




A.
A Gvék , és Fartfol fájáfrol. A ’ Tyúk tojás izékét , fa-olajt, 

mézet * ófzve kevervén , kend fzent János füvének lapu
jára, ’s úgy raggasd az ágyékára , ’s fartfokára.

Á'omtaianságról. Hogy a* beteg jobban aludgyék Saláta ma
got , és Mákot vízzel jól őfzve törvén kófsék az homlokára, ó 
vagy : A ’ fejér Temjént , és Baratzk magot törd egybe egy 
kis etzetbe, ’s kösd az homlokára, vagy: Két Lentse fzem-
ni Ópiumot ( az az mákból fatsart levet )  tsinály éget borban 
egy pénz árúban, ’s egy kis nád mézet-is tévén belé, hogy 
ize légyen , ’s ad meg innya , el-alufzik. Jt>

Arany Érről. Ha folyó : Erős meleg Téglát tégy lyukas
izék alá, és égy néhány tsep erős etzetet reá röppentvén ully 
reá , magad bé-takarván , fuílőld, ha meg rekett meg-nyittya. 

Ha pedig vak : Végy Eper v iz e t, Petrefelyem v iz e t, és I ab-
virág vizet , egy arányú mértékben ezeket őfzve tőit vén, vagy /, 
hárem tíep íeiy ő olajt - is köziben tőltvén , meg kell innya.

A  vagy:



vagy : Az Arany érnek ki járásáról a’ Lopó Töknek levelét,
mikor lég jobb erejében van zöld-korában meg fzedvén , és 
fzáraztván törd meg mennél appróbban, és fzitáld meg kéttfzer- 
i s , az után fa olajjal meg kenvén az arany eret , egynéhány- 
fzor hintsd azzal a’ porral , mindenkor a’ kenés után bé - mé
gy en, Vpneg fefh- rekefzti-% ..vagy v *  Szedgg^ pallagi«Rosának 
gyúkeírét ,Lés meg  ̂ főzvénélprbTn > L zt-dg,y^  , ^ gyL fíi-téj 
módonLvagy más kúlőmben. vagy : Fejér mályvának, Mály
va ^qs|nak- le^ ét^ s; virágám^Len mag-o^^z^k^fu virágát , 
é?'Lapor magot téjoe erőíTenmzz - meg ’s annak párájával pá- 
rollyad lyukas izéken, vagy : Márts belé gyenge ruhát ’stedd
reá, vagy úlly reá melegen, vagy : Ókór fark kóró levelét
’s virágát, Sóm kórót , Szék-fu virágot fózz-meg téjben , 
márts ruhát belé ’s melegen tedd reá. vagy: Süsd meg zfa-
rátnak vagy-is párás alatt a’ veres hagymát , ’s meg. tifztitván 
új vajjal eróíTen őfzve törvén kennyék vele ez mind daganattyát 
lohafztya, ’s jnincL fajdalmát enyhíti. Lásd Párispápait a’ súly
ról. f. 198. &c.

Arénáról. A ’ Tál mosó füvet vagdald őfzve és fá-tej mód
gyára azt igyad, vagy : A ’ Petreíéiyem vizet-is igen jó in-
nya. vagy : A’ Fekete Retket refzeld-meg ’s annak levét ki-
fatsarván ellve ’s reggel azt igyad , a’ mellet a’ petrefelyem le
velét forró vizzel öntsd meg , és egy kis irós vajat belé tévén 
kösd bé az óledet, vagy : A ’ Tfipkét meg fzedvén tedd egy
pohárban ’s arra tólts bort, úgy hogy a’ kit reggel bé - áfztat- 
tál ellve idd meg, és a’ kit ellve bé - afztatz reggel idd meg. 
vagy : Jó a’ Rák ízemet - is ellve ’s reggel meg tőrve pálinká
ban innya. vagy : A’ Kakuk füvet meg - főzvén ellve ’s reg
gel innya igen hafznos. vagy : A’ Mályvát gyökereitől meg
fzedni, ’s abból fórdót tfinálni , ’s abban fórdeni, ólét-is petre- 
iklyem helyet véle kötni, vagy: A ’ Birsalmát meg ízárafztván 
törd még mint a’ borfot, ’s végy fekete retket meg refzelve, ’s 
hintsd meg a’ birsalma porával, és arra pálinkát tőkvén, azt i-
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gyad. vagy: Kilentz Egér ganéjt borban vagy vízben adgy-bé
vagy: Törj mosárban fejér veres hagymát , és annak levét ki
nyomván^ úgy a’ Tzitronmak-is levét hafonló mértékben véle 
elegyítsd ófzve , egy egy kalánnyit végy bé. prob. vagy: A* 
Tsipke gyúmóltsót ízedd meg , és meg fzáraztván ’s porrá tör
vén , két ’s három kés hegynyit ellve ’s reggel ízárazon végy- 
bé. , Ha pedig ez fém indítaná meg, tizen -két vagy tizen-három 
tsep terpentina olajt igyál meg pálinkában vagy a’ miben tettzik 
meg indittya. prob. vagy : A ' jó-féle kanna mosó füvet fu-téj
gyanánt megfőzvén a’ levében tégy tort rák Béniét , ’s ketske 
rágó fa gyumóltsének a’ sárgáját , k i-m olya, meg fzáraztva és 
meg tőrve úgy innya. pr. vagy : A 'M efzet tedd egy fazék
ban ’s töltsd vizet reá ’s fel-kevervén ha meg higgad melegitsd- 
meg, és márts ruhát belé ’s azon melegen kösd a’ vesére, prob. 
vagy: Nagy bóldog és kis Aízfzony nap kózót fzedd meg a’
jfzórós Baratzk levelét , és a’ Mályva r.ófa virágát, ’s fzárazd 
még árnyékon fu-téj gyanánt azt igyad , nád mézzel, probat, 
vagy: A ’ Fejér mályva .gyökeret fózd-meg' 'jól' tifzta vízben
és gyakran azt igyad, és a’ petrefelyem gyökeret meg afzalván 
’s porrá tőrvén azon vizben egy egy kés hegynyit ellve re ^ e l 
vágy bé.. vagy: Az Aranyka nevű füvet, mellyet fetske^fo-

' nalnak-is hívnak, fózd meg kenyér haj alatt ’s azt igyad, ez fel 
foly sűrűséggel Tsalánra , Lenre, ’s Burjánra ÖV. pr. va gy: A ’ 
Pap erfzénye (  mellyet másképpen neveznek máfok )  füvének 
veres magvábúl kilentz ízemet fózz meg borban, ’s azt idd meg, 
m eg fzűnik. vagy : A ’ fenyó fának a’ gyúmőltsét, mellyet fe
nyő fa almának-is hívnak a’ meily a’ nagy fenyő fákon terem vágd 
vagy három felé, és fózd meg jól vizben, és igya a’ beteg Her
bate módra napjában háromfzor-is egy kis nád-mézet-is tehet be
lé próbált hafznos orvofság az áréna ellen.

A/r/konv emberek nyomoríts ágiról ’s bajokról A ’ meily vifelős 
Afzfzonyonfejértifztulás van, vegyen fejérEgerfarkat virágoílól, 
afzallya meg az házban, ’s poroílól fzedgyen pokhállót, egygyut
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ezekkel füítőllye magát, meg állittya. Ha a’ terméfzet nintsen 
rajta , ’s holnap fzerentnem járja: Vegyen Tormát egy jó marok
kal, moffa meg, ’s törje meg, és tegye borban két ittzés tsúpor- 
ban, ’s tartsa harmad napig, az után fatsarja-ki ruhán által, ’s azt 
igya ellve ’s reggel. Ha teje el-véfz. A ’ Borzafának gombáját , 
aízallya meg ’s tőrje meg és borban igya meg, elég teje léfzen. 
Ha a’ Sz. János füvét meg ifzfza azon hafzna léfzen. Ha nehe
zen JzM  Fekete Ürömről i'gyék. vagy : A ’ fejér Liliomnak
sárgáját, afzallya meg , ’s tőrje meg , ’s azt igya. Ha teje nin
tsen. Lőjjenek egy Szarkát, ’s az agya velejét vegyék ki, fzá- 
rafzfzák - meg ’s törjék - meg , és piritot kenyérre hintvén 
egye meg pr. vagy hogy fzaporodgyek a’ teje. Vegyen Ka
por magot, fzárafzfza meg , ’s tőrje meg > és a’ íévelevél egygyűt 
Lentse levelen erőiken forallya meg, ’s meg ízálván Uzt igya. Mi
kor fok a’ teje. A ’ Ruta magot jól meg kell főzni mig ollyan lefz 
mint a’ káfa ,bor etzetbe, és gyenge meleg ruhára tévén emlőire 
kőffe, és ott tartván egy kevéfsé, meg apafztya. 'Ba'Mátrája 
le.fzállott: Apiumot az az Vad petrefelymet, Majoránnát, fzar-
ka-lábat, Ürmöt ,- egygyüt főzze meg borban kenyer haj alatt 
timsót-is tévén belé, azt igya. Ha meg - hált benne a’ gyérre. A» 
Farkas, almának a' gyökerét főzze meg borban Myrhával ’s borfü 
azt igya. Havi kórságot5 ben fzorult Mátrát , meg-hói: gyer
meket ki-hoz.

B.
BÉka vagy kígyó a’ kiben vagyon. A ’ pallagi Rosának a’ tó

vét, és kórós fa külső haját, fekete Rutát etzetben kenyér 
haj alatt főzze meg , ’s azt igya. Trágns írja : hogy a’ Pápa fű
nek fuccufsával vagy-is vizével egy gyermekből a’ kigyót ki űz
te, hogy innya adta. vagy : A ’ Dió-fa gyökerének hámozd le
az haját, ’s törd meg , és borban ’s etzetben főzd meg kemé
nyen kenyér haj alatt mig fele el-apad, és két nap fe ne egyék
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fe ne igyék, és miker már jól meg-éhezet add meg innya, US 
fzáz leíz-is benne ki okádgya. Béka, Kígyó , vagy egycbb féreg 
a' kiben vagyon. A ' kék kikirtsénnek a’ tövét fejér borban főzze 
meg , és étel előtt igya meg, meg öli benne. pr. ha sem hifzed 
ontsd valami békára vagy kígyóra , meg öli ’s el - fzaggattya előt
ted. vagy : A' Lónak a’ tajtékát a’ maga vizelteiével őfzve kell 
keverni,azt kell innyakadni,de akkor fördőben űllyőn. Ru
tát, úti füvet, fekete Ürmöt, Atratzelt (  mellyet matska méznek- 
is hivnak ) kenyér haj alatt főzd meg jó l , és azon kenyér hajat 
add meg enni, ’s az alatt tégy máit reá; De a' vizét-is hidegen 
hadd igya. pr. vagy : A ’ Szamárnakvizelletét tejével egygyüt
fördőben add meg innya. vagy : A ’ Rutát , úti fü vet, Boro-
ftányt, és Tyúk'ganéjt törj egyben, és ezeket egygyüt bor e- 
tzetben add meg innya, meg öli benne. pr. Ezek ellen mikor va
laki le - fekfzik foghagymát egyék.

Békát a’ ki i/zik. A ’ Kőrös fának vegye vizét, ’s azt igya.
Bakája a’ kinek nyelve alatt vagyon. Tőrje meg a* borfot, és 

abban album grsecumot az az fejér eb ganéjt es~timsót , és a’ bé
káját metéllyék-meg ’s azzal porozzák untalan. pr.
, Bélé a’ kinek le-jár. Vegye a’ fzarka lábat, és főzze meg bor

ban kenyér haj alatt, és azt kell innya adni reggel éhomra mikor 
a’ bélé fel - megyen, meg - gyógyul- vágy : Koplaltasd meg ma
gadat eröífen, ’s fekűdgy hányát , es igazitsd helyre , az ̂  után 
hogy fel-megyen az helyét kend meg mézzel , és hintsd  ̂bé ala- 
báftrom kővel, és kösd-bé borba főtt fekete Ruta levelével, 's 
tartsd rajta harmad napig meg-gyógúl. prob. ha fzinte tiz efzten- 
dős volna-is. vagy: Tizenkét erdei tfigát törj-meg óh-hájban, 
’s kend flaftrom módgyára ruhára, és kösd-fel vánkoffal igenhafz- 
nál, fa olajban meg - főzni és úgy flaftrom módra fel-kötni ruháts- 
kán igen jó. vagy : Törj ölve eleven tfigát ’s kösd a’ feje l̂á
gyára, és a’ fekete Nadály füvet törd öfzve kösd a' derekára fel
húzza a’ bélit, vagy Ha még fsak az ölében fzállott ; ér d* lába 
közé le nem ment. ty ú k  tojás fejérében tőrt temjént keverjen ,
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és minek - utániul fel-keneti, ruhára kenvén kőffe az ölére's ágy 
hordozza vagy két nap. Gyermeken próbáit orvofság. vagy a‘ 
Gyermeknek: Vad petrefelymet vajas vizben meg kell fózni s. a. 
a’ tőkőtskéjére, 's ágyékára kell kótni.

Belső ré/kek romlásáról. Ha valahonnét valaki le -éjik, és egyébb 
belső romUJokról-is. A ’ közönséges Mályvát főzd-meg fu-téj 
gyanánt azt igyad, eílve, délbe , ’s reggel ha ki telik nád-mézzel.

Belső há[rogról. Végy egy uj mázos fazekat , ’s bélól kend 
meg mézzel , és az hol nagy veres hangyák vannak ásd-bé a'fa- 
zekat egeízlen a' fzájá-ig , és minek -utánna bóvséggel a’ mézre 
belé mennek hirtelen tégy rá födött és sárral fsak hamar tapafzcí- 
b é, az után ásd-bé ifimét a’ földben egéfz a' fzájá-ig a* fazekat, 
mindeneitől azon bé fedve alatta egy kis katlankát hagyván, ’s , 
rakj tüzet alá, és minek-utánna meg főnek az hangyák, a' melly 
olaj marad a’ fazékban abból töltsön, avagy kénnyé tollú fzálon a’ 
ízemét meg-gyógyul, próbált dolog ollyannal , a’ ki három efz- 
tendeig nem látót , tifzta lévén pedig kivid a' fzeme, mint ha fem- 
mi baja nem lett volna.

Birs almát hogy ejztendeig is meg - tartsd zölden. Bitka bor fö 
próben tedd egy tifzta átakgotskában meg áll efztende - ig - is zöl
den. Minden féle gyumöltsöt fokáig meg - tarthatz ha a’ maga
levele közé ollyan helyre téfzed, hogy a’ fzelíő érheffe.

Bibortsés vagy fakadekcs orczáról. Egy marok bor - követ 
(  Cremor Tartari )  mint egy mefzfzelni, vagy jó pohárni éget 
borban kel meg-éllefzteni, és azzal gyenge ruhát belé mártván 
kenni- vagy: A1 Pap faj tót a’ Mályváról fzeddmeg, és sota-
lan iros- vajban főzd-meg, azzal kennyed,de ha pap fajt nintsen 
a' mályva gyökerét kell fzedni:

Bor útáUJról. A ' Fetskének vedd ki mind aJ bélit, gyomrát , 
’s a’ többit afzald meg, ’s törd porrá , és ad meg.innya borban 
de ő meg ne tudgya mert holtig ellenséged léfzen.

BUős Szájról A ’ Zsáliyat, üti füvet., 1sór ot, fzekfúvet, fe
jér borban erődén meg kell főzni ’s azt innya.
J ' Büdös



Budés bor ellen. Síis meg-egy darab petsenyet jól meg sóz- 
van, ted-bé az aknáján, 's tartsd ott 4. vagy 5. nap, ’s ki-von- 
nya. t s  ha még érzenék rajta ifmét azt tselekedd.

Budai avagy Palatzk fereg ellen. A' melly edénybe fejériteni 
való mefzet, vagy agyagot áztat valaki, tegyen közibe ember 
tsontot-is egy darabot, hadd ázzanak egygyút, az után fejérit- 
tse az házat el-kell vefzni. prob. de lég-alább hufzon négy órá
ig ázzanak egygyút.

C
CAnchufról vel morbo Gnoraico. Canchus a z: midőn ̂ a' férfi 

mag meg - fzorál a’ fzeméremben, és ki-nem mehetvén, fzin- 
tén mint az Aréna fzorongattya az embert nagy kinokat fzerez- 
vén. Ennek orvófsági ezek : végy két vagy három ollyan tojás
nak az haját, mellybul Cfirke ki-kőit , és azt meg-tőrvén 's 
meg-fzitálván pálinkában igya meg a’ beteg, vagy aviatikából 
végy Balfamum Capaivét. ’s nyoltz nap élly véle : Első nap pá- 
lii kában reggel végy ót cfeppet , Eílvére tizet , más nap .reggel 
tizen őtőt, eílvére hufzat, és igy mindenkor őttel fzaporitván: 
midőn negyvenig fel mégy , az után mindenkor alá fzálly őttel 
fogyatván. És mikor megent tsak ot marad, ifimet az első mod- 
ízerént meny fellebb fellyebb &c. meggyógyul.pr. vagy: Főzd 
meg a’ fejér Ürmöt borban kenyer haj alatt azt igyad. vagy. A 
sárga gyopárt-is akár borban , akár vizben meg-főzni 's azzal 
élni haíznos, ez a' sárgaságról-is igen jó.

Czecs bimbó Dagadásról. Tőrd-meg a’ Téglát, ’s forro vízzel 
meg öntvén kend kék papírofra , ’s flaflrom módgyára köíTed. 
vagy ; Fige madár féfzkével fuílőld. vagy : A ’ Téj fűvet főzd 
meg téjben azzal kőíTed. Ha febes, Dió olajjal kenegeíled. Jo 
tsak téntával-is kenni, ’s tentás ruhátskával raggatni.

C/ecs Dagadásról. A’ Keferú lapu gyökerét főzd meg édes 
téjben ’s azzal köffed ,ki-fakafztya. Cjecs meg-keléséről, ’s köve
zéséről Üsd vérkeks. CJtpás



Csipás Jzemrol Fózd meg a’ Fosát vízben azzal moíTad, pr.
NB. China nevű orvafságot be nem kell venni , mert ha egy 

nyavalyát meg-gyógyít-is , máit gyakrabban halálod; valamelly 
tagjában az embernek okoz.

Csont és egyé tefineh fáj dalmi ellen : A ’ veres hagymát meg
kell tifztitani és kereken meg-metélni, egy tálban rakni, erős sö
prő éget kort reá tölteni, ’s meg - gyújtani, mikor félig az ereje 
el-égett a'fájdalmas karját vagy egyéb réfzét jó melegen meg 
kenni, és a’ vére hulló füvet borban meg kell főzni ’s ki fatsar-1 
ván jó melegen reá rakni ’s jól bé kötni , napjában háromkor. 
probat.

Csömör ellen. Hagymát kell meg- törni, a’ levét ki - fatsarni , 
*s azzal kenni, errűl többet nem, írok mert a’ Magyarok ennek 
orvoslását jól tudgyák.

CszikláfróL A ’ Birfalmát vizben főzd meg eróuen, ’s azt igyad, 
vagy: EroiTen meg-kell ijefzteni, hogy vére fel - indoiiyoa ’s al
tér álodgyon ijedtében, vagy haragjában, pr,

D .

Ddgadásról Az ház oldaláról vakarj agyagot bőven, és meg 
fzitálván gyűrd őfzve etzettel/s azzal kend-bé a’ dagadáít, 

és ha raeg-fzárad’s magától le -hull, máfodfzor, és harmadízor-is 
t?c. vágj*. Szedgy vizi Tököt gyökereitől fzáraílól. ’s leve
leitől, főzz fórdót, mikor hatodikfzor főrdefz akár mitsoda daga
nat légyen, le -mégyen. v á g j:  Más aprólékos daganatok ha
ettzetes korpával bé-köttetnek el-múlnak, vagy : Ha a’ daga
nat láb fzár ütésből vagyon; és ki febefedik, végy fejér plajbázt 
*s meg-törvén mint a’ Lifztet, bots'ásd'ieT fa olajjal, ’s kend kék 
papirofra, azzal raggasd. pr. vagy : V égy Glétet , ’s azt jól 
meg törvén erezd fel erős bor ettzettel , ’s kend - bé vé’e. 
vagy : A ’ Dagadás ha sértejiől , harcxoUJlól vá gj fzurájiól 
vágjon: A ’ sárga Tők bélivel , húsával kösd, m eg-gyógyA  ,
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mind fájdalmától, febétől, Dagadásától. prob. vagy: Jó a’ fzól
lá levelet-is idejében meg-fzedni ’s el tenni , ’s borban mikor 
kívántatik meg-fózni, ’s egy fél-tojáfni irós vajat belé tenni , 
’s azzal rakni ’s kötni, vagy : A' kender magot meg kell tár
ni, meg-fzitálni egy tsupor etzetben meg-fózni, borfot, ’s sá
frányt bőven belé tenni azzal kenni.

Dagatt lábról A ’ kender magot paráfon törd - meg ’s lágy 
meleg etzettel elegyítsd vagy erezd fel ’s azt rakd reá , ’s íé- 
lynl ruhával kóíled hogy le ne hullyon. vagy: Ha kcfzvény■ 
töl vagyon : fzedgy Nadragulya gyökeret ( mellyet nagy fű
nek-is hivnak ) ’s azt vagy fejfze fokkal törd-meg , vagy re- 
fzeld-meg ’s tőlts reá erős éget bort , és ha meg élled 34. o- 
ráig , az éget borral mollad, a’ gyökerével kőfied: pr. Erről 
azt tartyák némellyek, hogy ki fzakafztáfakor vagy ki ásáfakor 
a’ főidben maradott gyökerére , egy kis sót kell tenni, és egy 
kis fejér kenyeret , mert annak a’ kit el-vifznek nem lefz ol- 
lyan ereje. Ezen gyökeret jó meg-törve tsak fa olajjal-is fel 
erefzteni , ’s meg - éilefzteni az az macer dini , ’s tűznél kenni , 
’s bé itatni, vagy : A ’ fekete Nadálynak gyökerét friííiben re
ízeld-meg, vagy fejfze fokkal törd-meg, édes téj ben hányván 
fő zd , mig ollyan lefz mint a’ pép, és a’ mint el-álhattya me
legen ruhára töltvén a’ betegre úgy kösd , akar Derekában, a- 
kár tsipőjében, akár lábában légyen a’ Daganat, vagy kőfzvény, 
ezt pedig mennél gyakrabban, ’s annál jobb, ha liattfzor, hétt- 
fzer-is egy nap a’ meg-hülés után. vagy. Jó a' söprő éget 
borban fzappant vakarni , ’s a’ tűzön benne el - olvasztani Is 
ügy két rét ruhát belé mártani, reá kötni ellve 's reggel: ez 
hafznál a’ kőfzvényes dagatt lábnak-is- vagy : A ’ Galamb ga- 
néjnak fejérét főzd meg etzetben kösd reá- vagy : A ’ Fejér
Mályva gyökerét vagdald-meg, ’s törd-m eg, és flaftrom mó
dra ruhára kenvén kösd reá.

Dereb fajáfról A ’ földi Tököt , fekete Nadályt, árva tsa- 
lánt, eb-kaport törd öfzve , hájban rántsd-meg, ’s kösd a’
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Derekára flaflrom módra ( A ’ fellyebb irt Fekete nadály kéfzit- 
tetéfe-is jó erre ) vagy : Eget borban, bétfi fzappant keli
metélni bőven, ’s meleg helyre kel tenni 's ha el-olvad ofztán 
benne, ezzel kell a’ Derekát kenni, vagy : Angélika fűnek a'
gyökerét kell bőven fzedni, ’s azt meg - mofván egy darab ó 
hájjal m eg-törni, ’s egy Tyúk-tojáíl-is kell hajaitól tenni, Az 
után ketske tejet kell egy fazékban meg-forralni, és a’ Len ma
got meg - fzárafztván, ’s tőrvén , ízitálván, ugyan abban a’ téjben 
mint a’ kását m eg-főzni, és a’ meg-tőrt felyűl meg-irt efzkőzt 
egy tálban tévén , a' téjben főt len magot reá tölteni egy kis 
Ros lifztet - is köziben tévén elegyiteni, és egybe törni, mint 
egy pogátsát, vagy flaílromot , ’s úgy a’ Derekára kötni , eat 
háromfzor egy-más után kell tselekedni , harmad ’s harmad na
pig hordozni.

Dobos vagy fel-fualbdot bajról. A ’ vad petrefelyemnek , ’s 
Liliomnak magvát főzd - meg vizbe, add innya. vagy: Vágy
elsőbben gyenge purgátiot melly az halat meg-nyiíla. Az u- 
tán egy gőmbőlyeg, fikos, fima, ’s mint a’ nyakas kőrtvély ol- 
lyan Sártököt, mellyből a’ régiek fzoktak tobákolni, annak bé
lit ki hányván ellve töltsd-meg ferrel , ’s éttzaka benne alván 
reggel idd-meg , purgálván a’ dobofság meg-fzűnik s ha vizi 
betegség lefz-is el-múlik.

Dühós Eb fúváfról, vagy marájról. A ’ popiumnak vizét add 
meg-innya , ki vizelik vagy : Egy jó Diónyi favanyu ko-
váfzt egy pohár vizben jól el-ofzlatván add bé innya. pr. L e
het ezt kéttfzer ’s háromfzor-is próbálni.

Dühődéfról. A ’ Koros-fa férget, lilén tehenét , vad , vagy 
fzelid petrefelyemmel főzd-meg jól , és hidegen add innya.

E.

