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Az e m b e r i Teft N y a valyáinak Okairól, Féfzkcir ő l , 's azoknak Orvoslásának módgyáról való

T R A CT A.

Mellyet mind éló Tudós Ta-

nítóinak fzájokból, mind a' Régieknek
tudós Iráfokból,'s mind pedig maga fok
Betegek kóröl való Tapafz'taláíiból furomáfon Mzve-fzedett, és (ok ögye-fogyott Szegényeknek haíznokra, mennyire lehetett,
értclmefen '$ világofon Magyar nyelven kiadott:

PAPAI
PARIZ
M. D. Helvétiábanazon

FERENCZ
Facultásban Hi-

tes Aje/for\ az Enyedi CoÜegiumban egyik Taniúr*, \
• Mojtanpedig ujabban,
az Auaor Fia*
PAPAI
PJRIZ
ANDRAS
M . D . Jnfpeólioja , V nímtlly helyeken
tett igazítása alatt, fokaknak várdiokra , Világra botsát tátott^ -

KOLOSVARATT

Acad. Bet&kkcl J74^7E(aw^y /

E L Ő L - j A R O BESZFD.
Termélzet titkp.it tanuló Olvafo ,
kozbe-ve-
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AUmint-hogjminden

te'és tdcitov* való kapdos a s nélkjtl
tenhezkjtU f°-) a nodni egyedül, ott ytC
1
hol a retdes efzkpz,
mfogyatkozik^,
ts a' nyavalya fiokdtUn , /f az Ijtenneí^ rend-ktvUl
való ojlora ; ( minémtl vala a' Dávid idcjebeit Peftis ; e's az Abimélt^ Házában ,
iVir* elragadtatása miatt, ama' minden méhnek be'iároltatafa 9-s
hogy fem nem fogadhatna fenkj méhében , ypaw
már azilott fogadott volt, «<« félhetne:)
úgy vi• zony ellenben mind Ifién
kísértőnél'í
vcfxjcdelme'nek^akarva való okának^ méltán wc*abattyul»
,
^ ti.' f-l évén , hogy az Ifiét egyedül elégséges leven minden nyavalyáiba^ gyógyítására ,
efzjkotokét , mellyekre Jz,ílt
tehetne , vakmerokepen elmulatrya %
Aítg-ksll annak, éhei halni ,
bíw
Wo/;rf^cT, vizván ,
o munkaija e's jzorgtlmatofsaga nélkjil-is AZ tfen , <t'
égi-madc.rakat táplállya , és a' mcz,onfl^ lHiomit ruházza ,
vijelhet l róla. Av mondatfa regen HéíioduS,
hogy : V jó Izáicó-veió embernek , mikor Ilten-

nck/<őnyóróg, a' keze az eke fzarvfct tarttya.
Órdog tanátsa ez,: Ha Iílennek Ha vagy , erefzkedgyél-le a'Templomról, 's meg-órizciek az An-

gyalok.
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A kinek. ejz,e vagyon , ahoz való listánek megorvoslására.
Sóval orvofo Itaték^meg tsuban , garáditsot vagy lajtorját keres.
dálato/ÖK a Jérikpnal^ fós kártév'ó vize-is Elifeus
A kj tsuda tetei altal való orva/oltatáfi vár al^
által j de nem terméfz,et ellen : mint a Szakáts-is
kor , mikor kez*e kfzott vaoy keze ügyében vagyon A
az igen Jós halnal^ favat fós viz.z,cljzokta
k^-vontétVendes es Jzabados <fzkpz> 5 vetkezik, az Jflentöl mn* ni terméfzef nek, üttyan.
Ha pedig Jc' ntm vólt-is
tátott bolts rend ellen. Nevet tyúkba' Pogányokat ,
az a' viz., (a' mint némeUyek. ítéhkj ) ha>.em egyéb
a' kJk. minden ny.ivaljához kulönkjilön-való gjvgyitó
pos/jatt bhdofségével ártott 5 úgy-is terwéjzeti rendes
Jfient fzjvibtanak. - mtlly miau az, Orvofoknal^nem
ef^kpzt vott-feí a'tsuda-tételre Ehjtus\ mert ma.is
k/ólt mit mivelniek;
a' rofz vizU kutakat a' sóval fz^oktuk^ orvofolni t
4fa Királyt ha emlited : nem abban vétkezett o,
A pufztában a' kígyó-marás ellen Iflen értz, kjchogy a% Orvofokhozfolyamodott
betegségeden ; hanem gyót emeltete fel.
Tudgyuk, pedig, hogy az, értében
abban , hogy úgy ragafzkydott azokhoz, hogy azok?
terméfzeti ero-tsvagyon a'mérges marafok^ellen. A<fa~
hoz való biztában JjíenroUlftlejtkez,ett
, e'saz, Jflent
is jónak, tarttyul^ a' gy ak?r feredéft a' bélpoklofság és
nyavalyájában telly:fié?gel meg nem Iferejtc. 'tulaj*
tgyéb afféle boron el-terjedo nyavalyák^ ellen, k'valtdonitani kell a' jó Orvofnak^fokát
: lehet bizni tudókepen pedig a' vizek örvényében való mosódáfi. Ezf
mányihoz, hűségéhez , jámborságához : iIli\is az
adá pedig tanátsúl a Fróféta-is a' bélpoklos NaaHlyeiben megnyugodnimint
N így Sándor Philipmánnak.
pusbani de azoxban mvnkájánal^jó végét'sgyhmll/í ftigéból t sin ált t faflrcm , a' mir.émttt Efaias
tséc, eg\eúűl az Orvofl és orvoslájt mennyből \órmátott vala az Ez.ékiás Király mirigyére , mclly b*f%>
Xjozó bolts Ijlentöl kfll várni.
nos légyen minden egyéb kslevények>ieks's e's táiyogok:
Bizonyos dolog azy hogy az,ok_ a' kjtlsö efLkozok^,
nak, legyitására és kj-fokafztásara , ma-is fzemeinj^
we/lyek_kel ljlcn élt fokszor a tsuda.tétellel való or- kel láttyukf
voslásokban } merme'fzeti
ere]et^el nem ntunA [hriftus ama' vakon fz,uletett embert akarván
kalodtanaki d: hgalább nem-is ellenkez,tcnek.tergyógyítani, nem l^apa akármi sart elo ; hanem a*
mef^etekjfzerint a' nyavalyának, orvoslásával : egy
maga nyálával tsinála porból sart , s' azzal kenéfzóval. nem voltanal^kártévo ef^kozok, Mert azok,r»eg annak, fzemeit.
doloo } logy ennek, lelki
kai való élét uyyan-tsak. megfelelt a' jó végnek. j ha
értelme-is vólt, jelentvén ,hogy a' leik' fzemnekjvaks
fz.intén azt tlly hathatofon és k/fzen nem fegithették?
ságában nintsen jobb fzemgyógyitóir a Chrifiusfiáis , mint maga az,Ijleni tsudate'cel és ero.
jából kijövő Befzédnél.
De a^-is való dolog , hogy
Jgy terméfzeti-fk.erint-is
volt orvosló ero ama fáaz ember ék nyála igen jó a fztm»ekJok.nyavaraiban.
ban 3 mellyet Jfien Mófefnck^wtttata
aMár a vizeiAz olajjal való megkevéfe a' betegnek., (mellyrU
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étz. Ifién negyven értendőkig Mannával
tartotta
tmlekez.et vagyon St>. Marknál a VI. //
Ja
pnfztaban
a
Si
dókat
$
arra
nezve
mm
kfü
ma felnal HZ, V. Refz.be n;
vagyon , hogy fellyebb-ts
adnunk^a'
fzántajon
*s
vetefen.
mtg-gondollya az, ,
mutat terméjzett erejénél:
rf'
Hogy pedig az Orvos Dotlorok^ némelly nyavalyáila/jat^terméfaeti fok.ha/z»át,
azokban a'bet égik,b<n nem rekejztheti-kj ennek^is tefti gyógyító batha* ' nak^meg:yógyitás*ban elo nem mehetnek,, *•( ki {em
tanúlhattyak^a nyavalya mivoltát; abbót-is nem kitoftágát,
A e m hozhatni bez.z,eg é rtndbe és karba
vetkezik.
» hogy egy nyavalya.is nem válna gyómar a* Sz. Péter árnyékát és a Sz. l Jal keftokfnocAmaz
gyítható y terméjzotbol vott efz,koz,5k^ke/.
jér • mtllyeknek*is hajznat topafzt alt amabban azihofz-Czas
vér-folyásban
való
afzfzonnyal
,
kit elődosen félhet egek*
%
hoz
az.
Evangehfla
,
femmit
nem
teheténe^azOrElég az, , hogy mikor Jften a tsuda-tétellel való
gjc'jryiráfokban a' kulsb te fii dolgokat lymboíuaW vagy vofok. \ mert lfiennek.titkps gondviféle'sébol , ama
nagy Orvofra bízatott vala annak,orvoslaja : mind
jelentő iecyUl néha felvőtte , megbizonyította
azzal,
ak^or pedig , mind ma , a' terméjz,et rendin-is orhogy a rend fz,erint való gyógyítójukban a' termé,
an
Hanem , az Hlyen példák^
fzeti-öl vott efzskfiM.k**k.
*.al inkább vagyon helyt. vofalható nyavalya ez.
tsak_
afra
tanítanak,
hogy
fce'lefebhen kjterjedett az,
AJert mofi mar meg-fz.hnvén a gyógyttasbéli aján.
ember
nyavalyáfsága
,
mint
az Orvostudomány
a \
de\, mellyel az Ek$J'ft*"*k kezdetit Ifién e'kefgeti
és
hogy
az,
Orvofol^az,
h
>nu»kájokban
nem
t
sálbavala , és a mt Ilyet maga-is Jakab slpofiol elmulattatlahok. i hanem minden o faradozáfoknak
hathf
ni tilt vala , meg'fzUnvén mar a' mi id'onkben a'
tofiága Ifientol bíránk., hogy az, o rn n n ka] * k»al^gy linyelvek, tudásának. és prófétálásnak, ajándékával emait s ét magoknak, ne tulajdonítsak.'- »e-is ttéllyemk
jniítt } fzhkjég , hogy valamint az idegen nyelvet
magok felli egyebet , hanem hogy ok, az, o mn*k.-munkaval tanhllyul^, és az Írás magyar az,ásbunTajókban
az, Ijlennek^és a' Terméfzttnekfzo fogadó{z,olnitoinktól épuliink^: ugy a tejli nyavalyaknak^ gyó- j
gai.
Menny-kó
Uté agyon magát picula pl üíl régen,
lyuásaban-is fádhoz, és füvekhez nyálljunk,.
hogy
az,
ofzerenfsés
orvoslaftért ifienitifztélettel
enDe ha fz.intén ifién a' tsuda tétellel való gyógyitá- !
gedte magat illetni.
Ama bolond McnecratC?-"
fokban a' nyavalyákkal ellenkező efzkoz.okk^l élt vól.
( kj Siracujai Orvos vala , és minden beteget inna-is , mmgcmakarvan
, hogy efz.koz.lk nélkül nem
gyen gyógyít vala , nem kjvánván egyéb bért azok?
fzttbolkod'^
midőn valamit miivel , és hogy mind
tói, a kjket meg-gógyitott , hanem hogy otet ifmér
élhet azokkal , mind n.tlek. nélkjtl el-is lehet : de H- ne
'k. Jupiter lílennck, és Uroknak.:) jele fen jár a egygyan i.em költekeznék, abböl 9 hogy mi ma azefz,kpfzer
Filep Királlyal i mert mi dón ez királyi vendég' tzoket megvetvén tsak, ts*da tét eltol és lflennekjendséget
k/fzittetne.
Mcnecratcí\-is elhivatá. és fzákivui való hatalmától vágjunk*
A minthogy ,
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nem gyógyi" tott-meg az cn népem Leánya .
mára a* több vendégektől khlon ajztalt técete az
bédlo palotában , mellyre r.em foganai^fernmt Maga
éielt SÍ,.
j Lukats Orvos volt. Ugyan Sz. Lukátsnáí
a
X.Réfzben,
a'Jcbes Samaritánus példájánnl^alkflhanem tsak.tomjéncrzö ét jó tllat-: éleire való Jíerjza- j
matofs
ágiv*J
iratik-le ama borból és fa-olajból áUófeh
mok^valának. rajta , 's ahoz tilteté egyedUl. Megyógyító
orv
ofs
ág
me Uyet, ma-is Chrifius ir én tahinak*
necrátts eJcjzör igen orUl vala é »*gy tij^tefség-té- •
-Chrifius
a
maga példájára hoz.za-elö amaz, ,
telnek,: de midin látná , hogy a' több vendégel^vi. f
abban azidöben-is fenn-forgómongan ennének.'* innának.*i Király afrjalanal y•smberekj^ájaban
óa
em- : Orvos , gyógyítsd-meg ttinsgaüat! Ne m y
jó illatok, kokott meg-éhezvén megyeií nté magatdáfi
mintha az lehetetlen vcl.;4 , hogy valaki magának^
bernchjenni Így jatfziottaték^neg a' Királytólkc} mert mir.d maga tefte áfását és hajlanfegitsen
uély bolondsága.
a
, mind pedig illeuKo or vofságokkfl
dóságait
tudhattya
Afeg-tsallya^magokat, a' kJk ^ mondgyák ,hogy
hajználhat
maganakj.
ha pedig maga magát , 's ma•
XSak.az egy Syrách Könyvében vagyon a" tejli orvosjavát elmulattya , 's máfsal jól tévén magát
lásról való parantsolat ; mert Chrijtus Urunkéis gaaz,t
fzánrfztándc'kkal
V rendeletien életével clronttya , a
mondgya, hogy : A'betegek ízűk'Mkódnek Orvos
nem
az'Orvojitudomány
fogyatkosuáfa.
Noha meg*
nélkül. Aíaga- isfz fin ff len betegeket gyógyított,
efk. a*.~is , hogy-értelmes és hafancs lehet az, Orvos
/oM$» 4* emberek, kokott élt. A LXXXVIIl.
más beteo körhl, eh maga aránt nem elég tanátsfent
Sói tárban Dávid a' holtakat ellenkező értelemmel
Jegéd ; hanem 5 -is más véle valód ajkalkodáfa nélgyógyítóknak , Rephainu>£»4^ (az>~az , magokkal
Dávid Prófétához , mikor
jóUt ehetetleneknek) htja ; feltévén azzal-is 47, kül
r/3^ fahkelkidik.vakpskodne\ bUnében , r/iás Próféta , a NÁtkán
orvosláfnak. hafznát. jMe/ri , II Könyv*
, ki fzjemeit meg-nyiffa.
kjildete'k
XXI. tojk. Hlyen Törvényt ád-kj ,
• A' kimáft
•
ba
nyomna
itt valamit, hogy el-vagyon minEz,
meg-febelit,tartozik annak rreg-gyógykkfárakól- |
élet
énei^
bizonyos vége és tz,e'llya hataroz
den
ember
tséget adni. Jófef felöl-ts az,t írja ugyan Alófes , I.
va
1 , mellyet fem meg nem elöz , fem által nem hag.
néki Udvari Orvos Dcttori vólJCo»j. L.
Be ha meg-gondollyuk,, fz,intén ez, az, inditó okartanak.i ' s azokkal rakat á-meg , **
ra , hogy valameddigfzabados utakon lehet, ne hadfzerint , <ír4£4 fztrfzamokjtal a' Jákob hóltt gyuk.
tejlét.betegség linkben magunkat ; mert ntm arai ,
Salamon fekfze'p Könyveket irt vala az orvofi dolgokhanem fzám-adó öriz,öi vagyunk.világi élet linknek.
tól. ^4z,.is tejlen e' matekban valamit , »»*• Es igy mivel nem tudgyuk.nyavalyánknak.kjmcnete3
némitfz,óláfnak.formájával
ét Jé, érni ás a' VIII.
lit fojfi~életre léfz,en-é vagy halálra \ tif7.thnk.er, \ hogj
, pirongatván a népet r- Nintsen-é Balfamum t > biz,ontalanságban clkövefstink.mindcnt , valamit
ólai Giloáaban ? Nintsen-é ott Orvos ? Miért
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élet uni^meg-marafiztas ara ilienAonek^és fzabadofnaf^
itélhni^ lenni. Ktmenctclit bízván az, életünkkel bíró 's e'letHnk^fzabados Uranak^gondvi/elésó e , áldására.
Ezek, a* gondolatok,vi[eltenek^engeviet , és inditottanak, arra , hogy rendjzermt való dolgaim kozott é Könyvet iriam , tudtomra e' maien'arólvaló lras a' mi nyelvünkön nem lévén.
Aem akartam
ELSö
K ö N 7 V.
én itt az, ebben Tudofik»*k értelmeket meg fogni ,
x
nem-is azoknak, irom \ hamm a' hazi tselédts Cjazdaknak_ s Gaz,daJzf%onjok nuk j e'.< az, igye-fogyott
EL s ó
RESZ
Szegényeknek , kj^eb^nin/ e» mindenkor kezéig leA Fő - fájáfr'oL
gyében értelmes Orvos j kivált képen fi lukon , a' hol
Kú.
Fö-fajainak egynehány ne*
hamarébb talal fegédet a' beteg barom, mint a' belomb
niei
vannak; mert az vagy be só>
teg ember. E' Kónyvbcl pedig fzítkj égéhez képefi
ségei ^ ^ ^ l ' v a gy líiilsó : vagy cgéfzen fogjaolvashat; vagy ha maga nem tud, olvafai hat máfi
%
cl a'fejet, vagy tsak egyrélzét. Es ifmét 3vagy
fal nyavalya\aról a beteg, E' fik. kU^mbkulombfé.
nyilaltattya
a' fejet; \ agy nehéz miatta a'fó >
le orvofságok_kozzUl , ha egyiket nem, megfzer tz*
mintha
tereh
fekímnékreá; vagy fefzíti; vagy
heti a' mafikar } ha maga házánál nem , felta- j
ugyan
fel-vér
a' fájdalom, és dobog, mint a*
lallya másénál \ ha egytől nem , ofzve fzerezheti
Piihu
tobbtbl; Nem-ts igazitok, mind Patikára , hanem
nagy réfz.é*t házunknál feltalálható fzereket igfe- > FÉSZKEI \ A' belsó ésmélly Fó-fajaínak
keztem a Szegények^-iekkedv ékért elo-fzámlálni. Ad- féfzke vagyon az agyvelőt bétakraó hártya*
gya Ifién , hogy e' Munka fzolgállyon és hafznállyon ban , mellycc agy-kérnak-is hinak; (mert
az én tólem feltott Jzent végre, Ifi ennek^dit s őségé- ugyan is az agyveló maga , minthogy érzénélkül való, nem fáj foha) ez ilyen
re , fo k^kfférve fit n nyogo elhagy attatott letegeknekjvi- kenység
i
fajdalom
a'fzem gyökerére nyilallik. A' kűlgafztalá/okra ; AMEN.
, írtam FT. ENYEDEN. Sz. Jak. Hav.
24. napján. i6$7» íiralmas Efztendóben.
PAPAI PARIZ FERINCZ.

