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ORVOSSÁGOK,
M EX L Y EK ' 7

Az Emberi teflfiek <külömb».Möíiib-i 
féle nyavalyáinak meg«orvoslására nem 
fsak némelly esméretesbFüvek belső’s 

külső', hanem köz-haíznai- is rövideden 
egybe fzerkefztetve találtatnak*  
' Jf O £ T P £ D 1 G. o. ? y .

Hogy1 annyival-is inkább édes $einie<>
, tünknek terméfzeti hajlandósága

- fel - indíttafsék ;

A’ MÉH-TARTÁS’
PDOMAMYA.IS

HELYESEN, ES RÖVIDEDEN HOZZA



féltekéi] etek - a ■ mi Iftenünknek • - a ki te
remte a’ Füvet az Emberek' fzölgálaijára, 
JSóitf 146, v, 7:8.
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Agyék ‘fájásrólmellyel a*  Vesék - köríti <& * 
fövény', vagy vizedet' fel-akadása fza*  ■ 
köti okozni*

a*  a..- -a-í' ■ ' ;■ s ? t ,
"®-*  fejér mályva • gyoketet , és fej4r4ilÍ0ártovét 4 
kömény - maggal öfzve törvén, főzd - meg vízben ' 
mint a’ pépet, tévén belé egynéhány tsöpp len, 
vagy fa-olajat, kendd ruhára, jó melegen kőid
be ágyékát két vese táján'. / 7 7

Fagy: A’ tyűk-tójásIzékét, fa olajat, mézét 
keverd-öízve; 'és fejér mályva gyökeret meg-föá 
vén, ruhára rakjván, kösd a’fajos réfzre,

Ájulásról $ vagy el - halasról,
■ V Ennek féíske benn a’ fzíyben, vagy 

■meléíW ' vagyon r ttieg- esmérfed abból, ■ 
hogy a’ ízív1,‘verése ifieg.fogy*átkozik  ; né*  
ha azok nélkül-való bÓ8íláBön.s néha yaía*  
meliy rút képzésen kezdődik. Erre okot éd 
a’ nagy éhsége rendetlen 4ias-meoég«' <élr 
folyás, tttésj és esés, a’gyomortól,

. A í ■ az



4 ^üfyavalyák^ ' -K: < . .

az Afzfzonyokban méhekbül fel-gőzölő 
fojtó pára, vagy kivált a’ gyermekekben 
a’ giliízták’ háborítáfa, vagy a’ nagy hi- 
áeg, meleg. .

Ha rolzfz, és .el-hül a5 gyomor, a’pirított 
kenyeret törte U héjjal meg- hintvén hányd jó 
borba, a’ beteg ezt egye, gyomrát pedig, fejér- 

Urmöt, és fodor-mentát meg • forrázván, áztál jó 
melegen kösd-bé, Hahívségtül efik, etzettel tno- 
fogasd ábrázatty át. Fagy: Márts ruhát etzetben , 
tedd fzívérc. Ha pedig a’vérnek bövségétul, vagy 
ijedéftűl történik, eret kell rajta vágatni kétfzer, 
háromfzor - is. Továbbá' az el-ájúlás akármelly 
©kbúi légyen, éles ruhával dörgöllyék teliét, le
het ptrüfzköltetö efzközt orrába fújni; vagy egy
néhány tsöpp gyöngy, vagy rózfa virág ^etzetet 
bé-adni, Hirtelen ez-is; Sáfrányos borban főzd*  
snég a’ kenyér belet, ruha között jó melegen 
kösd • bé felvét vele, ■

■ ' . Álmatlanságról*
" A*  faláta-magot, , és a*  mákot öfeve-tör- 
Vén, és vízzel meg-öntvén, kösdd homlokodra. 
Vagy.- A! mákbúi ki-fátsartt levet egy pénz árú 
égett borba egyeíítsd , nád, vagy fzín - mézet - is 
tévén hozzá, azt igyad. Fagy: A*  fejér temjént, 
és a’ baratzk-magnak bélét -öfzve - törvén, tölts 
közé kevés etzetet, két ruha-köztt kösd homlo
kodra. Vagy • is Kerti - kaporbúi, vagy mák - fzá- 
raz fejéből tsinálly láb-vizet, abban áztasd- lá
baidat, meg-jön álmod,
, Arany • érről.

As fűz - faleveleit édes tejben főzd-meg, zats" 
• kába rakván, és all-feledre tévén, ülly reá, ha 

tóíwég meg - újítván’ ■



Orvoslója. ' f
Ha folyó'. Jó meleg téglát tégy lyukas faí 

lék-alanté?: egynéhány tsep erős etzetet- reá tsöj>- • 
pentyén, iílly reá, magadat jói bé Vakar ván ^ 
úgy paollyad, / ;;, j;ÍM;

Ha. pedig vakPetrefelyem vizet, és bab. 
virág vizet egy arányú mértékben ö&ve lökvén, 
vagy három tsep fenyő, vagy fa - olajat közibe 
tévén, azt igyad. ' /

Ha az 'arany-ér ki-járz A’lopő töknek le
velét mikor ieg-jobb erejében vagyon, meg-ked
vén , fzárazd - meg, és igen apróra törvén éá 
meg ■ fzitál ván, fa - olajjal az arany - eret meg-ken- 
vén, egynéhánykor hintsed azon porral,

. , Vagy Fejér mály vámsak leveleit, és virágit, 
len-magot, fzék- fű virágot, és kapor magotzatskó. 
bajól még - főzvén tejben, lyukas kéken- által me
legen nárollvad, Vagy abban gyenge ruhát márt
ván, azt tedd reá , vagy melegen ülly reá.

Vagy ‘ Süsd-megzsarátnakban a’ veres-hagy- 
mát, azt meg - tiktítván, és írós. vajjal jóloízvei. 
törvén, kennyék ázzál. ' V

' y Ha meg-akarod azon eret indítani'. íGyánta 
forma- kemény terpentinét meg - törvénvesd a’ 
tűzre, olly edénybe, melyre reá ülhaísyhógy 
a’ füft meg -járja all-feledet.

A’ ki e’ betegségben vég - bélnek fájdalmát, 
és dagadását fzcnvedi, ha mémortika jbalsam- 
olajjal meg.kenetik, fájdalmát enyhíti.
.Arénáról melly Afagjar&l belső Fövénynek , 

követekének - is neveztetik*
. Ez a’.nyavalya Magyarul közönséges

sen Arénának, Deákul pedig Calculusnak 
neveztetik. ‘Noha nem más, hanemc fö
vény, és homok, mert a’ mi a’ beteget kí-
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% Nyavalyák*

nozza i kifaebb, ’s nagyobb fövény forma 
követskék , melly«k vagy kés felöl á*  ve- 

' ‘ síkben,, vagy a’ vizeltet őtaiban' vannak.
Azért vagy amott, vagy itt gyötör, kfi- 

' l'ömbőzik a’ kolikától, mert ebben a’ fáj
dalom többnyire az egéfz hali el-fogja*

" E’ nyavalyában a’ kínos fájdalmakat 
z fzerzik az éles.'fövények , vagy darabos 

követekéky mellyek &' vesében meg• izo
lálván azt rágják; vagy a’ veséből alá- 
felé nienvén , a’ vizeiletnek bártyás tsator- 

.Hajt pietfzik^ <Néka pedig a’ sürü nyálás 
nedveíségtöl, vagy meg- aludt' vértöl ez 
meg-történik : de akkor nem olly éles, 
háoem inkább fefzítö a’ fájdalom*  Ez a® 
nyavalya meg - esmértetik a” fövénynek 
vagy-is követekéknek a’ vizelettel egyött- 

' való' kilövéséből s noha rend-fzerint a’vi
zeltet tifzta fzokótt lenni, de néha vár vi
seltettél mutattya-ki magát.

: ■. Ha a’ kö a’ víz - hólyagban már alá, 
fzállott, vagy-is abban termett, akkor az 
ágyékban vagyon a’ fájdalom, ég nyila- 
lás: a’vízellet pedig meg'fogódik, avagy 
eröitetéfsel tsak tsepereg. Jó jel, ha a*  vi
zeltet tórödik, és fövényéé matéria fzáll 
a’ vízéllö edénynek Fenékére': mert azzal 
a’ betegségnek oka ki ** takarodik.
. Mivel e’ nyavalyábán a’ bélek meg-tágulá
sa könnyebbséget hoz, Krifléllel hafznosanlehet 

■ - élni, ez iránt íeg.inkább a’ tanfiltt orvosoknál

; . ’ ' ' A*
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~ A’ betegnek ha nagy hívsége vagyon,' és 
véres terméízetii, jobb karján a’ fzerint, a’ mint 
az erő engedi, eret kell vágni: mert ez hívesít, 
álmot hoz, és fájdalmat enyhít. Az alatt a*>  
gyomrot kell erősíteni. Lásd Gyomor erőtlen’ 

. jégéről.
' Á* . vízellet’ indítására fejér mályva gyöke® 

rét, féj£t-liíiom tövét, ánís , vágy kömény-ma
got megtörvén fözd-meg eröfsen fa-olajos'.víz- 
ben, mint a’ pépet, kösi-be melegen a’ két ve® 
se? táját.

Fagy: A*  veres-hágymát zsírban, avagy vaj.' 
bán fözd-meg ferpenyöbea , azon-képpen kösd-bí 
ágyékát. ' „

Hogy a’ fzenyvedt: nedvefség, melly öreg, 
bítheti e’ nyavalyát.,- inkább ki-takaradgyon, 
hafznos gyenge Laxatívummal élni, Hafznos a’ 
favanyú víz. ital, és’ a’ bánya-fördö., és vizének 
itala. Jő ez-is i egynéhány mogyoró-belet-törj, 
öfzve, erezd-fel forrás,, vagy folyó-vízzel, mint 
a’ Újé*- , gyakorta úgy igyad. ' Azon-képpen a*  
ketskeHej fáyó-is hafznos.

- Avagy'. Fejér,mályvából gyökereitől, tsen- 
gö-fűből, diízno-tökböl főzz fördöt, a’ beteg 
iillyöü abba minden nap egyfzer, kétfzer : Ha 
talán bádgyadna , fzáílyon . ki. Ezek után, ha a*  
fájdalom nem fzünik, „ jele hogy nagy a’ kő, 
melly a’ vizeílel’ úttyát el-fogta, és feízíti, ak
kor követ rontó orvofsággal kell'élni. A’ tyúk 
tojásnak tehát külső tifzta héját égesd fejér por
rá, egy két kés hegynyit abból vefs fejér bor
ba, két í háromttsep jó féle terpentinét, lehet 
hozzá tenni, reggel, eftVe azt igyad. '.

Vagy, a’ petreselem’ gyökeret erősen főzd- 
meg vízben, tégy hozzá bővebben iros-vajat, ’s 
»ád"inéíet, újjonaan meg-főzvén, gyakorta azt

A 4 . ' egyed
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agyed, fagy: A’ matska tővisket ( eringium J 
főzd -meg vízben éhomra minden nap igyad,

fagyi A’fe kete erős retker refzetd-meg , fc- 
. jér bort tőkvén reá, fatsard ki levét, idd - megc 
fia az ínyén kő rontó, és 'tízö otvöíságok ném 
hafználnak, fzükség továbbá, gyakorisai 'hogy 
érejeket lafsan lafsan ki-adhafsák.

“Ha pedig a*  kö fe nem ofzol , fe ki nen? 
jön, és nagy a’ fájdalom , találtatnak orvosok, 
kik azt ki vágják. Láttám egy diónyi követ,' 
ineily tízen - két efztegdds nálam esmérÖSjgyer- 
mekböl ki-vétetett.
'-••• ' A’ beteg meg. fzabadfiíván, a’ mi e’ nyava
lyát „újítani fzokta. azt távoztafsa,

A’ tál*mosó  füvet öfeye,--vagdalván-, főzd*  
meg vízben, melegen aítt igyad. Á’ petreselem 
vízet-is illy formán igen jó innya. Vagy ’a fe. 
kete retket meg mosván, mindenestől refzeld- 
meg , és annak levét ki-fatsarván, reggel, eftve 
igyad. E’,-mellett a’ petrefelem leveleit forró víz
zel öntsd-meg , és egy kevés iros-vajat belé té
vén , ruha között kösd reá.

Jő a’ rák-ízemét is'apróra törvén efive, 
reggel égett borban, vagy pálinkában innya. Igen 
haíznos a’ kakuk • füvet vízben meg - főzvén , an
nak levét-innya.-

fagy. Öfzve zúzván a’fejér veres.hagymát, 
ánnak levét ki*nyomván,  tzitrom.levéve! hafonló 
mértékben egyelítsd öfzve, és egy-egy kalánnyit 
végy-be; fagy tizenkét tsöpp terpentina-olajat 
fejér borba , vagy tsak vízbe igyál - meg / a’ fö-P 
vényét nagy0b indíttya. - ' : ’f - '

Ez- is hafznos ■ a! meízet tett egy mázös 
fazékba tölts vizet reá , jól keverd • öfzve , és 
,lia meg?higgad, melegítsd-meg, abba ruha márt- 
fÍB? azon ©elegeij köttesd két vésődnek tájára^



Orvoslóját - ' 9,

Pagy: Az aranyka-füvet, melly fzokott a’ lenre 
' folyni, főzd • meg kenyér haj - alatt .. yizbe, azt 
sgyad , próbáltatott. - .

fagy, l A’ kő - rontó fii vet (Saxifragat') főzd- ■ ‘ 
meg fejér borba, vagy ha telizik, vízbe, ebéd , 
vatsora felett, és egyékbor-is arrúl igyál.

; ■ Az aranyos Iftap - fűnek virga aurea lati*  
fólia gyökerét, és leyeleit törd porrá, azt vala. 
melly lévben gyakran igyad: ’ bizonnyal a’ ve
sékben, és hályogban lévő követskéket, vagy-is 
fövényét ki-hajtiya. Fagyi Bábaíre fűnek Pimi*  
nellaalba gyökerét főzd meg vízben, gyakran 
igyad, • ' . , ,

A’ nagy, vagy kis - tsengö-fűnek ( Hiperioum 
wtajüsvei viinus^ más ..neve- Sz, János*  füve j 
magvát gyakran egyed, vagy tsak füvét, és vi- .■ 
Tágját vizbéu nieg-főzvén igyad.

^fzfzonyok bővebb tejértet
Olafz - kapornak Foeniculuin magvait, kinek 

bqv teje.-nints , gyakran .rágja.
AJzfzonyok fejér fólfásánlU

Réti lóhere fűnek ki-nyomoté levét, vagy 
annak főtt vizét gakran igyák,

- ■ . fjfzfzonyok hó -Jzám' fefakcidásáráL
■' A*  fekete ürmöt, jírtomijta főzd-meg vj^- 

ben, á*  beteg6magát fő- képpeh ágyéka tájáig as
zal párollya, és lábait melegen abban áztaíTa,

^fzfzonyok hó-jzani rendetlen járásáról-
Boldog. Afzfzony-méntójábúl bahopnita 

Bált főidőbe förödgyenek, -
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. d/z/zonyok'' kitl'ómb - féle bajairól, .
A’ melly vifelös AfzfzoEyon fejér-tifztúlás 

vagyon, fzedgye-meg a’fejér eger-fark füvet vi- 
r^gofiól, házba meg - fzárafztván , tégyen hozzá 
mind poroltó! pókhállót, magát ezekkel fiiítöllye.

Ha pedig rend-fzerínt a’ hó-fzám’ nem jár. 
ja, végyen egy já marék tormát, meg-mosván 
törje-öfzve, és tegye két itzés-fazékban borba, 
tartsa harmad napig jó fedél alatt, azután ruha

- által ki - fatsarván levét, reggel, és ellve azt igya. ...
Ha teje el-vefz: a’ bodzafának ' gombáját 

meg -fzárafztván, törje-öfzve, és borban egyelít- 
vén, arról így ék. Hafznos a’ Szent János fűvé- - 
röl - való ital - is. *

^Ha nehezen fzÜI: A*  fekete - iírtnöt■ vízben 
áztatván, arról igyák. A5- fejér liliom vi
rágjának sárgáját öfzve-törvén, és vízben hány
ván, arról igyák. .

Teje, hogy bővebb légyen: A’ kapor-ma- 
’ got törd-öfzve, és lentse levesben fel - forralván, 

mikor meg higgad, néha * néha azt igya. , .
Ha a’ mátrája le-ízállott, a’ petreíelymet, 

majoránnái, fzarka láb-virágot, fejér ürmöt fö
dő-alatt borban főzd - meg , timsót tévén belé, 
egynéhányfzor add innya. .

A’ gyermek, ha meg» hóit benne, vagy a’ 
gyertíiek mafla bennmaradt, a’ farkas-alma - fii- 
uek gyökerét borban,főzd-meg, mirhát, és törtt 
borsót kcjzé tév®, reggel, ellve arról igyák.

. Afzfzonyok nehéz fzílléfe idején , ha
. nagy hévsége vagyon, ■

A’ bodza, és izék-fii virágot főzd• meg 
<|e-s tejben, és lágy Ridegen kösd hasára.



Orv'Mldsa^ ' II

r Afzfzonyok fok féle változásokról.
' Matska-füböl Calamintha fordöt. kéfzítvén, 

ábban forödgyenek, fogják hahaát tapafzta!ni.“
. -Szülés alán pedig belső fájdalmakról, Má. 

tra-füúék Matricaria porából egy draktnányit ad- 
gyaaak néki vízbe innya. E’ füvei hafznosan kö
tözni lehet azon betegei. " < '

Ajzjzony ok’ fzülése után, hafznos ital*  .
Turbulya • fűből kéfeültt leveft ■ gyakran e- 

gyenek , igen hafznos akármelly változások’ 
idején. < < -1 ■ < r ■ ■
Afzfzonyokfzülése után - való tifztáiásokról.

A’ fekete öröm • füvét' artemijia vulgáris . 
föád-meg, azt igyad . E’ fűből tárnáit Jfördö a’ 
meg-állott hó’fzámot-is meg - indíttya,:

Afzfzonyok? tifztúlásáról fzülés után.
Harmintz grán b'azsa-rózsa Poconia gyöke

rének porát tzitrona -fű víziben reggel, eftve az 
illyen Afzfzonypk igyák.,

AfzfzotiyoK vér-folyásáról.
A*  veres skárlát pofztót égesd-meg, és ab

ból egy márjás -nyomó port egynéhányfzor ke
vés borban végy-bé: az alatt pedig a’ fzarka- 
láb’ Virágot mindeneitől öfzve vagdalván-, és 
vízbe hányván, lábaidat abban áztasd.

Ha pedig mértékletten a? vér- folyás : A® 
fzarka-láb-füvet, vágy-is virágot. Calcatrippa 
főzd-meg vízbe , melegen azt igyad. HogyjobV 
isft légyen, tehetfz beié.nád
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Békája kelvén valakinek nyelve alatt*
TI, : j ;■ - r
-^örgöld erőfsen gyakorta aprón törtt borssal. 
Ha pedig nevelkedik, .éles kés-hegygyei vág. 
dald-meg,és a’ timsót etzetben meg-fözvén, és 
ruhát belé mártván azzal dörgöld.
\ Békáról*  mellyet valaki meg *1/, zik«*  

bennevagyon*
A' köröf fának vedd vízét, azt igyad.

Békáról, vagy más férges féregről, ha 
az emberben vagyon,

A’ pápa-füvet Carduus benedictus'óíz'ie-zút.*  
van , fatsard - ki levét. azt igyad, ki»üzi.

Beled ha le-jár*
Koplally egy ideig, és hanyatt feküdvén 

nyomd-fel, mézzel kend-meg helyét, és aprón 
iörtt alabaftrom.kövel jól bé-hintvén , borba főtt 
ruta-fűnek leveleivel kösd-be, tartsd rajta egy. 
néhány nap.

Vagy ngyan elsőben nyomd-fel, és egy pó. 
kot, egydiónyi ó hajat öfzve törvén , kend-meg • 
azzal ott, a’ hol beled le - jár, egy tsomó ruhával 
fzorítsd-fel, hufzon-négy óráig rajta tartván. A’ 
kis gyermeknek-ií, kinek a’ fok sírás miatt il>» 
lyen baja' vagyon, kafzóál ezL

Belső réfzek romlásától * és febeiről.
A’ mály/át főzd-meg , nád mézzel egyelífe 

ve. reggel, d^lbe, ellve azt egyed,' Gyümöltse 
helyett gyökere-is jó, ' ■
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JBibortsos fakadékot artzáról. -
Á*  papsajtot, az-az közönséges mályvának 

gyümöltsét megszedvén, sótalan íros vajba fözd- 
meg, azzal kenhyed. >

Bilisről Lásd Purgátzió.
Bor - italnak meg - utalásáról,

A’ tengeri nyúlnak (ez légyen bak, ha férj- 
finak akaród adni, ha pedig Afzfzonynak , nyÖ*  
ftény) vedd vérét, meg-fzárafztván, és öfzve- 
törvén, borban add innya. L

Böfögésről*
A*  rozs - virágot meg fzedvén , abból annyit 

mint hat búza ízem nyom, akár mint magában 
vagyon, akár porrá törvén vágy-be. A’ koliká- 
ról, gyomor romlásról , és más némelly nyava- 
lyákról-is ez a’ virág hafznos, és dítséretesi, a*  
mint e’ könyvetskének végén a’ toldalékban bőven 
olvashadd,'

, Bűbájos vejztésről.
Azt olvasom egy meg-lehetős embereknek 

íráíiban, hafznál ez ♦ ha meg-romlott tagadót ma*  
gad eméfzteteddel bé- kötöd, vagy vízelleteddel 
meg - mofogatod.

■ ' ■ ■

•>
Dagadásról*

Ifién fa virág (abrotanum} »öfzve-töröltet
vén , ha dagadt tagra köttetik , el-ofzlattya; azon- 
képpen a’ vérnek bőr alatt-yaló meg-gyülését-is,

» Vagy :
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Vagy fö-képpen a’ hideglelés miatt tetted*  
nek .vaiameily réfze, ha meg-dagad, a’ .tyúk- 
gafiájt meleg vízbe áztatván , légyen mipt as pép, 
ruha-között kösd a*  dagadásra. *

Öntsd-meg fórró- vízzel a' közönséges me-*  
zei fzék füvet, vagy virágját Chamomüla vulga? 
ris , kösd reá, naeg-lágyíttya.

Dagadásról, melly tüzes fiokott leimig 
tályognak-is lehet nevezni*  . ' i

Ha a*  beteg’ álla pötty a engedi, "ere 6 
kell vágatai "szón karjan, msIly /felöl as 
Nyavalya fekfzik, Ha a’ tüzes dagadág 
ártalmas helyen Hintsen,, mindgyárt elet 
■jpa viíWa kell verni, és el« óltaái. ■ Áa 
pedig főhöz, és hívhez- közel vagyon, es 
olly mérges, hogy a’ beteg’ efzét el ve- 
fzi; tellvefséggel nem keli vifzfza-verni, 
mert el- fogja az említett nemes tagokat, 
hanem minden tehetséggel ki - felé fzükjég 
fzítatni , és ereim,

E’ végre meleg vízzel, fa , vagy len - mag
olajjal hamarjában búza lifztböl téfztát gyúrván, 
és ruhára kenvén , jó melegen kösd reá.

Vagy így". Fejér mályva, vagy tsák fejér 
liliom gyökeret főzd - meg édes tejben , keverd- 

'öfzve kevés vajjal, vagy ó hájjal, és favanyú 
kováfzfzal, azon módon kösd reá: a’ fájdalom’ 
enyhítésére sáfránt-is lehet közzé tenni. Ha tü- 
zefsége. múlik, az árpa lifztet kavard-öfzve bor
ral, ruhára kenvén, tedd reá. Ha meg-lágyul
ván, érik, és magától ki-nem fakad, vágasd ki.

.Avagy'. Ha úgy akarod, törd-meg a’ mu- 
ftár magot j, kápofzta leyéilel'f yeíes hagymával,

; ■ 1 . , és

k
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és kováfz&al együtt:. kösd reá. I.tmA- a’ retetet 
tormát, árpa-líteist mézes etzetben kevervén . 
főzd-meg jól, kösd reá, meg-fakaíizttya. feprcit 
több izben-is jól ki-kell nyomni. ;

■ Vagyon más féle dagadás-is, melly’ hideg 
tályognak mondatik ♦ Nem 'Veres , nem-is annyira 
fájdalmas. Ennek oka áz hideg, poshadt ned- 
vefségektöl bőr alatt meg-gyüléfe. Az Hlyen da- 
gadáíí kezdetben hafznos meleg ruhával dörgölni: 
a’ dörgölés után fa • olajat, lágy sót, és torit 
borst etzetben jól öfzve - kevervén, azzal kon-, 
nyék, Vagy t veís timsót erős etzettel egyelítetí 
párlúgba, abban a’ fzékfü virágot főzd-meg, 
leyét ki fatsarván , melegen kösd reá. Vagy'. Ha 
ez nints. pájilúgban sót vetvén, és kevés fzap- 

- pánt ■ olvafztán, azzal mofsá^. Ha így fém 
ofzol.' a’ fa -gyöngyöt, oltatlan mefzet, ó hájat 
törd • öfzve erdflem, azzal kötted.

Más dagadáfok-is vannak,’ vagy, inkább a’ 
ízéitől, 'avagy rofzfz nedvefségek’ bővségétöl lett 
fel fúvótok: ezeket ha újjaiddal bé-nyomod, lát
tatnak fel-pattanni. Az illy dagadás ellen a’ ru
ta, petrefelem, kömény, és kapor-magot, vagy 
tsak egyikét- is főzd-meg eröísen borba, borát 
le fzürvén , faragj belé fzappant, és fa - olajat 
erefztvén hozzá, ismét főzd - öfzve mind, ollyan 
léfzen mint azírr, azzal kennyed. Vagy'. Az ár
pa, és köles lifztet főzd - meg borban , meg-ízür- 
vén- és ruhára kenvén, köfsed melegen véle.

Közönségesen pedig erre vigyázz t midőn 
e’ féle dágadások kezdődnek, mindgyárt elein 
valami tifztító . orvofsággal éllyazután fogj a® 
gyógyításhoz. Ha mérges tályog á’ dagadás, a*  
mint fellyebb íróm, úgy tselekedj.

■ • ' 'Tovább® Vannak kemény dagadások • is, 
mint a’ ks, méllyek siírü öfzve sült, és öfzve.

' <■ ' V6e
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verődött’flegmákból nreg-tsomóziiak, ezeket lá
gyítani kell kövér zsírókkal , a’ manémüék as 
marha - ízár tsontyánák Veleje, a’ fa^ vagy len
mag olaj’ fepreje, >ennyed , ezekkel, a’-dagadá. 
sok’keménységít, : Az árva tsalánt; fotói 
epét, tzékla, és kápofzta levelet törd .öfzve, ó 
hájat-is tévén közibe, ferpenyöbe főzd - meg jól, 
kösd-J?é véle. ■ ' ' .

A’ kender leveleit 4 és magvait meg - fzá- 
rálátván törd - öfzve , az illyen embernek reggel, 
és efive annyit,- a’ mennyi egy ólom kanálba le- 
tsajsva bé - fér (az oktalan állatnak nagyobb mér
tékben ) azon 'porból borban , vagy pálinkában, 
vagy tsak vízben, míg a’ nyavalya nagyon él
ném éri, add-bé. ,f a?

Dühös eb marásról*  * .....
: Fejér, vagy fekete pefzertze-füvet ’Ugw 

hiúm album sóval meg-hintvén, leveleit kösd a’ 
febre. ' . < . ■ . '

iránt' jő inigyárt az , a’ mi hívesít j-, azért 
'&'i üti-füvet vízben áztatván, annak'levében 
tyúk tojás’ fejérét kevervén, kend-bé gyenge tol
lúval az égett réfzt azzal. Vagy". 'A fejér liliom 
gyökerét susd-meg zsarátnak alatt, Ien-magJ’ óla*  
ját ere&tyén közibe , kösd-bé vele.' . jy

Ha akarod, hogy fzáradgyom, a’tölgy- fa’ 
fzáraz héját, es temjént törd öfzve, még•fzitál- 
ván, & öízze^ egyelítyén, hintsedvéle. J6-a& 

iránt;’
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-ir&nt; A*  fzú-lifzt, és a’ meg-égetett kápofzta.-tor
ssá’ hamuja -is, ;

Az égésben-való fájdalom enyhítésére hafz- 
nos a’ nyers kápofztának ki-fatsart levéve! az iU 
lyen 'tagot kenni. '

Az égés, ha forró zsír, vagy forró • víz ál
tal lőtt, jó mingyárt’ etzetes vízben ruhát márt® 
ván, reá borítani, és gyakran meg-újítván/az
zal nedvesíteni: ezután a’ fellyebb említett po
rokkal bé-hinteni,

Jd ismét: Akármelíy égésben &.1,6 hajat 
meg-zúzván, és tejfellel öfzve-kevervén, azzal 
kenegetni,*  még jobb , ha tyúk tojás izékét téfz<l 
közibe. Különös^á tsak téntával-is hafznos ke
negetni. Nem kíilömben hafznos ez-is , kivált 
puska - portól meg - égetett tagra : főzd - meg a’ rá
kot eröfsen, és annak levében vaját bocsátván, 
kenegesd véle. A’ várat gyógyulás’ idején nem 
kell le-vájni, hanem vajas meleg borral néha- 
néha kenegetni 9 és nyomogatni: magától fog lé*  
hullani.

Égéséről 'úalamelly tagnak,
Lásd a’ mi írva Vagyon a’ fogorodásrúl í 

úgy tselekedgy. Vagy : Narciffuz virágnak gyö
kerét meg-zúzván , mézzel öfzve - egyelítvé az 
égett tagokra rakd.

JEZ * efett tagokról.
Bakuk fiiból kéfzített meleg fördöbéfi fa*  

rődgy. . ; '
Emlőnek dagaddsáróL

Á" keíeríi • lapunak gyökerét főzd • meg édes 
tejbe, ruhára rakván, azzal koífed, Ha pedig 
a? emlőnek bimbója meg-dagad, egy, vagy kéz 

B dió*  " 
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dióni téglát apróra töryén, ét forró vízzel meg
öntvén , kend kék papirosra, kösd-bé vele,

F Vagy-*.  A.’ téntába tifzta ruhát mártván, ra- 
gazd reá. Ha pedig éz a? dagadas vér-keléí'sel 
vagyon, az 6 hajat, irös - vajat, bárány.fagy 
gyút, fzurkot, és viafzat egyenlő mértékben ö&. 
ve . olvafztyán * és ruhán ■ által fzürpén ,. kend pa
pirosra, ragazd reá, meg-újítván a’ kötéft.

Vad-lentsének, vagy-is lednekjiek magvait 
meg törvén, abból tsinálly lifztet, és mézzel öfz- 
ve-kevervén, azzal rakjad. Fagy; A’ turbula-fö- 
vet kösd emlődre, a’ meg - gyűlt sűrű tej az - által 
el.ofzlik. *

Epéről, vagy Bilisről. Lásd Purgatzió, 
Esésről. ’

Ebben az ember fzokott el - ájúlni; 
mellyre nézve fzükséges az, a’ mi a’ fzí- 
vet erősíti*  '

Sáfránycs , és fa-héjjas meleg bort kell in-" 
Dya adni néki.

Mivel pedig az esés ritkán történik 
ér fzakadás nélkül, hogy a*  folyó-vér meg- 
ne aludgyon, fzükség azt ofzláfztani, és 
a’ teltből ki - takarítani :

E’ végre a’ tölgyfa fzenet apró porrá tör
vén, meleg borba add bé-innya.

.Avagy; A’ büdös-követ, (még jobb a’ vi- . 
rágja) meg.törvén, és meg-fzítálván, meleg 
borba ezt igya a’ beteg. Még hafznoffabb lehet 
a’ tertpenina olaj: ebből hat, vagy hét tseppet 
erefzfz, meleg borban, vagy vízben, ad innya. 
Azamba vigyázni kell, hogy a’ betegnek hafa

meg-
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meg • ne fzorúllyofi, mert e*  miatt nagy '.fájdalom 
következhet.

‘ Étel ki - hányásról 9 vagyis ném eméfz*  . 
tésr'ől.

A’ gyomor néha bé- vefzi az eledelt, 
de eméfz cetien ki\mégyen: Oka ennek i’ 
gyomor’erőtlensége, vagy roízfz nedves
séggel- való meg-telése, melly miatt a’ 
gyomor meg-hüll, el-ázik , és meg-sikúL 
Akkor melegítőkkel ízükaég a’ gyomrot 
fegíteni.

Ha pedig a’ belső teliéég hányásra 
indít, az hányáit hányáfsal keli orvofolni, 
fzükségben hirtelen jó ez: a’ mint másutt- 
is jelentettem.

Igyál lágy meleg Vízét , bocsásd újad tor- _ 
kodba, meg-indíttya.;

A’ mi illeti a’ gyomor melegíléft, a’ gyo
mor erőtlenségéről meg - írtam.

Hányás ellen hafznál az erős etzet ital,, 
Hafonló képpen a’kámfornak, vagy veres-hagy® 
mának fzaglása.^ögy ígyi. etzetet fodor-mén- 
tával, vagy magányofsan, vagy együtt fzék - fii- <- 
vei forrald-fel, abban fpongyiát mártván, és va
lamennyire ki-facsarván, jó melegen kösd gyom
rára. Avagy: Fodormentának levét ki - fatsar- 
ván, és etzettel egyelítvén, azzal gyúrj együtt 
favanyé-kóváfzt s ruhára kenvén, kösd-bé. véle,

F > ' Étel kívánásáról*
- A’ fényű- magot két, három, felé törvén, 

kenyér-haj alatt földi epe-füvei, Centauría bor
ba meg-főzvén, midőn meg.higgad,.:<éhomréaf» . 
ról igyál, ’ B a

10
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Étel nem kívánásról*  Lásd gyomor erőt
lenségéről , és tsömörröl. ' ■

V ;.-/ F./ >" •<
Fagyott tagokról*  , ,

«A még fagyott réfzt kösd.be hideg koyáfcfzal, 
ki ízíja a’ fagyot. Meg-fagyott kezedet pedig, 
vagy lábadét áztasd,hideg vízben: Azon-képpen, 
ha ortzád meg-fagy , hóval nedvesítsd, és dör
göld. A’ meleg víz nagyon árt a’hideg vett ta
goknak, erre vigyázz.

FaXzsábának gyógyításáról*
Boglár virágnak Hanunculus pratenfis. Le

veleit meg . zúgván, kösd a’ fájós helyre egyné- 
hány óra múlva verefsége támadván , höíyagot- 
is fzíj. \

Peje a' kinek Jerkés s vagy tetves.
A’ rüta-füvet, és fejér ürmöt főzd-meg 

párlúgban , azzal mofógasd.
■ " Fejed ha Varas*  ; '

Apróra törtt timsót, temjént, viafzat, és 
vajat Ö'fzye-kevervén, és el-olvafztván, kennyéd 
vele.
Fpkélyr'öly vagyOtúrról, melly d láb-Jzárán 

kis pattanásból támadván el*  terjed.
1 Lég-alább egy hétig minden nap kétfzet, 
háromízor járj folyó - vízben, vagy réfz fzerint 
áztasd abban túrós Jábadot. Ha kezd börözni, 
ruhával kösd-bé, hogy gyenge lévén meg-ne 
sértődgyön,*  fróbáltatott..

k%25c3%25b6sd.be


Orvoslása® . ai
, Fenéről.\ ■ ■ - - - ,

Ez a! nyavalya, a’ melly tagban kez
dődik , magát ki - mutattya: mert abban 
•meg- tölti fekete erek látzatnak, és nagy 
a’fájdalom. Midőn a*  fene el-hatalmazik, 
és az orvofság véle nem bír, legjobb, és 
könnyebb fegítség az ép réfzt a’ meg-vefz- 
tegetett réfzröl el - vágni*  - y

Ha pedig akarod,; ez az immár ártalmas 
tag ki-ne febefedgyen, az eleven rákot mind hé. 
javai együtt eröfsen törd-öfzve , és kösd -bé véle. 
Ha ugyan ki - febefedik, és leves, a’ temjént törd 
lágy porrá, azzal hintsed, ha pedig fzáraz a’ 
feb , azon lágy port tyúk-tojás fejérének vizében 
kevervén, azzal kennyed.

1 Továbbá az eleven rákot pj fazékban meg
égetvén, és fzitáltt porrá törvén,.azzal hintsed. 
kivagy". Hamarjában a’ fzáraz dió belét törd- 
még, és ferpenyöben gyengén meg-pergelvén, *s  
az olajját ki.fatsarván, kennyed véle. Ismét", A? 
malosa fzöllöt ruta levéllel törd-öfzve eröfsen, 
hogy öllyan légyen, mint a’ sűrű pép, azzal 
köfsed, kivagy". A’tsalánnak magvát meg. fzed- 
ván, és apró porrá törvén, a’ meg-zúzott rák
nak ki-facsart lévé vei keverd-öfzve, és kene« 
gesd véle.
' A’ reteknek magvait öfzve • törvén, vesd 
erős etzetbe, kösd azon réfzre, mellyel a’ fene 
yefztegejt., ' :

Flafirom , melly minden jebre hafxnos.
A’ kattang ^kóró- fűvet, Cicoriun jylvefire 

fzappant, viafzat, difznó - áll’ tsontyánák velejét, 
veres«hagymát, egér-fark-fflvet egy áranyú mér:

B 3 ték.
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tékben , mázos fazékban párás hamuban hufzon. 
négy óráig fzüntelen maradgyon a’ fazék jói bé- 
fedve , azután le - fzűrt zsírját, ruhára kenvén, 

. ■kösd-véle. ■
Fitzamodásról, melly a kexénn , vagy 

lábonn történik.
Jól meg-kell nézni, a’ teont ha ki-ment he

lyéből , rántáfsal, és húzáfsal helyre kell húzni, 
és gondolán meg tapogatni, a’hol gödrös a’hely, . 
a’ lég - kifteb tsontot is bé - kell nyomni: ezután 
fzáraz ruhával fzorítsd - öfzve , és harmad napig 
úgy hordozzad. Ha meg-dagadt, etzetes korpá
val kösd-be.

Hogy ha pedig továbbá - is fájlalod , rozs, 
vagy árpa lifztet, mézet, sót, és etíetet öí'zve- 
egyelítvén, főzd-meg, kösd-be véle, harmad nap 
alatt maradgyon rajta.

Vagy: Törd meg a’ paprán-fünek Polipoditim 
gyökerét .*  mézzelxöf?ve-kevervén, kösd a*  rom- -1

■ lőtt tagra. • "
Fog - fájásról. x.

.z A’ fogak töveire a’ teliben lévő erek 
bé-fzolgáinak, ionét hol hév, hol hideg,, 
hol sós, és más evő nedvefségek reájok 
folynak. Ha a’ fog odvas, és fájdalmas, 
réfz - fzerínt jele , bogy férgek vannak 
benne.4

Az ortzának meg-dagadása pedig je
lenti. hogy as belső sértő nedvefség a’kül
ső réfzékre ki-jött, és így akkor a’ fájda
lom fzünik. - ■ . ■.. . . ■

/ ■ ■ y/*  r.
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E’ nyavalyában elsőben-is a’ fájdalmakat 

ér vágáffal, vagy purgatzióval, vágy más mód. 
. dal fzükség el ' fogni', és a’ fájdalmat enyhíteni. 
Jó a’ meleg fördőbe-való izzadás; nyakán, és 
vállai között-való köpölezés, vagy fzivattaíTon 
hólyogot két fülé tövén, ez az evő nedvefséget 
magához fzíja, vagy a’ fekete nadály*  gyökerét 
törd-öfzve, ruhára kenvén, kösd homlokára, és 
nyakára - is. .

- Mivel a’ fülekben el-ofz’ott ereknek nagy 
egyesiiléfe vagyon a’ fogak erejével, azért ezt 
tselekedd^: Veres-hagymának ki-fatsartt levét ter- 
jékkel öfzve - egyelítye botsásd a’ fülbe vagy a’ 
fok-hagymának a’ fokát meg-tifztítván, tedd- a*  , 
fülbe. -

A’ fájdalom’ enyhítésére jó ezt a*  belind, 
vagy-is bolöndító fii, és táfr&ony gyökereit főzd- 
meg borbán, fzádba vévén , jó. melegen, tartsd 

. fogadon. Hirtelen ez—is hafznál, meleg tejet , ■ 
vagy meleg vizet tarts fzádban. Vagy: A’ bod
za-fának belső zöld-héját, faragd-le édes tejben 
meg - főzvén, melegen e*  tejet tarts fzádban. -

Hogy a’ fájdalom meg - ne újúllyon, fiádat, 
fogaidat, és Ínyedet tifztán tarsd. -E’ végre a’ 
fzáraz .komlót főzd - meg vízben, minden nap két- 
fzer , háromfzor azzal mofogasd. Ha féreg van 
benne, kámfort, és aloet, vagy tsak egyikét-is 
olvafzfza - el égett borban, gyapottat'bele márt
ván, dugd odvába, meg. öli. Vigyázz.- a4 rofzfz 
fogat nem akkor kell ki-vonatni, mikor nagy a’ 
fájdalom, hanem, mikor valamennyire fzünik; 
Nem - is , midöh nagy a’ dagadás.

A’ fogat pedig' meg-kell előre .lógatni, és 
' okoffan meg . próbálni, mellyik a’ rofzfz fog ; ki- 

vonáfa után aannk helyét hé-nyomván, fzájába 
etzatej - v/zet forgaffbn i ha vére meg - nem áll,

/ ' B 4 ' ■ i '
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tépett etzetes > ruhát golyóbis formára^ tsinálly■>, 
keményen újaddal egy óráig rajta tartsad.

Vagy: Égetett gálitz -követ nyomj fellyül reá; 
ha a’ Borbély kéztől irtózol, a’ tejben aprón 
tört temjént egyelíts - öfzve kevés keményítővel, 
golyóbisoan tsíoálván, azt tegyed fogad’ odvába.

Ortzád’ lohadására tsallán-tövet törj öfzve, 
főzd - meg sáfrányos tejbe , ruhára kenvén , kösd- 
bé véle. . ,

Vígy; A® foggal fának leveleit fél - mefzely 
borba , és annyi vízbe, kévés timsót tévén hozzá, 
forrald fel, és lágy melegen azzal gyakorta mofo- 
gasd, és dörgöld fogaidat.

Vagy, A' kakuk - fűvet borba meg-főzvén, 
öblítsd véle fzádod, es rríoíbgasd fogaidat. Ha 
fogad odvas, dugd - bg viafzfzal. Vagy’, A’ méh 

‘ füvet, melíjja vízben meg- főzvén, azon vizet 
melegen tartsd fsadba, meg-újítván.

Vagy ; A' lónak meleg ganéját, még a’ 
földre nem hull, meg - fzedvén, és erős pálinká
val azt öfzve - kevervén, ferpenyőbe jól mele
gítsd- meg, és azon melegen ruha között köttesd 
két pofádra: ez inkább annak hafznál , kinek 
foga ez előtt ki nem húzatott.

Ha a’ bőv nedvefségtől vagyon a’ fájda
lom, A’ borsót különösen, és a’ fokhagymát 
törd -meg, kevés rozs - lifzttel etzetbe keverd - Öfz
ve , kösd két vak fzemedre, vagy ugyan két, 
vagy három fzem borsót, és kevés fokhagymát 
meg - íörvén, bor etzettel keverd öfzve, és gya
potban tévén, tedd fájós fogadra. Probatum.

Jó ez * is : A’ fagyai fának (liguítrum ) gyen
ge ágait főzd - meg vízbe , és annak lágy melég 
vízével gyakorta öblögesd fzádod ; ábrázatodat, 
és fejedet-is azzal moshatod, Ez ázon-képpen 
&'- fájásról . is harsnál, ' /

Fagy:



Orvoslását 2f
T^agyt Fözd-meg vízbe a*  Rábakalts-fünek Car<t 

lina gyökerét, meleg levét tartsd fájös ' fogadon.
Fogak' innyenek meg • erősítéséről, !

. Rutát, zsállyát, bodza - virágot, tárkon 
gyökeret öizye - vagdalván, egy borsónyi kámfort 
közzé tévén , egy itxe borba, fele légyen víz, egy- 
gyütt főzd kenyér haj alatt, lágy melegen azzal 
m ©fogasd gyakranés öblítsd Izádot,

■, ’ Folyosóról.
X<e- bántván a’ bodza-fa zöldét, rakd reá, 

vagy égett borba vefs kevés kámfort, és abba 
tifzta ruhát mártván, kösd véle.

Forró betegségről*  '
A’ tűz helyből végy-ki egy peták nyomd 

jól meg.égett földet, azt porrá törvén, és fava- 
nyó kápofzta-lévben egyélítvén, kétfzef, há- 
romfzor illyen formán napjában add ihnya a’ 
betegnek. Probatum.

Ha pedig nagy hűségben vagyon a’ beteg, 
a’ muftár-magot öízve-törvén, és a’ tormát meg- 
refzelvén, tégy ezekhez kevés sőt, és kováfzt, 
közzé etzetet töltvén , keverd-öfzve , ruhára ken
vén mint a’ flaftromot, kösd két oldalára, vagy 
lábainak ikráira ; Húfzon - négy óra múlva , ha 
hólyagot húz, ollótskával vágd-le, és a’ helyét 
írás vajjal kenegesd , meg-gyógyúl.

Forró betegség ellen.
Kerti, vagy mezei (mind a*  kettőnek egy 

az ereje ) muRár, Synapi- magokat törd- - öfzve, 
etzettel egyelítve kösd talpára azon embernek^ 
a’ Jd e’ betegségben elméjében meg-hábor©íjQttt

Fagyt
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Vagy: Ugorka magvait törd - meg , eréfcfz 
reá vizet, azt igya; a’ beteg. fA’ favanyított 
ugorka levét-is, mind ebben, műid a’ fzáráz be
tegségben inni igen hafznos. •<' " / ' '

Fö’fájágfál*
Ez vagy belső, melly az agy- velőt 

bé - takaró ‘hárttyában vagyon, és fájdalma 
a’ fzem gyökerére nyilallik: Gyakran for
ró betegséggel együtt vagyon, Vagy: kül
ső, a’ fűnek borit járja; ha az haját moz- 
gattyák, inkább fáj, ez nem olly vefze- 
delmes. . •

Refzeld / vagy törd-öfzve az almát tyúk
tojás fzékivel, és lágy sóval, sáfrányozd- meg,, 
és ruha között; hogy hajához ne ragadgyon, 
kösd bé azzal fejét. Ha a’ beteg nem alhat, fa
létát, fejér mákot, vagy eb fzöllöt törj-öfzve, 
kösd fejére, úgy hogy homlokát, és vak-íze
mét a’ kötés bé-lepje. Lég-jobb a’ vad fzöllö- 
virága akár nyersen, akárafzún, fözd-meg etzet
ben, törd- meg, és flaftrom módgyára rakd ru
hára , kösd - bé véle.

Hafonló • képpen nyers fzapora fűvet meg
zúzván egyelítsd - öfzve favanyó kováfzfzal, és 
ha vagyon, tégy hozá rózsa vizet, mint' a’ fla- 
llromot kösd melegen fejére.

Ha nagy az hőség fő - fájáskor : nyers ruta
leveleit , refzeltt retket; lágy sót, favanyó ko- 
váfzt, erős etzetet egyelíts-öfzve, és-kösd-bé 
véle : ha meg - fzárad, mindgyárt újíttsad. Vagy : 
fejér mákot, fejér fűz-fa leveleit öfzve - fzedvén, 
tsinály láb-yízet, fejét«, és lábait-is abba ma
fogasd, . ' ■

■ : : c TÓk
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''■Télben-' jő a’-fűz-fa’ ágaiból, és-'kápofzta 

torsából-való hamuból tsináltt párlúgban mosni, 
vagy tsajt fűz - fa ágokból láb-vizet kéfzíteni. 
Fagy: A’fzöllö’ gyenge zöld fáját jó meg-tör
vén és levét ki ■ fatsarván, azzal árpa lifztböl 
gyúrj pogátsát, kösd ruha köiött fejére jó me
legen. A’ köpölözés«is é’ végre hafznos. Fiigyr 
Köleft, és apró sót ferpenyébe melegíts , és ruha 
zatskóba melegen kösd fejére, ha meg - hűl, újra 
melegítsd, Ptrüfzköltetö porral a’ nedvefség’ ki- 
fzívására jó élni, és minden nap egy mogyoró-z 
nyi tarjákét bé ■ venni, ' ■ '

A’ kis gyermeknek ha feje nehéz , mellyel 
meg lehet ismérni fzemei tsipázáslból, tsak meleg 
ruhával-való dörgölés-is, úgy az úti fii gyökere, 
ha nyakába hordozza , hafznál.