EGéjről A ’ fejér mézet egy medentzébe kell tenni, vizet reá
tölteni, fel-habarni, a* tajtékát le-vetn i, azután rófa viz-

ze



z e l, tyúk-tojás fejérével, ’s bétfi olgjjal őfzve keverni, Js az
zal kenni, vagy : A ’ Juh , avagy ketske ganéjt meg kell a-
fzalni, ’s porrá tenni azzal hinteni, vagy : kend - meg fa o-
Jajjal, ’s hintsd-meg fzitált gléttel , mellyet ruha által kell meg 
feitálni, hintsd-bé egy néhányfzor. vagy : A ’ sárga agyagot
keverd egybe téjfellel, és azzal kösd-bé , vagy fa olajos ru
hával köffed. Ha forró víztől történik : A ’ borza fának zöld- 
gyét le kell vakarni, frifs irós vajba m eg-főzni, Js egy ke
vés égett timsót-is appróra törve belé tenni , a’ febet véle 
kenni. E ' mellet a’ mint a’ feb hozza magával e g y , vagy két 
tojálnak a’ sárgáját ki vévén tifzta búza lifzt láng lifztével viz 
nélkül gyúrd őízve, ’s pogátfa formára tfmálván párasában jó 
keményen süsd meg-, azt kéífel vakarván mint a’ lifztet a’ ke
nés után , vagy a’ kenéfre hintsd rá , 's le fém kell egyfzer- 
is törülni vagy vakarni a’ febről, hanem mindenkor rajta hagy
ni , és arra mindenkor újra , kenni ’s hinteni mind addig 
mig magától meg hafadoz, és le kezd húilani , akkor le húl- 
láffal bé - is gyógyul , ’s helye fém láttzik az égéinek? probat, 
v a g y : Egesben. O-hájjat Téjfellel 's tyúkmon fzékivei törj
őfzve , 's azzal kend , mind hivefit , ’s mind a’ fájdalmat eny- 
h i t i , jó  tsak tentával-is kenni, vagy; A ' meg hantot Hár
fát főzd-meg téjben erőffeu, ’s azzal mofsák gyakorta, vagy: 
Főzd meg a’ Rákot erőffen, annak levében ereíz vajat, igen jó 
kenni, kivált - képpen a’ puska por égette réfzt. NB. A z é- 
gés után a’ melly var következik nem kell erővel le vájni , 
hanem vajas meleg borral kell gyakran mofni, és nyomogatni 
mig magától a’ var le efik.

Emlő meg-kelésről. Kámfort , Rófa v iz e t , egy kis bolus Ar- 
menuft, elegyits el, és azzal kösd. vagy; Mettilot nevű fla- 
flromot vegy a patikában, azzalháromfzor ’s négyfzer kend-meg, 
vagy ragazd - bé, ha nem régi, el-ofzlattya. vagy: A ’ fejér Mály
vának gyökeret főzd meg édes téjben flaílrom módgyára ravazd 
reá (  vagy nyárban a’ levelét-is lehet )  ki fakafztya. vagy; Ha
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férfin van, A? fok - hagymát törve, és borfot mezben kell kever
ni ’s azzal kötni ’s raggatni, vagy: Ha kisded gyermeken van
ganéjával kell kötni. vagy : A ’ melly Afzfzonynak emlője
meg-kél. A ’ vad petrefelyem levelét , és a’ tsuda fa levelét 
(  mellyet néhol pattyantónak hivnak )  öfzve kell törni vajban , 
és egy tsoporban m eg-főzni, úgy az emlőjére kötni, meg-fa- 
kafztya. vagy ; A’ közönséges Mályva levelét téjben főzzék 
meg,mig ollyan lefz mint a' pép,azzal raggafsák, és ha egy meg
hűl, mindgyárt máffal kőfsék. pr. lásd ver kelér.

Eméjztés hanem lehet Gyomorban. A ’ zsállyát aprítsd egy e- 
dényben, és vefs fzeretsen dió virágot belé, főzd-meg kenyér 
haj alatt eróffen, az után fzűrd meg, ’s adinnya.

Ér vágá/ról. Ha érvágáskor a’ vért meg nem állíthatod, tégy 
reá egy garaít. vagy : pedig fa olajjal kend meg,meg-állittya.

Erőtlenségről. A ’ veres hagymának vedd ki a’ völgyét , tégy 
fenyő - viafzfzat belé, ’s tedd a tűzben hadd süllyőn megp’s kösd 
a’ köldökére, vagy: A ’ fzent György füvét afzalva tőrd-meg,
add enni Tyúk-tojásban.

Étel nem kiváná/ról A ’ kék liliom gyűkerét vagy levelét törd 
meg, ’s főz-m eg egy Tyúkfiat kénesővel, ’s annak a'levét reá 
tőltvén fél nap tartsd rajta, az után fzűrd-le ’s idd melegen, fe- 
kűdgy le ’s takard-bé jól magadat, az után ehetel mint más em
ber. vagy: A J Cent aur iát az az-.föld epe fűvet főzd-meg etzet- 
ben, és jó melegen vagy két nap ellve ’s reggel igyad, ez még a5 
vesédet-is meg-járja, gyomrodot meg - tifztittya tsudállatofan.

Éteté/ról. A ’ kutya téjnek gyökerét ásd ki , törd meg, és 
vizben add konya, vagy: A ’ köménynek tőrd-meg a’ magvát
add meg-innya borban,meg gyógyúl. pr. vagy: A ’ Pápa fű
v e t ,  főzd-meg borban és azt igya háromfzor éhomra. vagy: A r
va tsaíánt főzzenek borban, azt igya, meg-gyógyúl. vagy: Törd 
meg a’ kék kövei pálinkában ad meg-innya. Lásd: Méreg.

E l /zárait Tagokról. Midőn vagy keze, vagy lába , vagy e- 
gyéb tagja fzárad valakinek a’ rofz és tápláláfra nem alkalmatos
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vér mlat. Elsőbben az illyen tagokat meleg ruhákkal dőrgóllyék 
erőiken úgy , hogy meg-verefedgyék, az után kennyék fenyő mag 
diaijai , vagy Mondok olajjal,  vagy éget-borral őfzve elegyi- 
tet ó hájjal egynéhánfzor. vagy ; Bor/ot, és tőrt mnftár magot 
elegyíts fa olajban, kennyed azzal. Jó a' Borjú tudóból, ’s májból 
vizet gyakran innya. v a g y : Szedgye az illyen nyavalyás azt a’ 
v izet, mellyet a’ Ló fzájából ki erefzt itatáskor egy edénybe ’s 
azt igya minden nap egyfzer, kéttfzer , fokáig élvén véle.

El'ájulásról ’s el-baláfról. Ha hofzfzas étlenségtől vagyon: pi- 
ritot kenyeret hánnyon borba, ’s azt egye mindgyárt, meg-ujjúi. 
vagy:  ̂borbúi nád-mézből Js tojás fzékiből tsinált leveli^avagy 
bor fufát egyék, fa-héjjal kell meg-fzerfzámozni. Ha igen me
legtől vagyon. Rófa olajjal kell kenni hives helyen. Ha vala
mi mérges efzkőztől vagyon, mindgyáít okádtató orvofsággal ki 
kell hányatni, és mérges ere]ét vagy fa-olaj, vagy új vájj" vagy 
Tej italával kell el- ölni. Ha Jok vér folyájlól. Fektefsék ágyra, 
a’ feje tsúgjőn alá ’s az ortzáját , nyakát mofsák rófa vízzel, és 
egy kevés vízzel elegyitet bort adgyanak innya. Ha- fok izadás- 
tól. Hideg vízzel, Rófa v ízze l, Etzettel öntözzék az ábrázat- 
tyát. vagy : Mártsanak boros Rósa vízbe, avagy etzetbe ru
hát , ’s tegyék a’ fzivére. vagy: Akár mi - ként efsék , jó éles
ruhával dőrgőilyék a’ teliét, a’ nyelvét terjékkel , és ptrúskőlő 
efzkőzt fújjanak az orrába, v a g y : Fejér tzipó belet sáfrányos 
borban főzzenek-m eg,’s jó melegen flaítrom formán ruhára ken
vén kőfsék a’ fzivére. p. p.

F .

FAr-zsábárról Fel kell fzedni, meg-fogván a’ bőrt húfoflól 
és az után fel-kenni vagy zfirral, vagy kéfzitet meleg et- 

tzettel. És ha kötni akarod, végy Bort  ̂ ’s ettzetet egy^ará
nyú mértékben ’s apróra vagdalt fejér mályva gyökeret, főzz 
meg benne erőiden ’s tégy rós lifztet hozzá , törd - meg. mint a’
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pépet ’s jo melegen ruhára kenvén kósd bé véle. Jó a’ feke
te Nadályt-is illyen formán tejbe meg-főzni gyakran reá kö
tni melegen a' mint el-álhattya, gyakran egy-m ás után, úgy 
hogy mihely t egyik meg - hűl , mingyárt máit tégy reá. Lásd : 
Gelefzta lég-út ól.

Frantzról. Végy söprő éget bort jó  erőíTet , ’s tégy belé,, 
tőrt Grifpánt , kék kővet , büdös kővet , gálitz követ , egy- 
arányű mértékbe , és timsót egy fzoros fzájú üvegbe, és egy 
tojáfnak fejéréből a’ menyi belé fé r , ’s ófzve kevervén , ’s ráz
ván tollú fzállal kenegesd a* febet, vagy : Végy három Ízben
egy  más után való napokon izzafztót ,  és ha ofztán a* telién 
ki veri magát, végy egy kalán T éjfelt, tégy bőven belé fzi- 
tált grifpánt , és kék kővet , és egy néhány tsep fa olajt ’s 
azzal kennyed. Jó a’ Terpentinával való kenés-is de igen ké
sőre gyógyittya.

Fel - apadásról Ha tsak fertői vagyon : vég.y kevés sót aJ 
fzádba ’s ha el - olvad a' levét nyelei aifaf vagy : Pálinkát kell
innya, ha Rósólis nintsen. v a g y : Tsak az ing kötőjét kell
rágni, ’s a’ melly sós nyál erefzkedik tőle azt le kell nyelni. 
Ha pedig májlól vagyon : A ’ fejér ürmöt Öc\ Lásd: Canchus.

Fenéről. Főzd-m eg vízben a’ fertés ganéjt, és ruhát már
tván belé, mofíad az után azon ruhára kenvén kőfíed v e le , to
vább nem erefzti. v a g y : A ’ Fene ha tsak még a' laDa fe
jétől térdig ment: veres borban főzz fenyő magot, azzal mosd, 
és ruhát belé mártván azzal kösd , tovább nem erelzti, ’s meg 
gyópyúl. pr. vagy : A z  Ezer jó fű gyökerét , és komló
gyökerét főzd meg erőíTen borban , és melegen kőlfed véle. 
vagy : A ’ Tormának levelét törd - meg , fatsard ki , ’s annak
levével mofíkd. - vagy : A ’ Dióbélét törd meg hamarjában, fer-
penyőben meg pergelvén vedd olajját, kennyed véle , ’s régi 
redves fűz fának porával hintsd - bé. vagy : Malofa fzőllőt 
Ráta levéllel törj erőíTen ófzve mint as pépet, ’s kőlfed véle.
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Fejer vérről Szeretsen Dió virágot kell tőrve enni higan 
sült tojásban.

Fejér Liliom ha fzna. Ezt porrá kell törni , ’s rófa vizbe
habarni, Jŝ  ha ortzádat eílve ’s reggel ezzel mofod , fzép fejér 
’s piros léízen.

Feje a’ kinek Serkés Tetves : Főzzön Lúgban Rutát és 
fejér ürmöt , azzal moffa.

Fetske fzivének. tulajdona : Hogy ha az embernek, a’ ki nem
alhatik fzivere kötik , úgy el-aluttya, hogy fel nem ébred mig

Fitzamodásról. A z helyből ki ment tfontotskákat , ha a1 bo
kában van helyre kell rántani ; úgy a’ karban ’s lapotzkában- 
is , ’s ha rántálfal ’s huzáfíal helyben nem mennének, az helyét, 
hói gödrös, meg-kell nézni ’s tapogatni , és helybe kell nyo
mni a’ leg-kiffebbet-is ; A z után fzáraz ruhával meg - fzoritani, 
’s kötni, és harmadnapig úgy hordozni. Ha pedig dagadt, e- 
tzetes korpával ,  vagy Szent János lapujával kell fzározon 
kötni.

Flajlrom minden fele felre  , vágáfra , íitéfre. Szedgy katang 
kóró virágot , ’s végy mofatlan fzappánt, raj viáfzfzat, bárány 
fagyút, vagy difznó áltsontyának a’ velejét, veres hagymát , 
egér farkat, úti laput , mind ezeket egy arányú mértékbe kell 
fel tenni egy mázos fazékban , ’s az fazékat jól bé kell fedni, 
és nem tűz , hanem jó meleg párásában , egy nap egy éjjel 
fzuntelen főzni, ’s annak-utánna ki fzedvén le kell fzűrni a’ 
zfirját , m elly-is meg aluván mint egy fiaftrom válik belőle , 
és azt ruhára kenvén, akár melly febre téfzik m eg-gyógyittya’ 
pr- Lásd: ír. ö y

Fog-fájújról Ha a’ fog meg-indúlt és jó formán lóg, egyéb 
orvofsága nints , hanem ki kell vonatni. Ha a' nedvefséotől 
vagy ftuxujlól vagyon : Lásd alább fluxus. Ha férfi, vagy fér
fi gyermek: paripa ló ganéjt fzedgyenek , ’s tifzta edényben 
tévén víz nélkül tegyék párására, eróffen melegítsék - meg, töl
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tsék hofzfzú ruhába , a’ ki fejét által érje , ’s takarják belé é* 
a’ melly felől fáj kófsék a' pofájára olly melegen a’ mint el-ál- 
hattya , meg - incüttya a" nedvefséget , ’s a’ fájdalmat-is azon
nal meg - fzunteti. pr. A ’ nagyokban ha egyfzer nem hafználna, 
máfodfzor , harmadfzor - is probállya , mert bizonyos orvofság. 
A z Afzfzonyoknak 's Leányoknak kantza ló ganéjt kell alkal
maztatni hafonló formán a' terméfzetre nézve, vagy: Végy
sót és hamut egy aranyű mértékbe mint egy jó mogyoró, hogy 
mind a' kettő egygyűt annyi légyen, ’s egy kis ruhátskában kö
tvén égesd-meg pálinkában, és úgy ruháftól tedd a’ pofádban, 
a’ fájós fogra, vagy : Egy-néhány tsep Terpentina olajt tsep-
penís gyapotba,’s tedd a’ fájós fogra. Ha odvar. Végy a’ 
fzádba erős bor sóprő éget bort, tartsd ott mig a’ fog odvá
bán bé megyen, az után pókd ki , meg fzűnik a’ fájdalom , ’s 
az féreg-is el véfz. vagy : Ragafz az Ínyedbe vízi nadályt
avagy piótzát, hogy a’ vért ki fzija- vagy : E gy dögiót ló
nak ha tsak a’ fzáraz tfontyából vagy kaponyájából-is huzz 
ki egy fogat vesd a’ tűzben hogy ugyan tüzes legyen, vesd 
azon túzeffen fél pohárni etzetbe ( a’ fzáját bő- tíinálván jól a’ 
pohárnak , hogy az ereje el-ne mennyen) ’s lágy melegen vead 
a’ fzádba az etzetet. pr. vagy : Az Angélika gyökeret porrá
törvén az odvas fogba kell nyomni, vagy tsak darabotskáját 
belé tolni, a' férget m eg-öli, avafságát meg-eméfzti , ’s fájdalmat 
pedig azzonnal meg fzünteti. vagy : Három gyökér belindet 
törj meg, etzetbe főzd ú g y , hogy tsak fel-forjék, végy három- 
fzor a’ fogadra benne a’ mint él-tűrheted melegen, pr. Ha e- 
gyébb -képpen fáj a’ fog .' A ’ kezed fején fellyúl (  a’ melly fe
lól fáj a’ fog )  a1 kezed fzárán tfinály véficátoriát, az az: von- 
tas holyagot fokhagymával meg - dörgölvén erőiken, és oda fzáll 
a’ fájdalom, ezt azután a' bőrét le-metzvén , meg-gyógyítha
tod irós vajjal kenvén, ’s zöld kápofzta levéllel raggatván. Hogy 
a’ fájó fog fájdalom nélkül ki - efsék : Szent G yógy nap̂  élőt
fzedgy egynéhány leveli békát ,  melly a’ fákon fzóll nyárba ,

fedő



fedő alá egy tfuporba tevén vízbe főzd addig míg tsak a' tson- 
tya marad , az után ki vévén a’ tűztől hadd meg hidegedni a* 
v iz é t , és a' melly zfir rajta marad fellyiil, fzed egy úvegets- 
kében , ’s mikor kívántatik tollú fzálat belé mártván illesd a* 
fajó fogat, ki efik fájdalom nélkül, de egéfségeíl meg ne ér
jen , mert az-is ki efik, úgy olvaftam. Jó Kender magot-is 
dohányozni fog - fájásról.

Fog Hifit fajúja ellen: E gy kevés Isópót mézzel, és kis
timsóval vízbe meg kell főzni , ’s azzal moűa a’ fzáját belől.

Fog héja meg - nevek ser ól A ’ Fűlfuvet meg kell törni, és a‘ 
levét ki kell fatsarni , gyenge tejfelbe keverni, és egy kevés 
rófa mézet - is belé tenni , gyakran a’ fogait , és fogai húsát 
véle kenni.

Folyosó ellen: Az agyagra tólts erős etzetet, egy kis sót-
is vetvén ’s azzal kend. vagy: A ’ Galleft , Gálitz kővet ,
Mercuriomat, melly mindeniknél kevefebb légyen főzd meg-et- 
tzetbe , melly fzép fekete léfzen , ’s ezzel kend. Orbántz el
len-is igen jó. vagy: Borza fii zöldgyével rakjad, vagy :
Fózd-meg a’ borza fa zőldgyét borban , az után ki-nyomván a' 
bort, azzal mosd és kösd. va g y : Kánforos éget borral mof-
fad , ’s ruhát-is mártván belé kóíTed véle , de femini más féle 
nedvefség ne érje.

Fő fájás ellen. Tem jént, borfot , sót , etzetet, olajt egy- 
gyűt mind elegyíts ő fzve, főzd-m eg, és kösd véle. vagy: A* 
kender magot meg kell törni , fzeretsen Dió virágot-is belé 
tenni, erős etzettel fel - lágyítani , a’ vak ízemére, 's feje lá
gyára kötni, vagy : Szegd vékonyan piritos formára a’ ke
nyeret, és azt öntözd-meg jól fzentelt vízzel , kős a' fejed
re. pr. vagy : A' fzapora füvet m eg-kell főzni, és aMábát
abba mofni , a’ kaptzájában-is nap-eítig a’ féle füvet hordozni. 
vagy : A ’ vad-alma levelét meg kell főzni vízbe fedő alatt só
val egygyút , abba kell a’ fejét mofni jó  melegen , ’s bé kell
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takarni. vagy : Rós kenyeret el-fzelve egy darabot sóval
meg - hinteni, ’s a’ sós felével a’ feje tetejére kötni mindgyárt 
hafznál. vagy: A ’ veres Répát avagy Tzéklát meg - reízel
vén fatfard ki a’ levét , és hányát fekúvén pennából vagy há
rom tseppet botsáfs az orrába, egy fertály alatt meg-indittya, 
a3 mitől fáj aJ fe je , ’s meg-gyógyul. Vagy ha gaztól fáj : 
Mennél feketébb kenyeret kaphatfz morfold j6  apprón homlok 
ruhára , hogy egygyik vak ízemétől a' máfik - ig érjen, az 'u- 
tán hints-bé tőrt kemény maggal , lágy sóval , ’s ha kaphatfz 
tőrt fenyő maggal, ’s öntsd-meg végig etzettel kösd a’ hom
lokára. gr. vagy. Reízelt retket két ruha közt kőfs az hom
lokára.

Fő forr óság ár ól. Ha a’ gyermeknek forró a’ feje , Rófa vi
zet, Tojás fejérét nádmézzel kell ófzve habarni, ruhát belé már
tani, 3s azt fejére tenni,

Fő Jzédülés ellen. A 3 fzegfunek vizét kell venni, és minden 
reggel mig a’ feje izédül a3 vak ízemét véle kenni, vagy: 
Zöld  pápa füvet-meg afzalván törj meg-aprón ’s minden reg
gel egy kés hegyin egy kalán meleg borban végy-bé belőle. 
NB. Feleílőkőn nélkül ha tsak két három harapás lefz-is ne ma- 
radgyon. Éjjelre meleg ruhával a’ nyakától fogva a3 fartsoká-ig 
dörgőllyék minden tagait, de a3 fejét ne bántsák. ’Sáüyáról ’s 
Betonicáról igyék , vagy ízúretkor ezekkel tfmált bort.

Fö varafsága ellen. Végy Timsót , Tem jént, viafzfzat, va
jat , ezeket olvazd ó fzve , 3s kend a’ fejed véle.

Fulladá/ról. A ’ kapor levelét afzald meg 3s törd meg borban 
azt igyad, va gy: A ’ katang kórót ásd ki tévőitől , ’s törd
őfzve 3s főzd-meg borban kenyér haj alatt, úgy igyad .vagy: 
A 3 Tuflilágot , az az: Marti-laput vagdald ő fzve , 3s mint a' 
fá-tejet úgy igyad nád méz nélkül minden nap reggel, délbe , 
3s eftve, vagy három hét-ig.

Forróságról. Sóska v iz e t , pipats vizet , ,  vagy Rófa vizet
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innya igen jó. Vagy pedig végy Rófa vizet tyukmon fejérét, 
nád mézet , és egy kis kámfort , és erőiken habard-meg, és 
mint egy tenyérni ruhátskát márts belé Js tedd a’ gyermek fe- 
ie lágyára , és ha meg-fzárad ifmét máíl. De ha himlőzni a- 
\.r.xs el-kell hadni, mert ártalmas; öregnek pedig igen jő hom
lokára ’s vakfzemére ragafztani. Lásd: Máj forróságáról.

Feje tetejévé a’ kinek nyilallik : Gyöm bért,fzegfuvet, fzere-
tsen diót , és fzeretsen dió virágot, Tyúk-tojásban főzz meg, 
’s mint egy pogátsát kösd a’ feje tetejére, meg-áilittya.

Fluxusról. Ha ettől fáj a’ fog , és az ortza-is meg dagad , 
jó  meleg borban áfztas gyenge ruhát, és a’ mint ehálhatni, me
legen kell az ortzára kő ni a' melly felől meg-dagatt. vagy : 
E gy néhány tsep etzetet tőltfenek a’ fülben, a’ melly felől fáj 
a’ fog. py. de benne kell fél óldalt fekűve tartani.

Fül fájáfról Vágd ketté a' veres hagymát, és minden rétét 
el-fzedvén egymáftul, kend meg irós vajjal mindeniket belől 
egy egy kis jó féle sáfránt tévén közibe mindenét , az után 
ifmét egybe rakván vizes ruhában, vagy tsepúben takarván süsd 
meg jól tüzes ziarátnakban , v a g y -is  párásában , és ruhán ál
tal a' levét fatsard a5 fülébe, pr. vagy ; Az Isópot főzd-meg, 
és ü levét erezd a' fulében. vagy : Az eb fzőllőnek - is le
velét belé fatfarni igen j ó ,  úgy a’ fúl-fűnek vizét belé erefz- 
teni. vagy: A ’ fzéies úti lapúnak a’ levelét meg tőrvén 3s
levét gyenge ruhán által ki-nyomván a’ fulében kell erefzteni. 
vagy : A ’ jó féle falátát, egy kis ó borban, ’s annyi etzet-
ben jól meg - főzvén gyenge melegen kell a’ fülében tölteni. 
v a g y : Mikor igen erőffen fáj. A J vad Difznó hólyagjából
ki kell venni a’ vizelletét egy jó üvegbe , és mikor kívánta
tik -lágy melegen kell a’ fülben tölteni. Férfinak a’ vad kan, 
vizelletét, AYxfzonynak a' nóílényét. Azt pedig meleg nap fé
nyen kell tartani ü-annál jobb.

Liliben való féregről A ’ nyers Ürmöt meg tőrvén fatsard
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ki a’ levét, ’s gyenge melegen botsád a‘ fuliben , meg öli ben
ne, ’s ki efik. vagy: A ’ Baratzk levelét meg-tőrvén fatsard
k i ,  gyenge ruhán által,- ’s gyenge melegen töltsd a’ fűiében. 
vagy : Rútat főzd meg fa olajban , és meg hűlvén töltsd a’
fűiében. Jó tsak a’ maga vizelletét-is a’ fűliben tölteni.

A ’ Fűiben ba kóvetske vagy mái egyéb efik. Végy a’ pati
kába Marciatum-iret , hogy ha nem volna , Alcea-iret, kend- 
meg jó melegen a’ füle körűi, és az után végy fejér záfzpát, 
azt meg kell törni , és az orra lyukai alá tartani , hogy orra' 
lyukát tartfa midőn erőíTen ptrűfzkól, hogy a’ felső réfzeit meg 
mozdittsa benne, és azon efzkőz fülé bűi magától ki-fzókik.

Fül meg Tsomózásáról. Végy keskeny úti laput, ’s azt nyer- 
fen igen jól meg-kell törni, hogy meg levefedgyék , az után 
kösd azon fájós fűire, avagy tsomóra.

Fül zúgáfról. V égy keferű Mondola olajt , melegen erezd 
azon fűibe, meg - fzűnteti a' zúgáft. v a g y : A ’ fekete záfz
pát törd-meg jó l ,  és főzd -meg etzetbe, ’s ennek levét gyen
ge melegen töltsd a’ fűiébe , vagy a’ fejér, temjént igen jól 
meg-törve , tedd múltba, és jó  melegen töltsd a’ fűiébe.

