an1bra, a1nica, 
~~gy meg: a~mon1u~, bov1sta, colocynthis, coniun1, ignaÍ.ia, Iy-

1 oserf, hyobc1~111us, ipec~c., ra- copod,., inagnesia n1uriat., me'r-· 
nunc.u.us, sa ad1~la, spong1a„ cur, moschus, phosphoricum 

S1I1ca: alum1na, ammonium, acidum, pulsatilla, sabina, thu-

.Ja; vagy még: kalí, inezereurn, chiua, cicuta, fe1ru1n, ledum, iyco
ranunculus, ruta, veratrum. pod,, n1anganun1, mercur nit1i 

Strantonium: aconit, asaru111, aci?-,, phos~horicum acid.', pul
belladonna, bryonia,campho1·a, sat1lla, sab1na, staphysagria· 
cantharis, carbo veget., chamo- vagy még: aconit, lachesis, nu~ 
milla, cocculus, helleborus, Yom„, seleniu1n, 
hepar, hyoscia1nus, 111ercur, Valeriana officinalis: bel
moschus, nux vo111. , opiun1, ladonna, campho1 a cocculus, 
plumbum, pulsatilla, ruta, spi- cofea, conium, ignatia, mcrcur, 
gelia, stannum, ver a tr u111, zin- nux von1., platina, pulsatilla, stan
cun1. num, ta1axacum; vagy még: can-

Strontiana: bovistu, n1ercur, tharis, spongia. 
platina„ V eratrum album : a e o ni t, 

Sulphur: aconit, an1n1011ium ambra,arnica,a1senic,b1yonia., 
muriat., anti1noniun1, ar senic, capsicum, causticu1n, china, ci
baryta, belladonna., bryonia, cuta, Cofea,colocynthis, cupru1n, 
calcaiea, cantha1is, causticum, drosera, feirun1, helleborus, 
cha1no1nilla, china, cofea, co- hyosciamus, ignatia, ipccac., 
nium, e u p r u i11, dulca1nara, gra- lycopod„, inauganun1, n1agnesia 
phites, ignatia, jod, ipecac„, la- muriat., n1ercur, mezereum, opi
chesis, lycopodiu111, inagncsia inµ- u1n, phosphor, phospho1 icun1 
riat., 1neic ur, natrun1 n1uriat, acid., pulsatilla, rhus, ruta, sa
nit1·i a.cid„, nux vo1n., petrole- badilla, sabina, secale, sepia, si
u1n, phosphor,phospho1icu1nacid., lica, spigelia, stapbysagria, 
pulsatilla, rhus, sassaparilla, st1amoniu1n, sulphur, tartar„, zin
senega, sepia, silica, sulphuri- cun1; vagy n1ég: belladonna, bo
cum acid,, veratrun1; vagy inég: vista, camphora, jod, laurocerasus, 
nux n1oschata, plu1nbun1, rhodo- petroleu111, ranunculus sceleratus„ 
de-ndron, viola tricoloL Verbascum: platina, stannun1; 

Taraxacum: coniun1, kali,nux an1bra, capsicun1, ferrun1„ 
von1„, pulsatilla, spigelia, vale- Viola odorata: kali, n1u1iati
riana„ cum acid„, nux von1., phosphor, 

1'artaI"US erueticus: asa, b a- platina. 
r y t a, chamo111illa., c o e e u 1 u s, Viola tricolor : baryta, nitr i 
ignatia, ipecacuanha, nitri acid., rhus, sulphu1; vagy 1nég: 
acid„, nux vom„, pulsatilla, se- capsicun1,n1ercur,uatrumn1uriat„, 
pia, veratrun1; vagyn1ég: a111mo- viola odorata. 
niu111, causticun1, crocus~ nat1 um, Zincu111: antimoniu111, arnica, 
opiu1n, rheum, san1bucus„ baryta, belladonna, cantharis, 

1'eucrium: coniun1, ignatia, carbo ve.g.,, hcpar, ignatia, 
1nagnesia carbonica,. lplu1ubun1, pulsatilla, sepia, stra-

'J'huja: asa, bryonia, cannabis, monium, sulphur „ 
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Átalános kórjel-tár. 
(Repertorium) 

A gyógyszereknek könnyebb választása kedveért szö
vevényes (complicált) esetekben; -- vagy hogy akkor, 
midőn egyes symptómák, egyes körülmények szembetünö
leg jellemzik a nyavalyákat; - vagy midőn bizonyos be
tegség ki nincs fejlődve és csak egyes symptómákat, egyes 
körülményeket észlelhet a beteg; - könnyen találhassunk 
illendő gyógyszereket acutus, de főkép chronicus betegsé
gekben: irányul szolgáljon e rövid „repertoriumom"; hol 
különösen jellemző egyes symptómák és körülményekre 
vonatkozólag: 

1-ször, az állllatlanság; 2-szor, az álmosság; 3-szor, szel
lemi okokból származott bajok ellen találhatunk illendő 
szereket. 

4-szer, figyelvén a beteg szei·vezetére (constitutiójára), 
azonfölül az érzelmek minőségére, több orvosságból választ 
hatunk szintén egy illendőt .. 

5-ször, amennyire feltünő néha a fájdalmak localisati
ója (például a fej jobb, vagy bal oldalában), - vagy amint 
nyugalom, vagy mozgás, nyomás, érintés által nagyobbod
nak, vagy kisebbednek a fajdalmak: e tekintetben is szem
lélhetünk ki specificus szereket; ugy az erömüvi (mechani
kai) sértés okozta bántalmakban; valamint 

6-szor, az idöviszonyokra változó betegségekben, -
hidegre, vagy melegre föllépő fájdalmakban. 

7-szer, a bőr; 8-szor, a csont-bántalmakat illetőleg, 
ezekre nézve is kikutattam az egyes symptómákra illő or
vosságokat 

31" 
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Végre ily módol! figyelmeztetem t.. olvasóim~t, mun
kám második kötetélicn" leirt töbli egyes Letegseg után, 

" . ák' k az ezekre vonatkozó egyes Jellemzö symptóm ra es eze -
nek megfoleló szerekre is - és 

9-szer, csak a felső és alsó végtagok (kezek és lábak) 
bántalmairn nézve mellékelek még ide ilyetén reperto
riumot *). 

Megjegyzem itt azonban (és erre jól figyeljü11~), _mi
szerint minden betegség ellen, nem elég egyedül kóqehleg 
(symptomatisch), - hanem sziikséges egyszersmind a be
tegség okaihoz és ahoz tartozó, maga helyén közlendó 
egyéb köi ülményekhez illöleg választani az orvosságot_; 
mert például: a hán3ás ellen más az orvosság akkor, 1111-
dón a gyom01, - más akkor, midö11 az agy szcnvedö álla
potának sym ptómája a hányás Igy -- a betegségek gy~
gyításábari nem csak a betegség, hanem az egyén1-
s ég (individualitat) is mindenkor, de föleg cl11 onicus kór
esetekben méltánylaudók sat. 

Azé1 t, a „repcrt01 iumban" választott gyógyszert ke
ressük fel a „gyógyszertanbau", hogy lássuk, valjon a kisze
melt onosság nem csak egy, luuwm több tekintetben fo
lel-e meg a gyógyítandó betegségnek E czélra kövessük 
egysze1slnind 11n;ukám második kötcté11ck harmadik lapján 
adott „utasításomat". Csak ily értelemben szolgáland se
gítségünh e jeleii „1 cpertoriumom"; különben, egyes sym
ptómák után egyedül, sohasem vagy csak vaktában fogunk 
gyógyítaui betegségeket Az egyes feltünil symptórnák 
adhatnak ugyan irányt az orvosság fölkeresésére: de csak 
az összes obicctiv, su biectiv kó1jelek ügyes fölfogása 
után választhatunk oly szert, mely szerintünk: specificum 

'') Azon szernk közól, melyek foltünő egyes kö1 ülményekie, 
cgyeti sy111ptón1ákra illenek: a „repeito1iu111ban" n1in<lcnütt csak 
néhányat jelöltem ki. EunélfOgva., ugyanazon kö1 üln1ényeket, 
vagy syn1ptó111á.kat illetőleg, több szert i~ találhatunk a gy ó gy
s zer t a.n b an. 
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Álmatlanság ellen: *) 
Álmatlanság álmosság mellett: a1 nica, bellad.,, caladium, 

chelidon: nat1„nni 1n., sa1nbucug, silica, co,fea„ 
Álmatlansá"' szenvedélvek miatt (nézzük a 3-ik czikket) 

b J 7 • l Folytonos gondolatok miatt: (;a/carea, unna, nux v„ y-
eopod, pnlrnt .. , staphysagrw, sulphw' . 

Sok "'Ond c1ggodalom miatt: ac. ]'Jlwsphm , graphites, 
, "' ' 

staphys.. . . 
Belszorong:ís (Angst), uyugfalm1ság rmatt: ~i'semc, bel

la(L, bi'yo11ia, calcai'ea, carbo v., caustic , chamom, 
, cocculus, graphit., mercni', phosphoi', sepia: veratrura. 

Abrámlos képzeletek miatt: bel/ad, calcarea, china, ledum. 
11ierw.1', plwspho1' . . . 

Buja gondolatok miatt: calcarea, cai'bo, cl~1~1a, graphites 
Ijeszti\ képzeletek rnintt: calcw'ea, carbo, silica, bellad 
A kisértetekt.öl való félelem miatt: cai·bo, cocwlus, sat. 

(nézzük a 3·ik czikket} ,, . 
Ideges felingeri\ltség miatt: dlinn, c~feu, colchw111n, mu; 

v, p11lsatilla 
\T/~l'pez~gés rnlntt: acoru:t, b11;on1a! 1nercni, se;Jla, s·ilica: 

(pnlsat. ha n fojlwn, 'agy a mellben úrezhetö a vér
pezsgés) 

Szár az fonós1í g mia 1t: calcai,ea, clwinnm , ph •sphoi , petrnl. 
jJSOll il 

Fejfol'l'ó~ág miatt: .silica, palsat 
Izzadás n1iatt; aí senir: ~ ?_:etat1 u1n. 

':')Ha az áhnat1nns1lg psychicai okból ta111a~; e~ko1,ál1nat.
lanság lcgyőzésé1c, h. szereink inellett n101~11s cro \szorako~as 
sat.) is kivántatik„ l\tliclón pedig bizonyos testi betegsegnek ko1-
jele az Ahnatla.ns:íg; ekkor természete::.;en, a.z előhb 1non<lott.fl.k 
Rze1int, ezen betegség gyógyíüi.Ra fi'ífigyehnet ér<len1el, 
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Álmatlanság ~jföl előtt: bryonia, pkosphor, rlws .. 
éjfél után: nux v, rhododendron; 

-- oly érzés miatt, minőt a testen mászó hangyák okoz
nak: carbo v. , lycopod. ; 

- viszketés miatt: carbo v .. , lycopod .. , mercur ,pulsat .. , sulph. 
Idöszakonkinti álmatlanság (periodische SchL) nézzük a 

6 ik czikket. 

n 
Álmosság és álombántalmak ellen: 

-~z álomkór le van irva más helyen. 
Almosság azonnal este felé: lachesis, angustui'a, calcai'ea, 

conium, crocus, arnica, ac. phosphor.„ silica, sulphur. 
·-reggel: rhus, spigelia, nux v., zincum, ledum; 
- déltájban: agaricus, ani·urn, bryonía, china 
- munka közben: sulphur, zincurn, arnmon , phellandr .. , 

natrmn (. ; hosszu álom daczára is álmos : fen'urn jodat .. 
- minden harmad nap: sepia; - le nem győzhető : au

Tum, cannabis,lacliesis, sulphui·; 
·-· álom nélkül: ai'nica, bellad, caladiurn, chelidon., na

trum m., sambucus, silica. 
Kábító álom: opium 
llfollfojtogatás, ugynevezett boszorkány-nyomás (Alpdrü

cken): aconit, ha forrósággal, szomjjal, szorongó lég
zéssel lép fol; nux v. gyomorterheltetés után; opium 
hörgő légzés jelenlétében; nemkülönben arnmonium 
m., lycopod., bellad, bi·yonia, cyclamen, pulsatilla, si
lica, ignatia, coniurn, sulphui· .. 

Nehéz álmok: nux v., p1wsp1wi·, china, thuja. 
Borzasztó álmok: arnica, cocculus, gi·aphit .. , lycopod., nux 

v, phosplwr, pulsat .. 
Buja álmok: ac .. phosphor .. , lachesís, platina, thuja, viola 

tr., opium .. 
Felriadás az álomból (Aufschrecken): bellad, ginseng, 

bryonia, caust., chamom, drosera, hepai'. lycop, puls., 
sepia sat .. 

l~szméletlen (unbesinnlich) fölébredés: cltina, puls, platina. 
Alomban érezhető fájdalmak: arsenic, carbo v., graphit, 

ac. nitri, sulphur. 
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Ébrente alvás: cocculics, hyosciaini<s, laurocerasus, vei'atr. 
Álom után rosszabbulás: calcarea, cai·bo, coccitlus, conium, 

graphit .. 
Felébredéskor keserú szájiz: bryonia, rhus. 
- szomj : ac .. phosphor ., sulphur„ 
Aívajárás (Somnarnbulisrnus): phosphor, silica. 

III 

Beteges körülményekben a lélek állapotára vo
natkozólag, vagy szellemi okokból eredő k6resetekben 
ezen szerekre figyeljünk, melyek rögtön támadó ilyetén 
esetekben, mint csillapító szerek (kalmierende Mitteln) 
szintén hasznosak: 
Öröm ntán fojlödött kór esetekben: cofea 
Bú, bánat ntán: ignatia,platina,pulsat,, ClC pl~osph,, staph,~s. 
Harag után: aconit, chainoin, nux v., bryoma, colocynthis, 

platina, sepia, staphys . . 
Ijedés után: opiitni, ignatia, platina; forróság: aconit 
Elkeseredés után: caustícmn, colocynt., staph;ys .. 
Szerencsétlen szerelem után: lachesis, ClC phosphoi'., ígna-

tia, staphys 
Szerelernféltéstöl: ac. phosph, lachesis, hyoscíamus. 
Az állati ösztön erélyes legyözéséböl eredő ~ajokban: co

nium, bellad., nux v., calcarea, graphit., lycopod., 
hyosc., lachesis, plwsphoi·, ignatia. . 

Gond és aggodalomtól: gi'aphit, ignatia, ac phosph, staphys .. 
Félelem után: pulsat, bellad, opiurn; 
- "kisértettöl, kivált gyermekeknél ferde nevelés követ

keztében: ai·senic, carbo v' ignatia, pulrnt' ranwncu
lus, sulplmr; 

-- a betegségtol : calcarea, lachesis; . 
-- a magánytól: lycopod., ~i'osera, s'.ramonium; 
:-- a haláltól: agniis, arsenic, bryonia, calcana, ac. nítri, 

cocculus, graphit, platina, pulsat., rhus; 
- a szerencsétlenségtől: calcarea, graphítes; . · 
- a mérgezéstöl vagy elárulástól: b.ellCld., hyoscicmi;, ~"hu'.; 

- a jövendötöl: anacard, bryonia, ginseng, digitalis, 
staphys.; 
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a tébolyodástól: alumina, calcarea, mercui-. 
Félelmesség, belszorongás (Angst): arsenic, bellad, plwsph, 

pulsat,, verntrwn; éjjel : caustü. ; alkonyatkor: calca
rea; égi háboru alkalmával: phosphor, natritm m 

Epedés (Gram): ac phosph, gi·aphit., ignatia, lycopod., 
staphys. 

Honvágy (Heimweh): aurum, capsicum, carbo v., ac. phos., 
silica .. 

Életunottság: arsenic, antimon., aurmn, carbo v., plwsphor, 
sepia, s;li,ca, stap/i~f.S 

Ongyilkolási eszmékkel való foglalkozás: alumina, anti
mon, a.rsenic., am·um, nux v, pulsatilla, 'rhus, secale, 
spiqelia. 

Ábrándozások a philosophiai téren: sulphw. 
Vallásos lelki bántalmak: ai senic, verati·um, aui·um, lyco. 

pod., platina, pulsat., sulphur, selenium, lachesis .. 
Irtózástól eredó bajokban: calcarea, phosphor .. 
Elmeeróltetéstöl: calcarea, nux v., lachesis, bellad., sul

J'h"'', colchicum. 
Megfoszítéstöl ir ás alatt vagy után : bryonfo., cannabis, na

trum m., sabina, sili:ca. 
Sok beszéléstöl: arnica, arsenic, aurum, bellad., calcarea, 

carbo v., cocc?Llu", natTU1n m., nux v, cannabis, phosph, 
..ilica, stannmn, su.lphw·. 