AZ O R V O S L Á S
MFSTERSEGERóL

A Fónek Nyavalyáiról.

só Fó-Pajás embernek a' feje bórit járja; és ha
tsak mozgattyákis a' haját, mindjárt inkább
fáj; sót nemis tapogathatni.
0KA1-. A' Fónek nyilalló fajdalma akkorá k , mikor vagy a' vérben való epe fár; vagy
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y
pedig a' gyomorból felgőzőlő párák az agv- s a fejét ruhával béborítván , annak párajavai párollyák mindennap egynéhányfzor.
kére érdeklik és rágják- A' cerehnek érzéfc
Iímét: Szóló-venyikét égeííeneH-meg, annak
a'fóben attól vagyon,'s akkor,mikor a' pbleghamvábóltsinállyanak jó párlúgot,azzal moimás hideg nedveíség az agy velőt eláraíztsák
gyakorta a' féjét. Ha hévféugel vagyon;
tya. A' fefzités leginkább vagyon a' megrejobb
léfzen a1 Kápofzia torsának a" bamvabol
kedettflatusoV.tb\> vagy párából lőtt fzelek„ . . i
tói. A'dobogó fajdalom,az élő erekben vagy tlináltt lúff.
v
Ha a' belső Fő-fájás forrosaggal vagyon;
armiákban, a bőség miatc megtolyúltt igen
Katáng-kórót, vagy Ba/aróía-tóvet, vagy ézapvmeleg vértól.
ra-fúvet, a' mellyiket hamarébb kaphatod>
JÜLEIés yELEKJTESEIik^bhyis, magameg-.
rontsd-mfeg jól,és kőfd-bé Véle.
jelenti magát. A' jelentéjei pedig fok-félék.
Ha eeyfzérsmiftd n e m i s alható! ; Egy-keA' kölső Fő-fájás nem olly vefzedelmes.
A'bels6,a' hirtelen fogó forró-Hicleglésben, vés Salátát, vagy Mákot,f jobb fejér, ) vagy
gyakrabban bolond-Hagymázt jelent. Ha nagy Eb-Pzólót törj v a l a m e l l y i k k e l a z o k k ó z z u l ölzbetcgíégben hirtelen nagy Fő-fájás támad, 's Ve; 's úgy kőfd-bé a' téjéz , hogy mind hommeg olly hirtelen minden ok nélkól megfzö- lokát 's' mind Vakfzemei t e l l e p j é .
Vaey így: Refzely Almát, Tyukmony-jzikivel
nik, igen vefzedelmes dolog Ha minden forróság nélkfil valakinek feje fokáig fáj, föle zúg és lágy Sóval tŐrd őfzve , Sáfrányod meg, ru^
és tseng, halláfa nehezül tagai lankadnak; az hára kenvén kőfd-bé véle a fejét.
"
Legjobb
a
főfájásban
a'
vad
fzolo
virága,
a'Gutta őtéílól féllyen, és az ellen való Orvofságokkal jó idején éllyen. Ha a'forró nya-. akar nyer fen, akar afzfzún, Főzd meg Etzetben,
valyában. a1 hánkódás miatt Fófájás követ- tőrd*megftaftrom formán >rakd rühara, kőid/» .
.4
kezik ; vagy az órra vére folyáfa, vagy pedig bé véle.
Vagy:
Nyers
Szapora-füvét
tórj-meg
/avahányás következik utánna.
ORrOSSslGsU : Ha kölső a' fajdalom , tfak nyu Kováfz/zal, 's ha ka'phatfz egy kevésRopárláíTalis eleit vehetni illyen módon : Ma]o- sa ollajjal, vagy Rósa-vÍzzel őfzve, kőid ttaSíátiát y » agy Bétónicat,mellyet Seb fűnek.hínak,trom forn án a'fejére.
.
:
vagy Székjuvet, vagy Köményt, vagy Spikinár- Ha nagy hévséggel a' Főfájás: Nyers Ruta
doti vagy mindenikből.vagy a'mellyiketkőzzu- Uvtlet, refzéltt Retket,lágy Sót,favanyu Ko-vafzt,
lök hirtelen kaphatni, egy-egy kevefet főzze- erős Etzetet, törj erőfen őfzve, mint a pépet,
nek megIZtzetbeti, hév új téglára tíbrgafsák. ruhára kenvén a' talpait kófdbé vele ; igen
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hafznofan fzijja alá-felé. Ha megízkrad rajta, fzivódgyék, mofni kell gyakorta a' fejét fájmindjárt újítsad
laló embernek lábait, illyen láb-vizzel: fejérN ind ezek mellett igen jó léfzen elsőben- Mákot, fej ér-Fíiz leveleit és Salátát, íözzenekis valami fárt íeiy&l hánytató Orvofskggal meg Vízben,'s azzal mofsák. Télben, jó a'
(voviitortummal} élni, ahoz értó emberrel lúzfaé s Kápojzta tor fa hamvából tíináltt parkéfaittetvén.
hígban-is mofni. Vagy gyenge
ágakat
A' homlok eret-is meg-vágacni igen hafz- roncsanak-meg, főzzenek láb-vizet vele.
nos a' íorrófágban. Ifmét: Hojagocis annak
A'molás utan,refzelly fekete-Retket, sóval,Emódgya fzerint a' lágyán vagy egyébútt fzí- tzettel gyúrd őfzve, 's kófd-bé a' talpait véle.
tatni. A Kőppőlyőzésis azon végekre jól fegit.
Mikor annak ideje, ezis jó: A' Szóló gyenge
Ha ugyan félvér a' fájdalom és dobog , 's fáját megtörvén , Lvét kifatsarván , azzal Árnagy a forróság, ha lehet mindjárt eret kell pa lifztból gyúrjanak lágy pogátsát, 's kóisék
vágatni, vagy Mediát,' vagy Cephalicát, vagya fájdalmas réfzre.
a' homlokán ; hogy a megtolyúltt vér fzaHa nehéz a' fó a' fájás miá , mintha valami
badúllyon; '
• .-,
terhet hordozna benne , akkor nem kell biHa a' fá daloin valamennyire ízunik; Vomi-• vesíteni,hanem melegíteni inkább; mert az natóriummal élhet ; ackiig nem ; mert az erői* ' gyobbára a' hide pb íegm ás nedvefségektöl vatetésben el-ízenvednetetlen lájdalom követ- gyon. Hafonlóképen ha a fzél jár,a és feízíti.
keznék , \ agy ér fzakadna, vagy a' ízem hoJó itt: Gyanta olajjal orra allyát, vak-fzemály o födnék- meg
meit, és feje lágyát gyakorta kenni, jó a' SpiIfmétsEb-fzóló iek,Fitl füneK, és Difzné-tőkkinírdis. Ifmét: Gyanta porral gyakran a fenek. levésel, akár külön kölőn a'mellyiket kap--jét ííiftölni.
hatni, vagy mindenikből egy réfzt vévén, 's
Baratzk ma^ot tőrj-meg télben , Szapora fn
öfzve elegyítvén , mofni kell a' homlokát , vizzel erefzd fel, fe,et köfd.bé véle Nyárban
vak-fzemeit, fellyöl fejér-Fűznek leveleit kötrontsd meg a' baratzk leveleit, meg annyi $zavén reá Kitsíny gyermeknek tsák Utifú
pora-fu leveleivel együtt, főzd meg rJio\ban i
gyökerét kőfd a' nyakába, az-is hafznál.
kófcf-bé a' fejét véle.
Jó ezen hafzonra a' fájdalmas réfzt akar
Egy edényben, Szaporafu vizet SpiritusviPópioi.-.mal, akar fejér-Inal, a' hévség oltására
.
mo/;Wfavanyíts^iak-meg,
egy-egy kalánnal
békótni.
igyék-meg belőle gyakorta
Ugyan ezen okon, hogy a' hévség alá felé
Kitsínv svermeknek ha a feje nehéz, mel-
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A FÓ-fzédelgéJrSl
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FESZ KEI: F.' nyavalya azért ritkán vagyon
lyec megefmérhetni a' fzemc tíipázásából ,
igen , a gyomor egélségtelensége néikül ;
tsak a'meleg ruhával való dórgólésis hafznál.
Iímét: Kólefl ésaproSót, melegíts jól őfzve mert ugyanis nem tagadhatni hogy az agyvelőben magábanis a' pblegmás nedvefsé-^ekból
egy ferpenyőben,m elegen tedd egy ruha fatskóba,kófd az illyen Fó-íájó ember fejére, gya- teremhetnek fzédelgéít fzerzó gózólgéfek ;
korta újítván ha meghál.
de ez ritkább dolog.
Az illyen Fő fájás ban3az ér-vágás nem igen
OK^J : E' nyavalyának külső okai mind
fzükséges. Jobb valami phlegma tifztitó fur- azok, valamellyek a'gyomrot erőtlenithetik,
gatiovaly vagy vomitoriummal, vagy valami la• és abban fok nyers eméfztetlcn nedvefségexáló[acuhtft Borba tévén , arról innya; mel-ket gyűjthetnek. Hlyen a' fok rendeletlen étel, ital, dobzódás; kiváltképen az éjjeli, a
lyet ahoz értők meg-kéfzítenek.
^ Etrújzkóltetó por,okkal a' nedvefség fziváfra a'mikor egyéb-arántis az A'ér mind hidegebb,
jó illvenkor élni, Mindennap egy egy momind vaftagabb : a nehéz eméfztó, fzélet tíigyorónyi Terjéket bevenni.
náló nyers ételek, ugyminr, a' Gyümóltsők,
Ifmét : Indiai Tárkony gyökeret, mellyet Py.» Répa, Retek,Hagymák, 's egyéb minden vasrethrumnak hínak, vagy nálunk termének gyó- tag, és a'gyomorban fokáig heverő ételek.
kerét rágja gyakorta, a' bó ned^efséget iger\ Néha ugyan esésből, ütésből,egyébbólis megefik; de ez nem tzélomra való.
fzijja , és a' bó nyál folyáíTal kevesíti.
JELEI: Jeleit e' nyavalyának nem kell
I L R E S Z.
fzámlálni;
maga jel magának : hanem inkább
Ay Fő-f&édelgéJrőL
Okainak és Féfzkeinek jeleire kell vigyázni.
fc Fó-ízédelgés. efik abból gyakrabban, miiHa magában az agyvelőben a' Féfzke; a'
koron a' gyepge gyomorbol a1* fok gózók fzédelgés mellet ott vagyon a' Fő-lá ás, főnek
géfek, néha ugyan fzéllel vagy ízellóvel ófznehézsége, fzemnek homályofsága, fülzúgás,
ve-elegyedett párák azagyvelóbe feltakarodnehezen-hallás , és többek effélék; azonban
nak; és ott azokat ^;W/«/okat, mellyek álmeglehet,hogy affelól ugyan jól eméfzfzen
tal érzünk, moígunk, magokkal óízve-kevea' gyomor. Mind ezek pedig az agyvelőben
ri.k, és az agyvelőnek rejtekeiben vagy kavagy a' vérnek, vagy bilífnek , vagy pblegmámaráiban együtt kerengenék. Innen vagyon,
nak , vagy fekete farnak bőségétől efnek j
hogy ollyankor a' fzemünkkelis nem látunk emellyek kőzzül kit-kit az ó tulajdon Jele kigyenefen j hanem minden forogni látfzik
mutat.
,
előttünk.
- fESZA4
^ a
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I. K O N Y V.
Ha a' gyomortól vagyon, és egyéb alsóTéfzektől, úgymint léptől, májtól,az Afzonyok*
ban a'nádrának bontakozásától 's megvefzésétől, azis a' reá vigyázás által kitetfzik , az
Orvofságotis a' nyav alyának Féízkéhez és eredetihez kell alkalmaztatni.
JELENTESEI: A' mi a'Jelentéfeket illeti:
Ha a' fzédölés nem régi, és ritkán jó az emberre i nem ollv vefzedelmes, és kőnyebben
orv oíoiható , mint ha régi és fzőntelen való.
Ifmét: Nehezebben gyógyul, ha a' Véne-,
ken és a' hideg pbiigmás nedvefségtól efik ,
mint fem ha az ifjabbakon, és a bó vértól.
Haa'fzédólés ahyira vagyó: hogyaz embert
megtántoríttva,és upyan a fóldhózis £iti;keve.
febb íelóle a* reménség; mert hamar Kórság
következ k, vagy pedig Guttafités belőle.
0RVOSSslGsiJ: Ha a'vérnek bőségét véfzi
ember cfze'be; mindjárt elsőbenis vágaílon
erer. Azután végyen Turgatiét bé , melly
jobb léfzen fatskó formában ha kéfzítik, 's
arról i!zik vagy egy hétig a' fő fzédelgő cm,
ber; ugy hogy az , mind a rofz ned\efségeket tiíztítsa,mind pedig az agyvelőt erősítse.
mellett fegitse az agyvelő tifztítását,
ptrú/zkóltetó porokat fzíván-fel; vagy pedig
még iobbj ha ptr öízfzentés nélkül tif'ztíttya ;
mivel az agyvelőnek nem hafznál ollyankor
a' rázódás: Refzellycnek azért vercs-Tzéklát,
fátsárják ki a' levét, abba tegyenek Majoránát %
fózzék^meg, és azután fzfirjék megja'beteg
vegye