Fül zúgás, és fikéttség ellen. A ' nyers kemény mag’ gyöke
ret ( jobb a’ mezei , mint az házi, vagy kerti )  réz mosárba 
jó l meg-kell törni, .az után reá etzetet tölteni , melly állyon 
rajta egy darabig , ofztán fatsarják-ki, ’s töltsenek fa olajt közi
be , és egy egy kevefet tőltfenek fűiébe, pr.

G-

GFlefztáról. A1 Tehénnek az E p éjét ,  és egy kis veres bort 
önts egy tálban, és legyen fzitálva korom, ’s azt keverd 

belé , ’s kend irhára ’s flaiirom modgyára kösd a' gyomrára , 
’s mind ki-hánnya, vagy felyűl , vagy alól. pr. vagy: Ha 
ízárad a’ Gyermek ,  tfinály kánya fa hajából főrdőt háromfzor
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‘s négyfzer , ’s az után egy kalán Rós lifztbe keverj mézet , 
s d nyaka tíigáját dörgöld azzal , és midőn bőven ki adgya 

magát a’ bőrőn által fejével , akkor beretváld el a’ fejeket ’s 
meg - fzünik. vagy : Végy a’ patikába czitvár magot, és azt
keverd egy kevés mézbe háromfzor, vagy négyfzer add bé , 
ki mégyen- vagy : A ’ melly gelefzta belőle ki jö n , fzárazd
meg , és törd porrá add bé innya. vagy : V égy egy kalán
Kofa vizet , abban egy darab nád mézet elegyitsd jó  édefen , 
reggel azt igyad , de az után fél óráig femmit ne igykivagy ; 
Fejér ürmöt tehén epével egygyüt ferpenyőben kell melegíte
ni , és az hasára melegen kötni, egy nap rajta kell tartani, és 
egynéhányfzqr meg-melégíteni, dögölve az emberből mind ki 
megyen. A ’ izarvas fzarvát-is meg égetvén ’s porrá törvén 
meg innya igen jó. vagy : Akár Ember , akár Gyermek lé
gyen , ha a'- köldökét fájtattya, kénnyé meg fenyő olajjal, és 
vegyen-is bé három, vagy négy tseppet, meg-fzabadúl a’ Ge- 
lefztátol, meg - tifztittya a' gyomrát", sárt tifztit, Farzsábát gyó
g y ít ,  purgátiónak - is jó.

' Gefztenye Jósága. A ’ meg - tifztitot, és tőretet gefztenyét, 
egy kis sóval és mézzel egybe kell keverni, ’s melly embert 
a’ dühös eb meg-mart, egye m eg, ’s m eg-gyógyúl. A ’ melly 
Afzfzonynak kelevénye vagyon az emlőjén m eg-gyógyittya.

Gyermek hogy meg ne ijedgyen. Vedd a' Medvének jobb 
ízemét, és afzald-meg j ó l ,  ’s valami matériába vard-bé . ’s 
akazd nyakába hadd hordozza. De jobb a’ Szentségek hordo- 
záfa.

Gyermek rettegéfe ellen. A ’ vakondoknak fzivét meg-fzárazt- 
ván törd porrá, és egy egy kés hegynit adgy bé néki, vizbe, 
téjbe, vagy egyébbe.

Gyermek ha nem vizelhetik. Lőjjenek egy fzarkát, ’s annak 
feje velejét adgyák meg-innya hideg vizbe. py.

Gyermek ha Jzegezésbe kínlódik. A z afzú Cypruft törd óízve 
vajja l, és kennyed s’ kőlled, prob.
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Gyermek ha meg fzegik. A z úti fűnek gyökerét mind leve
leitől afzald - meg ’s törd ófzve ó - hájjaL, kösd a’ kőidőké
re. prob.

Gyermek ha fokát tsíiklik. A ’ kerti ízegfúben három bogot , 
vagy tsőt főzz-m eg vízbe ófeve tőrve, és add innya , a’ jó 
féle fzegfüvel-is lehet próbálni.

Gyermeknek ha nyak Tsapja le-efik. A ’ fekete , vagy fetét 
kék pofztót, éget-borban meg kell áfztatni , és tőrt timsóval 
meg-hinteni, ’s az feje lágyára kötni. pr. többet ÍAJs a’ Párispá- 
pai Doclor irájiban a’ Gyermekek bajáról

Ganéjlájl a’ ki nem tehet. A ’ kigyó bőrét , mellyet e l-v e
tett törd-meg olajban , réz mosárban kend az hasát véle. 
'vaj y  '■ A  tejet midőn ki fejik , törj belé timsót, és azt igya 
kalánnal, vagy : Mezítelen alféllel úllyon sült almára, a’ gőz
zé fel-menvén meg - indittya.

Goylváról. A ’ Nadragulya vagy Mandragora (  mellyet nagy fű
nek-is hinak )  gyökerét ha vízzel Öfz've törőd ’s azzal kő
tőd : golyvát, fzüm őltsőt, m eg-gyógyít, úgy mond az Her- 
barijla. Úgy a’ tser levelű fű , mellyet fodorkának, és farló fű
nek-is hinnak ha etzetbe reá kőtőd, súlyt és golyvát el-ront. 
vagy : A ’ melly nap az hóid fogyni kezd , nap kelet előtt,
egy új téglát erőllen m eg-kell melegíteni , egy egy kis fpon- 
gyiát reá tenni x és annak valami tsőn , vagy le-fordítva a’ tő- 
tsért, a’ vékony ízárán a’ fuílit fel-fzini. A ' mi pedig a' fpon- 
gyiából meg marad , és egéfzlen el nem é g , hamvával egygyűt 
vízbe meg-kell innya. És az után két óráig femmit nem kell 
reá enni , vagy innya; úgy ellve le fékét' előtt. E zt mivelvén 
minden nap egéfz hold kottáig, kéttfzer, 's háromfzor el véfz. 
va g y:  A ’ Retek levelét, sót, bort, etzetet, elegyíts ő fzve,
és egy edénybe tévén állyon egy éjjel, az után kend gyakran 
véle. És kút vízzel éllyen.

Gőte vagy V ízi Borjú ellen. L ó  tajtékát ig y é k , meg-gyó-
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gyű 1. vagy : Szántó főidőn termet fejér répát egyék fok
ízben eleget, meg - eméfzti benne , és alól ki-adgya.

Górt? ellen. Éget borral kell erőiken kenni, ’s meleg ruhával 
dörgölni, az hol a’ gőrts fogja.

Gyomor fájá/ról Nyárban a’ gyenge ürmöt fzedd-meg nyer- 
fen kösd a’ gyomorra, és reggeltől fogva más napig hadd raj
ta, ’s ha még- is faj , tobfzőr - is próbáld. Télben pedig az afzú 
űrömnek levelét a’ fzáráról főzd le, ’s egy kis meleg borral íme önt
vén kösd reá. vagy : A ’ lifztet keményen éget borral/tyúk
tojáíllil egybe kell gyúrni,meglapofitani, forró vízzel tálba mc, -ön
teni , ’s más tállal bé fedni, az után ki vévén gyömbérrel meg
hinteni , Js aJ gyomrára kötni, vagy : Igen jó a’ megy le-
vele-is ha m eg-főzik , melegen reá kötik, vagy: A ’ furbo- 
lyát, és petrefelymet fuveftől', ’s győkereílől°egygyűt borban 
jól meg kell főzni , úgy hogy három leve-is le főjjőn , egy 
új tojáft kell belé ütni , ’s ó hájjal az után két ruha kőzőt 
m eg-tö rn i, s a gyomrára k ötn i, és más napig le nem ol
dani.

Gyomor meg-vefzefröl, és hányáfról. A ’ fodor méntat, fze^- 
í'-vet vagy virágát, ürmöt, zsállyát, törj őfzve erőíTen, hintse! 
meg borral, ’s egy ferpenyőben melegitsd m eg, jó  melegen ru
hára rakván kösd a’ gyomrára, vagy: V égy egy fekete .vagy
fejér retket, ’s meg-tifztitván ’s vékonyan el-metélvén, ’s e?y 
mázos edényben tévén, tólts rá igen jó  bort, és abból igyék 
étel előtt egy órával, két vagy három kalánnyal, meg-tifztit- 
tya a’ gyomrot.  ̂ vagy: Végy Cypruít metéld apróra, tőlts reá
jó bort két , három kalánnyal egyfzer egyfzer igyál belőle. 
vagy : Egy marok komlót tégy egy kis tfuporba tőlts reá
bort a5 menyi elegendő, főzd-meg jó l,h ogy  egy újnyira le-főjjőn, 
az után ros lifztel gyúrd őfzve a’ komlót, tőlts reá mézet és 
gyömbért , kösd a’ gyomrára , és jól bé várván hordozza egy 
nap, és éjjel , itala légyen ; hogy vegyen egy marok ürmöt,
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Centauriát annyit , és Cynódiát , ’s tolts reá éget-bort, ’s te- 
gye melegre , és ha meg-sárgul fzűrje által ’s nyomja ki ’s 
fél fél pohárral igyék napjában kéttfzer , ’s háromfzor/.

Ha pedig hány ’s ételt nem kíván , ’s nem eméfzt, pirittfon 
meg egy fzelet kenyeret , jó  éget-borra] öntözze meg , az u- 
tán Rófa etzettel törjön fzeretsen Dió virágot , jó féle sáfrány 
nád mézet, fzegfűvet, fa hajat, gyömbért bővebben, ’s hintse 
a’ piritot kenyérre jó bőven , az után fa olajjal öntözze meg , 
ehomra egy néhány nap vegye bé darabonként, vagy : Sze- 
retsen Dió virágot tégy jó bőven, a’ vagy fa-hajat, a’ fü-téjbe, 
egy-nehany nap ellve ’s reggel azt igyad. pr. va gy : Az árva tsa- 
lánt,mosárba meg-tőrni ,ferpenyóben meg-párolni ’s ruhára rakván 

gyomrára kötni igen hafznos.
Gyomor Dagadáfról A ’ fzólló levelet főzd-m eg , egy kis 

irós vajat-is tévén belé, mintegy fél tojás , ’s jó  melegen kösd 
a’ gyomorra.

Gyomor fájás , és tijztúlás elleti. A z árva tsalánt árnyékon 
meg - fzárafztván', vagy fzűkségben nyerfen-is élly véle herba
te, vagy fü - téj gyanánt. va gy:  A ’ fejér ürmöt törd-meg
jó l fatsard-ki pálinkában vagy Rófolisban , ’s igyál abból egy 
egy f pohárral, v a g y : Végy Rós lifztet, ’s abból téfztát tfi- 
nálván terjezd el j ó l , azomban mézzel a’ gyomrodot meg-ke
netven, s tort gyömbérrel bé hintvén, tőlts éget-bort egy tálba, 
gyújtsd-m eg, az után a’ ki-nyúltott téfztát belé tévén forgasd 
meg jól benne, ’s kösd jó melegen a’ gyomrára , ’s mind ad
dig hordozza , mig jól meg-fzárad. vagy : A ’ fejér ürmöt ,
fodor-méntát , ló-méntát jó l meg-főzvén borba, kösd bé a 
gyomrát jó melegen.

Gyomor ti/ztitó purgátió alól A ’ Borza vagy Bodza fának 
jo bőven vakard-le alá felé a’ zőldgyét ( mert ha fel felé va
karod, fellyül hajt j  mosárban tévén törd-meg erőíTen, az után 
gyenge ruhában tévén mentői jobban lehet fatsard ki a’ levét, 
az után annak a’ sűrűjéből fél pohárnyit elegyits egy kis bori
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: m 's idd meg , jó melegben tartván magadat. Ha fel felé a* 
karod , fel felé kell vakarni.

Gutta ütéfról. Akkor mindgyárt meleg ruhákkal dőrgóllyék 
a’ karját, melly felől meg-ütötte , és ha borbély van eret vá- 
gaíTanak. vagy: ha nints, törjenek foghagymát, ’s torma gyö 
keret , ’s mind a’ kettőnek vegyék vizét , kiket őfzve ele
gyítvén adgyák meg-innya , 's a' több levével kenni kell, ha 
annyi lefz. vagy  : A ' Retket refzeld meg , 's az vizét meg
vévén , azzal kend az hónallyát. NB. A ’ ki ettől f é l , ’s haj
landó e’ nyavalyára , Aprilisnek végén , ’s Május elein , fzed- 
gyen , ’s égeffen gyöngy virág vizet, ’s azt igya. Igen jó  ne
héz nyavalya ellen-is.

II.
HA?vrJ%YÓl V égy kender mag olajt  ̂ kend-meg a' tértét ,

el - nem hatalmazhatik az emberen. vagy : A ’ Léftyán
gyökeret igen erős borban meg kell fó z n i, ’s egy lepedőt be- 
lé mártani, és abban a’ lepedőben mezítelen takarni , ’ s le-fek- 
temi , hogy izzadgyék. vagy : E gy fejér Liliomnak a' gyö
kerét , Léftyán gyökeret, egy fő hagymát , fél tyúk - tojáfnl 
ó - hájjat őfzve törni , és azzal minden tagját meg - kenni fejé
vel egygyút. vagy : A ’ fúl fúvet törd meg j ó l , és az hom
lokát gyakran kösd véle vagy : A'Léftyánnak a’ tövét, úgy
a’ Bafa - Rósának , 's fejér Liliomnak tövét ,  három rakott , ó 
hájjat , két fő foghagymát törj őfzve mind egyűt borral, és jó 
melegen kösd véle egéfzfzen , és takard boros lepedőben hadd 
izzadgyon , meg-gyógyul, vagy: Jó tsak a’ Léftyán fúnek-
is a’ gyökerét rágni, és meg-áztatván vízben, innya. vagy: A ’ 
Léftyánnak, ’s bógáts korúnak gyökerét, fog-hagymát , veres 
hagymát , mogyoró hagymát , és difznó hájjat törj őfzve e- 
legyitvén , és egy kis bort-is köziben tóltvén kend-meg véle,
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tététől fogva talpig, ’s takard boros lepedőben, meg-gyógyul, 
ha tsak nem halálra való. Jó a’ Bafilikomot-is meg-főzni, két 
’s három itze ó borban, ’s be takarva azzal parkolni, v a g y : 
Hagymáztól, és forróságtól. Szapora füvet kell fzedni , ’s a’ 
levelét a’ fzáráról le - fofztani, ’s Bafa Rófa gyökeret refzelni , 
’s borban .kenyér haj alat meg-főzni , ’s azzal meg-kenni jó 
melegen tététől fogva talpig, az után jól bé-takarni, hogy iz- 
zadgyon.

Hályogos /zeniről. A ’ Fúrj madárnak hájját, tedd egy kis ü
vegben, ’s a’ nap fényen éllezd-meg., és az után abból egy 
egy tseppet, tseppents az hályogos ízemben , mind addig mig 
két felé hafittya : minthogy pedig igen erős , egy kevés űdő 
múlva Afzfzony ember tejét kell reá tseppenteni. pr. vagy: 
A z  Hangyának tojását, tedd egy üvegben,’s üvegeitől sűsd-meg 
kenyérben téfztában tfinálván,’s ha meg-sül a' kenyér, és meg-hul 
vedd-ki az üveget , a’ melly olajt találfz benne abból tseppe- 
ges belé hat efztendős hályogot el-véfzen. prob. vagy. Vedd 
a’ Káráfz halnak az hájját egy tserépben lalíkn a’ tűznél ólvazd 
meg , az után töltsd egy üvegbe , ellve , ’s reggel tseppeges 
a’ ízemében, v a g y : V égy egy új to já íl, ’s tedd egy vízzel 
teli edényben, ’s két hétig minden nap újitsad rajta a’ vizet, 
az után találfz a’ tojásban egy kis vizet , ’s ebből egy vagy 
két tfeppet botsás a’ ízemében, ketté hafad az hályog nagy tsat- 
togáffal. Ditfirik : hogy ha egy tsep mézet belé erefzt, az-is 
meg-hafittya. vagy : Törj nád mézet , és gyömbért egyen
lő mértékben vesd fa olajban , ’s botsásd a’ ízemében. Ha 
Gyermeken himlőtől vagyon. A z Afzfzony vajat tseppenként 
kell belé boísátani. vagy: Tőrök orvofság : fő-képpen ha az 
hályog himlőtől efett. V égy , vagy kerefs ollyan Afzfzonynak 
te jé t, egy űvegetskében , a’ ki férjével máfokon kivúl tifztán 
é lt , és egymás után két fiú gyermeke volt , ’s nem több, és 
egy egeret két felé vágván, fzivét ki vévén botsásd az űve.

gets-



ie:skében vett tejben azon véreíTen, Js dugd - bé az üveget, *s 
egy kevefsé hadd állyon benne , mig a’ téj vajjá válik , ’s az 
után abból tseppents belé, ó t ,  ’s hat efztendős hályog le-fza- 
k:d , világos , és bizonyos. De a’ kin probállyák erőiken le
nyomják, ’s tartsák.

’ Harmad napi Hidegleléfről Egynéhány Gelefztát áfs , és meg 
fzárafztván törd pórrá, ’s add-bé pohárban a maga vizeleté
ben. vagy-. A z ember tetemét valami ruhában, vagy a’ nélkül 
hordozza a' nyakába , él-hadgya.

Has - fáj íjról. A ’ kováfzos kenyeret el-kell fzelni mind ha
jaitól fellyúl, meg pirítván, fzégfüvel, fa héjjal, fzeretsen dió 
virággal-, sáfránnyal meg-kell hinteni, 's éget borral meg-őn- 
tózni , ’s a’ mint el - álhatya melegen, újra meg-melegítvén, az 
hasára kótni. vagy : Z sá llyát, petrefelymet léílyán füvet kell 
főzni vizben, vagy borban, ’s reá kötni, vagy: A z apró, ’s

- - - M ályvának rántsd -meg a’ gyökerét vajban, kösd a’
köldökére, vagy : A ’ Fodor méntát afzald-meg, ’s tórd-meg,
meleg borban idd-meg.

Has - heménségéról. A ’ zabot erőíTen forrald - fel vizben egy 
nagy fazékban, és azt tegye maga alá bé takarodva párollya ma
sa:. vagy: főtt fzilvát egyék , annak a7 levét igya.

Has-rágáfról. V égy egy pénzára tejet , és abban apríts két 
tzipótskának a’ bélit, ’s tedd a’ tűzhöz, főzd addig mig jó ke
mény léfzen, az után tégy két pénzára vajat belé , és ifmét 
főzd kevefsé, és len tsepűre tévén két ruha közt várd az ha
sára, hadd légyen o t t ,  mig tarthattya. vagy:  A ’ Tehén ga-
néjt fa olajba meg-kell rántani, és egy kis fzegfűvet belé ten
ni , ’s azt hasára kötni,

Has - maiiéfról. A z Afzfzű Berkenyét ha borban ifzod, meg* 
állittya , jó hozzá tenni afzfzú fomot-is. vagy : A ’ M ogyo
ró hagymár m eg-törvén, kenyér haj alatt főzd-m eg pálinká
ban , ’s azt idd. va g y : Sós párás lentsét egyél gyakran nap*

D  2 jában.



jában. vagy : Refzelly - meg egy fzeretsen diót azt idd.
v a g y :  Törd-m eg a’ fzeretfen d ió t, ’s gyúrd ófzve írós vaj
ja l, ’s tedd fél dió hajban ’s kösd a’ kőidőkére , mig bé ifz- 
fza. va gy:  Jó a’ Dió-bélnek hártyáját meg-fzáraztani, ’s tör
ni , ’s azt pálinkába innya. vagy: A ’ T ser-fa , avagy T ölgy
makkot mindeneitől meg-fzáraztani,’s törni azt innya. Lásd: vérhas.

Has -fzorállásról. V égy avagy fzedgy ördög borda fűvet ,
tíinálly főrdőt belőle , és fórődgy benne, meg - indittya. Ha 

pedig úgy meg-fzorúlt , és m eg-sult a 'materia f  a’ vég hurká
ban , hogy tellyefséggel fzűkségét nem teheti , ’s a’ linit ér fém 
hafznál , ha még nem régi , 's tsak egy vagy két napi, téj- 
ben főzzenek meg kilentz , vagy tiz ízem ló purgátiónak a’ 
magvát , m eg-törve, ’s az után gyenge ruhán által fzűrvén 
fatsarják k i ,  és egy jó pohárnyit adgyanak-bé, ’s ha az meg 
nem inditaná, tizenkettőt-is kell adni. Ha pedig régi: négy 
ó t , vagy több napi ; akkor tizenhat ízem et-is kell "adni, ki 
úti a’ meg sült matériát. De jó l kell vigyázni ,  ’s annyit kell 
adni, a’ ki ki űtheíTe , és benne ne maradgyon. próbált dolog.

Has - indit áfról. A ’ fzappant édes téjben aprítsd e l ,  és for- 
rally annyit , a’ mennyi egyfzer elég, ’s idd meg, meg - tifztit 
fájdalom nélkül, va g y:  M ézet, sót, Bétfi fzappant egygyűt
jói m eg-főzvén, próbáld m eg-kövön , vagy váfznon mig hem- 
peredik,az után mint a’ tsíkot fodord eg y ü v é ,’s kend-meg egy 
kis fa olajjal , és tedbé alól íiriftélly formán, pr.

Hévség- ellen. A ’ melly beteg nagy hévségben vagyon vagy 
fzomjús ágban, nyomják ki a' Tzitrom le v é t, fris vizet tőltvén 
reá , azt igya. vagy : Tsak az haját-is tegye egy pohárban 
’s frifs vizzel úgy igya. vagy : Ha igen fzomjazik a’ Tojás 
fejérét ki .vévén egy kantsóban vizet kell reá tölteni egy kan
tsóból másban által, meg által tölteni, és a’ mikor el - elegye
dik jó  habos léfzen ,  azt igya. vagy : Rák ízemből, ’s re-
fzelt fzarvas fzárvából , 's bor-köbül tfinály p o rt , ’s vizben
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LZt kell innya, vagy : Szarvainak a’ fzaryát meg - refzelvén t
:égy közibe fzeretsen Diót refzelve , fzeretsen Dió virágot ,  
egy kis fzegfúvet , fertéfnek , vagy Borjúnak láb körme he
gyet , ’s főzd-meg vízben , melly ollyan léfzen mint a' kotso- 
: ya , abból háromízor minden nap végy-bé egy egy kis ka- 
ianriit. Hafznos ezi Mellyfájáfról , ’s fúlladáfról - is.^

Hideg-leiéfrol. 1VB. Mint hogy minden hideg-lelés tsómőr- 
rál fzármazik , igen jó  , ha homlokát, vakfzemét, és állkaptzá, 
já t ,  nyakat , lapotzkáit , hátát , keze - fzárait, vál hegytől fog
va, íába-fzárain, térdétől fogva , láb - ikráját , a’ fzártsontok é- 
leit ,  lába fejét , és izéiéit meg-kenik , egy kis foghagymás , 
zí’ ros, vagy vajas meleg etzettel , háromízor , négyfzer , ’s 
az után jó purgátiót véízen , vagy tsak a’ sárfű márvából (kül
ső tokjából ki vévén, melly három fzegletű ) kilentz , ’s tiz 
izemet , mint a* kender magot ízárazon meg eízik , melly alól 
fellyűl purgállya , ha nagy ember , tizen négy izemet , vagy 
tizen hatot ( ha erős terméfzetű bé- vehet ) pr. Azután ha 
el nem hagyná kőzőnségeíien élhetíz ezekkel ;
 ̂ k egy egy Dioni sót , és égesd mind addig, mig meg túze- 

fedik , ’s akkor azon tűzeffen vesd egy fintsa fü-téjbe, vagy-is 
Herbaiéba , és idd meg a’ sót , a’ fű-téjjel egygyüt , a’ fű-tej 
lágy-meleg légyen , hogy egyízer ’s -mind meg leheffen innya, 
mert hőrpőlve nehéz vólna innya a’ keíerúség miatt , az után 
a' keíerúség el-verésére n é zv e , lehet nád mézzel reá innya. 
prob. vagyg Fris tyúk -tójáigmeg kell keményen főzni , ’s 
annak az hajat , a belső hártyájától el kell válafztani , és úgy 
az haját igen apróra m eg-törni, és az hideg-lelés előtt víz
ben meg-innya. pr. vagy : E gy marok úti fűvet. vagy : Egér 
farkat, vagy: az út mellet termő ports fűnek az hegyét főzd 
meg borban ’s azt idd meg. v a g y :  Fejíze fokkal meg - tör
vén ezek közül akár mellyiket éílezd meg egy pohár pálinka, 
bán, az után ruhán által ki fatsarván az hideg-lelés előtt idd*
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meg. va gy ; A ’ vére hulló fűnek fzakazd-meg a’ levelét, ’s 
annak a levevel kend az orrod allyát. vagy: A z úti fűnek
ásd három gyökerét (  annál jobb , ha három félének a’ gyöke
re lefz _) és azokat meg - fzáraztván, 's meg - törvén 3 mint a’ 
p o rt, mikor harmadfzor reád jó n , éget borban idd meg. vagy : 
V égy kilentz tsepp fenyő olajt , és azt éget borban , vagypá- 
linkában idd meg, ’s takard - bé jól magadat, hogy meg izzadgy. 
vagy:  A ’ pápa füvet mindeneitől főzd-m eg borban kenyér
haj alatt , ’s azt idd meg , avagy porrá törvén add bé innya. 
vagy: A ’ Tetem tódó füvet meg-fzáraztván, ’s a’ levelét por
rá törvén borban vagy pálinkában a’ beteg igya meg. Jó a* 
föld epe, vagy-is Centariaról innya akár nyerfen akár borba 
főve. vagy: A' Borjúnak ham arját ízárazd-meg ’s tőrd-meg
C mely az hátúlsó lábában vagyon J ’s borban idd meg. Jó a’ 
Bárányé - is „ de mivel kitfiny , abból kettőt kell hé - venni. Ha 
az hideg-leiéiben a’ gyomor nem emefzt femmit. V égy a’ patiká
ban Ejiciana gyökeret négy , vagy több pólturárát, apróra me
télvén, tégy annyi tőrt győmbért-is köziben , és a1" mennyit 
három , vagy négy újjal fel vehetfz vesd az Ibrikbe , ’s főzd- 
meg vizbe , nád méz nélkül , fű - téj helyet azt igyad eítve ’s 
reggel , három vagy négy nap. v a g y : A ’ Rátát mindenefről
törd - meg masárban ’s tedd pohárban , ’s tőlts rá bort , vagy 
vizet , ’s azt idd egynéhány nap.