Mások beszélésétól: arsenic, am11wniu1n, vuatr·um. 
Tár saságba~1 fellépő bajokban: baryta, aunnn, pulsat., bel

lad„, cicuta, coninm, crntalu.s, cu:pntrn, rhns, seleniurn, 
stannum, lyropodimn. 

Magányban felmerülti bántalmakban: arsenic., strarnon,, 
plwsphor .. 

Ern ber-gyiilölés : ledmn, phosphor·; - a sértci egyént il!e-
t/Jleg: natrnrn m.. · 

Zen étöl izgatottság : ac. phosplwi· .. , calcai·ea, sepia., 
Hajlam a sírásra: bellad., bryonia, calcai·ea, a?Lrum, cha· 

rnom„, ignatia, lycopod,., pulsat., dzus, natrum m, pla. 
tina, su1:phur, staphys, · 

Alaptalan nevetés: aui•JLm, bellad, cícuta, hyosc .. , c1·ocus, 
nutc mosrh., stramonium, i,qnatia, su~Jhm-, verati·u.m., 
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Változékony kedély: crocus, cyclamen, ignatia, platina, 
.strar;non„) zincu.1n 

Sze1 encsétleus(. g é1 zcclme fontosb ok nélkül: china, rei at1·. 
Kétségbeesés: arsenic, am urn, calcarea, carbo v, graphit, 

verntrum, mások miatt: aurwn; lelki iiclv miatt: ly
copod, mlphu;. 

Keptelenség a szellemi munkálatra : almnina, cyclamei'., ly. 
copod., natrnrn rn, sepia, spigelia, ac. phosplwr, silica., 

Kelletlenség (\" erdriesslichkeit): amrnonium m, am um, 
evonymus, ledum, gratiola, ac, plzospk, natrmn s, sta· 
1Jhys., ac . .sul1Jhu:r.) strontiana, zincurn. 

Haragossá.g (Zo111igk:eit): au.ru1n 1 bryonia, causti.czl'1n, ·nu.x 
v., pet10lemn, c1 oton 

Csintalan vígság (ausgelasse11e Lnstigkeit): c<:fea, canna
bis, stramonium 

Szelídség, engedékenység: ci ocus, c11p111m, lycopod, pul
s at .. , siiica 

Kislelkiiség, csiiggctegség: bellad, china, conium, pluin· 
buin, "ecale, sepia, sili.ca, spigeli11, mlphur, veratrnm 

Levcret.tség (Niedergesrhlagenheit): bellad,, colchir , colo-
cynt., jod, sulphm, thuja, . 

Részvétlenség, közönyösség: calrarea, cannabzs, conzum, 
lycopod., 11ie1·cm;, oc. phos1?h, rlwd~d, sepia 

Elégedetlenség: anqust, ca7n1cum, clmw, c1.c1.1ta, plmn
bnm, ruta. 

Nyugtalanság: arsenic, asa, bellad, , br1;<miu, . cantlwris, 
carbo, colocynt., dulcain, ,qraplnt., laches1s, .11w1 c111, 

1m?: v, phosplwr, pulsat .. 1hus. sabadi:lla, silica, ston-
n?J.,ni, th„2~ja, 1_:ei at1 U/1n. . 

.- este: carbn v,, n11:c v, mercur, plwsplwr; alkonyatkor: 
calcar ea; magányban: mezerenin, plwsplt01, 

Hypochondriai szeszély: mwcm'cL arnica„bellarL, conú<m, 
q1atiola,hellebor., n?Lx i; ,phosph./p"lsa,t., s~nega,staphys, 

Hysteriai szeszély: anocm d., asa, cor.num, g1:atwla, moschus, 
viola od., cocculns, pulsat., sepia, pia.ti.na, stram.on 

Megvetésseljá1·ó szeszély: china, ipecac,platina, guai?'curn 
Feled&enység: baryta, bella.d., c1·ocus, ci·oton, grap!iit, n_a-· 

trmn m, phosphm, platina, rlwdod., i·hns, silica, zm
C7f1Jn„ asaru.m, 
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Szórakozottság: angust., bovista, crocus, oleander, pulsat, 
sepia, nux v., graphi:t, mercur, sulphur. · 

A szavaknak helytelen alkalmazása az iiletö tárgyakra : 
alumina, ammonium, carb, calca1·., caust, lycopod„, 
natrum ra., nux v, sepia, süica, sulphu1·. 

Képtelenség magát kifejezni és összefüggésben beszélni: 
aliiinina, ainmonium, bellad, capsic, carbo an„, china, 
conium, hepar, hyosc„, ignatia, lycopod„ nati·um 111, 
nux m .. és vom, rhus, staphys., thuja, zincwn„ 

Gyenge emlékezö tehetség: alumina, a.nacai·d., natrurn rn., 
sepia, spigelia, staphys, sulphur, viola od .. 

Gondolat-hiány (Gedankenlosigkeit): bellad, evonyinus, 
nux mos., ac .. phos., rhus, ruta, spigelia .. 

Csaló képzelgések (Phantasie-Tausehungen): bellad., cal
carea, mercui·, opium. strainon , ac. plws, 1·hus, saba
dilla, staphys .. ; nappal: opiu1n, stmmon; éjjel: bel
lad., ledu1n, rnerciir·, phosphor, stramon. 

Eszméletlenség (Bewustlosigkeit): bellad., cainplwra, ci
cuta, helleb., hyosc .. , opiu1n, ac. phos .. , platina, pulsat„ 
secale, stramon. 

Félrebeszélés láz nélkül: bellad., bryonia, cainphora, can
tharis, ciipruin, hyosc, lachesis, lycopod, nu.x v, opiuin, 
platina, pluinburn, str arnon .. 

Mélaság (Melancholie): arsen., aururn, caustic .. , helleb., 
hyosc., lycopod., natruin in., calcana, grapk., croton, 
c1"otalus, platina, plurnbuin, senega, stannum, staphys., 
sulphm .. Különösen: 

ha sok gond által emészti magát a beteg: alii1n 1 ainrno
niuin, caust.; bú, bánat által: ignatia, natru1nin. 1 sepia; 

- ha vallásos tárgyakba merült: arsen, aurnm, selenium; 
- ha a beteg ábrándozó: ai·sen, auruin, caust, lycop., 

pulsat„ sepia ; 
- ha szelid: casto1 .. , vemtr.; ha ingerlékeny: antim„ au-

1·uin, ac. nitri, ac siilphui' .. , platina, sepia; 
- ha igen fölénk: granat, lachesis,petrol.,ac .. phosph., sepia; 
·- ha szerencsétlennek érzi magát: chelid„ grnph, lycop, 

rlms, sulphur; 
·- ha epeszti magát : ignatia, nat1·uin m , pulsat., sepia, sulpk; 
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-'- ha kétségbe esett: aconit.., gi·aph, lycop., pulsat, rlins, 
veratr uni; ~ 

- ha halálát óhajtja: lachesis, azwiiin, hreosot, sti'anwn, 
snlplwr. 

Dühöngés (Manie, Wuth): bellad, cantharis, hyosc .. , lyco
. pad., strainon, veratrum, agar., carnphora, canna.bis, 

. cviprmn, plwnb., sabadilla, ac .. nitri„ 
Orültség (Vesanie, Wahnsinn): antim, bellad, canth, ci

cuta, crocus, cupru1n, hyosc, lachesis, lycop., opiuin, 
1111T mos ch, strainon .. , veratruin sat.. Különösen: 

ha az órült énekel: bellad., stramon, verati· .. ; ha tán
czol: bellad., cicuta, ac. plwsplwr., hyoscia1n.; 

- ha ruháit tépi: veratr.; ha harap: bellad., cupr , secale; 
- ha felénk: bellad, cupr uin, strainon„ verat1· ; ha vallásos 

tárgyakba merült: lachesis, strainon, veraf?'wn; 
- ha szökni szeretne: arsen .. , bellad, cup1-.urn, digitalis, 

niux: ·voni., veratrurri;· 
- ha futásnak indul: canth, hyosc., nux, strainon .. , veratr ; 
- ha mindent összevissza beszél: bellad., hyosc., strarnon ; 
---, ha nevetséges cselekvényei vannak: hyosc .. , nux rnosch..; 
- ha nem ismeri az övéit: bellad .. , hyosc, me1·cur, vei·atr ; 
- ha nem tudja hogy hon van: opimn; 
- ha kisérteteket és egyéb táigyakat lát: arsen., bellad., 

stranion .. ; 
- ha dühös: agai., arsen., bellad., canth.., hyosc, lycopod., 

opiwn, pluinbam, V61'at1·urn; 
-- ha szerelem következtében órült meg : ac. plwsph, 

h,1JOSC. 1 ignatia, lachesis, platina; 
- ha szeszes italokkal való visszaélés okoZÍL az örültséget 

(Delirium potatorum, Saufer-vValmsinn): arsen., gel
seinin., hyosc .. , nnx vom., opiu1n, strainon., calcarea 

Az elme bajokat illetöleg *), több h .. munkában köz-

;~) E tárgy1a vonatkozólag, jövői e még bővebben aka1ok érte
kezni, azon szilá1d rneggyőződésen1 ine1lett, inely szerint olinebete
geket, czélsze1il ino1 alis bánás1n6d 1nellett, anyagilag csak ha·~ 
sonszcnvi szerek által lehetséges jó sikerrel gyógyítani. Ezen hato
dik kiadásra szántan1 ugyan e tál'gy bővítését, de megkezdett 
rnunká111 sürgősb teendőiin n1iatt e<ldig be ne1n végezhotén1, 
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lött és tulajdon tapasztalati adatok után itél ve, - figyelve 
egyszersmind a szerek tulajdonairn, néhány körülmény és 
ezeknek megfolelö gyógyszerekre itt még különösen is 
figyelmeztetem olvasóimat 

Aconit, Vértorlódás, nagy izgatottságban A szenvedö 
fél a haláltól, vag} bizonyos képzelt szerencsétlenségtől, 
például: a terhes nö a szerencsétlen szüléstől. Harag, ije
dés, egyéb lelkiindnlatok következtében fojlödött elmebán
talmakban, nagy izgatottság mellett. ( Chronicus bajokban, 
ilyetén körülményekben, má,, specificns orvosság mellett, 
közbevetöleg mint palliativ szer, - acut esetekben pedig 
egyed' 7 haszuálandó és minden órában veendő,) 

Anacardiwn Lelki gyengeségben; melancholia, elme
za-varban: kivált önfertőztetés, mértékletlen közösülés 
miatt A jelent összezavarja a mnlttal, vagy azt képzeli a 
beteg, hogy lelke nincs összekötve testével Minden ösz
,,zefüggés nélkül, mindent összevissza beszél. 

Arsenic Iszákosok órjöngése (Sauferwahnsinn) ellen 
Aurum. A szivböl eredő belszorongásban (Anxietat) 

Vé1 tolulásban a fej folé Lelki furdalásból keletkezö me
lancholiábau Mf\jd imádkozik, majd sír a beteg. Öngyil
ko~sági eszmékkel foglalkozik Életunt: öngyilkosságra 
ha:Jlai1dó. 

Belladonna, Alhas-bántalmak következtében fejlücHitt 
mclancholiában, Fölingerelt nemi ösztön és szerelem 
okozta búsk0111?.l y ság ban Meghinsult remény szülte elme
bí11talo1nba11 Orjöngésig exaltált lelki állapotban, i end
kivüli testi e1 ii mellett. A beteg álmatlan; nyugtala.n 
Minduntalan szökni akar, Majd sir, majd nevet Mindent 
rombol; köpköd, káromkodik, mereven néz. Szemei fénye
sek, a1cza kékesvö1·ös; nyelése, ugy látszik, gátolva van 
Többször átfütja a for16ság; testében néha remeg Min
dcnkitöl megijed, midón szobájába lép valaki Örültség a 
sok szeszes italtól 

Ualcar ea e,,, b, Leír lrntlan belszorongást ér ez a szen
vedü, mihelyt az est közeledik Egészségi álla.pofa miatt 
tii11üdik; annalc visszan)Terésére se1n1ni 1e1né11ye sincs Rög
eszméje a halál és ezzel éjjel nappal kínozza, hozzátartozan
clóit; e fölött melancholizál. 

i 

Ci!pru,m. Hú1iapo.k ot,a leg,yózhetlen szomoruság gyötri 
a beteget Konnyen m cs fel attól, hogy megbolondul 
Agyában oly érzése van, mintha ott valami eleven (féreg) 
mozogna, Belszorongás rohamai alatt majd kétségbeesik; 
egész testében fázik 

Digitalis, Valamint a melaneholiában, ugy a maniá
ban használhat, ha az ütérverés szapora gven"e rendet-

' ,J 0 ' 
len; a szívdobogás pedig erós. Az őrültség idöszakonkint 
egyes 10hamokban mntatkozik Roham után nagy a gyen
geség. Az emésztó tehetség átah\ ban iendetlen 

Hellebo11'8 Búskornolyság; óiültség, eltompult érzé
kenységgel. A beteg nem figyel arra, a mit lát és hall, noha 
mind látása mind hallása rendes állapotban van Jó emész
tés mellett, az étkek izét nem érzi., A nem rég mnltakra 
is alig emlékezik Semmire sincs kedve. Éjjel csak szuny
nyadoz és jól nem alszik 

lfyosciamus Őrültség, szeielemféltésböl Az öriilt 
gouosz, sértö, bosszuálló; dühös A köi üllevőket, személy
válogatás nélkül üti, veri; káromkodik; ruháit tépi Se 
enni, se inni nem akar A nük nagy hajlammal viseltet
nek a férfiak iránt és viszont. Sebesen beszél a szerencsét
len; egyik esw1e a másikát liÚ~ de fö eszméje mindenkor a 
szerelem Illetlenül beszél. Oufe1töztetésre nagy hajla
mot mutat, Minduntalan fol s alá jár és beszél a beteg; 
a töredékeuy tárgyakat összetöri; gondviselüjét összeköpi 
Arcza sápadt, beesett, szemei féuyesek, tekintete vad. Köz
ben, éuekel, fütyül, nevet, szívesen csókolgat Oly tiine
ménycket lát, melyektöl föL Szökni igyekszik. 

Ignatia. Gond, epekedés, szomoruság szellemi követ
kezményei ellen adandó. A leány különösen azt képzeli, 
hogy férje van és terhes.. A beteg átalában azt hiszi, hogy 
vétkezett és képzelt vétke miatt, szökni, vizbe ugrani ké
szül Magányábau, ha nyugalmasan fekhetik, igen nyu· 
godt; ellenben, nyugalmában zavartatva, folkiált, üt, szét. 
tép mindent, mihez fér. Bará~jait nem ismeri meg és ugy 
szó.] hozzájok, miut phantasiájának tárgyaihoz, Azt kép
zeli, hogy borzasztó magas helyen áll, honnét többé le 
nem jöhet. Legszivesebben van magányosan; szomorn 
gondolatokba merülve sír Inni enni nem kíván, Jel-
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lemzö symptómák még a közönbösség, félelmesség, nag;\' 
gyengeség: midőn ezek az elöbb említett szellemi okok ki
folyásai 

' Lachesis, Örültségig foh>zott szerelemféltés. Rendki
vül beszédes a beteg.. FolytÓnos beszédet tart; de minden 
összefüggés nélkül; hirtelen egyik tárgyról a másikra 
ugrik. Bizalmatlan Büszke 

Mercur' symptómái röviden ezek Alig legyőzhető 
ösztön a gyilkolásra : elnyomott lábizzadás következté
ben. (Allg. hom. Ztg.) llfelancholia és nyálfolyás, fel-
·váltva (orga11on)„ ~ 

Nux vom. Eletuntságban, öngyilkosságra való hajlam
mal Alhas-bántalmakkal összekötött szellemi bántalmak
ban ; de különösen szeszes italok mértékletlen élvezete kö
vetkeztében f~jlödött őrültségben 

Opiurn. Az elmebeteg vig, jó kedvü, el van ragad
tatva; exaltált képzelódéseivel mennyek országában rep„ 
ked Vagy ellenkezöleg - lelke egészen le van sujtva,. 
Fél a haláltól Vad állatok üldözik öt.. Olyféle visiói van
nak, mintha mindenféle apró kölykök kinoznák; kisértete
ket, ördögöket lát, kik öt meg akarják gyilkolni Szökni 
igyekszik félelem miatt: midőn t .. i. skorpiókat lát. Máskor 
egereket szedeget le testéröl. Vagy, ágyából semmikép 
sem lehet öt kicsalni ; nyugodtan fekszik; semmire sem 
figyel; csak akkor felel, midön vállára veregetnek és igy 
mintegy fölébresztik mámorából; ekkor is, helyesen, vagy 
helytelenül, mindig „igen"-ncl válaszol. Ha szivarra gyújt, 
egykét szippantás után, szájában tartja ugyan a szivart, de 
a szívást elfelejti, Egészen eltompult (torpid) állapotba11 
létezik. Azt sem hiszi, hogy tulajdon lakában van, hanem 
bizonyos távolságban gondolja magát., Jó bará~jait sem 
ismeri meg azonnal. Tekintete vad. Almos, de nem tud 
aludni Arcza szinte ég a vértolulástóL Szorulásban szen
ved. Hasa puffadt Vizeletét vissza tartóztatja a szeren
csétlen. Őrültség, szeszes italok következtében 

Plwsphor. Felizgatott szellemi állapotban Mindent 
összetör, mit kezébe vesz a beteg Heves, parancsoló han
gon beszél. Felügyelőjét leköpdösi.. Ruháit a nö szemtele
nül fölemeli; minden összefüggés nélkül beszél .. A roha-
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mok legtöbbször álmából riasztják fel a szerencsétlent nap
pal is. Visioiban a férfi mit lát az ablaknál; ennek követ
keztében falhoz fordul, beszédet intéz a képzelt nöhöz majd 
versekben, majd prosában; máskor ismét vizben fuldokló, 
vagy vad állatok dühének kitett kedvesét akaija megmen
teni a halál veszedelmétől, Ilyetén küzdésben ordit, dühbe 
jö és dühében mindent rombol. Ha véletlenül könyv fek
szik asztalán, abból behunyt szemmel olvas; ha pedig pa
pirt, tintát és tollat talál, ekkor versekben, vagy prosában 
ir kedvesének. 