W Tó fzédelgéjr ÓL
9
vegye teli a* fzáját tifzta tizzel, 's abból a'
Tzéklalévból fzíjjon-fel az ortába; ez minden
erőltetés nélkül a'rofz r edvefségeket bővőn
tifztíttya, igy tselekedvén gyakorta.
Hó'agotis a' nyaka vápájában, vagy a' fúie
tövén fzítatni , annak meftersége fzerint, a'
hofzfzas fzédelgésben, igen haíznos.
L^e minthogy e' nyavalya kivaltképen jó
Wiceta által ízokott gyógyulni, arra kell igen
fzorgalmatofon vigyázni.
Azért íem étel, fem ital, fem álom felettébb
ne légyen. Ha lehet az étel ollyan légyen ,
melly keménysége miatt fokáig a' gyenge
gyomorban ne heverjen ; hogy ott föflőlőgvén s gőzölögvén a' fzédelgélnek matériát ne
adgyon.
Szerezz e' végre Cubium magot, mellyet a*
Patikában Cubcbének hínak, hatot vagy hetet
tőr/.meg benne, jó erós 'Bort egy kevefettőltfr
reá melegen, és idd-meg éjomra : azután
mindjárt vagy két egéfz magot rágj-meg utánna, 's fogd bé ízádat, orrodat, mincj/árt utánna, a' m ; g álhatód ; hadd járja el az ereje a'
fejeder. így tégy egy darabig minden reggel.
Avagy : Zöld Pápajuvet megaízaIván tőrjmeg aprón, 's minden regeel egy kés hegyin
egy kalán meleg Borban végy-be bélőle.
Avagy: Piríts Kenyeret, öntŐ7d-.meg azt jó
Borra', híntsd-meg vagy Cubiomnak, vagy Coriandrómnak, vagy vad Köménynek, vagy Szeietsen-dió virágnak a'porával, 's ugy edd-meg
Aí
éjomra
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í i T ~ T T É S Z.
éjomra, mint hogy ezek a' porok z nyavalyá- *
ban legjobbak.
A*Refeketegejségről ís a kéz, láb,nyelv, 's
Sót ugyan e' nyavalyában felcflókóm nélkül,
egyéb tag Eleséséről.
ha tsak két vagy három falat léfzenis az, nem
fff%-A'
Reízketegefség vagyon vagy egy
jó lenni ; mert az üres gyenge gyomorban
kei 1 réfzben , úgymint vagy Fóben , vagy
mindjárt meg keferednek a' nedvefségek, éi
kézben ; vagv pedig tóbbekben egyízer 's
keferü's rágó gózólgéíeket botsátanak fel az mind. Ennek oka, a tagnak erőtelensege ,
agyvelóre.
az erőtlenségnek pedig oka, az erót ado Spiigyék fzüntelen Sálijáról, vagy Betonicáró!\ ritufoknak, mellyek a' vérnek lelkei, a vérvagy pedig ízüretkor ezekkel tsináltt Bort, ha ben, és az által a tagokban megkevefedéfe,
tsak egy italtis , ebéd^yét 's vatsoráját vévagy legalább valami okon elrekedéfe, hogy
gezvén.
a' tagokra ne ofzolhaffanak. Mert ugyanis
Minden étele után rágjon egy kevefet a*
nem lehet egyéb ok; hanem vagy a' Spiritufellyebb ditsértt viagokb»L Vagy pedig két
fok kevelék ; vagy pedig az inak mellyek a'
vagy három Mondolával, vagyJiilt Kértvé/lyel, Spirimfoknak, tsatornái, dugúlnak-meg. ^
vagy Birs-a/mával végezze-el ételét. A' ízeOKA!: Mind ezek pedig gyakrabban a'rofz,
gény ember vegyen fómjént, éjómra 's min- hideg, nyálas vértói efnek. Noha mikor ofzden étele után egy-egy boríónyit nyellyen-el
tán annyira vagy megfogyatkoznak, vagy jz
belőle s még jobb a* Máflix.
inak megdugúláfa miatt elrekednek valamely
Minden éjeire meleg ruhával dórgóllyék a' tagtól a' Spiritufok, annak a'tagnak nem tsak
nyakától fogva a' fártsokáig minden tagaic
Refzketéfe , hanem ugyan Eleféfcis ízokotc
alá; de a' fejét nem kell dörgölni: mert a me- következni; úgy hogy azt íe fel, fc alá ne
mozdithaífa ember.
leg dórgólés a' nedvefségeket az agyvelőben
hígíttya,és azokból gózólgéít támafzc jmelly
Ezeknek kózőnségefen külsőképen azon
itt vefzedelmes.
egy-féle Okai lehetnek,úgymint a' hideg Jer,
Minden felháborodáítól, elme-búfúláftól,
a' mellyis fokára elíogyattya a' tagban a' beiharagtól,'s egyéb indúlatoskodáílól ojjaigen,
só, éltető qs mozgató meleget. Ifmét: A'
mint a túztól, nagy kárávalis az illyen ember
hidegitó vaftag eleségek, a' dobzódó réfzemagát.
ges élet: mert valamint hogy a' rendes borital ugyan újittya és eleveniti a' vérnek lelkeit vagy Spiritufokat} úgy ellenben a' mód
I I I.
nélkül
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'jf Refzhteg: és tagok Elesését óh