Harmad , és negyed napi hideg-leiés ellen. Tavafzfzal a’ mely 
fán , vagy Tőkén , fát vágnak , emeld f e l , vagy : a’ fertéfek 
válluja alatt-is a’ melly apró gelefztákat találfz, azokból kettőt 
vagy hármat vefs egy kalán etzetbe, és ha meg-fzáll benne , 
az etzetet igya-m eg mikor reá akar jő n i, el hadgya bizonyof- 
fan , ha efztendeig lelte-is. pr.

Ha negyed napi. A z  ember fzár tfontot törd porrá , abból 
egy kés hegynit valamiben adgy-bé innya az hideg napján , 
de ne tudgya a’ beteg , ezt tfelekedd négyfzer. vagy : A ’
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i . /mállóból tfmály három pilulát , vagy golyobiskat mint egy 
~-.rsó , oftyába a’ mikor fázni k e zd , add bé néki.

Himlőről. Ha ki az Himlőtől hamar akar meg - fzabadúlni , 
Íren Lfznos , és fzúkséges, hogy minden féle hús eledeltől 
Z.ralmazza magát. Mikor himlőzni akar a’ gyermek , és ki nem 
irhet rajta. Főzzenek meg egy itszénél valamivel kiífebb e- 
cénybe , tifzta vizben, Lentsét , Répa magot, fügét, kemény 
m agot, ’s hidegen adgyák innya a’ gyermeknek, ki űt rajta. 
: agy : Akar Ember , akár gyermek légyben , ha ki nem akar
ütni rajta. E gy marok lentsét meg-kell főzni erőííen , és az 
első levét le-tö lten i, mert a’ femmire való , ’s megkell fzűrni, 
és annak utánna ifmét tifzta vizet reá tölteni fügével , tengeri 
íz odó v e i , árpával , 's ha kaphatni Czikoria gyökerével meg kell 
főzni , ’s azt meg hidegitvén innya adni. Ha olly kitfiny vol
na a’ G vermek , hogy meg nem ihatna, a: ki fzoptattya,az igya meg. 
Ha Jjffer vág y veres az himlő. Főt lentsének a’ levében len 

, ’s olly melegen kell reá tenni a’ mint el-ál- 
iv.vva, minden mérgét ki véfzi. pr. Len olajt-is kápofzta lév- 
oci innva adni igen jó. A z  himlő hogy a’ /zeniére ne mennyen. 
Z ;v  kis tfets téjben tégy tőrt sáfrányt keverd őfzve ’s kend 
■„ . a z‘ Izem külső haját véle. Ha pedig a’ [zeniében volna. 
1 - gy a’ ízemnek ne ártfon, tüzes atzélt kell téjbe oltani , és 
1' tejet rófa vizzel egybe elegyiteni , és a’ ízemébe botsáta- 
ni . vagy ruhát mártván belé , azzal keli gyengén tapogatni.

NB. Hogy az hideg ne ártson. Minek - előtte a’ kisdedek a* 
12. hetet el - érjék , ha addig k ezek , és lábók, midőn a’ fór- 
dó b 51 ki-vétetnek, űröm vizzel , vagy meg-tőrt űróm nedvef- 
ségével meg - kenettetik , ’s erőííen meg - dőrgóltedk , fém hi
degtől , fém melegtől tellyes életekben , kezekben , ’s lábok
ban nem háborgattalak. Ls ha pedig az idő alatt egéfz tes
tekben kenettetnek az irt mód fzerént a’ főrdő után ámbátor 
gyengén , fém Rüh 3 fém poklofság , fém Franczú reájok nem
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ragad. Ietu , Bolha meg nem efzi , ’s a' tellek fzép fe- 
éjren , ’s tifztán marad.

Hóit Tetemről. A z Ón Golyóbiít ki kell verni vékonyra,
mint a’ vékony bádok , az után az hóit tetemre reá hajtani 's
kötni , azt hordozza rajta fokáig , meg gyógyúl. vagy ; M i
kor a’ kenyeret ki-fzedik, azon melegen tegyék reá , de mér- 
tékleteiTen , hogy meg ne égeíTe éppen, úgy hogy ki febefed- 
gyék , el-ofzlattya. pr.

Hurutról, A ’ fejér karó Répát meg kell metélni, ’s vizben 
jó l meg főzni , 's tifzta ruhára ki tölteni , 's ki fatfarni , 's a' 
levében nád mézet vakarni , ’s ellve , ’s reggel úgy innya. 
vagy:  A ’ Tsalán gyökerét főzd-m eg borban, sáfrányt tévén
belé, azt igyad, v a g y : Innya való vizben vefs három, vagy
négy darab eleven fzenet , ’s mikor le - fekfzel azt igyad.
v a g y : A ' zsállyát főzd - meg borban kenyér haj alatt , ’s
gyömbérezd-meg , és hánj tyúk tojás fejérét belé , azt e- 
gyed. va g y : Petrefellymet, köményt , retket gyökereitől
borban főz meg , ’s azt igyad, vagy: Pálinkában tégy ma-
lufa fzöllót , kevés fügét , nád mézet , fa olajt , 's meg éget
ve jó  melegen ved-bé háromfzor , ’s négyfzer.

Fojtó búr ötről. Kerti söprő füvet főzzenek tifzta vizben,nád 
mézet , fenyő magot vefíenek belé, ’s ha m eg-húl, éhomra egy 
hétig reggel minden nap abból igyék.

Ha az hárotor nehezen lélegzik. A ’ zsállyát főzze meg v iz
ben , ellve , ’s reggel igya , le vifzi a' flegmát , 's meg - tifztit- 
tya a'mellyét. vagy : Retket, 's tormát egybe kell jól tör
ni , ezzel kell mellyét kenni, v a g y : E gy fó fokhagymát sűs
meg erőtlen ,  az után nyúl hájjal törd őfzve , és aszal kend 
az húrotos ember talpát, bal k e zé t, és vak izém éit, akár mi- 
tsodás húrot légyen , ki tifztúl belőle. Hagy ha méllyé - is fáj 
‘s a‘ Tüdeje-is rothad, a' flegmát ki fém bánybattya, vagy bel
ső réjzei fájnak ,  avagy sérelme/ek. Főzze meg a’ Tetemtódó
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füvet , paprád gyökerével egyyyút ( mellyet ördög bordának- 
is hinák )  borban , vagy vízben ’s eílve , ’s reggel azt igya 
vagy egy holnapig, vagy: Az Isópot, .hét, nyoltz fzál Ru
tával meg főzni , és mézzel vízben , ’s egy darabig azzal ék 
ni. pr.

Ha az Húrot , melly rekedefjcl, erős fúUadozájTal, ’s lélekzet 
vétellel vagyon : O hájjat foghagymával őfzve kell törni , ’s
a’ talpát de főképpen i' lárkát , jó ízén tűznél azzal kenni , 
’s jó l bésütteuu e-ÍIve , s reggel, a’ mellyét pedig fagygyAval 

jó  melegen kenni, hala , ellve , ’s reggel édes téjben zsállyát, 
sáfránnyal főve , mellyben tegyen veres czukort , bőven, Lúd 
íir t , ’s tőrt büdös k ö v e t,  és ellve , ’s reggel három , három 
iintsával igyék meg belőle, vagy ez helyet az ital helyet .-vágy 
egy kis marok korpát , egy dióni temjent, sáfrányt a* menyit 
gondolfz két ujjaid kőzöt az edényhez képeit , apróra tőrvén 
a’ czukort, és temjént , tedd egy mefzfzelyefnél nagyobb tfu- 
porban a’ korpával , és sáfránnyal egygyüt vízben , ’s hadd 
addig főn i, mig egy tojás öregen meg főn e, az után a' tűz- 
t : l  f i - r é v é n ,  fzűrd által tifzta ruhán, és reggel ebéd előtt , 
t : z i  r n n ,  vatfora előtt, vatsora után, és lefekvés előtt.végy

egy egy kalánnyal. proh. Idő közben pedig itala légyen.
-'ogy egy négy itízés fazékban kell tenni apróra őizve 

'rágva i2 . levél fzarvas nyelvű füvet , leabiosát (  az a z, ke- 
...- füvet J  egy kis markotskával , veronikát ugyan annyit , 
zsállyát 12. leve let, Anis magot egy kis markotskával, és e- 
zsket jól meg-főzvén egygyút nap közben azt igya. A ’ bort, 
és más a’ féle italt félre kell tenni, ’s etzetes , "és favanyú é- 
teitól magát őrizni, proh. És bizonyos.

Húr ötről tovább-is. E gy édes Almának mesd el a’ tetejét , 
vájd ki a* bélit töltsd meg fejér tömjénnel, ’s sáfránnyal, tedd 
reá ifmét a’ tetejét, ’s len tfepűbe tíinálván sűfd meg hamu
ba ,  az után ved ki , ’s kifzedvén belőle a’ temjént, a’ sá-
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frányt hadd benne s meg évén fekűdgy le , ’s takarjanak bé 
j ó l , hogy izzadgy. va gy: A ’ fejér petzeyke gombát, ha víz
ben meg - főzöd , és a' levét ifzod , egyf kis fzeretsen dióval 
kéttíz er , 's háromfzor el áll. vagy : Bor etzettel kell a' tal
pát párolni, vagy: A ’ veres hagymának a’ tetejét ki kell
mint egy póltura mettzeni, a' belső réfziből ki kell vájni , és 
égy kis nádmézet belé tenni , és egy néhány tfep fenyő olajt 
belé tölteni , ’s úgy bé-fedni a’ tfirájával , ’s vizes len tfepü- 
be az után meg - sütni , ’s levét ofztán ki fatfarni ’s meg-in- 
nya. A ’ Gyermekeknek Tfuka hájjal kell a’ talpát kenni.

Hó-fxám a’ meUy Ajxjxonyon nints : Vegyen tormát egy
jó  marokkal, mofía meg., ’s törje meg, ’s tegye egy edényben 
két ittze borban, ’s tartfa harmad napig , az után fatfarja ál
tal ruhán, azt igya e llve , ’s reggel. Ha pedig felettébb va
gyon : Azon vérből egy kalánnyit fzárafz meg tserépben tűz
kőzót két felé hajtván a’ tűzet , vagy kementzében törd por
rá , ’s egy pohár borban (  hogy ő ne tudgya ) add meg in-" 
nya. Jovafollyák a’ kámforos éget borral való éléit - is.

I .

INflamátióról, vagy tüzes támaddfról. Tojás fejérében tégy
egy kis sáfrányt, és kámfort, ’s habard jól ő ízve , ’s kend 

ruhára , ’s kőífed vele. pr.
Ingó Fogról. A ’ Tárkonyt főzd-meg etzetben azzal moíTad. pr. 
Íny fafajról. A ’ Fagyalfa levelét fzedd meg , ’s főzd meg 

jól , belé tévén egy kis timsót (  és ha vagyon 5 afzfzú rósát- 
is )  ’s azzal moíTad. vagy : Erős bor etzetben főzz kenyér
haj alatt komlót, azzal mosd, a’ fzádban tartván egy egy ideig, 
’s az után ki pökvén. vagy: A ’ Zsállyát ,  és Isópot főzd-
meg ’s azzal moíTad, némellyek ehezjiadnak egy kevés Le- 
ftány füvet-is. vagy:  E gy kévés fzin mézben n égy, vagy
őt fzeg füvet törj - meg ’s azzal kenegefd, vagy : A ’ Nád mé
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z et törd. apróra mint a’ lifz t , Js azzal hintsed, Hafznos erről 
a' nyers Tárkonyt-is gyakorta rágni.

Íny Rotbeidáfról. A ’ Farkas fogát áll tfontyával egygyűt , 
jr.őilyet a' bőrön hagynak , meg kell égetni', ’s m eg-törni, ’s 
egy kis tört Tim sót-is közibe tenni, ’s mézben keverni, az 
után egy kis ágatskára lágy ruhát tekerni , ’s abban belé már- 
togatni, és az inét fzáját belől tapogatni , ’s kenegetni prob. 
'-íg y : A ’ Szkoinpiátmelly a’ vargáknál vagyon borban vagy viz- 
ben mézzel egygyút fózd-meg , 's azzal moffad. Ez az Jny Ba- 
gadáfról-is jó. Ha rothad , és k i-v é jz :  Kámforos égetborral 
gyenge ruhátskát mártogatván beié , nyomogasd , ’s mofogasd.

lm  a‘ kinek fogától el-válik. T őrje-m eg jól a’ puskaport, 
; tegyen közibe törve fokhagymát - is , és azzal ifmét ófzve 

törvén kénnyé meg eüve , virattig meg-gyógyul.
Ír minlenfem [ebre. Vedd a’ Difznó állának a’ íirját , viafz- 

ir -1 . : - b ú ,  Tim.sót, fzurkot, bárány fagygyút egyenlő mér
tékben , és a* B. Afzfzony méntáját, úti füvet , kigyó harapta 
füvet, Cynodiát, egér fark füvet, egyenlő mértékben , ’s eze
ket ófzve vagdalván , rántsd-meg az említet Difznó zfirban &c. 
a  gyenge ruhán által fhtfarván , ’s ruhátskára kenvén , azzal 
rágd, 's kóiled , és ha az húfa le hullott-is , tfak a’ tfont 's 
inak maradtak, m eg-gyógyul, prob. vagy: Végy három pén
zára Timsót , Grifpánt, Búdöskővet, egyenlő mértékben, ví- 
sizfzat , és fzurkot , egy kevés ó hájjat Bárány fagygyút őfz- 
ve elegyítvén főzd - meg erólfen, ’s azzal kóífed, és ha orbántz 
iéfzen-is benne , hafznál sokaknak. Lásd: Fog- fájás.

íz  ellen. A ’ melly gyermeknek íz  efzi a’ fzáját, veres a- 
fzú Mályvát , Kosát, T fu ka-fogat, Narants hajat , törjenek 
ófzve porrá , ’s fzitállyák - meg, egy kis tőrt sót-is belé ten
ni s egygyút tifzta vizben vetni ’s azzal kell az Inetskéjét 
kenni. De kétfzer kell fel-fordítani, vagy: ha öreg embernek é- 
fzi a’ fzáját. Eget tim sót, fzeretfen diót , Narants haját, ez-
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eket oízve kell torn i, ’s az Inébe kell nyomni m eg-gyógyúl- 
•vagy: A z hegyes úti füvet , egy éjjel vízbe áfztatni, és az
on vízbe meg főzn i, ’s azzal mofni, ifmét az éget timsót,fzere- 
tfen diót , narants hajat meg-tárni , és a’ porát a’ mosás után 
az inébe nyomni, vagy: Etzetbe főzzenek zsállyát , azzal
mofsák,

K .

KEléfnek minden -felének meg - fahafztásAróI. A ’ len magot meg kell 
törni ,’s fzitálni, eh ez e g y , vagy két tyúktojás fejérét,’s egy 

kevés fa olajt elegyíteni , ’s ezt egyben habarván flaílroin for
mán reá kötvén meg-fakafztya. vagy : O lvafz őfzve fzúr-
kot , ó hájjat, iros vajat , viafzfzat , bárány fagygyút mind e* 
gyenlő képen tfmáld fíaílrommá , ’s tedd reá. vagy: Tejben
vagdaly igen aprón ,  a’ vagy refzelly veres hagymát bőven , 
tégy fejér kenyér bélit belé , és jó féle töretlen sáfrányt,főzd 
őfzve , ’s tfinály fíaílromot , ’s tedd gyakran a’ keléire, vagy: 
A.Z édes Lapúnak fzárát párásában ted d , ’s mikor meg-lágyúl 
le-vonván a’ felső bőrét , azzal kösd meg-érleli.

Kelevény ellen. E gy dióni viafzfzat, egy dióni mézet , egy 
dióni fzúrkot , egy dióni ó hájját őfzve kell olvafztani, ’s ki- 
lentz fekete p ókot, kinek a’ lába nem hofzfzú, és kilentz legyet 
belé kell rontfolni, ’s kevéfsé meg-főzni,’s az után meg fzúrni/s úgy 
kell akár melly mérges kelevényre ragafztani, ’s a’ ki arra való, 
hogy ki fakafzfza, ki fakafztya, és a’ ki nem , Harmad nap 
alatt el - ofzlattya. vagy : A ’ veres hagymának mint egy pól-
tura a’ tetejét ki kell kerekíteni, ’s a’ belső béliben-is k ikeli 
venni vagy vájni , ’s az helyében tzúkort tenni ’s egynéhány 
tfep fenyő mag olajt belé tfepegetni , ’s úgy a’ ki metfzet te
tejét reá tfmálni , ’s len tsepűbe meg-sütni jó l,  az után a’ le
vét ki fatsarni, ’s meg innya. vagy még-is tovább ha mel
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ly:ben vagyon. A ’ pápa füvet borban meg kell főzni , és len 
i'ajt közibe tölteni, azt melegen innya, a’ mint el-tűrheti , 
ennél jobb orvofsága alig van.

Kéz fe/zketéjről. A ’ B. Afzfzony méntáját borban jól meg- 
bíztatván , ’s levét ki - fatfarván add meg innya egynehánfzor. 
vagy : A ’ fekete ürmöt , ’s fejér rósát törd ó fz v e , ’s a’ te
nyeredben való ereket tőrűlgefd annak a’ vizével, Ha kólika 
ni.itt a’ kezek el efnek. A ’ Boroílyánt , vizi sárga liliomnak a’ 
-yókerét . ’s fejér mákot , porrá törvén fzitáld-meg , ’s főzd- 
me? vizben keményen, kend ruhára , ’s kösd vele a’ kezeket. 
Alikor a’ kezek lábak él-efneh. Vedd a’ Megy-fának gyökerét, 
fzépen meg mofván vagdald egy egy újnyira főzd. meg fürdő
nek , és egy nap kilentzer főrödgyék meg benne, m eg-gyó
gyul.

Kj ?'>o vuráfróL Az Egér fark füvet törd meg jól , és bor 
e: re-.Ver. keverd ófzve , kősd-bé azzal, vagy : A ’ vad ken
dert fóza-m eg vizben, vagy törd-meg kösd reá. vagy: A ’ 
keferű Lapunak fuceufsát #  ’s levét ki - fatfarván , borban ele- 
gyitvén meg kell innya , ’s mingyárt lohafztya a’ Daganatot. 
Vagy: A ’ Fejér liliom gyökerét törd ófzve ó hájjal, ’s az
zal kennyed , azonnal hafznál. pr. vagy: Vedd akkor mind
j á r t  a’ magad vizelletedet , ’s melegen idd meg femmi bajod 
nem léfzen vagy  : A ’ melly kigyó meg mar , annak ( ha
meg kaphatod )  hamarjában meg ölvén vágd - el a’ fejét , ’s 
törd ófzve .foghagymával, és fníüben kőid reá , ’s had állyon 
a ’ feben két három nap, ha meg dagadt-is, el m ú lik ,’s meg
gyógyul.

Kígyó a’ kiben búvik. A ’ Rókának vérét elegyítsd borban , 
’s melegen adgyák meg-innya. vagy: A ’ Rutát, fokhagymát,
isópot erős etzetben , ’s mázos fazékban meg kell főzni , ’s 
azt innya adni. vagy: Főzzék meg a’ kigyó hagymát bor
ban, vagy vizben, igya m eg, ki mégyen. va gy: Forrallya-
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nak jó  fazék édes tejet (  ha gyermek ) öntsék dósában , ’s 
fel kötvén lábbal , rendével petzkeliyék fel a' fzáját, ’s olly 
közéi tartván a’ tejet , hogy a’ gőzzé a fzájába mennyen, ki 
jön a’ téjre.

KóIlkáról. A ’ Tehén ganéjt fa olajban meg kell rántani , ’s 
egy kis fzegfuvet belé tenni , ’s az hasára kötni, vagy : A ’ 
kék Liliom tö v é t , meg-afzalva, ’s meg törve meg kell főzni 
ketske téjben bőven tőltvén reá fa olajt, hogy jó íiros légyen, 
és azt erőlTen meg-főzvén flaítrom módra ruhára , annyira , 
hogy gyomrát, ’s köldökét bé-lepje , ’s kőíTe reá. vagy : A ’ 
Gyertya hamvát, az hamv vévóből fzedd k i ,  ’s törd-meg , 
és jó borban vedd bé. vagy: A z hangyának három , vagy
négy tojását meg törvén borban , vagy vizben vedd bé. 
vagy : V égy egynéhány diót , és béli közt a’ mely nővefei,
vagy fái vannak , azokat ki fzedvén égefd meg , ’s vedd bé 
tifzta vizben éhomra. vagy.

Kólikdról purgatio. Lgetbort , ó hájjat , f i  olajt egyenlő 
mértékben olvafzfzanak őfzve , ’s adgyák meg innya, ’s lefek
tetvén takarják bé. v a g y : A ’ Fűzfa levelét főzd - meg borban,
és egy kevés borfot belé vetvén idd meg. A ’ vér pókéit-is 
meg állittya. vagy : A ’ Szilvát mofd meg fzépen , három ,
vagy négy lévben-is, hogy femmi rútság rajta ne maradgyon 
az után főzd-m eg jó l kápofzta lévben , ’s azt igya. NB. Tsak 
ha tiízta kápofzta levet ifzik - is háromfzor éhomra igen jó. 
v a g y :  Az űrömnek tetején , ’s honallyain nőt gyenge ágats-
káinak tzikáit , vagy tetejetskéit el kell tfípdefni, ’s tüzes zfa- 
rátnakban , vagy-is párásában takarni, hogy jól meg pörgő- 
lódgyék , az az ; fonnyadgyék ’s azt melegen (  a’ mint el-ál- 
hattya )  köldökére kötni.

Kopafzságról. A ' mogyoró belet meg kell törni , ’s mézben 
elegyiteni , ’s azzal kenni, vagy midón kopafzodni kezdd. Vi- 
zi tormát , ürmöt, Iíten fá já t, vére húlló-íü gyökeret m egfőz
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vén lúgban , ázzál moffad , az után egy tfomó vagy falka le- 
gygt törj őfzve jó  féle Terpentinával , és Tyúk-tojás izéké
vel , ’s azzal kennyed.

Kórságról,  vagy nehéz nyavalyáról E gy lentfe fzemni pés= 
mát kell venni, ’s egy kalán Rófa vizben meg kell adni innya, 
el-áll. vagy: A ’ meg lőtt farkainak friffiben ki vett májját
főzzék-m eg, ’s azt adgyák meg-enni. Vagy ha úgy meg nem e- 
hetné , azon meg-főtt májjat sűfsék , és afzallyák meg^ ’s tör
jék porrá, és a' beteg ételében kell hányni azon port , úgy 
véle meg-étetni. pr. vagy: A ’ Denevért fzárazd-meg kemen- 
tzébe, ’s törd porrá ’s abból e ílv e , ’s reggel végy bé egy , 
egy kés hegynit. vagy ; Mártiusban lőj egy hollót , úgy 
hogy elevenen le ne eisék ,  ’s egy új parafzt fazékban tedd 
a’ kementzében ,  ’s mikor porrá ég , azon porból egy , egy 
arany nyomót bé kell adni akár mi féle italban, v a g y : A ’

B ih a ó t  hafonló képpen meg égetvén, a’ porából egy 
egy kés hegynit adgy bé , akár mi féle italban , mikor rá akar 
iőni. vagy ; A z ókor fark korónak virágát fzedd meg , ’s a- 
fzrdi-meg ’s törd porrá add meg innya. vagy: Égefs meg 
::z , vagy tizen egy fetske fiakat új fazékban mindeneitől zsa- 
Vátnakon erős fedél alatt, ’s íőrd az után porrá , és eítvén- 
ként három kés hegynit vizbe ÖV. végy bé. vagy nmei non 
hat almazik t A Bafa Rosanak magvát me? fzáraztván, ’s por
ra törvén, egy kés hegynit adgy-bé borban vagy pálinkában, 
es ha egyfzen bé adáílal el nem hagyná, máfzfzor-is adhatfz. 
pr. Érmek a’ magvára jól kell vigyázni. Azért Junius vé^én, 
v :g y  mindgyárt Julius elein el-kell fzedni , mivel egy éijel-is 
: ha fzokott lenni, v a g y : A z Árva Tsalán gyökerét meg-tőrve, 
vizelletiben add innya meg áll.