Phosplwricum acídum., Midön honvágy érzetétöl át
hatva, mély gondolatokba merülve, semmire sem figyel. 
Kedvesének halála okozta szomoruság, szerencsétlen sze
relem, bú, epekedés következtében fejlödött búskomoly
ságban. 

Platina,. Olyféle elmebántalmakban, melyeknek okai 
a méhvérfolyás, méhgörcsök. Gyermekágyi melancholiá
ban, örültségben (mania), méhdühben (nymphomania) 
Megelözö hysteria szülte elmebántalrnak. A beteg ösz
sietett kezekkel buzgón imádkozik ; igen fél a haláltól ; sír 
és csak a magányt keresi. Vagy, - a beteg folytonosan 
beszél mindenröl, különösen hivtelen szerelemról Nevet, 
sir, tá11czol, énekel, kezeivel gestikulál, arczát eltorzítja, 
szemeit egy ü\rgyra szegezi. Exaltált vallásos érzelmek
böl kifolyó mclancholiában "). 

Pulsatilla. Indikált orvosszer leginkább olyféle elme
bántalrnakban, melyek különféle nöi bántalmakból szár
maznak; milyenek a rendetlen havi tisztulás, terhesség, 
gyermekágyi anomaliitk, szóval: a nöi nemi élettel össze
kötött zavarok., Az innét eredó symptómák e következendök 
lehetnek Például: a sápkórbau szenvedó fiatal leány meg 

") H gyógyeze1 használata mellett, az ilyféle betegeknél el
kerülhetlen a inoialis hánás111ód, Szükséges átald.ban az eln1ebe
tegeknél, hogy az or\os, legyen egysze1s111ind psycholog; de külö
nösen a inast e111lített esetben szükséges csakugyan, högy az orvos, 
legyen 110111 csak psycholog, hane111 cgyszeis1uind theolog, philosoph 
és mint ilyen a.lkahni beszédei aital Inoraliter is hasson a vaHá.sos 
é1zelmek által elkapatott elmebetegekrn 



nem kaphatja tisztulását; e miatt szivdobogása van , lég
zése nehéz, hasában f~jdalrnat érez, végtagjai nehezek; Iá·· 
bai dagadtak, álmában felijed, szornoru, sirásrn hajlandó, 
elégedetlen, felénk, vizbe szerntne ugrani.. - Rendetlen 
tisztulás miatt vértolulás a fej felé; álmatlanság; nagy 
nyugtalanság; lelki üdvössége miatt kétségbe esve, az 
imádságban keres lelki vigasztalást. Gondolatait nem birja 
összeszedni, hogy összefüggésben beszélhessen - Elnyo
mott gyermekágyi tisztulás által, a beteg félénk, körülte
kintget minduntalan és mihelyt valakit megpillant, azonnal 
taka16jával fedi be fojét, hogy ne lássák Szemei fényle
nek; tekintete merev. - Első tc1hességében a nö kom.oly, 
bizalmatlan, ar czvonásai elváltoznak, álma nincsen.. Egy 
zugba iejti el magát; vagy ágyát az udva1 ban keresi. -
Csendes természetü, szelid nöknél különösen indikált szer, 
rnidön rögeszmék, ö1 ültségben szenvednek 

Secale. Nemi bántalmakból eredő, görcsökkel összek<i· 
tött elmezavmokban használhat. Igy, nőknél a méhdühben 
(Nymphomanie); a férfiaknál gyakori magömlés, rnérték
letlen közösülés, önfertóztetés :Utal c.lüidézett melancholiá
ban. Ide tartoznak szintén a nux vom, china, staphys., 
coniu.m, calcmea, plwsphor, anacai dium, sulphur, sepia, 
natrum nmriaticuin gyógyszerek: a fé1 fiaknál említett 
okok miatt fojlödött szellemi bántalmakra nézve .. 

Sepia. Ezen szer azon clrnebajokban használható, me
lyek külöuföle testi rendetlenséggel összekötve lépnek fel 
.Jó szolgálatot tesz a hypochondriában, hol a lélek igen le 
van haugolva. A beteg, képzelt sok gond által terhelve, 
senki iránt sem viseltetik bizalommal. Szivc rnélyéböl igen 
gyakran folsohajt; vagy nem alszik, vagy mély álomba 
mer iil; nöi é1 zékenységet árul el és sir ásrn hajlandó. Fény
telen szemei, szorn01 u arczkifojezése, lomha járása, kétség
beesett embert jcllemzenek Kerüli az embereket, még tu
lajdon gyennekeihez sincs vonzalma. Bármi csekély tevé
kenység roppant eröltetésébe kerül. A hysteriában szen·· 
vedö nönek tisztulása rendetlen; szivverése gyenge, oly ér
zés mellett, mintha szive nem is dobogna. Néha rángásai 
vannak; csekély alkalmi okra felkiált. Melancholiájában 
több óra lefolyásaig mit sem szól; röviden felel a hozzá in-
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tézett kérdésekre Gond és szomoruság által elöidézett me
lancholiában, szintén igénybe vehetö a sepia.. Valamint el
nyomott börbántalmak, különösen elnyomott rüh követ
keztében fejlödött örültségben, mind a nőknél, mind a fér
fiaknál alkalmazható 

Strainoniuin. A betegek f éle 1 me és ij e dés e kitünö
leg jellemzik e gyógyszert. A gye1 mekágyas nők és 
iszákosok órültségében, vagy ij edés utáni ilyetén több 
esetben, ohajtott sikerrel használtatott .. A beteg nyugtalan; 
kisértetekkel mulatja magát; fegyve1t ragad, jobbra balra 
vagdal, hogy kiűzze szob~jából az őt megragadni alrnró 
ördögöt Ekkép küzd egész éjjel; nappal nyugodt. Ezek 
mellett arcza piros, szemei fényesek, a nemi ösztön igen fel 
van izgatva. A gyermekágyas nö ágyában felülve, szünet 
nélkül cseveg nagy tűzzel: minduntalan szökni igyekszik; 
késöbh néhány óráig csendesen viseli magát, hasára pa
naszkodik; széke nincs; néha tudta nélkül vizel; keveset 
alszik De olykor egyes rohamokban annyira kitör a dü
höngés, hogy erőszakot kell használnia az orvosnak. -
Hasznos e szer a vallásos melancholiában, örliltségben is 
A beteg le van verve; azt hiszi, hogy nem érdemes az örök 
üdv elnyerésére; este több gyertyát akar gyujtani és kéri 
az övéit, hogy öt magányosan ne hagyják Ejjel nem alha
tik; imádkozik, vagy sir. Szótalanul ül, a kérdésekre igen 
röviden felel,· legkisebb zörejre annyira megijed, hogy 
majd összeroskad Némelykor pedig kedélye változó; vagy 
minduntalan kaczag ; kötéltánczosok módjára mesterséges 
ugrásokat produkál. Felügyelöit kutyáknak tartja, erról 
ugatása által értesíti az illetöket .. Zsidóul beszél, mit sohase 
tett; zsidókkal van dolga és azokra dühös. A beteg csókol
tatni akar; szemtelenül viseli magát; a nö, fé1jének húte
lensége miatt panaszkodik. St1 amonimn hatásköréhez tar
toznak azonfölül: heves kiabálás, fütyülés, rombolás, rend
kivüli nyugtalanság, mely kihágások miatt meg kell a 
beteget kötöztetni, a ki kötelékeit is legnagyobb gyorsa
sággal tépi szét.. Heves fejfájás következtében fejlődött el·· 
mebántalom. Elmebántalmak görcsös rohamokkal össze
kötve. Az iszákosok dühöngése, őrültség .. 

Sulphur. Minden betegség, de főleg chronicus kórese-
Argenu Ilasonsz Gy6gy I 3 2 



tekben szükséges, hogy a testben létezheto dyscrasiára kü
lönös figyelmet fordítson az orvos E körülményre figyel
jünk az elmebetegeknél is; miután sokszor az eltünt fekély, 
vagy küLzerek által eln:i:omatott, börbántalmak, pél?á~l ~z 
elnyomott rüh több testi betegseg mellett, elmebaJokat is 
okozhat. Dy Itörülményekben helyén ~e~~d a s,ulphur A 
symptómák ezek lehetnek He;es feJfaJáS; sapad_t a~?z.~ 
fehér kemény szék; belszorongas; a beteg aggódik JOVo 
anyagi sorsa miatt; összekulcsolt ke~ekk~l járkál fel s alá; 
szökni igyeksúk · nyuatalanul alszik; almában sokat be
szél felkiált ver~kedni°készül, mintha valaki ellen védeni 
aka;nií mag~t Ezen észlelt symptómákon kivül, m~s symp
tómák is lehetnek a betegnél, melyeknek orvoslasár~a, az 
említett oknál fogva, szintén a sulphui' leend spec1ficus 
gyógyszer, vagy a palsatilla. . . 

Veratrmn. Az exaltált beteg igen nyugtalan; kiabál; 
énekel, vagy folytonosan !'.evet ;„ n;inden ér~elen:_ n~l~ül fe
cseg; az idegenektöl meg1Je~; fclenk_; fut;u, szokm igyek
szik mindenkit ki akar űzm a házbol Kulbenyomásokra, 
például harangozás alatt egészen ~rült,, kör_ültán~zol mind
addig, mig eröszak által le nem csillapittatik. M~s esetben 
a beteg ruháit tépi szét; dühös annyira, hogy tobb egyén 
által alig fékeztethetik; ilyenkor a bete\l'nek el~orzítot~, sá-
l)adt arcza vad tekintete borzasztó ord1tása szivrehato be-' ' , ~ . nyomást gyakorol mindenkire. Ha a beteg kezet iogia meg 
valaki ekkor kirúg és körül köpdös. Folytonosan moz
gatja f~jét, vagy egész testé~ A hozzá int~zett kérdé~eket 
nem érti azért azokra nem IS felel. Oly allapotban is al
kalmazh~tó a veratrum, melyben, minden tudvalevö .?k né}
kül leirhatlan belszorongása (Angst) van a szenvedonek es 
majd kétségbeesik ; semmit sem eszik vagy iszik, r;e;:r a!
szik. Vallásos lelki báutalombau, melynél fogva lelki udvet 
örökre veszve hiszi; öngyilkossági eszmé~kel fogla~koz_ik. 
Az illetlen immoralis beszédmód, a bnJaság (Gerlheit), 
veratrum fö symptórnáihoz tartoznak (méhdüh, Nympho
manie); valau~int a dühöngéssel já_r~ u:·ültség _Ilyetén be- . 
tegek átalában nem kívánnak enm mm; aludm nem tud
nak; néha gyomorbántalomban, szorulásban szenvednek 

E gyógyszereken kivül, a „gyógyszertanban" más sze-
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reket is találhatunk az elmebántalmakra nézve .. A szereket, 
a ffyógytanban" adott utasításom szerint (l második köt. 
h~~~adik lap) alkalmazván, illendő szellemi bánásmód 
mellett sok szerencsétlent szabadítandhatunk meg oly baj
tól, mely tán a halálnál is keservesebb 

IV 

A beteg szervezete (constitutiója), azonfölül az 
érzelmek minősége is irányt adand a gyógyszerek vá
lasztásában 

Heves (sanguin) temperamentumnak fö orvosságai: a nux 
v„, arnica, acon,it. 

Cholericus egyéneknél a: bryonia, lachesis, nux v 
Melancholikusoknál az arsen, lycopod., gi·aphit. 
Phlegmaticusoknál a berberis, capsicum,jod,pulsat„, senega. 
Szelid egyéneknél illendö esetben: a bellad, lycopod., 

pulsat .. kitiinöleg működnek sat .. 
Rásztkóros (hypochondricus) férfiaknak hasznosak legin

. kább: china, conium, gratiola, nux v„ phosphor, sta
phys .. , sulphur-, veratrum 

Méhkóros nőknek (hysterisehe Frauen): arsenic, asa, au
nirn, bryonia, cocculus, ignatia, nati-um rn.,pulsat.„pla
tina, sepia, strainon., sulphui-, valei'iana, viola od .. sat. 

Görvélyes (scrophulös), rühes és a többi hibás vér-vegy 
( dyscrasie) ellen, keressük ott az orvosságokat, hol 
ezen kórok leirva léteznek 

Nyulánk egyéneknek: nux v, phosplwr .. 
Kövéreknek"): antirn .. , calcar·ea, senega, JOd, asa. 
Öregeknek: aurum, baryta, conium, opiuin; gyengeségben: 

china, bai'yta. 
Gyermekeknek kivált az aconit, bellad, calcarea, chamoin., 

ignatia, ipecac .. , lycopod, nux vom. .. .. . .... 
Vérszegénység (Anaemie, Blutarnruth) esetében: ac. phos

phoi' , china, crotalus, .fei'J'um. 
Vérbőségtől (Hyperaemie, Vollblütigkeit) eredő bánta]-

*) Haj- vagyis Zsirkór (Fettsucht) ellen is haszmUandók. 
32* 
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makban: aconit, bellad, calcm·ea, hepa1» mercu1·, 
senega 

Vér pezsgés (Blutwallung) ellen: aconit, arnica, bellad, 
calcarea, lycopod, mercur, phosplwr, sepia, kali carb. 

JdeD'esség (Ncrvositat): chamom, china, cofea, ignatia, nux 
0 

v, 1nercur, pulsat, platina, rhus .. 
Ideg-gvengeség: ba1·yta, calca1·ea, china, coníum, p!wsp!wr, 

a~ phosph, ignatia, silica, platina .. 
Ideges fájdalmak (Ner.vöse Sc~m): (aconít kiállhatatlan 

fájdalmakban), china, platina sat. . 
Jdeicrlenes elgyengülés, vagy bágyadtság érzete: nux v.; 

"rögtön a menésben: conium; sok járás, fáradozás 
után: ai·nica, rutci, silica„ 

Elü'yengülés vagy másféle bántalmak, jó nedvek, u. m. vér
"· vesztés, paráználkodás, önfertöztetés által: anaccird., 

nux v., coniwn, nafrum m., china, calca1·ea, ac. plwsph, 
staphys, lycopod., sulphur, phosp!wr, mos , sepia„ 

Elayengülés az öregeknél: aurum, baryta, china, coniitm, 
0 opium, átalában fö szerek az öregek bajaikban 

Vég-elgyengülés: arsenic, car bo, vei·at?·um. 
Belsó száraz forróság: aconit (különösen), vagy még ar

senic, bellad., bryonia, dulcam., p1wsp1wi 
Száraz forróság, csak a jobb vagy bal arczon észlelhetö: 

chamomiUa„ Ha a test folsö része forró, az alsó pedig 
hideg : gaeraea 

Külsö forróság, bclsö borzadozással: ignqtía. 
Ifa a szenvedö részek forrók: aconit, bryonia, sulphu1"; hi

degek: ?1Wí cw 
Izzadás: nézzük tovább „a bör bántalmak" közt .. 
Fázékonyság, hiányzó állati melegség : alumina, euplwr b., 

jer rum, jodat, lycopod., ledum, nat1·unHn„, sepía, paris. 
Hidegség érzelme: camphora, chína, cicuta, berbei·is, co

nium, opium, veratrum; a test alsó része hideg, a felsö 
meleg: guai·aea. 

oly érzéssel, mintha hideg lenne a vér: lycopodium .. 
Borzadozással járó fájdalmak: ai senic, ba1·yta, menu1·, se

pia, mezereum. 
Fázással járó bántalmak: ai·senic, b1·yonia, gr·apliít , lyco

pod., pulsat., mezereum, 1·hus, verat1·um. 