Ha kiílÖ a’ fö-fájásnak fájdalma , pártós
sal ■ is eleit lehet venni. Majoránnát, betonikát, 
fzék-fiWet$ vagy ezek közül, a*  mellyiket kap
hatod, fözd-meg etzetben, azt hév új téglára tsur- 
gasd, a’ fejét ruhával jól bé-borítván , úgy pá- 
rollyad minden nap egynéhányfzor.

Fagy. A’ fzöllö venikét égesd-meg, annak 
hamvából tsinály párlúgot , azzal gyakran mos. 
sad fejét. .AvagyHa hévségben vagyon a*  be
teg’ feje, jobb lefzfz a’ kápofzta torsának ham
vából1 kéfzített lúg., -x

Vagy: A’ fenyő-magot, rozs kenyér-belet erős 
etzettel törd.öfzve, és ruhára kenvén, kösd hom
lokodra, vagy rozmaring olajjal, találod a’ pati
kába, két felöl kennyed vak - fzemeiket, nagyon ' 
fegít, vagy a’ földi bodzának fris leveleivel kösd- 
be fejedet. '

Vagy. A3« reteknek két végeit le - vágván, 
és meg-sózván, ragafzd két vak fzemedre, ez a,’ 
sedyeíséget fzíván r fztmeidnék-is hafználhat.
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Vagy', Himízapora-fűvet verbéna találod a*  
patikábanyersen, vagy ha fzáraz, meg-áztatva, 
kösd homlokodra, vagy fejedre, Tapafztalt ör. 
vofság. Fagy*.  Szelíd bafalyik ómnak bajilicum 
Zöld leveleit kösd homlokodra.

Fő • Htopafzságról*
Láb-mosó-fii Hemeroealis gyökerét égesd- 

meg, és hamuját mézzel öfzve-keyervén, kend 
fejedet. ' / ‘ '

Fo*  ftiÜ töve dagadásairól.
Ebben á’nyavalyában, ha nagy az hév- 

ség, és fájdalom, első gond légyen az ér
vágás : mert a’ terméket méreg formára , 
mint a’ fpöngia a’ vizet oda fzíja a’ rofzfz 
vért, és bővelkedő nedveftéget, Hirtelen 
eLofzlatni ártalmas lehet, mert a’ mérge 
az agy - velőre bé-hat: azért inkább fzük- 
ség meg - éretni*

E’ végre a’ fejér mályva, és fejér liliom 
tövet, és egy, két fügét törjenek - öfzve , fa-ola
jat, és sáfránt tévén közibe, ruhára kenvén, ra- 
gafzfzák a’ daganatra, vagy ha egyebet nem 
kaphatni , a’ fejér liliom tövét fÖzzék-meg sáfra-1 
nyos tejbe azt köfsék reá.

Vagy így ; Az árpa-kását, len - magot törd- 
öfzve, fzitáíd-meg, tégy hozzá difznó- hájat, ezek, 
bö! tsinálly téfztát, és mind a’ pépet kend ruhá
ra, azzal köfsed. Ha meg-érik, és nseg-lágyúl, 
mindjárt vágasd-ki. Lásd a*  mi fellyebb a’ fűi 
kelésről meg - íratott.

. '' ' ; ; ; j FéF
, . ■ i ■
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. Fő-fsédilg'éirdlí . ■ i :
Ez gyakrabban történik a’ gyomornak 

erőtlenségéből, kiváltképpen ha a’ gyen
ge gyomrot a’ rendetlen étel, ’? ital, név-, 
üerint a’ nyers gyümölts , vagy más é’féle 
eledet terheli. Ez egyéb okból • is t fö-x 
Mppen az Afzfzonyokbán meg - történik*.  
A’ ízédelgésnek jele, a’ főnek nehézsége, 
fül-zúgás, nehéz hallás, f

Ha a’ vérnek bövségét tapafztalod , eret 
vágata : Ezután kéfzítefs egy tifzta ruha zatskó- 
ban purgáió ovotaágot, arról igyál lég-alább 
egy hétig? ez mind a’ nédvefséget tifztíttya, és 
alá-húzza, mind az ágy-velőt erősíti. Hafznos 
ptrüfzköltetö porokat!- is nap közben kétfzer, há- 
jromfzor fel-fzíni; Vagy'. Hólyogát annak meíter*  
sége fzerint nyaka’ vápájában, vagy füle tövén 
fzítatni. Vagy '. Afzú pápa-füvet apróra tör
vén , minden reggel kés hegyen egy kalán meleg 
borban vegyen-bé. Vagy' Zsállyát, avagy be- 
tonikát áztafs borban, vagy vízben; vagy fzü- 
retkor ezekkel tsinálly bort, ebéd , és vatsora 
végén, ha tsák egy ital-is légyen, ,

Vagy'. Piríts kenyeret, öntsd-meg borral, 
hintsd-meg kubiomnak, vagy koriándrömnak ■. 
(találod a’patikában) vagy fzerentsen dió-vi
rágnak , vagy fa - héjnak, porával, ezt éhomra 
egye a’ beteg. Avagy: Egy borsónyi temjént 
nyellyen-el: haragtól, büsúláftól őjja magát; 
ételbe, italba, és alvásba mértékelíye./

Főnek ütésből vagy esésből, lett [ebeiről.
Főzd-meg a’ betonika-füvet borba, tifzta 

ruhát abba áfztatyán, kösd a’ febes főre.
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fövényről vagy • ír belső kdvetskékröl. Lásd .
• ; . ' . Arénáról^

jBÁUadásrM. ' • ■ ’
Éz a*  nyavalya támad, midőn a’ tfiw 

dpben a’ nyálas,, es enyves nedvefrég; 
néha-■pedig ,a” ízéi meg - fzorúl; avagy a/ 
vér a’ tettben böy, és fö» képpen a’ me
lyét el-nyomja. . .

tía egyedül ennek oka a*  vérnek bÖv- 
sége, eret kell vágni. Egyéb aránt X mint az 
hurutról, és nátháról me^-íratott, a’ ned vétséget 
kivált a5 tüdőről, el-kell fogatni; Jó minden 
holnapban kétfzer gyenge purgáló orvossággal él
ni. Hafznál ez; A’ nyers1 dohánynak: jó a’ faá
ra-is meg-főzve, levét fátsard-ki, két ánnyi 
nád vagy ízín mézet tévén ho^zá, főzd - meg 9 
minden harmadnap reggel végy-bé abból egy 
hálánkéval. Avagy: A’ kék liliom tövét meg
törvén , és levét ki - fatsarván, tégy hozzá két- 
annyi mézet, élly véle. így a’ reteknek ki-fa
lsam leve-is jó meg-mézelve,de újítani kell, mert 
ha áll, büdös. . '

Fagy: K% isópot, zsállyát, földi boro- 
ftyánt, és kék liliom-tövét főzd > meg"eröfien , 
ruhán által ki-fatsarván levét, tégy hozzá két 
annyi mézet, újonnan meg "főzvén, minden rég
gel, és eftve egy kalánnal végy-bé. ‘

Éppen illyen formán dítsértetik a*'  veres 
kápofztának ki-fatsartt leve-is. AvagyÁ Törd-meg 
aprón a’len-magot, és fzáraz-fejér máivá gyökéré^ 
főzd - meg vajban, melyedet azzal kennyed.

Fagy\ A’ fzék-füvet, Cfiamonilla vulgárisaid 
ragjával együtt főzd-meg borba1, kivált éhomra, 
azt igyad. Ha porrá töröd ezen füvet s és víz« 
be bé -yefzed, a’ tüdődet tifztíttya.
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Vagy: Kék-liliom gyökerének porából minden ■ 

nap kétfzer meleg vízbe végy-bé. Vagy'. Az illyen 
beteg az örvény gyökér porát egye, és igyék: 
róla,4 . ’ • ■ / . ■

Fittben, -valóféregről, >
A’ nyers- ürmöt öfzve.zúzván/ íatsard-ki 

levét, lágy melegen botsásd fülébe. . Azon-kép. 
pen hafznos a’ baratzk- fa levele-is. Vagy'. ru- 
tát főzd-meg fa-olajba,' lágy melegen töltsd fü- 
lébe. : - * ■ : w

Fül-fájásról.
Melly fűlben-lévő kelésnek mondatik® 

E1 fájdalmas nyavalya eredni feokott fő
képpen az Ifjákban a’forró nedvefségektöl, 
néha meg - érik magában ,,és ki • fakadván 
folyik, ’s megjgyógyul.

Ebben a’ betegségben azon felly&l, a’ hol a’ 
' fájdalom vagyon, mindgyárt erét kell vágatni j - 
a’ köpölözés- igen hafznos, kivált a’ fiil tövén, 
nadállyal-is lehet a’ vért fzívatni. Ha nyerset 
nem találfz, a’ fzáráz dohánynak levelét áztasd- 
meg borban, ’s kő fs ék reá. Azomba egy, két 
tiep keferú mondola’ olajat erefzfzenek a’ fülbe.

Ha a" nagy hévségtől nevekedik a’ fájda
lom , a’ nyers körös-fát rakd a’ tűzre, és a3 melly 
leve a’ végen kitsepeg, fzedd üvegbe, és tsep- 
penként erezd a’ fájdalmas fülbe ; ha meg - érik, 
vágasd ki. Vagy: Ha meg - fakad, és folyni kezd, 
arra a’ fülére EekÜdgyék a’ beteg, hogy jobban 
ki - folyhaflbn a’ rútság. Ezután jqi főzd-meg 
borban az Isópot, mézet tévén hozzá, ismét 
forrald-fel, tajtékát lé-hányván, kevefenként 
erezd a’ fülbe; midőn pedig ezt akarod tseleked-
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•> ni, egy tollúra tekerj gyapottat, tifztogasd . a’ 
febet véle, fagyi Ha egyébb nints, egy kevés - 
égetett timsót egyelíts meleg borba,' erezd bélé, 
ez 'igen fzárafzt. ' ■ '

£’ könyvetskében feb gyógyító írr vagyon 
fel*  jegyezve, ollyat kéfzítvén, kend’ ruhára, és 
tedd reá. Ha férgek teremnek a’ fülben, az ií« 
zömnek, vagy földi - epének ( Cent'auréa ) ki*fa-  

• tsartt levét, vagy akármelly epét égett borba 
egyelítVe . erezd a’ fülbe , meg. öli.

fagy’ A5 fekete üröm virágjának ki-nyomott
, levéből három, négy tseppet egynéhányfzor bo-
: tsáttafs füledbe. ' ,

Fülnek nehéz hallásáról.
A* hangyafojáfi veres - hagymával törd - öfz

ve, ruha által ki-fatsarts levét botsáttasd füled
be , vagy á’ haláfzó gémnek báját meg - olvafzt- 
ván, egynéhányfzor erefztesd füledbe.

Fül - zúgásról*  ■
Ez meg - esik, midőn a’, sűrű, enyves g 

és nyálas nedvefség a’főben, és á’fülnek 
belső réfzeiben meg-gyűl.•

Hafznós izzafztó, és vízellet indító orvos
ság: melly iránt igen jó lignum fanktummal, 
fzafzaftafáfzal / és fafzfza parillával (találod a’ 
patikában) élni. Ezután pedig kéfzíts gyenge 
ruhából apró zatskókat, mellyek füleidet be
lepjék, azokat besonika'’, vagy zsállyá’ levelei- 

. vei, vagy majoránnával, vagy, fzék - fűvel töltsd- 
^rneg, és égett-borban meg-főzvén, egy kevjéfsé 

' ■ fatsarván, jól melegen egyikét a’ maiik után 
**** kösd a’ fülre egynéhány nap, úgy párollyad.

Ezután : vagy fa*olajat,  vagy mondok,’, vagy
: '' barö'rö
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baratzk - mag, vagy ruta olajat egy kevés tehén, 
vagy tsuka epével öfzve egyelítvén, egykéttsep*  
penként erezd a’ fülbe.

Fagy Főzd-meg az ürmöt, és fzapora-fúvet 
a’ tejbe, és annak meleg páráját töuéren min
den nap háromízor botsásd a’ fülbe, úgjr pá- 
rollyad. Fagy: Egy tzipót ki-vévén a’ kémén- 
Izéből, ezen melegen mesd két-felé, öntsd meg 
erős égett borral, annak gőzével párollyad fü
leidet. ! , ' ,

Fagyi Majoránna porát főzd-meg borba, 
azzal élly., ft’ fővel éledelekben*is  éllyenek, kik 
fö-fzédüiéft, tagok feíz-ketését, bádgyatságál ma*  
gokban értik.

V
Fül zúgásról, és nehéz hallásról.

Ha hévségtül vagyon, minden reggd, ég 
eftve tlfzta vízzel moíogasd füleidet , vagy egy 
veres - hagymának ásd - ki közepét , de ki-nelytj*  
kazd, fa-olaját abbái' töltvén , tedd tüzes hamu
ba, midőn a’ fa-olaj benne fel-fór, ki - vévén, 
és levét ki fatsarván, lágy melegen, botsáttasd 
füledbe. ■, ■ - >

Fagyi Törd-öfzve a’len - magot , főzd-meg 
édes tejbe, és^ mint a’ pépet ruhára kenvén, me
legen köttesd füledre. Fagyi Tsak a’ bodza-vi
rágot fzárazon ferpenyöbe meg- pergelvén, kös
sed fölödre, meg * újítván, Ezek a’ siketségrÖl*is  
hafználnak.

Fagy : Három kanál kápofzta • levét , és 
ugyan annyi bor etzettet öfzve egyelítvén, egy - _ 
pohárba húfzon-négy óráig meleg helyen állyon 
ezután tifzta ruhán által-fzÜrvén, három tsöp- 
pöt abból néha - néha bots^ttafs füledbe. Lásd 
fiketségröl.

C • G.
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Gelrjztákről.

fJárom félek a’ gélefzíák, vagy gömbö
lyűk, hofzfzak, és vaftsgok. Termenék a’ 
gyomor’ táján; néha az ember’ fzájára, és 
orrába-is fehjönnek. Vagy igen vékony 
gömbölyűk, .féfzkeísen teremnek , és he- 
vernek , a’ vaftag bélekben*  Vagy lapos
sal mint az hasított’ fzíj el-nyúlnak a’ be
lekben, de ezek' ritkán találtatnak.

•£’ férgek’ termésének oka az, W 
meg - véfz a’ gyomorban , és poshadt édes
séggé változik , mint a’ fajiban láttyuk. 
Belső melegségtől tápláltatván meg-eieve- 
nednek. Édes nedvsfségtöl Mgyan terem 
a’ gelefzta, de nem mézből; mert ez fzá- 
rafztó, és rothadás ellen- való mindázál- 
tál a’ méztől. mint , a’ tejtől, vagy tyúk- 
tojáftól tápláltalik , és fel indúl ugyan, de 
mivel azt igen fzereti fzívni, és fzoprji, 
meg'Zabálván t -a5, tettből ki - véfz. ‘

A’ ki ez iránt fzenved, midőn >alu2 
fzik , ijedézni, befzélni fzokott, és fogait, 
tsikorgatni. Midőn pedig ébren vagyon, 
orra vifzket, okádozik , fiájából büdös fa- 
vanyúság, jön, az. eméhtét, melly tőle 
megyen.ollyanminta’tehénganaj, de nem 
mindenben egy aránt vannak e’ jelek.

Ezen nyavalyát; mihent magát ki nYu- 
tattya, orvofolni kell, mert több betegsé
get, úgy mint ájúláft, nyavalya-türéft, for

ró-
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ró»hidegíeléft, sőt hirtelen halált - ifi okpz # 
midőn azon eleven férgek a’ beleket által 
járják L'■' ;

■ ■ : < "" . . ? - •
Igen hafznos leg-éhöben-is., hogy a’ ge- 

leíztáii alá fele ti-takarcdgyanak, sgy. vagy két 
garas nyomó ^a’ mint a’ beteg’ ideje kívánnya) Rhe- 
barbarumot meg - főzvén, mézb^ kevervén bé - ven
ni. Fagy: Tsak magányofan is megenni. Még 
jobb, ha gelefzta port együtt bé - véfzel. Attól 

. pedig mézzel, vagy tejjel, melly után a*  gelefz- 
ta siet, tsinaítt ktifzürt bé-ádni; -

Szomjúság ellen vefs a’ vízben egy, vagy 
két mogyorónyi kényesöl jól öfzve. kevervén fór- ' 
raid-fel, az italt róla le-fzürvén, azt igyad. Jő 
a’ fok-hagymával főtt minden eledel j jó hafon- 
ló-képpen az üröm, vagy földi-epe’ vizet éhotn- 
ra innya. Ha pedig kevés kényesöt téfzel belé, 
és a’ vizét ie - fzüröd , nagyobb ereje léfzen

Ezek felett lég - dítséreteffebb a’ sárga, 
vagy is murok - répát, akár nyerfen, akár főve 
kétfzer, háromfzor napjában enni. Ez bizonyo
san, és nyilván tapafztaltatott egy tíz eízteadÖs 
leánykának e’ féle nyavalyájában^

A’ gyermekeknek fö-képpen, kiknek puffiadt 
az hafok, méltán ez eledelt javaslom.

Hafználhatnak ezek-.is; a’sár-töknek bélét, 
„ főzd meg fa-olajban, levéve! kend az hasát, bó’ 

lét pedig kösd köldökére. Fagy*  A’ sár-tököto 
bélét, és magvát ki-vetvén, fözd-sneg eröffea- 
marha, vagy egyéb epével, .égett, vagy kö
zönséges bort tévén hozzá , mint a’ pépet kend 
ruhára, kösd-bé vele köldökét,

A’ vég hurkában való gelefzták ellen hafe« 
y nos epével, és alóéval fcéízített krjfrtély.
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Vagy A’ fok - hagymát főzd-meg édes tej
be, add ennyi a’ gyermeknek, fő képpen a’ kit 
a’ gelefzta miattja’nehéz nyavalya tör: Noha a’ 
gelefzták ellen nem lehet hathatóflabb orvofság, 
mint a5 sárga répának gyakorta - váló eledele.

Vagy". Ez a’ féreg reg .inkább taláítatik a’ 
gyermekekben.. Ennek jele, ha a’ gyermeknek 
puffátt a’ gyomra, és hafa orra vifzketvén azt 
vakarja, álmában fogait tsikorgattya: az illyen 
beteg akár nyerten, akár főve egye egynéhány
fzor a5 kerti sárga murok, vagy - is; répát, pró
báltatok bizonyosan hafznál.

Vagy. Torma gyökérből ki - nyomott levet 
éhomra igyad, ezzel vízi betegségben élni igen 
hafznos.

Gelyvá^ól. melly tsomózásnak, vagy-is 
inkább [lakának Neveztetik.

E' nyavalyának eredete, ha a’ fzölék- 
tol vagyon, majd gyógyíthatatlan , kü- 
löm-ben ennek oka a’ böv nyálas nedvef
ség, melly a’ bőr- alatt á’ vérrel öfzve- „ 
egyeledik, és meg - tsomózik. Az hegyes ,' 
és havas tartományokban pedig tulajdo- . 
níttatik e’ betegség az hideg patak , és for
rás vizek italának, mint a’ példák bízo- 
nyíttyák. ,

Ez iránt első orvofság ez: a’ meg.bövültt 
vizes nedvefségeket jó tifzító orvofságokkal fzük- 
ség fogyafztani, és a’ teliből ki - tifztítani .■ Ezután 
pedig ollyanokkal élni, mellyek lágyítók, és 
fzáraztók. E’ végre egy darab fpongiát tégy új 
fazékba, és a*  kementzébe annyira afzalck, vagy-is' 
pergeld, hogy apró porrá lehelten törni, e*  por

ból
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bői mindén nap étel előtt két órával egy arany 
nyomót főképpen az kólónak utólsó negyedétől 
fogva újságig minden hólnapban egy hétig me> 
lég borban igyék ,

Jó itt a’ fekete Csalán’ gyökere, melly var
jú - mogyorónak is neveztetik Scrophularia áztasd 
ezt borba ezy óráig, arról igyál. Avagy. Azon 
fekete Csalánt gyökereitől öízve-zfizván, vedd 
vizét, azt igyad., Még hafznoffabb leízfz, ha a’ 
vakondakot, vagy Patkányt új fazékba meg-ége
ted , hamvából hozzá tévén úgy ifzod.

Hogy pedig az afzaltt fpongia’ pora ked- 
vefebb izü Jégyen, egy arany - nyomó illyen por
hoz tégy fél annyi törtt fa-héjat azon borba.

Jó Js-is'i Az óltatlan mefzet apróra tör
vén, és meg-fzítálván, és a’hoz mézet egyelít- 
yén , ’s ruhára kenvén, éjjelre kösd-bé a’ Gely- 
vát, vagy ízakát Vele. ■ . i

Egyéb- ki - febefedett tsomók-is vannak, 
mellyeket súlynek-is hínak: gyakorta e’ nyava
lya fzármazik a’ fzüléktöl a’ magzatokra. A’ 
betegnek torkán, nyakán, vagy más réfzén az. 
illy tsomózás ki-ütközik; lég-jobb orvofság ez 
iránt a’ fokáig gyakorlott izzafztás.

Gely várói, vagy - is torok - dagadásról.
Öt, vagy hat eleven tsigát mindeneitől 

mozsárba öfzve - törvén, mint a’ flaftromot kösd 
reá, minden húfzon-négy óra alatt meg-újítván.

GörtsroL
Azon réfzt, vagy-is tagot, mellyet a’ görts 

fog, kennyed égett borral, és nieleg ruhával 
eröffen dörgöllyed.

Fagy, Ha nyakadot, vagy derekadot elő
re, vagy-hátra húzta a’ görts, főzd-meg a*

C3 tó.
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fzöfzös bogáts-kárónak -Acanthium leveleit, és 
gyökerét vízben , és igyad, ' ■

Gubáról,
Mézet, lifztet, egy almát-magva nélkül, / 

tetpehtiaa olajat, j6 féle sáfránytédes • tejet ölz- 
ve-fózvén, és ruhára kenvén, kösd peílifes tag
ra. PaSy; Az eleven egeret vágd két felé, és 
azon friíten kösd reá, három óráig maradgyon 
rajta ; kétfzer, háirorafzor egymásután, így tsele- 
Jcedvén 4’ pokol varat el-ofzlattya.

Guta - ütésről,
E’ nyavalya találván az embert, an

nak mozgását, érzését, és elméjét el - ve- 
fzi: Lélegzete meg-marad ugyan, noha 
az-is néha kevés. Oka a’ belső hideg 
jiedvétség', vagy a’ böv vér, és annak 
meg-rekedéfe : Az éjjeli dobzódás, éhom- 
ya-való bor ital bizonyoran illy vefzély- 

,re a5 teltet kéfzíti. Ha kételkedel, az il
ly tn beteg él • é , tégy edénykébe; vizet 
melyére , ha a’ víz mozog, jele, hogy ét 
Vavy luftot (zajához ha a’ betegnek lé- 
lekzete vagyon, meg - homályofodik. a’ 
tükör. . ' " .

Mivel a*  nyavalya hamar végezi az em
ber’ életét, siettetni ízükség a’ fegítséget, rázni , 
és ingatni kell eröfsen a’ beteget, dörgöllyék ke- 

• seit, és lábait jó meleg ruhával; mindgyári eret 
kell vágatni Fújjanak otriifzköltetö port orrába, 
fzájába pévig torit muhar-magot kennyenek; né- ■ 
ha izzafztóval é lyeh a*  beteg, be-vévén egy 
®t©gyor$Byi terjéfeet, kivált éjjelre -jól bé-takarja ;
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magát. Ha ki-épül , ételére, éj italára vigyáz, 
zqn. Télben , nyárban, fó - képpeá fejét meleg
ben tartsa.

Fagy: Kinek nyelvét a’ guta meg-ütötte, 
a’ veres tzéklának ki ■ fátsatt levét vegye-be, éj 
egy ideig tartsa fiájába , ezt meg . újítván , nyá
lával együtt mindenkor pökje-ki Az alatt meg
kell rivafztani á\ beteget, hogy fzóllyon.

Fagy : Szept Láfzló füvének gyökerét ; meg
törvén, keverd . öfzve ó hájjal, és .égett borral, 
kend azon féfztwele, és jó meleg ruhával erös-
sen dorgőld..

Ha nem fzóllhat a’ beteg ,, rágja a’ muftár 
magot, fzájában forgatván, vagy azon magot 
zatskóba tévén, fózd-meg borba, kösd a’ nyo- 
morúltt tagra. . '

Ha együtt fzél-ütésben vagyon a’beteg , az 
árva tsallánt, és mu(tár - magot ó hájjal öfzve- 
törvén, a’ nyomorult tagot jó melegen kennyed 
vele , és a’ beteg azonnal feküdgyön meleg ágy- ' 
ba, hogy izzadgyon. . (

P"agy t A’ ki e’ betegségben tagjait nem 
bírja, sárga kükörits-fiiból kéízíttefsék néki für
dő és abban förödgyön.

. Gyermeknek külső , belső nyavalyáikról.
Néha forrózáft fzenved a’ gyermek, 

el-sárgúi, fogy, feje fáj, fzemei Sé-ragad» 
nak : ha az hafa meg - fzorúl, főzz- kévés 
fólia - fenét 'vízben afzá fzilvával, levét 
add innya , szómban lágy meleg tejben, 
jobb , ha sáfránt-is téfzel-belé, ruhát márt
ván, köad-bé homlokát véle. A*  forrózás 
igézetnek-is neveztetik: oka ennek ’ néha 
a’ gyermeknek meleg nedves term.éfzete9

' 1 . C 4 ' «»' .
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ezt pedig inkább' gyúllarztya , a’ koptató, 
Aízfzonynak mértéklellensége : Külaö-L 
képpen pedig a napnak melegsége: né
ha pedig per effiuvia , az ártalmas fze.meks 
(ebes tekéntete» Ez okból némplly efti« 
bér nem méréfzli bátrán a’ kisded gyer
meket nézni.

Mivel az orvoslásra a’ kisded nem annyi, 
ra alkalmatos, aJ fzóptató*  dajkát kell orvosol
ni; a’ kisdeddel pedig így tselekedgy: A’ difz- 
dó’ tök levelit, avagy azon tököt, vagy a’ Gö- 
rög dinnyét vékony fzeletíe metélvén tedd feje’ 
lágyára.- Két vak izéméit.is bélehet azzal köt. 
ni. Hajinál ez-is\ Á*  nyers tsalán’ leveleit jól 
ölzve zúzván, kösd homlokára Vagy*.  A’ roz
maringot , majoránnát, vagy tsak különösen a’ 

v. kalmus-füvet főzd meg borban, a’gyermek fejét, 
és egéfz tettét azzal mofogasd, azután le fektet
vén j jól takard.bé, el aludván ha meg-izzad, jó 
M . i

Hogy a’ nyavalya ki - ne rontsa, mellynefe 
jele, ha a’ gyermek retteg , tégy az említett fű-, 

< vekhez basa rózsa gyökeret, yagy fa-gyöngy-le- 
velet. Továbbá égett borral, sóval favanyó kp- 
váfzt, öfzve-gyúrván, lágy melegen kösd feje’ Iá» 
gyára. Vagy ha, tsak borral, és sóval a’ ko« 
váfzt öfzve gyúrod-is, hafznál. Vagy : A’tyúk- 
tojáft keményén főzd-meg, kétfelé metzvén, és 
meg borlolván, kösd azon-képpen jó melegen fe
je lágyára kivagy. Három négy eleven fzenet 
vefs egy pohár tifzta vízbe, add innya, ort.zá- 
ját is lehet azzal' mosni. Ez az ital a’ belső fór*  
rózáft el - óltya, a’ külső mosás pedig a’ porw> 
fokát, az»az: a’ tetten lévő lyukatskákot meg- 
nyírtja, Ezntáa a*  gyermek könnyebben el-a*  

, • Néha
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Néha ijedeza’ gyermek álmában, mert a’ 

gyomrában meg-keseredett tejnek párája a’ve
lőt érdekli. Adgy néki fzín-mézet, hogy nyala- 
goíla, ez, a’ mi a’ gyomrába meg keferedett, azt 
alá - felé hajtya. ■

Az, álmatlanság-is nagy baja a’ gyermek- 
nek, és néhán hofzasan tart. Ezt okozza, vagy 

t a’ forrázás , vagy a’. gyomrában meg-keferedett 
tej, midőn többet .fzopik, mimfem eméfzthet 
gyomra •• néha pedig a’ gélefzta háborgattya.

A’kisdednek jól meg-tudván nyavallyáját, 
ügy orvosold. Jó az álmatlanság ellen ez: a’ 
fejér mákot lágyan törd meg, keverd-pfzve tsets- 
tejjel, és tyúk tojás Izékével, ruhára kenvén, kösd 
fejé lágyára, yagy két vak Izemére: lábait pe
dig marhá-fzára tsontyának velejével, uagy ha 
ez nints, lúd zsírral tűz előtt kennyed.

A’ nyavalya törés-is, kivált az möftan fel. 
lyebb említett okokból meg-történik a’ kisdeden, 

) Lásd másutt, mellyek a’ nyavalya törésről fel- 
i jegyeztettek. Különösen itt azokhoz ezt adom :

Igen haíznos a’ nyúl óltója, ezt meg-fzá
rafztván, és öfzve - törvén, bafa - rózsa , vagy 
gyöngy-virág, avagy tsak tifzta vízben add in- 
nya , jól bé-takarván a’ gyermeket , fektesd le. 
Ftígy: A’ basa-rózsa’ gyökeret meg-törvén egye- 
lítsd öfzve koyáfzfzal, és égett borral, öfzve- 
gyúrván melegen tedd a’ feje’ lágyára. Ha egyébb 
nints, égett boros pirított kenyeret tégy- reá. 
.Avagy". A’ basa-rózsa’ gyökeret öfzve törvén, 
és ruhába kötvén, orra allyát vele dörgöllyed. 
Jő egy kis kalán fa-olajat bé - adni, hogy hán» 
oyon tőle: fiiftölni-is lehet fejét Szexit Láfzló 
afzaltt füvével.

A’ gyermeknek tagjai, ha meg-merevedj 
nek, borz-hájjal, vagy zsállyával öfzve -törtg 

C § ’ Iád
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lúd zsírral háta gerintzét nyakától fogva < fartsi. 
káig, és egyéb tagjait.is ',tüz előtt ■•kennyed. 
Vagy'. A’ napra forduló virágot, mindenestől 
főzd - meg tiízta vízben, és abban mint meleg für
dőben gyakran fÖrözd : azután pedig a’ aevezett 
lenetekkel kennyed, le fektetvén a’ kisdedet, jel 
takard bé.

Történik néha hofzfzas ideig a’ gyermek 
füle ki-jár, ekkor az aprón vagdaltt fzurok, 
vagy, is gyápár füvet Origanum , vagy tsak a’fo
dormentát , ’es len-magot rakd egy gyenge olly 
ruha-zatskóba, melly a’ fülét bé-lépi, jól fel-for- 
ralván vízbe , és a’ zatskót ki-vévén, levét fa- 
tsard-ki, és jó melegen; tedd fülére meg-újítván. 
Néha egy két tsepp keferü mondola, vagy baratzk 
mag-olajat lehet fülébe éreí'zteni.

Ájaka. ha ki tserepesédvén meg-hafadozik, 
(a’ mi meglesik a’ fzopott tejnek hívségétöl) az 
úti-füvet törd-meg, és levét fatsard-ki, íros vaj
jal, vagy tyúk-hájjal jpl öfzve főzvén gyenge 
tollúval kenegesd ajakét. Vagy'. JA’ temjént a- 
próra törvén egyelítsd-öfzve tyúk-tojás’ fejéré, 
vei, tedd fájós ajakára, Vagyt A" bárány fa
gyot, fa-ojajt, és kevés viafzat olvafzfz - öfzve, 
kennyed véle, >

Az ótvar némelly gyermeken nagyon el- 
hatalmazik, ezt nem kell hamar gyógyítani, hadd 
adgya-ki magát a’ rofzfz nedvefség, mellyet a’ 
kisded Annya méhéböl magával hozott Ez iránt 
tégy fzin , mézet lágy meleg vízbe , azon 
vízzel kenegesd, és gyengén moíbgasd az ótva- 
rás féfzeket. Vagy a’ büdöskövet ' borban jól 
Özdmeg, azzal moffad; aJhol ki»febefedik a’ 
tömjént apróra törvén , hintsd.bé véle.

Ha egyéb fa.kadék van a’ kisdednek teltén, a’ 
festsét- meg-hámozatt almával eiöffea -főzd öfe-

• ; ' ve,



: ! Orvosiája. ,43

vé, fzitán-által törvén,, erefzfz közibe illendő
képpen fa-olajt hogy ollyan> légyen, mint ái 
híg írr , azzal' kenegesd a’ fakadékot.

Ha ■ fzájja fáj, és ínnyé • fel jó, a’ faletro« 
mot,; vagy a’ narants-alma héját törd - öfzve, lé-, 
gyi*n  mint a’ liízt, mézzel , és kévés vízzel egy- 
gyiitt forr áld-fel, azzal kennyed, .Avagy : Ttífíi 
apró darabokra a’galleft , vagya’ tölgy • mak
kot, főzd - úti-fű vízben , moflad fzáját vele. 
-Avagy. A’ narants-alma’ héjját, és afzú harang, 
virág’ levelét főzd-meg etzetes vízben, fogainak 
húkát gyakorta kennyed, és mofsad azzal.

Ha fene rothadás láttatik fzájában, apróra 
refzeltt fzarvas-fzarvát, a’vagy lágyan törtt na- 
rants-alma’ héjját hints reá. '

Midőn fogai kezdenek fakadni, és haladni 
a’ gyermeknek, gyakorta nagy fájdalmat fzen- 
ved ; ha fzájába kapdos, éfzre veheted, melly 
helyen kezd foga hafadni , inpye azon helyen 
killyebb áll, és fejérelik. Nem kell várni, hogy 
a’ kín elérje a’- kisdedet, hanem hat, és hét 
hétnapos korában fiája’ innyét gyakorta kell 
dörgölni, sótalan vajat vévén újadra, Hafzno- 
fabbnak állíttatik azon dörgölésre a’ nyúlnak agy
veleje, és a! kakas-tarájjának vére.
.' Ha nyelve alatt békája indúl, azt mind

gyárt aprón törtt borffal, és lágy sóval dörgöld; 
azután kendi,- bé téntával. Vagy : Egy kevés ol
tatlan mefzet, timsót főzz etzetben, abban ru- 

’ hát mártván erőffen vele dörgöllyed, vagy ol
lóval a’ békáját tsipegesd-meg , és isópot ! etzet- 
ben meg-főzvén, azzal moffad,

■ Ha torka fáj ( ezt tapogatásból meg-lehet 
esmémi) kenegese iros. vajjal, adgy néki nád» 
wézet, hogy nyalogaffa.



44 Nyavalyák? .

Ha pedig torka meg. dagad, égesd-meg a*  
■■•galléft, azt porrá törvén rozs lifttel, keverd fzín- 
mézben, kevefsé - főzvén, és ruhára kén-, 
vén , jó melegen"kosd reá. Vagy a*  fetske féfz- 
két jó apróra törvén, leü mag’ olajjal gyúrd- 
öfzve kösd bé vele,

Orra lyuka, midőn meg-dugul, tsets-tejet 
kevés gyenge vajjal együtt erefz-bele. Vagy a’ 
tzéklát etzetben meg-főzvén, anhak meleg páré- / 
ját botsásd lyukába.

Néka az hurut - is vesztegeti a’ kisdedet t 
akkor a’ sótalan íros-vajat, és kevés sáfránt 
öfzve - egyelítvén, melegen kennyed véle melyét, 
talpait pedig azon-képpen, melyét-is lúd, vagy 
tyúk-hájjal kenegesd, hogy könnyeben, veheffen 
lélekzetet. '

Ha fokfzor okádik,. és tsuklik a’ kisded’ 
jele , kivált az erőtlen gyomrának : Lásd a’ mi 
annak helyén eziránt meg-íratott. Azon kívül 
pedig ezt tselekedd.- A’ pirított kenyeret etzet
ben áztatván, keményen sültt tyúk-tofás izéké
vel törd öfzve, és aprón törtt<temjént, afzú fo» 
dorménta port egybe-kevervén , és .jó melegen 
ruhára kenvén , kösd gyomrára. Tzitromot, 
vagy más jó fzagú-almát fzolgáltafs vele. Fagy; 
A’ nyers-ürmöt, fodorméntát főzd-meg borba, 
kösd a’ gyomrát vele.

A’ gyermeknek ha a’ hafa fáj, jó az az or
vofság, a’ melly moll fellyebb a’ gyomor tsuk- 
lásról, és okádásról fel - jegyezteti, rágáft, és 
álmatlanságot akkor fzenved a’ kisded. Ez .ellen 
sáfrányos fa-olajjal jól melegen kennyed gyom
rát ;. Fagy: Fodormenta vízben olvafzfz - el kevés, 
kámfort, azzal azon-képpen meleg helyen ken- 
nyed gyomrát. ,, ■
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A’ gyerkmek potrohofsága ■ meg - esik az 
hoízfzas hideglelés miatt: Vagy attól, hogy fokát 
fzopik, és gyomra meg - nem em^fztheti, Hafznos 
néki minden nap hor-kővel favanyított levett 
adni; Vagy: Egy kis tsuporban a’ rutát fözd- 
meg fa -olajban , és jól meg-törtt petrefelyem- 
magot tévén közzé, hasát gyakorta melegen ken- 

' nyed veié. <
■ Hafa pedig meg - fzorúlván, olvafzfz nád’ 

mézet, édes tejben, add néki jó melegen; hadd hör- 
pögeffe. Vágj-. Malofa- fzÖHÖt,magv át ki-vetvén- 
és mondola bélit jól törd öfzve nád-m^zzel, mint a’ 
pépet add enni gyakran.

A’ kisdednek erejét nagyon fogyafztya az 
has - menés , a’ kömény-magot, birs almát főzd- 

- meg etzetben, és öfzve törvén, mint a’ pépet 
ruhára kenvén , kösd-bé véle gyomrát. Avagy: A’ 
bárány, vagy nyúl óltót égy öreg borsónyit egy 
kalán vízbe el-olvafztván, add beinnya: Deák
kor a’ gyermek hamar ne fzopjon, hogy a? tej 
gyomrába meg ne aludgyónj jobb ötét mint-egy 
fél náp péppel táplálni Vagy'. A’ viza’hólyag
ból egy darabot eröffen főzz - meg tejben add 
innya. ■

Jó ez - ír: ( Valamelly ma jjat süfs • meg, vagy 
főzd - meg , azután ezt meg - fzárafztván , porrá 
törvén, és tejbe fel - forralván , add enni.

Más nyavalyája.is vagyona*  kisdednek, 
melly ötét fogyafztya, ámbár eleget fzopik, 
znég*  is fzáráz, és erőtlen, E’ nyavalyának neve 
eb-agja, midőn tudni illik a5 bőr alatt fzör féreg 
terem ; melly olly vékony, mint a’ fzÖr-fzál: 
Föröfztés közben mézes kenyér béllel dörgöld 
gyakorta a’ gyermek’ hátát, és karjait, a’ vé
kony férget meg-találod a' kenyér bélben, meleg 
főrdöben ki-dugja fejét, és ha a’ gyermek’ há? 
tát pirított kenyérrel dörgölöd > el- esik feje. .
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Vagy : Kéízíts párlúgot tölgy-fa hamuból , 
és öfzve- tÖrtt földi tököt tévén-belé, förözd ab- 
bán gyakran, midőn a’ féreg ki.dugja a’ fejet, 
gyengén beretváld - el.

Avagy". Ha egyébb iránt-is faárad a’ gyér 
mek, a’ varadíts füvet Tanacetum 'mindeneitől 
főzd-meg vízben, abban forozd, és a’ fzár az - 
tagjait azzal gyakran mofófeasd.

A’ gelefzta-is erötleníti, és egyéb nya
valyákkal is háborgattya a’ gyermeket. E& ellen 
ezt tegyed’ éheztesd-meg az illyen gyerméket, 

í adgy néki édes tejbe gélefeta-port, vagy a’Hfzt- 
lángot keverd tifzta vízben , tévén hozzá nád-mé
zet, légyen mint V tej, abból 'egy kalánnal 
adgy - bé néki. Avagy : A’ zöld - búzának fatsard- 
ki levét; add-bé. r

Lég bizonyoflabb orvofság et ellen a’ sár
ga répa’ eledel, akár nyerfen, akár főve, Láfs 
erről többet annak helyén. >.

. Hafznos külső képpen-is háborgatni a*  ge- 
lefztát; a’ baratzk fa levelet, vagy a’ ve
res hagyma , fzárát etzetben eröfsen Öfzve- 
zúzván, és törvén, kösd köldökére. Ha pedig 
a’ gelefzta, a’ mint fzokták rnondani, fellyül hu- 
győz, jele, hogy fel siet, adgy a’ gyermeknek 
fzín-mézet, tartsa egy ideig (zajába: így lehet

• a’ gelefztát fel - tsalogatni, :
A’ gyermek noha le-ülésre kívánkozik, és 

femmi nem megyen tőle: jele az erőltetésnek. 
Azért főzd-meg vízben'az ökör fark-korótme. 
légén ebben föröfzd. Vagy^ A’ nyers-kapornak Ieye« 
leit süsd meg zsarátnak alatt, jó melegen kösd al
félére. - '

A’kisdednek, erőltetésében ha vég-hurkája 
ki-jön, törd-meg .a’ keményítőt, még jobb , ha 
téfzel " hozzá aprón törtt gaílefl, mellyet gubá0
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aak - is hittat , hintsd - bé ■ azon porral,' a’ vég. 1 
Kurkát-helyre'nyomván. 'Fagyi 'Törd apróra a*  
falétromot , és marha epével- egyelftvén , a’ 
vég hurkát tollúval kennyed vele , magától hely- 
rip mégyen, hafznál ez még az öregeknek is.

Ha a’ gyermeknek - bélé ágyékába le-jár, 
akármelly okból ez történt légyen, azt elsőben 
kenesd, fel nyomván , a’meg-törtt temjént ke
verd öízve tyúk tojás’ fejérével, abban gyapot, 
tat, vagy len fzöfzt mártván, ruhából kéfzítetfe 
illendő kötővek jó fzorofsan kösd reá, állyon 
rajta harmad napig, ezután a’ kötéft meg-újít
ván. kivagy'. FŐzd-öfzve eröfsen a’ Lentiét, úti. 
fűvel,' és-törd öfzve mint pépet, jó melegén ru
hára kenvén, fzorofsan-fcösd-fél, egynéhány nap 
maradgyon rajta. • ... . : ...

A’ fok síráftól, vagy, egyéb erőiméből ’ a’ 
gyermeknek köldöke ki-dágad, és ki-kél, melly 
miatt nagy fájdalmat fzenved. Mind hafznos az 
itten, a’mit moft fellyebb a’ bélnek !e-járásá
ról említők® Ezen kívül pedig

Égesd-meg a’ galleft, és azt porrá törvén 
egyelítsd-öfzve ruhának hamujával, és tyúk-to^ 
jás-’ fejérével, három, svagy négy tsep teppcn- 
tina-olajat tévén közibe, és ruhára kenvén, rakd 
köldökére. ' ....

xHa pedig tüzes , és fájdalmas a’ dagadás, 
kökény fa-mohát, és úti - füvet veres borba, 
vagy etzetbe jól öfzve-főzvén , és öfzve-törvén, 
melegen kösd ■ reá. ■

' Ha fzél okozta a’ dagadáft ( a’ mint meg
lehet esmérni abból, hogy há’ bé-nyomod, vifz- 
fza-pattan) aprón tőid meg a’ kömény-magot, 
babér-levéllel öfzve - főzvén, kösd reá.

Néha az iszadáöól ina, ágyéka, és al-fel.e 
ki-pánik a’gyermeknek és a’ viareHettőI bőr® 

' " ' . " l®.
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le-mégyen , tefté ki-febesedik, meily igen kinő*  
fájdalom. Ekkor édes tejjel mofogasd V ki-páb 
lóit réfzeket, Fagy: Az úti-füvet öfzve-zúzván. 
törd-meg, és ki-fatsarttlevét difznó-hájjal öfzve- 
törvén, főzd meg, azután erős ruhán által fzür- 
vén, kenegesd véle; még hafznoífabb lefzfz, ha 
aprón törtt temjént, és kevés bort téfzel hozzá. '

Ha bőré le ment, törd - meg jól az árpa-kai 
sát, meg - fzitálván, azzal hintsed. Fagy: Ha 
könnyebben kaphatod , törd lifzt-formára a’tem
jeid, azon képpen kíntsed vele.
Gyermekeknek nyúghatatlan álmatlanságá

gáról , mint mondgyák igézet
ből fzármazík,

A’ kálinké - füvet ( ez a*  sövények, és gará- 
dók - mellett önként terem , gyümőltse majd mint 
a’fagyai’ fáé veres, és keserű ) vízbe meg-főz^ 
vén, abba fötöfzd , és mofogasd.

Gyermelffzár adásáról*
A’ tifztes fűből fürdőt kéfzítetvén ; melegem 

egynéhányfzor abba föröfzd. A’ kiknek inai fáj. 
dalmasak , ezen fördőyel élhetnek.

GyermeK vesztésről*  Láadd idétlen fzür
* lésföU

Gybmor erősítő bor; vinum medicatum^ 
orvos bor*

Két itze 6 fejér borba tégy pápa- fűből, 
földi epe fűből, fejér ürömből különösen mindé- 
nikéből egy-egy drakmányit, vagy-is egy lat
nak negyed réfzét, fenyő-magot meg- törve egy 
latot, öfzve - vagdalt örvény gyökeret két la
tot. Húfzon. négy óráig ezek ázzanak együtt,

: ' ' . az> .

I
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azután meg» fzürvén, ebéd*  és vatsora előtt mim 
den nap igyál belőle egy*  közönséges fél po
hárnyit*  . ' -

, Gyomor*  erőtlenségről*
Ez a’ betegség, a’ tsömörlés*  és étel 

nem kívánás lég inkább együtt járnak, és 
egyik oka a’ máílfenak. A’ gyomor a’ 
nyálas nedved egektől meg *hiílL  . Ha illeg
ted, kívül-is érzed, hogy hideg.-Néha a’ 
meg-bövültt sárga, vagy fekete sár az 
oka,

- Ennek orvoslását, vágy féítyül hányó, vágy
aiéi tifztító purgátzión kell kezdeni, a’ mint 'a*  
fziikség kívánnya. Közönségeden jó ez iránt' a*  
Rhabarbarum : Folia*fenee,  manna- ezeket együtt: 
ktevefsé fözd*i  eg. A’ böv nyálnak ki*tifztására  
hafznbs á’fellyüi-hányó orvofság, a’ fal-vitíiolít 
Ezeket találod a’ patikába. Fagyi Igyál Úgy 
'meleg vjzet, ujodat torkodba botsátvén, vagy, 
retket, tzéklát főzd-meg vízben, levét igyad, fel*  
indíttva. Ezután a’ gyomornak melegítésére 
hányd vízbe, vagy borba a' fodorméntat, ft*  
jér ürmöt, arról igyál. Kagy: Egy kalán ígetí 
borba egyelítve erefzfz két három tsepp terpen
tint-olajat, fa-héj vízzel magánosán*is  reggel 
’s eflve a’ gyomor gyengeségében hafznos élni

Jó a’ térjék, vagy maga, vagy égett borba 
egyelíteni kivagy: Hat, hét fzem borsot két, 
három darabra törvén,' vagy annyit nyomó 
gyömbért nyelj el, melegíti a' gyomrot. ■ Kagyt 
Pedig ugyan annyi, vagy több ízem borsot, bor
ral meg- lágyított oftyában különösen bé - takar*  
ván, végy-bé, és igyál reá egy ital jó bort. A*  

- fok-hagyma >. is dítsértetik: egy két gerezdet tífe
D . ■■ tít»si ■ ' ‘
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ííts-meg a’ külső héjától, hadd rajta a’ belső 
hártyáját, vedd, bé rágatlan tsendesen tartya 
gyomrodat,' ■,;

Vagy". A’ fordorméntát főzd-meg tyúk - to- 
jáfsal együtt vajha, azzal élly gyakran. Jó uít- 
vár gyökér zedoaria tsak fzárazon-is, minden reg. 
gél egy darabot abból arseg-rágván , é^s el nyel, 
vén': hogy pedig hafznállyon, hofzízas üdéig ez- 
lel kell élni. Ezek felett hafznofsabban lehet az 
erőtlen gyomrot így fegíteni: fejér ürmöt, fodor, 
méntát, zsállyát nyersen törj .öfzve, kevés bort ' 
tÖltvén hozzá, ferpenyöbe melegíts meg- törött 
gyömbért, egyelítvén közzé, és ruhára rakyán, 
gyomrát kösd-bé véle, ha egyfzer nem hafznál, 
többfzör-is próbáld.