Kcfzos főről A ’ puska port elegyítsd párlúgban , ’s tedd ű- 
vegben , kend véle egy néhányfzor. vagy: Elsőbben le kell
mind az haját jó l nyírni , ’s a’ tőviíTes haját illyen módon ki
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Iceli fzedni , hogy tudnia - illik , végy két réfz kem ényítőt, és 
mint annak fele annyi fzűrt fenyő fzúrkot , és ezeket olyazd 
őfzve , ’s fiait rom formán súrű ruhára kenvén , a’ fejére kell 
ragafztani (  De nem kell hagyni , hogy fzáradgyon a' fején ) 

~Js úgy fel - fzaggatni , mind ki húzza magával az hajnak vefzefc 
tővét. A z után Főid epét az az : Céntauriát , vagy őrvény 
gyökeret , vagy mind a' kettőt e g y g y ű t, erős borban , erőf- 
fen m eg-főzvén, jó  melegen kell vele mofni. A ’ mosás után 
Tyuk-tojás Izéidnek az olajjával kell bé kenni. M ellyet igy 
kéfzitts ; Főzz meg egy néhány Tojd/t jó  keményen , vagy 
süsd meg , az után ki fzedvén a’ fzékit morsáld el egy fér pe
rnyében , és pörgőid-meg jól mig meg feketedik, és azon me
legen erős ruhában rakván fatsard ki az olajját ’s azzal kennyed 
minden mosás után (  némellyek tfak vefző fzállal fzűntelen ke
verik és mikor a' Tojás fzéki mind rá ragad az olajjá z* fer- 
penyöbe marad, vagy  .* Törd-m eg a' büdös kő v e t ,  mellyet 
jneleg borban kevervén gyakran verd - bé véle.

Köhögéfröl. Jó az örvény gyökeret vagdalva, fzarvas nyel
vű , és pápa füvet egygyűt fű téjben innya. vagy Plinius Ír
ja j  hogy a’ ki két fontni Isópot, három mefzfzely vízben meg 
éllefzt , azon a’ régi kőhőgéft-is meg áilittya , és a’ Tüdejét 
m eg-gyógyittya. Lásd: Hurot.

Köldök fáj (ifiről. A ’ Rutát törd-m eg, és Tyúktojás fejérében 
keverd -el, kend véle, Js kösd a’ kőidőkére.

Köldök Tsömörröl. Szed meg a’ L ó  méntát , Fekete , és Fe
jér ürm öt, egygyűt meg tőrvén, öntsd-meg forró vízzel , 's 
azt jó melegen kösd a’ kőidőkére. Lásd: Kólíka.

Köjxvényröl. M int-hogy ennek bizonyos orvofsága nints Js 
nem-is találtatik , fő -képpen a’ kik régtől fogva benne vannak, 
azoknál; én mind az által (  fzólván azokról a! kiken még igen 
nagyon el nem hatalmazot )  magamon próbált egynéhányat le 
írok ,  noha jól tudom, hogy talátn nem mindennek fog hafz-
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nálni ,  Kiért ebben a’ nyavalyában egy orvoság egynek hafznál, 
máinak m ás, némellynek pedig femmi fém , mig magától ki - 
nem áll. Ezen két első orvosságok tehát a * Kőfzvény fájdal
mát e l-v e fz ik ; Hogy t. i. ha bor söprőben Hangya Z/onibi- 
kot téfzefz földeiből Hangyáitól , ’s Tojáfoftól egygyűt úgy ki 
főződ. A z után a’ melly palatzkban véfzed az éget borát, ő- 
fzi (  melly Tavafzfzal - is vagyon )  kék kikeritfnek a' tővét 
Mnd belé , és azzal mofd. E z , mikor ki főződ az Hangya 
zfombikot, veres lefz mint a’ piros bor , a’ kikerits tővétői pe
dig mindgyárt meg sárgul , és büdös kúlőmben , de nagyon 
hafznos. vagy : A ’ Tsúda - fa levelét főzd-m eg jó l vizben ,
’s tőltfd egy két fülű Désában, páltzikót által dugván a’ fűién, 
mig forró , tedd reá a’ lábadot bé takarva párold , és ha an
nyira meg hűl, botsásd belé, ’s moíTad, ’s ha ki akarod venni 
a' v izb ő l, fzedd ki a’ levelét , ’s köfd-bé a’ fajos lábadot vé
le . két. ’s hárem rap ezt miveid. prob. vagy : A ’ Nádra- 
gulyának ( mellyet nagy fűnek - is hinak ) bőven fzedvén a’ 
gyökerét fejfze fokkal rontfold meg jól , ’s hánd palatzkban , 
tölts rá erős sőprő éget bort, hufzon négy óráig meleg helyen 
éllezd meg , az után ,  egy egy kevefet tálatskában tóltvén fze- 
nen melegifd-meg , ’s melegen az éget borral a' kőfzvényes 
tagot moíTad , ’s kennyed, ’s a’ gyökeréből - is ki vévén , ru
hára tévén kósd - bé véle a’ fájós , és dagadt kőfzvényes lábat, 
Magamon próbált hafznos orvofság ; ezt pedig egy néhány nap 
kell -tfelekedni , ellve, ’s reggel, vagy : A ’ Bor söprőt'for
rald - meg, vefs T im sót, és bűdós kővet belé, jó melegen az
zal kösd. v a g y : A ’ Nyúl vérét elegyitfd borban , azzal
kend. vagy : A ’ Nőílény Heringnek vedd a’ tejét, ’s kend
r_h-:r , ki vonnya a’ tűzét, ’s meg gyógyul, vagy: A ’ M o
gyoró hagymát törd ő fzve , ’s pálinkában tévén éllezd-m eg, ’s 
moíTad vele ’s ruhát-is mártván belé kőíTed, az hagymáját-is 
rá lehet kötni, vagy : E gy újnyi hofzfzú Jfzoros fzájú űve-
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getskét , vagy ha nagyobb lefz - is fzedgy félig marha 
ganéjban való Gelefztával , ’s tőlts rá kő olajt , Terpentina o- 
lajt egy arányú mértékben , és fa olajt melly annyi légyen 
mint a’ más kettő egygyűt , tfináld téfztában ( jó bé zárván 
az úveg fzáját )  ’s ha meg-sül a’ kementzében , és a’ k i-v é 
tel után meg -hűl , vágd ketté a’ kenyeret ’s vedd ki az üve
get , kementze előtt azzal kend jól bé sűttetvén égy néhány- 
fz o r , akár hói legyen a’ feliedben a’ kőfzvény. A ’ földi Bod
zának gyökerét meg-tőrvén , ’s levét úvegetskében tévén téfz
tában tfmálván , hafonló képpen tfelekedgy mint a’ feliyebb irt 
orvofsággal. vagy : Tyúkmoríy izékét sáfrányos vajban főzz-
meg lágyan, jó  melegen ruhára kenvén kősd-bé véle. vagy : 
Sót , és kormot kőpuly őfzve Tyúkmony fejérével, és mikor 
elsőbben kezdődik a’ kőfzvény ,  ruhát belé mártván kősd-bé 
véle.

Kóröl való Orvofság. Kerefd a’ Rókának vérét ( de ne tüd- 
gya a' kinek bé adod )  add innya borban, prob. v a g y : Béro- 
nikát, vad Zsállyát , ízapora füvét , Tsába ire füvet. Tíén- 
gő füvet tévőitől kell egy mázos fazékban tenni ’s fejér bort 
reá tőkvén kenyér haj alatt meg-főzni , úgy innya eftve , ’s 
reggel, vagy. V égy egy fzoros fzájú üveget, mellyben egy 
póltúrára pálinka belé megyen, vagy egy közönséges pohár bor 
’s tőltfd meg erős égetborral, és törj-m eg kilentz gerezd fok
hagymát igen apróra , és belé vetvén maceráid , vagy éllezd 
hufzon négy óráig , az után ki tőltvén egy pohárban , ’s a’ 
fokhagymát - is gyenge ruhán bele ki fatfarván erőílen, m egkell 
mnya. Ezt tfeleked mig meg lzunik minden harmad nap. Né
ni ellyek erről azt tartyák: hogy újságon kell venni, és abban 
az holnapban nem bántya , némellyek pedig : hogy akár mikor, 
és ha a’ kő igen fzorongattya, minden nap, élhet véle.

Köles ellen. A ’ napra forgó füvet hordozza magával le hűli 
róla.

NB.



NB. Lég faíikségeílebb Háznál tartani Fenyő olajt, Velenczei 
Térjéket, kánforos Eget-bort. Fenyó olajt peíiis ellen. Ter- 
jéket fő-keppen Velentzeit, egy kis papirofra kenvén, pokol 
varra ragafztani. A ’ kámforos Éget - borból innya, minden bel
ső fájdalom , Nyilallás, és Kólika ellen.

L.
LAb fzár ki- feles'Kefe ellen. Y égy egy fazekat ujjat, és ab

ban Kos kenyér belét morfolván , tégy belé Timsót, ’s 
tölts rá fa olajt, főzd-meg jól borban, az után kend ruhára, 
a’ más réízit-is fellyűl reá hajtván, és a’ febeí gyengén elsőb
ben borral ki mofván , kend bé jó melegen mindért nap két- 
fzer.

Láb Kár meg - űre/e, ’s ki febefedefe ellen: Attzél fűvet fzed-
gyer.ek s főzzek meg-borban , ’s azzal kell raggatni. vagy: 
Hűha piht mártfanak fk olajban , és raggafsák a’ febre , ’s fe 
lyűl pedig boros ruhával kófsék. vagy: Ha az Inát meg üti,
hamar Veresbagymát refzellyenek , ’s azzal kófsék bé. va g y : 
Ha valaki fzárát meg - üti, vagy ló rúgja : mindgyárt fenyő
fzúrkot lágy melegen kőfsőn reá ’s harmad - napig tartfa rajta. 
Ha pedig Obrántz eínék belé, vakarjon Szappant borban , ’s 
egy kis Tinisót tegyen belé, kőffe véle.

Lábnak ütésből, vagy vakarásból ki febefedefe , és abból fok 
le ien vadó ki fakadásaról: Főz Fekete retket metélve mint a' 
bU-pat . és . ízel őtízór , '* hatfzor lágy melegen mosd meg, 
's n r.it mártván belé kőfled, ’s ha meg-fzárad ifmét friíTel új- 
j'-'.Uz : y Három vagy négy Tor fi  meg kell keményen

hajit el hányván , vágd hofzfzára két felé , vefd 
ki a 1 z-ket . rí az hely-.: töltsd-meg tőrt nádmézzel s ’s az u* 

n a .: z őlzve (  ’s ha őfzve nem ragadna , fonallal
Kőid őfzve j  s m d -m e g  párásán ( ha lehet új ferpenyőben)

F a eróf-



eróíTen ,  és a* melly levet botsátt , abban keverj tavafz búza 
Lifztet , és ruhátskára kenvén azzal raggafdv pr.

Láb avagy kéz ki Marjúlásáról: V égy Árpa Lifztet , Mé
zet j S ó t, és jó  Etzetet. ’S egyenlő mértékkel elegyítsd őfzve, 
főzd - meg , és melegen kösd véle vagy harmad napig. Jő 
Szent János Lapujával-is kötni.

Láb Dagadáfról: fő  - képpen ha - rugájlól vagyon : A ’ keferű
Lapunak alsó felét (  meg-tőrvén aJ közepén való inát késfok
kal )  forditsd a5 febre , ’s kőfíed véle.

Láb vagy kéz fugorodásról. Minden nap Földi Borzából főtt 
főrdőben kell ferefzteni, és a’ főrdő után, régi ó hájjat, ken
der magot , sáfrányt , paponyát, főzz őfzve , ás azzal kennyed. 
vagy : Kény ék jó  erőlfen Borz hájjal , vagy ha azt nem
kaphatni ,  Marha fzarv tfontnak a’ velejével, és a’ kenet után, 
Borban főzz len - magot, faragj belé fzappant , ás főzd - meg e- 
rőffen mig ollyan lefz mint a' pép , mellyet jó melegen ruhá
ra kenvén , boritsd-bé a’ kenés után véle. vagy : A z ökör
Farkát, Nyir-fa levelével egygyűt főzd-meg vizben, ás tíinály 
főrdót belőle , ás abban főrdgyék , és a’ főrdő után kőfsék 
véle. vagy : A ’ fzőllő Montyát avagy Torkoll)'ét főzd - meg
vizben ,  Js töltsd kádban , ’s egy kis izéket belé tévén ullyőn 
benne egy egy ideig egynéhánfzor , fellyűl lepedővel vagy 
egyébbel bé takarván. Hafznofan párolhatni, ha Téjben vagy 
Borban Sállyát, ás Majoránnát főzvén , 's hév kováts kőre ön
tözik ruha alatt, és a’ párlás után reá kőtik.

Lép Dagadáfról. Tamariskus pipa - fzárból kell dohányozni. 
prob. vagy: V égy a5 Patikából Emplajlrum Ranarum, és ol
lyan bőrre kell kenni, a’ ki annyi légyen mint a' keménysé
ge , vagy Dagadáfa a’ lépnek (  elég pedig ollyan egy Máriás
ára flaílrom )  és egyfzer belőle kénnyé-bé a’ bőrt elsőbben , 
és ragafzfza reá , kötés nélkül , mert magától meg - áll , ás le 
fém efik , és a’ mikor harmad s Js negyed nap múlva &e. ma-

gától



gától le - eíik , máfodfzor - is azt tfelekedgye , meg - gyógym r 
NB. E gy pohár háromfzorra elég. pr. v a g y : Fél Ejtel bort
tégy a’ tűzhöz , vefs belé fejér kenyérbelet , főzd. meg-erői- 
fen , az után jó sűrűn fzűrd által, hogy ollyan légyen mind 
a’ pép , akkor vefs belé , egy lót gyömbért, egy Dióni sót , 
egy Dióni olajt , egy karafina Eget bort , és ifmét fózd őfz- 
ve erólTen , az után mint a1 flaílromot kend ruhára, ’s kösd a’ 
Lépre. v a g y : Jó Savanyú ková/zt fa olajos Borban főzz
meg erőiken mint a’ pépet, melegen ruhára kenvén kösd bé vé* 
le. Még jobb , ha favanyú kováfzt Len olajjal, Etzettel, és 
Borral főzöd őfzve. Ez a' M elly Tfontnak fájdalmát - is hat- 
hatoffan ki vonnya. vagy: Szék-fűvet , Borza virágot, Fo-
ácr-méntát', Rutát, Petrefelyem levelet egy egy őfzve marokkal 
vévén, az emlitet füveket hintsd meg véle , és két zatskóban 
egy arányú mértekben tévén vesd egy tifzta mázos fazékban 3 

- óks reá egyenlő mértékben Bor E tzetet, Fejér B o rt , ’s u- 
gyan annyi Forrás v iz e t , és . fazék fzáját fedővel, ’s teíz- 
tával tfináíd-bé, hogy femmi párája ki ne mennyen. A z után 
mikor m eg-fő , egygyik zatskót ki vévén , ’s egy kevéfsé meg 
fatfarván , úgy kell az ember lépére kötni melegen a’ mint el 
álhattya , és ha a' m eg-hűl, mindgyárt a’ máfikát.

M.
MÁ j vágy Tudó rctbadájról. A  fcbfüvet, az az : Bétónikát 

főz:-m eg fa olajban, add meg-innya egynéhányfzor. 
n f e y  Forrás£géról, ’s Dagadásdról. Elsőben a’ Bajilikát agy 

T ű zi ere: , Aleíiat , vagy Salvateüát , kell meg vágni. Az 
—in  pnrgítorioval kell élni , melly a' Bilifl , az az; Epe sárt 
ki iorágya. It cva.cL lehet : A ’ jól meg ért Almát egynéhányat 
meg - reizelven, levét fatsard k i, meg-főzvén, ’s tajtékát el-hány- 
ván tiíztisa-m eg, ahoz tólts-meg annyi Czitrom levet,  ’s meg

F  3 annyi



R 4fa vizet 5 és nád m ézet, a’ mennyi elég , hogy édes', 
tfipős légyen ; kedves és hafznos ital , mellyel akár melly for
róságban élhetni , Jó a’ favanyú vizzel való éles; tíz űz / TTfc- 
v ic é v e l ,  akár meg-Ragadásáról , akár meg - dugulásáról a' Máj
nak , fő képpen Májusban két vágy három hétig. Azt pedig 
minden nap ebéd , ’s vatfora e lő tt, két két órával kell imiya; 
az ital után mindenkor eleven Gyömbért , vagy Gyömbérei pi~ 
ntot kenyeret egyék, vág y  : A ’ Tfipke rófa fának a’ tőve-
is igen jó  a' Máj meg - dugulásában. Mofd-meg , ’s főzd-meg 
vizben , ’s azt igyad rend fzerént. Hafznos a’ Bárány űröm
ről , és Főid epéről való ital-is , külső képpen aJ refzeltFo/- 
ii tokot , és Fejér mályva gyökeret főzzék-meg Borban, vagy 
Tejben , vagy Etzetes vizben mint a’ pépet , ’s ruhára kenvén 

jó  melegen Kőfsék azzal a' Májjá tájjékát , és kennyék fejér 
Liliom olajjal, ha vagyon.

Méh Tjipéfröl. A ‘ Mályva levelét erőfs Etzetben főzd-m eg, 
Is azzal mofíad. vagy : Akár tfak a’ Mályva levelét tőrd-
meg , úgy kennyed.

Melly Fájá/ról. A ’ Fejér Ürmét kell melegen gyakran a’ mel- 
lyére rakni, ’s kötni, vagy: A z Ijlen fát főzd-m eg, ’s an
nak a’ levét gyakran igyad ; minden fájdalmáról a’ mellynek 
hafznos, vagy: A ’ Kék papiro/l tfepegefd -meg gyertyával, az
után tővel lyúkafzd által, meg-melegítvén kösd a’ mellyedre, 
vagy : A ’ Lúd zjirt kend fzűrke papirofra , és jó melegen kösd
rá. vagy : 'Végy pipats avagy Vad Mák virágát , a’ feketéit 
el-hányván, árnyékon fzárazd-m eg, fű téj helyet ellve, ’s reg
gel azt igyad, vagy : Sült veres Hagymát törj öfzve vaj
jal , azzal kend, és kőífed.

Melly Fájá/ról, ’x mellyben való fzár az Húrotról. Lúd zfirt, 
veres hagymával elegyits, azzal kend. vagy pedig Borban, 
vagy pálinkában fa olajt kéttfzer , vagy háromfzor igyál.

Melly Fájá/ról, Nyilaüáfról , ’x Óklelé/ről,  ’x akár melly bel-

SO fáj.



so fájMmiról. Jó Eíh'e , s reggel egy egy kis kámforos Éget 
Borral élni. pr.

Mell) ben kelefről. A' Földi Borzán. ik gyökerét, mint a’ Tor - 
mát törd-meg j vagy reízeld meg, ’s onts bort reá, ad innya. 
prob.

Meg fzdkadáfróí. Mikor valamely belső réfze meg - fzakad 
az embernek, vagy ;:e ::k e, Tetemtódó füvet keH-Borban kenyér 
haj alatt meg . T .  . . , ’s azt innya. E z ,  a’ Tfontot -/is 
mint a’ Feke ;• K moly őízve forrafztya.

Merges Tüzes Fakadok ellen: A > Dióbélét égefd-meg ’s ha
bard el-borban , meg-gyógyittya.

Mereg , vagy Étetés ellen : A ’ Fekete Cyprus fának, a5 kül
ső fekete haját le-vévén , vedd külön a' fejérét , és azt új 
mázas Tsúporbar kenyér haj alatt fózd-meg borban ,  ’s gyen
ge melegen add-be innya: ollyannal próbált dolog, a' ki már 
három efetendds éetéseen v o l t ,  ’s olly férgeket hányt-ki . 
mellyek már máfzkáltak a’ főidőn ( Gyák , vagy vizi Borjú _) 
KB. Elsőbben az italt hánnya ki , níánna az Étetéíl , de a? 
után megént adni kell az italból , és ha tsak magát azon italí 
veti k i, jele: hogy nints több benne az étetésből. Annak ti
tánná sótalan komlós kenyeret sáfr Ányos Tejben hányván tfak az
zal éllyen , mig fel nem épül egéízlen. vagy : Egyébb féle
Etetéfek ellen jó Fa olajt-is innya. Lásd: Etetés.

Aletelj ellen. ^Közönségeiben Németül: g ei)et m\%, a’ patiká
ban találtatik. Ezt őfzfzel korpában kell adni , Tavaízfzal pe
dig hájjal őfzve törni , ’s okom melly mételyes állatnak ín yét,

; fogait véle meg kenni meg-gyógyul, pr.

X.
Fáén : Papiroíl kell Borban mártani , ’s azt törött

A e jú v e l  meg - kell hinteni , ’s meg-kell hagyni fzáradni,

’s az-



’s azzal magát fuílőlni. vagy : Szegfüvet , Temjént, Gyapot
tat , Nádmézet , Korpát, fzénre kell vetni, ’s fejét bé takarva 
füílőlni. vagy : Főzd-meg a' kaport vizben , az után tüzes
vas falakot , mellyet a' kovátfok ki hánynak, a’ kóból hánny 
belé , fejed bé takarva párold magadat , kéttfzer, ’s háromfzor. 
Jó ha tfak a' fzáraz kaprót tűzre vagy fzénre veted - is * fe
jed bé takarva úgy párolod, vagy; A ' Majoránát tőrsőld-meg, 
és porul azt fzijad. vagy : V égy három, vagy négy íb fok
hagymát , ’s annak gerezdgyeit meg tifztitván törd őfzve ó 
hájjal, és tűznél kend-meg a' talpát, ’s fő-képpen a’ farkát,
’s jó l itaífa bé.

Nehézség ellen. Pufzpángnak a' levelét meg - kell törni , ’s 
annak a’ levét ki fatfarni, 's azt kell meg innya adni.

Nehéz -Hallájról. V égy egy nagy jó  Fekete Retket , ’s azt 
meg refzelvén sózd-meg jól , és annak levét ki fatfarván gya- • 
kran a’ fűiében kell erefzteni. vagy: Vedd az haláfzó Gém
nek az háj]át , ’s azt meg olvafztván , gyenge melegen hétfzer, 
vagy nyóltfzor-is minden nap botsásd a’ fűiében, vagy: A'
kenyeret a’ mint a’ kementzéből k i vefzik, azon melegen fzeld 
meg ,  erős Eget borral öntözd meg , ’s azzal párold a’ fűiét , 
párlás után törd-meg a’ záfzpát Éget borbán áfztafd-meg , ’s 
azt erefzd a’ fűiben, vagy : A ' nyers Koros fát tűzre tévén 
a’ melly viz a’ végén ki fór , ízed edényben , ’s tőlts üveg
ben , és abból e g y , két tfeppet minden nap erefz a’ fűiében. 
vagy : A ’ N y ú l,  Ketske, Fogoly madár , vagy Tjük a epejét 
egy kevés M ézzel, vagy veres Hagyma ki fatfart levével, ’s 
meg annyi Éget borral egy edényben habard, és melegyitfd őfz
ve , ’s azt erezd belé. vagy : A z Hangya tojáfl rontsd-meg,
veres hagyma ki fatfart levével elegyitfd ő fzve , és ruhán által 
fatfard ki , ’s erezd belé. NB. mindenkor étele után Kerti } 
vagy vad kömény magot rágjon.

Nehéz leheüetről A ’ Farkas almát törd-meg , ’s mézes viz-

‘ ben



ben add meg - innya. vagy : Végy BűdőskS virágot, vagy tíaíT
a’ Büdös követ törd - meg . ’s ízitáld - meg , ’s elegyitfd - el, 
fzin , vagy ti/zta raj Mé z ze l, és kés hegyen gyakorta, ’s ki
vált Éítve , ’s Reggel végy belőle.

Nyelv Tfap le - eset ellen. E gy Ezűít kalányra mellynek ízé- 
leílebb a’ nyele vége , tégy tőrt Bor/ot, és a’ nyelv tfap vé
ge felé kell tartani . magától helyben mégyen. vagy: Tifz-
ta Búzának oly;-.: . :gy , és azon olajjal egy kis tollú fzálon 
kend meg nyelv tilvryt. ÍMellyet igy tíinálly : Hogy két
új Téglát éráimn melegíts-meg , és egygyikre töltsd reá a’ bú
zát . ’s . maiikkal fellyul meg nyomtatván , mind addig kell 
dörgölni . míg olajja erefzkedik ,  ’s azt ízépen egy kalányban 
kell venni. m ^

Nyelv T fap  d.ig d. Be7. Végy Kapor gyökeret , és azt jóts- 
k-n te s d -» e g , hogy egéfzlen hamuvá vállyék , Js azt az ha
mar egy kevés meleg borban , a’ mint az ember torka el- 

imzalmof vagy: V égy Kökény .fá-
r . Levelét , és jó féle Borban egy új Tsúporban kenyér 
haj alatt főzd-m eg, és melegen a’ Torkod azzal mosdj vagy : 
V egy Fel maroknyi Rq/mar intőt , és annyi Tárkonyt , és egy 
új Tsúporban jó féle Borban kenyér haj alatt addig főzd, míg 
fele el-fő a Bornak , az után melegen azzal moffad.

Nyíl vafat ki venni a’ Teftból. A ’ Rákot törd-m eg, és tíi- 
náld őízve nyúl hájjal, kösd a’ febre. És ha mérges nyillal vala
kit meg-lőttek hamarjában egy Békát hafittfanak ketté , ’s azzal 
kófsék bé a’ febet, meg gyógyúl. pr.