í 
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Növekedö és ismét alábbhagyó fájdalmak: ac. sulphu1·, 
platina 

Nagy ny~gtalansággal vagy ingerültséggel járó fájd : 
ar.seriic. 

Kétségbeeséssel járó fájd.: aconit, arsenic, carbo v, cha
mo1n, colchicum„ 

-- csak felkelés és járás által eltürhetök: anenic 
Belszorongással összekötött fajd.: arsenic, calcarea, phos

p!wr, bellad., chamom., carbo v, rhus, veratrum. 
Remegés, reszketés: arsenic„, bellad .. , cicuta, cocculus, jod, 

lycopod., phosphor, plumbum, secale, sepia, st1·amon ; 
belszorongással: ferru1n, palsat.; este: lycopodiuin; 
megeröltetés után: mercur„ 

Nehézség érzete: ai·nica, ba1·yta, ignatia, mezer., nux v, 
pa1·is, pulsat., ruta, sabad., secale; 

- reggel felébredéskor: natrmn e„, zincum; 
- ebéd után: lachesis, staphys 
Hemzsegés -- (Kriebeln): oc. phospk., arnica, colchicuin, 

rhodod., secale, solanum n., ranunculus, plumbuin, 
stramon .. , sulphui·, verati·i;m; 

- mint a hangyáktól: ca1·bo v, rhodod., ac .. phosph., pla
tina, secale, staphys. 

.Merevedés ·- (Steifigkeits-Gefühl): angustura, bellad, ly
copod., nux v., opi111n, platina, Thus, sulphu1·, vem
truin, terebinth-ina 

Ellmlás - (Absterben): például a tagok elhalása: calca
rea, lycopod„, secale, chelidon, thuja, coniuin, nux, 
cicuta, phosph, zincum 

Eltikkadás - (Abspannung): calcarea, carbo v„, caust .. , 
conium, lycopod., natru1n m .. ; senega„, spongia, alum, 
phospho1·. 

Bénaság érzete (Iahmige Schmerzen): arnica, ai·senic, 
cannabis, chainom, china„, cocculu..s, colchícum, rhus, 
veratr. 

Zsibbadás - (Einschlafen): éjjel: crocus, thi~ja; nyuga
lomban: piilsat.; ülésben: ?1/.61'Cur; kézi munka után: 
sepia; midön bizonyos tagjára fekszik valaki : china, 
silica; átalában pedig a tagok zsibhadásáhan haszna-
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sak: carbo v, calcarea, cocculus, graphit., ignatia, 
lycopod., petrol., mlphur, i·eratrum. 

Az inak ugrándozása (Flechsenspringen): ac. sulph111"., CO· 

niu1n, jocl, rlws, pulsatilla .. 
Ficzamodás érzelme (Verrenlmngsschmerz): arnrnoniurn, 

arriica, bryon:ia, carbu v.) ca·zt,sficiwri) natrit,11i m., 1~lius, 
sulphiw. 

Sebszerü föjrlalom (Wundheitsschmerz): cantharis, cicuta, 
platina, pulsat., rhus, zfotum. 

Üresség érzete: coeculus, rnli, carb.; teliség érzete: ruta, 
('011/l1.f1/I„ 

Oly érzés, rni11tlw vnlnmely testrész meg lenne kurtítva 
(Verkiirznllgsgefühl): ammo11iu111, baryta, causticum, 
graphit, 1mlrnt, rlws, natrum m, sepia, rnlphuT.; 

mintha nagyobb lenne: alumina, aranea, mercur; 
- m~utha be lenne bonyolódvll (nmwickeln): anac., plat .. ; 
- mrntha valami eleven mozogna bizonyos testrészben: 

?rocus, berberi'l, iqriatia; 
- rnmtha a hús elvált volna a csonttól: ac. nitrí, berbe

ris, bryonia, iqnatia, rhus, sulphm"; 
- mintha czövekt.öl eredne (Pflock·Gefiihl): anacard., ac„ 

sulplwr, ignatia, platina; 
mint.ha késsel vakarnák (Schaben): ac .. nitri, ac phos-

phor .. , bryonia, Thm; 
- minőt a szálkák (Splittern) okoznak: ac. nítTi; 
--;-- mintha a vérkeringés megállott volna: aconit, lycopod 
Erlüktetés érzete (Pnlsiren): clematis, g1"aphit.,jocl, pulsat., 

. sabina, sepia, tlinja, glonoin. 
Vrllanyo~ lüktetéshez hasonló érzés (electrische Rncke): 
.. a1 nica, bellad, mw' v, opimn, lycopod., sulphur 
Osszezúzatás, összeveretés, ütés, törődés érzelme: arnica, 

cocculus, 1"hus, nux, 1"uta; ha. száraz forrósággal jár: 
ar,onz.t. 

A fájda.lruak mü1oségének továbbá e szerek felelnek meg: 
- égeto: arsenic., cmbo v, euphorb .. , plwspho1", mezereum, 

sabina, secale, sepia; 
- nyomó: anacard., arnica, bellad., capsíc„, carbo, cu„ 

prum, cyclamen, ignatia, lycopod .. , phosp!wr, stannU1n, 
veratr.; 
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- fúró: agai icus,. helleb, sa.badilla, ; anunculas se.; . . 
_ kopogó: bryonia, calca1 ea, carbo v., chamom., silica, 

lycopodinm; 
- csipdeso: cannabis, menyanthes; 
- 111ardos6, rá.gó (Na.gen): co·1iiu1ni rart,unc., lachesis) 11.a-

tru1ri 11iu.r„ ; 

-'vájó (Wühlen): ':ocwl"s, nux inosch., berberis; 
- szaggató (Reissen): agcu"ic, ammon, aurw1'., bai :vta, 

bryonia, cannabis, calr , ca1·bo, clwmom„, caustic, china, 
colchic, colocynt., graphit„ pidsat., ledum, lyc?po~, 
11ie1"CU1', mezer , nitri ac , rlu", plwspho1", spigelw, 
daphys., sulplwr; 

- szúró (Steche1.): llCOn~( br_yonia, cannabis, lycopod., 
rnercuT, nua· 1 .. , sepia, phosphor, spigelia, sulphur, 
thuja; . . 

-- finom, mint a tüktül: ai sen„, cannabis, ledmn, thuJa, 
spongia, staphys., ver basc.; . 

- mint a balháktól : 11ie1·cur, platina; 
- feszítő (Spannen): angust., antim. m nica, euplwrb., 

rnezer .. , platina, nux vorn.; mozgás alatt: bryonia; me
nésben: angu.stura; nyugalomban: r lms; 

szorító (Klarnrnschnrerz): anacard., angust, caps., cal
car ea, coloc., conium, graphit, lycopod., secale, st1·am., 
1~uta; 

- taszító (stossende Schm): cannabis, cup1'um, platina; 
- kapa1ó, körömcsélö (Kratzen): sepia, silica, staphys~g1 ; 
- l1úzó (Ziehen): ariti1ri., bryoriia, ca~-bo v., ca-ust .. ,_ c~1ia: 

cocculus, lycop.,. mercur", ac. muriat., nux v, plattna, 
plumbum, ·pulsat„, rhodod., dms, staphys, stramon, 
tart.. emet.; 

- összehuzó (Zusammenziehen): capsicum, colocynthis; a 
sértett részben: a1"nica; e&yes részekben: ,lycopocl i 

görbén összehuzó (Krummz1ehen): egyes reszekben: 
calc., coloc, graphit, hyosc, lycopod, 11ienu1·, phos-
phor, secale, silica, strarnon.; . . 

- összefüzö (Zusammcnschnüren): alnimna, cocciilus, ig
natia, platina, plurnbmn; 

·--metsző (Schnciden): ac. rnuríat„, angust., hyosc., argent, 
china; sabadilla; 
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-- tompa: c1·ocus, cuprum, cina, sepia, silica, pul.sat.., ve
ratruni; 

rángató (Zucken): charno1n, conium, cina, hyosc., jod, 
lycopod, plumburn, opium, secale, sepia, z;etrol., stra
mon .. 

Görcsök : nézzük 
lett, mintha 
mlphur; 

„a nehéznyavalyát" sat .. ; oly érzés mel
a testen egér fntna: ac .. nitri, bellad., 

-- gyermekeknél a fogzástól: charn , ignatia, sat; hányás 
alatt: guaraea; 

- terheseknél: cham, cicuta, hyosc .. ; gelsemin; 
·- gyermekágyasaknál: bellad., chamorn .. , cicuta, ignatia, 

hyosc.; 
-- méhkóros (hysterisch) nöknél: bellad., cocculus, gua

raea, ignatia, ipec., chamom., stramon, platina; 
- havitisztul{;skor: cofea,· cocwlus, ignatia, pulsat .. ; cupi· ;· 
- gelisztáktól: cina, hyosc .. , mercur, ignatia, valeriana, 

cÍC'Uta, 1narurn ?_,, ;· 

- ijedéstöl: ('ecale kivált éjjel), stiamon .. , ignatia; 
·- nagy fénytől: bellad .. , stramon. ;· 
- folyadék nyeléstöl: bellad, hyosc .. , canth.., stramon .. ; 
· - külsértés vagy sebektól: arníca, ruta, angust., rhus, 

sulphur; fekélytöl: cocculus; 
-- az idegrendszert gyengítő okok után: arnica, cliina, ac. 

phos., lachesis, calcarea, silica, sulphnr;· 
- szenvedélyek következtében: chamorn .. , hyosc .. , nux v., 

opiurn, cupi·um, platina; 
-- meghülés után: bellad„, chamom, rlius, ignatia, nux v, 

cicuta, lachesis, chína, silica ;· 
- visszaütódött küteg után: calc., caust., ipec .. , lachesis, 

ma, sii'arn, · snlphui·; 
- bor, sör, thea, dohány után : bellad., cliamom .. , cuprum., 

nux v., opinrn, ignatia, hyosc .. ; 
- érintés által előidézett: angust, bellad., strarnon.

1 coccul; 
- nevetéssel kezdő : bellad. ; 
- akarat elleni kiabálással: bellad., crotalus, hyosc., la-

chesis, ignatia, opiurn; 
- szólani nem birással: stramon., cnprwn; 
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hátra-hajlító (Rückwartsbiegung des Körpers - Opi
sthotonus): lachesis, angust., bellad., cicuta, ipecac., 
ignatia, opium., r hus, strarnon.; 

_ rendkivüli testmozgások, helyzések (positiók), erősza
kos czomb- és láb-rángások, fajdalom nélkül: tana
cetu111. 

Fájdalmak a csontokban átalában: asa, aurwn, china, cu
pr·urn, calc„, cocculns, cyclarnen, colchic .. , euph., lycop, 
rnei·cui·, ac. nitri, mezer., pliwnbuin, plwsphor, ac .. 
plws .. , rhus, ruta, sabadilla, silica, staphys, mlphur. 
Egyébiránt nézzük a 8-ik czikket. 

v. 

A fájdalmak Iocalisatiójál'a (például a fej jobb, 
vagy bal oldalában), - vagy: él'intés, nyomás, moz
gás által, vagy nyugalomban érezhető nagyobb vagy 
kisebb füjdalmakra nézve, - ugy a bántalmaknak változó 
vagy állandó székhelyél'c, - végre kiilsél'ehn4;1kre 
(Verletzungen) nézve is - jellegző köi·ühuények, szrntén 
bizonyos szerekre utalnak: 

A test bal oldalára, 
müködci 

Aconitum 
A pis 
Arnica 
Asarum 
Calcarea car b 
China 
Colchicum 
Colocynthis 
Crocus 
Glonoin 
Jod 
Lachesis 
Mercurius 
Nitri acid 

a test jobb oldalára 
gyógyszerek: 

Alumina 
Belladonna 
Cantharis 
Causticum 
Crotalus 
Drosera 
Hepar sulph. 
Ignatia 
Moschus 
Plumbum 
Rhus 
Ruta 
Sabadilla 
Sabina 



Nux vom. 
Rhodcdendron 
Selenium 
Spigelia 
Sulphur 
Sulphuricum acid. 
Thuja 
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Sangninaria 
Staphysagria 

Egyik iészról a másikra ugró fájdalmak: pulsatilla, glonoin 
Egyoldali fájd. : ac.. sulph1"' .. , cantharis, mezer, pulsat. 

cocculus; 
- keiesztben, például a jobb karban és ballábszárban 

mutatkozó f : agaricus .. 
Az ágybanfekvéskor roszabb: arsen., calcarea, graphit, 

ignatia, lycopod, nux, pulsat .. , r hus, sepia, silica; 
- jobb: b yonia, verati um .. 
Hanyatfokvésk01 roszabb: plwsphor .: - jobb: ign, pulsat .. 
Oldalt 10szabb: ai·sen, grapk, pulsat., silica; - jobb: 

phosphor. 
A fekvésnek jobbra vagy balra változtatása által érezhető 

nagyobb fájd .. : pulsat.; - érezhetó enyhülés: ignatia 
Fekvés a fájdalmas részre roszabb: arsenic, ignatia; -

jobb: ignatia. 
Jobb oldalon lehetetlen: bryonia;- bal oldalon lehetetlen: 

lycopod. 
Az ágyból folkeléskor roszabbulás: carbo v .. , grapk, gua

jac, ignatia, veratrum; - javulás: aui·um. 
Fekvő helyzetből fölegyenesedéskor roszabbulás: bellad, 
. sulpliur, natnirn rn ; - enyhülés : pulsat. 

Ulés alatt 10szabb: aconit., arsen, calc, cina, china, eu. 
phrasia, natrurn e., platina, pulsat .. , sulphur, zincum; 
- jobb: ac .. phosphor., nnx v, petr·ol., staphys., ve· 
1 atrum. 

Ülésből folkeléskor roszabbulás: caust .. , conium, natr·urn 
„ rn„ pulsat .. , sulphur, tart.; - enyhülés: veratr1"n„ 
Ulésből fölkelés után rnszabbulás: alum, carbo v., dius, 
, gratiola; - enyhülés : pulsat. 

Allásban roszabb: ac. phos .. , bryon., cocculus, sulphur; -
jobb: arsen, ralcana. 
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Járás alkalmával 10szabb: ai·nica, bellad., calcarea, cai·bo 
v., china, nux v., sulphu1·, veratrum; -jobb: ai·sen, 
dulcarn., graphit, platina, pulsat .. , rhus, sepia. 

Járás a szabadban 10szabb: calca1 ea, carbo v., coniuin, 
ipec .. , ledurn, nux v, sulphur, verati·urn; - jobb: gra
phit, opiurn, sepia. 

Szaladástól szá1 mazott bajokban: rtrnica, sílica. 
(Nehezen járás a gyermekeknél: calcarea, silica, sulphuT) 
Elfárndás (Er miülung) : aTnica. 
Magasb helyen vagy lépcsőkön fölfelé menve roszabb: 

aconit, aurit1rt, bryo1'ii·a, calcareá, carbo v., 1iux v,, 
platina, pl11111bwn, 1 hus, stannwn, sulphur, thuja 

Hajolástól eredő b"<jokban: aconit, bellad., calcar·ea, lyco-
pod., natrum in., pnlsat, Tlws, sulplmr'. 

Mozgás által növekedö fájdalmak: aconit, bellad., bryonía, 
cliina, calcarea, inezer„, graphit, mercw', phosphor, 
silica, spigelia, staphys ; 

enyhülés: asa, cyclainen, dulcain„ lycopod., puleat., i·ho
dod, rhus, senega, sepia, sulphU1', natTurn e .. 