Vagy'. Az afzú méntát, ürmöt, zsállyát, 
pirított kenyér - belet meg ■ törvén, Jtóáld - meg 
főzd-meg mint a’ sÜrii pépet, ha módod van 
benne, tégy hozzá törött gyömbért, kend’ jó tne« 
légén ruhára, kösd-bé vele; ézekután az ételt 
míg-kívánod, .

• A’ gyenge gyomra ember mohon ne egyék, 
fokkal gyomrát neterhellye; fii - fzerfzámos lé
gyen eledele , hafznos az illyennek a’ meleg bá« 
nya»fördÖ. - ■,« '

Hja’ gyomor’ gyengesége az hívségtöl va. 
gyón, hívesítÖ eledelekkel éllyen, minémüek a*  
meg-írtt nyers gyümöltsök, és a’ favanyó víz.

. Gyomor*  fájásról.
Erről a9 bölta orvosok 'éríelmesébben 

fzólhatnak, a’kik a’ gyomornak felső, ’s 
alsó réfzét,. és tömlőjét, ' vagy - is üreget 
tudgyák : a’fájdalomnak - is féfzkét, és 
©kát jobban magyarázhattyák. Mi tsak

■ ' ' ar.8
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ast említtyük, hogy n Hlyen beteg., éW 
lére j ’s italára vigyázzon ; meít leg-eísö- 
ben-is éri a' gyomrot az étel, ’s ital: Ugyan 
azért, ha ez alkalmatlan, minden belső 
réízéknél hamarább éri azt a’ gyomor, éa 
az által meg- bántódik. JSzen okra nézve, 
a’ mit egyfzer a’ gyomor" könnyen el-fo- 
gad, és nehézség nélkül magában ehfzeh- 
ved, ®?hoz kell (zokni, Lég-elsőben pe
dig, ha a*  íaükség kívánnya, a’ rofzíz , ég 
vefzett nedvefséget kell tiízfitatii, de tsak. 
laísan-lafsan , egynéhány nap áztatván, és 
úgy gyengén a’ tettből ki - takarítván : 
mert az erős purgátaió hirtelen , mint a’ 
febes patak folyván, el * mégyen , és a9 
mit úttyába talál, magával azt ki*  vifz’9 
de az enyves, sükt, állott nyálas nedves
séget fel - nem áztattya, hanem a’ tettben 
hadgya, és így a*  tettet, és gyomrotetöt- 
leníti. Az orvos ez iránt vigyázzon.

Az íllyea beteg tehát Alóes, és mirhás 
égett-borral, ha akarj a meg - nád - mézelvén, egy 
hétig , vagy tovább-is éllyen ; minden ellve, és 
reggel egy kalánnal abból bé*vévén;

Avagy í Éhez illő - képpen el- kéfzített zats- 
fc'őröl igyák, mellyet fő - képpea a*  patikában 
hafznosan lehet el-kéfzíteni. •'

Nagyon dítséretes ez: A*  fzék füvet, vágy 
izék fü virágát füzd-meg forrás, vagy fölyó-víz*  
ben, kömény. magot meg - törvén tégy hotzá, 
meg-fzürvén, nád mézeld meg, melegen azt igya s 
Fa^-t A5 fzék-fövet meg-főzvén, annak le - fzűrt® 
levebe terjéket olvafztván, kalánnal azt igyad#

1) » . £«»
' is ■ .

«<<<<« .. . .. . ■sm
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Lehet a’gyomrát köménymag, vagy fzeretsen- 
dió - olajai Öfzve - egy elitett égett-borral kenni. 
Vagy: A’ kementzéböl ki-vett meleg kenyeret 
két-felé ízelvén, hintsd-meg aprón törtt gyom.

’ bérrel, vagy kömény-maggal, a*  mint el-álhat- 
tya, kösd gyomrára. \

Vagy: Tyúk tojás izékét keverd - öfzve édes 
tejjel, meg-sáfrányozván, vefs belé kenyér-belet, 
főzd meg jól, mint a’ pépet, melegen ruhára 
kenvén , kösd gyomrára. 1 '

Hirtelen gyakran ez - is hafznál: a’ fejér, 
krétát, fzeretseh - diót, nád-mézet törd apróra, j 
egy mogyorónyit fodorménta vízben egyelítyén, 
fájdalom’ üdéjén azt vegye be.

Vagy*.,N  fejér ürmöt öfzve-zúzván, és le 
-vét ki-fatsarván, egy kis kalánnal éhomra abból 
végy be, de reá femmit hamar ne egyél. .

Vagy ., A’ fodormentát meleg borba két 
ruha között kösd .gyomrodra, vagy a’ pápa fű
nek Carduus benedictus porából’ végy-bé a’ mén. 
nyi egy kés hegyére fér. .Avagy azon füvet főzd, 
meg borba, vagy vízbe , és melegen azt igyad.

Vagyt A’ kerti petrefelymétí fodorménta- 
val égett borba, vagy vízbe forrózd-meg, jó 
melegen kösd gyomrodra. ' -

Gyomor fájásról ; vagy hányásról.
A’ fejér-ürmöt meg-vagdalván, öntsd - meg 

forró vízzel, jó melegen kösd gyomrodra. Te
lteden lévő fekélyes Ceheket e’ fűnek porával

■ hintsed, meg-tifztúlnak, 1

Gyomor1 gyengeségéről.
Bétsi-fűnek, Nardus Celtica porát éhom- 

ra vagy itel után, a’ mennyi a’ kés - hegyre '
5 fér,
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fér, vedd-be, Ezen fűnek vize izzadáH okoz, 
és a’ vízelletet hajtya,

Vagy, Szent Benedek-füvének herba bene*  
diSa gyökereit főzd»még borba, azt igyad é« 
hómra , és ha telizik, étel felett-is,

' H. .

■/ ' Hagy máz betegségről*
Éppen ellenkezik a’ guta-ütéffel, mert ez 
hideg, amaz pedig -forró betegségekből 
f^ármazik. Oka az, a’ mi a’ vért meg- in 
díttya, és az agy-velőben fel- gyúllafzt-

1 tya. Az Afzfzönyokba gyakorta a\hó- 
fzánrf meg v rekedéfe, és fel-akadáfa en
nek oka. ' ~ ,

Ebben a’ betegségben mindenek felett a’ vért 
kell tsendesíteni .■ Lég - elsöbén mindgyárt fzüksé- 
ges áfc ér-vágás. Ezután á*  betegnek álmot kell 
fzerezni Tök, és dinnye-magot, vagy mákot 
meg — törvén, áfztasd vízbe, ki -fatsart leyérigya. 
Nyers kápofzta -levelet fonnyasd - tneg a’ tűznél, 
kösd a’ homlokára , és a’ vak - ízemére, tzitrom. 
mai Savanyított vizet igyák , vagy bor • kővel 
fölt vízzel éllyék.

Vagy: Hogy a’ tifzta víz ne ártson, veft > 
kenyeret a’ vízbe, forrald-fel, híitsd, és fzürd- 
fxnég, azt igya.

Ha a’ beteg kezd épülni, hafznos . néki rhe- 
barbarumból kéfzített tifztító laxatziót bé - venni, 
fő-képpen, ha. a’ terméízet magától nem. fegít. 
Jó 'estnérós baráti legyenek mellette , és vigyázza-, 
nak, hogy a’ beteget valamelly búsúlás ne érje.

D a '■ .
h ■ ' . ■ . . , ->
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Mivel pedig magara gondot nem vifelhet, 
vizellete fel-akadván, turbulya - vizet kell néki 
innya adni, és aJ hoíyaga’táját alá felé-nyomo
gatni • ■ J - ■

Az ház , mellyben a’ beteg vágyón, fe igen , 
meleg, fe hideg ne légyen: enni adgyanak sós*  
kával, vagy más - képpen favanyón kéfzített 
eledelt.

.Ezen nyavalyának. jel$i, az álmatlanság- 
. gal-való nyúghatatlankodás, háborgó áhnodo- 
f aás, fok hafzontaUn befzéá , főnek nagy hősé.

ge. Lásd, a’ mi másptt a’fö-fájásról meg-íratotL
Fagy; .Egy pohár égett bort, és egy ka

ján terpentina-olajat jól öfzve - kér vervén , a’ beteg- 
. pék egéfz teftét, tetejétől fogva talpig kend-meg 
. azzal: Ezután pedig a’beteg egynéhány nap (kel 

lőre a’ házbólki- ne mennyen.

Haj- hüllásrál*  . Lásd kopafzságróL
Haj - nevelésről. '

A’ vízi-tök gyökerét Nymphcea áztasd lúg
ba, és gyakran avval mofogasd fejedet,

■ Hályogot Jzemről,
A*  fűr-madárnak báját tedd üveg pohárba, 

a.' nap - fénnyen ol vafzd - meg, egy - egy tsőppef 
boffáíLnak fzemedbe mind addig, míg a’ hályo
got két - felé hagíttya. Mivel pedig nagy a’ fáj- 
dafom, egy-egy tsöpp AfzfzOny- tejet erefzteík. 
belé. Próbáltatott. .

Vagy ♦ A’ kerti lóhere*  fűnek ki-nyomott lse 
frefz,d fcernre , ^1-vefzti a-*  hály©gtrt.
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Hányásról. *

Az hányáfi okozó orvofság hamar nagyobb 
nyavalyát, és vefzedelmet fzerezhet * tanátsos 
azért tanúltt orvoftól írásba ki-kérni, a’ patikád 
bán ez iránt rninémü orvofság <dafsék, és mi
képpen kell azzal élni, avagy a’ Patikáriusnak, 
ha ki - befzélled nyavalyádot, fog adni, a’ nni az 
hányáshoz illendő orvofság. Név ízérínt ha vér
hasban lévén, gyomrod meg-romlott, az hányás 

vután pedig gyomrot erőtlen, az ételt nem kí- 
vánnya, végy-be egy poltura’ árú teljéket, reg
gel, és eftve. Vagy a’ pápa-füvet, főzd-meg 
borba, kevesenként azt igyad. > ■

Hányás ellen.
Lásd gyomor fájásról, a’ fodorméntá- is 

hafznos, ; -
' Has • menésről,

N terméfzetnek jó munkája az has*,  
menés, és folyás.*  ezután az ember kön
nyebbséget érez 1 ha pedig erötlenít -or
vosolni kell. Ha az eledel eméfztetlea 

. megyen-ki, féle, hogy a’ gyomor meg-si- 
kúit, el - ázott,' és meg-tágúltt: azért az 
étel, ital benne nem marad t és a’ belek
ig meg-erötlenednek,

A’ gyakór le-ülésre-való kíváitkozás- 
jnak féfzke vagyon a’ yég hűrkában, mert 
ez a’ rágó taknyos nedvefségek miatt ki- 

. febesedik : Ámbár femmi ki - nem mégyen9 
/ még-is erőlteti Az Afzfzonyok a’ rendet

len, és hofzfzas has - menésben hamar 
idétlen gyermeket fzölnek, '

# D 4 . B- .
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E*  nyavalyában, ha a’ gyomor roffz, nyá- 
lás matériával, vagy sárga, és fekete sárral el
tölt, és nem emésztvén meg-érötlenedik , fellyül 
hánytató orvofsággal kell tifztítani, azután pe
dig belső , és kiilBŐ efzközökkel erősíteni.

Hafznos az hlyen betegnek a’ térjék, ha ' 
nagy hívsége nintsen. KülsÖ-képpen pedig hafz- 
nál: a' fodormentát, fejér ürmöt, és ha vagyon 
tzitron? héjat öfzve vagdalván, rakd két zats- 
kóba, főzd - meg veres borban, kevefsé fatsard- 
ki levét, és jó melegen' párolva tedd egyikét 
gyomrára: ha ez meg-hűli, a’ malikkal-is úgy 
tselekedgy. Ezt gyakorold egynéhány ízben. 
Lásd gyomor erőtlenségéről*  -

Fagy : A*  fejér . ürmöt öfzve törvén ki- ■ 
fatsart levéből borral együtt egy kis kalánnal 
igyál. Fagy ♦ Egy Italán erős etzetet, és egy 
kalánfiiíTen ki-fejt tejet1 öfzve-egyelítvén , ebéd, 
és vatsora után azt igyad.

Vagy; Lásd vér- folyásról, azt kövesd.
Has »rágásról*  ■ '

Egy tyúk-tojásnak haját gyengén meg-éget. 
vén, és, porrá törvén , azon-képpen fél fzeretsen- 
diót - is, ezen két-féle port akár borban, akár 
vízben vedd bé.

Hás • Izoyülásról.
Ezt valóban nem lehet kolihának ne

vezni , mert a’ k ölik a rettenetes, tekerő, 
furdaló, és nyílaltató fájdalmakkal fzo- 
kott lenni: A’ has-fzorúlásra némellyék 
természet fzerínt a*  telinek meleg, és fzá
raz vóltához képéft hajlandók , akármelly 
iis okból - is bélek meg - fzorúL ‘
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E’ nyavalyában jó fegítség á’ kriftély; de, 
ennek el-kéfzítéfe a’tanúit orvoíokat illeti: a’ Fa- 
luíiak ez, iránt igen kévéiét hallottak; Nem-is 
jó gyakran' azzal élni : mert a’ terméfzet hozzá 
fzokík. Néha iöbbet hafznál egy kevés manna, 
vagy mondola-olaj, ha azt tyúk - lévben bé-ve- 

, fzéd ; ezen kívül olajat, vajas, leveles légyen 
eledeled. -

Jó a’ főtt aízú-ízilva, kivált, ha meg-nád- 
■ mézeled, ég ebéd előtt egy órával egy ital - vi
zes bort ifzol reá. Fagyi Egyél egy dionyi írós- 
vajat, és azon képpen igyál reá. Fagyi Afzfzú- 
fziívát, egy kis fólia fenét köfs ruhába, főzd® 
meg, annak mind fzilvája lágyít.

Külső képoen jó ez: a’ fejér mályva-leve
leit vajba egy ferpenyöben főzd-meg eröffen, és 
levét, vagy-is zsírját, ki fatsarván, azzal ken
nyed a’ hasát. '

Fagy: Az édes paprány-fünek Polipodium egy 
uncia, az az hatvan ízem bors-nyomó gyökerét 
főzd-meg vízbe, vagy afzfzú fzilva.levébe, azt 
iddnmeg melegen.

Hévségröl, vagy-is fzomjüiágról
Két, vagy három kés-hegyen tsináltt bor

követ vefs egy pohár vízbe, azt igyad. Fagy". 
Egy jó pohár vízbe botsáfs egynéhány tsöpp 
etzetet, hörpögetvén , azt igyad.

; Hideglelésről.
A’ közönséges tsalánt, fejér-ürmöt, rutát, és 

' fűz - fa leveleit egyenlő mértékben húfzon - négy 
óráig egy jó pohárnyi borba, vagy pálinkába, 
áztatván, és levét le-fzúrvén egyfzerre a’ hidege 
lelés előtt idd-meg.

' © S i
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/• Vagy'. gyomrod előre ki - tifztíttatott, a3 
fzerentsen ..diót tűi előtt meg - gyújtván , és mind
gyárt ki- vévén, azután törd - öfzve, és a’hideg
lelés előtt vízbe háromfzora kajámba add-be.

■ Ha mindennapi, vagy harmadnapi, két, 
'Vagy három kalán fa-olajat pohárba töltvén, 
veís belé törtt sót, két, vagy három kés. he
gyen , idd - meg , avagy két arany nyomó ípanyól« 
yiafzkot törj apróra, ezt fél.pohár fa-olajba 
vetvén, idd-meg. Vagyi A’ mi parafzt orvos
ság, hat, vagy hét tsöpp térpentina-olajat az (idő
höz képeit, véfs egy krajtzár áru égett borba, 
vagy, pálinkába, idd-meg &' hideglelés előtt fél 
órával.

NB. Ha sérvésed vagyon, azt orvosold el
sőben. . .

Ha negyednapi; A’ melly apró gelefztákot 
a*  difznó válú alatt-is taíálhatfz, azokból két- • 
töt, vagy hármat vefs egy fél-pohárnyi etzetbe, 
meg - higgadván, add innya. Próbáltatoit.

Vagy'. A3 pókhállóból két, vagy három 
golyóbiskát egy borsónyitöfzve - tsinalván, oftyá- 
ba , midőn kezdet fázni, vedd ■ be,

Vagy’. A’ palatzk - fő vet Thlaspi május, hor
dozd egynéhány nap isalpad alatt Vagy végy 
egy kalán fzín mézet, azt tifzta tserép -ferpenyö- 
be tévén, egy dióni írós-vajjal olvafzd, és ke
verd-öfzve, a’ hideglelés előtt-való eftve , azt 
idd-meg azon melegen: így három eftve tsele-

■ kedgy, fő képpen máfodfzor, vagy harmadfzor, 
ámbár azon italtól irtózol, eröfzakkal is vedd- 
be. Ha kételkedel próbáld.

Vagy"'. A kutya-nyelvű füvet, Cynaglqflum, 
Kevefsé öfze - zúzván ,gyökereitől kösd gyom- - 
rodra , magadat jól bé-takarván, ha meg-mele
gít, zöld, és sárga nyálát háazfz,igen jó jel, 
wg-gyógyúlfzo
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Fagy: Kilentz fzetn borsot, ha idős az em« 

bér,/és kilentz fzem rák - ízemet törj-öfzve, lé- 
gyen minit' a’ lifzt, egy pohárba jó etzetet tölt
vén , hideglelés előtt idd-meg, Próbáltatott.

Fagy ; A’ pápa - fü vet Carduus benedictus 
fözd-meg borba, vagy vízbe, ámbár kefetü, két- 
fzer, háromízor melegen egy fiúsával azt igyad. 

. ■ Fagy: Szent Láfzló.füvet, vagyis gyöke
rét Gentiana főzd • meg borba , éhomra melegen 
azt igyad®

Hideglelés ellen.
Széles lapunak gyökerét fejér borba főzd- 

meg, és azt melegen igyad éhomra.
Hideg - leiéiről, mellyet a*  Magyarok hagy- 

máznak neveznek,..
Ebben a*  nyavalyában némelly olly 

jelek találtatnak , mint a’fellyebb említett 
hagymáiban ; noha külömbség vagyon 
közöltök; mert az dögös, és ragadozó 
nyavalya® Az illyen betegnek fiája , és 
nyelve faárad, mint más mérges betegsé
gekben, Fő, és gyomor-fájás rettenetes, 
.kivált, ha a’ meg - vefzett nedvefség bövs 
melly füleire fzáílván á’ betegnek , süket
séget hoz. Ha vízellet?: fekete , ereje el
fogy , lélekzete nehéz „ ■ fogait _ tsikorgat- 
tya, kevés reménység van a’ gyógyuláshoz.

Leg-föbb, és fziikségelTebb itten mindgyárt 
előre harmad nap alatt az ér-vágás. Jóf mannát; 
főtt fólia-fenével bé<ádni. Hafznos a*  fellyül-való 
hányás. Ezt fegítí: kevés kapotnyak gyökerének 
( affarutn ) porbanés borban békétek. ■

''' ' \
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Igen hajznos ez -isi Három borsónyi kám
fort nád - mézzel törj-öfzve, éhomra három, négy 
nap, továbbá-is pápa- fÜ vízbe ad bé-innya, 

’-Avagy: Egy mogyorónyi aprón tört büdös kö 
veit erős etzetbe három, ( négy nap' éhomra, 
igyák. Jó a’ sóska víz innya ,■ és fzájt mosni.

' Hogy pedig a*  hévség miatt hafa meg-ne 
fzorúllyön, mert ez igen ártalmas, éllyen néha- 
néha bor- köves lévvel. A’ bor-ital tellyefséggel 
tíltatik. Lábait sós edzettel mofsák , azután tal
pait fekete retekkel kcifsék.

A’ mi fellyebb a’ hagymáiról fel-jegyeite- 
tett, réfz fzerínt azt-is lehet ide alkalmaztatni.

Hideglelésről, melly minden napi.
Ennek féfzke, és oka nem egyedül 

a’ gyomorba meg -gyűlt, és meg - vefzetí 
nyálas nedvefség , mert ez nem fzerez for- 
róságot, hanem egygyütt a’ sárga, és 
zöld epe - is. . . .

Jelei ezek : Ha a’ gyomorba-Iévö ned- 
vefse'g sós, a’ beteget fzomjúboztatja, ha 
fá vanyó , éheztetí, ha édes , aluvásra in- 
díttya , ha pedig ízetlen a’ nedvefség, az 
étel’ kívánása el>véfz.

Ha nappal jön az emberre ez a’ nya
valya, alkalmatlan<abb;mert éj jel erefzti-fel: 
akkor kelletik enni, mikor aludni kellene.

Ennek tulajdon orvofsági ezek: gyomrát, 
’s hasátt főtt, vagy mug íorrózvtt fodorméntával 
Jó melegen ruhára rak ván , köísék -bé. Fagy : 
vegyen-be annak, módja fzerént valamelly fel- 
lyüí hányható orvofságot.
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A' hyálasr nedvességnek eméfztés&e, és a’ 
gyomornak erősítésére haíznos ital ez: egy jő 
marok izék-fő virágot, és fél annyi bárány, 
vagy közönséges fejér ürmöt, főzd, meg eröfsea 
vízbe, minden reggel éhomra egy pohárral ab- 
bői igyál. . . ' •

Ez a’ nyavalya hofzfzas fzokottlenni, és,, 
néha végre puffadás, víz-kórság, vagy más be. 
tegség következik belőle, néha a*  termáidét fel- 
lyül-való hányáfsal; néha pedig has menéfsel or- 

. vasollya - meg ezen nyavalyát.
Parafzt orvofságba jó ez; két, vagy három ) 

kés - hegyén véfs lágy sót fél-pohár fa-olajba,’ a*  
hideg előtt egy, két órával idd-meg: még jobb , 
ha egy garas-nyomó fpanyol - viafzfzat apróra 
törvén tefzel hozzá. Avagy: egy krajtzár árrá 
pálinkába botsáfs erőd fzerínt hat, vagy hét 
tsepp terpentina-oleyat,hideglelés ellen vedd-bé

■ Hideg - Ülésről, melly harmad napi.
Ennek oka a’ gyomorban, és gyom- 

ión kívül meg-böv&ltt, és meg - vefzett 
sátga-sár, melly fzármazik a’ gyomorban 
hamar meg - vefzö eledelektől.

E’ nyavalyának jelei ezek : Mikor 
J^ezdödik, igen meg-rázza a’beteget, az- 
Uíán nagyon meg-hevíti, fzomjúhostattya, 
nem alhatikjés néhaefze nélkülis vagyon#

Ha a’ betegnek ajak®, és orra ki-fa
kad, jele annak, hogy meg fzünik a’ hi
deglelés, mert a’hévség ez által meg-ke- 
vefedik, ' _

. Mivel e’ nyavalyának fő oka a’ bi
lis, vagy-is sárga-sár, ba ez a’ teltben

. meg-
■ j . • ■ > -
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sneg-indál; és a’ beteg’ hasát e! - tsapja, jó 
jel, mert ez által ki® takarodik a’ roízfc 
matéria. -

A’ koplalás igen tsendesíti, sőt néha meg- ■ 
is fziínteti az iüyen -hidegleléft, Az alatt, ha 
fzomjúhozik, itala légyen tzitrom-Iéwel, vagy bor
kövei favanyított főtt víz. Hafznos e’ hez egye- 
líteni kevés nád, nagy más fzín-mézet*  1 Avagy: 
Vefs egy ittze vízbe egy lót apróra törtt fa - hé
jét, tégy hozza hat lót nád, vagy más mézet, 
azt igyad. Igen jó a’ tzikória gyökérrel, árpá
val, és édes gyökérrel, főtt vízzel-váló élés.

Mikor a.' hideg a’ betegre akár jönni , ak
kor nem kell enni adni, sőt azután fém, vala. 
meddig a8 hideg egéfzlen el-nem áll; a’ hideg 
előtt a’ beteg ne - is aludgyon. Negyedik hidege 
lelés után lehet purgáló orvofsággal élni. Avagy t 
Ha a’ hányás erőlteti, fellyül hánytátót kell bé- 
adni. Jó ez iránta’ kapotnyak gyökér ( Afarum) 
ebből egy^ vagy más fél, vagy két garas nyo- 
mótidod fzeríni törj-meg, egy kevés borba vedd- 
be, Fagy’, Pedig afzfzú fzilvával azon nyökér- 
böl fözz-meg két, vagy három ezüft garas nyo
mót, vedd-bé*  Ha pedig igen véres terméfzetd 
a’ beteg, az ér vágás is fegíthét/

Az epének , vagy-is sárga-sárnak bővebb 
tifztúlására minden nap kevés Rhebarbarumot 
akár, porul, akár vízben lehet bé -venni. Ezen 
hafzonra főzd-meg vízben a’ fejér-ürmöt, földi- 
epét , éhornra gyakran azt igyad.

Itméf. Midőn a’ hideg háborgat, két garas 
nyomó terjéket egy*  kalán borban két, három íz
ben végy-bé. Avagy. A’ hol ez nints , főzd - meg 
a’ dió-belet mézben, azt igyad. De ezek úgy 
haíznofabbak, ha a’ beteg már előre tifztító or- 
vofsággal élt,
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Hamarjában ez-is jó*  Törd-meg a® úti-fü
vet, levét ki- fatsarván , egy tséfzéveligyál-meg 
abból, . ?

Külső ■képpen pedig ézt lehet tselekedned: 
a’ dió fának belső héjját bántsd-le, és etzetben 
áztatván, ruhára rakván, kösd-bé véle a’ gyom
rát, Avagy ; Kormot, zsállyáttörd-öfzve tyúk
tojás’ fejérével kend’ ruhára, kösd evvel.

Hafinálhat ez-is*  Az úti fű levelét, tsaláa- 
magot, kormot törd - öfzve tévén hozzá lágy 
sói, ruhára kenvén, kösd keze gyűrűs újjaira.

Vagy \ Még jobb , a’ pulsusekra, az«áz.- két 
kezin-való érek’járásira, vagy-is mozgásira. Az 
Hlyen kötött órvofság közli erejét a’ ízívvel.

Hideglelésről, melly negyed napi.
Ennek oka á’ teltben bővelkedő feke

te-sár , melly öfzve gyühe és nevelkedik 
az eméíztet eledelnek l@g • féprősebb ré- 
fzéböl, Ez tudni-iiiik elsőben tsak sárga® 
sár, midőn pedig a’gyomorba fekete sárrá 
változik ,' az egéfz teltnek minden réfzei- 
ben, és ereiben el-terjed , és meg-feneklik.

Más hid,egldéfsei fókákban meg-egy- 
gyez: név fzerínt küiömböz abban, hogy 
hpfzfzas, és gondos orvoaláft kíván: Ha 
Öfzfzel esik az emberre, rajta telel , és 
tavaikkor végződik. Néha pedig két efz- 
tendeig-is tart. " Ha nyárba kezdődik in
kább lehet orvosolni®

Néha az illyen hofzfzas hideglelés ál
tal a’ nehéz nyavalyában lévő ki-tifztúh,
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A’ vér-has vagy más has- folyás, e’ nya
valyában hafznál: mért az által azon betegség
nek féfzke el-apad, az orrnak, és az al-felen. 
való siílynsk folyása-is hafznos. , Ha a’ beteget 
a’ fekete sárgaság el fogja, jele, hogy a’ lép 
ínegZdugúlt. Lásd ldpdagudásr6lt ' ,
\ Ez hideglelésnek leg-föbb orvoslása az étéi
ben, és italban-való mértékletefség, könnyen 
eméfztö eledelékfcel-váló élés , levsfes, és főtt in
kább , mint fém söitt, vagy f?áraz légyen étele.

Hafznos petreselyemböl, répából, értt al
mából, és fziivából álló eledel, még jobb, ha 
fzeretsen dióval, vagy annak virágjával sáfrán
nyal, vagy fa- héjjal kéfzíttetik. Itala lehet ár
pával , és fa. héjjal, vagy tsak egyikével főtt 
víz: annál jobb, ha tüzes atzélt vetel belé. A’ 
fzegényeknek lég- hafznosabb a’ korpa-tzibere,

Az illyen beteg, a’ mennyire lehet keveset 
egyék, mert gyomra gyenge lévén, nem érkezik 
főzésére, az eledel meg-poshadván, sár lefzfz 
belőle, a’ lép meg-puffad , és e’ nyavalya öreg- 
bedik. , '

Hideglelés előtt, azután-is mindgyárt, a*  
inint iram a’ harmadnapi hideglelésről, fe ne fe
gyék, fe ne igyék, még egéfzlen a’ hideg el« 
nem áll, Hafa, ha meg-fzorúl- fegíttefsék, hogy 
foilyon. •' 1 '

Az orvosláfsal itt nem kell sietni: jobb es 
nyavlyának féfzkét laíTan fel-áztatni, és indíta
ni. Hafznos e’„végre a’ fólia-fene ital; főzd ezt 
ánis-maggal, ha vagyon, olvafz’bővebben man
nát bele, art igyad. Az egyfzeri ital nem elég, 
hanem újabban- újabban kell e’ nyavalyát, o- 
ílromlani, mert ennek tulajdonsága fzerínt a'*  sár 
a-’ gyomorban, és teliben meg-fenekük^ fokára 
ázik ■ fel. Mivel pedig n illyen beteg fzó-foga- 

dat- 
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dalian fzokott lenni, azért későre gyógyúl: mert 
ha az orvoslás egyfzer, kétlzer, nem fegít &’ be'eg 
meg - únatkozván, ellene mond az orvoslásnak , ia 
Bet rendetlenül mondatik az, hogy e’ nyavalya 
az orvosok’ tsúfolója- Helyefen tseiekfzik, a’ ki 
minden hétbe egyfzer e’ végre kéfzített Pilulák- 
kai él: mert ezek fokáig hevervén a*  gyomor
ban erőltetés nélkül, csendesen a’ meg fenekletS 
sárt fel-áztattyák , és a’ tettből ki - takaríttyák.

Hafonló erejű, könnyű, és hafjnos or/oá- 
ság ez : főzd-meg á’ fejér-ürmöt vízben, és azon 
vízben egy zatskóban forrally * fel egy lót fólia
fenét, minden héten kétfzer a’ hideglelés előtt 
egy nappal abból igyálkevés Rhebarbarumot is 
lehet hozzá tenni

A’ ki pedig hajlandó az hányásra, vegyen, 
bé reggel éhomra áánytató Orvosságot, bég - jobb 
a’ kapotnyak gyökere, ezt törd porrá, és abból 

' két -garas nyomót kevés borba végy-bé.
Mivel pedig az izZadás által is ofzlik, és 

el-fogy e’betegségnek féfzke, a’ hideglelé előtt 
két gar^s nyomó teljéket végy-bé borba, le-fe- 
küvén , jól takartasd - bé magadot.

;' DitséTtBtik ez ‘isi Hat garas űymó nád
mézet, négy garas nyomó gyömbért, és két ga
ras nyomó kámfort öfzve törvén, mikor a'hideg 
reád akar jönni, két garas nyomót meleg vízbe

* igyál - meg abból. A’ kinek tetjzik próbállya ezt-*  
itt A’ mivel egy bölts orvos az illyen betegeket 
fzokta vala orvofolni. Főzd-meg vízbe a’répát ?

. első levét le-fzürvén, tülts. új vizet reá, főzd va> 
Iámig a’répa egéfzlen fzéllyel fő, £zítán által fzür# 
vén, új sótalan vajat, bőv nád, vagy más fzín- 
mézet tévén közibe ízekfűzd - meg, tizenöt nap 
alatt, élíy azzal: minden nap öt, hat baratzk- 
magotegyél-meg, jobb, kevés térjéket-is vgo

* E 
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fzel-bé. Az alatt tejből, és halból' kéfzített ele
del tíltatik.

Jé az-is*  Egynéhány veres*  hagymát törj- 
öfzvé , levét ki-fátjárván, még annyi fa-olajt 
egyelíls közibe, azzal kend lépe’ tájját.

Avagy t Az eb-nyelvi! füvet gyökereitől, 
( cynoglofium ) öfzve • zúzván jól törd-még, lágy 
ruhára rakván, kösd jó eröffen gyomrára, ha a’ 
meg - vefzett rofzfz matériának ki-hányáfa követ
kezik , jó jel.

Egy vitézlö Úr, főbb orvofságok nem hafz- 
nálván, egyedül ez által gyógy ült-meg. . 
Hideg-vett egéfz teftr'51^ vagy különös meg

fagyott tagról.
Az illyen teliben ha valamelly érzékeny, 

ség vagyon, hideg vizet tőltvén nagy hofzfzú 
tekenyöben, egéfzfzen fektesd-beli, a fagyot ki- 
fzíjja. Az illyen teftet, vagy más meg-fagyott 
réfzt igen hafznos hóval jó dörgölni: ezután a" 
fagyos répát, mint a’ pépet törd - öfzve erŐfsen , 
az hideg - vett tagot kösd-bé vele.

Mikor pedig azon réfz, vagy tag már kezd 
pe’segni, fa-olajat, vagy ha áz nints, ó hájjat 
kévét viafzfzal ófzve ■? olvafztván lágyan törtt 
borsot tévén közé, és ruhára kenvén, kösd-bé 
véle. Fagy*.  a’ marha epét égett-borral öfzve 
egyelítvén, borsold-meg, azzal kenegesd.

Ismét a’ mint fellyebb iram a’ meg fagyott 
réfzt hídfeg vízben mártván fzítafsad. Továbbá 
a’ zsállyát, vagy fenyő-nhagot erŐfsen főzd-meg 
édes tejben , és abban ruhát mártván, jó mele
gen kösd -bé véle. Fagy: erős sós vízben főzd- 
meg a’ répát, levéve! mosogasd. ' . *

fíiin^
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Himlőről*
E’ nyavalya közönséges,, tsak alig’ 

találtatik ember, a’ kiezt eí-kerölhetné; 
mert még annya-méhében a’ magzat ve- 
fzen olly romlott vért, nielly azután élté® 
ben vagy elébb, vagy későbben fel-fprry . 
és a’ teltben ki öt. ' -

Innét vagyon áz, hogy némelly or« 
fzágokban a’ bábák arra vigyáznak 9 ha 
a’ ízületeit gyermek’ véres és piros, vé.» 
réböl a’ köldökin ki'botsátanak, azután 
kötik-bé. Az illyen gyermeknek a’ him
lő olly ártalmas nem lehet, '

Néha pedig az időnek kfilömbsége o- 
kozza azt a’ betegséget. Emőkéért tapafz- 
taltatik , hogy némelly tartományokban, 
•sőt különös Helységekben-is himlöznek, 
másutt pedig nem. Meglesik néha az-is, 
hogy azokra , kik e’ nyavalyát még nem 
fzenvedték el-ragad. A1 himlő majd min
denkor hideglelésen kezdődik. Fö-fájás8 
rettegés, álmatlanság, vagy ellenben nagy. 
álom, néha nyavalya-törés követi, efze 
nélkül befzél, az hányás erőlteti. Egy il
lyen betegben ezek, másban pedig más . 
jelek lehetnek. . /

, A’ himlőnek féfzke nem tsak a’ bőr • 
alatt, hanem a’ belső réfzekben - is va
gyon. Történt a’ terhes^ himlős affzony B 
himlös gyermeket hozott^*Ha  az himlő, ha
mar, és könnyen ki-fit, és mindgyárt- 
érik, jóJel. Ha pedig ismét bé-üt. Ayáglf
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v fzederjes, vagy fekete, és az eméfztete- 
. is ollyan, akkor gyakortább halálos a’ ve- 

föédelem. " ■ ■
E*  nyavalyában meg-kell ugyan engedni, 

hogy maga a’ terméfzet a’ mérges, és feprös 
uedvefségeket ki adgya: Mindazáltal öregben 
hafznos előre az ér- vágás, gyenge purgátzió, vagy 
fellyüL való hányás.

E’ betegnek étele nem fű- fzerfzámohkal, 
hanem tziirommal, vagy bor.kövei fayanyítptt 
légyen. jAz hús- eledel éppen ártalmas ; mert a’ 
vért inkább gyúllafzttya. . '

Hafznos itala léfzen árpából, vagy sóska 
gyökérből - való főtt víz. Szél, és hidege’ bete
get ne érje:, meleg helyen bé-takarva marad- 
gyón. Negyed nap múlva tsak gyenge izzafz- 
tókkal élhet. Szemeit pedig őrizni kell: e’ vég
re olly tifzta. ruha - zatskóba, melly fzemeit bé» 
lepje , t.égy sáfránt, mártsd tsets - tejben , vagy 
közönséges tejben gyakran újítván, tedd fzetrfé. 
re. Ha öfzve • ragadnak, árpa-kása lével laffan-, 
laffan áztasd. Fagy: Tifzta vízben tégy kevés 
kámfort, és sáfránt, azzal mofogasd.

Torkára - is fzűkség vigyázni: tsinálly azért 
gyenge gyóitsból zatskót, melly kívül a’ torkot 
bé lepje Tégy abba sáfránt, mályva-rozsa-vi- 
rágpt, azt tsets tejben , vagy más édes tejben áz
tatván^ kösd reá. Azomban főzd- meg &’ tzék- 
lát árpa-kása’ lében, a’ beteg azzal öblíttse fiá
ját, avagy fetskendgyék’ torkát belöl.

Hogy orrábban ártalom ne légyen, gyepgé 
bodza-fából tsinálly tsapotskákot, mártsd kámfo- 
ros-vízbe, dugd orra lyukaiba. Ha orra bé-ra
gadd , kend frifs vajjal.

' Ha- -
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* Ha ugyan a’ himlő fzemeibe fzökik, ga
lamb’ fzárnyából egy-egy tsep vért néha-néha 
erefzfz-belé. A’ hitplö, ha í'záradni kezd, és 
varafodik, nem félelmes a’ nyavalya, vékony 
tövei lehet a’ himlőket fakafztani, hogy Ja9 him
lő’ helye mély ne legyen Végre a’ gyengén pur- 
gáló orvofság hafznos, hogy a’ maradott rútság 
inkább tifztúllyon, ' '

Vagy: Ketske - ruta Ruta capraria- füvet 
főzd-meg vízbén, azzal itasd a' hirnlős gyer
meket. .

Himlőről melly nem akar ki - fit ni*
Egy jó marok lentsét eröffen főzz - meg víz-, 

be, első levét le-fzürvén, tifzta vizet ismét reá 
/ töltvén, fügével, tengeri fzölővel, árpával, 

vagy tsak egyikével főzd-meg , midőn meg-hig- 
gad, add innya, Ha a’kisded meg-nem ihattya, 
a’ ki - fzoptattya, az igya. Hafznos kápofzta tér
ben len-mag Olajat adni innya;

Hóit - tetemről*
Verd-ki vékonyra az ólom golyóbift, lé

gyen mint a’vékony bádog, azt a’ hóit-tetemre 
hajtván, fzoroíTan kösd reá, hordozzad hoflzas 
ideig , el - ofzlik. _

Vagy ; Ha áz által-búvó-fűnek Perfaltató. 
zöld leveleit, vagy magvait meg-töröd, és gyak
ran az hóit • tetemre kötöd, el - vefz.

Hófzámnak fel - akadásáról*
■Egy maroknyi levendiflát főzz - meg egy 

ittze fejér-borba, abból éhomra egy tséfzével, 
igyál,; Ez a’ fű, vagy-is virág így eí-kéfzítve a’ 
igeieket-is hajtja, ■ /'■

S > . Fögy s.



Fízgy: A‘ j'lí*veftíkon  fűnek zöld levelei
ből préselt levét fél-üveg pohárral igyál .még’ , 
a’ höfzám megripdúl. Vagy ugyan e’ végr&ezen 
fűnek gyökereiből, és leveleiből kéfzíts fördöt,

• / / % ;

Hóf&ám - pékedéiről,
- A’ hófzám az Afzfzonyi nemben min

den holnapban fzokott elö-fordúlni, és kön
nyebbségedre fzolgál. Ha pedig vagy ké
sőbben, Vagy hamarább -jön, a’ teliben 
háboródáft fzerez. A’ viselösöknek, és 
fzoptatóknak más állapottyok; mert ö . 
bennek a’ yért a’ terméfzet .más hafzonra 
fordíttya,

A’ hófzám - rekedésnek okai, néha a*  
vérnek sűrűsége, vagy hidegsége, néha 
anpak más felé - való ki-takarodása, úgy 
jnint orrán , fzáján, fölein ’s a’ t. Néha pe-. 
dig bé fzorúláfa ázón ereknek , menyeken 
rend fzerfnt a’vér fzokott ki- takarodni.

Külső okok ♦ a’ hideg időben,, és ízéi
ben - való járás ( kivált mikor a*  tifztúlás- 
nak el - kellene érkezni) a’búsúlás, és fé- 

. lelem. Ezek a’ vért sűrítik , és a’
lásra fzükséges erőt fogyafzttyák. E’ be
tegségnek jelei a’ fő, vál-kőz, és derék - fá*>  , 
jás, és az egéfz telinek lankadtsága. Az 
illyen beteg gondólkodó , fzomorú, és fzí- 
netlen . hamar tsőmőrlik, és fokfzor pök» 
dös. Végre nehéz lélekezet, fülladás, fő- 
fzédölés, ájúlás. vízi betegség, vagy egyéb\ 
dagadás ebből Bojkott következni.

. : . or
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Orvoslásáé ennek lehet kezdeni . lafTan na
ponként tifatító orvofsággal. Ezután, midőn fő
képpen a’vér-folyásnak elő keliehe fordulni , vá- 
gattalsék - meg a’ boka’ erp; kevés vért kell bo- 
tsátani: mert az ér-vágás ez iránt tsak aunyL 
bán hafznál, hogy a’ vér - folyás alá felé fzoktat- 
tafsék. Meleg ruhával dörgöliyék lába*  fzárait, 
és tzombjait, fekete - ürömből, kakuk-fűből, és 
majoránnából főtt Vízzel lábait gyakran molsák, 
vagy, a’ levendula - virágot apróra törvén , 
és mézbe kevervén., gyakran egyed.

Kagyz Törd apróra a’ fa héjat, fzeretsen- 
dió-virágot, sáfránt-is tévén hozzá, meleg bor 
ba, reggel, eftve adgy innya: Annál hafznos- 
sabb, ha a’kék-liliom gyökerit meg - afzalván, 
és meg-törvén, e’porból egy, vagy két mogyo
rónyit egyelítefz belé. Ezen ital után pedig a*  
beteg mindenkor járjon, vagy meleg házban egy, 
két fertály óráig sétállyon, más időben - is ne he« 

. verjen. ; . .
- Jó a*  fa-héj vízzel-való élés-is, a*  kinek 

ebben módgya vagyon. A’ fzegény rend pedig 
a*  babért, vagy pirosító fii-gyökerét rubea jól 
főzze - meg borba , azt igya gyakran.

Hafznál, ha- hirtelen egyéb nints, a*  fava- 
nyó kováfz egy kis diónyit nyersen abból nyel- 
lyen • el .• ez a’ vért vékonyíttya, és ki - menésre 
kéfzíti. Javasoltatik a’ méh fűből meliffa Iften-fa, 
és Isóp füvekből főtt, és tsinált meleg fördő- is.

H&gyozásról. Lásd vízellet fel-akadá*  
sáról, \

Hur&trólt-
A’ tüdőnek fok-feló ágazó eretskéire 

fzokott feállani sós, favatíyó, és evő aed
É'4 ~ vés-
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vétség, melly miatt következik a*  uehéz 
lélekzéa, és hurut; ennek pedig, erölte- 
iéséböi a’ tüdő ki • febeíedik: ezután érke- 
isik a’ fzáraz betegség,

E’ nyavalyát fzerzi, és öregbíti’ a’ ren» 
delien étel, ital, füfinek, pornak fel - fzí- 
váfa./ . • ■ a ;

Igen jő orvofság ez iránt az, ini ’a’ náthá
ból feljegyeztetett. Azon kívülfőzd-mega’ karó, 
vagy más édes répát, fzÜrd - le levét,, e's abba 
tégy inalosa» fzölöt, vagy édes gyökeret, vagy 
kék-liliom gyökeret, ennek-is levét fzürd-le, tégy 
bejé bőven nád-mézet, avagy ha ez nints, fzín- 
mézet, főzd-meg jól újonnan, ellve, ’s reggel a’ 
beteg igyák belőle.

fagy . Az édes - gzökeret, örvény-gyökeret, 
és kék liliom gyökeret egyenlő mértékben vévén , 
és meg-törvén fzitáldmeg, keverd tifzta mézbe, 
és főzd-meg egy kevéfsé, reggel, ’s ellve egyék 
belőle? ' ' .

Kis gyermekeknek fózd - meg a’ nád - mézet, 
higan sült tyúk»tojásban kevervén, add azt en- 
niek. Tsetsemös gyermeknek pedig a’ nád -mézet 
olvafzd-él afzfzony-tejben, kajánból add innya.

Külső képpen kappan, vagy tyúk- fiáját ? 
törd-Öfzve fok-hagymával, 'tenyerét, és talpát 
tűz előtt, azzal kennyed, melyét pedig aprón 
törtt, és meg-fzitáltt fenyő magot régi kappan 
hájjal egyelítsd-öfzve, azzal kennyed, .

Egy darabka sárga, vagy-ís égetett 
nád-mézet dugj, és nyomj egy fö-veres hagymá
ba , és úgy megsütvén, edd-meg: Lúd-zsírral-i® 
melyedet hafznosan kenheted, .

Ha pedig nagyon fojtogöt, .és a’ lélekzetet 
g&ollja; A’ feajö-magot kerti feprö-füvel főzd-
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■ meg tifzta vízben, tévén hozzá nád vagy más 
fzín - mézet, egynéhány nap f^- képpen éhomra s. 
arról igyál. Fagy: As retket, ^.és tormát meg- - 
tifztítvánj és öfzve-törvén, ki-fatsárt levéve! ,

• melyedet meleg helyen kenegesd, még jobb, ha
lúd-zsírt téfzel közibe. ’

Ha pedig régi köhögéíTel vagyon.’ A*  fok
hagymát gerezdénkint meg-űfztítvan, kenyér haj 
alatt borba meg-főzvén, melegen arról igyál. 
kivagy i az örvény gyökeret öfzve törvén, tifzta 
fzín-mézzel, keverd-öfzve, törtt fa• héjját közzé

1 egyelítvén, gyakorta azzal élly.