ÍV; Laüáfró!: A ’ Len magot főzd-meg tifzta vízben erőiTen,
kösd a nyiiadafra. vagy: A ’ Tfukának áll t/ontyát, és a’ fe
jtnek tőnb Tjontyait meg - fzárafztván , Js porrá törvén add 
bé , innya. vagy: A ’ Fejér Cypruft, melly a' kertekben terem,
törjék-meg , borban fát far jak, 's igy ék benne, ’s fekúgyék ar
ra az odalára, a’ melly felöl nyilallik, vagy : Egy uj Tojáf

G m k



n̂ak ki kell venni a’ fejérét tányérra , tólts reá erős Éget bort 
jó  bőven , vakarj reá olajos fzappant, ’s keverjék jó fokáig , 
mig jó  sűrű léízen , az után tégy Bétíi sáfránt belé , ’s ken- 
nyék Len TJépüre , ’s felyűl vékonyan hintsék meg Borfal, kőf- 
sék oda , az hol nyilallik , ’s ha meg-fzárad tegyenek újjat 
reá , mind addig mig el múlik. pr. vagy : A ’ Sárga Tőknek,
vedd v izét, ’s azt igya. Igen jó  a' Kánforos Éget bor ital. 
v a g y : A ’ Rója pagátsát forró Etzetben kell mártani, és a’ bal
tsetíire kötni, vagy: A z Isópot, és kék Liliom gyökerét fózd
meg fele vízben , ’s fele borban , vefs kemény magot-is belé , 
’s azt add innya. vagy : S zív  Gombát , Tsúka fogát, Rák
Jzemet őfzve tőrvén vedd bé borban , ’s fekűdgy a’ nyilalló 
oldalra, vagy: Mézzel kend meg a’ kék papiroji , és az Ifién
fáját apróra törvén mint a’ L ifzt , hrntfd-Bé , kösd a’ nyilalló 
helyre, vagy : Kend meg mézzel az hói nyilallik , és D o 
hány levéllel raggafd-bé , kéttfzer , ’s háromfzor. vagy: A ’
Ke/érű Laput forró vízzel öntsd meg , és melegen kösd a5 nyi- 
lalláfra. vagy: A ’ TJitka hájját, akár a’ fogát, meg - törve ,
’s porrá törve add innya. vagy: Kilentz Golyóbiskákot mint
egy borsó ízem tíinály Szurokból, és vízben tévén idd meg 
H irtelen, a’ kaptzát tedd fazékban, vizellyen reá a’ beteg, ’s 
ha meg ázik tegyék a’ nyilalláfra.

O

OLdal fájás ellen. Végy Bor Etzetet egy fertálnit , abban 
fa olajt jó  bőven tölt vén , és Jav anyu kovajzt ofzlas - el 

benne , ’s egy lábasban jól meg-főzvén mint a’ pépet, papi- 
rofra kell kenni , ’s azzal raggatni melegen , a’ mint el - ái- 
hattya.

Oldal fájás , és pleuritis , az az : őklelet ellen. V égy egy 
Almát ,  és a1 két végén a’ belivel egygyűt kerekítsd k i , ’s
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tégy abban bárom borfni fzép Fejér temjént , és tfináld - bé a* 
két végét ifmét , a’ ki kerekitet alma végekkel ,  és takard-bé 
az Almát vizes Tfepúben , ’s tedd a’ párásában, és súsd addig, 
míg gondolod hogy a’ Temjeny el olvadót benne , 'az után ki 
vévén a’ tűzból , mefd két felé , ’s a’ beteg jó melegen egye 
meg. L égy  bizonyos hogy hufzon négy óra alatt, ki fakad 
a’ pleuritis, vagy egéfzlen oda lefz minden fájdalom. Ez orvof- 
ság fok végsó nyavalyákon meg - próbáltatót.

Oldal, es Ágyék fájáfról. Keferű Mondok , és keferű lélü 
Baratzh magot egyék minden nap ötót , vagy hatot sóval, és 
kenyérrel, vágj : Fekete üröm levelét e g y é k , más étekkel
egygyűt. Ez nem tíak az Á gyék fájáfról, de a’ kőről-is hafz- 
nos. pr. mind a’ kettő.

Orb ánzt ellen. Tó f él - carokni len magot, meg-kell törni ,
’s ritka fzitin meO-ízitalni , ’s ő t ,  vagy hat Tyúk-tojás fejé
re: bel- . s egy kévés tőrt Timsót belé tévén , mind 
a léig k.di.-.r.yil r .rom i, mag jól meg s irfidik , úgy kell az után 
ruhára kenni , 's flaftrom modgyára reá tenni , ’s addig rajta 
tartani , mig jól meg-fzárad , ’s tőbbfzőr-is lehet próbálni ha 
a’ fzukség kivánnya. vagy: Baratz magnak a’ bélit, Ráknak
az húsát , Timsót , Kender magot ófzve kell törni , ’s azzal 
kenni, vagy: Egy kis tifzta Tejfelt, két Tyúk-tojás fejérét,
egy kis égetlen tört Timsót temperálly ófzve, ’s azzal kennyed. 
v a g y : A ’ Fejér hátú Laput ( mellyel Marti Lapunak -is hi-
nak ) súly fü v e t , meg-kell afzalni , és aprón meg-kell törni, min- 
denikbol egy arányú mértéknyit, de ollyan légyen mint a’ Lifzt, 
sáfrányos Tejben meg-kell főzni , ’s azzal tűrhető melegen kell 
bé-m ázoki, de jó surűtskének kell lenni, vagy: A ’ Farkas
alma , akár az Eger fa Levelét, Timsót -is tévén belé, főzd-meg 
borban kenyér haj alatt , ’s azzal mofíad , levelével kőffed. 
vagy. úfd Etzetben Tojás Fejeret , és azt fodord el jól gyen
ge ruhán , azzal tfapdofd. v a g y : ivófa vízben elegyíts bű-
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dós kó virágot, avagy tfak tört és fzitált bűdós-követ ázzál 
kennyed. vagy : Éget bort , eleven kénesét. Tyúk-tojás fe
jérét habarj őfzve , ’s azzal kend. vagy : Gri/pánt egy öreg
magyaronyit , Timsót egy D iónit, Gálitz követ meg annyit , 
Temjént-is annyit törd-meg külön külön, az után két Tyük- 
tojás fejérét , egy kis jó bor etzetet, és jó kevés éget bort félt
vén reá habard - el erőiken, és abban vetvén a' tőrt porokat e- 
elgyitfd-el jól benne , ’s tollú fzáilal úgy kennyed. prob.

Orbántzos lábnak,Orvofsága. A ’ Tyúktojás fejérét ki kell venni 
és Timsót abban addig kell keverni , inig flaíbóm keménye- 
dik belőle , és aztat az után Len - ruhára kenni, sf azzal bé-ra- 
gafztani. vagy: Meleg Tehén ganéjjal kőíTék, meg-gyógyúll. pr. 
vagy: Törd - meg joH a’ Glétett, tőlts reá etzetet, és törd úgy 
egygyűt, de fém-igen sűrű, fém igen ritka ne legyen az után 
tőlts reá Fa- olajt, ismét jól őfzve törvén, kend hollyagra, s’ 
tedd az őrbántz febére (  nem kell pedig járni af lábon, na
gyobb fzűkségen kivűl, három ’s négy nap ) Ha pedig da
gadt, és febes, a' febet a’ fellyebb irtt flaílrommal ragasd, a’ 
daganatot pedig , meg törvén Etzettel a’ Glétet, tollú fzáilal 
napjában mennél többfzőr lehet kenegefd , egy hét alatt oda 
lefz , ha ollyan-is mint a’ mosár ; avagy fzent Antal Tüze 
le fz-is , m eg-gyógyu l, mert nints az a'tüzes dagadás, a’ kit ki 
nem-von.

Ortzán való Fokadékról, akár orbántztól, ’s akár hómét lé
gyen. Lég jobb Tavafzfzal a’ melly Béka nyálban a’ Tókon 
Béka Tojáfok vannak , azzal kéttfzer, ’s háromfzor dőrgőllye 
meg , bizonyolfen el-véfz. prob.

Ortzán való verefségről , ’s F&kadékokról. Erre igen jó a5 
Borkő -olaj-is , kit oleum Tartannak mondanak, vagy: A ’ Föl
di Epernek gyenge ruhán által nyom d-ki a’ levét , ’s mosd 
az Örtzádat véle , a’ belső nedvefségekből fzármazpt Ortzán. 
való fakadékok el-vefznek. Ennek vize hajtya az Arénát , és
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Catbuluft az emberből, vagy : A ’ berkő olajban, elegyíts Gö
rög fejért , és egy kevés kámfort, ’s azzal kennyed. vagy: &  
tőrt Salétromot,  és Bűdós-hóvet ó hájjal elegyitfd ófzve , 's 
vagy három eítve azzal kend b é , reggel mindenkor vízben meg 
moídván, el-véfz. Ha Orbántztól van , Lásd fellyebb. Hafznos 
gyakor kőpőlyőzélTel-is hátra vonatni.

Orr vére jár áfa ellen : V égy Sertés Ganéjt, és kétfelé hajt
ván a' tűzet (  ha frifsében , és melegen nem találhatod ) me- 
legitfd meg jól , 's kösd a’ feje lágyára , s' nyaka tfigájára. 
pr. vagy pedig gyenge rucában takarván azon ganéjt, mártfa e- 
rős bor Érzetben , tartfa az orra alatt, vagy: A ’ Gálitz ká
vét apróra m eg-tőrvén, elegyitfd-meg az orbúl ki follyt vér
rel , kösd az homlokára. Jó tfak petrefelyem lev eltel-is bé du
gni az orrát , úgy Bolha fűvel- is. v a g y : A z Hars fát égefd
meg , 's vefd fzeneftől , Js hamvaitól egy pohár etzetben , 's 
ha meg - higgad, igya - meg. pr. va g y:  A z Egér fark füvét
tórd-meg erőiben mosárban , és jó] leveíTen kösd a’ vak íze
mére, meg állittya- pr. Jó az ollyanoknak Tobákra fzoktatni-is 
magokat.

P.

PAlatzk féreg ellen. Lásd: Búdős féreg. a! B. alatt.
Pejlijról, az a z , Gugáról. M ézet, ’s Lifztet , egy almát 

hajaitól torsája nélkül , Terpentinét , Bét f i  sáfrányt , édes Tejet 
ófzve kell főzni , ’s ruhára kenni, úgy kell a’ peítifre reá ten
ni , vagy kötni, vagy : A ’ Pápa füvet afzald-meg, ’s törd
meg , és annyit mérj a’ pohárban a’ mennyi egy fejér pénzt 
meg-nyom , és Tojásban adgyák enni, eítve, ’s reggel éhom- 
ra , mikor rajta van a’ peítis. vagy  : A ’ Tormát refzeld-meg
’s vizeleteddel botsáfd-fel, kőfd a’ peítifre, ki vonnya a’ mér
gét. vagy: A z Ezer levelű fű vet, mellyet közönségeién E-
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Malu-

y ér  farknak hinak, meg - kell törni , s ki kell a' levét fatíarni , 
’s vizedet et - is kell közé tölteni , ’s egy borsólni Térj eket- is 
belé tenni , úgy kell egy kalányban bé adni. vagy r A z Ijlen 
fájának magválból egy arany nehéznit vévén , és egy néhány le- 
' veíetskéjét, ’s egy Diót hozzá , Fejér bort, Bolus Armenufi tör
jék-m eg, fzűrjék által, igya meg a’ beteg. A ’ Cyprus mag- 
vái|ak hafonlő képpen el-kéfzitvén azon ereje vagyon. NB.Ma
ga oltalmára az Embernek igen jő  : Ha nyakra valója végére 
egy néhány tfep fenyő vizet , vagy olajt önt , és azt gyakor
ta fzagollya. A ’ mellett az Udvaron , és az hazban napjába egy 
néhányfzor fenyő ágból fűit őt tfinál. Az udvaron lehet tűzben 
hánni akár mi féle marhának körmét , ’s fzarvát belé hánni. 
E ’ mellett.reggel , minek előtte az házból ki mennyen, bor e- 
tzetet végyen - bé egy kalánnyal , mellynek edénnyében légyen 
R u ta , Z sá llya , Fenyő mag. vagy : Fekete Retket kénkővel
kell m eg-törni, ’s azt ki fatfarni , és annak vizéből mint egy 
kalánayit meg-innya. vagy: V  égy egy veres Hagymát, mefd
ki fzép kereken a’ tetejét , az után a’ fzékit , és bélit vájd- 
ki , ’s három vagy négy réfzre tégy abban másfél nehézni ré
gi Terjéket , a za z : egy jó  mogyorónk ( és ha akarfz fatfarj 
belé Cytrom levet ) ’s tégy Velentzei Terpentinát-is egy ke- 
veffet hozzá, tedd reá ifmét a’ tetejét, takard-bé vizes fzőlz- 
fz e l, süsd-meg párás hamuban, ’t törd-meg mosárban, ’s tőlts 
három, vagy négy kalán bor etzetet hozzá, fatfard- ki a’ levét, 
és add-meg a’ peítifes embernek innya , ’s az után bé kell ta
karni , hogy jól izzadgyon utánna. Az hagymáját pedig fla- 
ítrom módra kösd a’ Gugára. Ezt tfeleked minden reggel.

Pokol fzókés J vagy Fakadók ellen : A ’ TJiida fát főzd-meg 
borban levelével e g yg yű t, ’s tégy belé egy kis Irós vajat, ’s 

egy kis Timsót raggafd véle. vagy : A ’ Tsuda-fi levelet tfak
magában-is fonnyazd-meg a’ tűznél, raggafd véle, meg - gyógyul. 
pr. Ha Télben élik a’ pokol kelés ,  A fzu fzilvát , vagy pedig



Malofci fzöttot meg-borfolva rakj reá. vagy: Mézet , Pono,
Legyet , jól egygyűt őfzve tőrve fltöroín módra tedd reá. 
vagy : A ’ Tyúk - tojás sárgáját torit Timsóval habard öfzye ,
azzal raggafd , ’s ha ofztán meg-fakafztya, kék fodor kápofzta 
levelével tfak meg-pőkdőfve kőffed. m eg-gyógyul vagy. A1 

pap erfzénye fűnek gyümóltsét ketté hafítván, kösd reá egy 
néhányfzor. pr. vagy : A ’ sűlly fűvet főzd-meg tifzta viz-
ben, kőid reá , de a’ levével mofsák előbb , ’s ha meg íze- 
derj efedik , temjényes fejér borral kell mofni , meg gyógyul. De 
ha-fel pattan,, fejér Irral kösd , ’s Timsós borral molfad.

Patkányok , ’s Egerek el-vefztéséroL M ézet, Kénkövet, Gá 
litz - k ő v e t, törj őfzve mosárban , és lifztet hintvén közibe , 
vefd oda az hová járnak.

Purgátióról- Más fél Arany nyomó Rhabarbarumot tőrj-meg, 
és egy kis fa héjjat-is hozzá , ’s kösd ruhában, ’s tedd egy 
mázos tfuporban , bort tőltvén re á , főzd-m eg jó l,  de félné 
forrald éppen , italban igen jó  hafznos. vagy ; A ’ Folia Sé- 
nét (  Senna Fű j  kösd ruhában,,  ’s tedd fzilva közé, főzd-meg 
keményen , ofztán fzűrd-meg , ’s törj Nád-m ézet-is belé, és 
vagy két ízem Tőrök borfot , ’s idd meg. vagy : E gy D ó
fis , az az : mérték keferű főt ( Sal amarum )  mint egyferes 
poharai italban eílve bé venni, jó purgátio. vagy : Flegmáról. 
V égy négy polturárá Folia Sénét ,  ’s két pólturára apró veres 
fzőllőt,vagdald jól őfzve egygyűt mind a' k ettő t, ’s vedd-bé, 
vagy edd-meg e ílv e , a’ Flegmát igen tifztittya. v a g y :  A ’
Borza - fa zőldgyét alá felé vakarván ( mert ha fel felé vaka
rod főllyűl hánytot j  egy éttzaka jó  poharai Borban éllezd- 
m eg, ’s reggel ki-fatfarván idd meg , hafznos fő-képpen hideg
lelésben. Hafonló képpen : Ha a’ sárfunek tokotskájában lévő 
belső magvából kilentzet, vagy tizet tfak magában , mint a’ ken
der magot meg efzel reggel. De az erős terméfzetűnek tizen 
ö tö t, vagy tizenhatot kell venni , a ló l, felyűl piirgal. vagy:
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•oTúiCt, Hutát, Sót, Borfot együvé törvén, ’s borban meg él- 
lefztvén , az ártalmas nedvefségeket a' gy: mórból ki - tifztittya, 
vagy : Egy pohár kápofzta leveti ’s annyi len olajt egygyűt
meg melegítvén idd - meg , és egy óra múlva igyál rá hideg 
vizet. De más purgátiokra fotalan meleg lene: kell innya. 
vagy : A ’ Folia Sénét más füvei főzvén , melly kevellebb lé
gyen , mint a' Fólia Séné , nád mézzel idd-meg, A Kutya 
Tej fűnél a’ tővit , vagy Gyökerét ki áfván ( mint hogy a’ 
közepén fáfs ) vond le az haját , ’s fzárazd-meg árnyékon , 
az után vefd erős etzetben hufzon négy óráig, ofztán vedd ki, 
és ifmét fzárazd-meg, ’s törd-m eg,’s fzitáld-meg, és abból ve
gyen a’ gyenge terméfzetű borban egy poltura nyomót. A z 
erőíTebb Terméfzetű. egy garas nyomót , vagy ha igen erős 
Terméfzetű, két Garas nyomot. Ha sűllytől való vér a’ bélire 
enyvezödőt vólna-is, le-rágja, ’s ki vifzi.

R.

RAgáfról: Jó ürmöt főzni etzetben , ’s melegen reá kötni á’ 
gyomrára , két ruha között, vagy: A ’ Kenyérnél felső

réfzét hajával le-fzegni , ’s a’ bélit öblödén ki-vájni , ’s tűzre 
tenni , de a1 tűzet ne erje , ’s éget borral meg - öntözni , hogy 
a5 tűzön jól bé - igya , ’s az után Gyömbérrel , Fa héjjal ’s 
tőrt fenyő maggal ( ha kaphatz )  bé hinteni, ’s jó  melegen 
a’ gyomrára kötni.

Reledéfröl. Veres Nádmézet, tőrt Sáfrányt, Tojás fzékit , 
édes lágy meleg Téjben keverni, ’s azt innya. vagy: Tyul
Tojás sárgáját ,  Náci - mézet, Cytrom levet, Lúd zfirt őfzve 
kevervén , az után forró v iz e t , egy kávés Tséfzenyit kell reá 
tölteni , ’s azon melegen innya. Ezt próbáld őttfzor , vagy 
hattfzor. vagy : Főzz fért Nádmézzel, azt igyad Eítve % ’s
reggelé
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Régi Húrotról: A ’ Fokhagymát igen aprón meg - kelTüfWl 
ni , ’s jó Borban kenyér haj alatt meg főzni, 's meg - hűlvén, 
igyék gyakran belőle, és meg fzűnteti, vagy: V égy Örvény
Gyökeret, ’s azt egy kis tifzta fzin  Mézzel keverd ófzve , ’$ 
tégy közzé tőrt fahéjjat elegyítve, Liclárium formára , ’s men
tői gyakrabban kell belőle enni. vagy : Viola gyökeret fü
veitől egy tfuporban főzz-m eg jó l ,  az után keverd őfz ve Nád
mézzel , hogy jó édes legyen , mind Gyermeknek , 's mind 
öreg Embernek igen hafznos.

Rejzkető Kézről: A ’ Fekete ürmöt törd - meg fejér Kosával egy-
g y ű t , ’s azzal kend a' kezedet,

Rettegéfrol: A ’ meíly Gyermek retteg a' Vakondoknak fzi-
vét meg-kell fzáraíztani, ’s porrá tenni, ’s egy kés hegynit meg
itatni,

Rothat vérről Ez a’ kiben vagyon, vagy : Afzfzony- állat
ban a’ Gyermek m eg-hal, A ’ Jzekfűvet főzze - meg borban , ’s 
azt igya , ki - fzijja, ’s meg - gyógittya.

Rothat ínyről , meUyet Scorbutujnak ínnak. A ’ Farkas állát 
fogával egygyűt egeid-m eg, ’s törd porrá, köziben tévén 
egy kis Timsót-is , és fzin mézzel elegyitfd, ’s egy sóprő 
fzálra gyenge ruhát tekervén ’s belé mártván , azzal kenegesd, 
három , ’s négy nap alatt meg-gyógyul, pr,

Rotbadáfról: Pdpa fü v et, Zsállyát, Isópot, Rutát, Narants
héjjat, Timsót , Alo'ét ezek közül a’ meliyiket meg-kell aprí
tani , meg - aprítván, tedd egy edényben, vefd belé a'Temjént, 
és Aloet főzd - meg kenyér haj alatt borban , ’s puha mohot 
mártván belé , kösd a’ Kothadáfra,

Rüh ellen.. Végy Dió bélt, főzd-meg ünő vajban, mikor jól 
m eg-fő a’ D ió -b é l, apríts ó bájjat belé , és vereshagymát, 's 
azzal ujjolag főzd őfzve erőffen : Az után vedd ki , ’s fzűrd
által a’ le v é t, és vefs jól meg-tőrt kénkóvet belé, 's azt ol- 
vazd el - benne , és azzal kend. pr. vagy : Vagdald őfzve az
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pyyfgyokeret apróra , Js afztafd egy éjjel téjben , az után 
a’ Tejjel egygyűt mosárban törd - meg, és ó hájban jól rántfd- 
meg , ’s ruhán által az után ki fatfarván , kend azzal kéttfzer, 
’s háromfzor tűznél , hogy jól bé igya , bizonyoíTan el - véfz. 
vagy : Elsőben Kápoj'zta lévei jó l dörgöld meg , hogy ki -ad-
gya magát; az után a’ falétromot törd-meg apróra, mint a’ 
lifztet, ’s ó hájjal egygyűt törd őfzve , ’s azzal kend tűznél 
jól bé itatván , el - véfz-. vagy: Büdös kővet ó hajjal törj
őfzve , és falétromot ; ’s tűznél azzal kend. vagy : Téjfelben
keverj tört Büdös követ, Tmsót , és Babért, azzal kend, hu- . 
fzon négy óra alatt el-véfz. vagy-. V égy egy Garasára kéne
sőt , ’s törd őfzve ó hájjal, ’s kend meg tűznél. NB. . A ’ 
ketske Rhünek pedig ( melly más orvofságokkal el nem v é fz) 
A ’ fzáraz Tehén ganéjt meg kell égetni , ’s annak az hamvá
ból j és sóból párlúgot tíinálni, ’s azzal mofni.

S.
STiáraz betegség, vagy Kórság ellen. A ’ Tsállyát, Isópot, fzedd- 

meglevelenként külön, külön, és azon módon fzárazd-meg, ’s 
törd-meg , ’s fzitáldmeg, az után egyenlő mértékben elegyitsd 
őfzve: Tizen-negyed napig pedig Ejtve, ’s reggel egy egy To- 

jáfhak a’ tetejét vedd le , és a’ fejérét ki botsátván , a’ sárgá
jában tégy az emlitet őfzve-elegyitet porból egy egy jó kés 
hegynit , ’s tedd egy kis párására , ’s egy kevéfsé melegitsd- 
meg , de úgy, hogy meg ne keményedgyék , ’s el-kevervén a’ 
porokat-is jól benne , egyfzersmind idd-meg. A z után egy 

'két Ittzés fazékban tólts más fél Ittze bort, és egy Mefz/zely 
vizet , ’s abban tégy ürmöt, ’s pápa fü v et , ’s főzd smeg jól 
kenyérhaj alatt, de ki nem kell hagyni futni ' minek utánna a’ 
Tojáft meg - iízfza , minden nap idő közben két , vagy három
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pohárral, vagy Fintsával igyék-meg belőle ) a’ Tojás bé-ve? 
tel után pedig k é t , három óráig nem kell innya ; hanem tfak 
idő közbe ) némelly eledelektől pedig tartoztatta - meg magát 
azon Tizen-négy nap alatt , úgy mint ; Tehén hufiól (  a’ le
vét meg-lehet enni ) Berbéts lufi ál , Sertér bújlól, Kápojlától, 
3s más egyébb féle eledelektől , meilyek favanyúk , fertői, pá
linkától , éget bőrtől , míg az orvofsággal éh És ha az alatt 
ki nem tifztúlna belőlle , hadgya-el egy hétig , ’s az után me- 
gént négy , vagy őt nap éllyen vele , de tovább ne , mert i- 
gen meg hizik. pr. vagy  : Igen jó a’ Szarvas nyelvű füvet
tfak magát minden más féle fü nélkül innya , négy, vagy őt 
holnap-ig , a’ meddig t. i. éfzre v é fz i, hogy aJ Tüdeje helyre 
állott , ’s akkor haddgya-el , mert igen kővér lefz ha tovább 
él vele. prob, vagy: E gy Tekenős Békát minek-utánna a’
kenyeret ki fzedik , a’ kementzében vefs - bé elevenen, Js tíl- 
náld - bé a’ fzáját , minek utánna meg dőglik, ’s meg afzik , 
mindeneitől törd őfzve mosárban , és meg fzitálván, reggel há
rom, ’s négy kés hegynit végy-bé, prob. vagy:  A 5 Zabót
hajától (  mint a’ Kását meg kell tifztitani ) Js meg - pőrgelve 
mint a’ kávét úgy innya, pr. vagy : Terpentina olajt , ’s
annyi Irós de sótalan vajat egybe elegyítvén, egy egy jó kés 
hegynit v é g y -b é , ellve, ’s reggel. A* kőrtvélly fii győngyőt- 
is jovallyák ellve , Js reggel fü Téj helyet innya. ü g y  Ta- 
vafzfzal , a’ Turbolya levettél, ketske T e jje l, fenditzével , 
vagy favóval jó  melegen való éléit - is. Jó az örvény gyökér
ről való ital-is. Jó az Isópot egy néhány fzál Rutával viz- 
ben mézzel meg -fő zn i, egyfzerre mint egy két ittzéni fazék
ban m eg-főzni, k é t, három fintsával egyfzer egyfzer ellve , 
reggel innya melegen egy ideig. pr. A ’ kik e’ nyavalyában van
nak, haragtól magokat ójják, pálinkát, Rósóliít, kávét, és Tifz- 
ta bort ne igyanak , ’s favanyó ételt távoztafsák.