1*

ban , hogv azon tag el akar eíni. Ellenben
pedig, ha az elefett tagra refzketés következik, jó jel; mert a' vérnek és annak lelkeinek
a' megrekedéítől való itifzabadúlását jelenti
a' tagban.
Ha valamelly tag reízketéíe öreg korban
eíik,
többire holtig úgy marad, és vagy GutKÚLŐMBStGEl; A' tagnak Eleséfe kétkéta-ütéínek,
vagy legalább valamelly tag elepcn fzokott lenni, i Midőn a'tag nem mosésének elől-járó poílája.
zog ugyan, de érez. 2. Midőn fem nem moHa valamelly elefett tag egyfzer 's mind
zog, lem nem érez. Mert az inakis kétfélék,
fzáradni is kezd, femmi reménség nintsen anvagy a'tagok mozgatására, vagy pedig érzéfnak gyógyúláfa felöl.
re fzolgálók: néha egyik, néha máfik, néha
AJ Kólyikában való tag elesés,noha fájdalmind kettő erőtlenedik.
masabb ; de minthogy meleg nedvefségtől
Ez az Erötlenedés pedig, noha gyakrabban
a' hideg pblegmás nedveíségektől vagyon u- vagyon eredete, könnyebben gyógyúl, mint
fem ha a' bő pblegmás ncdvefség adna okot
gyan; de néha megefik a' fárga Sártólis, úgyreája. Innen , ha a'taga elefett embernek
mint példának okáért,a' Kúlyikában. Az illyen biliflol pedig vagy Sártól a' melly tag el- Hidegleléfi forrósága vagyonis,nem kell megijjedni; mivel ellenben inkább az a'hévség
akar efni , elébb rettenetes rágó fájdalmat
1
ofzlattya
és eméfzti a' pblegmás materiát.
fzenved ; nem úgy mint a pblegmától: mivel
Ha ötés \agy vágás miatt In fzakad,'s úgy
a'bilis erős,évő, és rágó ; de a pblegma nem.
eíik-el valamelly tag; nem várhatni anak gyóE'nyavalya a'Főnek nyavalyáikőzzé fzámgyúiá^át egyébfinnen , hanem a' febnek gyóláltatik; mivel gyakrabban a' Főből lefzivárgyúlásából;
noha úgyis nem mindenkor.
kozó nedveíségektől véfzen eredetet, melORVOSSJHJM:
Hogyha vérrel bövölkődik
Jyek az agyvelőből alá fzármazó apró inakat,
az
ember,
és
valami
pesgéft érez még az elvagy nevvufokat el-árafzttyák 's erőtlenítik.
JELEI és JELENTESZ: E' nvavalyák mint-efett réfzben, annál inkább mindjárt vágaíTamegaz erőtlen reízről a' Cepbalica eret: de ne
hogy terméízetekben egyeznek, úgy Jelek 4
vegyenek fok vért.mivel az ér-vágás hivesit;
benis és Jentéfekben ; meilyekben kiváltkée nyavalyában pedig melegíteni kell inkább.
pen ím ezekre kell vigyázni :
Meleg házban légyen,ki váltképen elsőben,
A' melly tag icfzketni kezd,jele gyakrabban. ,
Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
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nélkül való tompittya és elóli azonokat, IGmét : A' vén^égi hideg eiötiensé.- ; vagy néha, mint az Ötvösökben és Bányáfzokban ,
kiváltképen a' Refzketéíhek nagy okai,akéncsős és egyébb ártalmasfcéfz vott mérges
párák's gőzőlgéfek.
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bár tsak tizen-őtőd napig. Etel-béli Dicetajais kétfelől. Iímét, MuJ}ár magot zz meg Borahoz képeft légyen; fzáraz eleséggel éllyetl ban, a megfőtt magot tőrd-meg jól, mint a*
inkább, mint leveflelj fölttel inkább, mint pépet, kend egy garaíni kerek ruhára, kőid
főttel; könnyű eméfztókkel , a* hol kitelik j a nyakad kŐzepire,hadd fzijja Ott mindaddig,
két hétig nyavalyája kezdetib cn^legyen min- míg meg-vercfedik, vagy ugyan kifebeíedik:
dem étele fölt vad hús, vagy madár; legjobb a az után nyers Kápofzta levtlec fonnyafzfz-meg
vad galamb, mivel igen fzáraztó: főt tsak az a' tűznél és azzal raggaíTad míg bégyógvúl.
eró engedgye, igen hafznos gyakorta, ugyan
llmét: Tsinálly illyen kenetet, mellyel keminden ételtólis megtúrtetni magát. Hal és netted és dőrgőltefled jő erőfen az erőtlen
difznó-bús étel igen ártalmas.
tagokat, mindennap kétfzer: Végy a'Patikálíala hafonlóképen ízükön legyen : éllyertj ban t'uphorbimnot, Pyretbrumot, mindeniket
ha Ilehet , fállyas vagy ürmös 'Borral: a' Méh-egy lótot, törd meg,és fzitáld-mcg, tégy hozfer-és hafznos ; mivel ez mindenik fzáraztó zá fél lót tőrttBoríot, és lágy Sót', mind ezeket tedd £ a-olajba, melegítsd-meg, tégy egy
erejű. Nappal tellyefséggel ne alugyék.
1
belé , hogy valamennyire
Az izzadás a b6 nedvefséget melly az kevés Viafzfzatis
agyvelőt és inakat elhatotta , igen fzépen. keményítse*meg, 's ezzel a' mint mondám
kevtísíti : mellyre nézve hafznos ar gőz-fere*: keneíd Ha Eupborbiumot és Pyretbrumot nem
dőis . Egy fummában : Akarmelly tagja efsék- j kaphatfz , azok helyébe tégy tőrtt Muftár
el ha járhat, járjon a' mint járhat , és ingaffa magot, az is jó.
Igen jól fegíti a' Kő-olaj is az erőtlen tagokat,
teliét; ha nem járhat, hordoztaífa, és meleg
ruhákkal keményen dórgólteffe teftét, mert ha véle gyakorta dörgölik. Ez hafzonra való
a' Rókának, vad- Aiatskának, Borznak, Medvémind ezekis kevesítik a1 pbleginát.
Itt: pedig azt meg kell engedni, mid&n az nek hájjá; mivel ezek mind melegítő , mind
illyen tagok Elesésében,az ember ábrázattyá- . pedig erőt adó kövérségek. Jó a Laurus-olajban hirtelen meg nem véíz,és ortzája bé nem is. A' mellyiket ezek kózzöl kaphatni, mindeíik ; jele , hogy hátúi a' nyakánál a' háta- jártélhetni véle,jó melegházban meleg ruhágerentzi velein fzáll alá a' nedvefség: mikor j val mindenkor a' kenés előtt megdőrgölvén
pedig; az ábrázat elváltozik, elé-felé fíet az a' t ígokat.
Jó legközelebb a1 bázi-Rétze firjais mind a*
agyvelőből a'pblegmás matéria. Azért az Orvofságokatis a' lzerint kelletik alkalmaztatni. refzketésben,mind pedig ugyan a'tag ElesésHa hátra íiet, vettefs kőppőlyt a'nyakadra benis. Mellynek nagyobb erőt illyen formán
adhatfz:
két
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Rtfzketeg: és tagok Eleséséről.
i?
ar!liyfz ; A'jó kövét Rétiét megmellyefztvénj Ha tsaka'nyelve efik-el's egyéb tagja épp>
vefd-ki a'bélit,a'béli helyét tőltsdmeg aprón mindjárt kereííenek Muflárt; 's azt rágja's foróf/.ve-vagdaltt ' Sálijával, Major ártával és Szu- gatta fzájábaii. Jobb enhélis három négy
rok-fűvel , mellyet Szú fűnek és fekete- Gyo*
tsepp Ants-fnag olajat a'nyelvére tseppenteni
párna kis hínak,) vard-bé , hoey a'füvek ki ne mindennap kétfzer. ]ó azon formán az erós
hullyanak, vond nyársra, és fzép lattan fíifled, fekete T>erefríye Spiritufa, vagy á' mint a' kő2
minden letsepegó faját egy edénybe fzed- nép híjjá , kérfzer-vőtt Eget bora.
vénj ahoz megannyi jó erős Etzetit tölts, fqrAvagy : Végy a' Patikában egy kevés Eürald-fel mind együtt, 's azzal az Etzetesfarai phorbiumot, tőrd»meg,egy tsún fúdd a'nyelVé
jó tüz előtt kenegetted a'refzketó, vagy u- gyökerére; igen fok nyálat ízív-ki kevés idő
gyan clefet tagokatis mindennap kétfzer, há- alatt : mivel ez mindeniknél eröfebb, és igy
romfzor.
könnyebbíti a' megkötött nyelvet;
Kónnyen fzerezhető, de nagy erejű OrvofIfmét: Tsinally illyén Száj-Vizet: Pyretbrüság ezis a'gyenge tagoknak: Attanak Tsalyán• Wko/,vagy a helyén házi- Tárkony tövet, SáUyát^
gyökeret, törjék öfzve jól Szék füvei, Kömén* ICopot j főzz meg Borban 's azzal motta gya*
nyel és Sáüyával együtt, töltsék rá a' beteg körta a' fzáját, A' melegftredő-Bátyais (miembernek a maga vizelletit, azután főzzék* nemű a' Gyógyi nálunk* Váradi, Budai, 's a'
meg jól mind együtt, és jó melegen, a' mint többi) igen jól eméfzti az 6 fzárafctó erejével
elálhattya , azzal mofaíla gyakorta a'gyenge a' bő-nyálas nedveíségekhek a' tettben eU
tagokat; éjjelre pedig mártsanak ruhác meg tenyéfíéséti Vagy,a'ht)l afféle közel nintsen*
belé, és igen jó melegen teker/ék-bé a' tago- meíterséggel hellyettc illyent tíinálh^tni: B6
kat véle éjjelre , hállyon ú^zy.
Gálitz-követ, Büdös-követ ,Titn-sót és közönséIgyis meglehet: Gyanta és Szék-fű olajat, ges Sót, Vizben fózz-meg erő fenj ügy hogy a'
Róka, vad Matska és Medve-héj farral olvaízfz Fiznék harmad réíze elapadgyon, 's abban feöfzve , s azzal kennyed.
refzízfed , ugyan azon feredőt gyakorta mele*
Avagy így; Dőrgőlteíd-meg erőfen a'gyenge gítvén 's újítván.
tagokat meleg ruhával, úgy hogy ugyan megIV. R É S Z ,
vereíedgyenek, azután vagy Fenyő mag, vagy A* Kórságról, vagy riehí& - Betegsígrdí
Spikinárd, vagy Terpentina olajjal keneíd-meg.

és Nyavalya kirúntáfról.
Még jobb ha elébb Ki olajjal kenik meg 's
te?z-\>
Kórságis
, vagy Nyavalya-rontás a
úgy dörgölik, és azután ez olajakkal újobban
Főnek nyavalyái közzé lzámláltatik,
bekenik.
Hatsak ke:
B
mellyack
%
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.
mellynek Féfzke az agyvelőt betakaró hártya* i
ban van : Mert-ugyanis noha ember ef tbe
nem vélzi,de abbana Kórságos rázódásban el
sóbenisaza'hártya indúl-meg,mellv megindulván, ófzve-rázódnak 's rángatódnak minden,
mind mozgatáíra , rrind érzékenységre rendeltetett inak vagy nervufok mindennütt az
egéfz tettben ; mivelhogy ezek, mint valami
az egéfz tettre minden íélé kinyúltt kóteletsk^k ,úgy fzármaznak-ki e'hártyából vagy agykérból , 's annak matériájaból valók : ugy,
hogy az Agykér valami ótet érdeklő terhes
októl megrándulván , ezeknekis fzükségesképen megkell mozdúlniok , és kéméi yen
rángah>üniok. Innen vagyon, hogy ollyankor mirdcn érzékenysége, látáfa, halláfa,
érzéíe &c. elvéfz az embernek.
KÜLOAIBSEGE:
Ez néha az egéfz agy-kért
elfogja,'s dlyankor az egéfz tettet tón a'Kórság; néha pedig egy réízét, 's akkor tsak bizonyos tagot gyótór, vagy kezét, vagy lábát,i
vagy fzeme-héját, vagy néha épen fcltréfzét.
OKAI: Kózelebb való oka ennek e z ,
ir.ikor a' nedvefség és párák vagy bőségekkel
terhelik és fefzitik ; vagy pedig erós évó és
rágó erejekkel érdeklik az agy kért, melly
miá ennek rázódáía és ófzve-veródéle következik. 3
Azok a' nedvefséa,Qk és párak pedig, vagy
magában az agyvelőben léíznek és teremnek,
Vagy az alsó réfzekból fzármaznak, és gózólógnék