Mozgás után roszabbulás: plwspfw„, pulsat., stannurn. 
Megfeszített testi munkásság után: ar·nica, nita, ac. sul

phiir ., 1 Tms. 
Nevetés alatt mutatkozó bántalmak: ar·sen, bellad„, carbo 

v., stanriu111. 
Tüsszentés által előidézett vagy nagyobb fájdalom: ai·nica, 

capsicwn. 
Orrfovásra növekedö fájd.: arnica. 
Nyomás által növekedő fájd.: bellad., bryonia, calcarea, 

nux v., rnercur, mezer .. , siZ.ica, zincum; - enyhülés: 
phosphor, pulsat.., stannum., natrwn e. 

Szorosb ruha el nem tűrhetö: bryonia, coniuin, nux vom 
}~rintés által növekedö fájd : aconít, arsen, bryonia, col

diicuin, euplwrb., hepar', ignatia, lycopod, nux voin., 
ranunc., sepia, spigelia, sulphur, staphys 

Nyugalomban roszabb: aururn, dulcam .. , lycopod., opiiiin, 
platina, ac phospfwr·., pulsat., rhus, sepia, silica, sul
phiir, magnesia eb , zincmn; - jobb : aconit, bryonia, 
colocynt., ipecac., 11iercu1', nnx, veratrurn .. 

Dörzsölés által enyhülés: canthai·is, indigo, nati·urn e. 



508 

Kocsizástól rnszabb: ca; bo e, cocculus, glonoin, graphit, 
petrol., phosphor', sepia, silica; - jobb: ac, nítri, 

Lovaglástól roszabbulás: arsen., natrmn rn, sepia. 
Sebes járás, táncz utáni fölhevülés lecsillapítására jó egy

pár csepp erös bort, vagy rhumot önteni czukona és 
bevenni; még jobb az aconit, ez után az ar·nica. 

Erőművi sérelmek (mechanische Verletzungen): esés, ütés, 
nyoll)ás, ficzamodás, törés sat után: arníca, coniurn, 
hepar, rhus, ac, sulp,,, syrnphyturn, rnta; 

- emelés után: calcar·ea, carbo v, rhus; 
- megrántás vagyis hibbantás, rokkanás (Verstauchung) 

után: ai·níca, br·yonia, rhus, 

VI 

Az idöviszonyokra, zárt vagy szabad légre külön
böző, melegségi fokra változó, mcghüléstöl eredö betegsé
gekben figyelembe veendők e gyógyszerek: 
Tavaszkor fellépő bántalmakban: aui'uin, carbo v,, cr·ota-

lus, riatrurn 1n. 1 ve1~atru11i1 1~7iits„ 

:t'f yáron: car·bo v,, natJ·um rn, lycopod, 
Oszkor: aurnrn, colchicurn, rner·cur, veratrum, rhus, 
Télen, leginkább: petrol., sulphm 
Idöváltozáskor: ac. nitri, calcarea, graphit, mercur, -i·hus, 

phosphor, rlwdod, silica, sulplwr, veratrurn, manga-
11u1n. 

Szeles időben: aururn, wrbo v, coniurn, graphit, phosphor, 
platina, lycopodforn, 

Nedves idüben: calcarea, carbo v, lycopodiurn, rhus, sepia, 
veratrurn, 

Nagyobb világosságtól credo bántalmakban: colchícurn, 
lycopod,, strarnon,,, rnercur,, 

Hold változáskor: calcar·ea, graphit., lycopod., sulphur, si
lica; különösen holdfogytával: rnezer,; holdujulással: 
alum, sabadilla, sílica, - holdtöltével: ugyan e sze
rek és a cyclanien, spongia, -- hold-nöttével: a thuja, 

, vagy az előbbi szerek. 
Egiháború alkalmával: caust., silica,phosplwr, r·hododendr., 
Időszakonkint megjelenő bántalmak (periodische Be-
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schwerden): arsen,, aurum, bellad,, cantharis, cai·bo 
v,, ignatia, lycop, nux v, r·hod,, sepia, silica, sulpk, 
valer iaria. 

Jellegzett bántalmak (typische Beschwerden): china, ar
sen,, ipec,,, lycopod, spigelia, veratrurn., 

A meleg, szintén a meleg borogatás eltűrhetlen: pulsat,; 
_ enyhülést okoz: arsen,, chamom,,, lycopod,, rhus, sepia, 

sulphui· 
Az ágyi meleg roszabbulást idéz elő: caustic., graphit, sa-

bina, thuja, veratrwn, lediwn, rnercui·, pulsat,, i·hus; 
- enyhülést: bai·yta, lycopodiurn, 
A hideg jótékony : pulsat , tlwja,, 
Hideg után roszabbulás: agaricus, calcarea, rnercw, nu,x 

mosck, phosplwr, sepia, sulphur', sat 
Szabadban roszabbulás: bryonia, calc., caust, cocculus, 

coriiurn, ignatia, lycopod, rnenur, nnx, petrol,, 1·hus, 
sulphur', veratr·mn, sat 

- jobb: asa, aw·um, crocns, graphit, opiurn, pulsat,, rho
dod., sat 

Hideg Jégtől roszabb: bryonia, calcarea, camplwra, car bo 
v, nux rn., plwsphor, rhns, sabadilla, sepia, veratrum; 
- jobb antimon, 

Me„hüléstöl támadt bajokban: aconit, bellad, charnom,, 
0 

ddcarn., lycopod,, nux v, ac nit1·i,pulsat,, sulphur', sat, 
léghuzamban: bellad,, calcar·ea, carcstic,, china, sepia, 

snlphur; 
hideg viz által külsőleg, belsőleg igen hideg víz-ivás 

által: a1·sen, pulsat, ; 
- hideg ital után : calc , graphit, nux v., spigelía, natrum, 

cai·b,, staph., thuja; hirtelen ivás után: silica. 
Meghűlés hideg vízben: calcarea, rhus; lábáztatás-, láb

átnedvesítéstöl: silica,, 
Roszabbulás reggel: antirn., aururn, crocus, ignatia, opiurn, 

nux v, phosplwr, ver atrurn, sepia, sulphur ; 
- délelőtt: ac, sulphur, sepia, phosplwr·, staphys.; 
-· ebéd elött: arsen, nux v,, stannurn, zincurn; 
-- alkonyatkor : calcar·ea; 



az esti légnek rosz hatása esetében: merem'; 
~jföl elött: arnica, bryonia, pulsat .. , dius; 

~- éjfél után: arsen., cannabis, graphit, silica, tlwja ·· 
éjjel átalában: arsen., aurum, caust., china, mang~n, ly

copod, mer CU7', ac. nitri, silica, spongia, sulphur, sat. 

VII. 

A bör és a bör alatt fekvö részek bántalmaikban 
e következö egyes körülmények adhatnak irányt az orvos-
ság választásában : · · 

Petyhüdt bőr (Schlaffheit der Hant): china, jod, secale; 
- ránczos: ac. plwsphor, lycopod, calc., sepia, secale, 

sassap.; 

- cserepes ( schrundig) : alumina, aurum, calcarea, hepar, 
lycopod, mangan., sulphur, petrol., pnlsat..; 

·-durva: bellad., calcarea, graphites, jod, me1'Cur, sepia; 
vastag, kemény bör, szarvforma (hornartig) kinövések: 

antimon, g1·aphit, ranunculus, s11lphur 
vöiös ér-hálózat (Adernetz): berberis, carbo v., causti

curn, lycop., thuja, platina; 
- per gamentféle b ö r : ar senic, ch ina, lycop., silica; 
-· száraz: arsen, bellad.., ckina, graphit, dulcarn , lednrn, 

lycopod .. , natrum, sepia, silica; 
- nedves: baryta, pet1·ol., selení·u,m. 
- Izzadás: kevés mozgás után is · bryonia calcarea cliina 

. ' ' ' coc~ulus, kali e., fe1·ruin, graphít, lycopod.., nati·um e., 
sepia, stannum sat.; 

- ülésben: sepia, staphys .. , rlws, anacar d, sulphui·; 
- beszéd közben: gr apllit, jod, sulphui·; 

álom kezdetén: ai·sen., conium; álomban: ac .. plwsplwr· , 
agai· , cham .. , clzina, Jer rum, opium, kali eb., pulsat .. ; 

- reggel: b1·yonia, calcarea, cai·bo v., natrum rn., phos
phoi, pulsat .. , rhus, sepia, silica, stannu1n, sulphu1·, 
veratrum; 

- t~padozó: ar·sen, lycop , plwsphor, veratr·um; 
-- hideg: arsen., lycop .. , natrum e., veratrwrn; 
·--- gyengítő: cai·bo v .. , china, ferrurn, cocculus, veratrum; 

1 

1 
' 

1 
- rothadt szagu: staphys., Cctrbo veg. ; penész-szagu: nux 

vorn.; mint a zsír: bryonia, merem·; mint a kén: phos
phor ;·mint a fűszer: rhodod; mint a hagyma: bovísta; 
mint a vér: lycopod.; 

- vizelet - .: ac. nítri, berberis, colocynt.; 
- savanyu - : arnica, bryonía, lycopod .. , nnx v., rhus, se-

pia, silica, sulphur, ver atr·um; 
- büdös - : baryta, gr·aphit, lycopod., nux, pulsatilla, 

me'f'Cur·, nitri ac, r·hodod. 
Büdös lábizzadás: bar·yta, silica, kalí eb. 
Nem enyhítö izzadás a betegeknél: mercur. 
Egyoldali izzadás: pulsat., nux v .. 
Sárgára festö - : graphít, mercui, lachesis, car bo an ; sö-

tétre: bellad. 
Fájdalmakban hideg izzadás: ar·sen., veratrum 
V érizzadás: calc„ crotal, lachesis, nux vom .. 
Elnyomatott habituális izzadás: bellad., bryonia, nux, si· 

lica, pulsat .. , mei·cur', r·hus; a három utolsó elnyomott 
lábizzadás esetében. 

Piszkos bö r-szin: jod, mei·cur; bronsz-szinü: ar·gentum 
niti·icurn. 

- vörös: agar·iws, bellad., lycopod., crocus, euph, pulsat.; 
- barna-vörös csíkokkal (Streifen): carbo v; 
- vörös csíkokkal: sabadilla, eupho1·biuin.; 
-· s~írga bür : calc.) ca1·bo, china, digit,., jod, 11ie1·cur, nux 

v, plurnburn, secale, sulphw ; 
- kék: ar sen, digit, lachesis, índigo, nux ?J,, opiurn, 

plumburn, 
Fekete izz-lyukak (Schweisslöcher): ac. nitri, sulphitr', 

graphit. 
Anyajegy (Muttermal): calcarea, carbo veg., graphit, sul

phrw, acidum sulphur·ícurn.. 
Szeplök : arnmon., calcarea, graphit, lycopod, phospho1„ 

sulpkur, 
Bor-hámlás: aconit., aurum, ammoniurn m, colocynt., digit., 

rnezer·eurn, phosphor, ac .. phos .. , secale, veratr·um. 
Daganat: fényes: ar·nica, ai·sen, bi·yonia, mercur', rhus, 

sabina, sulphur·; 
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- gyuladt: aconit, apis, arnica, bellad, aw·V;m, causti-
cu1n, colchic .. , lycopod., pulsat, rhus, thu(Ja sat.. 

genyedző: calc., silica, staphys .. , sulpk, graphit, hepar s; 
feszes: bellad., bryonia, rhus, mlphur; 
kemény: arnica, arsen, ch ina, graphit, ledwn, sepia, 

sulphui·, thuja; . 
- vörös: arnica, aurum, bellad, bryonia, hepai', 11iercu1·, 

pulsat., i·hus, sabina; 
- fohér (czomb, vagy térdfohér d, tumor albus): arsen, 

b ellad., calcarea, euplwrb .. , graphit, jod, lycopod, 
mercur) pulsat.) sepía, sulphiw, i·lius, sabina; 

- csúzos, köszvényes, orbánczos: nézzük „ezen betegsé
geknél"; 

- bőr alatti sejtszöveti vizkór (Wassersucht <les Zellen
gewebes: a1;asa7ca): ,pnmus hosszi;.bet.~gségek 11tán; 
china, vérvesztes utan, vagy ha maJ-baJJal van os~zde
kötve; mercur, szintén ha máj-bajjal szövetkezett; JO , 
ársenic, ha gyomor-, szivbántalmakkal esatlakoz?tt; 
lycop., bryonia, ha szúrással jár; hellebor, ha a vize
let egészen cl van nyomva, a beteg mindig szendergő 
állapotban tapasztaltatik; plwsphor, ha mell-bajokkal 
mutatkozik 

Midgy-daganat (Drüsen-Gesclrwulst): .aurum, baryta, . bel
lad., calcarea, ca1 bo an., clematzs, cocculus, conium, 
dulcain., gi·aphit, hepai„ jod, lycopod .. , mercur, silica, 
spongia, staphys , sul:phur, sat ; 

- csomók: carbo an, cleinatis, dulcam., graphit, lycopod, 
phosplwr, sulplmr; 

- kemény mirígy-dag: baryta, bi·yonía, calcai·ea, ca:·bo 
an., cocculus, (conium föleg ütés után), dulcain .. , JOd, 
silica, spongia, sulphui·. 

Tömlős daganat (Balggeschwulst): ac nitri, calcarea, .ba
ryta, graphit, silica, hepa1', spongia, sulphui·, sabina .. 

Szalonna-dag (Speckgeschw .. , steatoma.) föleg: bai·yta carb .. 
Húsos dag (f!eischig, sarcom:i.): bai·yta, grnph, lycop, 

sulph . . 
Vér-ér-dag vagy csomók (Adcrgeschw., vances): ai·nica, 

ai·sen., calcarea, carbo v., caustic., ferru1n, lycopod, 
grapliites, hamamelis; - fekélyes silica. 
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út-ér-dag (Pulsadergeschw .. , anevrysma): cw·bo v, lachesis, 
lycop.; vagy guajac., pulwt .. , mlphui'; egyes esetek
ben: arnica, arsen, calc .. , canst, graphit, harnamelis, 
riati"u1ri 1n) ferr urn, zinc·um„ 

V értapló (Blutschwamm): bellad., calc., carbo, lycop.., plws
plwr, sepia, silica .. 

Íztapló (Gliedschwamrn): antim . kreosot, lachesis, silica, 
arsen., lycop., phosphor. 

Velős rák (l\farkschwamm): belladonna, carbo anim., plws
ph.01„ tlwja 

Vér-öinlék (Blutunterlaufung): arnica, conimn, dulcam, 
ac .. su~Jhur., sulphur. 

Fakadékok (Pusteln): clematis, mlphur 
1 

thuja; 
- feketék: arsen., crotalus, secale. 
Sebhedt bőr: am1noni111n, bai·yta, chamom , canstic .. , gra·· 

phit, ignatia, lycopod., sepia, sulphu1' .. 
Érzelmek: F~rzék~ny bőr: ch.ina, petrol., sepia, sílica, 

thuja; - érzéketlen: anacai·d. 
Hemzsegés, hangya-mászás érzelme: ac .. phosphor. , ca; bo 

v, platina, i·lwdod, secale, staphys., zincum .. 
Bőr-égetés : agai·icus, ai·sen„ bellad, car bo v, enphoi·b., lw

par, selenium, sepia, i·hus sat.. 
-- vakarás után: ledum, merciw, gi·atwla, aimnonium, sr

lica, S1'lphur .. 
Viszketeg este: carbo v, cyclainen, lycopod, nux v., mer

em·, pul.sat., thuja; 
-~· lefekvés1<or: arse·n., coccitZ.us, 11iezer.; TllLT v., silica ;· 
- az ágyban: carbo v., lycopodiuin, merem, pulsatilla, 

sulphur; 
nappal a tGst fölrnelegedésére: lycopod.; hidegben: 

spongia; vakarás után nagyobb: anacai·d., 11ieze1·euin, 
pnlsat (A viszketeg más helyen is le van irva).. 

Sebszerü fájd.: hepar, nn.x v., platina, Jeii'um ... 
Szúró -- : bryonia, conimn, pulsat., tln~ja; 
- este: cyclamen, tlmja, zincum 
Metsző - : belladon .. , calc., lycop.., ac .. m1w., viola tric .. 
Kütegek (Ausschlage) láz nélkül; az acutusok, u. m. a 

skarlát, kanyaró, sat. le vannak irva .. 
Arge11ti H11sonsz Gy6gy T 33 



514 

-- Kölesföle: arnica, arsen .. , bellad., bryonia, caladútm, 
mer ciir, plw.sphor, .staphys , sulphur; 

- korpaföle (schuppig): aurum, cie„ta, clematis; 
- rühes (a rüh le van irva); 
- koszos (schorfig): almnina, ar.sen, baryta, calcarea, ci-

cuta, lycopod., ac. mm iat., 1·hus, sassap., .sulph, viola 
tricolor; 

tömötten egymás mellett álló: agai íens, ac pfwsphor., 
calcarea; 

- csomós (knotig): almnina, antimon .. , dulcam .. , mezer., 
riatrzuni niur.; 

--- apró csomócskákban mutatkozó: eoeculiis, ledum, spi
gelia, staphy.s., thuja; 

- száraz küteg: bai·yta, mereur, veratrum, evonymns, 
sassap. 