Sárgaságról: A z  ollyan, nyárban minden nap a’ tfifmájá-
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rázzon Cent auri át , vagy Fold epe fü v e t , azon járjon, vagy' 
A z ollyannak vizelteiében fózz meg egy darabb tehén hűit ’s 
adgyák valamely agár kőlyóknek egy néhanyfzor, és gyakor
ta aranyas edényből igyék. vagy: A ’ vére hulló füvet főzze
meg , ’s annak a’ tevével moffa magát tététől fogva talpig. 
vagy : A z űrömnek tevét nádmézzel őfzve kell keverni , és
tiz nap egy más után egy egy nehéznit bé-venni , mind a’ 
Sárgaságot , ’s mind az' hideg-leiéit el-űzi. vagy. A ’ Nyír
fának levelét főzd-meg vizben , ’s azt igya. va g y: A ’ Fe
kete , és Fejér ürmöt > főid epe fűvel egygyút főzd-meg bor
ban , ’s ad meg innya nádmézzel, vagy : Arany fzál fonalat
hordozzon nyakában , és egy vaítag sárga Répát ki vájván , 
abból ágyék , vagy új tiízta viafzból tíinált pohárból, vagy : 
Rágd nyerfen az ürmöt gyakorta , hafznos , akár sárga . akár 
zöld , akár fekete légyen a’ Sárgaság, vág y : Az Árva Tfa-
lánt gyökerével meg-törvén , ’s Borban jól meg-főzvén ke
nyér haj alatt , az után le-fzűrvén , ’s jól ki - fatfarvan , tégy 
belé sáfrányt , ’s reggelenként jótskán abból igyék. vagy:: A’ 
melly Gyermek Sárgaságban vagyon , a’ Fejér Liliomnak virá
ga közt lévő sárgáját , meg kell fzárafztani , ’s Téjben enni 
adni. vagy: Meg - pirítván a’ kenyeret , metéld-fel kotzká-
ra j ’s hintsd-meg Gyömbérrel , Seretjén Dióval, ’s kevés Nád
mézzel, ’s öntsd-meg kevés pálinkával, egye-m eg eítve , ’s 
reggel. Ezt probállya háromfzor , vagy négyfzer , m eg-gyó
gyul. Jó a’ Sárga Gyopárt Gyökereitől fzáraftól meg - fózni , 
’s fű téj gyanánt melegen innya napjában háromfzor - is. vagy .9 

A ’ Gunár Ludat tifzta helyre zárni (  vagy Tavafzfzal a’ kis 
libákat )  ’s annak ganéjját meg-főzni , ’s tifzta ruhán által fzűr- 
ni , ’s azt innya adni. Jó az Arany vizet innya , az hol ta
lálhatni , melly főképpen a’ pénz verő házaknál vagyon.

Szahadáfról, vagy Bélnek le - erefzkedóséról. V égy egy mo
gyoróm Ártán fertés ó hájjat , fogj egy pókot , mellyet
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eróffen tőr] őfzve , az után keverd őfzve azon hajjal , 
kend-meg az Ágyékát ott az hol le ment a' bél * és tartfa 
ott 24. óráig. Ha egyfzer nem hafznál , tőbbfzör-is próbál- 
lya. Ez az orvofság a' firó Tfetfemő Gyermekeken prc De 
előbb jól fel kell nyomni, és egy ruhából tíinált labdával a’ 
kenés után oda fzoritani.

Sárról, vagy Bififiről A ’ Borza-fának gyökerét áfd ki , '* 
a’ felső haját le hánytván tifzta ruhán által fatfarják ki a’ levét, 
igya meg. Lásd: Purgatió.

Szár -tfont taréjról: A ’ Fekete Nadálynak a' fekete haját le
húzván törd - őfzve ó hájjal , ’s ruhára kenvén kőfd azzal , de 
fellyúl defzkátskákkal kell bé foglalni, vagy: Főzd -meg Téj- 
ben , ’s ruhára kenvén fbiűrom formán köíTedd véle. A ’ Te- 
temtódo füvei-is illyen formán kötheted. LáJ'd alább: Tőrés.

Száj Fai éjiről: A ’ Tárkonynak vizét kell venni , ’s azzal
möfni.

Száj ki vefzéfről: Az Isópot . Z sá llyá t, Rutát , Narants
hajat főzd-meg borban Tim só-is lévén benne , ennek vizével 
moffa , ha rothadás volna-is rajta , el-állittya. Lásd: íny rot
hadás.

Száj minden féle Dogkletefs égéről. Ha a’ kék Liliom, és Far
kas alma gyökerét egygyút Etzetben , ’s egy kevés Mézben 
meg-főzöd , ezzel ínyedet, 's Fogadat mofod, annak dógleletef- 
ségét, és fogak fájását ki-véfzi.

Szájban való ínynek, Fogaknak , Örtza Tfontnak Súlytól , 
vagy kó/zvépytől való b afog attat áfa, vagy h áborgattatásákor. Az 
Árva- tfalánt gyök eredői főzd-meg borban kenyér haj alatt egy 
jó mogyoróm Timsót - is tévén belé , melegen a' mint el-ál- 
hadd egy néhányfzor a’ levét vedd a’ fzádban, ellve , ’s reg
gel , az árva - tfalánnyal pedig kőfíed. Vagy.: Szedgy fzent
György , és Pünkösd kozott kakúk füvet , ’s fzárazd-meg ár
nyékon , ’s mikor fzúkséges télben-is; Főzd- meg borban ke-
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íí^őr haj alatta és a’ mint el - álhad ( ki ki pókvén ) kilentzfzer 
’s tizfzer: is egy más után melegen tartsd a1 fzádban , ezt kell 
tfelekedni két , három ellve , ’s reggel, pr. Jó a’ Fog fájás 
ellen-is. vagy. A ’ Fagyalfának külső haját le vakarván , a’ 
belső zöld haját főzd - meg Zsállyával , ’s Isóppal Etzetben 
vagy Borban , ’s azzal mosd ín yed et, ’s Fogadat, vagy: A ’ 
Páponya nevű fűnek a’ gyökerét fzárazd - meg, ’s törd porrá , 
’s egy darabb papírod: keny-b'é mézzel , ’s arra hintsd reá a’ 
port jó bővőn , ragazd az ortzájára , meg dagad ugyan az u- 
tánna az ortza kivűl , belől pedig meg - fakafztya , ’s a’ rúttság 
ki-megy , ’s a’ fájdalom el-múlik. Jó kőpólt-is tétetni a’ füle 
mellet a’ nyakán , ’s a’ vért el-vontatni.

Seb Gyógyitalról : A ’ veres hagymát meg kell sütni, és mi
kor annyira meg - sü l, vagy refzeld-meg , vagy pedig törd- 
meg , ’s avas fertés áll tsont zfirjával el - elegyítvén a’ febet 
kösd bé. pr. vagy : Tyuk Tojás olajjal kend-m eg, ’s ha
nagy a’ feb , és vágóitól vagyon ; ruhát tépvén azt-is mártsd 
b e lé , ’s tedd a’ febbe , ’s kösd vagy borítsd-bé más kiífebb 
Tojás olajos ruhátskában , ’s úgy kősd-bé minden nap kétfzer, 
vagy tőbfzör-is , ha kívántatik, vagy : Főzd-meg a’ Far
kas Alma levelét vízben , az után a’ vizével moffad, ’s a’ le
velével jó  melegen kőífed , két három nap , ’s tovább - is ha 
fzűkséges , ’s e’ mellet porúl-is hintheti véle a’ febet, de fő
ve-is  mindenkor legyen kéfzen , de mindenkor elébb a’ leve- 
vei meg kell melegen aiofni , ’s úgy hinteni a’ porával, ha vad 
hús lefz-is benne, ki v é fz , ’s meg gyógyúl. Jó Tolvaj feb 
fűvel-is kötni, úgy lágy meleg viafzfzal , lágy meleg sárga 
tőknek az húsával, és téjbe főt Fejér mályva gyökerével, ’st. 
i. Lásd : ír. Láb.

Sebből a’ Férget vefzteni : A ’ Tengeri Baratzk-fa levelét
törd-meg jól , és annak ki fatfart levét botsásd belé.

Szem víjzketege ellen. A ’ fzent János Fűvét mikor virágos
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főzd-ineg eróílen vízben , moííiid gyakorta , el áll
Szemen való Árpáról. E gy kis ruhát pipats vízben kell már

tani, ’s reá kötni.
Szem Wájáfról Ha Hályog vagyon-is rajta : A 1 Tyúk to

páit tedd igen erős Etzetben mind hajaitól, ’s hadd állyon 
benne harmad napig , és le - olvadván a' kemény haja róla, az 
után fzárazd-meg tifzta ruhában , és lyúkazd-meg egy Tővel 
a’ Tojás hártyáját , és a5 melly víz ki-jón belőle, erezd a’ íze
mében vagy háromfzor. va g y : a’ közönséges Szem fájáfról. 
V égy fél Árkus tifzta papiroít, ’s négyrét őfzve hajtván mártsd 
tifzta vizben , ’s kösd tifzta ruhával a’ fzemedre gyengyén , 
’s ha meg-ízárad, anyifzor a’ mennyifzer ujjitfad. vagy: A ’
Rófa vizet egy póiturára Romai Gálitz k ő vel, ’s egy kevés 
tőrt nádmézzel elegyítsd őfzve, ’s azt gyakran erezd üzemed
ben. vagy: Vedd a’ Menyhalnak a’ májját , és azt egy ű-
vegben bé zárván eróffen , tedd a’ nap - fényre ablakban, hadd 
élledgyen , és midőn levet erefzt, kenegesd azzal, ha hályog 
lefz-is rajta meg-gyógyul, vagy: Egy mefzfzely Rófa víz
ben tőrve tégy két póiturára Romai Gálitz - kővet, és két pól- 
turára kámfort törve , és azzal kennyed , belé - is erefztvén. 
vagy : Két , vagy három frifs Tyúk tojáíl meg kell sütni
keményen , az után vágd hofzára ketté mindehiket a’ fzékit ki 
vetvén , hintsd nádmézzel mindeniket só helyet , három vagy 
négy tfep Rófa vizet-is botsátván rakd egy másra le forgat
va , ’s a’ melly víz jón belőle , azt tfeppenként botsásd a’ 
üzemedben , ’s a’ Tojáíl pedig fő képpen étzakára kösd a’ fze
medre. Jó B. Afzfzpny Méntájával-is rakni, vagy: A ’ Tini- 
sót tőrve Tyúk tojás fejérével, ’s zöld petrefelyem levéllel e- 
legyitsd jól egybe , és azt flaítrom modgyára kend len ruhá kö
zé , kösd a’ fzemedre , ’s ha meg-fzárad ujjitsd gyakorta.

Ezek-is lafznofok. A ’ Rófa virágon lévő harmatot ha ki egy 
tifzta tollal le -fzed i, és meg g y ű jti, ’s tfeppenként a5 ízemé-
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jg^kíf , minden némű fzem fajait 3 és folyáíl meg - gyógyít, 
ÓSzemen való Vérről, mikor el-fogja „ és majd hályog eresz

kedik reá : A  Borza-fának virágát , vagy ért gyűmőltsét,
meleg vízben kell tenni , 's ott meg éllefzteni , ’s azzal kö
tni. pr. vagy: A ’ Tyúk tojás fejérét ki vévén tégy belé i-
gen apróra tőit Timsót , ’s azt őfzve kevervén , ’s ruhátská- 
ra kenvén , kösd- a’ fzemedre. vagy: Öregen meg - sütvén a’
To/ájl , hofzfzára közepén hafítván , ’s a’, fzékit kivetvén, Tim- 
sóval meg-sózván, kösd a' ízemére, vagy ha a’ vér úgy el 
fogta , hogy Hályog-is kezd rajta erefzkedni: A ’ Nádmézet törd 
meg , ’s fzitáld-meg, Js aprónként háromfzor-is napjában hintsd 
a’ izemében kevefenként , mint a’ vértöl meg-tifztittya; mint 
az Hályogot le hgílttya. vagy : A ’ Romai Gálitz-kővet lifzt-
láng modgyára törd meg , ’s egy kis ruha véget nyálazz meg, 
’s mártsd a tőrt Gálitz kő porban , és a’ fzemed bőrét kivúl4 
’s belől azzal kend. pr.

Szem Verejségéről Egy , két Gerezd Foghagymát ronts ,
Vagy utőges - meg , ’s a’ levét az újjodra vévén , vagy az új- 
iod hozzá dörgölvén kend-meg egy néhányfzor kivúl a’ fzemed 
bőrét alól , ’s fellyűl.

Szem Könyv ezéj'r ó l , ’s Folyásáról: Szedgy Rófa bimbót a*
ki még ki nem nyilt , ’s azt egy tifzta új Tfuporban tedd 
meg - tifztitva , és tőlts rá fzép folyó vizet , ’s fedővel bé- 
fedvén addig főzd jól erőiben , mig a’ leve jó sűrű lefz , az 
után meg-hűlvén, és meg-fzálván , a’ ízemében kell ereízteni, 
minden nép háromfzor.

Szemen való Flúxújról, mellyet Orhántznak hinak: Végy kö
mény magot , ’s azt törd-meg erőiben , az után egy Tyúk to~ 
fájnak a’ fejérét ki vévén belé kell tenni , ’s jól őfzve kever
ni , és egy kis gyenge ruhátskát gyakran belé mártani, a’ íze
mére kötni, vagy : A ’ kapor gyökeret törd-meg j ó l ,  mig
leves lefz, és két gyenge ruha közt kösd a’ ízemére, vagy:

Vedd



Tedd levét a’ kökény gyűmóltsének , és meg - tifztitvüff 
kis ruhátskát kell belé mártani , ’s azzal kötni.

Szemnél bévségéről: Végy kerti kapor gyökeret, ’s addig
mig leve erefzkedik , ’s azt kend egy ruhára , ’s kösd a' íze
mére. ■

Szem homályofságáréi. Végy Rozmarint levelet, ’s tórd-meg 
igen jól , mig leve erefzkedik , azon levét pedig timporáld 
igen íz ép fzin Mézzel de kévédéi, és igy egy kévédét erefz 
a’ ízemében egy-néhányfzor. vagy : Minek előtte a' nap fel
jöjjön, és harmatos; fzedgy vére hulló fűnek a’ levelét, ’s erői
ken törd-m eg, és a’ levét ki nyomván gyújtsd-meg , ’s tedd 
egy tifzta mázos tfuporban, ’s mind addig kell főzni , mig e- 
géfzlen fel-hánnya az habját, Js mikorfzépen in eg - tifztúi, ab
ból a’ vizböl minden nap kéttfzer a’ ízemében kell erefzteni , 
’s meg-gyógyul, vagy : Vedd a’ Fodor-ménta levelét, ’s jól
meg - törvén , ’s levét ki fatfarván a’ ízemében kell napjában 
egy néhányfzor erefzteni.

Szemet ha vakiinek meg-útik , meg dagad , és tfal meg nem. 
valid. Akkor fzedgyen apró Bojtorján levelét , Tyúlmon fe
jérével tőrje őfzve , ’s azzal köde. vagy : A ’ Betonila nevű
fűnek a’ levelét tőrje meg , és tifzta ruhára fladrom modgyá- 
ra kell teríteni, ’s reá kötni meg - gyógyul.

Szemerem Teji Dagadásáról. Végy E tzetet, Árpa lifztet , 
és Bárány ganéjt, főzd-meg erődén, ’s kőded jó melegen, pr.

Szél Kóliláról Anis mag olajt Rófa vizben, vagy'Gyöngy 
virág vizben kell venni, ’s innya. vagy  : A ’ Nyúlnak Ha-
marját, az az .- hátúlsó lábán való , horgafságan lévő kis tfon- 
totskát fzárazd-meg , ’s törd porrá, ’s ad bé innya. Láfd : 
Kólila.

Szépiáról: A ’ Földi Tolót tőrd-meg ,  ’s vizzel elegyitsd őfz
v e , ’s mosd az ortzádat véle három nap. vagy: Törj ve
res Hagymát ) és a’ Tyúk-tojás fejérét elegyitsd etzettel őfz
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Ifezal kennyed. vagy: A ’ Bogét* Mrónak levele odvá\
íban a’ melly viz van , azzal moíTad.

Sérv éjről, vagy Séréfről: A ’ Fa - olajt, Eget' bort , Sót ,
és Tyúk-tojás fej erét főzd egyb e, az után hadd meg-hűlni s 
és a’ tűznél , mint egy írrel kend magadat véle vagy három- 
fzor. vagy : A ’ Zabot főzd-meg erőiken, az után tőrd-meg
ó hájban, kösd a’ sérvéire, vagy: A ’ Fekete Nadálly fűnek
a’ gyökerét tőrd-meg , ’s főzd-meg édes Téjben , ’s ruhára 
tévén melegen a’ mint el - tűrheti kösd rá. vagy : A ’ Len
pogátsát tőrd-meg apróra , ’s gyúrd őfzve ó hájjal , ’s per
geld-meg ferpenyőbe ,  az után két ruha közt , olly melegen 
a’ mint el-álhattya kösd a’ sérvéire, vagy : Végy Sáfrányt,
Éget bort , Rója vizet , Földi Tokot, ezeket egyben kell ele
gyíteni , ’s ezzel kötni, vagy : Szép új vajat egy kalánnyal,
annyi M ézet, annyi Fa-olajt, annyi erős söprő Eget bort te
gyenek egy tifzta mázos ferpenyőbe , melegittsék jól őfzve , 
kennyék meg a’ tűz előtt meleg helyen, vagy: Veres hagy
mát főzz Len olajba és Mézben , mig péppé léfzen , az után 
kend ruhára , kőífed véle , ’s ha meg - hűl megint tégy mail. 
vagy : A ’ Farkas alma fűnek gyűmőltsét főzd-meg borban ,
igyad reggelenként , alól ki vifzi a’ rofz nedvefséget. vagy: 
Lég-alább eíztendőben háromfzor, Tavafzjzal, Nyár középben, 
és Ofzfzel egy egy újnyi hofzú Fekete Nadályt a’ fekete hajá
tól meg - tifztitván , egyél m eg, abban az Eíztendőben ment 
léfzel tőle.

Sérvéjről melly az Embernek Lépe tápján vagyon : A ’ Földi 
Tőkőt meg kell mofni , apprón meg - metélni , fél marokkal 
egy tfuporbau tenni, egy mefzfzely Fa-olajt reá tölteni , ’s 
téfztával be-kent fedővel bé-tímálni, ’s az tűzhöz tenni, lá
gyan akkor más Tsuporban tégy a’ tűzhöz annyi tifzta vizet 
mennyi volt a’ Fa-olaj , és addig főzd, mig a’ viznek harma
da el-fő , mert akkorra fő meg a’ Földi T ő k -is  a’ fa olajba.

Az u-



Az után vedd‘ ki a’ tűztól , ’s hadd fedve migmeg 
tán fel bontván mikor az Hóidnak utolsó negyede k ezd őd d el 
akkor kell a’ sérvéit három Holnapnak utolsó fertállyá kezde
tén kenni.

Siket efs égről: Az Etzetet, s' Afzfzony Tejet egyelitsd ófz- 
ve , ’s erezd a5 fülében, vagy: Vedd a’ Nyúl Epéjét . ’s a- 
hoz tifzta Mézet kell tenni annyit , a’ mennyi a’ Nyúl Epéje, 
’s ezt őfzve kevervén gyenge melegen kell a’ Fülébe tölteni, 
hétfzer , ’s nyoltzfzor. vagy: A ’ Ketske Tejet töltsd ketske
ízarvában , ’s tedd a’ Nap-fényre tized napig, ’s az után me
legítsd-meg , ’s botsásd a’ Fűiében. Lásd: nehéz hallás.

Szív Fájáfról Pipats vizet kell innya adni. vagy : A ’
Zsállyát meg kell főzni borban , ’s annak levét igya ,  a* zsál- 
lyával pedig melegen kófsék a’ fzive iránt. Jó a' Fekete Tfe- 
refznye vízben Alkórmöít tenni , ’s egy hétig eítve, ’s reggel 
véle élni. Jó tfak akkor mikor reá jón egy kalán jó erős bor 
etzetet meg-innya..

Szívre való Nyilallájról: A ’ Vad kannak a’ Fogát törd
porrá ,  és mint egy két két pénz nyomót egyfzer egyfzer 
adgy-bé néki innya meleg borban. Lásd: Nyilaüás.

Szív  Dohogáfról ; Az Afzfzú Méh - füvet Bobran főzzék ■ 
m eg, kófsék a5 fzive iránt.

Szív Fogá/ról: Á ’ Tfukának Fogát törd ~ meg , s fzitáld-
meg, fpinárd vízben add bé.

Szív  Rettegefról A r T ö lgy  fa Gyöngy levelét, ’s Magvát 
törjék öfzve , Borban, vagy Etzetben adgyák innya..

Szónak TifztúlásáróL Rutát, Zsállyát, Köményt,  Isápot törj 
e g y b e é s  melegen R eggel,, ’s Eítve igyad..

Sőmórőgről: A ’ Liliomnak gyökerét főzd - meg erőiken etzet
ben , ’s azzal kennyed. vagy. Főzd-meg vízben a’ D ió -fa  
levelet, Timsót - is tévén belé , azzal moífad , ’s raggallad. 
vagy A ’ gyenge ruhát új fzappannal jól meg kenvén , ’s pá-
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^ n m eg - ónló zvén azzal köíTed. vagy:  Gyenge Gyerme
keken jó tfak T ölgy  avagy Tser-fa gyenge Gubájának fuccuf- 
sával, az a z : levével dörgölni.

Szór Féreg ellen : A ’ Varádits kórót afzald-meg , ’s tőrd-
meg, ’s annak a’ porával hintfed, ki tifztittya.

Sugorodot Inakról : Az ökör Fark kórót fózd-meg vizben,
fórődgy benne, ’s annál jobb ha nyirfa levele-is benne , ’s 
az után egygyűt véle kötöd.

Sülig ellen : A ’ Sűlynek fok helyen van féfzke az Ember
Teliében , mert némellynek van az orrában ; néha hafogattya 
ínyét , és ortza tfontyait, némellyeknek a' mellyében; honnan 
feli adgya magát a’ Torokban-is : némellykor az Alfelében ; 
hói vagy vakon van , vagy vérrel foly : némeliy embernek
pedig karjait , láb fzárait febbel ki hannya. Azért

Elsőbben: A ’ kinek az orrában van a’ sully; Az Árva-Tfa-
lánt fedél alat árnyékban meg - fzáraztván , meg-törvén, ’s fzi- 
tálván , tégy harmad réfzni Tobákot közibe , ’s egy kevés ő- 
kőr fark kórónak a’ virágját-is , meg-törve, ’s fzitálvá, ’s azt 
fzijja. Es ha febes az orr , előbb meg kell gyógyítani 5 vagy 
kékkóves Téjfellel , vagy GrifpányolTal, tévén két , ’s hárorrt 
tfep fa olajt-is a’ Téjfelben. vagy : Szedgy Gólya orrú Fü
vet , és azt , ha az orrban van , meg -fzáraztván , ’s törvén 
Tobák gyanánt fzijja , vagy Tobák közt , ha pedig a’ Melly- 
ben van , meg - főzvén Ellve , ’s Heggel Fű téj helyet ihattya. 
Máfodfzor. A ’ kinek Fogát , Fejet , Ortza Tfontyát járja , 
az Arva-tfalánt ökör farkat, Farkas Alma levelét főzze-m eg 
vizben vagy borban , ’s Feje bé takarva pároltakba magát , fzá- 
jában-is vévén moshattya véle. vagy : A ’ Farkas Nyil fű
nek főzd - meg a’ gyökerét borban kenyér haj alat , ’s azzal 
óblőgefd belől a’ fzádot , kivűl a’ mint el - álhatod kőíTed. Illy 
formán élbetfz sz Árva tfalánnyal , és Tfitsóka gyökerével-is. 
vagy : A ’ Tengeri Baratzk magot egy néhányat meg törvén,
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Js eleven fzénre vetvén fzáját fel tátván fűílőllye , 
ruhával fejét. Harmadfzor. A ’ kinek a' Mellyében vagyon 
Súlly , ’s nehezen lélegzel ; sőtt fojtogattya : A 5 Fekete T/h*
Ián gyökerét rágja nyerfen , ’s egye , vagy fzárazon meg-tör
vén kenyérre hintfe , úgy e g y e , vagy Btelben-is úgy mint le
vesben eheti, vagy \ A ’ Keményétőt törd-meg , ’s fzitáld- 
meg , ’s Etzetben gyúrd-meg , egy kis tőrt borfot-tévén be
lé tfmálly appró pogátsát belőlle , és süsd-meg a’ Tűzhelyen* 
’s Eüve * ’s .Reggel add enni. vagj>: A ’ Pap Erfzénye nevű,
fűnek gyümőltséböl egyél m eg, két nap hatot * ki fzakadoz be
lőled. jó  pálinkában a Keferű Gombát-is innya. vagy : Az 
igen régi fajtot ferpenyöben fózd - meg * azt egye. Negyedfzer. 
Ha az Alfelén jár : A ’ konkolyt kell meg fzedni mig fél e-
réjében vagyon , az az: helyre nem érik * és meg kell törni * 
azzal bé-hinteni , elsőbben e fz i, de azután nem. vagy: Á r
va-Tfalán porával kell hinteni , Jobbnak tartyák pedig, a’ kit 
Pünkösd napján harmaton Nap fel-kelet előtt ízednek , ’s ár
nyékon meg-fzáraztanak. vagy : E gy új mázos Fazékban tőlts
inás fél ittzeni tejet , ’s tégy belé egy marok fzárától meg-tifz- 
titott Turbulyát , és egy kitíinnyé hadd le főni, az után ki- 
vévén a’ Turbulyából egy kevefet tégy a’ Súllyre melegen , 
és valamenyifzer meg hűl , mindgyárt máíTal kell újjifani. 
vagy : ha Dagadájfal van : Midón -.Sertéít ölnek, vegyék-ki
a’ T só k jé t, ’s tegyék e l,  ’s mikor fzűkséges, jól dőrgőllyék- 
meg véle , el-múlik, vagy : A ’ Momordikát afzald-m eg, ha
kivűl, hintsd -bé véle. Hafonló hafzna vagyon a'Pap Erfzénye 
gyűmőltsének. Hafonló ereje van a’ Borza - fa levelének - is 
mint az Árva Tsalánnak , azért főzd - meg egygyút az Árva 
Tíalánnyal , ’s moffad a’ levével: vagy megy fzáraztva, ’s tör
ve , hintfed véle. vagy: A ’ sárga Baratzk - fa magot minde
neitől törd ofzve , és fűit öld véle lyukas izéken.