-, ■
Idétlen fzítlésr'öl*  ,

• E/z történik, mikör a’ terméfzetnek ha
tára előtt nreg-efik a’ fzülés. Némellyé 
kan olly fzokáat véfzen, hogy egymásu
tán háromfaor, négyfzer-is hamarább, 
el-vefztik magzatjokaL Oka -ennek néha 
az Anjrának minden ré&eiben, néha tsak 
nádrájában, vagy méhében; néha pedig 
magában a’ magzatban vagyon,

’ Az Annyokban-lévő okok név Tze- 
rérit az has-menés, vér-folyás, nagy hu
rut, kólika , süly,; esés , ütés( ugrás, vagy 
egyéb erőltetés. Néha a’ rofzv nedyefség-

11 nek bővsége, álmatlanság, höíTzas bú , 
félelem, és mértékletten élet. Ezek mind 
a’ méhet, mind a’ magzatot idétlen fzúlésy 
re kéfzítik. Az illyen fzölésben a’ ®ag« 
zat néha elevenen , néha halV9 e’ Vl“
lágra, ,E"f
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Jelei pedig á*  méhben meg-hóit mag
zatnak : ha az Anyának emlői hirtelen 
apadnak, a’ magzat’ mozgása meg-fzünik, 
sőt terhe nehéz, mintegy darab kő, az 
Ángyának ábrázatja barnúl, ajaki kéköl
nek, vizellés, és éméfztet gyakran eről
teti, '

Hogy ha pedig a’ fzűlés’ idején az e- 
rölködésoen gyakran el-ájúl, tagjait nem 
bírja,-a’ gőrts fzorongatja , feledékeny , 
Izóra nem vigyáz, jele, hogy az Annya 
magzatjával egygyütt végső nagy vefze- 
delemben vagyon,

Ezekből ki^ tetfzik, hogy az idétlen 
fztilés , kivált ha nagy vér-folyáfsal, és 
ájúláfsal vagyon, mindenkor vefzedelme- 
se.bb : mert ugyan - is az éretlen gyümölts 
nehezebben fzakad-el.

•Fg orvoslása e’ nyavalyának az, hogy 
a’ viselös AíTzony addig előre vigyázzon, 
míg rajta ez meg-nem efik, és a’ fenni ne
vezett okokat, mellyek a’ vefzélyt fzer- 
zik, kerüllye • jelesebben pedig azok ré- 
fzéről fzükséges a’ gondos vígyázás, kik
kel egyfzer, kétfzer ez a’ feerentsétlen*  
ség már meg-történt®

A’ vérnek bővsége hamar el-tsapja a’ gyen
ge terhet, azért eret kell vágatni, kivált harma
dik , és negyedik holnapban, ha kívántatik két
fzer, háromfzor-is. ~ . .

Ha pedig a8 roffz nedvefség bővelkedik, azt 
nem erős purgátzióval, mert az .itt keveset hafz- ■ 
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nál, Bafietn izzafzl6 efzközökkel inkább kell ki®, 
'íifztítani, és fogyafztani. ■

Hogy a’ méh erősödjön , az úti • fő magvát 
sneg-fzedvén , fzárazd - meg t törd - öfzve apróra, 
egy garas nyomót borba, vagy étek’ lévben adj 
belőle a’ betegnek. Kinek hafznos- itala léfzen a’ 
fzarvásnakí égetett rzarvából főzött víz .• ételében 
leg jobb a*  fii - fzerfzámok közül a’ fzerentsen-diós 
és annak virága. Néha néha nyeljen-el fél moa 
gyorónyi temjént, tsak úgy töretlen.

Hafznosnak mondatik a' mágnes - kö-is, ha 
köldöke táján vifeli. Avagy: a’ berbétset, vágy
más kövér juhot,, mihent meg-nyúzzák, fagy- 
gyát ki vévén, azon jó melegen borítsák hasára, 
és fellyiil takarják-be egyébbel. Azalatt, vagy 
azután meleg ruhával dörgöllyék karjait, Fagyi 
a’ pomagránát, és gefztenye héjjait, - tser-mak- 
kot, és fzőlö - magot meg - fzárafztván, és apró
ra törvén, jobb, ha fzeretsen diót téfzel hozzá, 
vágy mindeneitől, vagy különösen fözd-meg bor
ba*  , mint a’ pépet, és ruhára kenvén, kösd-bó 
köldöke táját véle. Fagy így*  ezeket, a*  mi- 
két moft neveztem, darabosan fözd-meg borban, 
fpongyiát, vagy tifzta ruhát bele mártván ,. ét 
gyengén ki fatsarván, jó melegen kösd köldökére,

Dítsértetik ez-is : A’ tyúk tojás’ héjját tördj 
apró porrá, úti-fii vízben add innya. Láfs töb
bet a’ vér.folyásról.

Idétlen jzílletétt gyermekről,
Láttatík ez néha , midőn ízületik 

halva lenni: miíidazáltat teák el-ájúlt, és 
él : azért a' temetés eránt húfzoo-négy 6- 
ráig fzüksé^es, várakozni. Azalatt pedig 
ébrefztö éfcközöfcfeel kell ötét légiiéin- Taw*\ paú’ > «.
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■ palztaltatott az illyen várakozásnak, és 
fegitö éllefztésnek fbgapattya, néha az i- 

I dös gyermek-is' halva láttatik ízűiétni»
Az illyen gyermek meleg helyen tartaf*  

sék, és; ábrázattya bé ne fedefsék. Lágy ru« 
havai kell gyengén dörgölni teftetskéjét, melyét 
hátát.; kézzel nyomogatni, lágy meleg fördöbe 
tenni .• hafználhat kis síppal- is fzájja által tüdő
jébe levegő-eget gyengén fúyni, Ha egyebet nem 
találfz, erős etzetben tifzta ruhát mártván, tedd 
orrához. Majd illy formán kell tselekedni azel- 
áj'últt emberrel -is. '

Ingó fogról*
A’ tárkonyt fozd-meg etzetbe , azzal ' mof. 

sad. Próbáíum.
íny • fájásról

A’ fagyai-fa levelét, fzedd meg, fözdd-meg 
jól, tévén belé egy kevés timsót, azzal rnofsad, 
J^agyz erős bor-etzetbe főzz kenyér haj alatt 
komlót, azzal mosd, a*  fzádban tartván egy kis 
ideig, azután ki-köpvén.

Fagyi a’ zsállyát, és i’sopot főzdd-meg^ 
azzal mofsad. Hafznós erről a’ nyers tárkonyt-is 
gyakorta rágni.

Ínynek, mellyfog - húsnak - is neveztetik , 
nyavalyáiról,

- < Az íny ki - evödik fő - képpen a’ left- 
bén-lévö sós nedveíségek ■bövstjg® miatt®

Kz eránt igen bafznál, ha a’ beteg lég-a« 
lább egy hétig mindennap a’nedvefséget, és vért 
ttfztító 9 illendőképpen Öfzve«tsinált Jazátióval él^

■ - ' ' ■
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fagy í a’ zsállyát, timsót meg.töryéo; »fzitáld<. 
meg , és keverd-öfzve fzín-mézzel, minta*  híg 
kenet oliyan, léiken, azzal kend gyakran ínyedet. 
fagyi m úti füvet, rutát, krispánt, és temjént 
törd öfzve, és eröfsen főzd - meg etzetes vízben 
levét le - fzürvén , azzal mosogasd. r

Irr minden - féle jebret
A’ timsót, fzurkot főzd-öfzve boldog Afz- 

feony’ mentáját, úti-füvet, egér fark-füvet egyen
lő /mértékben öfzve vagdalván, viaffzal , bárány 
fagygyúval, fa. olajjal, és difznó.ál zsírral egye
tembe főzd-meg, és ruhán által fatsarván. mi
dőn-meg-higgad , kend ruhára, köfséd véle, ha 
tsak a’ tsont, és inak maradnak - is, a’ feb meg
gyógyul.

fagyi égesd-meg a’ timsót, meg-törvén 
yéle. egygyütt a5 krispánt, Ködös-követ', fzurkot 
viaíTzal, ó hájjal, és bárány fagygyúval illendő 
mértékben ezeket öfzve-egyelitvén erőfsen főzd- 
meg. Ez is feb gyógyító jó írr. Lásd flaftromról,

j . ' . - <

, Kelésről.
Á-v '■ • ■ :-£>■ len - magot meg - törvén bodza;, és fzék-fii vL 

ragot vele öfzve egyelítvén, és közzé kevés fzap- 
pánt vakarván, édes tejbe főzd meg, lágy mele
gen kend ruhára, és tedd a*  kelésre, újra még- 
melegítvén, és reá kötvén, míg a*  kelés ki - fakad.

Ha pedig meg-akarod fakafztani. A’ len- 
magot öfzve.törvén, két tyuk tojás’fejérével, és. 
fa - olajjal habard-öfzve, kösd reá. fagy; a’ fzur
kot, 6 hájjat, írós- vajat olvafzd-őfzye, meg-hig- 
^adván kösd reá. ■ 1
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Kelésről, mellyet réfz fzerént pokol • varnak 
is lehet nevezni-

Ez meg*éíik  a’ felforrott sürft vértöl, 
melly a’ teltnek valamelly réfzén tüzefség- 
gél magát ki-üti: nem nagy fzokott ugyan 
lennij de a’ míg meg-nem érik, fájdal= 
más kint hoz. Ha hegyes, könnyebben 
orvosolható, hafznos sietni, hogy hama- 
rébb meg-érjen.

Jó ezen okra ez ‘ í A’ fejér liliom - gyökerét, 
vagy a’ veres ■ hagymát meg-sötvén érÖfsen törd-. 
öfzve : tyuk tojás’ fzékével, és kováíTzal keverd- 
egybe.- ollyan lévén mint a’ sűrű pép, kend ru
hára, kösd véle. ■ ' r \ '

Ha meg fakad, a’ temjéül apró porrá, tör- 
Vén, és mézbe kevervén, azzal köfaed.

Kelevényről,
A’ pápa-füvet borban meg-fázvénr és lesi- , 

mag-slajat közibe töltvén, melegen azt igyad. 
Kéz rejzketéséről, vagy erejének el-esésröl» 

Lásd a’ refzketésröl.
Bóldog Affzony’ mentáját egynéhány óráig 

borba áfztatván, ki-fatsart levét gyakorta igyad. .
Kéznek Jugorodásáról*  Lásd fugOTO” 

dásról. ■
Kéz- tsont törésről. Lásd fzár*teont  tő« 

résről. ,
Kigyé kiben vagyon, -

A’ Kígyó hagymát föz&meg borba, add inay®.
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z-,. • Kígyó marásról.,

Az egér-fark-ftivet jól meg-zúzván, és etzet. 
ben öfzve-kevervén, kösd vele. Vagy’. A’ vad" 
kendert törd öfzve jól, kösd reá. Vagy: A’fok
hagymát öfzve-törvén, flaftrom módjára kösd 

i febret még jobb', ha kevés mézet tefzel hozzá.
Vagy más mérges állat, ha meg-tnar, Bál- 

drián fűnek Valeriána gyökerével füftold a' feb. 
riek helyét, vagy ugyan azon fűnek főt tevével 
moíogasd-

Kőlika ellen*  .
Egy kanál fzín-mézet egy póltura árrá fa

olajat öfzve kell tölteni, fél-marok kömény-ma. 
got lifzt módra meg-törnj , egy retket hajóstól 
meg-refzelni, ezeket egygy ütt főzd-meg fedél alatt, 
azután ruhán által ki fatsarni, és meg innya: a® 
feprejét pedig azon melegen köldökére kötm, a« 
zonnal a’ fájdalmat fzünteti. Vrobatum.

E’ nyavalyának vagy a*  hideg Pyálas ned- 
vétség, vagy a*  meg-fzorúltt faél oka: azért vi- 
gyázni kell, hogy a5 belek meg- ne fzorúlj ?nák: 
a' fzorúlást pedig nem feliyül, hanem inkább a- 
lól-való orvofsággal kell meg indítani.

Öt, vagy hat lót nyomó mondola-olajat 
keverj öfzve meleg borral , azt igyad. Ez a’ fáj
dalmat enyhíti, és a’ meg-fenéklett enyves ma
tériát a’ teliből gyengén ki-yeízi.

; Avagy’. Egy mogyorónyi terjékét, vagy 
tsák magát, vagy pedig meleg . borba végy-bé $ 
hafznál a’ hideg kolikaban, ha á’ fzéltül fefzül 
a’T beteg’ hasa, yefsen^k tsuprot, avagy a’ mint 
másutt nevpzilLhegrét köldökére: avagy hamar 
téglát melegítvén , és ruhába takarván, jó me
legen tegyék hasára. ., .

Is
■■ ■ ' ' .

i



8ö z > ' .

’Pfagyt Serpenyőben melegítsenek öfzve k3*  
lest, zabot ,<és apró sót: ezeket ruha zatskóba 
jó melegen köfsék hasára; ha meg-hül, újítsák -

Fagy*.  As babért, köménymagot törd apró 
porrá, meg fzítálván, fortald-fei i és ha Vagyon, 
tégy hpziá kevés mannát, vágy fa olajat, mele
gen azt igyad. '

Jó, e’ végre a’ nárants héj-ig, há meg<*tőr«  
vén , és meg-fzítalván borba ifzöd.

A’ fzeleket ©ízlatod, ha térpentina, vagy 
fenyő mag-olajból négy, vagy öt tseppet étel 
előtt meleg borba bé-vefzel, Vagy: A’ marha 
hólyagot félig töltsd-meg jó meleg tejjel, vagy 
vízzel, tedd hasára.

Avagy így -, Az árpa . lifztet, Jen.magot 
együtt meg-fözvén, flaftrom módra ruhára ked
vén, kösd reá. ’ ; ~

A’ rofz*  nedvefségnék tifztítására főzd-meg 
a’ Rhebarbarumot tzikoria’vízbe, ruha által le» 
vét ki - fatsarván , és meg , mézelvén blvaízfz«el 
benne mannát azt igyad, '. ' ' ' ' '<

Jó a’ favanyó-vízzel, vagy favóval, és kor*  
pa tziberével - való élés is,

A’ fzél a’ belekben, és fó - képpen az apró 
hurkákban meg-rzorúl , és mint valamelly kólifca, 
fájdalmat okóz, midőn az ember magát fzéies 
fzíjjal', a’mint némellyek fzokták, által-övez vén 
eröffen meg Izoríttya ; Tapafataltattítt, Erre fzük» 
ség vigyázni :■ hafonló képpen arra-is, ha a8 gyo
mor, és belek el-hidegülnek , és ezek között ha*  
mar a’ fzél meg-reked , akkor azokat kivált kép- 
p»n''külsÖ melegítő kötéfekkeí fzfikség erősíteni. 
Lásd gyomor erétlms^gröl,

^agyz
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1 IFegyt A7 kálika ha Tzelekltel vagyon, főzd*  
rtieg a’ bába-íré fűnek Pimpinella alba gyö
kerét fejér borba, kanálonként azt igyad. F"tgyZ 
A’ közönséges mezei Izék-füvet, vagy virágait 
Chamomilla vulgáris Kösd gyomrodra, vagy 
köldöködre. A’ kis gyermekeknek , midőn rágá- 
fok vagyon, hafzaos őkét e’ fűről itatni, ■

KopafzságróL ■
Ennek oka a’ hajat tápláló nedvefség*  

jjek fogyatkozáfa: mint a4 fzáraztó hagy
másban, vagy más heves nyayalyákba*a  
fzokott történni® . . -

Qrvosíása ez: Az árva leány haj fövet főzd*  
meg párlúgban , fejét azzal- rnoffad. A' fejér*  
üröm, Itten - fa virág azon mód fzerint hafznos. 
A’ mosás után pedig- , a’ viafz fonkolyt tifzia 
vízben jól' főzd meg , gyakorta azzal mosogasd,

kivagy z A’ veres-hagyma’ levét ki-fatsat- 
ván, és abba tifzia ruhát mártván, érettén dör
göld avval a’ kopafz - tagod’: ha meg-verefedikj 
jó jel. Ezután új fazékba elevenen meg égetett 
vakondak, vagy nap-fény kötő bogárak’. ham
vát-gyenge párlúgban keveryén, gyakran azzal 
moffad. Ez-is jó: bö-fzámú legyeket öfzve-tör
vén terpetina.olajjal, azzal kennyed, -

Ko/zróL. •
E» nyavalya réfz fzerínt attyafia a*  

rübriek: féfzke vagyon a’ 'főnek böribeh, , 
azt, mint a*  moly- a’ ruhát meg • iyuggst- 

, tya, mellyböl méz-fzinü enyves, sűrű ned- 
vefség fzivárog: ea a’ főnek börin meg
fáradván , azt meg varasírtya. E’ nya«
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valya. mérgesnek láttatok: mert fő-kép. 
pen a’ gyermekek között hamar el ragad, ’ 
annál inkább , ha egy ágyba feküdnek®

Orvoslása rend fzeríiat ez, Az Hlyen beteg
nek haját egéfzlen le-kell beretválni, és a*  telt
ből &’ rofzfz, sós nedvefségeket valamelly jó pur- 
gátzióval ki-tisztítani. Azután az apróra törtt 
kötnényitöböl két réfzt, fenyő • fzürokbói pádig 
egy réfzt öfzve - olvasztván , és ruhára kenvén, 
mint fldftromöt fejére kell ragafztani: ez ma
gával a’ hajnak meg- vefzett töv&it ki - húzza. Ez
után mindgyárt' a? földi epét, Centauria, vagy 
az örvény - gyökeret főzd-meg eröfsen borba, jó 
melegen azon lévvel mofsad. Vagy'. Egynéhány 
tyúk-tojált főzz-- meg keményen , ;a’_ főzés után 
mind egyikének izékét ki-fzedvén, és egy ferpe- 
nyöbe morsolván, 'pergeld - meg, ruha .által ki-fa- 
tsarván olaját, minden mosás után azzal ken
nyed. Avagy'. Törd apróra a’ büdös követ, ke. 
verd meleg borba öntözd vele.

Vagy igy. Fűz, fa hamvából, ezt borba 
meg - főzvén, tsinálly párlúgot, meg- ízűt vén főzz 
újonnan benne majoránnát, vagy tsak örvény- 
gyökeret, minden másod, vagy harmad nap az
zal mosogasd fejét, és meleg fzáraz ruhávaltö- 
ríilgesd-meg.

Vagy ; A’ döhánt vízbe meg-főzvén, első
be azon vízzel, azután pedig kék-köves tej-fel
lel kenegesd, és mosogasd, a’ kofzos főt. Vagyí 

fodormentát főzd- meg vízbe, hamut-is tévén- 
hozzá, azzal mint lúggal mosogasd a’ kofzos főt.

KöhögésrSl.
A’ riskását lifztével együtt vízbe meg • főz

vén, tégy hozzá íros-vaját, ezután ízürd által 
fzítán s annak le vével élly, . '
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Fagy: A5 kakitk - füvét fózd-*  még Vízbe, méá*  
ael egyelítve, gyakran igyad.

Köldök fájásról, i>ágy tsömórröl*
A’ ruta-füvet tyúk• tojös fejérében keverd., 

i el, köldöködet kend vele, és kösd reá. - Fagyi '
A’ ló- méntát, fekete, és fejér -ürmöt együtt meg*  
törvén , és forró vízzel meg • öntvén , kösd ruha - 
között köldökére. .

Köröm • méregről.
Ez néha dagadáfs^l,. ki nem üt, még *is  fáj

dalommal kínoz annyira, hogy az egéí'z kezet 
el-hattya, és a’ beteg hidegleiéft fzenved, Lég*,  
jobb , és foganatösb orvofság ez*  Ha jó méllyen 
áz ér-vágó vafsal, Vagy más élés vékony he« 
gyes kéfsfél a’ köröm mellett meg - fzúród , és az
után a’ mérgei vért belőle ki-nyomod , azonnal 
még-sózott tyúk-tojás izékével bé-kötvén. Avagy : 
A’ tsalán gyökeret törd - öfzve, és borba meg® 
főzvén , kösd reá , meg fakafzttya.

Néha dagadáísal vagyon, és nagyon fáj
dalmas. Hafznos ' szómban ez, a’ terjéket ol*  
vafzd • el jó égett borba, és abba tiíztá ruhát 
mártván, gyakran kösd véle,

í A ’
Köjzvényröl,

E’ kíjlög nyavalyának feízke a’ tej
nek ízei között vagyon, oda bé-vévén 
magát á’ sós, és rágó nedvefség , Szína*  
kot, és tSQntok’ kötésit keferves fájdal
makkal fefziti. Néha az egéfz teftnek min- 

! den réfzeiben el terjed ugyan , de kivált a^< 
fcéznek, lábnak s\térdn*ek “ és tőipö-isont®

‘ ' flak.,
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aak, vagy-is farnak húfa alá fúrja ma«' 
gátiéiért Sciatikának-is neveztetik. Bel
ső oka e’ nyavalyának a’ nyálas nedves
ségnek el-bővüléfe, minden féle el - arád, 
és á’hol helyet talál, oda bé-hatVán, féfz- 
ket vér^ annyira, hogy azután mint a’ 
inéfz ki-loilya magát,' a’ tsontokat-is he
lyéből ki-hánnya, és tag kívül meg-tso-

Néha külső-képpen a’ rofzfz nedves
séget öregbíti á*  henye élet a’ gyomor jó 
fözéít , és jó vért nem tálnál , benne az ele
del, mint a’ nyers-fa a’ tűzön, tsak fűltö- 
lög. Néha pedig örökség fzerínt a’ köfz- 
vényes fzüléktül fzáli a’ magzatokra. Lég- ■ 
inkább tavafzkor, és öfzfzel íiokott elő- 
fordáim*  E’ betegségben kftvefebb a’ faj
dalom , ha az has-tág, és folyik*

~ Az orvotoknak gyalázója ez a’ nya
valya : mert, a’ kik ebben Szenvednek, a’ 
fü-ízerfzámos ételhez, és bor-italhoz fzók-. 
yán , víz-leveffel , és főtt-vízzel élni nem 
akarnak : az orvosláflal való éléit elkezd
vén , félbe haggyák ; e’ miatt maradnak 
gyógyúlailan, még-is az orvofokat vá- 
riollyák. ■ 'v

Rövid futamában e' beteglégnek fó-orvos- 
láfa az, hogy a’ tettben az ártalmas nedvesség 
ne bövüllyöo, hanem fogygyon. Azért, ha a’ be
teg véres terméfzetü, és jó erőben vagyon, vág
janak eret azon karján, melly felöl a*  köfz*  
.vény gyötri, annyi vért botsátván, a’ mennyi 

ere-.
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erejéhez képeft elegendőnek ítéltetik. De az alatt 
mindgyárt karjait, és tzombjait fzoríttsák«meg 
etzetbe mártott ruhával : mert ha a’ fájás kéz- 
Bek, és lábnak ízeiben a’ rágó nedvefség fel-há- 
törődik, nagyobb kínokat okoz.'

A’ Purgátzió-is hafznos , de jó erős légyen, 
mert a’gyenge tsak megzavarja á3 nedvefségelt 
több fájdalmat fzerez. Bizonyoífan ' tapafztalta- 
tolt, hogy a’fellyül hánytató purgátziois fokát 
hafznál. ■

A’ fcifztúiás után izzadás által kell fogyaíz- 
tani a5 nedvességet. Erre igen jó a’ keferü-lapu’ 
gyökere; ezt főzd-meg borba, vagy vízbe, me- 
fegen igyad: a’ vizeli etet, és verítéket iadíttya. 
Külső képpen lehet izzadáft indítani gőz-fürdő
vel-is. Avagy; Ez helyet, a’ kementzéböl ki- 
fzedett lég. alább két kenyeret azon melegen da
rabold-fel, azzal környül rakván a’ beteget, jól 
takard-bé. Jó , és hafznos az új terjékkel - való 
gyakor éles. Vagy: \ A’ földi epét, pápa-füvet, 
fejér-ürmöt, vagy tsak egyikét-is eröfien fözd- 
meg tifzta vízbe, minden nap éhomra, vagy két 
hétig melegén egy italt igyál belőle.

A’ fájdalmak*  enyhítésére hafznos az édes 
tej.- mikor ki - fejik, abban ruhát mártván, bo- 
rítsd-bé vele a’ kínos tagokat. A’ kitől ki-telik, 
jó, e’ végre fejős ketskét-tartani.

Fagy'. Tégy sáfránt édes tejbe, és abban 
a’ kenyér belet főzd meg, és két, vagy három 
tyúk-tojás izékével főzd-öfzve mint a’1 pépet, jő 
melegen ruhára kenvén, a’ fájdalmas séfet kösd 
bé vele. Azon képpen hafznos a’ tejben jól meg
főzött fejér mályva gyökere.

Továbbá, ha tüzes a’ - fájdalom , így tsele- 
kedgy; A’ 'béka lentsét fzék-fü virággal, és egy 
bevés árpa-lifzttel téjbe főzd-öfzve. jó melege® 

'F3. kösd 
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kösd reá, Avagy*  Az ifjú marha, vagy borjú*  
lábakét öfzve-vagdalván, főzd - meg eröffen víz
be, és a’ vízen fellyül lobogó kÖyérét fzedd le 
®gy edénybe, tölts annyi égett bort hozzá, lágy 
sót-is téyén belé , gyerige tollúvall gyakran ken- 
nyed a’ fajos tagot azon zsírral.

Vagy igyi Jó féle sáfránt áztafs éget bor
ba, hogy sárga légyen, Vefs belé egy kevés 
kámfort, forrald - fel, azzal kennyed. AJ nyers 
dohány levele-is jó , ha meg-főzvén, véle bé- 
kötöd.

Ha kezed , vagy lábad a’ nagy , hévségbea 
meg dagad , nadállyal annak módgya fzerínt hafz- 
uál belőle fzívatni.' Hogy e’ nyavalya inkább 
távozzon, és elé-ne keriillyön, hafznos tavafz- 
fzal, és öfzfzel az ér - vágáíTal, és illendő purgá- 
tzióval- való élés.’

. A*  fájós-tag, ha tsomózjk, halknál az érett 
f^jt, azt régi sódar-léwel főzd-öfzve, mint a’ 
pépet,- és ruhára kenvén kösd-bé vele, ismét 
íjítván,,,,. t -

Dítsértetík a’ főtt árpa- vízzel, tejjel, kinek 
gyomra ezt fzenvedi, és a’ favanyó vízzel-való 
élés. A' fzegény ember a’ fok-hagymából két, 
vagy három fokot nyerfen ellve le feketkor nyel- 
lyen-el, ez tifztít,.és melegít. A’ bánya-fördő 
a’ gyenge tagokat erősíti.

Vagy; A’ fűz - fának öflzel el-húllott leve
leiből kéfzített fördőben förödgy, és lábaidat 
gyakran abban áztasd. Vagy t A’ katang - kóró- 
füvet Cichorium JylveJtre gyökerellöl, és virá- 
goftól öfzve - törvén, raggasd a’ köfzvénye? ré- 
fzekre. Vagy’. A’ falétrom főzés után, a’ melly 
lúg marad, lábaidat abban jó melegen 'tartsad, 
Probatuaj. Vagy’ Vedd-ki a’ tyúk-tojás’ izékét 
vajban sá&ápt tévés egy űrt lágyan fözd-meg, és 

' ' ' : ' Isii- .
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Hízta ruhára kenvén kösd a’ fájós réízre. Avagy: 
Sót, és kormot tyúk-tojás fejérével öfzve habar., 

- . ván, és ruhára rakván, midőn e’ nyavalya kez- 
- dódik , kösd-bé vele.

'L.f ’ \
v ’ Lábnak ki - Jebesedéséröl. >

J-^ásd írr t és flajlrom minden*  féle febre.

Láb, vagy más' tag el - eséséről.
Lásd refzketésr'ÖL

Lábról melly táros, és fakadékos.
Lásd tárról.
Lábnak sugörodásáról LÁndsugorodásárál.

Láb, vagy kéz sugorodásról.
Az ökör-fark-kórót virágoftól nyír-fa levet 

lével egygyütt főzd meg vízbe, tsiuálly fürdő “ 
belőle, abban förödgyön, és a’ fördŐ után ke 
zét, vágy lábát köfsed vele.

Láb-Jzáron-való dagadásról, melly ütés*  
ben éjik, és ki - febesedík

A’ féjer-plajbáízt olly apróra törvén, min, 
a’jlifzt, eréffz közé fa-olajat, kék papirosra ken 
véh, ragazd-reá \ meg-újjítváh. Fagy*,  A’ ken 
dér magot meg. törvén, lágy meleg etzettel ke’ 
verd öfzye, ruhával kösd reá.

. Lélel^tet ha nehezen vefzel. ■
A5, farkas-almi füvet, jobb a’ gyökere*  

törd-öf?ve, közibe mézet tévén, és ©gygyütt
F 4 ' ‘ '■’fU-

\ ; ■
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Vízbe ineg-főzvén, midőn meg-higgad, azt igyad. 
Vagy: Törd porrá a’ bifdös-követ, meg»(zítái-. 
ván egyelíts közéz fzín-mézét, abból egy kés he
gyen eftve, reggel végy-bé.

Láb'dagadásról*
E’ nyavalya keveset küiőmböz a’ máj® 

dagadáftól: azért tói ennek, az aman- 
nak-is orvoslása, noha a*  lép gyakral> 
bap fzokott meg-dagadni. Éz a’ dagadás 
pedig néha meg-történik a' lép körül meg- 
fzorúltt ízéitől. Mivel pedig a’ lép puha 
réíz, és eg^fz ‘ vérnek rajta kell által- 
fzürödnimeg-eűk , hogy sűrű, és nyava
lyás vér benne meg-akad, és meg-reked, 
melly miatt a’ lép fel-fuvódik*  Néha ezt 
okozza a’ febes futás, és lovaglás. A’ hal
óidéi , a’ hol a’ lép fékfzik, e’ miatt ugyan 
nyilailik , és ' meg-feízül annyira , hogy 
kézzel-is lehet érezni a’ dagadást. Ezt ' 
tsak lafsan-lafsan lehet orvosolni.

Mind haíznos az, a? mi a’ májnak 
dagadása eránt vagyon feljegyezve. '

Itala a’ ■ betegnek légyen tüze*  atzéllal öd 
zött bor, vágy ha kaphatni, favanyó víz. Etelé
be zsállyát, és tárkonyt főzzön, még hafznosabb 
léfz, ha fzarva*  nyelű füvet, és fa-héjjat fözfzj 
közibe,, ^4tágy: Egynéhány marék fzarvas nyel
vű füvet égefs hamuvá, e’ hamuból pápa-fü, 
vagy fejér-üröm vízzel tsinálly páríúgot, tifzta 
sürü ruhán kétfzer, háron>ízor által, erefz^ 

i belé kevés etzetes mézet', éh©«raWt igyad vagy 
két hétig, vcfíed haíznát,

í ' Vagyi . .
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Vagy : Szarvas • nyelv®' füvei meg - fzárafzt- 

ván, törd porrá, esen, porból fejéi- üröm vízben 
éhomra gyakorta igyál, ■'

Külsőképpen' hafznos álhitt A® földi tököt 
meg-refzelvén, vagy öfzve-törvén, fa-olajban, és 
ökör faárának velőjében rántsd,meg, melegen ru 
faára kenvén kösd-bé véle a’ lépet. Hasonlóképp 
pen jó ezt a’ favanyó kováfzt főzd meg eröfsea 
fa-olajos borba, mint a’ pépet, melegen kösd-bé 
vele.

Hafznos a® fa-olajjal pép-módra erölsen 
öfzve-törtt fejér - liliom gyÖkér-is a’lépet véle be
kötvén Vagy ’. A’ nyers dohánynak leveleit öfz
ve zózyán, fa - olajos borba. főzd - meg. melegén 
ruhára rakván, köttesd be- vele bal - oldaladat a’ 
lép8 táján. Vagy*  Difznó hájat, kevés viaíTzat 
öfzve- olvafztván , és fzarvas nyelvű füvet, ha 
vagyon kőrös - fa héjjat meg - í’zárafztván, ’s por
rá törvén, egyelítsd közibe, kennyed a’ lép' tá
ját vele, Láfs többet ha tetfzik a’ máj - fájásról.

Lépnek, és májnak nyavalyáiról*  
Lásd máj • dagadásról.

M. . .
Magról, melly d férjfi^teflében meg-fzorúl*  

és mint d fövény kínokat fzerez*
Kéí, vagy három tyók-tojásnak haját, melly- 

bői a’ tsirke ki-költ, apróra törvén fzítáld - meg, 
pálinkában , jijjy éget' borban add innya, Vagy : 
főzd - meg a’ j||ft • ürmöt fejér borba kenyér héj 
alatt,'azt jgylw' ; .
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Mag, vagy ondó - folyásról.
Egy latnyi matská- tövisket Eringium fözd- 

.ffleg vízbe-, és éhomra igyál abból minden nap- 
Ez a’ fii, dagadás éllen-is hafznos, főképpen a*  
gyermekeknek, ha.porrá törvén eledelbe azt ad*  
gyák enni.. NÉ. Ez a’ ,fil meg - fzáradván, a’ fáéi
tól hányattatik, és forog naint a’ kerék.

Máj - dagadásról.
Néha oka a’ vérnek még - tolult, - és 

fel-forrott bövsége, sűrűsége, és akkor 
nagy a’ nyílalláfsal - való fájdalom , és ne
héz , mint ha jobb.felöl vnlamelly kö fe
küdnek az óldal - tsontok között, . Ebben 
mindenek felett hafznos az ér-vágás, és 
Mvesítö italok. Míg ej nyavalya nem fzü- 
nik , folia-fennét, mannát, fzílva-lévet öfz
ve - egyelít vén , gyakran azzal élly.

Ha a’ májnak dagadása, s’ dugúlása 
tovább-is tart, más betegségeket hoz*  
Nem-is fzokott e’nyavalya hirtelen meg
térni, lafsan-lafsan kell a’sűrű nedvefsé- 
get áztatni, és a’ bé-dúgóltt ereket meg
nyitni, :

E3 végre igen dítséretes, főképpen Május
ban két, vagy három hétig, és tovább, is a’ fa- 
vanyó vízzel. való élés: ezt pedig igya ebéd, és 
vatsora előtt két két órával. Hogy pedig a’ gyo
mor meg ne hüllyön, ezen ital után egy rnogyo- 
xónyi terjéket, vagy eleven gaömbért, vagy 
gyömbéres pirított kenyeret egy<

Hafznos a’ bárány - ürömm|M|fe földi- épé- 
wl ? való élés s is. Külsőképpen ha&nos a’ földi-

, . ' tokot, 
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tőkot, fejér - 'mályva,gyökeret őfzvs-tőrni, főzzék- 
meg tejbe, és mint a’ pépet jő melegen ruhára 
kenvén, köfsék azzal májjá’ tájékát, kennyék 
pedig ugyan ott fejér-liliom Olajjal,

Azomban arra fzűkség vigyázni, hogy a’ 
máj néha fél-dagad, és meg. dugul a’.gyomor, 
nak hidegsége, és erőtlensége miatt. is, mellybea 
az eledel meg nem fö , azért vaftag, és roffz vér 
megy a’ májra. Néha pedig a5 rekedtt fzéítöl-is 
ez meg - történik.

Máj hévségér '&l.
Ennek jelei a’ fzcmjúhozás, g^akor 

has rre^edés , tenyérnek,' ’s talpnak pe’s- 
gé^e, a’ fiajnak keserűsége. Leg-hsfzno- 
sabb ez ellen a’ jobb - karon-való ér-vágás.

■ -í „ y L'
Mivel pedig ez hlyen nyavalyába^7 böv a 

bilis, va’gy-is epe-sár, végy egy lót fólia-fen- 
nét, fél lót rhebarbaruarumot, kevés ánis , vagy 
kapor magot, fzeretsen dió-virágot, ezek egy 
éjjel ázzanak vízben, reggel forrald-fel, levét 
jól fatsard-ki, olvafzfz belé, vagy két lót man
nát , ’ éhomra azt igyad. Italod légyen árpából 
fa héjjal főtt víz Ha ebben módod vagyon, fa- 
vanyítsd » meg tzitrom lével.

A’ ízegény -beteg ember igyák Távot, ha 
kaphat, egyelítsen közzé tzitrom levét. Gya
korta förödgyön lágy meleg vízbe, Etzetet egye- 
líts-öfzve rósa-vízzel abba ruhát mártván, tedd 
jobb - oldalára , a’ hol a’ máj fekfzik.

Melanchöliáráli
Ez a’ fzó nyelvünkön annyit téfzen s 

Kedvetlenséget oko-só fekete-sár, 
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vefség. Hypocóndria pedig nem más , ha
nem az embernek két vékonya/, illy ne- 
vezete-is vagyon e’ nyavalyának ; mert 
ebben a1 fájdalom az embert, vagy - is két 
vékonyát által örvedzi, E’ betegséget 
fzerzi, és neveli lég-elsőben a’ gyomor 
hidegsége, mellybén a’ fok enyálas, eny
ves', fenyvedt nedvefségek meg-gyűlvén 
és bélek között lévő fodor-hájra aláfzál- 
ván belső réfzekíe el-oízlanak. ,i

Éhez járul az öfzvé-sült fekete-sárnak , - 
és sárga epének bövsége. A’ máj-is meg- ■ 
dügúlván, meg-hévül: a’ lép felfúvódik , 
mellő miatt a’ fok, gözölgéfek fel-felé 
mén vén az agy-velőit, el-hattyák , és meg
zavarják: háborgó félelmes képzéfeket, 
és híjába- való fzomorú gondolatokat hoz
nak az emberre. ; .

£7 féle- betegek gyakran pöknek, de 
táak vékony nyálat Többet ehetnek# 
mint-fem'a’ gyomor bírna. Gyanakodók- 
gondolkodók, félelmetek, álmok bábot, 
gó , néha fzívek dobog, teltek idönkint 
í^ak magokban-is el-faárad.

Ez a’ nyavalya nem halálos ugyan, 
de terhes, és hollzas fzokolt lenni, mert 
a’ meg -feneklett, és teliben el-ofzlott fe- ' 
két®.-sár, és epe az orvofságnak hamar 
nem enged. A’ beteg-is többnyire fzó- 
fogadatlan lévén, a’ hofízas orvoaláfi nem 
feéwedi, 7;7:' : > 7’ ■ ■ '
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Ez ellen leg-bafznosabb a’ Kaffan' .
orvofság, fó-képpen ha folia-fennéböl rhebarba,- 

, rumból, és agaricumból kéfzítetik j az el terjedt, 
fenvedt nedvefséget gyengén áztatni ! kell: mert 

' itt hirtelen erővel femmit nem tehetünk.
Jó ez: egy kis marék fólia - fennét, kevés' . • 

kömény-magot, kevés tsinált bor-követ áztak 
tifzta folyó vízbe, ázzanak ezek egy éjjel , reg
gel forrald-fel egy kevéssé, ruhán áltaLfzürvén, 
kevés mannát, vagy, mézet lévén hozzá, igyad 
éhoinra, ezt gyakorolván.

Mivel pedig-leg-inkább a*  lépnek bontako- 
zásátói ered e’ nyavalya, a’ gyenge tifztúlás után 
vágjanak eret bal-karján, ■ • /

Hogy pedig hasad meg/ne fzoróllyou, fii
képpen leves légyen- ételed?, mellybe tégy két, 
három kés-hegyén bor-követ, ez gyengén lágyít, 
és tifztít , a’ fördö-is dítsértetikj V végre sós
kából, fejér mályvából, fűz fa-ágból leveleitől, 
és öfzve-vagdalt diíznó tökből, tsinály meleg för- 
döt, vetvén belé kevés árpát.is, naponként abba 
förödgy, ha hafznát érzed, ezt gyakorollyad.

A’sűrű vérnek ki-tisztulására a’ lába-fején 
hüvelykénél lehet eret vágni. Nád mézesén a’ fa
olajjal- való élés ■ is jó. Igen hafznos a’ tejnek 
tifzta favójával, név fzerínt tavafzkor két, há« 

! rom (hétig élni. Hafznál itt az ürmös-bor-is, de 
erős' bort ne igyál, és az erős fít-fzerfzámos ele-

> déltől ójjad magad’, hogy bélednek fzorúlása ne 
, , légyen. ■ - - > ■
j ■ Msly -fájásról
( A5 tsipkés kápofztát meg-fözvén egyed, íg.'
( Setét kanalanként igyad, ",
r- ■ '
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Melyben • lévő sőlyről nyál ellett,
• Á’zeller-fűnek, vagy gyökerének vízét íné*  

zel egyelítve igyad.
Melyben - levő akártnelly nyavalyákról, 9 

ej fogyatkozásokról.
K fzáraz fzarvas-nyelvű fűnek, veroniká

nak, betonikánák, tüdő-.fűnek, zsállyáriak, ör
vény- gyökérnek vegyed külön - külön három , 
négy lát porát, ezeket öfzve egyelítvén, tégy 
hozzá két lót apró füget, egy lót terpentina ab 

- lyát, jól öfzve. kevervén, tedd egy itze mézbe, 
az első fel-forrása után főzd egy fertályig, meg
hűlvén, és higgadván, reggel-, és ellve, és más 
üdöben - is egy kés-hegynyit végy-bé. Bizonyosan 
tapafzfalt hafznos orvofság,

Vagyt A’ fejér, ürmöt meg - forrózván, iűes 
leges kösd melyedre. Vagy • Az Ifién fát yízbe 
meg - füzén , arról gyakorta igyál.

A’ fájdalom ha fzáraz huruttal vagyon a" 
iúd-zsírt vgíTes. hagy mával öfzve egyelítvén, me
legen azzal kennyed. Avagy: Borba, vagy pas 
Unkába fa - olajat igyál. v

Vagy t A' földi bodzának gyökerét mint a9 
tormát refzeld- meg , meleg bort, vagy tsak vi
zet reá öntvén, midőn meg-higgad, add innyao

Ha pedig melved nyílamlik , ellve, reggel 
kevés kámfort borba, vagy vízbe el - olvafztván,

■ azt igyad.
Mely - rekedésröl, vagy füllaiásról»
Midőn a’ sűrű nyál fzorangattya, a’ meg®" 

lyat főzz - meg fél - lót Angyal fűnek Angelica gyö
kerét egy meffzely árpa yízbe, keverj belé egy

' . - . ■ ka*
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kalán fzín - mézet, azt kevesenként igyad. Ezen 
fűnek magvai teíntén úgy hafználnak.

JMéreg ellen,
, Még a’ gyomorba vagyon a” ifiéreg, kö-

nyebb az orvoslás , ekkpr nints jobb, mint ki
okád azt’, fernmit nem késvén, e’ végre vajas, 
lágy, meleg vizet végy-bé. Fagy Meg-refzelt 
fekete reteknek ki-fatsart levét igyad

Próba a’ méreg meg - esm érésére .■ Egy tyúk
tojásnak izékét fejérével' együtt botsásd vízeíle- 
tedbe, ha, a’ tojás sárgán marad , abból értsed, 
hogy a’ méreg még tsak gyomrodban vagyon 
ha pedig meg • büzhöd, jele, hogy a’ béiekre a’ 
méreg inár el - terjedett.

Az illyen állapotban lég jobban használhat 
az erős izzafztó orvofság. Egy fél diónyi térjé- 
két meleg borba végy -bé, ezután jól bé-taka« 
rodzván: Fagy. A’ pápa-füvet borba meg főz
vén, ámbár nagyon keserű, azt igyad.

Név fzerínt femmi olly hathatófsan a’ mér
get meg-nem öli, és ki nem űzi, mint ha. erős 
etzetet ifzol reá.

A’ mérges gombának eledele fúlladozáft, és 
tSukláft okoz , a’ vízelletet fel - akaízttya, és a’ bé
leket keservefsen rágja: ez ellen hamarjában 
fzölö venyéke hamujából, vágyba ez nints, más 
fának hamujából, tsinálly párlúgot, és azt mér
ték nélkül igyad, még jobb , ha terjéket vétel
ijeié.

. Mondolát, diót, mogyorót, és fügét bőven 
, egyed. Ennek felette az édes tejet kíméletlen 

igyad. Jó a’vajas , és a’fa olajas eledel, úgy a’ 
fekete retek »is^ Ha a’ méreg miatt a’ beteg da
gad , a’-jó féle terjéket ruhára kenvén , ragazd 
reá, vagy a’ rétiének yedd vérét, azzal ken. ’ 

s . nyed
| < -
I ‘ ‘ ;. '
r ■ , . : . ' ' . .
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nyed a*  daganatot, vagy • is inkább ugyan a’ ré» 
tzének vérét meleg bor közzé tÖltvén, igyad. E. , 
zen állati vérének nagy ereje vagyon. .

. A’mérgei marás, hirtelen vagy dagadáft, 
vagy igen kítios fzomjúságot okoz.
i ÁJ kígyó,marásba sietve meg-törvén aki- ' 
gyó fejét, kösd a’ febrei Vagy; Ugyan a’ kí
gyónak affzú tsontait porrá törvén, azzal hintsd- 
bé a’ febet. Vagy*.  Áz eleven tyúknak.; hasát 
meg-melyefztvén borítsd a’ febre,

A’ varas-béka fúvósáról, vízelletétÖl meg
mérgesítetett veteményt, vagy a*  pókot meg ta
lálod enni, mindgyárt halaíztás nélkül, a*  mint, 
fellyebb írám, az okádtató orvosságot fzükség 
bé-veani, és ezután terjékkel bőven élni. Jó az 
hirtelen okádtató gálitz-kö- Hafznos atomba a’ 
gőz - fördÖ7is , hogy méreg az izzadáífal ki -taka*  . , 
rodgyon.

Ha a’ méh , vagy darás meg - mar, falánk
ját 1 ki • vévén, sós vízzel moífad . helyét, vagy , 
hirtelen tehén ganéjjal kend-bé: vagy tsak hideg 
nyers földét nyomj reá , ismét meg ■ újítván, 
Vagy’, a.3 fodormentát öfzve zúzván, kösd reá,

A’ dühös eb marása valamint közönséges-) 
sebb, úgy ártalmasabb is; ennek mérge el hjalal- 
mázván a’teliben, rettenetes kínokat fzerez, Ha - 
ez, bizonyoffan vefzet eb, vagy más dühös ál
lat marása, köpölözés által a' vérrel együtt a’ 
mérget ki-kell fzívatni a’ febböl, vagy vékony ; 
heves vasatskával sütögesd a’ marás helyét, és - 
sült veres-hagymát, vagy tsak magát, vagy ter
jékkel együtt öfzve törve köfs reá; ezután pe
dig , ámbár a’ beteg irtózik, erö&akkal - is tifzta 
víz fürdőben kell ötét tenni, és vigyázni fzükség^ 
hogy mindenkor meleg helyen maradgyon.

ls«
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Ismét Iw továbbá kívántatik egyséhány 
eleven rákot fij fazékba sütő kementzébe égefs- 
meg, és apró porrá törvén, egy arany nyomót 
meleg borba add bé-innya. Vagy*.  A8 nyers rá
kot öfzve-zúzván, és levét ki-fatsarván , erős 
etzetben add innya ;-még jobb, ha fzent Láfzló- 
füve gyökerét porrá törvén, etzetbe egyelítvén , 
együtt béradód. ■ Ez igen foganatos minden mé - 
reg ellen, úgy mint az indiai keierü babból„va
karj annyit , a’ mennyi egy kés-hegyre fér, és a*  
rozs virágot törd lágy porrá, erős etzetbe add 
innya,' vagy ruhára kenvén, kösd a’ febre. .

Vagy : Angyal - fűnek Angelica gyökerét 
porrá törvén, harmintz bors, vagy árpa ízem 
nehézségűt egy jtalán borba Vedd ■ bé.

Mérges ételről, vagy italrólmelly fokáig 
a gyomorba hever, és férgeket nevel.
Ez ellen lég-jobb orvofság a'® fellyül. vaM 

hányás:. Azomban a’ fekete tziprus fának küUÖ 
fekete héjját le - vévén , vedd külön a’ fejérét, 
mázos új tsuporban kenyér héj alatt, meg-főzvén, 
lágy melegen add innya. ■ /

Ha pedi^, továbbá' nyűghatatlan,.háborodást 
tapasztal gyomrában hafznos ez ellen a’ fa - ©la- 
jat-is gyakorta innya.

Mérges harapásról*  ‘ ,
As zsállyát öfzve-törvén , mindeneitől kösd 

a” febrei ez illyen móddal a’ febböl folyó vért, 
is meg-állítya, Vagy*.  A3 fodor.méntát akár; fzá 
razon, akár nyersen sóyal törd-öfzve, kÖs^ a” 
febr® meg, újjítván. . ' >

g' ; m.
i



’ . . . Nátháról,
Ez nem egyéb r hanem &' hafzomalasü 
nedvefségeknek a’ főről a® alsó réfzekre- 
való alá-takarodása. Kiváltképpen három 
helyekre fzokot a’ nedvefgég alá5-feáHáni. 
Az ember’ melyére, órára , és torkára; 
innen fzármazik néha a’ rekede's.