- nedves: calcaiea, cicuta, graphit, rhns, staph, gratiola, 
oleand, mercwo; 

- genyedö: lyeop , mercur, lepia, silwa, staphys .. · 
- eves (jauchig): rhu.s, ninwu . .se.; ' 
- felevö (fressm1d): 11iercw', r lius, stapk 
Mérges küteg : calc., qr apk, r anu ne. se .. 
Vörös küteg: apis, ai'nÍea, bellad, graph., sepia, rhu.s; 
- skarlát-vörös: bellad, euph.., Zach sí.s, ae .. plwspk ; 

zöldes: rhus, eai bo v, arsen., veratr.; 
- kéke_~: 1·anunculu..s se, carbo v., digít., indigo, lacfwsís, 

' 01Jiuni, veratruni; 
- sárgás: eupfwrb, merem, crotalus, lycop .. , sepia; 
- barna_: antimon, ac. nitri, phosphoi·; 
- réz sz1nü: arse1i.) carbo ari.., kreosot,rnezer„,rlius,veratT.; 
- fehér: arsenicuin, pulsat .. , agaricus-, mlphui-, thuja, 

zi1ic1t1n; 

- fek.e~e: arsen, bellad , bryonia, lacfwsis, dius, sccale, 
silica. 

Hólyagcsák: cantharis, ranunc, 1hus 
Hólyagok: am1nonium, antimon., arsen., bellad., dulcam., 

cuphorb .. , i·anunc., dw.s, sulpfwr. 
Vér-hólyagok: arscn., secale, natrum m .. 
Meghüléstöl támadó küteg: dulcam .. ; szabad légben: sas

sap. ; (szabadban elmuló: calcarea); meleg ágyban, 

1 

1 

1 
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vagy éjjel: antim, mei·cur, pulsat .. , rhus, veratrwn; 
mozgás után: eonimn, natr. 11wr ; szalonna-evés után: 

, pnlsatilla · 
E r z e 1111 e k : égetö küteg: ar g , arsen., bryonia, 1·anunc., 

mezer , rhus, staphys .. , snlpfmr; 
- csipdesö: bi·yonia, mer·cur, platina; 
- felevö (fressend): clematís, viola tr.; 
- szúró: antin'l., riatr·u1n 1n.: viola; 
- viszkető: rini11ioniit11i, bryoriia, rh1.L.-::,, 1nercu1·, ?'ariuric., 

sepía, sulphur, thuja; 
- este: staphys. ; 
- az ágyban: merem', rhus, antim, pulsat., veratrmn 
- melegben: cocculiis, lycopod., veratn;rn 

F o 1 tok: balha-csipéshez hasonlók: aconít, gr aphit; 
- petécsfélék, vérfoltok: arsen., bryonia, calc .. , opium, dins, 

seeale, nux, phosphoi·, pulsat.., sulplnw; 
- vörös foltocskák: mercw·, psorin; 
- - foltok: bellad„ calcarea, lycopod, sabadilla, .sepia; 
- márványozott: tfwja, ci'otalus; 
- bar11a-vörös: ac,. riitri, ca.nnabis; 
- barna: carbo v, coniurn, hyosc .. , pctrol.; 
- sárga: crotalus, fenuin, nat1·nm, pfwspk, sepia., siilph ; 
- fehér: a1 sen., alumína, silíca, mlpfwr; 
-;--- máj-foltok: c1·otalus, lycopod„ merem„ sulphu.i·, ac .. nitri. 
E r z e lm e k. Viszketö foltok: lycopod, graphit, 11ierc1ti', 

ac .. sulplwr., nati'um 1n..; 
- égetök: 01·.sen., ac .. phospfwr .. 
Sömör (Flechten) más helyen is található .. 
- száraz: calc, dulcam, ledurn, merem sol., rhus, psorín, 

sulphur ; 
- koszféle ( schorfig): calc , dulc, graph, lycopod, psorin, 

r an,-v„riciilus ; 

-- korpafelo: clematis, dulcam, lycopod, incrc1w, sulphui·; 
- cserepes (schrundig): lycopod .. , graphit., sepia, rhus; 
-- nedves: calc, dulc, graph., lycopod, ne. phospk, kreosot, 

11'lC1'C'llr ; 

varas (grindig, krustig): arsen., ealca1·ea, dulcam .. , la
chesis, me; cur, gr aph, lycopod .. , rhiis, sepia, sulph1w; 

33 * 
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-- hólyagos: arsen, bellad,, rhus, lycopod, mercur, sepia, 
sulphur; 

- genyedzö : ai"sen, lycopod,, mercur sol, silica, zincurn; 
- gyürüforma sömör: tellurium, sepia, natrum 111,, clemat,; 
- az egész testen elterjedö sömör: dulcani,, psor"in, r anun-

culus se,, 
,_ vörös: cle1natis, lachesis, arnmoniurn i' 
-;- sárgás-barpa: crotalus, lycopod,,, nat1"U1n. 
Erzelmek. Egetö sömör: arsen,, bi·yonia, mercu1-, sepia; 

vakarás után égetö: staphys ; 
- viszketö: caustic., clematis, petrol., /gra:plút, staphys,; e 

két utolsó kivált: éjjel,, 
Félkört (halben Cirkel) képzö, tenyérnyi szélességü vörös 

küteg, melynek gyuladt fölületén apró fakadékok 
(Pusteln) támadnak: viszketö, szúró, égetö fájdalom
mal (öv, Gürtel, Zona): egy-két adag aconit, ha 
lázzal jár, ez után rhus, ha ez nem használna: rnercur', 
különben hasznosak még különösen a graphit, vagy 
ai sen., ac,, nit1i, euplwrb, apis. 

Szemölcs (W arzen) cak, cansticum, dnlcarn, euph, lycopod, 
natru1n rn,, rhus, sepia, silica, sulphur, thuja 

A sebek- és f'ekélyekröl más helyen. 

VIIL 

Csont-bántalmakban figyelemre méltók e fö
gyógyszerek : 

Csont-gyuladásba11: aconit, asa, aururn, bellad, calcarea, 
china, hepar, jod, lachesis, mercur, rnezereurn, ac. ni
tri, plwsphor, pulsaf,, silica, stapliys,, sulphui-, rnan
ganurn, 

Csont-daganatban: asa, aunirn, calcarea,, jod, clernatis, gua
iacurn, lycopod., rnercur, rnezereurn, ac, niti·i, phos
plwr, pulsat, r hus, ruta, sabina, silica, staphys., sid
phur,, 

Csont-csomó ellen (Ueber bein): phosphor, silica, plurnburn, 
Genyedés, csontszu ellen: angustura, asa, au1·urn, hepar, 

lacTiesis, lycopod, rnm·cur, mezw, ác, nitri, ruta, sabina, 
silica, staphys,, sulphur. 
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Csont-lágyulásban (Erweichung): asa, calc, hepar, lycop, 
mercur, ac. nitri, phosphor, sepia, silica, sulphur,, 

Csont-porhanyósság: asa, calcarea, rnercui', phosplwr„ ac 
phosph., staphys, silica, sulphur, 

Csont-meggörbülés (Verkriimmung) : asa, calc., hepar', ly
cop, mercur, ac, nitri, ac, phosph, phospho1·, pulsat,, 
rhu,s, sepia, staph, sulphur 

Csont-törésben: calcarea, lycopod,, nda, silica, syrnphytum, 
sulphur,, 

Csont-fene ellen (Brand): sabina, secale, silica, calc,, asa, 
, phospk, ar sen. 

Erzel mek Fúró fájdalom: bellad, calcai·ea, mercUJ', ly-
cop., natrum rn, pulsat,, sepia, silica, spigelia; 

- maró: arnrnonium, lycop, phosph,, r,uta; 
-- égető: arsen, lycop, rhus, r t!ta, sabina; 
- viszkető: cyclarnen, phosph, veJ·atrum; 
-- kopogó: calc , lycop, rnercur, sabadilla, sulphm·; 
- hemzsegö: colchic,, plurnbwm, secale, ~epia; , 
- szorító: euph., rnezer, ac, phosph, spigelia, platina; 
- szúró: bellad, calc,,, caustic., china, coniu,m, helleb, la-

chesis, mercur,_ prdsat,, r·anunc, i·uta, sepía, saswpa-
1·illa · . ' . - váJó: car·bo an, cocculus, ruta, thuJa, ai·anea; 

-- húzó: baryta, carbo v,, caustic,, china, lycopod,, sabina; 
- rángató: asa, calc, china, natrurn rn, pulsat,; 
- nyomó: anacard, ar"g,, aur·urn, bellad,, colch, cupi·~rn, 

cyclarnen, graphit, ledurn, rne?'CUJ', rnezer, platina, 
pulsat,, rhus, sabina, staphys,, thuja, veratl'Urn; 

sebszerü: coniurn, ac, phosph, graphit; 
- szaggató: agai·icus , ainrnonimn, ar g, , anrum, baryta, 

wrbo v., caust, china, cyclarnen, cuprum, lycop, mer
cur, ac,, nitri, phosph, r·uta, sabina, spigelia, rhodod,, 
staphys , teuci·iurn, veratrurn, thuja 

Oly érzés, mintha a csontot valamivel vakarnák: ac, phos
phor, china, 1' hus, sabadilla; 

-- mintha a csontban velő nem léteznék: ly_copod, )' 
- mintha a hús el lenne válva a csonttól:" br·yonia, igna-

tia, rhus, ac, nitri, nux v, stannum, staphysagi·ia, sul
phur, thuja, 
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Hidegség érzelme: calcai"ea, lycopod, zincum 
Csont-törés, összezúzatás érzelme: cuprzvrn, sepia, 1"uta, 

IX. 

A kezek és lábak bántalmai. 

A kcezek és lábak különféle bántalmaiban, egyes kö
rülmények és symptómák szerint e szerekből választhatunk 
illen~ő orvossá~okat, oly módon, hogy e symptómák, adott 
utas.~tásom szer;nt, a többi symptómákkal és körülmények
kel osszehasonhttassanak a „gyógyszertanban", 

A 

A kezekre nézve : küteg ellen, ha ez a felső karon mutat
kozik: ledum, sepia, ta1tarm em., - a könyökön: ml
plmr, - az alsó !rnron: bryonia, seleniwn, spongia, -
a kézen: ainmonwm m, carbo z:, hepai·, lachesis, mer
cw·, psorin, rhus, selenimn, sepia, ac, mlphur,, - a 
csuklókon: hepar, l~dum, dw.s, tart, em, -- az ~jja
kon: grapliit, lacliesis, ae, mw·iat, ranunculus, rhus, 
sassapm,, sepia, s~';ica, spi.gelia, - az ujj-csuklókon: 
cytla11.ien, - az '.1.JJak közt: ac sulplmi•,,, pulsat,, 

Lehámló kuteg 
1
: aga.ricus, - hólyagos: antiin,, cyclamen, 

pson''.; pu sat, ranunc, 1hus, sepia, spongía, - ge
nyedzo: arsen, rlws, secale, sulphui·, silica, sepia, -· 
fekete fakadékok (Pusteln): ai·sen. secale - apró 

" kl.J ·b ' , ' csomocs .'": cm o v., graplut., hepm', - viszkető kü-
teg: antim, carbo v,, causticum, lacliesis ledum 11ius 
sepía, spigelia, tal't, e1n, - rühféle: zdchesis' 'selen.'. 
sepia, sulphur, - szúró: pulsat,, - vörös: antiin, 
cyclainen, - fehér: agarfrus„ 

Bőrhámltís a karon : aluin~;w 1 Cl1mnontum rn , bai·yta, jer· 
1 wn, s~l1~hur, - az UJpkon; agaricus, ba1"yta, sulphu1', 
- a korom mellett: eugenw, me1 cur sabadilla. 

Száraz bőr a kezeken : baryta, ledwn, lyc;pod, nat1'um m., 
sabadilla, sulphui, tkuja. 

Cserep~s bőr a kezeken: graphit, -- kemény bőr: ammo
nium m,, sulphw·, - fölrepedezett bör a karon: sí-

„ ___ r_· __ " ---
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lica, - a kézen: alumina, graphit, hepm·, mercur, 
nati"urn rn,, petrol„ 1hus, silica, sulphu1', zincuin, -
mély, véres fölrepedezés : 11?.e1"CU1 1 ZJetrol , - télen: 
petrnl 

Kék kéz: aniinoníum, baryta, - vörös: baryta, natrum s,, 
phosplwr, - sárgás kéz : spígelia, - kék. foltok : ~e 
mlph, -vörös folt: rhus, sulphur, sabadilla; - érm
tésnél viszketö : euph., - márványozott : tlmJa, - da
gadt kézen : plumbum; barna foltok: sepia, petrol ; 
máj-f.: lycopod. ; sárga f : petrol., coníum, sabadilla 

Sömör (Flechten) a karokon: coniurn, clematis, gi"aphit., 
inercui, natrum m, silica, phosph., - a kézen: dul
cam1 , ranunculus, causticum, staphys., veratruin, -
égető: conium, mercur, - viszkető : ca1;sticum, sul
phw·, - lepergő: inercur, - száraz: veratrum (néz
zük itt a „bőrbántalmakat") 

Felső kar-daganat: bryonia, sepia, sulphur, - alsó kar-~,: 
anti1n,, mercur, sulphur, - kéz-d. : bellad , bryonia, 
calcarea, cocculus, Jer rum, hepai·, hyosc , lycopod, 
1·hns secale, stannum, - kézcsukló-d : ainmonium sa
bina'. secale, - ujj-d : alumina, arsenic, dig!t, graphit, 
lycopod., 1ne1 cur, ranunculus, 1·h1'3, sp~ngw, sulphm, 
tlwja, -- az ujjak csuklóiban d. : bryonia, hepai·, lyco
pod, china, mercw, spongia; sápadt d,.: bryonia, 
fényes: bryonia, sulphni', - vizenyős, puha dag : se-
cale, -- kemény: m·senic,, mlphzw, - vörös: ant'i?n, 
bryonia, lycopod, mercur, thuja, sepia, „- világo~ vö
rös: bellad, - fájdalom nélküli: lycopod , - fájdal
mas: antim, china, hepar, se pia, thuja, -- ütés után : 
mlphur, „_ forró d : antim„, bryonia, cocculus, hepar, 
n1,erc1tr, 1nezeJ ; rliit.s .. 

Köszvény, (nézzük más helyen), - köszvényes bántalmak: 
biyonia, hepar, lycopod, inercur, petTOl, rhodod., 
rhus, sabína, saswp., spigelia, -- az alsó karon: iner
cur", - a kézen: bellad, cocculiis, hepar, lycopod, sa-
bina, - az ujjakon: antim, bryonia, ca1"bo an., hepai", 
lycozJOd, rhus, 1 hodod, sepia, spigelia, ---:-. a kéz-,csuk„ 
lóban: calca1·ea, ledwn, rhodod,, - az UJ,1-csukloban: 
calcarea, digit, graphit, ledum, lycopod., rhodod,, 
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str;Fk, - köszvényes ujj.-merevedés: cai bo an., ,gra
ptut, lycopod; köszvényes csomók: antim„, carbo an 

1 " ' d ' ,grapmt, ie um, lycopod., nux, sabina, ·-· hosszadal-
masak: ccmstic., laclwsis, )Jlwsph, ac phospk, silica, 
sulphur, staphys, calca1 ea. 

Puffadt kéz: chamom, a kéznek lel6gásakor : ammoníu.m, 
phosplwr. 