jí Kórságról és Nyavalya farontáfió'l^ ^ ip

fegnek fel-felé; úgymint a'gyomorból, a' bélekben termett gelefztákból , az Aízízonyembereknek a Nádráról, egyéb akarmelly
réízekről. Az ereknek úttyánis takarodnak
néha fel-felé mintegy hideg fzelló formában;
ugy hogy ugyan megérzi :naga az ember , s
ottan ollyankor rajta elik a' Kórság.
JELElés jfELENTESEl: Minekelőtte e'nyavalya az emberen efnék, (emmi bizonyos jelből meg nem tudhatni annak elkóvetkezéscc
egéfz bizonyofsággal. A' kire pcdi^ reá fzokik, az mind maga inkább megérzi, mind más
inkább efzébe-vefzi, mikor akar reá jóni; noha bizony gyakrabban ezekenis minden jei
lentódés nélkül tsak véletlen efik-meg.
Azt pedig meg-kell tudni, hogyha az agyi
velőben magában v a g y o n e'nyavalyának fzerzó oka,'s ottteremnek-meg ez erós nedved
ségek és párák; nintsen olly jel, mellyról efzébe vehetné az ember, hogy a' Kórság va^
lakire reá akar jóni. Ha pedig az alsó
réfzekból fzármazik , ugy-mind inkább efik
valami jele : Vagy a gyomor fzokott cllyankor íelémelyedni , vagy fzeme világa homa.
lyofodni, és néha , a'mint mondám, mintegy
hideg fzelló, ugy mendegel fel-felé a tagokon , föle tédugúl , tseng : Ha a' Nádrától j(
fzédüléíek , ájúláfok i lélegzetnek nehezen
való vétele , 's egyéb affélék fzoktak jelentódni: Ha a Gelefztától, annak tulajdon jelei, orra vifzketéfe, fzája b.ödóísége, gyomor
Bi
émel-
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emelygéfe 's dagadáfa kimutattyák.
ptrufikSltetoportis nem árt ollyankor az orráA' kiket e' nyavalya háborgat, a' Hóidnak ba fújni: A' fzájába töltsenek egy kis Arany
egv forma változására, vagy újságra ; vagy" vizet, vagy valami jó erős fekete Jserefznye vifogytára, igen reá fzokott tartani.
zet, vagy pedig két vagy három tsep Gyanta
A' meliy Kórság véle fzóletik emberrel , elajat,\a%y ha egyéb nintsen, jó erős Etzetet:
ugy hogy Szüléiis Kórságotok vóltanak, halá- Rontsanak igen hamar Rutát meg, öntözzékláig eltart rajta. Másképenis ha hufzonót efz- meg Etzettel, dőrgőllyék az orrát véle, vagy
tendós 1 óráig ki nem tifztúl belőle; azután Gyanta olajjal, vagy lenyó-n.ag olatjai, vagy
neis próbállyák.
\Anit\\jó'fzagú Vizzel. Füllőllyek meg GyanHa a' Kórságos emberre negyed-napi Hi- tával, vagy ama' kék virágú Szent LáJzlójüvédeg lelés eíik,és az fokáig tart rajta, a' Hideg- vel, mellyet Gentiana minornak hínak. Ha
lelésből kitifztúlván többire azzal együtt a' Afz'zony, 's a' méhétől vagyon, égefíenek
Kórságbőlis meggyógyul; mert a'Kórság fzer- tullat meg, 's annak büdös föííit tartsák az orző rolz nedveíséget a' hofzfzas Hideg lelés rához; legjobb a' Fogoly-madár tolla : a' fzájába Fodor-men'a vizet tölts olajával együtt, ha
az ö tüzével laífan-laíTan eleméfzti.
ORVOSSÁGA1: E' nyaval; ával való bánáf kaphatfz. Azután a' háta gerentzit alá kenkét időre való. i. Mikor már rajta vagyon : nyék-meg erőfen, Gyöngy virág, vagy Fodormenta, vagy huta, vagy Gyanta olajjal
2. Mikor felfzabadúl tőle.
A' Gyermekekből tsak a7zalis fzokfzorkiMihelyt azért a Nyavalya valakit ki akar
rontani,mindjárt helyhefztefsék \ilágos hely- állott hirtelen , a' Tabák Fujiit fútták egynére, fa lapotzkát megtekervén gyenge ruhával, 1 hány fzor a' fzájába. Jó a' Gyanta FUJI is.
mártsák-meg Gyöngy-virág vagy Rósa-vízben, A'derekas és fundamentomos orvoslás pevefsék-bé a'fogai közzé, hogy a'nyelvét vagy dig akkorra való, mikor rajta nintsen a' nyavalya- Ha véres tagos ember, vágaífon eret
ajakát meg ne féltse: A' fejét magafztallyák
jól fel: a'két inait's fzárait,pofztó fzíllel vagya': karján. Ahoz értő embertől végyen minholnapban Hold-fogytára valami phlegmi
valami keskeny ruhával jól fzorítsák-meg; ki- den
'
váltképen ha a' fellyebb említett hideg fzellóc tifzt'itó PUJ gatiót bé , vaey fiiul A, vagy egyéb
fel-felé menni érzette magában : dőrgőllyék formában, bár tsak három vagy négy holnajó erófen meleg ruhávala' farától fogva a' lá- pig. Ha olly embert nem kaphat, áííanak Bor•
bait aláfelé : bzóütsák nagy fzóval nevén, za-fának gyenge töveit, moísák-meg, főzzékowát és ujjait fzorongafsák,fót valami jó erős meg Téjben vagy Borban erófen , mindennap
C
Bl
SF
ptrrtfzHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

20

n y

v.

egy darabig egy két kalánnal igyék-meg é"
jómra a' m g erzi hogy jól mcgtifztúlt.

A Kórságról és Nyavalya kirontáfról.
2;
€gyfltt \é(zik vizét. I z illyen vizeknek itala

a'Kórság elkerülésére igen fok példákból ditsértetik.
Így még jobb tselekedni: Tafa-rófa magot
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Hogy ptdig újjobban a' roíz nedvefscgek
ineg ne gyarapodgyanak a'tettben, az utolsó
negyedben Hóld-íögytára, Saljapartüa gyöke- és Tölgy fán termő gyöngynek a levőét^ megvét, mellyet a' kóz nép mártsa gyökérnek hív, afzalván , tőrd-őfz\e apró porrá , abból egy
kés hegyin vévén, és ezek kőzzöl valamellyik
fózzenek-meg/örr-/7j vizben, 's azt igyafzomvízbe elegyítvén , igya-meg ember , kivált
Júságtólis, vagy négy holnapban igytselekedvén ; igen eméízti a' felettébb-való pblegmás Hóid fogvtán, mindennap éjomra éllyenvéle.
Szaglásképenis az agyvelőt ekképen erő.
nedveíséget, Némellyek ezen okon a' nyásítheti:
Bafa-rófa mag és Tölgy-fa gyöngy porát,
kok vápájában eauterirnnot vifelvén, a'Kórságmindeniket
négy-négy futták nyomót, szereból épen kigv/>gyúltanak«
tsen
diónak
, annak virágának , és Szegfűnek,
Ha, akar Öregnek , akar Gyermeknek e*
mindeniknek
aprón tőrtt porát, két-két íuílák
nyavalyában a'haía megfzorúlt,meg-kell legnyomót: megtórtt afzfzú Rutát és Jfcpot, minelsőbenis valami mefterséggel fzabadítani,addeniket hat-hat poltura nyomót, ólzve-cicdig tsak héjába egyéb orvoslás.
gyitvén, varrják karmafin fzín gyenge matéileitól fogva e' rettenetes nyavalyát fokié-,
riába,vifellye
nyakában és gyakorta fzagolíya.
ie orvosláfokkal próbálták megelőzni és győz-,
Az
olajok
kőzzöl
a' Gyanta olaj, de fokkal
ni fokán, mellyek kozzól a'hirefebbekben és
jobb
a*
fejér
Gyanta
olaj , ifmét a' Pu/zpáng
haíznoíabbakban egynéhányat előfzámlálok.
A'vizek kőzzöl * fekete Tseresnye viz , kiváltk pen ha mind íWrfgoyfr/ófzve-.tórvén meg«
poshafztyák, és mint a' Szilvából Spirituft vagy
Eg ttbort, kétfzer háromfzor megtifztálván
vefznek belőle, 's ebből mindennap reggel
egy-egy kalánká\ ral rnegifzik ember.
ifmét a' Gyöngyvirág , Szent György vagy
Káfa virág, Hársfa-virág és Bafa-rófa vize j

mind ezek jobb erejűek léfznek , ha Fetskt
\agy Szarka fiakat elevenen ófzve-vagdalván,
.^s a'
\
fazékban a'virág közzé vetvén,

olaj és Büdös kó o/^/legditséretefebbek: ezekből akar külön kúlőn a' mellyiket kaphatni,
akar egyaránt öfzve elegyítvén Valamellyik
oda-fef megirt vizbe , ót hat tseppet éjomra
és ellve lefektekor meginnya igen jo. Kis
gyermeknekis beadhatni egy 's két tseppet
valamellyik vizbe elegyítvén , és Nád-mézzel
megédesítvén.
és

Ifmét, illyen flattromot akar nagynzk akar
kitsinynek ragafzthatni a lágyára , nelly a
helyét megveresíti ugyan; de azonba a' karB4
tévő
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Ax Kórságaiét Nyavalya hirontáfróL i j
KÖNYV.
J e m b e r n e k adaddod , Fodormenta iízben ; de
tévő nedvefségeket igen hatalmafon fzíjja'kfc
ennélis jobb az lflen-fája vize,
felé:
lfmét: A* Nyúlnak oltóját vagy gyomrát aBcrfjt, Mvflár-m «got és Galamb-ganéjt min-,
fzald meg, tőrd-meg, egy kés hegvjn egy-egy
deniket jól porrá törvén , mindenikből végy
kevefet Bafa-rófa vízben adgv-bé napjában hákét fúlták nyomót: Bafa-rófa tövét, Tölgy-fa romfzor , e' legnagyobb erejű
gyöngyöt, La fa »ófa magot, mindeniket meg- Hlyen Orvofságok tóbbekis fzáma nélkál
afzalván és törvén, mindeniknek porából háditsértetnek; a fok kőzzöl ezek hírefebbek.
rom három, futták nyomót : Kő-ólajat, Yiafz*. De mivel e'nyavalya az apró Gyermekeken
fiat és. Szurkot a'mennyi elég léfzen, tsináld- uralkodik inkább, kik kőzzúl fokakat ugyan
öfzvea* tiV nélflaftrom formára, kenny a' ruhalálig gyötörj ezekkel való, bánáfnak readi
hába v^gy irhára belőle , mennyi a' lágyát beSZ :
fogja, s áilyon raita mind addig, míg elfzenMivel ők az Orvofság vételre alkalmatlavedheti. A' nyakárai$ ha egyízer 's mind ra-. nok, *s azonban fzoptató Dajkájok tejét kögafztafz, annál jobban rnegfzijja.
veti egéfségek, minthogy azzal kell élniek;
Ha a* Geleíztától vagyon e' nyavalya mind
a* Dajka dolgátis jó karba kell venni..
nagyban kitsinvben ; Gelefzta ellen az ide*
Azért mivel még az Annyok méhébenis rú-.
alább meg-mondandóOrvofs^gokkal kell élnií tság gyúlt a' gyomrokba, mellytöl e nyavalya
Némelly- Orvofságok vannak, mellyek noigen hamar kirentya , fzfilctéíek után őt hat
ha nem láttatnak elvenni a'nyavalyának okát,
napi-koroktól fogva's elébí?is , igy kell tsede ugyan kiváltképen va!ó titkos erővel hafzIckedni: Tifzta Nádmézet, fzép új Mondolaonálnak e' nyavalyában, minden babona nélkül*
&r//ű,/elegyítsenek-őfzve >'s a'fzájába kennycígy : Ha a Martiusban a*' féfzekből fzedlz
nek belőle a' kis Gyermeknek , hogy nyaldo.
két vagy három Hóllifiat, új fazékban kemen- gallya: ez fzépen minden erő nélkül kivifzi a'
tzében porrá égeted, és abból a porból napgyomorból,a'mi nem oda való;ha illyen olaj
jában kétfzer háromfzor vagy Borban , vagy nintsen, jó léfzen írós vajbais elegyíteni. Anvalamelly fellvebb említett Vizben bévéfzen , nál inkább ha már kitörte egyfzer a' nyavalya,
igen dicsértetik. Hasonló erejö a' vad-Kannak fzökség hogy a' hafa mindenkor tág legyen.
tójagais , ha kementzében igen meg-fzáraz-. Ha a gyomra van rofzfzúl, megefmérfzik ab|od, megtöröd, és illyen formán élfz ezzelis.
ból; ihert aluit-tejet hány-ki , 's akkorflaílAzonképen élhetfz a' Róka májávalis , ha
rommal 's kenettel a' gyomrárais gondot kell
megafzalod és törőd.. Ezeket ha AfzfzonyBf
vifelni*
embernek
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vifclni, a' fzerint mint annak helyén leírom*
A' fzoptató Dajka azért fe ételben, fe italban ne zabálódgvék : kiváltképen a' lök bortól el-kell tiltani; mert ha az igen ifzfza, lehetetlen hogy e' nyavalyát elkeríillye a' fzopó Gyermek ; mivel az ollyannak teje igen
meleg, és hamar megkeferedsk a'gyomorban,
a' honnan felfzármazó kelerú párák, az agyvelőt kefervefen érdeklik, és e' nyavalyát fiettetik. Ellyen inkább jó Serrel, ételeis légyen illendő , nappal ne hagy>yák alunni: A'
Gyermeket .pedig néha-néha fcrefzfzék 'Bor*
ban, me'lyben Caftoreumot vagy Bafa-rófa
keret főzzenek jól meg: kenegcfsék Ruta vagy

hús titkos erejével ártalmainak tartatik, e'
nyavalyára hajlandó embernek ételére \ mivel
cyakran Záfzpával fzokott élni.
6
V- R É S Z .

Ay Gutta - utéfről.