Ha a’tüdőre fzivárog, fokkal ártalma
sabb, mint ha fsak az, orron foly, azért 
inkább erre takarodjon - ki a’ nedvelség.

Hafznái a’ párolás, és füítölés. Gyantát, 
temjént, fejér - mákot öfzve - törvén , azzal füftöld 
fejedet, főképpen éjjelre, kivagy Rózsa etze- 
tét tseppegtefs hév téglára, fejed, orrod, és fiá
dat azzal párollyad, magad bé-takarván,

Vagy így: Korpát, , apró sót per- 
gellyenek öfzve vas - ferpenyöbe, jő melegen’ két 
ruha közzé rakván, fejét köfs>bé vele, gyakran 
tjjjítván, ha meg-hül, vagy reggel éhomra 
egy borsónyi temjént ,• vagy kámfort nyelten® 
el :\ez az agy-velőt, ’s gyomrot erősíti, és a’ 
nedvességet kevesíti. Vagy', Ha egyebet nem 
találfz, a’ dohány’ levelét rágjad, és a’ nedvet 
séget, mellyel fzív , pökd »ki,

Ptrüfzköltetö port jó néha-néha fzívni: e’ 
végre a’ tobákot, és nád-mézet egyelítsd-öfzve, 
azt fzfvjad, Vagy: Fatsard-ki a’ tsalának le
vét, és lifzt-lángból tsinálly téfztát vele, fia*  
flrom formára, tétesd két vak fzemedre. Hideg 
fzélen ne jáfj, ételed fzáraz inkább, mint fém 
leves , sülit inkább , mint főtt légyen. Jobb ita
lod leffz fa-héjjal, és árpával főtt víz.
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. Fagyi Kft, bárom fő fok - hagymának ge

rezdéit meg ttifztítván törd*ö&ve  ó hájjál, falcai
dat, és farkaidat azzal kennyed tűz előtt, hogy 
be-igya, Fagyi A’ majoránnát porrá törvén, 
és meg-fzítálvaö, pof-tobák helyett azt fzívjad.

Fagy * A’ kömény-magot, és nád-mézet öfz
ve-törvén, vesd eleven - fzénre , egy ferpeftyöbe, 
fejedet, sőt két rétü háló-sövegedet is füftöld veletf

Nyavalya - törésről.
Melly másképpen kórságnak í vagy 

nehéz betegségnek neveztetik. Ennek o- 
ka azon nedvefségek, és párák, nhellyek 
vagy magában az agy-velő ben vágynak # 
vagy a’ gyomorból, belekbe termett ge- 
lefztákbóí : az AíTzonyokbaö a’ nátháról 
fel-gőzőlögnek , és az agy- velőt fefzítik.
/ A’ kiket a’ hóidnak változása fzerént 

e’ nyavalya háborgat, azon (időhöz igen 
Izokott tartani. A’ kivei ez fzfslefik, mi
vel ízűiéi-is ollyanok vóltak, azon holtig 
el tart: külömben is , ha húfzon-öt efzten- 
dös koráig ebből ki nem tifztúl, azután 
nem-is kell orvofolni.

Az hoftzas negyed napi hideglelés e’ be*  
tegséget gyógyítja, mivel az ártalmas, és roífz 
tiedvefséget meg-eméfzti.

A’ kit e’ nyavalya akar rontani, fa-kanál, 
vagy más fa, ritkával bé takartatya tétefsék fzáj- 
jába, |hogy nyelvét, és ajakét meg ne sértse. 
Kezeit, és lába - fzárait öfzve kell borítani.

Keyés jó etzetet töltsenek fzáj]ába,<0í^átA. 
és újjait fzorongafsák: fiiftöllyék fzent Láfzló füa 
vével; fzóllítsak maga nevén nagy fel-fzówaíj

G a . Egein -
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Éígefsenek tollat, és annak büdös füftét tartsák 
orrához. '< •

Tápaíztaltatott, a’ gyermekeknek fiájába 
dohány fuftöt fújtak , e’ nyavalya hirtelen el- 
állott. " ,

A’ ki iljy nyavalyában fzénved, vérrel bő
velkedik , vágafson erei karján, és flegma-tifzti- 
tó laxáló purgátzióval éllyen. Vagy: Leg-köze- 
lebb a’ bodza-fának töveit meg-mosván , főzd- 

■ meg tejbén- éhomra egy, két kanálkával igyák 
abból, a’ míg érzi, hogy jól meg-tifztúlt.

Ha az illyen betegnek hasa még. fzorúltt, 
meg-kell indítani, és azután orvosolni. , ''

Továbbá a’ ba’sa • ró’sa magot, és tölgy
fán termő, gyöngynek leveleit meg afzalván, törd 
apró porrá: ezek közül egyikét egy kés-hegy
nyit vízben egyelitvén, kivált hóid-fogytán min
den nap éhomra igyad; ha gelefztától vagyon, 
név fzerínt inkább van e’ nyavalya , ez eránt 
naásútí fel-jegyzett orvofságokkal kell élni. A- 
zomban*á ’ nyúlnak óltóját, vagy is gyomrát fzá« 
rázd - meg, és meg-törvén kés - hegyen egy-egy ke
veset ha’sa-ró’sa vízbe, napjába kétfzer, három- 
fzor adgy-bé innya., ;

Mivel a’ kis gyermekeknek gyomrában, 
még Annyok’ méhében meg-gyültt rútság hamar 
ki - rónttya Őket é’ nyavalya: íkületések után te
hát így lehet rajtok fegíteni.

Alkalmatlanok lévén ők az orvófság vétel
re, ezt tegyed : bád mézet mondola-olajjal öfzve- 
egyelitvén , kend a’gyermek’ fzájjába, hogy*  nya- 
logafsa, annál inkább, ha már egyfzet a’ nya
valya ki-törte: hasa ne légyen meg fzorúlva: ha 
gyomra roíTzúI vagyon , meg • esmérheted abból, 
ha alatt tejet hány-ki, akfor melegítő kenéfsel, 
és kötéfscl gyámolítsad. A’ fzoptató Annya, vagy

■ daj- 
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dajka magát kiváltképpen a’ mértékletlcn bor ■ i- 
taltól ójja; mert teje meg melegedvén , árt a’ 
gyermekeknek, a’ ki úgy ■ is meleg terméfzetú.

Fagy; A’ pufzpang leveleit öfzve törvén, 
és levét ki. fatsarván ad innya. Fagy'. A’ dene
vérnek torkát meg-metzvén, vedd vérét pohárba, 
abból tízen öt tseppet adgy. bé a’ betegnek. Ha 
másodfzor, és harmadfzor-is reá jön, ismét úgy' 
tégy, többfzör elől nem kéről,

Nyavalya törés ellen*
A’ gyermek fogainak jövésekor, vagy mi- 

kor a’ gelefzták benne meg.- indúlnak, hogy a’ 
nyavalya, ne törje, törd-meg a’ Basa-rózsának 
Pceonia.magvait, egyelítsd - öfzve kásával, add 
néki enni. i

' Ha pedig már a’ nyavalya töri, tölts ke
vés vizet azon rózsának magvaira, törd öfzve- 
még a’ víz fejér 'nem léíTz, meg-fzilrvén a’ vizet, 
kalánkánként itasd avval. Probatum.

Fagy: Matska gyökerének Faliriana meg
tört porából fél latot minden nap vízben a’ be- 
teg igyék meg. Fagy". A’ kerti ruta fiivet áztasd 
vízbe , és ‘ azt az illyen , betegnek add innya. 
Fagy'. A’ kék viola virágját öntsd - meg forró 
vízzel, add innya.

Nyelvnek békájáról, vagy más (tagadásáról.
így hívattatik : mert ez a’ (tagadás két 

felé ki-ülted, mint a’ béka utóllya. Nem 
vefzedelmes nyavalya , tsak ferényen lás
sanak hozzá, fő-képpen a’ gyermekben, 
.hogy meg-ne fojtsa. ",

' G 3 1?O“
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Ennek orvoslására izsópot 5 .és sőt :törj - őfe. 
ve, azzal dörgöld nyelve’ allyát minden nap 
egynéhányfzqr. Fagy: A*'  ti'nr-'t. és galléft törd- 
meg.,borban, mofsad,avval fz.’át. Ha meg-nem 
fakad , mind két felöl, vagy magad, vagy a’ 
Borbély vágja-ki, és a’ rútságot belőle ki kell 
nyomni; ezután mosogas mézes etzette). Ha 
pedig meg-tifztúl, nwífad timsós borral, és úgy 
a’ febe meg-gyógyúl.

Egyéb dagadása-is esik a’ nyelvnek a’ fő 
nedvefségek el - áradása miatt, ekkor ya’ tefiet 
piirgátzióval kell tifztítani Jó. nyakát, válla 
közit köpölözni, vagy a*,  fiilé’ tövén hólyagot-is 
fzívatni. Továbbá ezt tegyed: mézeld - meg az 
etzetet, vefs belé törtt gyömbért, azzal mofsad" 
ez meg.fakafzttya, még is gyógyítja.
Nyelved ha ki - febesedik, ' vagy főképpen 

fQrró-betegxé^bsn meg - dagad*  és 
’ megyfeketedik.

Édes tejbe főzd, meg aLzsállyát, fejér mály
vát , izsópot, avagy tsak egyikét-is, tévén köz
zé kevés nád, vagy közönséges fzín» mézet, és 
sáfránt, fzádba vévÓn, egynéhányszor napjában 
gyengén öblögesd vele, avagy gargarizáld, ez
után njtndenkor a’ nyállal egygyíit ki-pökvén« '

Nyelv • tsap' le ” eséséről.
Erről inkább lehet mondani, hogy a’ 

nyelv-tsap le-fzívárgó nexlvefségeket, mint 
a’ fpongia, a’ fiilböl magához húzván, 
meg nő, és le-tsügg. A’ mi a’ náthának, 
ennek-is az lehet orvofsága: fzárafztaoi 
feOkség a’nedvefséget,

Iíső«



* : ■ ■
Orvoslása*  lóg

Izsópot, és*  zsállyát főzz etzetes vízben, 
azzal öblítsd gyakran , vagy -is gargarizáld tor. : 
kodat. Ugyan akkor főzd - meg keményen a’ tyúk
tojást , két felé hásítván melegen , a’ mint a’ be
teg el-álhatja , kösd feje - lágyára, tartsa jó ide. 
ig rajta: hafznos ez minden torok-fájásban, ki*  
vált a’ gyermekeknek. Fagy'. Tört borsót, és ■ 
lágy sőt öfzve-egyelítvén végy újjod’ hegyére 
belőle, nyortd-fel. Ha timsót-is téfzel hozzá, 
jobban fog fzárafztani, és fzorítani. ' . ■

Nyelv - tsap' ' le • esésér el, és meg * daga- 
dósáról. Lásd a’ fellyebb valót*

Nyüallás ellen,
A*  rozmaringot főzd- meg vízben, azt

- igyad. -
FagyBóldog AfTzony tövifsénék; • Carduus 

Maria: magvait törd.meg, és meleg vízben e- 
gyelífvén, főzd - még azt gyakran igyad.

* NyilőllásróL
A’ tsükának áll - tsöüttyait porrá törvén,

* magánosán kés hegyen , vagy vízben vedd - bé.
Igen jó a’ kamforos égett bor ital-is, vagy az 
említett halnak tsontyait, és két, három rákfze- 
met öfzve - törvén , borba vedd-bé, feküdgy a’ 
nyilalló oldaladra. ■ ■

Fagy : Kend - meg mézzel ahol nyilallik , és 
a’ dohány levelet kétfzer , háromfzor nsgazd reá. 
Fagyi A’ viafz • gyertyának hamvát, a’ mennyi 

‘ egy kis hamv - vevőben tér , apróra törvén, vesd 
fél. pohár borba, idd-meg, és msleg, házban ma-

; " radgy,
G 4 ^y»‘ ’
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, Nyomásról, melly alvásban töriénikt
Egy bölts orvos jeles okokból szí ír-' 

ja, és némellyek tapafztalásból yallyák,' 
hogy ez a’ telinek meg - nehezedése/ mel
lyel az elme úgy képzel, mintha vada
in el iy állat a’ teltet meg-nyoma, annyi
ra, hogy alig vehet lélekzetet: noha ez 
nem mállói, hanem a’ meg-nem fözödött 
bóv nedvefségtöl vagyon: Azért ezt az 
ember lég «> inkább fzenvedi, mikor elő á- 
lomban főképpen hányát-fekövén mé
lyen álfeik. Tudni-illik a’ gyomrából fel- 
gőzölő -párák az agy » velőt, a’ mellyet, 
és abban lévő ízívet, és tüdőt elnyomják 
Ennek oka a’ mértékletlen étel, és ital®.

Legújabb orvoslás a’ nedvefségek’ keveaíté® 
se,, és a’ vérnek frifsítése, a’kinek ezeránt baja 
vegyon, purgáló zatskóról egy, vagy két hétig 
annak rende Fzerint igyék: vagy pápa • füvet, ür« 
möt borba hányván, azzal éílyen. Fagy: Ejt- 
fzakára végyen ■ bé egy mogyoróyi terjéket, ez 
alá - nyomja a’ háborító nyers párákat. Avagy | 
Rágják gyömbért, vagy fe ■ héjját. A’ ki vérrej 
bővelkedik, és e’ nyavalyára hajlandó, hafzno- 
san,eret vágathat. Ha az illyen ember mélyen 
el - ftlízik, fel - kell költeni, és óldalára fektetni.

o /'
Okadásról meflyet okoz d tsómör^ 

•A.. tsombOr fűnek Fulegiam ki -fatsart , és bor« 

Xal egy elitért levét igyad, Ezen ital a’ melanko-
: .  • IÍá-
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liáből eredeti félelmet él - űzi , és a’ fekete - sár
ii -vifzi. A’ fodormentát Menta orifpa ha vízben 
áztatod ,< ;és ki nyomott levét .ifzpd , az okadást 
sneg-állíttya.' ’

. Oldal ffájásról. >
A*  fa - olajat, és bor- etzetet öfzve-egyelit- ■ 

vén, és a’favanyó kováfzt ferpenyöbe meg.főz 
vén, mikor ollyan lefzfz minta’ pép, kend ru. 
hára , és melegen tedd fájós oldaladra.

Ha pedig Pleuritis, avagy belső kelés hoz
za ezt a’ fájdalmat, égy almának két végét vágd 
le, bélét-is ki vévén, tégy abba három borsónyi 
fejér temjént, ismét tsináld - be a' két végét, azon 
le-vágott almának végével takard-bé mindeneitől 
az almát vizes tsepSbe, és tedd párás hamuba, 
midőn már gondolod, hogy a’ temjén benne el
öl vadon, vedd-ki,!é& két félé vágván, melegen, 
add ennyi a' betegnek ■ PróbáRatott«v .

Továbbá ha őldaladban , és egfiitt ágyé
kodban két felől fájdalmat érzefz’, a’ fekete ii- 
röm’ leveleit meg-főzvén, vagy ruhán által le
vét ki-nyomván, ételbe tévén egyed. Ez az aré
náról, vagy is fövényről hafznos.

Óldal - fájásról, vagy óldal sértésről.
A*  földi-töknek Bryonia gyökerét.és leve*  

lét édes tejbe meg»főzvén , melegen' kösd olda
ladra. ’ J A

Ő'ldal » nyilallásróh
Ez' a’ nyavalya. másképpen belső ke*  

lésnek.,, vagy - is kelevénynek hívattatiko 
Ebben fzáraz a’ hurútt, és nehéz a*  iélek- 
aéa, harmad nap alatt vagy, tágít, 'vagy

G 5 . meg-
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meg-öl. Midőn a’ kelés érni kezd , febes- 
aebb a’ fájdalom, jele, hogy meg-fakad, 
és következik. a5 roíTz matériának ki há
nyása, v <"*  7 ;

A’ mi az orvoslást illeti: mindjárt kezde
tén akár öreg, akár ifjú, férjfi, vagy Affzony, 
akármeliy állapotban légyen, eret kell vágatni 
azon a’ karján, melly felöl vagyon a’ fájdalom, 
és bővebben vért erefzteni, ámbár a’ beteg el-á- 
júL Az árpát főzd - meg vízbe, jobb leffz , ha 
egynékány fzem aíTzú. ízílya léíz'. benne., és ha 
vagyon egy marok falétromot teízel belé, azon 
vizet ágya a*  .beteg*;  .. .. »*;

Külsőképpen pedig- a’ fájok, óldalt így .Kell 
melegíteni : édes tejjel tölts - meg egy marha hó
lyagot, jó melegen tedd óld dához, azután tyúk
bájjal kend ■ meg óldalát, és jól takard-bé. Ha 
fe’ el-nem ofzol a! kelevény, fe meg-nem fakad, 
a’ fejér-liliom tövét 6 hájjal erőben törd öfzve- 
ruhára kenvén , kösd»bé óldalát.

Haízhál szénképpen, ha a’ kenyeret, mikor 
a’kementzéböl ki-vefzik, két-felé fzegvén, és 
meg-va jazván', melegen óldalához tefzik.

Ha hévség miatt nem alhptik, tök , dinnye, 
vagy mák, és ugorka-magot 'egygyütt öízve-tör- 
vén, árpából, főtt vízzel erefzd-fel meg-fzörvén 
mézzel édesítsd-meg, azt igya.

Hogy a’ hurútolás könnyebben légyen , és 
a’ matéria inkább ki-takarodjon, az édes almá
nak húsát írós vajjal, és mézzel, jobb a’ nád- 
méz, főzd öfzve, kés-hegyén a’ beteg gyakorta 
abból vegyen-bé,

Fagyi A’ kék -kápofztának ki - fatsart levét 
nád-mézzel fözd-öfzvé, azt hörpögefse. Fagy: 
®gy almának vájd-ki a’ közepét, töltsd-megtö

rött
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rótt temj énnyel, süsd-meg fzépen, a’ beteg azt 
egye.meg. Bort tellyefséggel ne igyák:. favany6. > 
vagy kövér, és zsíros eledele nejégyen. Árpakásá
nak , *fött-tyuknak,  és alTzú fzílvának leve haíznos.

Ennek az Óldal-nyillálásnak más ne- - 
ve az orvosoknál Pleuritis. Igen nehéz, 
és nagyon vefzedelmes nyavalya, ak
kor a’ lélegzet kínos. Ez belső tüzes ke
lés , vagy-is keievény , a’ fel - gyúlladoit 
vérből támad, - ..

Mindgyárt leg-elsöben, akár férjfi,,' akár, 
Affzony, ámbár nekézkes légyen , eret kell vá
gatni azon karján , melly felöl Vagyon á’ nyi- . 
lallás, és bőven vért botsátani: Ha a’ beteg ez 
alatt el-ájul, nem árt : há pedig terüKlzet fze- 
rínt a’ rofzfz matéria a’ beteg8 fiáján kezd ki- 
takarödni, nagy fzerentse , ekkor nem fzükséges 
az ér vágás. Lásd 105.

Orbántzről, melly&t [zent Antal tOtze*  
nek - is . hívnak.

Ez a’ nyavalya néha igen tüzes, és 
veres, néha pedig tsak verefsel sárgánk,, 
nehezebb, ha kívül kezdődvén, a’ belső 
fféízekre bé-üt, és ártalmasabb, ha a’ fe
jét, és ábrázatját el-fogja ; mert torkában 
a’ „.beteget fóllafztlya; néha ‘ előre forró, hí*  
degleléfsel jön*

Oka e’ betegségnek az epe-sár, melly 
a’ vérrel az erekben a’ bor alatt nagy fáj-

- dalommal fel-forr, és ^ha a*  tüzefsége 
miatt a’ bor apró, hólyagokkal fel-tsattan,

v ; fi#®'
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.Ez . a” terméfaetnek munkája, midőn a1 
belső réfzekröl a’ hőséget ki - veri; azért 
a’ terméfzetet izzasztókkal méltó Segíteni. ■

Ezen okból a’ bodza -virágot, vagy pápa, 
füvet főzd meg vízbe, tévén hozzá kévé*  töm 
krétát, add gyakran innya. Azon bodza-virág’ 
vízbe terjéket is lehet Bé-adni. Kiilömben ha a’ 
beteg vérrel bővelkedik, hafznos mindjárt ’ jobb 
karján eret vágni. Ismét gyenge meleg bodza
virágot vízbe ruhát mártván, tedd a’ fájós tagra; 5

Avagy: A’ nyers, akar Száraz bodza - vi
rágot főzd-meg borba, ruhát belé mártván, és 
ki-fatsarván, jó melegen borítsd reá. ■ .Avagy: 
A’ temjént borba meg főzvén, azonképpen tsele- 
kedgy Ezután igen apróra tiirtt temjénnyel le
het bé - hinteni.

Avagy: A’dohány, vagy kápofzta-levelet 
áztasd borba, rakd reá. Ha a’ bőr hólyagokká! 
fel« tsattogpz, tyúk tojás fejérének vízében kára- 

' fórt, és apróra tört! temjént- egyelitvén azzal 
kennyed. ; - • ■ -

Fájdalom’ ' enyhítésére édes fajtott vagy 
más túrót köfs reá. A’dagadás lohafztásárape- 
dig égesd-meg a’timsót, és porrátörvén, ke- ■ 
verd favanyő tejben kevés kámforral egygyiitt ■ 
mofogasd véle. '

Az orbántz’ tüzet ólfya ez : az éti - füvet, 
főz - fa levelet, béka-íentsét öfzve.törvén, és bor- 
bá meg - főzvén , terítsd ruhára, kösd - bé vele. 
Avagy i Ezeknek levét ki - fatsarván, és kevés 

\ bort közibe töltvén, lágy melegen ezzel kell 
mosni. v *

Vagy ;-A’ földi bodzának külső zöld-haját 
le ■ vakarván, ragya-d vele. Illik tudni; Az or- s 

. bántzos réfzeket femmivel, a’ mi vizes, nem 
kell kötni a mert ki-febesedaek^
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Orrbvn-való sülyröl.
Az ökör-fark’ füvet fpzd-még vízbe, azzal 

jó melegen fö-képpen éjtzakára párollyad fe
jedet. . ■

i- Orrnak vére folyásáról.
Az egér-fark filmet törd-meg mozsárba, és 

azon levesen köttesd két vak-fzemedre. Láfs 
többet vér folyásról.

Fagy: A’ tűz helyben meg-égett agyagot 
bor étzettel öfzve-gyúrván, ruha között kösd 
körül nyakádot vele. Próbáltatok. ,

Vagy: A’ körös-fa’ leveleit nyakadba köt. 
ve hordozzad, vagy talpad alatt tartsad, el-áli. 
Vagy i Azon fából való botot hordozz magad, 
dal, fympatia által hafznál ; Avagy Ugyan ab
ból két darabkát vér-folyás idején fzoríts, és 
tarts két kezedben.

Orr vér-folyás ellen,
A’ köíöoséges nagy tsalánnak levét fatsard- - 

ki, azzal kend-pieg a’ homlokát olly tágás he
lyen, mint egy Máriás, Próbáltatott.

, . Ortza • (tagadásról.
fiz ha a*  fog.fajaitól vagyon, egynéhány 

tsöpp étzeket erefztefs &’ füledbe, a’ melly felót 
a’ fogad fájóldalt le -feküvén, lég-alább fél 
Óráig tartsad azt füledbe. j

Qrtzán-való verefségr'öl r vagy fakadókról*
•A’ földi epének1 Centamrea levét ruhán ál

tal' ki - nyomván 9 moflad, és kennyed vele.
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Peftűr'ől^
E nyavalyát, mint valamelly 'forró hh 
degleléffel okozni fzokta a’ belső mérges 
jrodhadt nedvefség, melly fzármazik, és 
nevekedik az ártalmas eledelekből, és 
italokból; azért leg-inkább a’ fzegény 
rendbe kezdődik, A’közönségéé dög.ha
lál’ idején pedig-e" nélkül - is, elébb - is, a’ 
teliben belé esik ez a’ dögös nyavalya.

Mérges betegség ugyan a’ himlő, hagy- 
máz, pokol vár: még-is külömbség va
gyon ezek között, és a’ Peftis között; 
mert gyakorta ebben nem olly nagy as 
hévség, még- is rettenetéi; a’ fzomjúság ? 
ez jele, hogy nem a’ hévség r hanem a9 
peftises mérgefség eméfzti a’ belső réfze- 
fcet, Ellenben némellyek a’ peftisben no
ha nagy hé vségbén vágynak, még-is nem 
óhajtyák az italt: mert a’ méreg el-fogta 
az agy-velőt, háborodott elméjek miatt 
efzekte nem vefzik, |iogy fzomjáhoznak.

Továbbá nétnelly mirigy álmatlan- 
ságot , némelly pedig mély álmot hoz a'z 
ö külömbsége fz'erint* .'"Egy .'betegben jó 
jelek vágynak, még-is meg-hal, másban 
halálos jelek találtatnak, még -ismeg-gyó- 
gyúl. Azért akármelly próbált okos or
vos nem hozhat arról ítéletet, e’ nyava- 
lyában-lévönek halál-é, vagy élet léfzea 
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. ki ■? menetele ? Mindazáltal ■ lehet ■ monda
nunk : ha a5 beteg egy , két ízzadás után 
jobban érzi magát, efze, .érzékenysége' 
meg-vágyon, jó jel. -Azonké'jppen t ha a’. 
mirigy hamar ki-üt, lágy , és tornyos, je
le annak, hogy erejét ki- öntvén , belső
képpen nem eméfzti a’ beteget.

• Az pr itten ezzel, a’ mint tudgyuk a“ 
Szpnt írásból, a’ vétkekért bünteti az em
beri nemzetet, és mint terméfaetnek al
kotója efzközök által botsáttya az embe
rekre, midőn a’ régi dögös koporsókból, 
vagy más képpén a’ föld’ gyomrából, vágy 
a’ föld fzínérül, kivált hartz idején a’ hóit 
tettek, egyébkor pedig fzemetek 9 és ganéj 
dombok büzhödéséből eredet! dőgleletes 
büdöfség a’ levegő-eget, melly nélkül 
nem élhetünk el-tőíti, és meg-vefztegeti.

■ Meg -történik ez nagy drágaság ide- 
jén-is, mikor a’ fzegény ember ísftksüg 
miatt, a’ mint fellyebh említém, mindent 
öfzve-efzik: Holott a’ nagy rendek gabo
nájával az egerek, és egyéb férgek felet- 
tébb-is bővelkednek.

Az illyen időben fzükaég ugyan leg
főképpen áz Itten’ haragját böjttel, imád
sággal , alamisnával, a’ penitentia tartás
nak foganatos erejével, egyéb ájtátofaá- 
goknak gyakorlásával engefztelni : De e- 
gyütt a’ jelen-való vefzedeimet-is , a’ men
nyire lehet, kerülni. A’ ki ezt mikor le
het- nem tselekfzi, az Itteni, kísérti. Aa 
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fö-tifztek’ köteles vígyázásában áll, hogy 
a’ közönséges helyek , templomok , osko
lák , házak,. útfzák , és név fzerínt a*  ku
tak tifetán tartáfsanak. Ab mírégyes há
zat, és abban lévőkkel - való múlátáft , a- 
zok’ látogatásit, ruhájokban-való öltöz- 
ködéit el-kell távoztatni*  Sőt a’ matská- 
fcot-is olly időben el-zárják , vagy meg
ölik, hogy házról házra járván, a’ dög- 
ieletefséget ne vigyék. Tapafztaltatott, 
hogy az el-küldött írott levél-is dögöt 
hoz az egéfz lakó helyre.

f Az alatt a’ Felebaráti fzeretetet nem 
kell ki - rekefzteni: akkori időben jélefpb- 
ben Szükséges az éhségben lévőkben ada« 
kozni. Itten-is vigyázok legyenek az elöl 
■járó tifztek. Egyéb iránt, a9 kiknek mód- 
gyök vagyon, hafznos más tifztább, és 
hátrább helyre menni. Efztelenség ott 
nem futni, a’ hol hafznos a’ futás. Ábra- 
hám-is előre el-méné az éhség előtt. .

A’ mi a’ peftisnek orvoslását illeti, mivel 
ennek dög® a8 levegő égben vagyon, a’ dögös 
gőznek meg - eméfztésére a*  tűz .• főképpen olly , 
helyeken, a’ hová több ember gyülekezik, é° 
végre íeg - dítséretesebb a’ fzaraz, és apróra 
vagdalt! körös-fa, bik-fa, fenyő-fa, és fenyő- 
tövis.

Ezenkívül jó'afizú ürömmel, zsállyával , 
rozmaringgal, angyelíka - gyökérrel, vagy fenyő® 
maggal reggel, eftve a’ házat füftÖlnj,
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A’ peffiseá tidö, az ételben, és italban nagy 
mértékletefséget kíván, mert a’ teltben a’ bővel
kedő nyers nedvefaég a’ dögnek taplót fzolgáltat.

Jó az etzetes, és mézes étek. A’ tzitronti 
mirigy ellen hafznos gyümólts. Jó minden nap 
<rgyfzer, kétfzer az iirmös, örvény - gyökeres * 

. és zsállyás ital.
. A5 ki. e' nyavalyában efétt,első nép tel- 

lyefséggel aludni Ötét ne engedjék, íliy mérges 
időben házon kívül olly terhes munkát ne te*  
gyen, melly nagy ízzádást okoz ; mert így a’ 1< 
vegö - égnek mérgét >’ teft könnyebbe® rtiagáhoi 
ízívja*  _

A’ haragoskodást, és ízömorkodást távoz*  
tafsa, mert ezek a’ mérges ned'vefséget öregbí
tik*  Az ablakok , éjjel; nyárban. is nap-keletig 
bé-téve legyenek : azonban a’ házat lehet füööl- 
ni a’ nevezet' mód fzerént^

Jó a’, patika*béli  térjék, vagy fzfent Láfzló 
füve, és gyökere egygyütt a’ fok • hagyma - is* . Ha 
miríg, vagy - is pokol - vájt támad, aí veres-hagy*  
mát meg-zúzván, és ruhárakenvén,, kösd -reá. 
Hlyén formánaz egér - f$rk’ fűnek levelezés gyo- 
kere-is hafznos, mert ebben tUkos érő vagyon 
a’ méreg ellen. Ugyan ezen füvet lágy sóval < 
és kováfzfzal egyeiíísd - öfzve, mint a’ flaftromot 
tedd reá, a*  mérget ki.fiija.

kivagy: A® illyen beteg egy öreg borsó, 
nyi kámfort eftve, reggel nyellyén»él ; ez á*  belső 
diihösséget eméftti*  és a’ rothadásnak elien-áll*  
Izzadás által-is lehet a’ nedvességet a’ teftböl. ki
takarítani. Egy marha hólyagői meleg vízzel 
meg-töltvén, tedd óldalatméllé-

P'agyt A® kemdntzéböl ki- vévén a8 kenye
ret, vágd két jfelé, hslyheztesd azon melegen 
két óldata mellé j a8 beteget jól bé«takarván , aa-

H tttáa '
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után az izzadáfi fzáraz ruhával törüld-le, hogy 
vifzíza ne üfson. A’ kényért pedig ásd-el, hogy 
valakinek ne ártson. Ha az izzafztót, mint mé
reg ellen - való italt be- vévén, és gyomra nem 
ízenvedvén, ki veti , a’ pirított kenyeret öntözd- 
megellettel, jó melegen kösd gyomrára, ismét 
újabb italt adgy, bé.

Mivel a*  beteg az izzadás után el - fzokott 
lankadni, jó kéfzített étket ehet, és ihat egy 
pohár bort. Ismét azon időben a’ fekete retket 
fcét - felé vágván , kösd - bé talpait vele , hogy a’ 
mérget fzíve tájáról ala felé fzíja.

A*  támadt mérges keléit így-is lehet orvo
solni: az ángyelika gyökeret kOváfzfzal, méz
zel , és tyúk.tojás’, fejérével főzd - öfzVe, ruhára 
kenvén kösd reá, ha azt ki-vágod , hamar bé 
se gyógyítsd hogy továbbá inkább follyön a*  
mérges nedvesség; A’ rútságot pedig fzükség 
minden nap jól ki-nyomni. Az alatt köthetfz 
reá sült veres.hagymát tériekkel együtt.

Ha a’ dögös fekély térül,az eleven rákot 
öfzve-törvén, és kevés mézet hozzá tévén, kend 
azzal körületit. Vág* : Ha lehetne találni, az 
afzott varas - békát áztasd kevés borba, kösed a8 
mirégyre. Hafznos más idöben-is ez akármelly 
dühös febre, mert a’ mérget annyira , ki - fzíja, 
hogy a’ béka ugyan puffad.

A’ betegre, még lábra nem áll, további
ig gonúott kell viselni. '■

^gy" A’ fzáraz pápa-fűvet törd porrá , 
és abból egy ezüft pénz nyomót tojásban reggel, 
és ellve add ennyi. Hafznos ez-is i a’nyakra- 
való kendőknek végére egynéhány tsöpp fenyő
mag- olajat .öntvén, gyakorta azt fzagolJyad.
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Pejlis ellen,
A’ Peflisnek kezdete, (mellytÖl Xften őriz- 

zen ) meg-esmérretik fő-fájásból, és a’ teRnek 
bádgyadtságából- Az Angyal - fűnél Angelica 

l gyökerét áztasd egy éjjel etzetbe, és azt reggel*  
és eftve igyad, Fagy'. Szent Láfzló-füvet Gén- 
tiana főzd - meg etzetben, vagy borban, gyakran 
igyad.

Pokol- varról,' . . .
Ez a*  nyalya nagyon ■ hasonlít a*  

mérges keléshez: nem tsak ki-üt a’ teflenB 
hanem azt réfz fzerínt rotbafztya-is. 01- 
lyan elsőben, mint valamelly hamu>rzín£t 
pattanás, és hamar fel - kerekedik*  Szerzi 
a’ gyomor' ímelgéft, és ájúláft: néha a# 
agy.velöt, és elmét meg - háborfttya. An
nál inkább vefzedelmeíTebb, ha közelebb 
vagyon a’ fzívhez, és föl - tövihez,

Az illyen beteget mindgyárt izzafztóval 
kell fegíteni- Egy mogyorónyi terjéket bodza*  
virág vízbe adgy-bé néki, jól bé-takarván, HaEu 
nos az illy dögös kelésnek ellenében^ a’ beteg® 
karján eret vágatni,-avagy inkább a’ lábán, é» 
azzal; a*  mérget alá felé fzívatDi. Az alatt , törd*  
meg a’ lentiét, keverd • öfzve a’ rozs-lifzttel, és 
főzd meg mézes-vízbe , kösd-bé vele. Továbbá 
egynéhány eleven rákot törj öfzve, levét ki. fa- 
tsarván, és meg-sáfrány ózván, kend’meg kör*  
nyületét,

Fagy. Ha fakafzkani akarod, a’ íutarfd. 
, vet,'vagy tsak fav/tnyó kováfzt, és fügét erős*  

geo törd -öfzve, ez 'az ép húft a’ rothadt húdúl
> >.á-_7 ■' : "
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el • válafztya. Vagy t A*  dió-belet, sülit veres
hagymát, tyúk-tojás izékével, és kevés ó háj
jal törd, és keverd - öfzve, evvel köfi'ed. Vagyt 
A*  tál-mosó füvet nyersen fekete-nadály’ gyökeré
vel törd ■ öfzve , köíTed vele, . 1 ■

A’ mi inkább hívesít, étele, és itala tzi- 
tromos, és egyén favanyó, vagy etzetes légyen, 
hasa meg - ne fzorúllyott.

Pokol varról, vagy pokol Jzökésról.
A’ tsuda fát I^veleftől együtt főzd- meg bor

ba , írós- vajat, és kevés timsót benne el - olvafzt- 
ván, kösd reá. Vagyt A’ tyúk-tojás5 izékét ha
bard - öfzve timsóval, ruhára kenvén, ragazd reá.

Vagyl A’ tyük.ganéjt tojás fejérével öfz
ve - egyelitvén, kend ruhára kösd-bé vele, vagy 
a5 difzno - ganajt melegen kösd reá, kivált xha 
meg - újítod , hafznál, vagy a’ sótalan főtt kását 
melegen kösd reá,

Ptrhfzentésröl '
Ez ha rend kívül kéfztet, a’ veres - hagy

mát hasítsd kétfelé, és azt fzagollyad.
! Purgátzióról, ínélly alól tifztit.

A*  bozda-fának bőven alá felé ( mert ha 
fel felé vakarod, fellyül fogfz bánni) vakard-le 
zöldét , és mozsárba jól öfzve-törvén ruha által 
fatsárd-ki levét, abból fél pohárnyit borba egye- 
lítvén , igyál meg, magadat jól melegen tartván: 
ha tetfzik harmad nap múlva , meg - újíthadd,

Vagyt Két, arany nyomó rhebarbarumot 9 
találod a1 patikába^. törj - öfzve, keyés fa - héjat- is 
adván hozzá, kösd ruhába, és egy itzés mázos 
tsuporba bort tőltvén , lágy melegen fózd öfzve ? 
és két három kalánnal reggel yégy-bé belőle.
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Fagy; A’ fólia fenét némelly Urak kertibe 
találtatik, kösd.ruhábaafzfzá fzilvával együtt 
jól főid-meg, arról igyál. A’ zöld, és sárga 
sárt nagyon alá hajttya. ;

Vagy, A’ sár fűnek Lathyris major, ha 
i erőlfebb terméfzetií vagy, tízen őt magvait, ha 

bé-vefzed, fellyiíl, alól tifztít. Vagy’. Az eb tej- 
fűnek ejula gyökerét ki-ásván, meg - fzárafztván 
vesd etzetben, húfzon négy óráig állyon benne, 
ki vévén, ismét meg • fzárafztván , és pórrá tör- 

' vén fzitáld- meg, abból egy ezilft poltura nyo.
mót végy bé, eröfsebb terméfzetií egy garas nyo- 
mót, ha pedtg igen • erős terméfzetü vagy, két 

, garas nyomót végy-bé, tifztít, és a'*  bélekrera.
gadteny vés vért le - vonván, ki - vifzi.

A’ vízi betegségben lévőknek inkább lehet 
ezzel' élni. Mivel pedig a’ két említett fű, úgy 

■ a’ kapotnyak.fü afarum nagy erejű pa^afzt. orvos
ság, és a’ fellyüí hányá fsai kárt tehet , vigyáz
va kell ezeket bé-venni. Talán jobb ez : ■ a’ fe
jér ürmöt, ruta-fiivét. sót, és borsot törd.öfzve 
még hafznofsabb, ha kevés fólia fenét, vagy 
mannát tefzel közzé, áztasd borba arról keve
senként igyál. 1 , .?

" Avagy: Egy pohár fevanyó kápofzta le*  
vét, és meg. annyi len-mag-olajat öfzve-egyelít- 
vén , mélegen idd-meg, egy Óra múlva igái reá 
hideg vizet. ' Itten tanúid - meg azt: más purgáló 
orvoftágra sótalan meleg, levet kell ennyi, vagy

■ innya. ' ■

. .. " ' H 3 . »• .



. II8 > Nyavalyák*

Re
Rágásról,
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. fejér- ürmöt borba, vagy etzetbe keyefsé 
meg - főzvén, ruha között jó melegen kösd gyetn*  
rodra. Láfs többet gyomor - fájásról- '

• " Rekedésröl.
Ha az hurut együtt vagyon * a*  rekedéfsel. 

fzedd meg a’nyakas - töknek virágját, még-fzá- 
rafztván főzd meg, boltba , azt igyad. Fagy: A’ 
fenyő-magot főzd-meg ugyan borba , kakuk-füvet 
tévén hozzá, melegen azt igyad. Távoztasd a’ 
favanyó eledelt, és déli • álmot, mert ezek a’ned- 
yefséget bővítik , és réfz fzerínt rekedéft okoznak.

Fagy : A’ veres nád - mézet, töm sáfránt, 
tyúk.töjás*  fzékét meleg édes tejben keverd-öfz- 
ve, azt igyad. Fagy ♦ A*  tyúk - tojás’ sárgáját, 
nád-mézet; tzitromnak ki- nyomott leyét, lúd- 
^sírt öfzve - habarván, és egy tséfze forró vizet 
reá töltvén , melegen azt igyad.

Repedéséről d kezeknek, vagy lábaknak;
Kinek tenyéren, vagy lábán a’ bőr meg repe- 

dez, paptán-fűnek Polipodium porát köíTe reá.
Repedéséről Jzájnak , és tsets - bimbójáríak.

Szelíd Bafalyikomnak Bafalieum magvait 
meg-főzvén, mikor meg• higgad, mint a’ kotstí- 
nya; azzal kenegesd,

Refzketésv'ől „ kéz „ láb vagy egyéb tag 
elesésről,

Éz a’ nyavalya néha egy tagban , né
ha többekben vagyon : oka ennek, A0SF
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az erőt adó fpirituspk, vagy-is a’ vérnek ‘ 
lelkei meg-keveíedüek, vagy, meg - reked
nek, és így a’ tagokra nem ofzolhatnak. 
Ext pedig okozza a’ fok rofzFz / hideg, és 
nyálas vér: flegmás nedvességek , sár’ és 
bilis., *

Éa valamelly tag’refzkedéíe öreg kor
ban esik, többnyire hóltig úgy marad.,

A’ melly el-esett tag pedig fzárad- 
ni kezd, nints reménység annak gyógyú- 
lásához. '

Ebben a’ betegségben az ember, ha vérrel 
bővelkedik, és valamelly pözgéft aZ el - esett 
réfzben érez, mindgyárt éret vágaffon; de ke
vés vért botsáttaíTon; mert az ér-vágás hívesít, • 
az illyen tag pedig meleget kíván. A’beteg egy, 
két hétig meleg házba maradgyon. Eledele a’ 
mennyire lehet, könnyű eméfztö légyen. Zsál- 
lyás, vagy ürmös borral éllyen, nappal ne alud- 
gyon. Ha járhat, járjon, a’ mint járhat boton- 
is, vagy teltét ingaísa, és keményen dörgölteíTe 
lég-alább melég ruhával-is.

Jó az izzadás; mert a’ böv nedvefséget 
kevesíti. Ezek között törd - meg a’ muflár-ma- 
got, a’ borsót, tégy hozzá lágy sót, és yiafz- 
kot, tedd fa-olajba, melegítsd-meg mind öfzve, 
azzal kenegecd, és. jó eröffen dörgöltesd tago
dat. Azon képpen jó, rókának, vad matská. 
nak, borznak, vagy medvének hajával dörgöl
ni a’ tagot, mert ezek melegítő kövérségek, fi
xek közül egyike • is hafznos. Hafznos zsírja a’ 
házi rétzének - is, ezt azért meg - melyefztvén, 
vesd-ki bélét, és öfzve vagdald zsállyával, ma
joránnával, és ha kaphatfz fzurok-füvei tól'tsd-

■ " ■■ H 4 ,
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- meg , várd .be, hogy a" füvek ki-ne húllyanak; > 
laffan süfsed, és a’ le-tsepegö zsírt egy edény
be fzedván, a’hoz atínyi jó erős etzetet tS*ts,  
együtt forraldfel, és azzal mindet? nap ké< «-r, 
háromkor jó tűz mellett kenegesd azon <tpgou

Jó a8 meleg fördő - bánya, mint a*  Budai, 
Váradi, Gyógyi. Ha tsak nyelvbe éfik a*  fo
gyatkozás , rágj muftár-magot, és forgasd fiád
ba. Vagy : Házi tárkony-tövet, zsállyát, Izsó*  
pót főzd•»eg-börba,,azzal gyakran öblítsd, és 
mofsad,

RokkanisróL Lásd esésről
Rothadásról.

A’ pápa-füvet, zsállyít, izsópot, rutát, " 
ránts h^át, tiinsót , temjént, kevés alóet egy 
tsuporban öfzve-főzvén borban, lágy fa-mohát, 
avagy t»ak tifzta ruhát aÜha. mártván," tedd a*  
rothadt réfzre.

Rothadt tfxyTSl, Lásd ínyről.
Rothadásáról d teftnek, és abban lévd 

rák ellen.
A*  pápa*  fűnek Carduus benedietus ievét 

nyomd-ki, azzal mofsad febet.
Rührök .•

E*  ragadó rút nyavalyának oka a” 
nyálas, és rpfzfó nedvefségnek a*  teftbenj, 
'és bőr alatt lévő bővséga.

Ax illyen beteg azért lég-elsőbben éllyen 
. egyfzer, vagy kétfzer valami tifztító orvofság*  
gal/ Kzutáu key&j napok m&vá/mezei sóská- 

' " ból 
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bői gyökeréből, vagy ha ez mais, Jő sóskából 
főzz fördöt, még jobb lefzfe , ■ ha. fél font apró
ra tört büdös követ vetel belé, és úgy abban 

beteg minden nap kétfzer forödgyen. .
Jó a’ tzékla-levelekböl, mályvából, dinnye 

ízalmából, földi bodzából, sót, és korpát té- 
vén belé, főzött fördö-is. Ismét az apróra törtt 
büdös követ egyelítsd öfzve 6 hájjal, meleg he
lyen azzal kennyed teltedet. Avagy*.  Kevés tér- 
pentina olajat, új vajat, 6 haját gyengén ol- 
vafzfz - öfzve, lágy sót-is vetvén belé, ezek köz
zé tyűk-tojás fejérét kevervén, lefeketkoraaizal 
kennyed. Vagyon más riihis, melly a’ börön 
fzárazon vifzketéfsel terjed ; ez ellen hafznos tifz
ta vízben förödni, a’ fördés után pedig a’ pe- 
treselyem - levét ki - fatsarván, és közzé kevés 
etzetet töltvén, azzal moíTad.

' Ha nagy a’ vifzketés, és ürmöt, vagy föl
di-epét főzd - meg vízben , íros -vajat abban té
vén, meleg helyen azzal kennyed. Még jobb 
ez, égett borban, a’ muftár magot áztatván a’ 
fzáraz rühös tagokat azzal kennyed. Némelly 
Íiaraízt difztelen oryofságok fel- jegyzésit, fzánt- 
zándékkal eí-hagyom. .

Rüfi ellen.
Törd porrá a’ bába-kaláts-fűnek Carlina. 

gyökerét, keverd-öfzve 6 hájjal, és azzal kend 
tagjaidat, Vagy*.  A*  zöld vad-kendernek ki-nyo
mott levét keverd-öfzve etzettel, és sóval, kend 
avval tagjaidat.

Vagy ; Az örvény gyökérnek főtt vízével 
mosogasd a*  rühes tagokat, meg tifztülpak. Vagy ? 
Varádits-fűnek Tanacetum jnyers, vagy főit le
véve! kend magadot, vagy e’ fűből tsinálly fÖrn 
döt, abban förödgy, 1

'i( . j .H 5 W /
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Riihös TefirBl,
Elsőbe kápofzta lével jól meg-dorgöld a*  

rühös tagokat, hogy a’ rofzfz nedvefség ki-ad- 
gya magát, azután az apróra törtt falétromot 6, 
hájjal keverd-öfzve, még jobb, ha öfzve-törtt 
büdös-követ egyelítefz közibe, és tűz mellett 
egyetemben azzal kened. -

Vagy. Difztelen ugyanide hafznos ez is, 
vízelleteddel masogasd-meg egéfz teltedetHa, 
pedig a’ rüh magát ki-nemadgya, kápofzta-lé
vel meleg helyen mosogasd-meg tagjaidat, és 
ezután vízelleteddel kétfzer, vagy háromfzor, 
el - vefz. Próbált.

■ S. . -
Sárgaságról. | 

.Ezt okozza a’májnak meg - dagadása, éa 
a’ májon fekvő epe hólyagnak meg-reke- 
défe. Az epe , mellynek alá felé kellene 
a*  bélekre folydogálni, a’ májra fel- felé 
megyen, onnét rend-kívül az egéfz tettre 
el-terjed: leg-elsöben ki-tetfzik a’ ízemen, 
és ott a’ gyejige hártyákon lévő eretské- i 
hén hamarább az epe el-ofzolván, magát 
ki-mutattya: Néha pedig a*  tettben igen 
eUbövült epétöl-is meg-eíik ez a’ betegség.