Kelés (nézzük más helyen): aconit után sulphur .. 
Kisebesedés az ujjak közt: gNqJ!át; fekélyek (nézzük más 

helyen): sulplw1, silica, calcarea sat 
Duzzadt erek .a k~zei:i: ammonium, arnica, baryta, calca

rea, chelzd., tndzgo, pulsat .. , phosph., tliuja .. 
Csont-daganat: dulcam. , me.:eremn, rlws, silica, mlplwr, 

- csont-csomók a kéz hátán: ummonium, ac .. plwsph.., 
plumbum, silica, ficzamodás: helyreigazítás után: 
(lT nir a, ruta) - rneg·rántás után : a1n/1noriíu1n 1n., 

Fájdalmas köröm:. antim., ~ vastag: graphit .. , - meg
csonkult: sepw, graplnt; köröm-méreg (nézzük más 

, helyen): sulplzw, nie1·cu1'. rlw.s, silica. 
Er zelmek. Ficzamodás meg;·ántás érzelme: a karokban: 

ambra, a1nica, ignatia, thz~ja, tereb.; a vállakban: 
arn~í ai asaJ,, natru.1n ni„, ruta, sabina, sejJÍa, tereb,., 
t!l.l~Ja; a könyökben : amb1 a, pulsat ; a kezekben: 
amb1a, ammon, arnica, bi·yonia, calc., Juta, pulsat., 
sabina, sulphw 

Viszketeg a karokban és kezekbel!: umst., l;ycopod, pla· 
tiria, zJulsat„ J'ariuncnlus, seleniu,1n. 

Hemzsegés a karokban: arnica, bellad., capsic., cannabis, 
r hodod, secale, sulphu1·, - a kezekben: aniica, ba. 
ryta'. stramon, veratrmn; -- az ujjakban: aconit, am
monium mur , calcarea, colchic., c1 ocus, 1·/wdod., se
cale, sepia., sulplwr, vei·atrum. 

Rángás a karokban : bellad, bryonia, caustic., cicuta, cina, 
zgnatza, lycopod, me1 CW', opiiún, thuja; - a kezek
b~n: bellad, c'.iprm~, s.ulphu1·; - az ujjakban: bryo
ma, clzamom., ignatza, JOd, lycozJOd., mercur, )Jhospk, 
r lms, sulphur, staplzys. 

A ka1ok nehézsége: alumina, bellad., crocus, fei·rum, na
trum m, pulsat, silica, r lwdod., spigelia, stannu1n; 

''-'·' 
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gyengesége: anacmd, calcarea, china, lycopod, nu:r 
r.., peli ol, plumbum, sepia, sulphur; - az ujjak gyen
gesége: cm bo v , 1 lzus, silica; 

- petyhüdtsége (Schlaffheit): platina; a kéznek: calc .. 
--: merevedése (Steifigkeit): cantharis, capsicum, chamo1n., 

lycopod , 1wx v , r hus, sepia; - a kézcsuklókban: bel
lad, lycopod .. , sabína, pulsat., rhus, staphys .. ; - az 
ujjak merevedése: ca1bo r•., chína, grnphit, l;ycopod., 
pulsat, i'hus, sztlphur; 

- bénulata (Lahmung): bellad., calca1'ea, cocculus, dul .. 
cam, lycopod., nux v .. , secale, stannum; - a fel-kar 
bénulata: agaricus, chelidon .. ; - az al-kar bénulata: 
silica; - az ujjak b..: ai gent, cannabis, cup1·1im, plum
b,uni, .silica, zirlcu,ni 

Bénulás érzete : calca1·ea, chiiw., colchic., cyclcimen, f er1·um, 
ignatio., natrurn muz·, platina, sepia, silíca, stannum, 
ac .. su1ph , veratrum . . , 

Fáradt karnk: angustura, calcm·ea, nati·u1n m, silica (nez: 
zük : gyengeség); - nyugtalanság a karokban-

/ e1·1~urn. , . 
Zúzatás érzelme (Quetschungsschm): arnica, cicuta, cy

clamen, ruta, platina. 
Összeveretés érzelme: arnica, CTocus, verati'., ruta .. 
Kar- vagy kéz-remegés, i·eszketés: anacard., ?r;y?nia, '.iy

osc, jod, opium, phosplzor, silica, 1·hus, ~pigelia, thuJa; 
- megerőltetés után : Tlms, sepza, silica; - finom 
munka után: sulphm; -- valamin e'.< kézbentartása 
alkalmával: cofea, phosplzor; - az 11ásnál: ba!'yta, 
thuja, zincum; - valaminek megragadásánál (be1 Zu-
greifen): ledurn; verati·urn . . 

A karok érzéketlensege (Taubhert): almnina, bellad, pla
tina, pulsat., rlzus, strontiana; ·-a vállak érz .. : pulsat.; 
a kezek érz.: cocculiis, bryonia, hyosc, lycopod, pul
sat., strnntiana; - az ujjak érz : calcai·ea, cm·bo ?·' 
caustic, colchic., coniurn, digit., lycopod., staph;ysagrza, 
sulphui·.. . . . 

Az ujjaknak ügyetlensége, (Unb;hrlfhc.hkert): calcarea 
A karok vagy kezek elzs1bbadasa (Emschlafen): chamorn .. , 

crocus, graphit., lycopod„ nux v, petrol., phosphor. 
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seria, silica, spigelia, thuja, verab'urn; - az ujjak el
zs1bbadása: baryta, calcar ea, carbo an, digit, jod, ly
copod,, pulsat .. , stannurn, zincum; - éjjeli elzsibba
dása a karoknak vagy kezeknek: cr·ocus, lycopod., nux 
v., pulsat.,, silica .. 

Oly érzés, mintha a karok vagy kezek nagyobbak lennének: 
ai anea; - mintha rövidebbek lennének: sepia .. 

Teliség érzelme (Vollheitsgefühl): a karokban: veratrum; 
a kezekben: causticum .. 

Ropogás a csuklókban: mei·cur, tar tar•us em., thuja. 
Forró kezek: carbo v., cocculus, lycopod., nux v,, phosphor·, 

r·hodod., sulphur .. 
Hideg kezek: bellad, digit., ipecac., ac. nitri, pet1·ol., r·a

nunculus, thuja; - hideg kar: belladonna, ledu1n, 
opium, plurnbum, rhus, secale, sepia, thuja, veratr. 

Kéz-izzadás: calcarea, nat1·um rn„ nu.'J; v., sulphur, tlwJa; 
a tenyerek izzadása: anacar·d, coniu1n, dulcam,, ledum, 
1n.ercu.r, JJ.S07·in,. 

Fúró fajdalom a kar- vagy kézben : helleb, ranunculus; 
- kopogó : a karokban : silica, thuja ; az ujjakban : ammo„ 

nium m „ thuja ; 
- égetö a felso karban: agaricus, - az alsóban: agaric,, 

wlphur, - a kar-csontokban: rhus, - a kézben: bry
onia, plwsphor, platina, r hus, 'secale, sepia, stannum, 
- a tenyerekben : lycopod,., petrol.,, phosplwr, sepia, 
stannum, -- az ujjakban: agaricus, alumina, cr·ocus, 
platina, si.lica; 

- nyomó a karokban : argent, bellad„, clematis, cyclamen, 
ledum, pulsat., sassap„ - a csontokban: anacard, 
coloc,., staphys., -a vállakban: anac, bellad, br·yonia, 
cansticum, pulsat .. , staphys, sulphur, - a kezekben és 
ujjakban: argent, pidsat., sabina, sassap,; 

- görbén összehuzó a karokban : lycopod., secale, - a ke
zekben: carbo v., cina, solanurn n„ - az ujjakban: 
ar gent, calcarea, ca1'bo v, causticu1n, china, cina, coc
culus, colchicum, cyclarnen, graphit, lycopod., 11ie1·cu1', 
nux v, phosplwr', r·hus, sabina, secale, spigelia, 
stannum; 

szaggató a karokban : srdphur', teucr·ium, - a karcson-
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tokban: china, helleb., rlwdod,, r·uta, teucriurn, - a 
vállakban: alum,, arnrnon., bellad, bryon., ferriim, ly
cop., rnangan., mercuí', pulsat., rhus, sulpli., thuja, zin
cum, - a felső karokban: bryonia, viercur, rhus, sa
bina, staphys„, - a könyökben: lycopod., rhus, 1·uta, 
- az alsó karokban: calcarea, carbo v„ rhodod., ruta, 
sabina, sassaparilla, staphys , - a kezekben: causti
cum, china, colchic, 11iangan,, rhodod., sulphur, - a 
kéz csuklóban : argent, ar·senic, aur·wn, bellad., carbo 
v, r hus„ sabina, sassap, sulphur, zincnrn, - a kéz
csontokban: a1'gent., aurum, china, sabina, spigelia, 
- az ujjakban: armnoniurn rn , argenturn, china, col
chicum, ledurn, pnlsat .. , ruta, sabina, staphys, sulphw, 
- az ujj csuklóban : aur·nm, lycopod, sassap., sulphur· 
(egyébiránt nézzük a csúzt, vagy köszvényt); 

szúró a vállakban: bryonia, ferrnrn, graphit., lycopod., 
ledurn, pulsat., staphys„, sulphnr, - a. csuklóban: ~ul
phur', thuja, -- a felső karban: bryonra, rhus, sab:na, 
sassapa1·,, staphysagria, - az _alsó karban: anti;rw-
11,i11,1n, canstic,) rariuriculus, sabina, .sassap„, sabadilla, 
staphys, - a kezekben : phosphor, stapl~ys,, sulphm-, 
verbascurn, - a kéz-csontokban: lachesis; -- a kéz
csuklóbau: arsenic, bryonia, hellebor , sabina, sassap, 
sepia, spigelía, .mlplmi-, az ujjakban: amrnonium r~i„ 
bryonia, r·annnculus, sabina, staphys,, sulP_hUr', '.h"J,a, 
ver bascum, - az ujjcsuklóban: helleb, sepia, spigelia, 
sassap.,, sulphur. . , 

Nagyobb fájdalmak a szenvedő rész énntése által: aconit, 
agaricus, china; .. 

- mozgás által fajd. a vállakban: bellad, cannabts, pul
sat, rnercw, -- folsö karban: cocculus, mer·ciw, - az 
alsóban: cr·ocus, -- a kéz-csuklóban : bryon, hepar·; 
javulás mozgás által: thuja; 

--a kazak lelógatásánál nagyobb f..: a/urnina, thu:)a, - a 
vállakban: ruta; 

- varrástól f : lachesis ; az írástól: aconit, euph„ ac„ 
sulphur, ·- ujj-fájd, : aconit, b1•yonia, ac mur iat ; 
nyugalomban nagyobb f.: cocculus, dnlcarn, r lws 
rlwdod ; 
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- meleg által nagyobbodó fájd.: thuja, rhus, - enyhülés: 
ammonium; -'-- hideg légtől nagyobb f.: ignatia, rho
dod, - enyhülés hideg által: thuja; nedves időben 
f.: rhodod Az idóviszonyokra nézve: nézzük tovább 

E 

A lábak bántalmai ellen e körülmények és symptó
mák adhatnak irányt a gyógyszerek választásában. Küteg 
ellen átalában azon szerek használandnak, melyeket a 
„bőr-bántalmaknál" elősoroltam. Egyéb külbajok, u. m : 
- duzzadt erek ellen: sulphur, graphit., zincum, caust, 

calcarea ;· 
- vérér-csomók: arsenic, calc„ carbo v„ graphit., lyco-

pod., pulsat., sulphur ; 
- vérfoltok: phosphor·; kemény, vastag bőr: graphit; 
- tyukszem, - fagyás (másutt); 
- vastag bőr: graphit .. , - a talpon: silica; 
- a czombon támadt fakadékok (Pusteln) ellen: clematis, 

thuja; - ha foketék: m·seni.c, secale; mérges hólya
gok: caustic„ graphit, sepia, silica, sulphur; 

·- fekélyek ellen: calca1·ea, graphit, sepia, silica, wlphur, 
-· égetők: ar»senic, lycopod., - könnyen vérzők: ac. 
phosplwr , - szalonnás: s ab ina, (egyébiránt nézzük 
más helyen is); · 

- czomb- vagy térd-daganat: bryonia, calcarea, colchi
cum, china, cocculus, ledurn„ lycopod., mercur·, pulsat .. , 
sepia, silica, sulphur; a lábaknak fehér daganata: 
arsenic, bellad, calcarea, graphit, jod, lycopod„ mer
cur, nux v., 1'1ius, sulphur, - vörös: antim., arnica, 
bJ',yonia, carbo v., china, sabina, thuja, - fényes: ar
nica, arsenic, bryonía., mercw·, sabina, sulphur, -
forró: aconit, arnica, bryonia, china, cocculus, colchi
cum, - égető: antim., arsenic .. , petrol., ac .. phosph., 
pulsat„ - átlátszó: me1'Cur, sulphur, - járás után 
támadó: phospho1·, - szúró: bryonia, graphit, ledum, 
lycopod, pulsat., petrol.; feszes: b1'yonia, china, ledum, 
thuja, - vizkóros: mercur, (nézzük a vizkórt), -
nagyobb adagban bevett china után támadó: pulsat , 
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sulphur; organicus szivbántalmak után fejlődött v1z„ 
kóros dag: prunus spiiwsus 

__ térd-tapló (Knieschwarnm) ellen: antim., sulphur; -
a térd fehér daganata: brom, jod, calcarea, sabina, 
silica, sulphur; térd-gőrbiilet (Krümmung) ellen: ly
copod, sulphur. 

az inak megrövidülése (Flechsen-Verkürzung): mezere
urn, - a térd-hajlásban: ammoniurn rn., arsenic, gra„ 
phit, nat1·urn rn. ; 

- :ficzamodás, rnegrántás: arnica, 1'hus, r·uta; köröm bán-
' talmakban : antim„ graphit, sepia. 

Erzelm'.'k Kiabálásra ingerlő fájdalom a végtagokban: 
sepw; 

elhalása (Absterben) a czomboknak: [Jraphit, - alá
baknak: calcarea, nux v„ 11ws, - a láb-vastagujj
nak: chelid„, cyclam., secale; 

- zsibbadás a czombokban: calca1"ea, ca1·bo v., china, 
graphit, ledum, lycopod„ petrol., sepia, silica, sulpluw, 
vei·atrum, tlwja, - a lábfejben: cocculus, nux v, 
plurnburn, silica, - a talpban: sepia; 

- elfáradás érzelme a térdben: anacar d, berberis, - a 
lábakban: almnina, cannabis, granatmn, coniuin, 
ruta; 

--- rángások (Convulsionen), elcsavarása a lábaknak és 
czomboknak (Verdrehcn): cup1·urn, hyosc., ignatia, 
ipecac„, moschus, nux v , opium,plumbum, secale, spon
gia, squilla; az inak ugrándozása: jod, conium, 1·hus, 
pulsat.; önkénytcs sántítás (nézziik más helyen); 

- forróság a tomporban (Hüfte): phosplwr, - a térdben: 
ignatia, phosphor, -- a lábfejben: aconit, ledum, pe
trnl„ phospho1', stannum, staphys., - hidegség a czom
bokban: bellad., cicuta, ac. nitri, ipecac., nux v , opium, 
plumbum, rhodod..1 secale, sepia, - a lábakban: ana„ 
card, calcaJ'ea, carbo an. caustic .. , conium, digit„, gra
pliit„ ipecac„, lycopod, mercur, ac. nitri, 1·lwdod„ si
lica, sulphur, - hidegség érzelme: mercur, 1"hodod., 
graphit, lachesis, lycop„, sulph, veratJ".; 

-- hemzsegés: platina, 1·/wdod, secale, capsicwn, saba
dilla, - a czombokban: guajac, - a lábakban: cro-
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cus, . arnica, cap~ic, caustic, - a nagy l\ijban: am
monium ni, colchic,, secale r·anunc sul"'hw· · 

b ' 1 ' ) '.LJ ' 
enu ás érzelme a tomporban: argent, chelid, dro-
sei·a, plumbum, solanum, - a czombokban: ai·senic., 
carbo v,, chiiui, colchicuin, ferruin, guajac, - a térd
ben: china, plumbum, anacar d, aur·wn, i·uta, wlphui·, 
a lábakban: chamom., cliina, natru11i m,, plumbum; 

bénulat (Lahmung): bellad,, cocculns, nux v,, olean
der, opium, plumbnin, rhus, secalé, silica, stannwn 
sulp~wr '. sti;ontiana, zincmn, -, térd-bénulat: chelid,; 
- labfeJ-benulat: az elöbb emhtett szerek 

a lábak nehézsége: alumina, bellad, calcarea, graphi
tes, nu?O v,, pulsat,,, opium, 1 hus, siilplmr, - nehéz já
rás a gyermekeknél: bellad, calcarea, silica sulphur , 

- oly érzés, mintha az egész alsó <végtag rövid~bb lenne'. 
ainmonii:m m, baryta, caustíc., phosplior, silica, zin
cum; mmtha szalaggal lenne bekötve : anacard,, au
rum, graphites; 