A r Gutta.íitéfnek mind eredete, terméfzete
's okai ugyan tsakazok, a' mellyeket oda-fel a' tag Elesésében elófzámláltam : Tsak
annyiban külómbőznek, hogy ez az egéfz testet, imez pedig valamellyik bizonyos rélzt
fögjVel.
E'nyavalya találván az embert, annak mind
gtómozgását, mind érzését, mind elméjét elvéfzi épen , az egy lélegzet vételen kivöl; noha
Gel?fit a olajai: Néha egy kevés Gyöngy virág azis mindenkor megbántódik, néha inkább,
vagy Hárs-fa virág vi%t adgyanak fzom úsál- néha,pedig kevésbé.
tól innya , vagy Bafa-rósábóí tsinált Julepet FÉSZKE és OKAI: E'nya alyának okagyakkennyenek a' fzájába , hogy nyalogaíla. Ke- rabban a' bő hideg nedveíség, melly az agyfzellyék-meg a"Bafa-rífa tóvét ykbC$ék gyenge
velő kamaráit és a* hát geréntz velejét épen
ruhába, tegyék a' nyakába, hogy a fzaga hatía eláraíztya. Ez pedig vagy hirtelen eíik-meg,
a' fejét.
vagy pedig későbbre ; a' mint a' nedvefség
Egy fzóval már, a' mi a Bicetátit illeti, mind vagy vékonyabb és folyóbb , vagy vaílagabb
ételben italban , nagynak kitsínynek , árt a'
és nyúlóbb r noha néha a* bő vértől s annak
mértékletlenség; kiváltképen a' réízegeskemegrekedésétőlis megeíik. Külső okai mind
dés, melly ennek a' nyavalyának merő fzúló
azok, valamellyek a hideg ne vefsé et gyűjAnnya. A' Gyermekben, kinek azon-kivölis tik, hideg ételek, hideg aer, éjjeli dobzódás,
meleg a' terméfzeti, 's gyengék az inai, mel- gyakor réfzegeskedés, kiváltképen az éjomra
lyeket a' Bor elfzárafzt anális inkább, és meg- való bor ital bizonyofon kéfzíti e'nyavalyára
erőtelen't. Minden érős , évó nedvefséget . a' teílet
gvújtő eledel ártalmas, hagyma, retek , igen
JELEI: Jele ennek a'nyavalyának a' hirtefós, etzetes és fü-fzerfzánoos étkek. A' Fúrj len és nagy horgyoöáfFal való lerogygyanás,
mcllybcn
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ereje van embernek, forró Hideg leli-el, mert
mellyben gyakorta az ábrázatis elfordúf, könyez a'Gutta-ütéfnek Mister iáját az ő forró tüzévei embernek akarattya ellen folynak, fzája
vel eméfzteni és ofzlatni kezdi, 's a'nyavaeltátódik, fzeme vagy behunyva, vagy pedig
lyát könnyíti. De ha a'Gutta ütés után igen
kinyitva marad , gyakorta ta;ték túrás : noha
izzad
, vefzedelmes ; mivel az; a'mi kevés
mikor igen nagygrádusban vagyon, néha mineró me^maradott, aztis elvéfzi.
den tajték és hortyogás néíkul el-oltya-az
ORVÖSSACJAI
: Mivel e* nyava'ya igen
embert,
nagy,hamar elvégezi az embert; azért fiettetiE' nyavalyára hajlandók azok, kik fejeknek
is a' legítséget. E nyavalyában mihelyt megnehézségét (ok időkik érzik, azonban álomra
efik,
mindjárt rázni és ingatni kell erőfen a'
igen hajlandók , fejek gya orta fzédeteg, ebeteget:
dörgő ilyék erőien kezeit, lábait, és
géfz tettekben nagy tunyaság, fzemek fénye
mindjárt jó idején a'gyengébb réízen a 'médiát
minden ok nélkül gyakran megtompul, fzevágjúk-meg, nem kell íok vért venni , tsak
mek 's ábrázattvok pufFadoz , feled kenyek
ízintén hogy a' vér jobb mozgáft veheífen maés mindenkor kedvetlenek ; s a' t.
gának; de ha ifjú erőben véres tagos az emJFELEMTESE/: E' nyavalyában mennél jobb
ber, jóiskán kivehetni a* vérben. Ha igen
a' lélegzet, annal johb a'reméntég ; ellenben
Öreg,
erőtelen, nem kell eret vágatni; hanem
pedig, valóba vékony. Néha ugyan olly kitíinállyanak jó erős évó tsapot, mellyet Suptsíny a' lélegzet, hogy ember épen hólt fzámban vagyon; akkor így probáld-meg ha cl-é: pofitoriumnukis hínak , Mézből, Szappanból,
Áloéból, és Sóból: ezeket őfzve főzvén , teTégy vizet a' mellyére egy edényben; ha a'
gyék bé a' vég-bélbe, hogy alá felé fzíjja a'
víz ingadoz , jele hogy még, ha gyenaénis,
materiát; vagy pedig jó erős czkózókböl főzvéfzen lélegzetet. Vagy tarts egy túkőrt a'
zenek
Krijlélyt, 's adgyák-bé azt: Erős ptrú/zízájához, ha lélegzetet véfzen , meg-homákóltetS
port kell fújni az orrába, a' fzájába pelyofodik a'tökőr.
dig jó erős Muflárt kennyenek: Töltsenek a*
E' nyavalyán, ha nagy mértékben vagyon,
f
fzájába
jó erős Fa-béj vizet, hogy jól melefoha femmi orvoslás erőt nem vehet. De aI
gedgyék
néki a' tette : Hevítsenek egy vas
karminémíi légyen , ha az ember fzinte kiéferpenyőt
meg, 's annak az üregit tartsák kő.
püli? belőle , (oha nem marad valamolly tagja
zel
a'
(éjéhez,
hogy hatta és pirítsa-meg jól,
félfzegség nélkül.
igy
tselekedvén
gyakorta. Némellyek aztis
E' nyavalyát hét napnál tovább nem viheti
nagy
hafzonnal
tselekedték:
a' fejét a' Guttaember; hanemha mindjárt elein 3 míg valami
ereje
átóinck
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ti
fitötnek megborotválták, jó erós Egett-b orrát ' lyekkel gyakorta éllyen , egy-egy kalánkával
megiván belölők. Jó a' Spikinárd vizis , és
meg-mofták,és rajta meggyújtották, mellynek
hévségétől ízépen ébredett a beteg. De jobb | valami azzal és Sáüyával kéízűlhet. Kubiom
magot ( citbebét } vagy Pyretbrum gyökeret a'
léfzen egifzen Gyanta olajjal bekenni.
nyál
kitifztítására gyakorta rágjon, avagy tsak
FMőllyék menten a'Gutta őtőttet Gyantáközönséges
Tárkony gyökeret* Néha-néha izval, 's ugyan annak olajával kennyék orra aU ,
zafztó
ezkózzelis
éllyen , úgymint egy molyát, vakfzemeit, feje lágyát: Közbe kózbe |
gyorónyi
Térjék
t
Borza vizben elolvafztván,
Sállya-vizben két három tsepp Gyanta olajat,
vagy jó erós fekete Tserefznye vizet töltsenekmegiván, és jól bétakarózván utánna, kiváltképen éjjelre. Minden eíztendöben kétfzer
a'fzájába: Kőfsék-meg erőfen az inait: Es ha
pblegma
tifztító Purgatioval éliyen.
a' lélegzet-vétel engedné, nem ártana valami
a*
Dicetát illeti, fzükség hogy fzfinteA'
mi
fellyiM hánytató Orvofságotis béadni. hogy a
len
melegben
tartsa magát Télben Nyárban;
fojtogató pbleguiát kiveífe ; de ha nehezen i
mivel e nyavalyát femmi hamarébb meg nem
leheli, nem kell tselekedni, mert megfojtaná*
Ha egyéb nintsen, Ketske fzarvát vaey fzörit újíttya, mint a'hideg. Ke veíe t egyék , meiv
égefienek-meg, annak fújlit botsáfsák az orrá- nyit a' gyenge gyomor megbírjon ; az pedig
ba , jó fcrkentó ezkóz/kiváltképen az A fz« légyen könnyíi em .fztő t Sállya, Majoránna,
fzony emberben \ vagy pedig tsak hév téglára Rtífmarin, Isóp, Tsombord hafznofok az ételtöltött erös Etzet páráját: A'talpait igen /cS ben. A' Mujlár mindennapi légyen Borral,haEtzettel kennyék-meg, és nyalafsák egv Kets- nemha vízzel elegyíti, ne éllyen;jobb a'Mébkével, kinek éles nyelvétől ébredgyen a' be- fer és jött-viz Fa-héjjal. Nappal ne alugyék,
teg. Utóllyára veífenek egynéhány köppölyt : íúveg nélkül n« hállyon, aztis elébb Cjyanta
fttjlel megfőítőlvén , ugy nyom a a' fejébe.
épen a' fejére.
y
Ha valamit tágul a'nyavalya,tsináltaflo caute- Meleg ruhával tagait gyakorta dőrgőkeíse.
VI.
á s z .
ri«wi0/a'karján,és tellyes életében vifellye .Es
A"
bolond
Hagymásról.
hafellábbodozhat,hogy uj jobbá rajta ne eísék, |
az elő-ízám'áltt és egyéb az aránt haíználhato ^ Bolond-Hagymáz épen ellenkező nyavalya a' Gutca-i'téífel: mert ez a'hideg nedhathatós Orvofságokat ne tágítsa. Vannak a ;
Patikábban igen erós vizek, mellyeket tudós veíségektől vagyon; ímez pedig a' heves farMedicufok hagytanak és adtanak közönségesral (biltjfel) fél-íorró és buzgó nedvefségekhafzonra, Aqm ApöpleÜica titulufa alatt, mel- töl:ez az egéíz teftet mély álomba meríti-el;
lekkel
ÍIQ«I
?Q
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imez pedig vigyázó nyughatatlanságökkal tes hévségben-is nintsen fzomjúság: a'melly
igen vefzedelmes mivel ollyankor az elme
kínozza.
igen
bántódik;
FEöZKF: E' nyavalyának féfzke kiváltképen
yE
LEN
TE SE/': Vefzedelmes jelentéíek e'
vagyon az agyvelőt bétakaró hártyában,melly
nyavalyában
: Ha kezei refzketnek , íögaic
a' hévség miatt tüzes kelevénnyel kél-megj
és a beteget fzüntelen bolondoskódáífal és tíikorgattva, annál inkább ha a' nyavalya kiforrós ággal gyótri. E' pedig hol n igyobb > rontya,pelyheket fzedeget, az eméfztéfe és
hol kiífebb mértékben : a mint hogy az il- vizelleti fejér ; mert ez jelenti hogy a íárga
lyen Hagymázis nem mindenkor egyaránt far ( bilis J fel az agyvelóre takarodott.
Jó ellenben, ha ereje igen el nem íogyatfzokott lenni; mivel a véris hol inkább j hol
koz
k, és ha 'a hé vségek után vagy nagy izzai
alább gyúl és ég*meg.
OKAI. Ennek külső oka mind az, Valami a2 dás, \ agy orra vére folyáía, vagy pedig hasagyvelőt vagy egy Vagy más-képen néki gyu» menés következik a' terméQetnek munka*
lafzthattya , és a vért megindíthatja ; hogy lódásából.
ORVOSSÁ]Al: E' nyavalyában mindenek
az ő forrósága miatt az erekben ne férjen, hafelett
a' megíndúltt vért kell vigyázni, mikénem onnan kiüííe magát. Az Afzfzónyokban
gyakorta a' hó-fzámnak megrekedéfe* 's nem pen tsendefedgyék : mindenek elótt azérc
rendes folyáfa, és a' gyermek-ágyban a' kitifz- itt az ér-vágás fzükséges : noha ( a' mint
gyakran megeíik ) ha a' hala egyfzer 's mind
túlandó nedvefségeknek fcnn»akadáfa.
JELEI-. Mikor e'nyavalvá emberre reá akar fzorúlt, jobb elófzőr valami jó erős Kriílélyc
jőni,illyen jelei vannak: Az alatlansággal ta- fcéadni , és azzal tágítáft tévén , elófzór a'
ló nyUghatatlankodás, háborgó álmodozáíok, kar án , azután máfod nap a' nyelve alatt az
fok héjába való befzéd ,fónek nagy hévsége, eret megvágni, és a' mint az eró és hévség
a'vizelleti elófzór zavaros * azután höva-to- léi zen , vagy tóbb , vagy kevefebb vért kivább mind tifztább és vékonyabb. Melly hév- venni. Ha az hó-fzám rekedett-meg, a'lába
áégból gyakorta más nyavalyákis efnek : ól- fején jobb eret vágni azután harmad nappal;
dal-fájáfok, nyilalláfok j török fajáfok» és e- ha még fem tágúl a hévség, a' keze hüvelygye bek t ízemei embernek fényefek: ezután kénél a' ctphahcát v: g ák-meg. Ha ér-vágás
mikor oíztán valóba rajta VagvOn , nagy a' nem lehet; alsó 's felső réfzeit, nyakát, hátát,
fzomjúság , nehéz a' lehellés * fzárad a' fzáj és inát , fzárát kópólyózzék-meg.
Az ér«vágá> után ha álma nem jó , minden
nyelv. Noha néha megeíik, hogy a' retteneG
mefter-
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mefterséggel álmot kell hozni néki. Saláta meg, 's azt igya. A' fzivét fzüntelen mofvízzel, Tőkés Dinnye magból és Mondola bt'ísák Sáfrányos Rófa etzettel; vagy mártsanak
bői tfináljanak Mo ndola tej a, 's azt igya- A'belé darab Skárlátot, 's azt tegyék reá.
vad-Mák vizéből ottan-ottan egy-egy kalánnal Utollyára ha ter a' hévség, meg-kell fzünni
innya még annál jobb; mégis lehet adni akar- az illyen igen hivesítóktófir\ert ebból vefzekinek minden ártalom nélkül. Nyers Kápojz- delmes mély álomba eshetik a' beteg : hata levelet fonnyafzfzanak-meg a' tűznél, ken- nem egyfzer 's mind ofzlatniis kell a' matenyenek Tópicmot reá, a' homlokát és vak-íze- riát a' hivesítók kózzé meleg tóketis elegyítmeit köfsék«bé véle. Vagy :. Eb-fzőiőt ron-vén. így , fokfzori nagy hafznáról ditséretsanak erófen ófzve mindeneitől , rakják ru- tes ez : Gyújtsd-meg a ; Cámpbort , és óltsd
hára, homlokát , kezein a' pttlfufokát
és a'Rója vizbe ; igy tsclekcdvén mind addig ^
talpait azzal kófsétí-bé. ífmét ; Ró fa olajat, míg jol meghattya erejevel a' Rófa-vizet, az«
Rója tt%etet, Rója vizet, Tyukmony fejérivel zal mofiad a' fejét.
együtt jól k&püly-ófzve , fáfrányozd-meg ,
Avagy : Fózd-meg a* Köményt{jobb a' gyentörj ruhát négy vagy ót rét ófzve, 's kófd-bé ge új) és Szék füvet eróíen jól óízve-tórvéa
a'fejet véle. Ez mindenek felett tsudálatos mindeniket, és ruhára rakván,kófsék azzal a'
erejű efféle bolondoskodás tsendesítésére : fejét. límét : Szék-fü vagy Kötvény-olajjal
Fatsard-ki a' Salátának lezét , tégy meg- kennyék homlokát vak-ízemeit. t' nya;
annyi Apufzony ember tejet, és Rófa olajt hozvalyának pedig gyógyítását , mikor már aniZÍi, keverd ófzve jól, 's azza! kennyed hom- nyira kezd épülni a' beteg , ha magában a*
lokát, vak-fzemeit
terméfzet azt meg nem mivelí , valami jó
Jók e' nyavalyában belsóképenis minden Rbabarbarumból kéfzített Purg^tióval végezhivesítók : Fbtt vizrt, Rófa , Tengeri - fzőli zed*
vagy Sóska ^ttleppclófzve timporálván igyék; , A' mi a' Diatat illeti : Elsóbenis a' ház,
hogy jobban hivesítsen, tegyenek Salétromot- mellyben a' beteg léfzen , fem igen meleg ,
is belé. Ífmét: Főtt vizet Citrommal, vagy lem hideg ne légyen, hanem tsak kózép afpiritus Vitriolival megíavanyítván innya,igenránt. Némelly az igen világöíoa bolondosjó hivesító. Ha pedig tsak tiízta vizet ifzik, kodik inkább ; némelly pedig ha sótétes
az, hogy ne ártson, igy tselekedgyél: Vefs vagyon: azért azt megvigyázván, ahoz keli
Kenyeret a* Vizbe, forrald-fel, de ne fózd to- alkalmaztatni a' dolgot, rvlinden meíterségváb, mert ízetlenné léfzen; hütsd és fzürd- gel alutni kell , a' mint oda-fei mondám ;
meg,
. * Ci
mellyre
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mellyre nézve valamelly á'latnak tüdejét kivévén , azon melegen le^elsóbenis kófsék
a' feje-tetejére ; meg máíl ha meg.hül. Bizott baráti és efmérói legyenek körülötte ;
és igen távoztatni Kell, hogy valamin meg
ne bufúllyon. Ha arra veízi magát, enni adgyanak valami jó hivesítókkel és favanyúkkai kéfzíttetett eledelt ; mert mennél üreíebb a' gyomra, annál inkább háborog a' feje:
igen jó a' Saláta, Egres, Scska. A hasára kell
vigyázni, hogy az meg ne fzorúllvon \ tsap*
p j ' s kriftéllyel feg tsék : mert az illyen beteg magától íemmit nein erőlködik , nemis
vizellik , a' honnan azis felakad : mellyrő
nézve adgyanak Turbolya-vizet innya, 's a2
ágyékát kennyék Skorpió olajjal, 's nyomogaísák aiá íéle a' hójaga táját.
Annakfelette e' nyavalyához illenek mind
azok,mellyeket oda-fel az I. R éízben A hévségtől való l ótájásról mondottam.
VII. R E S Z .