Az epe hólyag meg-rekedt dugúlásá- 
nak jelei ezek : a’ beleknek eméfztési fe
jérek , Izóráivá a’ has , a9 vízellet veres, 
fárga mint a’ fáfrán , és a’ tpftben femmi 
forróság nem tapafztaltatik, ' ■
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Ha pedig az epének, vagy-is sárga, 
és fekete farnak bövségétöl vagyon s ak» 
kor a*  vízellet fárgá . és forró a’tett. Kül
ső képpen nem tsak fárga, hanem feke- 

‘ te , és zöld fzín-is el-fogja a’ tettét®
E’ nyavalyát okozza lég-inkább a” 

gyomor meg - romlása, kivált afc hofzfzas 
hideglelés után.

Melly orvofságok a’ májnak hévségáról, L és 
tagadásáról fel-jegyeztettek, azok itt mind hafz- 
nálhatnak: Mert többnyire ez a’ nyavalya on
nét véfzi eredetét.

Jó a’ lafsfi purgátzió, fó -képpen a*  rhe- 
barbarum. Hathatós kivált képpen tavafzkor a” 
lúd fiák fzedett ganéja.' Szárazd-meg, és öfzve- 
törvén tÖltS- bort reá, egynéhány óráig állyon 
rajta, a’ higgattyát apródonként le - fzÜrvén, min
den nap igyék abból a’ beteg Vagy: Tsak por
ban egy' garas nyomot fejér borban éhomra egy. 
néhány nap vegyen-bé belőle: hogy pedig íze 
légyen, kevés mézet lehet belé tenni.

Vagy ígyt Törd-meg a’ tsalán gyökeret, 
főzd-meg eröfien fejér borbo , levét ki-fatsarván, 
vefs sáfránt belé, minden reggel' igyék^belőle 
egy jó italt.

Hafznil ezásx A’ tsengő-füvet faradba rak- 
váö, járj rajta; annál jobb, ha kebeledben, és 
süvegedben • is hordozod.;

Máj hévségéröl , és tagadásáról láfs többet^
Vagy: Az árva tsalánt gyökereitől meg

törvén, és borba fedél alatt meg-főzvén, ezután 
ki-fatsarván, tégy belé jó féle sáfránt, egyné
hány nap reggel, eftve azt igyad. VagyArany
ízéi fonalat hordozz nyakadban, és egy vaftag- 
sárga répát ki -vájván*  abból igyál,
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.Avagy* Tifzta viafzból tsináltt pohárból.
Vagy-. Meg-pirítván a’ kenyeret , gyömbér 

' rál , fzeretsen-dióval, és nád i mézzel meg - hint
vén, öntsd-meg égett borral, vagy pálinkával, 

■reggel, és ellve azt egyed. ! .
> t Jó ez is: Nyárban minden nap tégy földi 

epe-fuvet 'Centawia. tsizmádban, azon járj. i
Vagy ; A’ veréb - gapéjt porrá törvén, és 

tifzta jtuhába kötvén áztasd vízbe, naponként 
egynéhányfzor arról igyál.

Fagyi Béka-lentsét lens paluftris*  öntsd, 
meg forró vízzel, azt gyakran igyad. Bgy bölts 
orvos ezt tsalhatatlan orvofságnak lenni írja'; 
vagy katang-kóró Cichoriumfylveftre nyers gyö
kerének nyomd-ki a’ levét, azt gyakran, igyad..

Sciatikáról,
Ez far, és forgó tsont fájás. Mivel 

azon okból ered, mellyböl a’ köfzye'ijy, 
orvoslása - is többnyire ugyan ' az, hasd . 
köfzvényr'il^ .

■ Tapafztáltatott, hogy; a’ forgó tsontba 
lévő fájdalom, és nyílallás tsak egy hir
telen fordúlásból, éi emelésből-is meg 
történik: Néha ötöd, hatod napig-is, és 

. tovább- is el-tart. <
’ 1 - E’ nyavalyában lévő tsináilyon tsak. tifzta 

vízböl-is fördöt. és a*  mint el-álhattya, nyakig 
íillySn abba egy óráig, vagy tovább, kezeit, és 
lábait azon fördöbe tartván, izzadás által a’ fel-> 
só réfzeken nagyon ki -takarodik a’ rágó ned- 
vefság. / ■> . . . !

, Próbálhatod, ha tetfzik, vagy korpát, sót, 
záb.ot, kőiéit melegítsenek ferpenyöbe, és zats*  

kó- 
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kóba rvkván, jp melegen azzal dörgöllyék a*  fá
jós réfzeket.

Sebről. 1
A' len -magot meg-törvén ,'rínorzffolly közzé*  

kenyér belet*  Izék-füvei, és fejér-mályvával 
együtt édes tejbe meg-főzvén, melegen kösd reá. 
ha ízükség, meg - újítván*  -Ez a’ daganatot, és 
gyényetséget is ki-ízíjja.

.Avagy: A’ nyers fzalonnát vékonyra me
télvén, tedda’febre; ez a’ vad< húft-is ki-tifz- 
títtya. A' veres - hagytna-is hafznos, ha meg-zöz- 
van, naponként kétfzer, háromfzor reá kötöd. 
Lásd flaftrom, és írr. < , ,

Sebből folyó vérnek meg - állításáról.
Az egér - fark füvet millefolium 6 hájjal 

törd - öfzve, kösd a-* febre.'
Sebnek gyógyításáról.

A’ veres hagymát meg-sütvén, és egye- 
lítsd-öfzve difznó áll-tsontyának avas-zsírjával, 
és kösd-bé vele. Vqgyt A’ farkas - alma,-fűnek 
leveleit vízbe meg - főzvén, azzal egynéhány nap 
mosogasd, és leveleivel melegen köfled.

Ha azon füvet meg afzálván, porrá töröd * 
és vele hinted, a’ vad-hüs-iski- vefz,ha pedig 
féreg vagyon benne, a’ tengeri baratzk-fának 
leveleit öfzve - zúzván,és levét ki - facsarván erezd 
belé*.

' Sebről mellyben lyukak Vannak.
, Egynéhány tsöpp fejér terpentina -olajat, 

tyúk- tojás*  sárgájával öfzve -kevervén , tsŐppci> 
ként botsásd a’ (ebnek lyukaiba*
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Sebekről , mellyek belsőké
A*  Veronikas-füvet öntsd - meg forró vízzel 

azt igyad. Száraz betegségben-is bafznál.
Vagy*.  A’ régi folyó íebeket , ha a’ fzéles, 

vagy keskeny úti-fünek levelével kötözöd, meg- 
. tifztúlnak, Hafznál, ha a’ meg-zúzott veres-~ 

. hagymát febre kötöd.
Sebekről, mellyek fekélyefek*

Szent ‘ Eáízló - füvének Gentiana gyökerét 
főzd-meg vízbe, rakd a’ lebre.

Sebekről , mellyek fö-képpen. Áj jak,
Momortika Deákúl-is így neveztetik, más 

képpen Balfamina-fA&\&t kéfzíts: meg-érett piros 
gyumőltsét-fa, vágy len-mag-olajba öfzve-zúzv® 
hánnyad , ázzon úgy egynéhány nap: azután 
meg-fÖzvén, nyomd-ki ^z olaját , mellyet ismét 
új gyömöltsökkel forrald-meg, és nyomd ki , az
zal kend, a’ Íebeket Próbáltatott. Ez a’ kéfzített 
olaj,jó helyen, hoffzas ideig el-áll- ,

Sérvéiről*
A*  zabot eröffen meg®-főzvén, és ő hájjal 

öfzye-törvén , melegen kösd a’ sérvéire. Vagy ; 
A’ fekete nadály-fünek fymphitum május gyöke
rét édes tejbe meg-fözvén , és ruhára rakván, jól 
melegen, a’ mint el-lehet állani, kösd reá.

Vagy : A’ len olaj’ pogátsát apróra törvén, 
6 hájjal gyúrd - öfzve, és ferpenyÖbe meg- mele
gítvén, mindgyárt két ruha között kösd reá.

Vagy: Tsak magánosán a’ földi tököt jő me
legen kösd a’ sérvésre, jó féle sáfránt, és égett 
bort-is tévén közibe : Még hafznosabb, ha előre 
valamelly zsírral a’ sérvéft dörgölvén meg-kened. 
/ . ' Vagy:,.

I
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' A’ veres ■ hagymát len«mag - olajba „
és mézbe főzd - öfzve, és mint a’pépet melegen 
ruhára kérvén, kösd reá, ha meg-híllt, újítsd- 
meg. Fagy'. K' farkas«alma’ gyümöltsét borba 
fözd-meg , minden reggel azt igyad, alól ki-vifzi 
a’ rofzlz nedvefséget.

Vagy. A’ fűz-fa leveleit vízbe meg főz
vén, éjtfzakára melegen azzal kösd be. Vagy*  
Az ökör-fark’ kóró virágjait törd-öfzve, levét 
ki-fatsarván, fél pohárral reggel. és eftve abból 
igyál, a’ törkölyét a', férvésre kötvén,

Sömörögröl.
Ez nem tsak rútíttya a’ teltet, ha<s 

nem vifzketésével alkalmatlan-is az em
bernek.

Lég - hafznosb ez iránt aJ böv nedvefséget 
tifztító orvofsággal fogyafztani. Midőn kezdő
dik, az éh nyálával halznosan kenheted; vagy 
törd-még erőífen mozsárba a’ fejér liliom gyö
keret mint a’pépet, tyúk-tojás , fejérét, éá kevés 
kámfort a’hoz egyelítvén, ismét keverd mind 
öfzve , és kennyed vele. f

Sömörögnek neveztetik az ember ortzáján, 
vagy orrán támadt verefses bibortsos fakadék. 
Ez tavafzkor fö-képpen kezd újulni Oka a’ sós 
vérrel öfzve- egyeledett a’ bőr alatt ki ütő roífz 
nedvéfség- Ez íránt.is jó a’ teflet valamelly pur- 
gátkióval tifztítani, és azután eret lehet vágatni.

Továbbá a’ katang-kórót fözd-meg vízbe, 
arról igyál, Fagy*  Annak gyökerét faláta gya
nánt tsináld>meg fa-olajjal, és étzettel, és gyak
ran éliy vele. 1 ,

Ha ezután ortzád, vagy orrod verefsen 
marad, főzd', öfzve hafonló mértékben a’ büdös 

kö®
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követ, gyömbért, ezekre jő bort tÖltvén, ttgy 
diíznó-hájat-is a’hoz, főzd’meg erőfsen, még a’ 
bora el-apad, ruhán által meg - fzürvén, éjjelre 
kösd • bé vele, reggel pedig mosd lágy meleg 
korpa tziberével. .

Sagorodásről,
Ez akármelly okból, és ugyan akár mint tör- 

ténnyen . mé/.is hafznos mindenkor ellőben tifztí- 
tó orvoTsággal élni: azután külső képpen kell a’ 
gyógyításhoz fogni. Jó e” végre gyenge tűz jtnel. 
lett meleg ruhával a*  fugorodott inakot dörgöl
ni, és azután tejbe, vagy borba a8 zsállyát, és 
majoránnát meg - főzvén, annak levét hév téglára 
öntvén, a\ fugorodott/ tagot bé-fed vén, azzal pár 
rolni. \ '

Avagy; A’ meg - zúzott nyers, vagy meg- 
törtt fzáraz zsállyát hájjal, öfzve-egyelitvén, -és 
ruhán által ki-fatsárván, jó meleggel azzál ken*  
Ínyed. ■ Ismét egy ■ mázos fazéknak , lukazd - ki fe- 
pékét, hány belé egynéhány zölt békát, tűz 
mellet abban süllyenek-meg, tégy alá más e- 
dényt, a8 le-tsepegett zsírral melegen erőfsen 
kennyed a*  fugorodott réfzeket*  Jó ez iránt a’ 
borz háj, és a8 marha fzáraz tsontyának vele*  
,je - is*

Ez még jobb lehet. - A’ kövér ludat, vagy 
rétiét meg-ölvén, és melyefztvén, és bélit ki
vetvén, töltsd meg öfzve vagdalt zsállyával, ma
joránnával, rozmaringgal, és két, vagy három 
fele törtt fenyő ■- meggal, bé - várván, nyárson 
sűttesd ; a’ le-tsepegett .zsírhoz tiiég annyi bort 
etzettel öfzve - egyelitvén, jó ímelegen kend' vele*  
A’ kenés után ' borba főzd - meg a’ len- ntagot, 
e’ hez kévét fzappant vakarván, ismét főzd öfz*  
Ve, hogy ollyan légyen, mint a’ pép, azt jó

■ .

—------ . ---- ------------- ■



fe- ■
Orvoslása e ' 1^9'

melfegen ruhára ken vén, ■. borítsd be vele a*  fugo. 
Eodott inakot. Végezetre az illyen beteg keres*  
sen módot, hogy meleg -bánya fördőben ■ egyné. 
hányfzor förödhefseni mert ennek vize igán fe- ■ 
gíti, és erősíti a’ terméfzetnek melegét,, , >

Fagy: Azárva tsalánt meg-törvén , ó háj
jal , vagy fzalonnával gyúrd öfzve, és azzal há- ■ 
romfzor-, négyfzet napjába tűz mellett kennyöd 
fugorodott tagodnak inait;

Fagy; Lég»inkább --ha, kézen, vagy lábon ■ 
'történik, egynéhány nap 'földi bodzából kéfz-í- ■ 
tett meleg -fördŐbe förödgy: a’ fördés -atáp pe» 
dig 6 hájat, len, vagy tsak kender - magot. va- 
kartt fzappant, és jó féle sáfránt öfzve • főzvén 
azon zsírral tűz előtt, vagy más meleg helyen 
egyaéhányfzor kenegesd. ' ’

■ v Kdgyi ’Bolh,a-fűnek Fuliearia magvait meg
törvén tölt® reá rózsa, vagy más tifzta vizet, ■ 
állyon egy éjjel, ollyan léfzen, mint a’ kocso
nya, kend avval fugorodott tagjaidat. Ez az 
égett tagokat-is gyógyítja,

' Stcketségriil, és nehéz hallá ról.
Ez a’ nyavalya néha az emberrel fzfi*  

letik, néha pedig meg-rögzik / k:vált az . 
öregekben. Ez illyen süketség terméfzet 
fzerínt gyógyíthatta; egyéb süketség pe
dig, és nehéz hallás a*  fok, nedveíségnek 
»I- áuadásábój ( mint az hagymásban*  ék 
náthában) fiakot következni, gyógyít
ható *,erre  pedig jól kell -vigyázni tudni- 
illik s ‘.ha «• tett, va’gy a*  vérnek buzgó 
forrásával, vagy a’ sűrű nyálas nedv^s- 
0ggei bővelkedik s akkor az , egéfz teftet

I ' azok-
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azoktól tóeg - kell előre tisztítani, és ki- 
ürésiténi, úgy a’ nehezen halió -fülhez, 
nyúlni. -

- Jó ez iránt a’ füfiölés,, és párolás. E’ Vég. 
re a’ fii • Ííerfzám fzeg - füvet meg ■ törvén , vesd 
eleven fzéore, fejed jól befödözvén, azzal fü- 
ftöld füleidet, Vagy’. A’ fény ő-ma got fózd-meg 
borba , és annak meleg párájával töltséren által 
■párollyad, vagy ha módod vagyon , végy'a5 pa- - 
tikába terpentina Ípiíitull,'tollún keveset ereíifz 
a’ fülbe. Alig- lehet ebnél jobb. Lásd ar mi fel- 
lyebb as körös fa levéröl meg-íratott. pitsérte- 
tik ez-is: A’ hangya tojáft törd - meg vereshagy- 
ma ki fatsart levével egyelítsd öfzve, fzürd ál
tal tifzta ruhán, azt erezd füledbe. Hafznos'a*  
láb-víz, fő-képpen ha abba egy marok sót, két, < 
vagy három marok hamut vetel. Avagy ; Fűz. 
fa leveléből, yagy ágaiból kéfzíted.

SSlyiöl^ melly a*  vég • hurkában vagyon.
A’ vérnek ezen az úton-való hi-taka- 

rodása fokfzor hafinos, mert több nya
valyát eí -Qz. de ha tnértékletlen. .ártal- 
roas; mert a’ Keltét belső réfzei^el együtt 
erőtlenül. ‘ O-aa ennek , , vagy a’ vérnek 
bövsége, y'agy annak taeg-^omlása i fe
kete sűrűsége ^melly feprejére ,, és rágó 
erejére nézve kínozza a’ beteget. Némelly 
súly a’ vég-hurkában vagyon , és látható
képpen ki - dülled ; némelly belső ,- midőn 
a’ vér a*  bélekben meg-reked, és azok . 
meg-dagadnak: Mmó a’ kettő, még a’: 
vér ki-nem takarodik fájdalmas. Vagyon 
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folyó süly - ia , midőn Femmi kín > és da° 
gadás nélkül a’ yér folyik, és könnyebb
séget Fzerez a’ teltnek s bizonyos időben 
nagy Ji a íz ónnal elö-kerfil mint az Afzfzo- 
iiyok terméfzetének fzokása.

'Ezt a’ Férfiakban okozza az ember 
különös terméfzetének tulajdonsága. E’h'e®- 
járó! a’ tnértékletlen étel, s ital ,' büjál- 
kodás , harag, és egyebek, mel'yek a*  
Vért t.üntik# 1 ■

A’ dagadáfsal-Való íÜIyt, -mivel heves, és 
kínos , mindgyárt előre kell enyhítőkkel orvos
iam.. Azért, a’ fejéi mályának leveleit, és vi- ' 
rágit, len, és kapor-magot,- ha vágyon fzék-fü- 
virágot, sáfrant-is vetvén belé, édes tejbe erős- 
sen fózd-meg, párjával lyukas Izéken párol-' 
lyad. Fagyi Abba ruhát, vagy fpondiát márt
ván tedd al-.felére ; vagy iillyön reá.

Fagy*.  Bo^za-fának afzlzú leveleit1 ■törd 
apró porrá, híntsd-bé vele j' vagy pufzpan? olaj<» 
jal kend-meg: mind, a' kettő nagyofi enyhíti a*  
fájdalmat. Fagyi Tyúk haját sült almával törd- 
öfzve, jól meg-sáfrányozyán , és tyúk fójág izé
két ezekkel együvé kevervén, azzal kenryed.

Hogy a” fájdalmat enyhítsd, és a’ dagana
tot lohafzízad, süsd-meg zsárátnak alatt a’ ve
res-hagymát, meg-tifztítván, és fris vajjal öfzvfe 
törvén, azzal kennyed, Jő e’ fzerínt a’ keserű 
mondola-jolaj - is : avagy tsak a’i.zöld bodza-fa le
veleit fózd-meg jól, eröfsen vízbe, ezt kend . 
.mint a’ pépet ruhára, hasmánt feky'én ->as beteg, 
tedd a’ súly re. ■

Fagy: Főzzenek fürdőt fejér mályvából, 
ökör-fark kóróból, bodzafa leveleiből, és virá« •-

Vi ■' ' - I s . gj. "
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giból, kaporból, és ha vagyon, fzék-füböl, ab? 
ba gyakran iillyön, Jó a’ meleg fördö-bánya 
víz-is , vagy tsak árva tsalánból tsinálly fördöt, 
az-is hafznos.

ítél, ital helyett jó éz; az egér-fark füvet 
fözd-meg vízbe , azt igyad. Az ökör-fark füvet 
pedig édes tejjel tneg-főzvén , árva tsalant.is le
het közzé egyelíteni, azt egyed. Ha kU febese- 
dik a’ stílje temjént, mirhát, és sáfránt apróra 
öfzve-törvén, azzal hintsed.

A’■ dagadó fajda!tnas sülyben, hafznos a’ 
beteg karján több ízben-való ér vágás; mert ez 
alá- felé, -siető" vért vifzfza - vohnya , és ,hívésít- 
.glvagySzerezz egynéhány nadályt; három na
pig tartsad . tifzta vízben, meg-újítván gyakran 
a’ vizet, abból egy, vagy két ruhás kézzel meg- “ 
fogván, tedd a’ fzáját a’-ki düllett sülyhez, ha 
beié sem akar ragadni, kend - meg tyúk-vérrel 
így, fzívasd-ki a’ feprös vért: ha le - kívánod, ven
ni, hintsd-meg sóval, vagy hamuval a’ fejét, 
le ó esik.

Ha pedig a’külső sÜly follyik, ízerezz nyír
fa gombát,»azt meg -fzáraíztyán , és -apróra tör
vén*  hintsd a’ ki fakadóit sölyre meg-állíttya. 
Vagy: Törj - öfzve egynéhány tölgy fa - makkot, 
ugyan tölgy fa - leveleivel, két zatskóba rakván 
fözd-meg eröffen, és.azon zavkókat egy más 
Után; mihelyt meg.hül, a’ malikat tedd reá.
< Vagy t A’ rozsot meg-pergelvén, törd-öfz
ve, meg - fzítálván, azzal*  hintsed ,^meg-állíttya* .' 
Az illyen betegnek a*  sós, és fü • ízerízámos étel, 
’s bőr ital ártalmas. Vigyázzon, hogy hasa fzo- 
rúlva. ne légyen; mert a5 fájdalom hamarább 
meg -újúl. Ezt a’ nyavalyát a’ Magyarok más 
névén arany -“érnek, fzokták nevezni.
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E’ nyavalya ha orrodban vagyon, és or- < 
rod febes, ezt gyógyítani akarván, kevés kék
követ, vagy krispánt meg - törvén , három , vagy 
négy tsepp fa olajat egyesíts- öfzve tejfellel, ke- 
negead vele. Ezután az árva-tsalánt árnyékba 

,g meg-fzárafztván, kevés ökör-fark virággal öfzve- . ■ 
törvén, meg-fzítálván, és harmad réfznyi por- 
Sobákot közzé tévén, azt fzívjad,

, ■ - ; -
. Ha fejedét, fogaidatés ortzád tsontjait 

járja a*  süly, az árva-tsalánt, ökör-fark kórét, 
és farkas-alma levelét borba meg-főzvén, feje
det bé-takarván, jó melegen párold vele, fzádat- 
is moshatod avval. Fagy: A’ farkas nyíl? fű
nek' Hérba bidens gyökerét borba födő alatt meg
főzvén azzal gyakorta öblögesd fzádat.

Ha melyedben vagvon, és e*  miatt nehéz; 
a’ lélekzet, a’ fekete-tsalán, gyökerét nyersen 
rágjad, vagy fzárazon megtörvén, és kenyérre 
hintvén , 6gy egyed. Italba-is lehet bé-venni. 
Ha pedig a’ vég-hurkában vagyon, akár daga- 
dáfsal meg - rekedt légyen j akár folyó, láfs erről 
oda fellyebb hafznos prvofságokat.

Továbbá: hogy ha' karjaidat, és lábaid’ 
faárait, vagy egyéb tagodat a’ sfily ki-hánnya, 
egy kádba, vagy hordóba felső ruháidat le - té
vén ül*y  fzéketskére, fellyűl mindenütt jól bé - ta
karván , egyfzer-egyfzer annyi tzinóbert, találod 
a’patikába, mint egy árpa-fzem , tifzta tserépbe 
vesd eleven fzénre, mindennap lég fellyebb két 
hétig reggel, ellve azzal párollyad magadat, a- 
són üdő alatt pedig mindennémfi sós eledéit tá- 
voztafs; kenyered lehet a’ > molnár ■ pogácsa.

. ' -I 3 ' W- '
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SÜlynek gyógyításáról*
A’ kerti ló-herét Ttifolium odoratum fózd-., 

meg borba, keverj mézet közzé', poharanként 
azt igyad. ■ -
? Szájnak büdöJségérÓL

Ez másnak nehezebb", mint annak, 
a’ kiben vágyón. Okozza ezt néha a’ fo
gak között maradött eledel’ még - vefzése , 
néha a*  gyomorból fel - ható dob, néha a’ 
belső térinek meg - romlása Okát azért 
elsőben ki keli tanúim, azután orvosolni.

Az illyen ember tartsa tifztán, fzájját, és 
fogait; sós , vagy etzetes vízzel mosogatván, ha 
rolz’ a’ fog, és ürege vagyon , mivel femmit nem 
hafznólhat, kikeli vonatni. Ha gyomra romlott 
alóéból kéfzített pilulákkal éllyeu; vagy fejér ü- 
römmeF tsinált vízét gyakorta 'igyék, ez a’ fzáj- 
nak dohát el űzi. Jó ez eránt tzitrom hajat, 
vagy viola , vagy örvény gyökereit gyakran rágni.

Száj fájásról.
A*  mennyi étzetet, annyi( vizet öfzve-tölt- 

vén, zsallyával, és bozda - virággal egygyütt 
fözd-meg, kevés égetett timsót tévén közzé , lágy 
melegen azon lévvél gyakorta mosogató, és öb
lögesd fzá'dat.’ X.v '

Vagy*.  A*  tárkony*  füvet vízbe áztatván, 
Véle mosogasd. Vagy. Az izsópot, zsállyát, 
narant*  hajat, 'ha kaphat íz , és kevés tsimsót, 
fözd-meg borba , azzal Öblögesd gyakran fzádat, 
és mofsad. Vagy’. A’ kék-liliomnak, és farkas
alma fűnek gyökereit fózd * meg etzetbe , mosó*  
gasd vele. Vagyi A’kakuk füvet hasonlóképpen

bor= ■ 

1
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borba kenyér héj alatt főzd-meg, melegen vedd 
fzádba-, tartván egy ideig benne azután ;pökd»ki ' 
három, négy reggel, és ellve ezt Cselekedvén.,

• ■ .Széf rothadásról. -
Főzd-meg az arasyös iítáp virga aurea fű- .■ 

vet vízbe, azzal belöl gyakran- mofogasd fzádat.
'■Szakadásról.

Ha belső réfzed, név fzerent ered meg- fza- 
kad, a’ tetem - tóidő fü vet Chamosciftus édes tejbe 
kenyér haj alatt fözd-raeg, azt igyad. Ez a’ 
Csontot is, mint a’ fekete -nadály öfzve • forrafztja.

■' . Száradásról, ,
' Pénz-levelű .füvet Nwnúlaria áztasd vízbe, 

és a’ gyermeket , a’ ki fzáradni kezd , . azzftí itasd.
Száradt teftról, vágy tagokról*  Lásd - 

teltnek, és tagok’ fzáradásáiról.
Száraz betegségről vagy Pthyfisról,
‘-Mivel fogyafzttya, és forró fok ízza- 

dáfsal í'zárafzttya az ember’ tettét, fzáraz 
, betegségnek neveztetik. Külömben » mi“ 
dön a’ tüdőnek- rothat matériája kezd foly
ni, rét, nyálas, genyetséges köpés riiiátf 
büdös, és ragadozó nyavalya eZ: lélek- 
zete másnak tüdejébe bé-hatván, raég- 
vefztegeti, -

. E’ betegséget okozza egyetemben , 
valami a’tüdőt akármiképpen meg • sérti, 
és febesíti. Ennek gyógyításával sietni . 
keli, és jól vigyázni: .mert noha a’ tüdő
nek febe gyógyulni kezd, a’ hurut azt ha- 

. mar el - ronttya, I 4
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$ ki mértékletesen él, egynéhány 
efzteiideig ebben el-vefzödik , fenb-jár, de 
erötiea, A’ mit pök , há igen büdő&, ha- » 

y fa igen nagyon megriadni, fzíne változik, 
ak kor közelít a’ halál, mindenek - felett ex 
a’ beteg életére vigyázzon,

Dítséretes a’ ketske tej, és más tej- is lágy
■ melegen ^főképpen , mikor reggel, és eftve ki-fejik, . 
Hogy pedig ®’ gyomorba meg ne keferedjen, 
B'ád-méiet kell belé vetni, vagy fzedd-meg a’ 
tsengő-fűnek virágát, főzd.meg tifzta mézben-, 
azt mint lictariomot egyed. Fagy: A’ nadály- 
fünek fzáraz gyökerét meg - törvén , fzítáld - meg, 
és nád-mézbe sneg - főzvén, azzal éllyggyakorta. 
A’ tök, dinnye magvából tel - falsait tejjel-is hafz- 
nosan lehet élned, Btele nem Cavanyó, nem sós, 
hanem édes, és tejes légyen. Gyenge állatok 
húsai, lágyan főtt tyúk-tojás, főképpen a’ma. 
latzból, vagy halból kéízített álutt hideg étkek . 
haíznofok. > .

Haíbníő képpen az apró halak, és' rákok, 
ris-káfa , árpa-káfa levek, Eteléberjó a’ mondok- 
mag , malosa-fzölö, és füge. TsengŐ fűből, 
és fejér mályvából lágy melegen tsiijált főidő 
halznos.

Szám betegségiéig
Egynéhány tsigát meg-mosván, rakd má

zas uj fazékba, és midőn a’ kenyeret a’ kémén*  
Izéből ki-fzeded, tedd-bé; azután ki-vévén a“ 
fzáradt tsigákot, törd apró poirá, egynéhány 
napok alatt minden nap reggel, eftvehárom kés 
hegynit azon porból .akár vízbe, akár porúí 
végy-be. Az alatt a’ difznó«hús, etzetes, és

■ . t egyéí> ■
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egyéb ártalmas eledelektől, úgy a’ bortól, pá« 
Unkától', és másk sértő italoktól magadét ójjad. 
A’ tekenyös békát s,ha azon móddal meg - fzár a lát
ván, meg-töröd, és vele élfz, haíaaló képpaa 
hafznál. '. »

Vagy*  A*  tzarvas - nyelvű füvet tsak ina- 
gánoffan-is vízbe meg fűzöd, és 'egynéhány na[í 
arról ifzol, bafenál. Vagy'. Terpentina olajat 
sótalaa írós-vajjal öfzve - egyelítvén, reggel , ell
ve egy jó kés hegynyit végy - be,

Javasoltatik tavofzkor a’ ketske-tejjel, zsea- 
ditzével, vagy favóval-v&Ió élés. ■ .Avagy; fózd ' 
meg vízbe az örvény gyökeret, meg-higgadván, 
egynéhány nap azon vizet igyad. Lásd melyben 
lévő akármelly nyavalyákról.

: Száraz - tsont*  törésről. - ’• 1 - ■ f s
EUöbe a’ tsontot helyre nyomván, és defz- 

Sátskák közzé foglalván, a’fekete nadály füvet 
gyökéréitől tejbe.' főzd-meg, ruhára rakván kösd- 
bé vele. Jó ezen fü gyökerének tsak porával-is 
hinteni a’ törésnek helyét.- Hafznos azon kép- 
pen a’ tetem - toldó fü - is,

4 - S&édjllésr'ől*
Rozmarin ' leveleire tölte forró vizetés azt 

*igyad melegen. . ,
Szél • intésről.

Majoránna ffiböl kéfzített fördöbe a’ beteg 
förödgyön. Vagy. Tzitrom , vagy «is méh-füvet, 
borba meg . kell főzni;, és avval kötözni a’ tagow 
kát, fó-fájőíbk kijfsék -e’ füvet fejekre.

'> . ' I 5 ’ ,
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Szem •fájásról^

\ , Ezt néha a’ vérnek , roffz flegmának , 
4a bilisnek, t^övsége, vagy oliykor az idő
nek mivolta okozza.. A’ fzem-fájás, ha 
a’ főnek- belső réfzeib.ÖI ered, akkor-a’ 
ízem gyökerén kezdődik, és együtt fö- 
fájáísai jár. Ha pedig a’ külső kaponyát

■ be takaró hártyáról ízáU-le, akkor a’ két 
vak-ízem erek meg - dagadnak. Az első 
vefzedelmí’ffebb , fő-képpen ha rágáffal,

. és fzurdálaí'sal vágyon ; mert abból ha
mar hályog következik.

Ha az hafa az illyen betegnek meg- 
-indái, fzeme könnyeb bítését várhattya, 
azért arra . ízük ség vigyázni ,- hogy lágy 
Izéké légyen; mert ha hafa meg - fzorűi, 
a’ gőzölő párák izéméit hevítik, és feízí-

■ tik. Ha a’vér bőv, az ér-vágás fzükséges, 
azután pedig lehet válla közét köpölözni. -

Hogy a’ vértöl a*  feem-tiíztúllyon, fözd- 
meg a’ tyúk-tojáft keményen , a’ izékét ki-vet- 
vén, fejérét hötsd • még , meg-égetett, és jól meg-

- törtt gálitz kővel, egy két óra múlva 'tifzia ruha 
által- levét fatsard-ki, ,-és egy két tseppet belőle 
erefztefs fzetnedbe.

Igen Hafznál , és tifztíttya a*  ízemet a’ ga
lamb meleg vére, ha tseppenként belé botsátod, 
.Avagyr. Hirtelen, ha egyebet nem találfz, főzd- 
meg keményen a’ tyúk tojáft, haját le-vetvén, 
hasítsd ketté, melegen, a’ mint el-álhadd, kösd 
fzemeidre, . . ' ,

A’ lifzta fejér bor-is kevés nád-mézzel e- 
gyelítve fzépen tifzlíttya a’ízemet. Ez^ is jé' A’ 

birs-
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birs-almitsak gyenge leveleit meg- fzedvén, tarsd 
jó tifzta helyen, és midőn fzüfcség főzd - meg 
tifzta forrás, vagy folyó yízbe, annak levével 
mofogasd üzemeidet. .

Vagy t Akár . öregnek, akár gyermeknek 
fzemei tsipáznak, tépj tifzta gyenge gyapottot, 
a' mennyi a" ízemet bé-lepje, kösd éjjelre fze» 

• medre, a’ rútságöt fel • fzíja, tsak gyakran így 
élly vele,. -

Vagy * Fát árkus tifzta papiroft négy rét 
öfzve hajtván , és azt tifzta vízbe mártván, kösd 
gyenge ruhával üzemedre. - Vagy. A*  meny-hal
nak májját egy üvegbe erőffen be-zárván, tedd 
a’ nap fényre, és a’melly levet erefzt, azzal ke- 
negesd üzemeidet. Ez hályog ellen-is hafznos, 
Bóldog-Aflzony méntájával-is kötheted.

Ha ezek nem hafználnak; a’ timsót meg
égetvén , tyúk-tojás fejérével, és meg-zúzott 
zöld petreselyem leveleivel öfzve kevervén, tifz
ta ruhára -kenvén, kösd fzemedre egynéhány- 
fzor meg - újítván. -

A Még jó ez t A*  rózsa virágon ‘ ■ lévő har
matot tollúval üvegbe le- fzedvén, tsöppönként 
gyakran botsáttasd üzemedbe. Vagy. Egy kis 
fzelet fejér kenyeret vízbe áztatván, kösd fze
medre. Vagy: Vékony fzelet - fzalonnát tégy Téái. 
Hafználnak ezek a’ ízemnek verefségéröl-is.

' Vagyt Ai. egér-fark .füvet millefoUum öfz- 
ve-zúzván , ki - fátsart levéből egy, 1 két tsöppet 
erefztefs fzemedbe, azon leveleivel pedig éjjelre 
kösd-be, .

Vagy'. rontó füvet," Senecio, vízbe meg
főzvén , levét ki» fatsarván, éjjelre ruha között 
kösd fzemedre. '

- " Szem-
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Sz "n-fogyátkozásrólt

Ha/ talám betegséged után (femedét fél'nem 
nyithatod , jele, hogy az inak meg - gyengültek , - 
tehát a’ kaprot, Anethum, matska gyökér fÜ. 
vet Valeriána meg - fzárafziván, és öfzve. törvén 
keverd tyúk-tojás’ fejérébe,, • ruha között Kösd

• reá. : < * ' , '■■
Vagy. Angyal-fűnek angelica levét nyomd- 

■ ki, és midőn meg - tiíztúl, azzal mosd a’ íze
met. Tobákban-is hafznos ennek > porát egye*  
líteni. . ■ ■ / ' ‘ '

' „ ■ Szem ■ kőnyVezesroL
Az úti fűre tölts vizet; tégy belé égetett 

timsót, vagy égetett gálitz-követ, nád*mézet-ia,  
adván hozzá, mind öfzve - forrald- meg, ha meg. 
hűli, azzal mosogasd fzemeidet. ’ j

Mivel a’ ízem nagyon gyenge tag, vala. 
*melly esméretlen orvosságot erről írni nem mé- 
réfzlefc, a*  kinek tetfzik, ét más bizonyosabb, 
hathatóffabb orvosiéit kíván, járúllyon a’ bölts 
orvosokhoz.

, Szemnek hőségéről. >,
A’ nyári baratzk-magnak bélit öfzye-törvén , 

» tölts reá folyó vizet, levét ki-fatsarván, és ab
ba . gyenge ruhát mártván, tedd fzemedre. Ez 
iránt az aludt tej . is jó , ha( tifzta ruha között, 
fzemedre kötöd. ■ . ' '

Szemedbe hd por, vagy más gaz esik.
Rák -ízemét tedd fzemed’ bőre közzé, kis 

újaddal forgasd körül, a’ mi vagyon benne, ki- 
v©any^« ' , '/ Y
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’. Szemeid ha könyvemnek.
í? vér. fiival Tormentilla vízbe meg-'fÖz- 

vén, vagy a’ rózsa bimbóit vízbe áztatván, aa- ‘ , 
nak levelébe tifzta ruhát mártván, avval néha 
néha ' törölgesd, 7. ; ..

Fagy*.  Ugyan <a’ rózsának bimbóit »meg. 
ízedvén, .mázos új tsuporba' tévén, és fzép*>  fo
lyó vízét reá töltvénfödő alatt még leve meg- 
sürüdik főzted, meg-higgadvan, minden nap há- 
romfzqr erefztesd fzemedbe-

Szemen - való árpáról.
A*  pipats virágot kévés vízbe áztatván, és 

abba tifzta kis 'ruhát máttván, ezt kösd reá, 
meg-újítván.

Szemen - való termésről , fő • képpen - való 
himlőzés idején,,

Egy fris tyftk-tojáft zsáíátnakba keményen 
meg-sütvén, két felé vágván, és izékét kivetvén, 
apróra törtt timsóval hintsd - meg, tedd egy kis 
tálba, a’ melly levetereízt, tsöppönként botsásd á’ ízembe, . . .......... . .. .

Szemen^ való vérről, és verefségröl.
fié tyúk-tojág fejérét .apróra törtt égetett 

timsóval keverd • öfzve, ruha között kösd íze- 
medre. Avagy ". A’ tyftk-tojáft keményen meg
sütvén, hofzfzara hasítsd kétfelé, fzékét ki - vet
vén, ét a5fejérét timsóval meg-hintvén, kösd 
fzemedre < .

f^dgy A’ nád ■> mézet meg- törvén , ízitáld- 
meg, kevesenként napjába háromfzor hintsed fze- 
medbe, igen hafznos Pagy: Egy gerezcf fok
hagymát törj-öfzye, annak levét kis újjodra vé« ■ 

vén,
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vén,- fyemednek bÖrít, kívül alól, ’s fellyül döf/ 
göld vele, , ' }

. Szemnek •verejségér'öl*
'Aludt tejet ruha között köís reá. Vagy% 

Ha fzemed gyakran tsipáz, fózd-meg vízbe a’ 
rózsát -, mosogasd vele tifzta ruhával,,

Fagy-. Portz-fíínek leveleit kösd fzemeidm
' Szem -tijztálásról.

Azon port, mellynek Tucia neve a’ páti? 
kába, apróra törtt nád• mézzel egyelítsd - öl'zvp, 
és abból keveset tollúra vévén, fújd ízemébe.

Szemnek ütés altat lett dagadásárál.
A’ feb -- füvet, betonica, vizes borba meg

főzvén tiízta rühát belé mártyán, melegen kösd 
reá. Fagyi Tsak nyersen azon füvet öfzye» 
zúzván, kösd fzemédEe.,

Szepldr'öl,
Meg - törvén' á’ veres-hagymát , tyűk-to? 

j ás fejérével, és étzettel öfzve kevervén, ortza*  
dót kennyéd vele, Fagy i- A’ tövifes bogáts kó« 
ró . dipfacus levelének üregében, a’. -melly- vizet 
találíz, aizal mosogasd, . ■

Szeplő, Jtdgy-is ortzán-lévö főtökről*
A’ bába ire-fünek Pimpinella alba , ki = fa?- 

tsart levéve! mosogasd órtzádat ,. meg - tiTztúi.
Srzív bádgy adásár ól,■Sí ;

Bárány nyelvű fűnek Borrago virágját meg” 
Ized vén , akár ételben, akár italban azzal élly.

Szív*
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' . Szív - dbóogásróL,
Ez av fzívnek ter^éfzet ellen -való 

fel - verése néha neu a’feivben, hancnia’ 
mi a’ felvet érdekli, az ennek oka s néha 
a’ fziv hallatos kopogáífel - is fel ■> verődik, . 
és a’ rajta lévő öl özetct látta-tik mozgat
ni, Rafe feerínt: ide járói az, a’ mi az eL 
ájúlá.srói fel - jegyeztetett.

Habnál eziránt a’ fzarvasnak. meg.ráspo- 
lyozoti fzarvából főtt víznek itala, vagy a’ pá
pa füvet, és ha kaphatfz ökör nyelvü-fdjvet áz= 
taís1 vízbe, abból gyakran igyék a’ beteg. Ha- 
fonló képpen jó'a’ msliffa, az-az: méh-fü víz-iv, 
fő- képpen ha kevés aikermeft téfzefz hozzá/

Avagy’. Mint máskor, úgy a’ fzívnek ezen 
nyavalyájában hafznál, ha a’ ízarvasnak fzívé. 
he termett tsontotL meg-törvén, borba innya a» 
dód. Vagy’. A’ íz áraz méh-füvet főzd-meg ja 
borba, kösd a’ fzívére. Ha pedig hévsége van, 
sóska yízet igyon.

Szív-fájásról-
A’ pipats • virágot vízbe . áztatván , arról 

igyál. Vagy*,  A’ zsállyác borba meg-főzvén, 
annak levét igyad: a*  zsállyával pedig melegen * 
"kösd - be fzíved’ táját, ,

-Vagy: -A’ méh-füvet meliffa fejér borba 
meg - főzvén',. gyakorta arról igyál. Ez $z ital 

xaz embernek melyét tifztíttya, az Affzonyök’ 
belső fájdalmit enyhíti, méreg ellen-is hafznos.

.. Szív » nyillailásrÓl, Lásd óldal nyilai- 
lásról, ~ , . - ' . ■

' Szóm, '
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Snomjúseígrók. Eásd hévs<£gröle 
Szömoltsröl*  "t .

Ez a*  vérnek fepr%itÖl, 1 és nyálas, 
enyves nedvefségtöl ered. A’ bőr alatt 
valameliy helyen meg - akadván , mint a” 
fából a’ gomba lég -inkább az ortzán, ké
zen , és lábon ki- nö. Ha a’ lábon vagyon, ' 
noha ki-nem áll; még-ia fájdalmas, és ne= 
héz miatta a’ járás.: kemény mintáz öfzve- ■ 
ísomozott bőr. Ez a’ tyúk fzenínék - is hí- 
vattatik. Néha magától ki - fzáíadváw 
el - velz. ' .

Ha. jó ki - áll j ló-fz&xd, felyem, vagy más 
vékony tzérnával meg-kell kötni a’ tövén, és 
minden nap fzorong^tni, még el - esik, azután a? 
gyökerét timsóval bé-kell hinteni. -

Fd'gy ígyi A*  nyírfa vefzől meg-gyújtván, 
égő végével sütögesd. Jó ez-is^ A’ fűz fa héjjá- 
nak hamuját erős etzettel öfzve e^yelitvén, kém 
nyed vele. Fagy. A’ juh ganaját öfzve-tör
vén, és etzetbe kevervén, azzal kennyed. Fagyi 
Midőn a’ nyers-fa a’ tűzön ég, a’ melly vize 
ki-fzívarog, azzal gyakorta kennyed.

Fagy'. Az Öfztővér tehén-húfl tedd erős 
etzetbe, húízon - négy óráig maradgyon abba, 
ezután ki- vévén, kösd reá, hadd rajta egy nap9 
egy ..éjjel. Fagy: .Timsó.val főzd •■öfzve vízbe a’ 
dió >£a leveleit,.azzal tnofsad, ésíaggazd,, kivagy 
a’ vakondak vérével ketíd-meg. Próbált, ' ■ . ‘

- Szór-Jfy-ggrfji'
Ez eb agjának-is hívattatik. Lásd. as mi .a*  

gyermekek’ nyavalyáiról meg - íratott.
' . Szil*

■
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SiMésnek kdrny&l -' álló dolgairól és ezután
- következend'ókn&k tanáts ~ adctfiról- -
Mind fzüiés előtt, ’mind fzftléa ide» 

jen , és ezután - is fokféle bajai az Afzfzo*  
nyoknak fenni fzoktak Úgymint az ájú- 
lás 5 sárgúlás imelgés, nehéz léíekzésf fő
fájás , ’s X. Wví ’-Ító- Ííf ’ V

Az illyen változások idején zsállyát ^ízbé 
áztatván, és- meg -mézelvén add innya t^agy*  
A1 rozmaringot, és örvény gyökeret áztafs bor
ba, minden nap, ás beteg ebből igyák,

. Ha a’ kebele, vagy-is emlői Kezdenék meg 
kelni, és fájni, a’ fejér mályva gyökeret fa. 
olajba fózd-meg, és azzal köfsed ; Ha pedig ki
akarnak fakadEÍv-a*  bodza* virágot azonképpen 
fa-olajba meg-'fözvétu kösd - bé véle*

Ha emlőid’ ■ b-imbm rflegjtelnek , fejér - Via- 
fzat olvafzfz-öfzve fa-olajjal, azzal kennyéd. Jő 
a’ potyká halnak' kövérévei - is kenni, és lágy, 
viaflzal felly&l bé-kötni. Sebes emlőidet ha fél*  
ted a’ fenétől, borsos' vízbe fózd-meg az eb- 
ryelyü fűnek levelit (Cynogloffum ) találod a’ 
patikában, azzal köffed, Nádra fájdalmiban, 
kivált midőn helyéből ki-mozdul, és hidegnek 
tapafztaltatik, hafznos ez: borba egéfzlen fözz- 

. meg ferpenyőbe egy tyúk - tojáft, haját le - tévén 
vágd két-felé j és aprón törtt fzeretseny' dióval 
felét bőven hintsd be, éjjelre jó melegen kösd 
‘köldökére, ■

Kólika járván vékonyát, meleg ruhával 
gyengén, dörgöllyék kasát, fzék-fü virágot, ká*  
por , és kömény ~ magot, vagy tsak egyikét-is 
apróra--törjék - meg, és meg- fzitálván, a’ tűzzel 
ereffzék-fel új vajba, és abba lágy tifzta len-trög=- 

' - K . ■' - pöt
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pöt mártván, jő melegen tégyék köldökért, egy 
óráig hányáivá úgy feküdgyön.

y M'he rnivtt ha fulladoz, keserű lapuval 
köfse'k.be talpait; ha pedig mintegy el-hal, fo
goly madár-tolla füftivel, vagy kingyertyável 
gyengén orra, allyát füítöllyék. Viselés lévén9 
hogy nádrája, vagy méhe erösödgjön, és terhe 
le-ne fzakadgyon, hidegvízzel ágyékát néha hí- 
vesíttse , és síivé le- feketkor egy ital vizet igyák 
reggel pedig éhomra egynéhány ieserü-mondola, 
Vagy-baratzk-magot egyék, Áz éretlen gyümölts, 
és igen fü - fzerfzámos ételt távoztafla : étele min- 
áeaben mértékletes légyen, .

Szülésnek ideje közelítvén,. gyakoroílyá a’ 
járáft. Aprón törtt fa héjjal hígan sült tyúk-tojáft 
minden nap éhomra egyék, vagy ha módgya 
vagyon, fa-héj vizet igyék. Ruháival. magát ne 
fzoríttsa. Vigyázott, hogy hala ízorúlva ne lé
gyen; mert kettős léfzen. kínnya. Fejér mályvá
ból főtt fürdőben lágy melegen förödhet, Szülés 
idején tyúk-epévél kennyék köldökét. Sz. János 
gyökerét (Poüpodium ) kÖÜék talpaira. Ángyá
nak enni sáfránnyal, fa-héjjal, és fzeretseBy.dió- 
vál tsináltt-bor leveli.