Súly, és. Vér-menés ebien: A ’ Bárfony virágot borban bé-kell
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inig jól meg vereíTedik , háromfzor napjában, azt kell 
í̂n'nya , és mofatlan fót kásával az hasát kötni. Ótődfzör. Ha 
kivul karját ,  lába ízárát &c. ki hánnya ; Szűz mezítelen kell 
vetkeztetni , ’s kádban fzéketskére ültetni , ’s fellyűl minde
néit jól bé takarni , és mint egy árpa ízem egyfzer , egyfzer, 
annyi Tzinóbert vévén , minden nap kétfzer ellve , ’s reggel 
fűítólni , tizenkét vagy tizen négy napig. A ’ fzájában minden
kor vizet tartfon a’ fűílőlés alatt, és azok alatt, a5 napok alatt, 
femmi némű eledelt , még kenyeret-is sóikat ne egyék, hanem 
tfak Molnár pogátsát.

Meüyben való Súlyról, Száraz Kórságról, Fúttadozáfról, Tu
dó Rothadá/ról, és a’ melleinek egyébb fogyatkozásról, ’s Fáj dói
méról. A ’ Száraz Jzarvas nyelvű fűnek , Veronikának, Betóni- 
kának , Tűdó fűnek, Zsályának , Örvény gyökérnek végy há
rom három lót porát külön , külön , kiket őfzve elegyítvén 
tégy hozzá két lót apró Fügét, egy lót Terpentina allyát, 's 
tedd egy Itze Mézben jól el kevervén , ’s főzd a’ Tűznél az 
első fel forráfa után még egy fertálig , az után ellve , ’s reg
gel , vagy tőbbfzőr-is idő közben egy egy kés hegynit végy 
bé, tapafztalt valóságos orvofság, ’s igen hafznos.

SziimóltfröL A ’ Féfzekben való Egeret fzakazd ketté , és 
ellve a' vérivel kend meg , virattig el-véfz. vagy: A ’ frifs
ófztóvér Tehén hűli , hajítsd ketté , ’s tedd erős etzetben hu- 
fzon négy óráig , az után kösd rá , ’s hadd rajta kötve egy 
nap , ’s egy étzaka. vagy : Vakondak vérével kend meg ,
próbált orvofságok,

T .

TAlyogról: Len magot kell édes tejben meg-főzni , ’s pa
pírokra kenni, ’s azzal raggatni , el ofzlik. vagy: Az

őkőr fark fűvet meg - kell afzalni, és egy mosárban Alabáítrom
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övei egybe kell törni, ’s Mézzel őfzve főzni, 
ni , vagy el-ofzlik , vagy meg-gyógyul, vagy: Fejér
va tővét. Szappant, Veres hagymát, M ézet, Len pogátsát 
ben meg-kell főzni , ’s ezzel kötni, vagy : A* Napra for
gónak magvát meg-tőrvén fózd-meg édes Tejben el - ofzlattya.

Talp Fáj afroi , ’s fel - Tőréfröl. FriíT kápofzta levelet köís 
reá, igen jó. vagy*. A ’ Dohányt Borban Timsóvai főzd-meg, 
’s étzakára kösd reá. Jó egy Fazék vizet forralni, egy marok 
sót , és két, vagy" három marok hamut belé vetn i, ellve, ’s 
reggel Désában tőítvén , vagy két hétig abban áfztatni, a' Teli
ből akár melly nyavalyát le - von.

Térdben való Tfomoról , ’s abból fzármazó Innak fugoródásá- 
ró l: A ’.N yir-fa levelét meg-főzvén vizben , töltsd egy e-
dényben , és bé takarva párgoid egy néhányfzor, midőn pe
dig annyira meg hűl, moííad a’ levével , ’s a’ levelével pedig 
kőffed.

Tefl el- Szakadáfról : A 1 L ó kontzban a' mennyi velő va
gyon, vedd ki , és ó hájjal, ’s kigyó hagymával főzd jól oíz- 
ve , ’s az után meg - fzűrvén , azzel kend.

Tetves , és ferkés Főről, vagy Hajról. A ’ Lúgban tégy egy 
’s két marok Bárány-ürmöt , el-véfz ha kéttfzer , vagy há- 
romfzor meg mofod. NB. Jó a’ kigyó lyukban önteni for
rón, ez hol bé jár az Házban, vagy : T égy egy kevés vaj
ba kénesőt , és el - elegyítvén kend meg , ki kell vefzni.

Terméfrol. Ha Űj Termés van a’ ízemben Himlőtől , vagy 
egyébtől , az új Tojáíl zfarátnakban súsd - meg öregen, és 
ki vetvén a’ izékét , tőrt Timsóvai hintsd-meg, egy öblös 
Tányérra egymáfra rakván; a’ melly levet erefzt, azt gyakran 
botsásd a’ ízemben.

Torok Fájáfról. Az Ebnek Fejér Gannéjját { Album Gr<z- 
*-cumj fzárazd-meg, ’s törd-meg, fzitáld-meg, ’s Mézben főzd- 
meg keménnyen , ’s tégy tőrt ízegfúvet-is belé , az után tfi-
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Lomot belólle , tedd a’ Torkára (  NB. Ezt Nemei-' 
kés-kegyen vévén, efzik - is ) vagy: A ’ Fejér Mályva

gyökerét, és Len-magot főzd-meg Téjben, azzal kösd. vagy: 
A ’ Fejér Mállyvának a’ gyökerét törd őfzve fejfze fokkal , s’ 
ka belöl fá j, édes Téjben fózd-m eg, ’s azzal kosi napjában 
kéttfzer , ’s háromfzor egy nékány - nap. vagy : A ’ Ké
ménybe lakó Fetskének Féfzkét öntsd - meg forró vizzel , 
’s kösd olly melegen reá , a' mint el-álhattya ( Ezt Némel- 
lyek Téjjel-is forrózzák ) vagy : A ’ Rontó fűvet óntsd-
meg forró vizzel , és le-fzürvén a’ vizet róla, tégy belé egy 
kis vajat, mind dagadását, mind fájdalmát ki húzza.

Toroknak , Szájnak , vagy Orrnak belől ki - J'ebesüUfe ellen : 
V égy Fagyai-fa, és Vád alma levelét, főzd -meg jól , az után 
a’ levét le- fzűrvén elegyitsd Timsoval, ’s azzal öblögesd.

Torokban támadt kelés ellen. A ’ kinek Torkában kivül kelés 
akar lenni , ’s ki nem akar fakadni , a’ Fejér Liliom gyökerét 
meg kell sütni apróra metélni, is egy hafonló-képpen lágyan 
meg sült veres hagymával egyben tenni , az után Ros lifztet 
elegyítvén belé, egy kis bort reá tölteni , ’s úgy meg főzni 
mint a’ pépet , tévén belé egy kis sáfrányt-is , az után fla- 
ílrom modgyára a’ Torkára kötni, el-ofzlattya , vagy ka ki
keli fakadni , ki - fakafztya.

Torok Dagadájról. A ’ Fetske Féfzket meg kell törni , az 
után jól meg tőrt len magot , ’s egy kevés töretlen sáfrányt 
Téjben meg-főzni , ’s egy néhányfzor a’ Torkára jó melegen 
kötni.

Torok Dagadájról. A ’ kit meg-akarnak fakafztani. Az édes 
Tejet meg-kell forralni , ’s Szék-fűnek a’ virágát meg - roa- 
tfolva , és egy darab kenyér belet meg - morfolva belé tenni , 
’s újra meg-főzni , és mikor az jól m eg-fő, egy darab ó nyúl 
bájját kell belé vetni , ’s azzal - is főzn i, és az után ruhára 
kenni, úgy az ember Torkára kötni.

Torok



lovak Gyék'ellen. Az Árva-Tfalánt forró vízzel 
és két ruha közt a’ mint el - tűrheti kösd reá. vagy : Veda 
bős Lónak a’ Ganéját , tégy hozzá egy kevés hájjat, melegitscp 
meg tifzta fazékban , ’s jó melegen kösd reá. vagy : Vedd az Eb 
Fejér Ganéját, és korpát főzd - meg mézzel, ’s azzal kösd. vagy: 
A ’ Bogáts kóróban a’ melly férgek vannak, törd őfzve hájjal, az
zal kend. vagy : A' Sertés Ganéjt, ’s Foghagymát törj őfzve , 
azzal kösd, meg-gyógyul. vagy: A 'L en  magot törd-meg, és 
Irós vajban főzd-m eg, ’s azzal kösd, meg-gyógyul.

Tókó/s égről. Polyvát főzzenek vizben, kőísék reá. vagy : A' 
T'ekenős béka Tojását rántsd-meg vajban, rátotta módra,azt e- 
gye. pr. vagy : Annak meg - dagadásáról a’ petrefelyem levelét 
főzd-meg le jb e n , melegen kőífed véle. Lásd. B.

Tort Tfontról. Az Ebnek a’ Tfontyát törd - meg, ’s fzitáld-meg, 
és a’ törött Tfontot hintsd-meg véle , és fellyül viafzfzos vá
szonnal kősd-bé meg-forrad. pr.

Túrról. A ’ Fekete Nadály feketéjét le hányván törd-meg fej- 
fze fokkal a’ Fejérét, ’s azzal rakjad, meg-gyógyúl, ki fém újjúl. 
pr. vagy: Négy Óreg Tfigát égefs - meg erőiken, azzal hintfed 
a’ febet. vagy : Az Apró Bajtorjánt , és hóit Ember Tfontyát 
meg-kell afzalni, ’s törni, fzitálni, azzal hinteni. Lásd: L.

Torkon nőt Gelyváról. Törd-meg az oltatlan Mefzet apróra, 
’s tifzta fzin Mézben, jó sűrűn kend ruhára, ’s néha, néha Et- 
tzakára köffed véle. P. P. D. Lásd: G.

Tűdó Rothadá/ról. A ’ Tormát refzeld-meg , ’s elegyítsd, tifzta 
fzin Mézben, ’s reggelenként éhomra kés hegyén , mint egy kis
ded D ió, végy bé. vagy: Vedd vizét a’ Fejér Ürömnek, ’s é- 
defitsd-meg Nád -mézzel, tiz nap egy más után éllyen ezzel, ’s 
igya, meg-gyógyúl.

U. V.
\ jAgáfről. A ’ Vágáít sóval kell bé-nyomni kéttfzer, _ s három- 

fzor, az után ruhát égetni,’s annak hamvával hinteni,’s kötni. 
pr. Lásd: alább’. K Vak



níorómrol. Vedd a’ kék kőkőrts füvet mind virágoítól, 's 
-meg egy kevéfsé, ’s kösd reá , és állyon rajta egy éjjel , 

más nap köfs viafzfzat reá, meg-gyógyul, vagy : A’ Tfigát tőrd- 
meg hajában , ’s kösd reá.Varas Ortzáról. A’ melly Gyermeknek pattogó var, vagy e- 
gyébb féle varak vannak az Ortzáján , Fenyő fzúrkot, Bárány 
Fagygyút, és viafzfzat Etzettel őfzve kell ólvafztani, ’s azzal kenni.Ver AÚitá/ról. Ha p. o. febbűl árad : hamarjában vizelly a’ 
kefzkenöre, vagy valami gyenge ruhára, ’s nyomd - bé véle , és 
kösd reá. vagy. A’ Szűr darabot égefd-meg, ’s tfmáld erős E- 
tzetbe, Gáliéit - is tévén belé, ’s azzal molíad. vagy: Vedd a’ 
Pöffeteget, VN yúl lábának a’ fzőrit, és a’ Tfalánt porrá törvén 
egygyüt meg-kell erős Érzetben főzn i, ’s a’ fővés után vefs Gá- 
litzkövet belé, és mennél melegebben kőfd-bé véle. vagy : Az 
Egér Fark fűvet, törd őfzve ó hájjal, ’s kösd reá. Jó a‘ Tfizma 
fzárról vakart móhval -is bé kötni. De az ó hájjal őfzve tőrt £- 
gér Fark a' febet-is hamar meg-gyógyitta. vagy : Meleg borral, 
akár söprő Eget borral öntözd-meg a' ruhát,kösd reá, azonnal 
meg-állittya.Vér hány afroi, ’s Orr vére jaráfrói. Ruhában kösd a’ nyaká
ban a1 L ó Ganéjt, ’s gyakran azt fzagollya , el - állittya.

Vágájról. A ’ Fejér Liliom levelét ízed-meg egy bőv fzájú ű- 
vegben, ’s tőlts reá Fa-olajt , ’s tedd a’ nap fényre , hogy él- 
lendgyék - meg, ’s mikor kívántatik az olajjával kend , ’s a’ leve
lével rakjad, VkőíTed.Vér Hajról. A 5 melly Nyálat Martiusban Agarakkal ölnek, ti- 
fzta ruhát darabokra hafogatván keverd a’ vérében, a’ vért mind 
benne hagyván, ’s meg-fzárafztván, mikor fzűkség, egy , egy 
darabot edényben tévén, arról kell innya. vagy: A ’ Tormentetta 
fűnek gyökerét meg-fzáraztván (nyerfen rágni-is , és le nyelni 
hafznos j) törd porrá , Js egy , egy kés hegynit kalányban té
vén tőlts rá bort vagy pálinkát, vagy vizet , ’s keverd - e l , és 
idd meg kéttfzer, ’s háromfzor; bizonyos orvofság, ’s annál jobb
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még-is , ha tort Dióbél hártyával elegyíted, vagy 
tojás fzékét rántsd-meg Fa olajban , és tőrt fzeretfen 
hintsd-meg, ad meg enni kéttfzer, 's háromfzor. vagy: Való 
a’ vagy refzeld-meg a' Fekete Retket, *s gyúrd ófzve fzappannal 
és mézzel , ’s kösd a’ köldökére , és hordozza harmad napig. 
vagy : A ’ ports Fűvet, meg - ízáraztván (  de meg ne pergeled* 
gyék ) ’s meg - törvén , egy kevés égetet Alabáftromot - is jól 
meg-törve minta’ L ifz t , köziben elegyítvén, ételbén , ’s italban 
jó sűrűn végye. próbált orvofság. vagy : A’ ports füvet mézben 
meg kell rántani, ’s egy kevés vajat-is, vetvén belé, azt kell a’ 
köldökére kötni, vagy: A ’ Dióbélt főzd-meg Mézben, azt add 
enni éhomra. va g y : A ’ kőiéit ki kell pattogtatni ferpenyőben , 
vagy más edényben , ’s porrá törvén, egy egy jó kés hegynit 
Borban vagy pálinkában, vagy Téjben bé- venni hafznos. vagy : 
A’ Nyúlnak az Állát porrá kell égetni, e g y , egy kés hegynit egy, 
egy kalán Borban, vagy Etzetben éhomra bé kell adni. vagy: A ’ 
kökény Fának a’ gyökerét fzárazd-meg , ’s törd porrá , add in- 
nya , ha egyfzer nem hafznál, tőbbfzór-is. v a g y : Végy három, 
vagy négy fris Tyúk tojás fejérét, és azt jó eróífen őfzve habar
ván, végy ifmét annyi sóprö Eget bort a’ mennyi a’ Tyúktojás 
fejére egygyűt, és ujj onnan ófzve kevervén eróífen , abból ve
gyen minden nap három kalánnyal, Reggel, Délben, Eílve. pr. 
vagy. Az Uti-fünek a’ magvát meg kell törni, ’s hig Tyúk-tojás
ban azt gyakran innya. A ’ levelét pedig főzzék-meg vizben egy 
kalány Árpával, és fzomjúságtól azt igya a’ beteg. Jó a’ Mákot 
Mézben meg-pergelni, ’s azt enni. vagy: A ’ főtt Lentsét vala
mennyire törjék-meg, ’s keverjék egy kevés Mézben (  lév nél
kül kell meg - törni) azt egye.

Vér keléjről, és Emlő meg -kővefedéséről, ‘s Dag adás ár ól: Végy 
ó hájjat, Irós vajat, Bárány fagygyút, Szúrkot,'s Viafzfzat egy 
formán temperálva olvafztafsék őfzve , ’s vékony ruhán által fzúr- 
vén flaítrom formán kennyék ruhára, ’s azzal raggafság, bizo
nyos orvofság. És ha a’ völgyét ( minek utánna meg - fakafztya )

K 2 ki-



tfak azzal kell kötni, be - is gyogyittya. 
fr Okádáfról. A ’ Retket tifztitfd-meg fzépen, ’s refzeld-meg 

$  mézben add enni. vagy: Végy Etzetet, tört Gyömbért, ’s egy 
kis M ézet, add meg innya egyfzer egyfzer annyit , a’ mennyi 
egy Dió-hajban fér.

Vér Póker ellen : A ’ Centauriát, a z a z ;  Föld Epe fúvet fózd*
meg vizben, ’s azt add innya.

Ver póker, ér Vér vizeltet ellen: Vedd vizét az ü ti fűnek , ’s 
azt igyad. El-fzáradt embernek-is hafznos.Vefztér ellen : Fetske féfzket , terméketlen Szeder leve
let, és Boroílyán-fa levelet kell főzni a' maga vizelletében, ’s 
azzal kell kötni, vagy: A ’ maga Eméfztésével kell kötni. pr. Ha Sebbel van vagy Varral, fzinjVíézzel kend bé , és annyira való 
veres Hagymát refzelly, ’s két ruha közt kőffed.Viola bafzna : Főzd-meg vizben a' Violát , mézet tévén belé 
úgy kell innya .-Embernek fzorulását el-rontya, hasát meg-indit- 
ty a , Dagadáíl el-véfzen, Hidegjeiéinek hévségét el-óltya,fzom- 
júságot meg ólt.

Vijzketegröl: Törd-meg a' Régi Diónak a’ bélit, tőlts vajat 
reá, fózd-meg jó l ,  vefs Gálitz követ, ésTem jént,az után Tim- 
sóval kénkővel egygyűt, és tűznél kend véle jó melegen. Jó a’ 
maga vizelletében tenni tőrt falétromot, melly ha ofztan el-olvad, 
azzal molfa. vagy: A ' vad kaprot törd ófzve ó hájban, vagy hadd 
az hájban hogy forjon-meg, ’s kend -meg a’ varrat véle. vagy: 
Kápofzta lévben Tyúk Ganéjt, ’s veres Hagymát kell meg-főzni, 
’s azzal egy néhányfzor az egéfz Teliét meg-mofni.

Vizeltet meg - állá r ár ól: A ’ melly kis Gyermeknek vizellete meg 
áll, a' nyers Tyuk-tojáfnak hártyájával vonnyák-bé a’ íz emérem 
Teliét, vagy: A ’ Nagyokon, A ’ Szarkának agya velejét tegyék 
egy pohárban, őntfenek bort reá, adgyák meg-innya. vagy : Ha 
Férfi, Gúnárnak, ha Afzfzony , Tojó Lúdnak a’ fzárnyából ki 
kell fzedni a’ Tollat, és a’ Tollúból a’ közép hártyátskákot ki húz
ván fözd-meg borban/s add meg innya a’ bort pr. NB. Ha Lónak

eláll



el áll a’ vizeliete,kenyérben kell tfinálni, azon hártyát, 
ni. vágj)' A ’ zabot főzd-meg keményen, és fórözd-meg bemPl 
meg-indúl. v á g j: A ’ Földi Borza virágát főzd-meg borban, ( ’s 
akár vedd vizét, ’s azt kell innya. Ez követ-is ront az Ember
ben) ha háromfzor, négyfzer élvéle.

Vizeüet nem tanhatásról: Törd-meg a’ Fekete retket, és tifz- 
ta ruhán által vedd v iz é t , ’s tedd egy üvegben ,  tartsd melegen 
harmad napig, azután idd-meg. vágj: Az Apró Bojtorjánynak 
vizét kell venni, és azt innya. v á g j:  Az Hársfát meg égetvén, 
a’ fzenét törje-meg, és borban éhomra igya-meg.

V íz kórságról. A ’ Fekete Retket meg -kell refzelni, ’s annak 
vizét gyenge ruhán által fatfarni. Az után Fenyő magot zsállyával,
’s Isóppal egygyut vízben főzni, és a’ meg -fóvés után a’ Retek 
vizet belé tölteni ,'s úgy innya,prob. v á g j: A ’ Folyó vizen meg 
■ gyűlt habot Roílával vagy egyébb efzkőzzel fzedgyék-meg , és 
azzal a’ Dagadáít kennyék-bé, ’s- ha el-fzárad, újra vifzont kennyék, 
és magával a’ belső nedvefséget ki-fziván el-fzárafztya. pr. vagy : 
Szedgy Farkas ganéjt, Defzkán a’ sútő kementzében fzárazd-meg, 
’s tórd-meg, és mint a’ főt vizet jól főzd-meg, az után mikor meg 
fzáll, arról így ék, ki fog fzépen belólle tifztúlni. De mindenkor ar
ról igyék valamikor innya kivan, és valamenyit kíván , és minek 
utánna meg-indittya,kevefebbet igyék. vagy: A ’Fejér Mállyvá- 
nak gyökerét meg-kell főzni Téjben, kalánnyal Ellve, ’s Reggel 
azt hőrbőllye. vagy: A ’ Veres kápofztának a’ gyökerét mézes viz- 
ben kell tenni, ’s azt innya adni. vagy: A ’ Bárány Ürmöt kell kets- 
ke Téjben meg-áfztatni, annak a’ levét innya kéttízer , kéttfzer 
napjában, vagy: A ’ veres Hagyma magnak fzárából (  meg főz
vén ) tíinály főrdőt, abban egy-néhányfzor főrődgyón-meg. Ha 
pedig dagadáffal vagyon: A ’ Nyiría , és Kőrös-fa leveleit főzd- 
meg vízben, kílentfzer főrőzd-meg, meg - gyógyúl. vagy : A ’ 
Tfukának gyomrában, a’ melly Halat találfz , ki vévén ízárazd- 
meg, és porrá tőrvén vízben , egy egy kés hegynit adgy-bé in
nya. vagy: A' kék vagy-is  Fodor Kápofztának a’ levele közepén
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inat vékonyra vágván, teríts le egy lepedőt, ’s ragd- 
Ip rfzon  levéllel , és hányát fektesd rá' a' beteget mezítelen, ’s 
Tellyűl rágd - bé a' mellyét - is , és minden Tagját, 'svard-bé, és 
egéfz Ettzaka, vagy egéfz nap hadd ú g y , ’s az után vedd-le, 
és ujjobban_azt tfelekedvén egynéhánykor, egy hétre meg-gyó- 
gyú l, de az alatt főzni-is kell, és a’ levét véle itatni, pr. NB.Ha 
pedig még tfak a’ lábán térdig ment f e l , veres Borban főzz Fe
nyő magot, ’s gyenge ruhával mofogasd, és ugyan azon ruhával 
kösd, és fellyebb nem erefzti, ’s meg-gyógyittya. vagy: Vedd 
A ’ Medve Epét., ’s ebből kés hegyen, mint egy Bors ízem,tégy 
egy kisded pohárban, reá tőltvén mennél erőfsbb feprő Eget bort,’s 
azt igya minden nap háromfzor; egy hét alatt akár mint el-dagado V  
’s el elet-is, ha életre való ,meg-gyógyúl. vagy : A ’ Berlinget , 
mely Télben, ’s Nyárban zöld, és a’ főidőn e l-fo ly , honnét né- 
mellyek folyó fűnek-is híják , főzd -m eg, ’s tfinálly főrdőt be- 
lőlle, ’s abban egy néhányfzor főrőzd-meg. Ha pedig a’ Beteget 
le nem vehetni az ágyról, melegen azzal mofsák, ’s ruhát-is be
lé mártván, azzal borongafsák, ’s ha meg-fzárad, nedvefittsék: ’s 
nem árt a’ fűvét-is reá kötni. Jó a’ Majoránnát-is Borban, vagy 
Vízben főzni, 's a’ levét innya. vagy: A ’ Földi Borzának, vagy 
Bodzának Borban a’ gyökerét főzd-m eg, és egy egy kis po

hárkával gyakorta igyad Reggel, 's Eítve nyilváns ággal 
meg-gyógyittya a’ viz kórságot.
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