jf Nátháról, és egyéb Jgyvelőről
való Folyá fokról,

féfz'f^ Nátha, közönséges terméfzetiben
ke :
nem egyéb , hanem a' hafzontalan
nedvefségekneh. a'főről az alább való réfrekre alá-takarodáfa. Minthogy nagy lé én minden állatok lelett az ember agya veleje ,
mcllyre tápláláfnak okáért fzámtalan erek
fzolgálnak; nem gyózi el miud azokat az e.
reken oda fzallott tápláló nedvcfségeket magába*

A Nátháról, V Sj-

1T

gában megemé(z"teni : hane.n azoknak nagy
réíze , mintegy tóltséren , az orra és fzájra
vifzontag alá-takarodik mindennap rend-Izerint mértékletelen: mikor pedig mód nélkül
v?gyon , nyavalya következik belőle , mellyet Náthának hivunk.
OKs41: E ped g megefik mind akkor, mikor az agyveló remii felett hideg ; mind pedig mikor mód nélkül meleg Mkor hideg,
a nedvefségek benne rofzfzúl ofzolnak és főzödnek , és vizes nyállá válván lefzivárkoznak : Ha igen meleg, fok gőzt tsinál a' nedvefségek főzéfe-kózben , mellyekis el nem
ofzolhatván, ifmét vizzé és nyáilá válnak.
külső Okai derekasban ezek : Mikor ember mód nélkül fok étellel, itallal terheli magát; vagy pedig vaftag fok fzelet és párát tfínáló eledelekkel él Azon kivül az alló réfzek , gyomor máj, lép > mikor vagy igen
hevek, v?gy hidegek; és külsőképen valami
az agyvelőt vagy igen meghűlheti,vagy meghevnheti hirtelen : Mint példának okáért •
Nyárban valaki a' melegen fokát járván meghevül és izzad, mennyen hives helyre, hideg
botba vagy pintzébe , vegye-le a' süveget ;
hirteien meghűlvén a' fe;e,otta megnátházik,
a'külső híves aértól fzorítta.ván és nyomattatván a' tok ncdvefségü agyveló, mint mikor a fpondiából kinyomjuk 1a' %izet. Ez az
oka, hogy ófzfzel olly bő a náthás ember ;
mert a' hofcfzas nyári melegekben, megnyiC i
iatko-

I*
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latkozott réfzek , hirtelen megrekednek, és
ízorúlván kinyomják a' nedvefségeket má«
gokból valamelly úton lehet.
A mi a'réízekct illeti,a' mellyekre reáfzivárkoznak felyül a' nedvefségek , megrkell
tudni , ho^y az illyen nedvefségek mindenkor az erőtlenebb refzre fietnek alá : mint ha
a' tüdő íenyve t,a' tüdőre; ha a'gvomor hideg,
a' gyomorra,'s a' többi. Kiváltképen pedig
három nevezetes hellyek vagyon,a'mellyekre ülepednetv , az ember mellyére, torkára,
's orrára ; honnan néha nagy Rekedezéfck
fzoktak fzírmazni. Noha egyéb réfzekenis
letakarodnak az ereken a' petsenyék között,
a' válla kőzin , vállain , karjain alá , mellyis
ollyaskor nagv lankadsággal mutattya-ki magát; mellyet kőz nével a' Magyarok Tsőmórnek hínak. Hafonlatosképen letakarodnak
néha a'ízemekre, fogakra, 's a' tóbbi: honnan Szem kónyvezés, nagy Fog-Pajáfok, forró
laísú Hideg-leléfek , és néha mintegy Kófzvényi íájdalmaiis a' tagoknak, következnek.
Némcliy Nátha olly erós és fós ncdvefségekból áll, hogy a' tud őre ízálván azt kirágja, febesíti, és hofzízas Hurutot ( Thtbifift)
fzerez- Némelly ugyan a- tüdőre ízálván ,
ott vaftagsága miatt annak lyukaiban megre*
ked, és az embert fzórnyen fojtogattya.
A' kire a' Nátha akar jóni, nehéz
> ytLE/i
r
x eje , és minden érzékenységei tompák ,
telte tunya, puha, álomban telhetetlen, íokac

*j>

katptrüfzkől, nyála foiy, 's a' tóbbi. Ha hizdeg Nátha vagyon emberen, je\ei ezek • Hamar megíázik ,' iargúl, SL pblegma, melly lcfzivárkozik , édes ízü a' fzájában ; favanyú
bófógéfek jónek a torkára, és cgéfz teílc a*
phlegmától el-vagyon áradva
Ha ellenben
meleg a Nátha, pirofs (fzokáfa kivfil)laz embernek ortzája, nagy a' fzomjúsága, fós ízú a*
fzájában a'nyála , hevülnek a' rélzei, mellyeket a Nátha áll. úgymint, fzemei , vakfzemei, 's a' t. Az illyen többet ptrüfzkől ,
kevefet alhatik*
JELENTESEl:
Jelentéfei a'Náthának, kiváltképen ezek : Minden Nátha nehezebben
gyógyuló és fzenvedhető a' Vénen mint az
Ifjan, mivel a' Vénnek terméf/eti-hidegeis
azt hozza magával. Ha a' fzájra, torokra, 's
onnan a' tüdőre fzivárog a' nedvefcég. fokkal
vefzedelmefebb, mintha tsak az orrán oly.
ORVOSAGAI-. AZ orvoslásban vigyázni kell
a' Nátha eredetire, 's okára t hogy azt oryofollyuk, a'réízt a'honnan fzivárog, erősítsük,
a'foknedvefségct fzárafzfzuk;|ha vefz< delmes
helyre, úgymint tüdőre íiet, onnan el-fogjuk.
A' fejét mind azokkal erősíthetni, mellye-.
ket a'hideg Fó-fáiasban és Gutta-ütésben e'őfzkmláltam : fürtőllye magát , fövegben^ hállyon, mind fűvegét pedig, mind magát füílóllye illyen formán: Gyantát, Tömjént, afzfzu
veres Kosát , fejér Mák magvát , mindeniket

egyaránt törjön őízve, mind föveget, melly.
®
C4
ben
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A Nátháról ,f a' /.
ben hál, mind fejét, hogy az orrába-is hafíbn,
ífmét : Reggel-reggel éjomra egv boríónyi
azzal fóftóllye ; kiváltképen éjjelre. Avagy
Tömjéntvagy Májltxtt , vagyfanfórt nyeljó Rósa ejzttet tsepegerten hév téglára, lejét lven-el j mind az agyvelőt, mind a' gyomrot
béboritván, fejét, orrút, fzáját, azzal pároilya.
erősíti, s a' Nátha matériáját kevesiti.
Avagy így Korpát^Kólefl, apró fit pergellyenck ífmét - Szere/sen-dtót, Májlixot avagy Tómóízve vas ferpenyóben , jó melegen két jó
jént, Gummi Arabicumot mindeniket egya*
\a.tag de lágy ruha közzé rakják , 's íefét kőfránt, törj ófzve jól, egykevés
fa vízzel
sék-bé^ véle gyakorta újítván ha meghöl.
elegyítsd őfzve téfztává , formáld apró pobfzfzú Sáüyát s Majorámiátis igen jó közibe tenni ^vagy pedig, Tömjénnel és Gyan- gátsákba mint ery pénz , fzárazd-meg jól ,
egyet-e, yet azok kőzzűl rágogafs , hogy a*
táoalfuíiőllyenek ruhát, 's azzal jó melegen
nyálat föritse, kevesítse , s a melyedtől eldór^ Mvén a fejét, ottan ottan megföítólvén
fogja.
Vannak a' Patikákban egyéb.Nátha és
a' ruhát.
Hurut ellen való mind fej ér's m\nd fekete Po•
^ t s mivel akarmellv nyavafyais úgy gyógyul
gátsák ; mellyekkelis élhetni hafznofonjól, ha annak az okát elfogjuk 's kevesittyök;
A'fzegény eitiber ha egyebet nem kaphat,
azért, ha e' nyavalya hoízfzas talál lenni, élrágja a' Tabák levelét gyakorta , a' nedvefsélyen a' Náthás ember minden harmad-nap
get , mellyet kifzív , pókje ; így a' Náthát
eítve íefektekor arra rendeltetett jó 1'Mákfzépen enyhíti.
kal i mine.Tiáek Pi.ulai de S'uccino , de Cyno* Es mivel legjobb a' Nátha matériáját az
glofia, ÖV. meilyeket a' Patikákban ízerez- orrára fzíratni 's fzoktatni ; jó ptrófzkóh.ető
het , módgyátis azokkal való éléfnek megértporokat fzíjjon , illyen formán : Gyóngy-viheti. Avagy: Végy kétfrfták n>omó Kolusrúgot, Spiklnárdot, egy kevés fekete Zájzpát,
énufl, egy fuílúk nyomó Cámfort, meg- vagy a' hellyén Tabákot és nád-Mézet tórj ófzannyi Búdős követ * tórd-meg igen aprón, és. ve , azt fzíjjad ; igen fzépen-tiíztít.
ízitáld meg , azután egy f61r Hirs almának ,
Vagy illyen formán: Refze'y
Tzékláty
vagy öreg Kértvélynek a húsával törd ujjolag fatsard ki a' letét, Majoránna vagy Spikinárd
ófz-e , vagy kukkert vagy nád Mézet , vagy vízzel elegvítsd őíz e , forrald-fel, és megtsak fz'm-Méztt tégy bóvón belé , vatsora u- hütvén ;fz)d fel a' markodból az orrodba ;
tán Íefektekor egy mogyorónyit egyék-meg
minden erőltetés nélköi igen jól tifztíttya
beióle ; ha éjfélkor felí'erken akkoris ; haaz agyvelőt.
fonlóképen reggelis. Jó Terjékhlis azonkéKözőnségefen a' Náthában , kiváltképen
pen élhet.
Ifmét.C/
gyér-