Ha igen fogja a’ fz&lésnek fájdalma, fejes 
liliom, vagy gyöngy-virág, vagy fa héj vizet 

.igyék. Avagy : Főzd - meg a’ fekete-ürmöt, jó 
, melegen kösd gyomrára} azomban fzíjon orrába 

Valami ptrüfzköltetöt.
"Mind ezek hafznosak akkor-is midőn a’ 

máffa laíTaá indúl, vagy benn akad, -Ha azon 
gyermek máffa tsak kevés napok 'alatt benn ma
rad , halál következik. Ezt okozza a’ fzülésben 
való erőtlenség, vagy a’ romlott vérnek bövsé- 
ge, és egyéb akadályt Jó ez iránt az orvos Fi*  
s siku« ■
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zikusoknál, és tanított Bábáknál fegítséget ke
resni.

Ha az Indiai keserű babból, Szent Ignátz 
babjának'is neveztetik (találod a’ patikában) 
valamit refzelfz, vagy vakarfz, és azt vízben 
meg-ifzod, mind a’ fzülés, mind a*  máJTa hama
rább meg-indái.

Szülés után, ha nagy a*  fájdalom, fözd- 
még vajas borba á’ rozmaringot, majoránnát, 
vagy tsak egyikét«is, kösd-^bé/vele. ■ ; ■ .

Hogy a’ fzülés után ereje nagyobb légyetío 
kevés sáfrányos boros letet, kakaónként egyé*.

Jól vigyázta arra gondot fzükség Viselni, 
hogy az illyen beteg bé-takarva melegen tar- 
tafsék, külömbsn más nyavalya hamar Ötét kö
vetheti. Erős italt kivált éjeire néki innya ne 
adgyanak mert a’ mint tapafötaltatott, a’ mély
álomból halál következik. Ha gyomra fáj nem 
ehetik - mit tégy ? Lásd Gyomor erőtlenségéről. 
É*  mellett gyengén kennyék gyomrát, ’s hasát 
lúd, vágy rétze hájjal. Tugy : A' fzék-fü virá
got meg-főzvén édes tejbe, azzal kösd-bé .

'Ha az has-rágás nagyon érdekli, egyné
hány veres ■ hagymát fözz-meg , árpa lifztet vagy 
törtt len-magot tévén közibe flaftrom módra 
kösd - be köldöke táját. , . ,

Ha pedig köldöké ki-dágad-, ,X bodza-fának 
belső zöld héjjal le-vakarván, és egy zatskóbá 
töltvén , édes tejbe főzd*meg,  kösd reá. Pagys 
Azon zatskot főzd - meg' veres borba.

A’ matériának, vagy-is vérnek folyása ál
tal« ha erótlenedik a’ beteg, két két kezén gyü« 
rüs ujjait féíyein tzérnávál köfsék-meg eröfsená 
Ha a’ vizeltet fzüntéíen erőlteti, főzd-meg vízbe 
a’ fejér - ürmöt, azzal kösd- bé ágyékát,, Szüléi 
gtán három heteket nagy változás nélkül , ha ete

' , Kft ' ' tölte
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tölthet, azután förödhet. ■ Lég - jobb majöranaa- 
bél, méh-füböl, és veres rózsából kéfzített fördö. 
Ha már nints , zabból főtt fördö-is hafznos.

Ha teje nints, a’ petreselyem levelet főzd” 
meg borba, abból igyák, külső képpen pedig 
azzal kötheti emlőit*  - " 1 •

Ha teje meg • alúfzik, vagy meg-reked, a’ 
fodor-mentát törd - még , azzal köffed.

■ A' tejnek bövsége miatt ha fájdalom kö
vetkezik, kappan, vagy tsak tyúk-hájjal rörd» 

' öfzve az örvény gyökér leveleit, ruhára kenvén 
kösd - bé véle. ' 1 - ' '

,■ Ha a’ dágadás tüzesedik, vagy-is kebeled 
meg -keményedik, fa. olajjal keverd • öfzve a’tyúk
tojás fejérét, tévén hozzá aprón morfoltt kenyér 
bélét, ruhára kenvén, kösd reá. : A’ ká» 
pofzta levelet, és fodorméntát, jobb , ha fejér
mályva gyökeret téliéi hozzá, főzd - meg vízbe, 
aion képpen ruhára kenvén, melegen kösd-bé 
véle, gyakorta újjítván,

■ Szülésnek fegltségér'Sl,
Az Indiai keserű babból, a’ mint fellyebb 

mondám , annyit vakarván , vagy refzelvén, a’ 
mennyi egy kés hegyre fér, ha ideje*  vagyon a“

1 fzölésnek , add-bé innya vízbe a’ fzüló-afzfzony- 
aak. kivagy : Egy garas nyomó rózs virágot.

' akár tsak meg-rágván , a' fzölö - afzfzotíy egye-, 
Weg , akár porrá törvén, vízbe vegye- be , indít- 
tya &* fzüléft. ■ \

■ . / • é : . ■ ■ . J . ; '
1 Szülés után \ ha el gyermek . máffa 

eundiná, ki - nem tífxiúl,
A’ fekete báránynak , vagy fekete ketiké- 
fzörét k-metélvén, főzd • meg édes tejbe, kösd 
j "
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hasára, Vagy: Serpenyőbe tűzet tévén, vefis 
arra azon fzörböl, ízagóllya a’ beteg annak 
fÖftét .

Ha pedig a’ méh• anya, meg -ind61 &i Afz- 
fsonyba , a’diót két felé hasítván, vesd ki bélét * 
és sótalan íróé - vajjal, melly vízbe nem yólt /• 
meg-tőltvén, kösd köldökére. Ha bé-fzíja, is
mét tŐItd-meg.' Midőn''a’jjéh-,.aöya'helyre áll 
a’ vaj meg-marad a’ diőbM

Tagoknak-: erősítéséről.
Kt-akuk-fűből Serpillum kéfzíts fördŐt, abban 

förödván, el - esett tagjaid- erősödnek. A’ gyom
rot haízaos e*  fűvel kötözni. / 1 ■ ■

Talpnak fel * töréséről , és fájásáról.
A’ dohány leveleit timsóval egygyütt bor

ba főzd - meg , és éjjelre kösd- bé vele. Vagyx 
Égy fazék vizet fel-forralván, és 'azt' dézsába 
töltven, vefs belé egy marok sót, és két jő 
marok hamut, melegen egynékányfzor abba áz
tasd lábadat.

Tályogról*  Lásd dagadásrol.
Tályogról.

Az ökör-fark’ fűvet meg - fzárafztván Alá- 
báftrum-kővel mozsárba törd-öfzve, és együtt 
mézbe meg-főzvén, kösd reá. Vagy'. A’len
olaj pogátsát, fejér-mályva gyökeret, veres
hagymát együtt főzd- meg édes tejben, ízappkat 
vakarván közibe, kös&vele, meg-fakad.
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j. Vagy: A’ napra forgó virágnak magvait 
Sfzve-törvén, édes tejbe fűzd-meg, melegen ruha 
között tedd reáF - 1 : \

Tejnek neveléséről , hogy bővebben légyéig
Rapohtz - fűnek rapunculus gyökerét főtt 

■ eledel közzé egyelítvén, azzal élly. Saláta he
lyet-is azon gyökeret eheted.

Termésről. X<ásd ízemen • való tér® 
inésröi. - ' ■ "

Tenyérnek.*  vagy talpnak hideg miatt lett 
hafadoiásáról*

ígefs-meg egynéhány rákot, vagy tsigát , 
ét annak hamuját egyelítsd ■ öfzve 6 hájjá! , vagy 
Zsírral, gyakorta kenegesd Vele,- Ez-is jó: Egy 
nagy répának vágd - ki belső réfzét, fa-ola
jat bele töltvén , és mázos edénybe tévén,süsd® 
meg a‘ sütő kementzébe: Ezután erős-ruha ál
tal fatsard-ki mindenevői olaja® levét,'azzal ke- 
Begesd,

9',
Tefln^k^ vagy klildnös tagok jzáradásároL

Ennek lég-inkább oka az, hogy a” 
táplálás terméízet fzérínt illendő erek ál
tal a’ teliben el - nem terjed , vágy;-is az 
erei^ meg-dugulván, az éltető vért vala- 
meJly tagra nem botsáttyák : Szükség te
hát ezeket fel - ébrefzteni, vagy. is mint 
egy meg-eleveníteni s hogy a’ tápláló vér
nek £zabad járáfa légyen., '

E’ végre á’ meg-apadt, és fzáradt réfzt 
m«leg ruhákkal keményen dörgöllyed annyira, •'

, hogy-
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hogy' rrteg-Veresedgyen; ezután pedig égett bor
ral az ó hájat öfzve-egyelítvén, vagy a*  borsót , 
és muftar-magot igen apróra törvén, keverd fa
olajba, és melegen azzal kennyed. A’ borz, és 
yad-mátsfca háj-is hafznos, ha vele azon kéj” , 
pen kened. \ ; .

Te fittek^ vagy valamelly tagnak el-erőt-
. ‘ lenedésér'ólt í

A" 16-lába Izórában lévő velőt ki-yévéns, 6 
hájjal, és kígyó-hagymával főzd-öfzve, azon 
zsírral tűz előtt. dörgöld, és kennyed el • esett 'ta-. 
godat. ■ ;'. . .

( Torok * dagadárróU
A? fetské féfzket, és len-magot öfzve(.tör

vén , édes tejbe főzd - meg , tégy sáfránt - is, hoz*  
sá, melegen kösd reá.

.. Torok - fájásrólt
.'■Ez a’ navalya lég® inkább hévséggei 

fzokott járni a’ vérnek forrósága, és ned- 
veíségeknek meg - fzaporodáfa miatt.

Azért jó ez ellen belső tifztító orvosláffal 
élni- Ha nagy a*  fájdalom, főzd - meg sáfrányos 
tejbe a’ fejér-mályva gyökerét ruhára kenvén , 
kösd -bé vele jó melegen, ha meg ■ hűli, meg - újít
ván. Fagy*  Faragj-meg egy darab fzappant 
egy öfzve - marok len ■ maggal hányd sáfrányos 
édes tejbe, főzd-öfzve , mint a’ pép ollyan lé
ízen , ezzel »is úgy tselekedgy.

, Midőn kezdődik torkod fájása, a’ lábad- 
béli kaptzát melegen kösd reá. Avagyy. Ha .sú
lyosabb a’, fájás, mézet, tojás’ fejérét keverd-

W4



15% r \ Wyavályfa*

olzve bőven pókhálóval, ruhára kenvén kösd' 
reá, Ezt a’ torok-gy ékről-is hafznáL

Belső képpen pedig így orvofqllyad : Egy 
jó marok korpát,''egy kalán mézetbodza-virá- 
got fel - forralván, midőn meg -higgad , lágy me*  
légén azzal gyargarizáld. Vagy: pedig a’ tinisót 
tifzta vízbe el • olvafztván, fzádot azzal gargari
záld , a' nyálat mindenkor ki-pökvén, Vagy, 
A’veres tzéklát meg-refzelvéo, vagy öfzve»tör-> 
vén, levét fatsarcj - ki, azzal egynéhánfzpr gar- 

' garizáld torkodatazon levét á,*  nyállal együtt 
ki-pökvén. ' Probetám,Ha a’ torok-fájás dagadáíTal vagyon , akár 
kívül, akár bqlöl: A’ matska tövisnek, vagy-is 
Ötdög fzeker - fűnek aringium gyökérét ki - ásván, 
Vagdald - öfzve, és vízbe meg » főzvén, melegen 
‘kösd’ a' dagnatra,

Hpfzfzas dagadásban sínlődő gyérmrkeket 
hafznos, ha ,ezen füvet vízben meg-főzvén, egy
néhány fzor abban fóröfztik.
. Vagy*  Egy mefzely-bor etzetet, és annyi 
vizet öfzve,- egyelítvén, és kevés , keményítőt 
meg - törvén,- vesd abba : fügét - is , ha kaphatfz , 
tévén hozzá, forrald-fel, melegen azzal gárga- 
rimáid, vagy öblögesd torkodat

Torok-fájásról vagy (tagadásról.
■ A’ bába íré-fűnek Fimpinella alba gyöke-: 

rét fózd-meg vízbe, azzal fetskengyed, és mosogasd 
fzádat, és torkodat, a’ daganat - is el - ofzlik.

Torok » Gyekről«
E! mérges nyavalya nem egyéb t 

hanem a’ nyeldeklö kőről lévő apró hú- 
4bknak ttkzeílgn - való fel - dagadáfa, verse4

' ' 0-’,/.' K ■3; 3'-3*7 zleO w
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deltfaesj mert a*  tefti életnek úttyát el
fogja, - Ebből -a*  beteg vagy ■ ki - gyógyúl, 
vágy pedig hamar meg - hal.

Forró betegséggel fzokot járni. Lég elsS 
gond légyen, az ér - vágás : mivel femmi nints 
hafznoffdtbb a’ -forró vérnek meg • tsendesítésére 
Ha egy ér-vágás nem tágít, másodfzor-is kell 
próbálni. Jó a’ nyaka alatt-való köpölyözés. 
Ha egyebet nem találfz, afzfzú kökényt, vagy 
barkótzát, vagy tengeri fzölöt , vagy sóskát 
főzd-meg vízbe, annak levével gargarizáld tor
kodat, avagy tsak rotyogtasd abban ezen levett 
Avagy: A5 még lehet, azt tartsd fzádba, azu
tán pökd-ki, kívül.is mindgyárt kell a’ torkot 
kötni illyen formán t ,

, Fetske féfzket, fejér 1-iírorn -gyökeret, fe
jér-mályva tövét , és Éa kaphatz egynéhány fü
gét, fózd-meg eröfsen új vajjal, vagy tyúk-háj
jal, és sáfránnyal egyeiítve, jó melegen ruhára 
kenvén, kösd-bé torkát. Az-is hafznos, a’ mi 
a’ torok fájásról fellyebb meg-íratott.

Avagy.- Az ebnek fzáraz gauéját törd-meg 
fétskének meg-égetett hamvával mézbe, és ó háj
ba egyeiítve melegen kend ruhára , kösd-bé vele.

Ha fzünik a’ fá’jdalom, és a’ beteg, kön
nyebben lehel, és nyel, főzd-öfzve az izsópot, 
úti-füvet, árpa-kását, tifzta ruhán által fa
csart-ki leyét, mézet-is tévén1 belé, azzal moíTa 
torkát.. . ' " 1 , ' ‘ ' i

Ha pedig meg - fakad , főzd • meg jól az ár
pa - kását, annak sürfrlevébe mézet- is egyelít? 
vén, azzal gyakran öblítsd, és mosogasd f^á^ 
dat, és tórködat, ' " . 11 ■’

Ha a’ nagy hévségben .nyéíve ' meg -fzárad? 
és «l.feketedik , laposan, és vékoanyan fzelly kö-

> - ■ z- ■ j '
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vér fzalonnát, art tartsa rajta ; Vagy*  A*  kövér 
portsin fa - levelit tedd reá. Az illyen beteg vi- 
gyázon arra, hogy izéién ne járjon v hafa meg- 
ne fzorúllyon, korpa tziberét hörpogeíTen, bor
kövei meg-favanyított árpából főtt vizet igyák ; 
Leves étele-is így meg-faványított lehet.
\; J ■" ■ • : r • -'i •' •• Jk. .

Fagy: Azárva tsalánt forró vízzel meg
intvén , jó melegen ruha között kösd reá. 1 Vagy’. 
A' len- magot meg-tervén, és írós® vajba meg
rántván ,; kösd - bé véle.

Toroknak^ J.zajnak ,. orrnak belől - léve 
ki ■ febedéséről^ Lásd fzájnak fájásáról.

. ' Ttonlnak törésétől^' y
A’ kutya tsonto.t öfzve - törvén mozsárba. 

és meg-fzítálván, azon porral jól hintsd be, és 
fellyül viafzkos váfzonnyal kösd-bé, két, három 
nap, vagy tovább-is maradgyon rajta®

Ttont •töretének öfzve - forrajztásárólt
Két levelű-füvei bifolium kötözzed törött 

tsontaidat Vagyi Fekete nadály, más névvet 
forrafztó- fűnek gyökereit pép formán főzd-meg 
és: kösd a*,  törésre, j - . - . ■,<(

Tiömörröl,
Ezeh ínyávallya ellen kafználnak azok , rmel-. - 

lyek a’ gyomor8 erőtlenségéről fel; jegyeztettek^ 
mindpzáltal az itt alább 'meg - írtt óryofság bizo
nyos tapafztalás fzerint nagyon javafoltatik.
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S. e c i p .e,- -

Angelícae » « - - - i f Quintl.
Agarici ■- - - - I QuiatL

M Rhebarbara' - » • - 2 QuintL
Alqes - « ■»">=>» 2 Lót, ,

, Mirha - - » - - 2 Quintl.
K Crocus orientalis ■* - 1 , QuintL

; Gentíana — - , - - — I Quinti. 
Theriaca Androtnachia 1 Quintl.

: .Ezen fpeciefeket öfzve-törvén alkalmatos 
üvegbe tegyék, három mefzely jó éget bort ( a*  
ínint a*  patikába nevezik Jpiritus vini adujti y 
töltsenek reá, üveg igáját jó bé-kell dugni, 
nyárba a’nap fényen, télben pedig lágy meleg 
helyen tartsák mind addig , még piros vér fzínt 
nem véfzen magának. Ez pedig, ha jó fpecies, 
hüfzon" négy, .óráig meg. kéfsul, azután ötven, 
hatvan, vagy fzáz tseppet, sót egy kalánnal-is, 
ha fzükség vehet belőle az ember, fö-képpen ha 
erős terméfzetű, vagy a’ gyomor nyavalyája 
igen el-hatalmazott, húízon-négy óráig meg tar- 
tóztattya az embert minden peftifes f és más ra? 
gadozó betegségtói, forró, és hidegleléftól, igen 
eméfzti a’ gyomorban lévöt, jó emlékezetet okoz.

Az ijedésben fó - képpen a’ gyermeknek ha 
el-áll fzáva, és fzíve el-nyomódván el. ájól, fel- 
ébrefzti, és vídámíttya. De ezzel Hecticus fzá« 
ráz betegségben lévő ne éllyen.

Tsömör ellent
' A’ fejér.ürÖm ki-nyomott sürü levét igyad. 

Hideglelés ellen pedig fftvet borba meg-fózni, 
’s ittai tafznos, : ■ • .

\ 1 ;
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Tsukldsról*
Ennek meg fzüntetésére rágj kömény - magot. 

Pagy: tartóztasd-meg a’ lélekzetet egy ideig, 
azután azt, mint meg.melegült párát nyeld-'el. 
Tégy ügy egynéhánfzor, meg ■ fzünik.

Fágy“. Tarts hideg vizet fzádba, ez-is 
hafznál néha, kezeit egy ideig hideg vízbe tar
tsa a’ beteg,-nyakára pedig tegyenek hideg vi
zes ruhát. Vagy*  A’ tüzes zsárátnakot borral 
meg - Öntvén, és ^melegen ruhára rakván, kösd 
gyomrára. _ '

Jó orvofság a’ térjék-is , vagy a’ pápa fii 
magot, kömény-magot, fa héjjal főzd - meg borba, 
kalánnal azt igyad.-Hafznál néha, ha hideg vízzel 
véletlen meg-Öntöd, úgy, hogy meg-ijedgyen.

- A’ birs - almát eröílen fózd - meg vízbe, ka- 
lankával azt, egyed. Fagy: Mikor éízre nem 
vefzi, rángasd - meg a*  baját, hogy ijedgyen ♦ meg.' 
Vagy. El -kéfzíteti bor -köböl a’ mennyit három
szor kés hegyen fel-vehetfz , vesd egy pohár 
vízbe, azt midőn meg. ifzod , igyál reá két, vagy 
három kanál etzeiet

Fagy: Tarts egy fó - veres - hagymát a’mar
kodba.

'Tsuklds elleni
Kakuk-füvet Serpilium kösd gyomrodra, 

vagy arról igyál.
Türrőli

így neveztetik, mert a*  sós nedves- 
«ég ki-rágván a’ húft, a’ fekély ki-túr, 
annyirahogy térdednél kezdődvén, és 
lábad ikráin le-fialván s bokádnál fúrja®

' . ' ' .' ' ki- 



fci magát. Némelly kiffebb, és tsak vifc“ 
két, némelly nagy , és fájdalmas , néha 
egy ütéítöl meg-esik, a’ nedvefaég meg- 
mérgeíedve'n, e's gyengébb re'fzre ízivá-' 
rogván, ottan meg - fenekük*  Néha el-ra
gad mérge másra - is , név fzerínt az egy 
ágyban - való fekvés, és izzadás által*  
Mennél mélyebb a’ fekély, annál nehe
zebb gyógyítása;, Ha pedig meg - gyógy úl® 
ván ismét ki - újúl, jele, hogy az alatta- 
való tsont, mint a’ fa a’ fzútúl meg-ve- 
fzett. Ha a*  ki - fzivárgó genyetség igen 
híg, mint a’ sár-víz, fzederjes, ’és bfidől, 
akkor vefzedelmes a’ fekélyes feb.

- Ha böv a’ rofzfz nedveíség a’ teftben, el
sőben purgátzióval, és ér vágóíTal kell fegítenij 
hogy inkább hafznáílyon a’ kölsö képpen alkal
maztatott orvofság. Az alatt a’ heted az étéiben, 
és italban mértékletes légyen, . -

Ezen nyavalya iránt lehet, a’ patikát meg. 
tifztelni, mellyben fzokott kéfzítetni olly orvos*  
ság: melly ízzadás, és vízellet által - is a’ rofzfz 
nedvefséget, melly a’ túrós réfzre az egész tefi= 
böl alá fzívárog, igen fágyafztya, ■

Jó a’ genyetség tifztítására a’ terpentina- 
olaj: ezt vagy tsöppönként botsásd a’ febbe, 
vagy tépet ruhái azon olajba mártván , tedd a5 
Sebre. P"agy ; Az eger fark’ füvet, a’ tsengÖ-fü le
velet , farkas • álma gyökeret ,■ vagy tsak egyikét 
iözd-meg botba, tyúk .tojás Izékével kevés tér*  
pentina-olajat öfzve - kevervén, és azon bor O’z» 

egyelővé® ázzál mbffad; ; - / ’ • *

' : ; ' ■
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- . r Az illyen fekéíyes (ebeknek gyógyításai*®  
kéfzítetett íreket, és flaftromokat, nem külöm-

- ben ollyakot, mellyek a’ túrban termett férget,' 
és vad-húft kL vetetik, és küíönöffen, mellyek &° 
búit nevelik, találfz a’ patikában,

Aivmkan 'igen jó néha-néha a*  febet apród 
törtt nád mézzel feé-hínteni: mert az fzárafzt, és 
tifztít. Továbbá pedig, ha. ás vad-húft ki -aka
rod étetni, égesd-mega’ timsót, és apróra törte', 
temjént, ezzel öteve egyelítvén, azzal hintsed t 
tsak magányosan a’ timsó is hafznos.

Vagy t Öt, vagy hat tsigát tifzta tserép- 
ben, vagy ferpenyöben égefs-meg, és apróra 
törvén, hintsd-bé vele a’ febet.

Tüdő»rothadásról*
; A’ tormát meg- refzelvén, és titeta (zht-tnéza/ 

zel ölzve - egyelítvén éhomra annyit, mintegy 
kisded dió , abból végy-bé. Lásd fzáraz betegs.

Fagyi Medve-fül fűnek au.ricu.la urfi porai 
mézzel öfzve-keverve , gyakran igyad.

Tüdőnek fébeiröL -
Végy-fél moroknyi betonika-fűnek, Deá- 

kúl-is ez a’neve, leveleit főzd - meg egy itte víz
be febed alatt, azután fziird - meg, és két kaláo 
fzín-mézet erefzfz - belé, gyakran egy fél üveg po- 
bárjai igyál abból. Ezzel-való élés a’ fÖ-fájáft 
enyhíti, és d veséknek ki - febesülését gyógyíttya*

P'ad - húsról*  -

eger-fark füvet, miile folium meg-zúzván, 
tedd reá.- vagy meg-fzárafztyén , és porrá tora > 
yen azzal híntsd-bé.
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Vágásról*
- A‘ fejér liliomnak leveleit hányd égy böv 

faájú üvegbe, én arra fa-olajat tóltvén , tedd a’ 
nap 'fényre hadd ázzon; olajfával kenegesd a3 
febet, és leveleivel köffed. >A’ frifs vágásra,, és 
febre még hafznóaabb a’ 'mömordika $ 'Calfáinina^ 
tófzítet' olaj,

Varról t melly az (srtzán , vagy más
" réfzen vagyon*

A® fzurkot, bárány fagyát és viafzat etzet- 
be tűznél olvaízd-öfzve , kenegesd vele.

PVr • folyásról.
Az Áfzfzonyokban valamint a’ hó« 

fzám rekedés, úgy ellenben &’ vér folyás, 
ha rendít, és ideit még- nem tartya, ár-- 
talmasé A*  fölöttébb - való vér - folyásnak 
oka gyakrabban a’ vét*  bövségé: Jmég
ésik az erőltetésből, név fzerínt az idét
len , , és nehéz fzülésböí,, vagy verésből, 
és esésből: több nyavalyát-is fzokotthoz« 
ni. Áj beteg e’ miatt néha forró, hidegle- , 
léit ízen ved , néha fel-puffad, és meg- 
erötlenedvén , gyakorta el-ájú!, nyavalya 
ki -rontya, és halál-is következik. A’mint 
más nyavalyákban, úgy ebben vigyázni 
feűks'eg arra, mi oka a’ vér folyásnak.’

Ká as , vérnek bövségétől vagyon, karján 
eret kell vágni, hogy az alá felé, rohanó vér 
azzal vifzfza vohódgyon, és a’ kár tévő útról 
elofogódgyon, Az ér vágás után két karjait ken
dövei eiöfsen köfsék-meg. meleg ruhákkal tag- 

_ . . jait !
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jait dörgÖIlyék, hogy a’ vér folyás fendetlefn űt- 
tyában mag - gátoltafsék. Láfs többet orrnak vér
folyásáról, és á vér-pökésröl.

Igen hafznos és fzoritó, és forrafztó orvos
ságokkal belső i és külsö-képpen élni. Az aífzú 
tser-fa leveleit vesd eleven fzénre, ágyéka tájját 
azzal füftöld*  Jó tsak különösemig a*  vad-mák vi
rága vagy kövér portsin-fő vizet gyakran innya*

Avagy'. Főzd, meg, vagy süsd - meg a’ birs
almát; azt egyed: vagy fayanyó veres borba 
olts egynéhányfzor tüzes atzelt , tégy belé aprón 
törtt gumi arabicumot (találod a' patikában) min*  
deneftöl egy tséfzével jó reggel igyál belőle.

Külső képpen így fegéllyed magadét. Tser- 
fa,, és a’tsalán tevéiből, úti fűből tsinálly meleg 
fördöt, abban ülly egy ideig. Vágy'. Pérgelly- 
meg egy ízeretsepy-diót kis vas ferpenyöbe, úgy', 
hogy meg ne égjen , törd-öfzve mind veres bor
ba, vagy favanyó fejér-borba, éhomra idd-meg, 
A’ juh ganéjt fzárazd-meg, és porrá törvén, 
vesd eleven fzénre, ágyékát azzal füftöld, A’ 
ló-körömmel-való füftölés - is hafznál,

Vagy'. A-* kömény - magot, fzeretseny -dió
virágot, temjént, és gyantát egy mértékbe törtt 
porrá, a’ betegnek egéfz háta gerintzit mézzel 
kend-meg, azután.e’ porral' hintsd-bé, le-fekte 
kor egynéhány eftve jól takard-bé.

Hafznos az útifűnek,, eger-fark főnek, és 
tsalánnak ki •fatsart leve , akár mellyiket meg- 
mézelvén, egy pohárral igyál belőle*

, . . Vagy ; A’ tüzes atzélt egynéhányfzor süsd
édes tejbe, azt igyad, vágy a’ tsalán leveleit 
©rőffen főzd-meg veres borba, kösd-bé jó tnele- 
gén' azzal két ágyékát. Lábait ■ is gyakran 
sogasd tsalánból főtt vízzel, ■ ■ ' .« '

ragy
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Fagy: Bársony, virágnak■, Amaratithus 

purpureus' akár levelét, akár virágját, akár pe> 
dig magvait főzd-meg, azt a’ vizet igyad.

• ' \ Vér hásról,
Ez,a’ nyavalya fzokott lenni hág - te*  

keréífel, . kínos fájdalommal, ég a’ 'belek
nek ki - febesítésével ' Oka ennek a’ gyo
morban el - fényvédiés poshadt élei, 
ital , mellybol' támad a’ takuyos nyál e 
vagy fekete, és sárga epés sár, melly a’ 
belekben el - terjedvén , hamar fenét okoz*  
Ha a5 beteg nem ehetik, nem alhatik, és 
böv vár megyén tőle, tsuklik , okádozik, 
fzomjúhozik, ez többnyire halálos*

- Ittea arra kell vigyázni, hogy az orvofság 
ollyan légyen , melly a’ roffz nedvességet tifz- 
títtya, és alá-hajtya : de egygyütt fzorítson.is „ 
illyen erejű a’ rhebarbarum. Ezt pergeld-meg tű
zön, vagdald apróra, egv éjjel veres borba áz
tasd, ki-fatsarván levét, igyad.

Vagy: Etzetes - vízbe süfs egynéhányfzor 
tüzes vafat, nofzpolyát, vagy birs-almát abban, 
főzd-meg, tégy hozzá egy marok tölgy makkot- 
is, ki.fatsarván levét, kösd jó melegen gyomrá
ra, ha meg-hül, újítsad-

A’ gyomor • rágás’ idején, mondolából, 
vagy ugorka, vagy dinnye, és tök - magból úti
fű - vízzel kéfzítet tejét igyál, Vagy: Fözefs 
tsengö-füvel, mezei méntával mélfeg fürdőt, ülly 
belé, úgy, hogy tsak gyomrodat érje - fel.

Mivel pedig ez a’ betegség nem a’ rofzfZ 
matériának benn Szorításával, hanem annak ki
űzésével, és kevesítésével gyógyul, azért hafz- 
nos a’gyenge tifziító orvofság. A’ rágónedvefsé- 
get bé-fzorítani a’belekben annyit téfzen, mint a4 
fajtkali a’juhok közzé rekefzteniaz akolba; Desz. 
\ l>' alatt 
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alatt mindgyárt, a’mint mondám , a’ gyomrot-is 
melegítő efzközökkel fzökséges erősíteni.

Ha a’ beteg vérrel bővelkedik, és bövség- 
ben vagyon, jó7 eret vágatni, hogy alhaffon, 
mert ez fegíti a’ beteget, és alvás közben fzo- 
kott az has fzorúlni.

Itala légyen fzomjúság ellen ez: tüzes va» 
gat egynéhányfzor sfifs favóba, vagy korpa tzi- 
berébe, azt igya,

Dítsértetik itt a’ ktiftél, de ez a’tanúit orvo- 
sok meflersége : az-is, miből kelletik kéfzíteni, 
és bé-adni. A’ borjú, vagy tyúk hull fózd-meg 
ris-kásával, tévén fzeretseny - diót belé, azt egyed. 
Avagy: A’ ris , vagy árpa-kását főzd - meg édes 
tejbe, tévén hozzája öfzve - keverve ke't tyúk-to
jás’ izékét, azt egyed,

Az árpa - kásának sűrű levét jó gyakran 
hörpölni: &’ febet tifztíitya, és egygyütt híve- 
sít; a’ gazdagok fzerezhetnek magoknak kaláris 
fzirupot; igen hafznos azt, vagy úgy magában, 
vagy rózfa vízben bé-venni.

A’ gyermekeknek főzd - meg tejben á’ gumi- 
arabikumót, vagy a’ keményítőt, meg-sáfrá
ny ózván add enni: iidösb betegnek-is hafznál. 
Fagy". Tifzta vízbe íöfs kétfzer, háromfzor tü
zes vasat, ezután a’ töz helyben jól meg-égett, 
és meg-veresedett agyagot meg-torvén , fzítáld- 
meg, azt azon vízbe vetvén, add, innya.

Lég jobb ez, vévén két, vagy három öfzv^ 
marok-lifzt lángot, négy, vagy Öt aprón törtt 
fzeretseny- diót, és annyi tyúk-tojás faékét , a’ 
mennyi elég ezeknek meg - gyúrásáratsinálly 
pogatsákat, süsd-meg a’ kementzébe, minden 
nap reggel, ellve, akár tsak úgy magában , akár 
édes tejbe morsolván, azt igya a’ beteg. Fagyi 
A’ rák haját, fzeretseny-diót borba fózd-meg 
sröfsen, meg-sáfrányozván , aprón törd-meg, ab
ból egy kés hegynyit, vagy pápa, vagy úti-ffi

. .......  
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vízbe , minden nap kétfzer igyál, Vagy: Ser
penyőbe tyúk - tojás izékét rántsd-tneg fa - olajba , 
azt egyed éhomra. Többfzör - is úgy tselekedgy, 
hafznát tapafztalván,, vagy fózd-meg a’ lentiét*  
annak levét igyad.

Hogy a’ beleknek fébe gyógyúllyon, egy 
löt terpentina - olajat égy tyúk-tojás izékével egye- 
líts Öfzve, árpából fóti vízzel erefzd fel, meg
mézelvén, minden reggel, és eftvé egy pohárnyi 

j tséfzével azt igyad.
Haíonló fcáppeö ez fő orvofság leheti Egy 

falka pékháliót tyúk - tojás fejérével rántsd-meg 
fa-olajbán egy fetpányöbe, és jó melegen a’ köl
döke táját kösd-bé vele.

Ha a’ vér-has járvány, a’ terjéket ha tsak 
magát-is ruhára kenvén, hasára kötöd, hafznál. 
Vagy : Gyenge ruhából várj zsatskót, töltsd- 
meg korpával,.és főzd-meg etzetben, ki-fatsar- 
Ván , tedd hasára, többfzör-is meg-újítván.

Vagy*.  Vér fűnek Tormentilla gyökerét nyer
sen jó rágni, és el-nyelni. De hafznofabb, ha azon 
gyökeret meg-fzárafztván porrá töröd, és égy kés 
hegynit kalánba tévén, égett bofral,vagy pálin
kával öfzve - kevervén , egynéhányfzor azt ifzod. 

Vagy ; A’ fekete retket meg xefzelvén gyúrd- 
öfzve fzappannyál, és mézzel, kösd köldökére, 
hordozza harmad napig. Vagy; Szárazd-meg a’ 
portz-füvet, és égesd-meg az alabaftrum kővet, 
e’ kettőt apróra törvén, etzetbe add innya

Vagy-. Ugyan azon portz füvet mézbe, és 
kevés vajba, megrántván, ruha között melegen 
kösd köldökére Vagy A*  dió belet mézbe meg
főzvén, fö-képpen éhomra add enni. Vagy. Sz, 
Láfzió - füvének, Gertiana gyökerét, noha kese
rű ,. gyakorta rágjad. Az úti-füvet pedig , kevés 
árpával vízbe meg-főzvén, fzomjúságról azt i- 
fgyad. Vagy'. A’ mákot inéabe meg - pergelvén,

L a egyed 
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egyed. Ezen móddal hafznos a’ Jentse-is. Vagy: 
A’ fejér-mályvának Althea Öt /hat leveleit öfz- 
ve - törvén, borba azt igyad. Ugyan ez a’ fáj® 
dalmas vízellésröl - is hafznos.

Vagy*.  PC megy-fa gombát meg - fzáraízt- 
ván törd porrá, reggel, délbe , eftve pálinkába 
egy kés hegynyit végy - be abból.

Ha pedig gyomrod nagyon meg»romlott, elő
re végy-be gyenge orvofságot, melly hányái! okoz. 
Lásd hányáiról. Ezután pedig gyomrod, erősíté
sére reggel, és eftve egy Poltura árú terjéket 
végy - bé.

Vagy'. A’ pápa.füvet Carduus beneiii&ns . 
fözd-meg jól vízbe kenyér-haj alatt, arról igyál: 
Gyomrodat, ás hasadat mindenkor melegen 
tartsd. Hafznos ital az árpából,főtt víz ■ is.

Vagy'. Szent Jakab füvet jól meg-főzvén, 
annak levét igyad. Vagy: A’ fzáraz berkenyét, 
nospolyát, fomot, vagy tsak egyikét fejér ó bor
ba meg-főzvén, azt egyed, és levét igyad.

Jó ez iránt a’közönséges*  bürök, Cícuta vul~ 
garii, ha ennek magvait meg.töröd, és porából 
«gy kés hegynit egy pohár borba , vagy pálin
kába akár tsak vízbe reggel, és eftve bé-vefzel.

Vagy'. Egy fzeretseny-diót gyengén égefs- 
meg , és porrá törvén, fa-olajba felét vedd - bé: ■ 
más&or pedig a’ maiik felét bé-vaheted, Hafz- 
»ál a’ fzáraz, vagy pirított kenyeret, túrót, 
vagy párás lentsét enni.

Vagy: Törj porrá annyit a’veres fpanyól vi- 
afzból, mennyit egy,latnak harmad, vagy negyed 
réfze téfzen , égett borba, vagy pálinkába’ add in- 
nya, ha fzükség meg. újítván. Láfs többet há
nyásról. ’

Vagy. Baratzk-levelű-fűnek Perjicaria le
veleit főzd-meg ris-kásával, azt a’ leveft gya
kran hörpögesd.

' . Vér-
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Fér - hányasról ' vagy ver « pokésé'ól.
Ez terméfzet ellen - való do‘og ; meri 

a’ vérnek nem rende, hogy a’ fzájon föl- 
lyon. Meg-esik a’ nagy hévségtöl; a’ vér 
fel-forván, és meg-ritkúlván. ér fza ka dáliái
ig ki-ötí magát. Meg-történik a’ Férjfiakon >- 
az alsó réfzen- való sülynek , az afzfzonyo- 1 
kon pedig a’ hófzámnak meg fzorúlásában: 
néha pedig az ember’ innyéből, vagy-is 
a5 fogak’ húsából fzívárog. Ha a’ vér - pö- 
kés genyetséges, rofzfz jel: és ha a’ vér
folyás harmad napig fzönetlen tart j ke
vés reménység vagyon a’ gyógyuláshoz ; 
így az ember laffaB-laffan el - fzárad. .

, Orvoslása' ez ,lehet: Ha &s beteg ereje en
gedi , ér . vágáífal a’ vér - folyáft más • felé, kell 
cl-fogni. Hafznos a’ válla között-való köpölyö= 
zés -is. Igen jó fzoríló- és sűrítő ereje vagyon 
a’ közönséges tsalán - levélnek , ezt főzd « meg úti
fűvel e^ygyütt, snézel erefztvén annak levébe , 
m.nden reggel éhomrá igyál abból.

fagy. Főzd-meg az úti-füvet, tévén ke-, 
vés cstzetet -hozzája”, márts' ruhát belélágy, me
legen tedd vékonyára, melly felöl a*  máj fék- , 
fzik. Ez a’ beteg árpából főtt vízzel éílyen ; 
hogy pedig fzorítóbb . légyen, kétfzer, hárőm- 
fzór tüzes atzélt olts belé.

fagyi A’ torit gyömbért, és kévés mézet 
etzetbe kevervén, mennyi égy dió-hajba fér, 
add innya. fagyi A’ földi epe-füvet Centau-. 
reá, vízbe meg- főzvén arról igyál.
ff ér - kelésről. Lásd emlőnek dagadásáról.

Vérnek meg - állításáról , melly a*  vágás 
után <i febbiol folyik,

Tifzta ruhát méleg borba mártván, ' kösd 
reá, ha fzükség meg,.újítván^ fagyi As ®ger»
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fark füvet ő hájjal törMfzve, kösd vele: ez a’ 
íebet-is gyógyíttya. ’ -

■ - Vér - pökésröl,
\ A’ kakuk-füvet Serpillum mézbe, és etzet
be főzd-meg, kevesenként vedd-bé. Ugyan ezen 
fűnek borban jött itala az Afzfzonyok nyava
lyáit orvosollya.

Vifzketesr'öt^
Kápofzta lévben főzd- meg a’tyúk ganéjt, és 

Veres •hagymát, vifzketö tagjaidat mosogasd yele4 
Vizeltet' bontakoiásáról.

E*  miatt fok baja vagyon gyakorta az 
embernek , néha vért vízellik, néha aka- 
rattya ellen h’ vizeltet el - mégyen, néha 
pedig fel-akad. A’ vér-vízellet vagy a” 
vesékben, vagy a*hólyagban  lévő éréta- 
kéknek meg-fzakadásából történik: néha 
pedig esésből, vagy ütésből, vagy az 
óldalnak romlásából meg-esik, De ennek 

' itt nints helye: Azért a*  mi hév fz érint az 
apró érek’ fzakadását illeti; arról befzél- 
lünk. A’ vérnek böv vízellete'más nya
valyából-is fzerez;

Előre tehát ragjának eret bokáján, vagy 
iába fején ; karjait köfsék-meg; hogy á’ vér más
felé el - fogódgyon, vagy két oldalára veflenek 
köpök, így a’ vér fel-felé fog fzívódni.

Dítséretes ez: a’ rhebárbarumot pirítsd-- 
meg tűznél, törd apró porrá, egy , két garas 
nyomót abból vefs verés borba , idd meg. Vagy: 
Törd apróra a’gyántát, a’mennyi egy kés hegy
re fér , egy jó kalán veres borba minden pap- 
éhomra igyál belőle,

■ Ha tálára a’ vér a’ hólyagba meg- alufzik 
törd meg a’ fejér.mályva gyökeret, hafználhat
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levele, és virágja-is, főzd-meg vízbe, tévén ke- . 
vés etzetet, és mézet hozzá - melegen azt igyad- 

Há pedig genyetséges a’ vízellet, fog hafz, 
sálai, ha eledeledben egy mogyorónyi - terpentinát 
gyakorta téfzel. Jól tifztít a’juh, vagy ketske. 
tej, vagy annak favó itala, árpával, főtt vízt 
Ismét a’ favanyó y vagy fördő bánya víz ital'*  
Fagyi. Törd - meg a’temjént <egy.elíts tejbe, gya
korta azt igyad, . .. ■ '

A’ vízelletnek akarat ellen való el-mpnéfe meg
esik az erőtlenségtől vagy terméfzetnek hidegségé
től ; mint az öreg embereknek, vagy a’ nedvefsé- 
gek*  bövségéböl, mint a’ gyermekekben lehet ta- 
pafztalni. Azt.Öregekben ez gyógyúlhatatlan, a9 
gyermekekben pedig idővel meg - fzokott fzünni. 

Ha a’ bővelkedő, éles, és evő nedvesség
től vagyon ez az alkalmatlan baj; fzükség azt 
purgátzióval ki tifztítani, és azután fzorító efz- 
közökkel élni. Igen jó a’ gyanta, vagy tem- 
jény olly móddal, a’ mint fellyebb íráin. ,

Dítsértetik ez - is : a’ tsigát hajával együtt 
valamelly edénybe megégetvén, törd porrá, ab
ból veres borba, ■ vagy atzélos vízbe gyakran 
igyál. Azon képpen dítsértetik, ha mindenestől 
a’ tovifes - difznót meg égeted, és porát moft ne
vezett móddal, innya adod. ...

Fagyi Igen hévesítsd - meg az új téglát, 61- 
tsad tifzta vízbe, meg-fzűrvén, fzomjóságról azt 
igyad. Fagy.% Közönséges tök, .görög, vagy 
sárga-dinnye, és úgorka magokat törd meg erős- 
aen, petreselyem vízzel erefzd-fel, tpint a’ tejet, 
és meg-fzüryén igyad, Ha e’ nyavalya történik 
a’ gyermekben, fzoktafsák, és kénfzerítsék Ötét 
le- fektekor, és éjfélkor, és hajnalkor vízelleni.

Ha éltes emberben a3 vízellet < fel-akad, an
nak okaira kell vigyázni. Néha ezt fzégyenle- 
tibe olly helyen az ember meg-fogja, néha koli- , 
kával a’ teli bél, yagy enyves bóv nedysftég-,
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' és gyenetség a’hólyag’ fiáját él*  nyomja, és bé. 
ftoríttya. ■ ' ■ ;

A’ vízellet’ meg. fogása nagy oh vefzedel*  
més .■ Mert ha egy hétig tart, ai embert meg. 
öli í mivel ennyi idő alatt a’ vízellet az erekre 
vifzfsa - fzálván, dagadáft, az agy velőben hódú*  
Iáit, hofzas álmot, és végre halált hoz. Annál 
inkább, ha a’ beteg a*  vízellet, és ganaj fzagát 
az orrán érzi, és e’ mellett gyakorta tsuklik , 
igen kevés a’ reménység,

, Ezen nyavalyában mind hafznosok azok 
az orvosságok, kenések, és kötések, ínellyek 
a’" vesék fájásáról, és arénáról elé fzámiáltat- 
tak , kivált-képpen a’ jó féle terpentinával étel
ben, és italban-való élés : avagy egy , két hétig 
purgáló zatskóról-való ital. . ..

Vizelleted ha akaratod ellen - is ^folyik.
A’fekete retket meg - törvén, ruhán által 

ki > fatsart levét igyad. Vagy’. A’ közönséges 
tök-magból sutúltt olajnak itala hafznos A’ rozs 
virág-is hafználhat, hat búza-ízem nyomót egy 

z néhány nap bé-vévén. Láís erről többet a’ W- 
mellet bontakozásárélt ,

Vizellésnek fájdalmáról,' és nehéz vóltáróli
Az apró mályva fűnek meg» zúzott, vagy 

főtt leveleivel, akár köttefsék , akár pedig ita
lok által élly. így fzórúlásban, és vízi beteg
ségben e’ fü hafznál, noha lábainkkal tapodta- 
tik, ez nagyon hafznos fű.

Vízellet, meg t indításáról*
Lásd vízellét fel - akadásáról, vagy a5 ba

bér-fának leveleit öfzve - törvén , és borba áz
tatván, arról igyál,

Vagy: Kakuk.füre Serpillum tölts bort, és 
az^.jgyad. Ez'a*  ‘fü a’ régi köhögéft meg -fzüa- 
tcti, ha mézzel egyelíted yízét, és róla ifzol.
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Vizelteiről, melly vérrel folyik.
Az úti füvet főzd - meg vízben, gyakorta azt 

igyad, ez az el fzáradt embereknek-is hafznos,
. Vhelletnek JzorúlásáTÓl, ? -

A’ földi bodzának virágját borba, meg-főz® 
vén , ötfzör, hatfzor arról igyál, Ez a’ főve*  
nyet-i«-ki»hajty a.

' Vízi • betegségről.
Szedd.tneg az aranyos iftáp -fűnek' Virga- 

aurea virágait, főzd-meg fejér borba, gyakran 
azt igyad. Vagy’. A’ kék liliom’ nyers gyöke
rének levét egy kalánra valót , minden harmad 
nap igyál: Nagyon alá-indíttya, és hajtya a’ meg- 
rekedett vizeket. Vagy, Főzd>még borba a’ büdös 
izék-füvet Chamomilla fcetida , és azt igyad-

Vizi - betegségben • való fzomjáságról*
Az ánis-magot vízbe meg - főzvén , arról 

igyál. Ezen ital belső . képpen - is melegít, ■ és a*  
dajkának bővebb tejet fzerez. Ugyan fzomjü® 
ságról akármelly hőségben f fekete retket fze- 
Jetenként metélvén, és sóval meg - hintvén3 kösd 
talpad alá. Iilyen képpen a’Peftis-béli gugának 
mérgit-is ' ez ki. fííjja ragáíztván;, és még. üjít- 
ván gyakorta.