- a térdhajlást gátló állapotban: coloc,, gi·aphit., 
.Merevedés a farban: aconit, barita, bellad, rlizis, sta:phys .. , 

granatu.m; - cz~mb-merevedés : arsenic, graphit, na
trum in, rlws, thuJa, - térd-mer,: ammonium m, antirn, 
a1seníc., bryonia, carbo v., colocynt., graphit, ledmn, 
lycopod,, pe!rol, rhus, sepia, spigelia, sulphw·, - láb. 
mer : capsic, gr apk, ignatia, ledum, petrnleurn, r a
nunc,, dius,. se1~fo,, ac, sulphur., zincum, - nagy uj} 
mer,. : graphit, stlica, sulphur ; 

--- ny1:gtalanság a czombok és lábakban: anacar·d, arse 
nic, cr:u:tic., clr~na, croci:s, grapkit., lycopod,, mercui', 
ac , mtri, platina, sepia, sulph, - este: lycopod, 
sepia; 

ficzamodás érzelme: arnica, carbo v, causticurn, rlius; 
--- a farban vagy térdben: calc,, caust,, eupk, na
ti·urn rn, plwsplwr, dwdod, mlpliur; - a lábakban: 
ugyanezen szereken ki vül a: cyclamen · 
' , ' é ' - zuzatas rzete a csontokban: ledurn, pulsatilla, ruta; 
- a farban: arnica, ainmoniurn rn., ruta, su"1_Jhu1·; 
- a, czombokban: aconit, arnrnoniwm, cocculus, lednm, 
platina, ac,, plwsplwr,., spigelia, staphys,, - a térdben: 
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m·senic„ plwsphor,,, ledurn, platina, staphys,,, veratri:m ; 
_ a lábszárban: caustic, c1·ocus, rne1·cu1·, pulsatilla; 
_ a lábakban: ar g'enturn, bryonia, arnica, gi·anaturn; 

_remegés a czombokban: calcarea, ca,~ithai·is, carbo v,, 
jod, lycopod., pulsat.,, senega,, - a terdben: anacar·~, 
ledurn, nux v,, pulsat., ruta, vei·bascurn, - a lábsz~r
ban: cicuta, colocynt,, pulsat, i·uta, -- láb-remeges: 
lycopod, platina, stramoniurn, v~ratr,, zincurn; 

összehuzó fájdalom a czomb, vagy lábikra, sar kban : caiist,,, 
lycopod; , , 

- sebszerü a czombokban: chzna, graphtt, lrepar, lycopod, 
petiol,, sepia, sulplmr, - a cs~~tokban: led!'m, - a 
sarkban: ranunc., - a nagy UJJban: arsemc, cycla~ 
men1 rariunc .. ;, 

feszítő a farban : coloc., coniuin, rhus, - a czombban: 
arnica, cliarnom., mezereurn, pulsat,, r·lius, sabina, spi
gelia, sulphu1·, - a térdben: arnica, bryonia, calca
r·ea coniurn, ledum, nux v, petrol, pulsat., rhus, sul
ph~1·, - a lábszárban: bryonia, ?a;1st~ci11r;, cham~rn, 
11iezereu1n, 1Julsat., rhus, - a lab1kraban: alu11u,r;u1., 
anaca1·d,, b1·yonia, caustic, ignatia, nux i,, pulsat., sa
badilla, zincurn, - a sarkban: ledum, , __ a. lábban: 
canriabi,s, 'lnezer, rltits.. ·· . 

- szúró a csontokban: aurum, rnei cur, silica, thujo, 
- a farban: bellad., calcarea, coloc.,fe11um, rnercur! 
rhus, sabina, sepia, sílica, - a czombokban: az elöbbr 
szereken kivül az ar gent, spiJelia ,_ a térdben: cal
cw·ea, hellebor, petrol,, pulsat,, sepia, spigelia, - a 
lábikrában vagy lábszárban: bryonir:, antimon, chin,a, 
r hus, sepia, - a sar kban: graphit, piilsat, sepia, 
sílica, ,_a talpban: bryonia, graphit, pulsat,, - a n~gy 
ujjban: ammonium rn, pulsat, 1·annnc, r hus, sabina, 
veratr .. , verba.sc., zincil1n; 

szaggató a csontokban: agaricus,, aurum, ba7'yta, china, 
lycopod,, rner cur, r hodod., teucrium, - a farban : arn-
1noniu11i ni„, ar.senic„) calcarea, carbo v.,ferru1n, g1 a
phit, rnercur, drus, sepiii,,.--- a czombokban: auru1n, 
caustíc,,, china, clernatis, dulcarn, fen um, rner cur, 
rlnis, sabina, sepia, zincurn, - a térdben: ai·nica, 
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bellad, bryonia, caustic, chína, ledum, lycopod., pTws
phoi·, sepia, silica, zincum, - a lábszárban : ammoni
um 1n, bryonia, china, colchíc .. , lycopod .. , 1'lwdod, rhus, 
sabadilla, spongia, staphys., - a lábikrában: bryonia, 
sabadilla, - a lábakban: china, colchíc., cocculus, 
gr aphit, lycopod., rhodod, sulphur, -- a lábcsukló
ban: arnica, teucrium, - a nagy ujjban: ammonium 
rn., argentmn, china, colchicum, graphit, mezer, teu
criu1n; 

- nyomó: angust., cyclamen, ledum, oleander, ac. phos
pTwr., sassap., stannurn, staphys, veratrurn; - mar
dosó : r•anunculus se. ; 

-- égetó a farban: bellad , carbo v., rlms, -- a czombok
ban: eupk, rathannia, 11ws, - a térdben: lycopod., 
- a. lábszárban: anacard., agaric., lycopod, - a 
lábikrában: -· digit., - a lábakban: arsenic, calcarea, 
graphit, hepar, lycopod .. , ac. phosphor , secale, sepia, 
stannum, - a sarkban: pulsat., - a talpban: ana
card, calcarea, crocitS, lycopod., petrol., prdsat., ac„ 
phosphor., silica, sulphzw, - a nagy ujjban: agaric .. , 
alumina, antimon, arnica, carbo an, dulcam., sabina, 
staphys. ; - égetö foltok: lycopod ; 

- fúró: cantharis, mercur, 1·anunculus, - a czombokban: 
ranancnlus, - a térdben: helleboi .. , - láb és nagy
ljjjban: ranunculus, - a sarkban: pulsat. 

-- szorító a farban: angzist, ca1·bo v„ coloc., - a czombok
ban: carbo v., cyclamien, ac. phosphor., r·uta, sabina, 
- a térdben: bryonia, carbo v, ledum, - a lábszár
ban: angust., bryonía, caustic, ve1 bascurn, -- a láb
ikrában: anacard., caustic, euphras., ledurn, lycopod., 
- a lábakban: angust., argent., ac. phosphol'., platina, 
vei·bascum; 

- húzó a csontokban: china, coníum, r hodod, - a far
ban: antim„, calcarea, conium, natrum rn„, plumbum, 
l'hus, l'llta, stannurn, -- a czombokban: arnica, caustic, 
colchic., mezei·eurn, natrum m., nux v., palsat, ranun
culus, rlws, sabina, squilla, str amon., zincurn, --· a 
térdben: almnina, anacard, bryonia, caustic, jod, 
plwsphol', pulsat .. , sabina, sepia, staphys .. , stannmn, 
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zincum, - a lábszárban: agaric., anacai d, bryonia, 
calcarea, carbo ari., cai;,stic„,,ferTurn, riatrunz. ni„, rho
dod., rhus, sepia, silica, spongia, squilla, staphys .. , zin
cwn, - a sarkban: sepia, - a lábakban: cocculus, 
pulsat, cannabis, caustic, rhodod., spongia, strontiana, 
veratrum, zincurn, -- a nagy ujjban: aurum, cocculus, 
mezereuni, sepia, silica, .stroritiana. 

Lábikra-görcs (Wadenkrampf) esetében jól nyújtsa ki 
lábát a szenvedő, erösen dörzsölje, vagy vas kulcscsal 
simogassa a görcs által összelmzott izmot; ha gyak
rabban fordul elő, vegyen be mercurt, vagy svlplmrt; 
ha pedig nyugalmas ülésben köszönt be a görcs, ek
kor rhus-t 

Sok járásban való elfáradás: a11tim., arnica, petl'oleum, -
talp-fájás: antirn .. ; járás által enyhülés: ammonium; 
járás alkalmával fájd. a farban: ogaric, argentum, 
asa1·am, colocynt, d1·ose1 a, ac. plwsplwr· .. , solanum, -
a czombokban: asa?'um, drosera, gllajacmn, ac. plws
phor., psorin, spigelia, staphys., - a térdben: bry
onia, capsicurn, euphr asia, ta; t. em , - a lábszárban : 
ignatia, - a lábikrában: alwnina, anacard., capsi
cum, ignatia, nux v„, sulphnr, zinrnm, - a lábakban: 
agnus, caustic., tw·t. em., - a talpban: baryta, causti
cwn, ignati.a, ledurn, lycopod, - a nagy ujjban : ar
senic, agnu.s, campTwra, caustic„, cyclarnen, natrurn m. 

Ülésben fájd.: a.garic., chamom, jod, ac plwsplrn•r .. , ' __ a 
farban: ac. plwsplwr., - a czombokban : guajac, pso-
1 in, sepia, - a térdben: calcarea, -· a lábszárban: 
ammonimn, - a lábakban: almnina, voleriana, -
ülés után térd-fájás: conium .. 

A Jépcsökön, vagy fölfelé menet fájd. a farban: plumburn, 
rhus, ·- a térdben: al11rnina, plumbu.rn, - a lábak
ban: plumburn; lefolé menet térd-fájd. : 'eratr·urn, -

.. lábikra-fájd.: argentum. 
Ulés ntáni felkeléskor fájd a farban: ac .. phf!sphor., rhus, 

- a c:zornbokban: ac .. phosphor, ac. nitri, - a térd
ben: nu.x v, -- a sark vagy talpban: graphit. 

A fölkelést gátló fájd. a czombokban: lycopod., - a térd
ben: ac .. nitri, berberis, - a lábakban: ruta. 
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Adag (dosis) hasonszenvi 
-- nézetem szeiint 
Álmatlanság, egyes sympt. nézve 
Áhnosság, egyes sy1npt. nézve 
Alvajárás (Somnambulismus). 
Anya-jegy (llfottei mai) 
Boszorkány-nyomás, azaz nrnllf(\jtogatás (Alpdrücken) 
]~őr-bá,ntnln1nk, egyes. sy1npt. nézve 
Bőr-vizk6r (Hautwassersucht) 
Csillapít6 szerek (kalmierende Mittel) 
Csont-bántaln1ak, ogyes sy1npt nézve 
Csonttörés (Beinbruch) 
Daganat (Geschwulst) 
- czomh, térd fehér dag 
-- mirígy-dag (Driisengeschwulst) 

46 

- tö1nlös (Balggesch\\'ulst), húsos-dag (s<uco111a); sza.1onna-

Oldal 

és 79 
85 

485 
486 
487 
511 
486 
510 
512 
487 
516 
517 
511 
512 
512 

dag (Speckgeschwulst, stcatoma) 512 
Diaeta, hasouszenv.i ~ítnlában 95 
- különösen 
Dühöngés (Manic, W uth) 
]~letrend 1 diaeta 
Elfáradás (Ermiidung) után 

!.. második kötet 
491 

507 

~f) E ta1talomban csak egyes symptóm'ákra vonatkozó szereket 
találand a t olvasó, 111elyek aztán a 10 gyógyszertanban' 1 leirt gyógyszerek 
egyéb symptómáival combinálandók, oly kóresetekben, melyek munkám II 
kötetében leirva nincsenek; - egyébiránt pedig mindenkor a második kötet~ 
ben létezö fö tartalomban ke1·esendök a gyógyitandó betegségek 
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Elme-bajok , 

Elmeerőltetés (Geistesanstlengung) utáni bajokban 
Elmetébolyodás L őrültség 
- sok ivástól (delirium potatornm), 
Emelés után fojlődött bl\jokban 
Erőmü'i sé1 tések (mechanische Verletzungen) 
Esés, ütés utáni bántalmak , , , 
F~jdalmak minőségét illetőleg 
- localisatiójára nézve , 
Félelem, szülte bl\jokban 

- a kisé1 tettől, magánytól, betegségtől, haláltól , mé1 o-e-
zéstől, tébolyodástól, sze1 encsétlenség, jövendőtől ~ 

Félelmcsség (Fmchtsamkeit) 
Ficzamodás (Ven enkung) 
Forróság, szá1az 

Fölhevülés (Erhitzung), sebes járás, tánez után 
Görcsök átalábau , 
,_ a lábikrában 

Olda1 

491 
488 
491 
491 
508 
508 
508 
499 
505 
487 

487 
488 
508 
500 
508 
504 
529 

Gyógysze1ck hatáskö1e: egyenkint leirva (h gyógy-
szertan) 107 -469 

- kivonatban 
HAHNEMANN ÉLETRAJZA 

Háj-, vagyis zsíikó1 (Fettsucht) , 
Harag (Zorn) szülte bajokban, 
Heveny ( acut) betegségek 
Hibbantás (V eistauchung) ., 
Holdváltoz:iskor megjelenő bántalmak 
Homoeopathia, elméleti , 
Hon-vágy (Heimweh) szülte bajokban 
Idegesség (Nervösitlit) 
Ideggyengeség 
Időviszonyokra megjelenő bántalmak 
Idült ( chronicus) betegségek 
Ijedés (Schreck) után keletkező bajokban , 
Izzadás, egyes sympt. nézve 

107-469 
3-67 

499 
487 

93 
508 
508 

'71-111 
488 
500 
500 
508 
93 

487 
510 

Izzadás, mint krisis 
__ elnyomott 
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Kéz-bántalmak, egyes sympt. nézve , 
KÜ~sizás okozta. bántalmak 
Kotra (das Alter) nézve illendő szerek átalában 
Kütegek, idült vagyis chronicus 
Láb-bántalmak, egyes sympt, nézve , 
- - ikra-görcs . 
Lelki bántalmak okozataiban 
Lovaglás utáni bá.nt. 
Meghülés okozatai ellen 
- hideg viz által külsőleg 
- hideg vizivás által 
Mélaság (Melancholie) , 
Mellfojtogatás álomban (Alp<lr ücken) 
Mirigy-daganat (Drüsengesehwulst) ,, 
Öröm után (Freud e) f~jlődött bánt. 
Ötiiltség (''Valmsinn) 
--- szeszes italok miatt 
Öv (Gürtel, Zona) 
Rcpertorium 
Reszketés (trcrnor) 
Rokkanás, ineg1ántá.s (Ve1 stauchung) 
Sömör (Flechten, herpes) egyes sympt nézve 
Szaladástól eredő bajokban 
Szellemi bántalmak (Seclcn-K1ankh) 
Szem öles (W arzen) 
Szcpliík (Sommer sprossen) 
Szerelemföltés (Eiforsucht) okozaüii ellen 
Szerelen1, sze1encsétlen miatti bántalnu1kba11 . 

Oldal 

90 
511 
518 
508 
499 
513 
524 
529 
487 
508 
509 
509 
509 
490 
486 
512 
487 
491 
491 
516 

481-531 
501 
508 
515 
.507 
487 
516 
511 
487 
487 

Szervezeti minöség1e. (constitntió1a) nézve illendő sze1ek 
átalában 

Szomoruság (Trauriglrnit) miatti bajokban 
Táncz által előidézett bánt 
Térd fehér daganata (tumor albus genu) 
Térd-tapló (Knieschwamm) 

499 
487 
508 
512 
525 
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Olda 
Ütér-dag (Pulsadm-Geschwnlst, anemysma). 513 
Ütés után fejlődött bajok 508 
Vér bőség (Vollblütigkeit, hypeiaernie) 499· 
Vérér-dag (Adergesclnvulst) 512 
Vér foltok (Blutflecken) 5 24 
Vér.-izzadás (Blutschwoiss) 511 

Vérrnérsékményie (Ternpeiament) nézve illendő szerek áta-
lában 499 

Vérömlék (Blutunterlaufung). 513 
Vérpozsgés (Blutwallung) 500 
Vér'szegénység (Blutarmuth, anaemie) 499 
Vértaplo (Blutschwamm) 513 
Vérvesztés (é1vágás) után fojlődött bajokLan 500 
Vizelothólyag-kő 110 
Viz-ivás, hideg okozta bántalmak ellen 509 
Vizko1; bifr (Hautwassersucht) 512 

• 
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1 
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