Fiz -■ kórságról.
' Ez más néven vízi - betegségnek mon- 

dalik , noha mindenkor nem a’ vizes ned» 
véfség ennek az oka, hanem a’ meg-fzordk 
ízéi, vagy pedig mind a’ fzél, mind a’ 
víz. Három réfzre öíztanunk kell á’ nya
valyát: Első az, meilyben a*  dagadás a° 
bőr alatt az egéfz telten minden felöl ki° 
hat: ha nyomod újoddal, ot marad helye.. 
Máfodik, midőn az embernek hafa, és 
lábai meg -dagadnak, fekö réfzei pedig 
faáradnak: ebben fcgws a5 ixél, több
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víz. Háhnadilc, mellyben fok a’ fzél, ke
vés a’ víz, a’ has úgy fel-fúvódik , hogy 
ugyan fénylik, és ha ütik, kong, mint 
a1 dob. Többnyire szilijén betegségnek 
oka a‘ nedvefségnek nagy bővsége. Né
ha a’ gyomornak, májnak, és lépnek 
nagy hidegsége, vagy a’ folyó - sülynek 
meg-álláfa. Az afzfzpnyokb'an pedig a*  
hó-fiámnak meg-fzorúlása, néha a’ mely
nek üregében-is meg - gyűl ez illjen fenj- 
vedt nedvefség, Akármellj helyen lé
gyen, fúlladáft, vagy-is nehéz lélekze- 
tét fzerez. Ebben könnyebben gyógyúl- 
nak , kik ’ a’ fzomjóságot tűrhetik, és 
gyakrabban vizelhetnek.

Jó orvofság ez iránt ez egynéhány nap gya
korlott gyenge tifztító, vagy - is lafsú purgátzió. 
Tsak az egy rhebarbarummal - való élés-is fok- 
fzor gyógyíttya e’ nyavalyát. Ebből tehát har
madik, vagy negyedik nap két garas nyomót 
meg-törvén , fejér-üröm vízben éhotnra végy-bé. 
Az erős purgátziónak itt nints helye, fém pe
dig az ér vágásnak, vagy köpölyözésnek; mert 
a’ febből hamar Hlyen teftne fene esik.

Jók az izzafztó orvofságok. Törd - meg da
rabosan a’ fenyő - magot, és meg - főzvén erős 
borba , annak levéből egy tséfzével, vagy - is 
pohárral egynéhány nap egymás után jó mele
gen igyál; le - fekílvén , magadat jól takard - be;, 
hogy izzadgy.

Fagy: Főzd - meg eröffen vízbe a’ köles
kását, vízét le-ízfirvén, tólts annyi bort hozzá , 
ismét fel - forralván, abból melegén öt, hat ka
nállal egyél; le-feküvén, takard-bé magad’.

Ezek felett dítséreteífebb az az orvosság, 
melly a’ vízelltt által tifztíttya a’ rofzfz; . bőv
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nedvefséget,. Hlyen a’ ■ kik -liliom .gyökerének le. 
ve jegy gyökeret meg-refzelvéti , vagy más-kép. 
pen öfzve - törvén , és levét ki.fatsarván , azután 

' annyi fejér bort hozzá töltvén , tégy belé kevés 
nád, vagy más fzín mézet, minden reggel egy 
tséfzével igyál belőle. >

.. A*  víznek a’ teftböl - való ki • hajtása-jobban 
fog hafználni,' ha egygyütt: a*  gyenge -.gyomrot 
erősíted-: e’ végre jó erős borban fél-font ma- 
losa . IzölÖtt főzd-meg mint a*  pépet, törd által 
ízítán, egy,apróra törtt fzáraz tzitromat, vagy 
fa - héját, és sáfrányt egyelítvén közibe, abból 
annyit, mint egy gefztenye, gyakorta végy-be, 
Jo a5 térjék-is.

E’ betegségnek főbb orvoslása a’ fzotnjúság 
fzenvedése; Tsak magányosan-is. ez. hafználhat; 
mivel pedig igen kínos ez a’tűrés, és ritka főkép
pen az. Affzony, a’ ki ezt el törje; azárt örvény gyö
kérrel, közönséges, vagy dárány ürömmel tri
lláit bort igyék, vagy tsupán tsak űrmös vizet.

Fagy: Á’ ízölö venyigét hamuvá éget
vén., meg - fzitálváo ted atzélos vízbe, azon lú
got egynéhány fzor fzürd által tifzta sürü ruhán, 
vagy fzürke papiroson, minden reggel melegen 
abból igyál, nagy hafznát fogod érezni, körös*  
fának hamva azon képpen használhat.

Vagy’. A’ földi.bodzának gyökerét főzd- 
meg tifzta vízbe , azt igyad, nagyon ki-takarít 
tya a’ fenyvedt nedvességet. Egygyütt ez -is: a*  
ketske fzáraz ganéjnak, köméay - magnak, földi- 
bodza afzfzó gyökerének apróra tört portából, és 
rozs lifztböl etzettel főzz flaftromot, jó melegen 
ruhára rakván, borítsd-be.hasát vele, lehet azt 
ismét meg - újítani.

Ha ízéitől vagyon a’ dagadás, kéfzéts iL; 
lyen flaftromot, afzfzú tehén ganéjt, büdös-kö
vet öfzve törvén, borba jól főzd meg, hogy sü
sü légyen, melegen ruhára kenvén, borítsd be
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barát vele; .dvagy*  Három, négy lót galamb 
kapor-magot, ganéjt, büdös-követ", falétromot, 
Izék - fü virágot meg-törvén, eröffen főzd-meg 
borba,,tégy hozzá kék liliomnak, és fö di bod
za’ tövének ki - falsért levét, kevés mézet-is, és 
újonnan meg főzvén, még sűrű léfzen mint a" 
pép , jó melegen ruhára kenvén, akármelly da
gadt tagodat köttesd - bé vele.

Víz - kórságról, mell vízi - betegségnek • is
■ nezeztetik*  s

A’ fenyő • magot, zsállyát, és isópot öfz
ve-törvén , és a’ fekete reteknek ki - fatsart levét 
főzd-ölzve vízbe , midőn meg-higgad , azt igyad,

V«gy: A’ folyó - víz fzéiin meg - gyűlt habos 
tajtékot fzítával meg-ízed vén Sl a’dagadáfl: kend 
vele, ha el*faárad  meg - újítván. Vagy. A’ bá
rány -'örm öt hets ke -tejbe főzd-meg, egynéhány*  
fzor napjába azt igyad.

' Vagy : A’ börvény -füvet. Vinca pervinca , 
melly folyó - fűnek - is Neveztetik, télben, nyárban 
zöld, főzd-meg-vízbe, és egynéhánykor abba 
förödgy.' ’ : ’ -

Vagy. A’ földi bozda gyökerét borba meg 
főzvén, reggel, eftve egy pohárkával abból i- 
gyál. Hlyen formán hafznos á’ borba meg-fő
zött majoránnának itala,

kivagy ; Más fél-itzés új mázos - fazékba 
egy itze jó féle bort töltvén, ánis magból , fe- 
jér-iiromböl, fenyő-magból kiilönöflen mind egy- 
gyikböl tégy hozzá annyit, a’ mennyit öt újaid 
közölt fel-tsiphetfz, ezek meleg helyen fedő 
alatt forrás nélkül húfzon négy óráig ázzanak 
egygyütt, meg-higgadván ; reggel j és ellve egyné
hány nap egy-egy pohárkával abból végy - bé.
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NÉMELLY KÜLÖNÖS KÖZ

JÓKNAK FEL-JEGYZÉSI.

>’ hová a’ levendula fű tétetik, oda a’ moly 
nein. közelít. . .
A’ faáraz vad - kendernek füfte minden fér

get el-űz a’ házból.
A1 barmok febeibe.n. lévő-férgeket á*  büdös 

laboda-fű megöli, ha meg -zúzva azokra köt
tetik. • ■

Szelíd zöld-kendernek leveleivel törölgesd. 
meg a’ lovakat, a’ férgek reájok nem fzállanak.

' Mafzíag fii , rnás^ névvel tsuda-fa, tsuda- 
fii, mérges lévén, magvai meg-ölik áz embert, 
ha meg - efzi. Házi apró marhák, fő képpen a’ 
polyka-fiak e’ fűnek magvait meg ■ evén, hamar 
el-vefznek, tehát méltó Volna, mindenütt ki
gyomlálni e’ füvet.

A’ méhek-tzitrom, vagy méh fiivet meliffa 
annyira fzeretik, hogy, ha köpiijök, vagy kas
sok e’ fűvel meg-kenetik, azokból foha ki-nem 
ízröknek.

A’ melly ló belső romlása miatt magát 
földhöz vágja, tedd nyelve alá az ördög-borda 
fűnek Jéilix más gyökerét, eméfztete meg indul
ván, fel-kél,

Difznók-dögé elten. A’ paprágy-fünek Po- 
lypodium gyökerét öfzve-vagdalva keverd a’ 
difznók eledele közzé. Fagy: A’ hegyi-petrese- 
lyem fűnek apium montanum gyökerét hánnyák 
a’ difznók eledele .közzé. Fagyi Szent Láfzló 
gyökerét Gentiana meg-főzvén, eledelekbe add. 
enniek. Beteg, és bádgyadt marháknak-is ezen 
fűnek gyökerét meg-főzvén, hafznos {zajokba 
tölteni. Próbáltatok,
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Juhok-dögé ellen, tnofl fellyebb nevezett 
paprágy - fűnek Polypodium gyökerét maga porá
val, és sóval ineg-híntvén, tegyék a’juhok elei
be , hadd nyalogafsák.

A’skarlát -fii Scalaria hamudba vettetik, 
a*  bőrnek muskatal íze léfzen.

Kehes fzarvas ■ marháknak a’ közönséges 
tüdő-füvet, vagy a’fán, termő tüdő-füvet Pul*  
monária arborea sóval meg-híntvén, addenniek , 
meg - épülnek. Pagy; A’ fekete - ürö füvet porrá 
törvén, sóval egyelítve, vagy zöld füvet sóval, 
meg - hintve, add a’ kehes marháknak, kehek el
múlik.

Ha dühös állattól ember, vagy más állat 
meg-marattatik, tyúk - fzem, vagy -is tyúk-begy 
fűnek Anagallis ki -nyomott tevével a' febet pio- 
sogasd, porát pedig eledelbe add enni. A’ bölts 
orvosoktól nagyon javasoltatik.

Midőn a’ kisded gyermek hat, hét, vagy 
nyóltz hetes , aJ’ fördöből Ötét ki -vévén, ha ke
zeit, és lábait öfzve. - zúzott nyers ürömből ki- 
falsait lével meg - kenegetéd, és azzal jól dör
gölöd, életében azon tagjait a’ hideg nem fogja 
fanyargatni. SÖt, ha azon időnek alatt egéfz 
teliét úgy kenegeted, jövendőben fok fekélytől 
meg - l’zabadúl, és tefte tifztán marad,

A’ fetske-féfzket, ha- az embernek, a' ki 
nem alhatik , fzívére tefzed, ügy el - alufzik , 
hogy fel - nem ébred, még róla el • nem veízed.

A’ fzömöltső el-vefz, ha a’ kék kükörits*  
jjek ki-nyomott levével kenetik. Azonképpeu 
az eb-tej fűnek ejula teje hafznál, ha a’ fzö- 
jjaöltsre tsöpögeted.

Tözök, az az különös munkával tűznek 
készített marha-ganéj hamujával dörgöld-meg 
eröffen tetves, avagy fekélyes marhának bőrét 
egyfzer, vagy kétfzer: még jobb, ha élőre do
hány vízzel meg- mosogatod. Ha pedig a’ mar> 
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bán feb vagyon, és féreg , vagy*is  nyü efik be
lé, a’ nevezett hamut bőven hintsd reá, erős- 
sen avval verd*be,  -a’ nyü el-vefz, és a’ (eb 
meg - eyóeyúl, Még jobb, ha előre a’ férget 
fátskával ki- hányod.

Ha a’ tetők, és Ferkék kivált a’ gyermek
fejét meg fzállyák, lúgban forrald fel a’ bárány, 
vagy fejér ürmöt, kétfzer, háromfzor mosd ve.o 
fejét, Vagy*,  Kevés vajat, és kényesét öfzve 
kevervén, azzal kennyed. Vagy még jobb az ; 
A’ kotsord fűnek tövéből, a’ melly kása ái-forr, 
bőven találhadd a’ mezőben, főz^-meg vajban, 
azzal kennyed. Próbáltatott.

A’ kék küköritv-füvet Colchycum virágjá
val egygyütt meg-zúzván, ha vak körmöd va
gyon, kösd reá, egy. éjjel maradgyön rajta; 
más nap pedig viafzat boríts, és köís reá. Ez 
»’ fü öfzi-kiikörits ; minden réfze mérges. Ennek, 
bé-vétele halált; okozhat. Vagy» Egy eleven tsigát 
hajával egygyütt öfzve -törvén, kösd reá. .

A’ ki az orbántz betegségtől akarja magát 
oltalmazni, egy darab fekete fzappant hordoz
zon zsebébe. ■ ' ■

A’ ki görtsben fzenved, karmaim fzínü 
felyem zsinórt lába bokájára kötve visellyen.

Marha-dög idején a’ farkas-alma-füvet 
riftolochia longa gyökerivel egygyütt vízben 
meg-főzvén, levét add innya a’ marháknak. 
Vagy*.  A’ dió - fán termő - tapló gombából egy ke
nyérben minden marhának adgy - bé.

Ha etzetet akarfz hamar tsinálni, törd meg 
a’ tzékla gyökerét, vesd af bor edénybe, kevés 
idő alatt, etzetté 'válik.

A’ borban aaeg-fözött sóskának itala a’ sár
gaságot tifztíttya. y

A’ veres- hagymának ki-fatsart levét akár- 
melly febre hafznosan lehet tsepegtetni. .. .

' Tör-
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Történetből;®’ kígyót valaki ha«elvnyeli, 
tintát igyékj ez meg-öli benne. F«&y; Lábán 
fogva köttefsék - fel az ollyan eu-ber, fzája lé. 
gyen nyitva, és feje alá tetefsék meleg tej, en*  
nek faagát meg - érezvén, ki > jön.

A’ sárga, - gyapár - füvet Stoechai citrina. 
kösd a’ lónak, marhának nyakába, hordozza 
azt, a’pondró ki - hűl febéböl,

A’ vad - gefztenyét nyakadban, vagy zse
bedben hordozván, a*  guta - ütés , és fő - fzédü- 
lég ellen hafznát vefaed: illyen móddal a’ görts 
ellen-is hafznos ez.

. Fában óltáft akarván tenni, vágj-hóid 
töltén jó féle termő-fának tetejéről, vagy köze 
péröl napkelet réízröl olly ágakat, mellyek egy 
efztendö béli jövések , bimbót mutatnakegy
néhány nap nedves, és hideg helyen földdel bé, > 
kötve tartsad; az oltás légyen jó reggel hóid 1 
újság első fertállyának táján. Az óltó ágúkat ha 
mefzebb akarod vinni, sárban takarván zárd be 
vala melly edénybe. . 1

A’ fáknak ültetése lég.hafznosabb Sz. An
drás , vagy böjt más havában; arra kell vi
gyázni, hogy tövének ágai le- felé igazgatva le
gyenek, és femmi üres alatta ne maradgyon, gyen
gén úgy kell a’ földbe be -tápodni.

A’ levendula-vizet, vagy tifatán meg-fzürt 
kevés lúgot tőlts a’ téfztába, midőn kováfat té- 
fael a’ kenyér meg - nem fog penéfzedni: vagy a’ 
kömény-magot meg ■ törvén egyelíts a’ kováfzba.,

A’ juhok dögé ellen hafznos ez; a' fetske , 
vagy - is tzinádónia - fü vet. Chelidomium meg - fzá. 
rafztván, törd porrá, és sóval egyelítve add a*  
juhoknak. ' » ’

Difanóknak orvoslása, ha nem ehetik, ez; 
a’ dohányt, fejér ürmöt, fok-hagymát, ruta-fii- 
vet, öfzve • törvén, és vízbe meg-főzvén, lágy 
melegen főtt vizet töltsd a’ fiájába.
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, A’' tojáft meg - sütvén, melegen tedd , 
fzorítsd az ebnek fzájába, azután a' tojáft mej.. 
Bea efzi, '

Ludat hóid -újság’ kezdetén zabdifztből tsi- 
nált eledellé! lég-jobb hizlalni, néha fövényét 
egyelfte.nl az eledelhez . hafznos, mert a*  gyom*  
rát tifztíttya. ’ .

A’ tsirkéknek ki-kelése hóid újsága kezde
tén lég - hafeöosabb \ -

A’ tyúkodat ha kender, Vagy tsalátí magok*  
kai táplálod , télbe-is meleg helyen,bőven tojnak,.

Egy kalán búza. lifztet, ugyan egy kalán 
Últatlan msfzet, és fél annyi nád - mézet egyelíts- 
öfzve egy „kis tálba vizet töltvén, tedd azon 
helyre, a’ hol az egerek alkalmatlankodnak, 
ezen eledeltől el • vefznek,

. A’ vélemény • plántát a’ bolhák nem etn*  
éfztik, lia hamuval bé*hintád.

A’ veres-hagymát tedd a’ vakondak lyufcá*  
ba , onnét el-fóg távozni.'

Kis ujodta vévén az éh nyálat, fzemeidet, 
minden reggel azzal kenvén, igen hafznos.

A’ lentsébe, és borsóba muska nem esik, 
ha közibe téfzel egy eleven rákot, és azután 
midőn meg-döglik, .egynéhány napok múlva ki- 
vefzed. Próbáltatot,

A*  melly vízzel az írós*  vajat ki-mosod, 
azzal híntsd-meg a’ kápofctát, a’ hernyó el-vefz. 

Ha boród zavaros, ég nem tifztúlhat, más 
hordóba le-vonván. a*  börvén fűnek Piaca per- 
vinca leveleit botsásd belé, aknáját, vagy - is 
frájját bé-vervéa, nem fokára meg - tifetúV Pré*  
"feálfc dolog.

7 • ■ .

M ■ A’

egyelfte.nl
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* A’ rozs - virágjának hafznSiról,

, és erejétől, . 1 -

rozs -virág*  fzedésénck módját ha 
tudni kívánod ; ez'.

Hogy midőn a’ rozs ' virágjában vagyon, 
mennyen-ki a’ fzedö, és maga eleibe kötendő 
tifzta fejér furtza lévén, aztat helyben fel-köt
vén , és egyik kezével tartván a’ furtzot, ma
iikkal egybe fogván a’rozsnak fejét hajtsd a’fúrts 
felibe, és fzép gyengén meg rázván , a’ ki ma
gától belé hull, az fém a’ fzedönek , fém a’ rozs’ 
gazdájának ártalmára, vagy kárára éppen Bem 
léfzen, még-is a5 fzedö eleget fzedhet kívánsága 
fzerínt, ha továbbra is úgy mégyen

Mint- hogy pedig ezen virágot a’ kövér 
nedvesség miatt (mellyet magában foglal) Por
rá nem lehet tenni , elsőbben meg- kell aztat 
fzáraztani; de arra kell vigyázni, hogy nem. 
a’ napfényen, vagy melegen , melly az erejét 
ki-vonná, hanem légyen az Ö fzáraztása gyen, 
gén meleg házba. Meg törése végbe mehet Va- 
lamelly kis mazsárotskában, a’mint hogy meg-is 
kell töretettni, a’ mint meg*fzokták  a’ Spanyol- 
tobákot törni, és fzítálni. <

Elsőben. Ezen rozs-virágból kéfzíttetett egy 
Dojls por , melly hat, yagy leg-alább öt Grán*  
Mit az az : annyi búza*fzem  nyomó terhböl álló 
port téfzen, ez mondám az ártalmas, és kínos 
kolikát igen rövid idő alatt, és tsak nem tíz 
minúták alatt egéfzen el óltya.

Májbdfzor. Minden féle hidegleléseket, és 
fÖ-képpeh a’ tavafziakol három, négy, öt, vagy 
hat j az öfziket pndig, ámbár negyed napi lé- 

gy«a- 
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gyen-is , tízen - kétfzeri bé-vételével egéfzen el- 
óítya, meg gyógyíttya, é« a’ mi lég ditséretesb 
ö benne az, hogy a’ Hektikával, vagy-is fzáraz 
betegséggel egygyütt járó hidegleléseket ki haj- 
tya az emberből. Az hideglelésben ezt a’ port 
kétfzer kell bé-venni napjában , a’ forró hideg
ben pediglen háromfzör , és azt minden nap^ 
mind addig,: rníglen ízzadáft okoz a’ betegnek- 
az izzadás után reménlhetni a’ jó egésséget. Jól 
lehet pedig ebből a’ porból egy Dojh rövid idő 
alatt gyakorta ki irtotta ; mindazáltal, vannak 
új példák , mellyek egyebet adnak élőnkbe, hogy 
tadni-illik némellyek fő-képpen az Affzonyi ren*  
dek közül más fél - óra alatt, három Dojist bé- 
vettenek ( azért nem kell kétségben esni, ha tá
lára az első bé vétel meg.nem mozdíthatná;) 
mert mindenik léfzen valami munkálkodáífal, a’ 
mint másokban is volt, és az első hányásra, a*  
második tifzt úlásra , az harmadig pedig nagy fór. 
lóságra, azután izzádást indították a’ beteget.

Harmadfzor. A’ benn-való rofzfz, és ártal
mas nedveíségektöl meg.romlott gyomrot, újjon- 
nában , vagy ha régi volna is a’ romlás , úgy 
hogy az enni-valót nem fogadná is, de ha két
fzer, vagy háromfzor bé-véfzen ezen hafznos 
Porból , nem tsak gyomrát elöbbeni egésségére 
yifzfza hozz,a, hanem éhségét farkashoz hafonlő 
éhezésé változtattya, a’mint ennek Próbáló Dok
tora állíttya, bizony* wya- A*  vér ■ has’nyava
lyájában kivált eredetén mindenkor két óra alatt 
egy Dojiji kell bé venni, hogy így a*  gyomor 
valamit erösödgyék , ez meg-erősödvén elég 
léfzen napjában két Dufii.

Hegyedfzer. A5 fö-fzédüléft, melly némel- 
lyeket fok efztendök alatt-is kínozni Izokott, eb
ből négy egéfzfzen meg - gyógyíttya-
A' meg-romlott gyomrot mind éddig , egy, vagy

■ - / M 2 ' két
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két Dosis porral helybe hozhatod!, de ha a’ mel
lett a’ beteg egyéb nyavalyát is fzenved, a’ Ha
sisokat továbbra-is gyakorolni kell.

^tfidjz&r. Az arénát, és abból következett ■ 
akár mi féje;< nyavalyákét , mellyek a’ Veséjét 
Izorongatni ízoktak az embernek , tsudálatosan 
ez a’ por meg-indíttya. Es annak köveit rövid 
idő alatt el ófzlattya, és ebüti, és a5 kik abban 
a’ nyavalyában íinlcdnek, naponként két Dosist . 
elég ha bé veí'zeek, ha pediglen a*  kettős JDosis 
felettébb a’ terméfzetét terhelné , ■ a’ mint már 
történt, és tapafztalVa prcbáltatott, egy JDosis 
Vételével meg kell elégedni.

Hatodjzor. Az embernek vizeletét akadá
lyozó velzedelmes fzorongatásit, és meg.rekedé- 
sit, ha fzíntén ágyba feküvö vólna-is miatta, 
két, három órák alatt meg-fzabadíttya, fájdal
mát el-óltya. ^4’ föjzédülésben, nehéz lélekzés- 
bcn, Náthában, Hasjzorúlásban, kétezer napjá
ban éUyenek ezen .porral.

Hetedjzer. A’ fulladást, melly a’ melyében 
az embert meg-fzoríttya, és nehézen*való  lélek*  
zetet okoz, egéfzen ki írtya, meg-gyógyíttya. •.

Nyóltzadjzor, Igen fókák , fő-képpen az 
Afzfzonyi rendek közűi, ezen por áttal , hogy 
a’ hagymáztól meg-fzabadúltak, tudva vagyon 
fókák előtt. '

Kilentzfzedjzer. Az-is tapafztaltt dolog, 
hogy ágyba feküvö, álom nélkül lévő betegeket 
hagyott fegített ez a5 por, és leg-ottan hogy bé« 
vették álmot hozott, és alunni eíefztette őket.

. Hzedjzer. A’ vizelletet ez a’por ki-mond- 
hatatlan,úl hajtya, és ha az első Dafis meg-nena 
indítaná tsak kevés idő alatt ♦ tehát Dojisok 
minden két órára újjíttassanak-meg, mind addig 
a’ míg meg-indíttya; azután pedig napjában s*  
lég léfeea egy Dojü,

' Ti-'
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Tízen-egy edfzer. Az hagymásban lévőknél 
'ez a*  "por mindgyárt munkálkodik ugyan , de mi
vel ezen nyavalya, már meg-ereíati, már is meg
nehezíti , és íbkfzor a’ beteget, és fok képpen©- 
firomollya: azért a’ kik ebben finlödnének, ezen 
porra! egynéhány napokik fziikség, hogy éljenek.

Tízen-kettödJ'zer, AJ vízkorságban lévőkről, 
tudnunk kell', hogy a’ korosoknak két D-oJis por 
ebből napjába nem elégséges, a’kisdedeknek pe
dig, kik a’ 20-dik eíztendöt fellyül nem haladták 
bőven elég; azért-is a’ koros rendbéliek 3. Böjtit 
vegyenek napjában. , Ha pedig valaki víz kórság
ban lévén, minekelötte ezzel a’ porrá! élne, hí- 
vesítö orvosságokat vett vólna-bé, ' á’ mellyek 
talám mind eddig á’ gyomorban hafzontalan he
vervén , már meg - nedvesedtek , és enyvesedtekj 
és így nedveségekkel, és-enyvességékke! minden 
(itat el-zártak, mellyeket ugyan kimozdítani, és 
el-rekeízteni az én porom, igyekezik. " ,

Az Afzfzony emberekben az hólnapi folyáíí 
a’ Férjfiakban pedig az arany-eret meg-indítja, 
ha bé-véízi arra a.’ végre, ha pedig úgy kívánja, 
hogy meg-állítassék, vegyen ugyan ezen porból, 
és meg állítja azokat.

Azt is', tudnj-illik ; hogy a’ rozsnak-virágja, 
ha porrá nem törik-is hafonló hafzonnal lehet bé- 
venni; ha pedig mindazonáltal valaki^ porrá akar
ja tenni , . egynéhány árkos papiros között .kell 
meg-fzáraztani, nem nap,melegén, hanem meleg 
házban, ne hogy a’ tűz melege erejét ki-vegye.

Végtére: nyilván-való Próbák vannak, hogy 
ezen pornak ereje által a’ Hektikából, az-az fzá
raz betegségből tekélletesen ki-gyógyúlnak,

NB,. Vedd éfzre, hogy a’ midőn a’ rozsvirág, 
gal magadat orvoslod egyéb orvosságokkal ne élj.,

Ml- . gJV



HATALMAS RECIPE.
Melly az Emberi életnek tová66~áaló : tneg~

. tartására egybe-Jzerkeztetett*  '
TTzen fpecificált Recipe találtatott egy Sw*  
jCédas híres Doktornak elmaradott papirof- 
fai között, a’ ki-is I04 Efztendökig élt. Ezen 
tőle fel-talált Tincturának titkos tsinálmán- 
nya egynéhány Seéuiumig el rejtve valá, 
mellyel ez említett Doktor az ö nagy At- 
tyát 136. efztendökig tartogatta vala; édes 
Attyát 113-dik: édes Annyát 107 dig: min
dennap hét, vagy nyóltz tseppet, avagy 
kilentzet-is bé-adván, reggel, és efíve, egy“ 
egy kánál fejér borban .; herbathéban: a- 
vagy hús lében.

Ezekből tsináldo

Elsőben vágy a*  Patikában T'^iloés Jiieotrinát 
két Lótot 12. krajtzáron. Sáfránt Orientáüji egy 
quintlit 15. krajtzáron. Rhabarumat fél quintlit 
2. krajtzáron. jigaricumat egy quintlit 1. krajtzá- 
ron. Mirhátt egy quintlit. 3. krajtzáron. Zedoári- 
át két quintlit. 3 krájtzáron. Mngyelikát egy quint
lit 2. krajtzáron. Gentziánát egy quintlit- r. kraj
tzáron. Camphorát egy quintlit 3. krajtzáron. 
^heriác venetia’. fél Lótot. 5. krajtzáron. Cár. 
linát egy quintlit, 3. krajtzáron íolia Saene 
egy quintlit. 1. krajtzáron. Midőn ezeket meg. 
vetted, így tselekedgyt •

Vágy erős butéliát, és ezen megszerzett fpe- 
eleieket, jól öfzve törvén, tedd beléje; tölts reájá 
sgjr itze jó égett bort boríts-bé a’ butéliának a’ fzá~ 
ját9 egy darabka vízben mártott hólyaggal, avagy

' ‘ pár. '. 



pargamenttal: és, a’ mikor ez meg ízárad rajta, 
döföld-meg egy gombos tövei , hogy a’Tinctqfcá*  
nak a’ fermentátziója a’ butáliát el-ne pattantsa: 
tedd-el jól, valami különös helyre ao. vagy 24. 
napig; de mindennap fel-rázd : Azután fziird-által 
egy tötsér formán taksált: bíbula, azaz; itató pa. 
piroson , midőn fzép tifzta fog lenni, dtigd-hé jól 
a’ bátéliát, hogy az ereje ki ne menjen, és így 
kéfz lévéú orvosságod, azonnal élhetíz vele. :

A’ M ezzel a'Tiscturával él minden 
nap ; nem fog lenni fzüksége az érvágásra, 
vagy más orvosságokra, mert ez a’bád- 
jadt tettet meg-erösíti, a’vért meg-frissíti, 
az inak refzketégét el-véfzi, a’ fzáraz köt
vénynek , úgy valamint a’ podagrának fáj- 
dalmit tsillapítja: a’ meg-zabált gyomrot 
ki-tifztítván helyére hozza: mellyre-való 
nézve a’ tsömör ellen felettéb hafznos ez 
a’ Tinctura. Tovább commendáltatik azért 
mert kitsinyben , és nagyban a’ férgeket és 
gilifztákat meg-ölvén ki-kergeti; így a’ 
gyomor rofzfzaságától fzármazandó fó-fá- 
jástel-űzi, Segít a’Kolikán kevés idő alatt; 
Meg-állítja a’ fzív dobogást. így, ha va- 
lameiiy kevés pamut ebben beléje mártat- 

1 ván a’ fűiben ; vagy fájó fogfa tétetik, 
fzünteti annak fájdalmít. Pestisben nyil- 
vánságos prBefervativum a’ mirigy ellen. 
Az fejér népnek nem tsak halvány fzínét 
meg-hozza; hanem ha valamelly hólnapá- 
ban hátra maradott-is , fájdalom nélkül 
purgálja. Mindennémű . hideglelést meg
állít: leg-fsllyebb midőn az alább fpeci
ficált mód-fzerént harmadfzor bé-vétetik. 
A’ fzájnak meg-vefztegetett ízét helyre hoz-

» / > . M 4 aa,



xs. Midőn a*  himlő jól ki nem ütödik; 
ki-hafja. Egy fzóvaí a’ bűn által meg*  
teveíedett emberi terméfzetnek hatalmas 
orvossága ez a’ Tinctura. A’ mi pedig 
kivált bátorságossá téfzi, az: hogy mind 
nagy j' mind pedig kiíslny, fzabadon élhet 
véle, bizonyos mértékben alomban a’ki- 
tsiny: de az nagy akar, mennyit ifxik bf« 
lőle, nem árthat néki- Barnásként egéssé- 
ges az ember, nints fzűkéége a’ dieetára^ 
ehet együvé mindent: ellenben, ha beteg 
az ember, hogy ezzel a’ Tíncturával an
nál hamaréb egésségét meg-nyerje, tartóz
tassa magát a’ sós hústól; difznó hústól, 

' gyümöltstöl, és teás illy nyers eledelektől,
; Mivel pedig kűlömb-félék a betegségek 

az élés-is ezzel a’ Tincturával külömbözö.
Mert a’ fzív dobogásban , vagy annak 

fájdalmában ; végy reggel, és estve, tifz- 
tán , egy tzin-kanállal.

A’ tsömörben , négy kanálni herbsthé- 
bán, avagy hús-lében adgy-bé lassanként 
néki egy közönséges kanállal belőle tifetári 
kétfzer, így midőn valaki a’ kolika fájdal- 
mit ízen védi; adgy néki egymásután tsai 
hamar egy-egy kanállal háromfzor tifztán, 
’A’ gilifzta , és férgek ellen, a’ kinek fzük- 
sége leTzen ; nyóitz napig minden reggel, 

:estve tifztán egy- egy közönséges kis kanál
lal adgy bátran, A5 vízi: betegségben fin- 

- lödönek hat - héíig adhatfz egy kanállal 
<?gy kis pohárka fejér borbán éh gyomorra. 
Az Afzfzonyok fzorúlásiban^három kanál- 
ni jó veres borban három nap éhomra egy 
kanálnyit; fél-óráig való járkálása után fő- 
lőftöRolhet akármit , teák téj ne légyen*



Az hideglelésben ; mi helyest: érzi 
beteg a’ kezdetét, adgy néki egy jó kanál- 
lal tifztán: ha az nem hafznál, adgy néki 
ismét ennyit, mikor máfodfzorreá fog jön
ni: ha pedig tsak ugyan harmadfzor-is reá 
jön, adj néki egy kisseb rendű kanállal két™ 
fzer egy más után. Ha pedig valaki nem 
jól érezvén magát, purgáítatni kíván 4 efivé- 
re ne egyen egyebet egy kevés meleg le« 
vésnél, és mikor alunni akar menni, végyen 
bé három kávéskanálnyit^ ha ipádig Affzo*  
nyi Ném , tsak két kanálnyit tifztán: jól-is 
fog glanni, reggelre- kelvén ■ pedig minden 
erő nélkül purgáítatni fog. , _

Rendes pedig ebben a’ Tincturában ki
vált az; hogy még a’ réfzeg embert-is efzé- 
re hozhatod vele, ha tifztán a. kanálnyit bé- 
adfz néki. A’ ki pedig egésségea korában 
Férjfiú ezzelakar élni; kilentz tseppet ve
gyen- bé reggel és estve■, egy fél kanálnyi 
fejér vagy veres borban® Az Afzfzonyi 
ISem pedig veres' borban tsak hét ki-ol
vasott cseppeket.

Vajha minden háznál tartatnék ez az 
emberi életnek meg - hofzfzabítására talált 
hatalmas Recipe j annyi fok köfzyénye- 
fék', fö-fájosok , sáppaftak hideglelösöfcs, 
kólikások, gyomor fájósok # vízi betegség
ben finlödök ,• fzerenteétlen fztUéaek nem 
WalkodftáiSkf
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Levél. . Levél

Agyék fájásról - - 3 
Ajálásról, vagy el- há

lásról - « 3
.Álmatlanságról - 4
.Arany erről 4
„Arénáról 5
Afzfzonyok bővebb te

jéről s<9
Afzfzonyok’ fejár fo

lyásáról 9
Afzfzonyok' hó-fzáné 

fel- ak adásról 9
.Afzfzonyok hó-fzáné 

rendetlen járásról 9
Afzfzonyok'' kiilömbfé

le bajairól 10
Afzfzonyok’ nehézfzü’- 

lefe idején, ha nagy 
hév s égé vagyon, 10

Afzfzonyok'"fok féle 
változásokról 11

Afzfzonyok’ fzüléfe ti
tán hafznos ital 11

Afzfzonyok’ fzüléfe ti
tán való tifztúláfok- 
ról 11

' Afzfzonyok' tifztülá- 
sáról fzülés után 11

Afzfzonyok' vér folyá- 
' sáról . 11

Békája kelvén valaki
nek nyelve alatt .12

Békáról, mellyet vala 
ki meg-ifzik, és ben
ne vagyon 12

Békáról vagy más. mér
ges féregről, ha az 
emberben vagyon 12

Béled, hq le-jár 12
Belső réfzek romlásá

ról, és febeiről 14
Bíbort sós fakadékos 

artzáról 13
Bilisről, Lásd Purga- 

tzió 11 <5
Bor-italnak meg-útálá- 

sáról 13
Böfőgösről 13
Bűbájos vefztésröl 13
Dagadásról 13
Dagadásról, melly tü

zes fzokott lenni, tá- 
lyognak is lehet ne
vezni , 14

Dühődésröl 1
Dühös eb marásról 16
Égésről : 16
Égésről valamelly tag

nak ■ 17
El-efett tagokról VJ
'Emlőnek dagadásáról 17
Epéről, vagy Bilisről.

Lásd Purgátzió, 116
Esésről 18
Étel ki hányásról,vagy

is nem eméfztésről 19
Étel kívánását ól- 19
Fagyott tagokról fto
Farzsábának gyógyí

tásáról S®
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Levél.
Feje a*  kinek Jerktfs»

vagy tetves 2o
Fejed ha varas 20
Fekélyről) vagy túrról, 

melly a' láb -fzárán 
kis pattanásból lej)' Z't-P 

Fenéről a 1
Flafirom, melly minden 

jebre hafznos 31
Fitzámodásról, melly 

a' kézén, vagy lá
bon történik M

Fog - fájásról
Fogak' innyének meg- 

erösitésréröl a$
Folyosóról ' üg 
Forró betegségről
Forró betegség ellen 25 
Fö ■ fáftsról tó
Fö kopaszságról 518 
Fö’ fül’ töve dagadás gg 
Fö Szédelgésről 2.9 
Főnek ütésből vagy e-

sésböl, lett febeiröl 29 
Fövényről. Lásd aré

náról. g
Fulladásról , 30
Fülben való féregről. 31 
Fülfájúsról 31
Fülnek nehéz hallásá

ról 32
Fül-zúgásról 32
Fül zúgásról, és nehéz

hallásról 33
GeleSztákról 34
Gelyvárói', melly tso- 

mó zásnak, vagy - is

- T Á B L A.

Levél. 
inkább Szakának ne
veztetik 3^

Golyváról) vagyis to
rok dagadásról 37

Görtsröl 37
Gugáról 38
Guta-ütésről 38
Gyermeknek külső., bel

ső nyavalyáikról. 39
Gyermekeknek nyűg- 

hatatlan álmatlan- 
ságárófmelly ámint 
mondgyák igézetből 
Származik 48

Gyermek’ Száradásá
ról 48

Gyermek' veSztésről.
Lásd idétlen fzülés 
röl- f 73

Gyomor erősítő bor. vi 
num medicatum or
vos bor , 43

Gyomor' erőtlenségé- 
r&l 49

Gyomor' Sdjásröl go
Gyomor' fájásrófvagy 

hányásról. ga
Gyomor' gyengeségé

ről b'k
Hagy máz betegségről, 53
Haj-hallásról) Lásd 

kopaszságról. 8í
Haj-ne vetésről £ 4
Hályogas Szemről $4
Hányásról
Hányás ellen.
Has-menésről 45
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Levél. ' ■ Levél.
Has .rágásról $6 írr minden-f'éle Jebre, 77
Has fzorülásról $6 Kelésről yj
Hév s égről. vagy , is Kelésről, mellyet réfz

fzomjáságról 57 fzerínt pokol-varnak-
Hideglelésröl yj is lehet nevezni 78
Hideglelés ellen ty) Kelevényr&l 78
Hideg lejtésről, mellyel Kéz’ rekefztésröl, vagy 

a*  Magyarok hagy- erejének eLeséséröI 
máznak neveznek 59 Lásd a’ refzketés, Hg 

Hideglelésről, melly Kéznek fagorodásáról,
. minden napi 6p Lásd fugorodás. isg , 

Hideg-lelésröl, melly Kéz - tsont törésről..
harmad napi 61 .Lásd fzár - tsont tő- 

Hideg-lelésröl, melly résről 137
. negyed napi 63 Kígyó kiben vagyon, 78 _ 
Hideg-vett egéfz tejt- Kígyó marásról 79

röl, vagy különös Kálik a ellen 71)
megfagyott tagról i66 Kopaszságról, . ' 81

Himlőről 67 ,'K.ofzról gl
Himlőről, melly nem Köhögésről 8s

akar ki ütni 69 Köldök-fájásról, vagy
Hóit - tetemről 69 tsömörről gg
Hófzámnak fel-akadá- Köröm méregről 83

sáról 69 Köfzvényröl 83
Hófzám-rekédésről 70 Lábnak ki-febesedésé-
HíÍgyoz<isról,L&sá yí- röl. Lásd írr, és fia*,  

zellet fel-akadás. 166 1 Jtrom minden-féle
Kúráiról 71 Jebye, 77
Idétlen Jzüldsröl 7$ Láb, vagy más’ tag' el- 
Idétlen Jzilletett gyér- eséséről. Lásd, refz-

~ mekről 7$ kötésről. H8
Ingó fogról 76 Lábról, melly táros és
íny fájásról 76 fakadékos. Lásd tar \
ínynek, melly fog-hús- ról.

mák-is neveztetik , Lábnakfugorodásáról.
. nyavalyáiról . 76 Lásd fugorodás. 12$

■ ' Láb, '



X

I

1

!
(xf
f

■MŰT A ..T Ö

Levél. !
-Eítö, vagy kéz figaró- 

diísról 2>7
Lábfzáron való daga

dtáéról, melly ütésben 
efik, és ki-febefedik. 87 

Lélekzetet ha nehezen 
vefzel 87

Láb • tagadásról 88
Lepnek, és májnak nya

valyáiról Lásd Máj 
dagadásról. 90

Magról, melly a' férfi 
teftben meg - fzorül, 
és mint a’ fövény kí
nokat fzerez 89

Mag, vagy ondó -fo
lyásról 90

Máj-dagadásról, 90
Máf hévségről, 91
Melancholiáról 91
Mely-fájásról gg
Melyben - lévő sülyröl 

nyál ellen 94
Melyben - lévő akár- 

melly nyavalyákról, 
és fogyatkozásokról 94

Mely rekedésröl, vagy 
fulladásról, 94

Méreg ellen , 95
Mérges ételről, vagy 
' italról, melly fokáig 

cd gyomorba hever,és 
férgeket nevel 97

Mérges harapásról 97
Nátháról 98
Nyavalya törésről 99
Nyavalya-törás ellen wjj

• TÁBLA.
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Nyelvnek békájáról, és 
egyéb tagadásáról 101

Nyelved ha ki-febefe- 
dik, vagy fiiképpen a’ 
forró- betegségben 
meg - dagad, és meg
feketedik jÉOíj

Nyelv- tsap' le -esésé
ről 102

Nyélv-tsap'le eséséről, 
és meg tagadásáról. 
Lásd a’ fellyebb valót.

Nyílallás ellen 103
Nyílallásról 103
Nyomásról, melly al

vásban történik 104
Okádásról, mellyet o- 

koz a’tsömör 104
Óldal-fáfásról 105
Óldal-fájásról, vagy 

óldal’sértésröl 105
Oldal nyílallásról 105
Orbántzról, mellyetfz,

Antal tüzének-is
hívnak , 107

Orrban-való sülyröl lop
Orrnak vére fojyásá-

TÓI ■ I0p ,
Orr vér-fylyás ellen. 109
Ortza-dagadásról. 109 
Ortzán - való vorefség- 

ről, vagy fakadók
ról 109

Pejtisröl 110
Pefiis ellen 115
Pokol varról ríj

Pa-
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Levél*
Pokol-varról, vagy po

kol fzökésröl j
Ptrüfzentésröl 11(5
Purgátzíóról, melly.

alól tifztít 1j6
Rágásról. ng
Rekedésröl Hg
Repedéséről a' kezek

nek,vagy lábaknak lig 
Repedésérőlfzájnak, és 

tsets-bimbónak r - ■
Refzketésr&l, kéz, láb, 

vagy egyéb tag el
eséséről tig

Rohkanásról. Lásd e- 
sésröl. 18

Rothadásról 120
Rothadt ínyről*  Lásd.

ínyről. 76
Rothadásáról a’^tefnek 

és abban lévő rák
ellen 120

RÜhröl 12®
Rüh ellen 121
Rühös fejtről is«
Sárgaságról
Sciáticáról 1 ®4
Sebről 125
Sebből folyó vérnek 

meg-állításáról , 115
Sebnek gyógyításáróh^g
Sebről, mellyben lyu

kak vannak
Sebekről, mellyek bel

sők ia6
Sebekről,mellyek féké- nek 148

lyefek : 526 . Sze*

Levél.
• Sebekről, mellyek fo
nó képpen újjak. 

Sérvéiről 
Söntőrögröl 
Sugorodásról 
Süketségről, és 

hallásról

• 126 
126 
187 
I2g 

nehéz 
129 

Súlyról, melly a’ vég- 
•' hurkában vagyon 130 
Súlyról 133

118 Sítlynek gyógyításá-
ról 134

Szájnak büdöfségéről 134 
Száj fájásról - 134 
Száj’ rothadásról 135 
Szakadásról Í35
Száradásról 135
Száradt tejiröl, vagy 

tagokról Lásd teli
nek, és tagok’fsára- 
dásáról- 150

Száraz betegségről, 
vagy Pthyfisröl 13 y

Száraz betegségről.. 136 
Szár- tsont’ törés

ről B37
Szédülésről *37
Szél ütésről
Szemfájásról 138
Szem-fogyatkozásról, 140 
Szemkö'nyvezésről, 140 
Szemnek hőségéről- 140 
Szemedbe ha por, vagy 

más gaz éjik 140
Szemeid ha könyvez-
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Szemen-való árpáról. 141
Szemen - való termés

ről, főképpen .való 
himlözés idején. 141

Szemenvuló vérről, és 
verfségröl 141

Szemnek verefségéröl 142 
Szem-tifztulásáról, 144 
Szemnek ütés által lett 

dagadásáról 142
Szeplöröl 142
Szeplő, vagy is ortzán

J,évö főtökről 142
Szív bádgyadásáról 142 
Szív-dobogásról 143
Szív»fájásról 143
Szív nyílallásrólfjátA

óldal nyHallóiról. 105
Szomjúságról, Lásd.

hévségröl, ' 37
Szömőltsröl. 144
Szőr féregről 144
Szülésnék kör nyúl álló

dolgairól, és ezután 
következendöknek ta- 
náts-adáfról 145

Szüléfnek fegítségéröl r48 
Szülés után, ha ö’ gyer

mek’ mőjfa, fecundb- 
na, ki nem tifztúl i4g

Tagoknak erősítéséről^^ 
Talpnak fel-töréséről,

és fájásáról, 149
Tályogról. LÁsA.dagá-

dósról. 14
Tályogról. 449

Levél* ' 
Tejnek neveléséről,hogy 

bővebben légyen 1'30 
Termésről. Lásd*  fze- 

men való term. 145 
Tenyérnek, vagy talps 

hak hideg miatt lett 
hafadozásáról 130 

Teftnek, vagy különös 
tagok’ fzáradásárólt30 

Teftnek, vagy valamelly 
tagnak el-er ötle ne- 

déséről 151
Torok dagadásról. 131
Torokfájásról íjj
Torok, fájásról, vagy 

dagadásról. 132
Torok-Gy ékről, 15 s
Toroknak, fzájnak, orr

nak belől lévő ki.f ebe- 
fedéséről. \>&^d.fzáj. 
nak fájásáról 134 

Tsontnhk töréséről 134 
Tsont törésének öfzve- 

forrafztásáról 134
TsömŐrröl 134
Tsömör ellen 
Tsuklásról 1
Tsuklás ellen 1^6
Túrról J36
Tüdő rothadásról jgg
Tüdőnek febeiröl i^g
Vad húsról 
Vágásról.
Tarról, melly az or

tzán, vagy más ré- 
/zen vagyon

Tér.



Levél.
Vér folyásár ól 159
Vár hasról jói
Vér-hányásról, vagy 

vér-pökésről 165
Vér-k eléí r^Z» L á s d. em

lőnek dagadásáról. 17
Vérnek meg - állításá

ról, melly a' vágás u- 
tán a* fékből,folyik 165

Vérpökésről 166
Vifzkotésröl 166
Vizellet? bontakozásá

TÓI ' l66
Vizelleted ha akaratod 

ellen-is folyik lóg 
. Vizellésnek fájdalmá

ról, és nehéz váltó
ról. 1^8-

' Levél.
Vízellet meg-indításó

ról 165
Vizelteiről, melly vér

rel folyik. 169
Vízelletnek fzorálásá- 

, ról. 1Ő9
Vízi- betegségről 169
Vízi betegségben-való 

fzómjíságról 169
Víz-korságról 169
Víz-kórságról, melly 

vízi - betegségnek - is 
neveztetik . 172

Némmelly különös köz 
jóknak fel jegyzési,

-rV rozs ■ virágjának 
hafznáitól, és erejé
ről. , ’ 178

®tía®esew