1
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gyermeknek , ez a' forma igen alkalmatos
hezedéíe a' teftnek , mellyet alvás kózben
és ha hatós ;.Tórj aprón Gyantát, kófd gyen- érezvén , a' képzeló elme va^y egy vagy mas
ge ruhába, egy mázos edénybe tólts Égett- állatnak rajta fekvéfét és annak terhes nyobort reá, és fózd-meg gyenge tűznél, hogy mását képzeli úgy hogy alivehet lélegze.
meg ne gyúilyon , tseppents tíz tizenkét tetis miatta: noha ez a' nyomás nem a' képtsepp Gyanta o/aiatis belé ; azzal moífad gya- zelet ál attól, hanem a'nyers és még a'terméfzettól eléggé meg nem fózódótt 'skéízíttekorta a'iágyát, vak-fzemeit, orrát.
Ha elakarod a* Náthát fogni, hogy alá ne tett bó nedveíségtól vagyon. Innen vagyon,
hogy e-t az ember akkor fzenvedi inkább-,
takarodgyék , mikor a'vak-fzemeidnél érzed
mikor eló-áiomban méüyen elalufzik, és ki-"
1 takarodni a' nedveíségeket, mellyet a' fáj.
valtképen mikor hanyottátalál fekűnni, megdalom kimutat ; így tselekedgyél : Etzetet,
Bolus-Arménuft és Tyukmeny fe\érit jó (űrűn liyomatván mind a' hátának minden erei a'
hanyottá fekvéílól , mind pedig belól a' hákeverj ófzvc , ruhára kenvén azzal raggaflád.
Avagy így, melly fokkal hathatóbb : Fatsard- ta gerentzin lemenó erek a'teli béleknekrajki a' fsalánnak a leiét , Lifzt-lángbél tsinály tok fekvéfétól. Hafonlóképen az illyen állaJéfztát véle , 's azt flaílrom formán tedd a* patban , gyomorból felgózóló nyers párák
elfogják és nyemják az agyvei't , az ember
vak-fzemeidre.
A' mi a Diatat illeti : Benn űllyón, fzélen, mellyét, abban a'ízüvet.és tüdőket : innen
hidegen ne járjon. Száraz légyen inkább , vagyon, hogy az illyenek mintha majd megmint fem leves , az elesége ; fűlt, mint fem riadnának , úgy tetfzik.
fótt. A'vatsora kivá tképen vékony légyen;
Ennek külsó (J ka gyakrabban a' mértékletmivel frméízet fzerintis éjjelre fzoktanak
len rofz ''Diáta Ennek azért orvoslására mind
megindulni a' teftben a' nedvefségek : mert
jó , a' mi a1 rofz ncdvefségeket a' teílben keaz éjj kiváltképen tizenkét órakorig , ollyan,
vesíti, és a' vért megíriíTeli : minemű a' jó
mint azEfztendóben az Ofz. Kevefet igyék,
Turgatio ; kiváltképen ha purgáló Satskoról
az légyen Ka-héjjal és Árpával főtt víz : a* ifzik vagy két hétig, annak módgya fzerint,
fós ételt igen távoztaífa; kiváltképen hamar
az illyen ember. Vagy pedig P.tpa-fúvel, Úfófra ne ig'yék.
tőmmel éllyen , Borba hányván és róla iván
fok ideig. Ejtfzaka , éjfél tá,ban , kétfzer
VIIIR E S Z .
K
háromfzor
egy hétben egyék-meg egy-egy
J Megnynmájról vagy lÁiért&rol.
mogyorónyi Terjé/cet, a? lenyomja az ollyan,
nyavalya nem egyéb^hanem olly megnea
S7kc*e»
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agyvelőt háborító nyers párákat. Gyakran
Az illyen nyaval.ára hallandó ember ha vémofaífa lábait, mellyis alá-felé vonnya az oj. res , haíznolon eret vágathat magán* Azlyan matériát. Jó a' meleg ruhákkal való gya- onban az illyent, mihelyt méilyen kezd alunkor dőrgőlésis ugyanazonoknak ofzlatására.
ni , fel kell költeni, és az oldalára fekteni.
Kőppőlytis hányafson a'lába fzáraira és a vállai kőzze. Ftele után rágjon vagv Gyömbért
vagy Cubebét, \ agy vad-Kömény magot, vagy
Fa béijat , vagy pedig ( ha kitelik ) a' mit a'
Patikában hinak fabula; Aromatica Rojata ,
e gyet-cgyet's tőbbetis egyék-meg k&zbe-kóz*
be belőle.
KÖN1V.
por okkal is» MÁSODIK
Néha-néha é Ilyen ptrhfzkőltetS
Fejét tartsa melegben é tfzakára Háló-süvegét füítőllye-meg Gyanta porral, 's úgy
Szemnek, Fűlnek,Orrnak, Nyelvnek,
nyomja lejébe. Vagy : Tsináltaílon , a' kitől
kitelik , agyvelőt erősítő ezkőzőkkel megFogoknak , ínynek cs Toroknak
rakott és tűzött íapkát, 's azt viíellj e. SelNyavalyáiról.
lyét 's gyomrát kennvék Birs-alma vagy liáELSÓ
RESZ
Jli.v olajjal j vagy aprón tőrt afi.frú. SáUyát
és Fenyő magot t'aiba elegvítvén , kennyék
A' SzsCtn -fájáfroL
véle , meleg ruhákkal bérakván a kenés után. VJEM lévén e' munkában ízándékom, hogy
Minthogy pedi* a' mértékletlenségtől eíik
a* Nyavalyáknak minden nemeiről fzóle' nyavalya inkább , el-kell azt távoztatni
lyak; hanem tsak a kőzőnfégelebbckről,melmind az ételben , mind az italban, A' valyek gyakrabban forognak az emberek kőzött,
tsorától , nevezet fzerint , tartóztaífa-meg
és a' mellyek hofzfzas , munkás ho/zá való
az illyen ember magát. Hlyen , ha lehet,
kélzület és gyakorlott kezi meíterség nélkül
könnyű eméfztókkcl ; ne ollyanokkal, melorvosolhatók; mert amazokra tudós Orvoflyek a' gyomorban fokáig heverjenek. A'
nak jelen-léte kívántatik , ki ez én iráfom
Bor-ital az illyeneknek agya-velejét hamar
nélkül nem fzüköikődik: Ittis azért a ritkábmegzavarja Í a' Viz és Szalad-ítr gyomrokat
ban eső,és munkáfabb orvosláfú nyavalyákat,
felfúj;a , puffafzttya. Mindenek felett com- mellyek e' Réfzekben lenni ízoktanak, mind
t*endak*úk ezeknek a'Méh fer.
A? #16 nem ízámláloin.
Meri

AZ O R V O S L Á S
JVl fcSTERSEGERóL

A' Fó némelly réfzeinck ,
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Mert minthogy a' Szem a' több réfzei között embernek, rnajd legbőltsebb teremtéíe
literinek, úgymint melly egynéhány hártyák*
lói y. mellyek közzCii kivaítagabb , ki vékonyabb) és azok között a' hártyák között bérekefztetett nedvtí'sé . ekból ( mellyek kőzzüiis ki hígabb , ki türúbb ) meílerségefen
í'zerkeztetetc öfzve: úgy annak mindeniknek
eshetik nyavalyája,meílyben ki orvofolható,
ki nem ; a melly pedig orvoíolhatóis , mind
inkább líorbélly kezet, munkás és mefterféges hozzá kélzületet, tót, vagdaláít, 's a' t,
tnint-fem f'o&ori italt vagy kötéíl kivan.
FESZKE J: A'mi azért a' Szem-íájáít illeti,
cz efik a'ízem külső fe.ér hártyájának akarmi
okon való meghevüléfétől és meggyúladásától : melly miatt hol egéfzen, hói pedig tsak
íéíz-fzerint elboríttya a' ízemet a' véris j néha pedig ugyan kiis dagad, 's akkor körülölte
az éris keményen vér fel.
OKAI : Gyakorta a' fókaponyát béb'orító
hártyától véízen eredetet e' nyavalya , mellyen igen fok erek terjednek-el; azoknak az
ereknek pedig apró ágai a'fúl tövénél jóvénel, a fzemnek kül ő hártyájára orzolnak. Néha ez kónyvezéíTel vagyon , néha nagy viízketéíTel, néha nagy lzurdaláffal, mintha tót
Vernének belé. Végre fok rútság, tsipa fzokottkitakarodni és megrakodni a'fzem fzegeíetein , melly néha a' ízemetis bétapafztya.
E* nyavalyának hol az agyvclóból lefzivárgó hi-
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gó hidegebb nedvefség, a' phlegma j hol a'
hevebb, a'.bilis, a z oka: a' minthogy a' hévségis hol nagyobb , hol kiífebb. Ha bilis ,
az évó terméízetü , és fzurja \ ha phlegma ,
több a' tsipa ! s nem olly nagy a' hévíég, a*
fzemis nem olly igen vetes.
Ha a' főnek belső réfzeiból fzármazik ;
Fó-fájáíTal jár , és a' fzem gyökerén kezdődik a' Szem-fájás. Ha a' külső kaponyát
bétakaró hártyáról fzálMe , dagadtak lélz*
nek a' homlok és vak-fzem erek , 's a' t.
Mind ezek pedig léfznck kózönfégefen a'
vérnek a* teliben való igen bővólkődéíé.
tői , melly vérben néha a' phlegma néha
a' bilis tőbb. E' bóvólkődó vért pedig fok
külső okok za^arhattyák fél, hogy az a' fzemeken üífe-ki mrgát. Néha annak oka az
időnek vagy heves, vagy fzelcs és fzáraz vól*
ta. Néha az ételben italban való dobzódás,
réfzcgeskedés , ütés, füít, és egyéb effélék.
Így a' Hippocrates tanítáía fzerint, ha a' Tél
fzáraz dérrel és fzelekkel mégyen véghez , a'
Tavafz pedig utánna nedves, és Déli-fzelekkel léfzen ; azon a'Nyáron igen fog uralkodni
az embereken a' Szem-fájás.
JELEI es JELENTESE1

: A' mi a Jeleket

és Jelentéíekct illeti : Mentől kün ülőbbek
valakinek a1 fzemei, annál hamarébb efik e'
nyavalyába. A' főnek belsó réfzéből fzármazó vefzedelmefebb ; mert hamar Hályog kó*
vetheti: mellytól annál inkább félhetni ,
mennél
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mennél nagyobb hévíéggel^ rágáífal és fzurVégy hat vagy hét Kórós-férget, fejeit 's ládaláíTal Vagyon. Haa'hafa megindul a'Szim- bait azoknak veísd el, a' többit törd-meg
fajó embernek; ízem e kőnnyebbúléfét vár,a jó aprón egy mosárban , keverd egy diónyi
utánna.
favanyú Kováfzbu egy kevés Eget-borral c«
ORVOSSÁGAh Minthogy e'nya* alyát a' has gyötc, kend egy-egy negyed réfz tallérnyi
rékedes felette fegíti, azt keli meglátni min- irhára vagy ruhára, ragafzd a' két föle tövére,
denek eiőtt,hogy a'haía könnyen mennyen, állyon rajta egy nap, vagy egy éjjel; fár-vizmivel mihelyt az megfzorúl ; a' lelgőzőigó . zel teli hojag fzivódik aluttok , mellyet fai
párák a' fájós fzemet annál fzőmyebb fájda- kafzfz-meg , és ragafzfz egy darabotska nyers
lommal feízitik és hevítik. E' vé>:re éHyen Kápofz a levelet reá , hogy így laílan-laífari
gyenge has lágyító eízkózfikkel, fóttafzfzú
fzivárogdogallyon belőle a' rútság.
bú fos Sxihával, Borkövei tebén-bús lével; és Bort ne igyék, ha nagy a' forrósága ; haba a' fzökség hozza, ezeknél erőfebbekkel. nem mezei Siskának á gyökerével tíinállyanak
Minthogy pedig máfodfzor, a' vérnek bő- Főtt vizet , "s azt igya , igen jó hivesítő.
Hogy pedig mégis a' hév nedvefség a' ízei
fégétól élik e' nyavalya, melly bóíég hol feU
lycbb , hol alább, a'mint az ő jeleiből meg- inekre ne rohannyon , A' Tsalánnak á levét
látízik; ér-vágáflal éllyen a' beteg , melly a' fatsard ki, Búza lifztból tíinálly jó lágy Téfzhévfégetis igen hatalmafon oltani fogja: vág- tát véle , ftaftrom formán vond ruhára ,
ják-meg a' Cepbalicát, és jó bővőn vegyenek kőfd-bé a' vak-fzemeit és homlokát véle ;
vért belőle, a'mint mindazáltal a'betegnek ennek igen kiváltképcn-való jó fzoritó crejé
;
. ,
mivolta engedi. Azután pedig harmad nap- Yagyon arra.
Avagy így : Tömjént, Máflixot, mindenikpal a' ned v efségeknek a' fzemről való vifzfzafzítatására , nem árt a' nyakát és válla közit ből egy-aránt vévén , tőrd-meg aprón, 'lyukmom-fejérivel habard-öízve erőien, márts rumegkóppőlyőzní.
De a' mint oda-fel megírtam , mivel a hát belé , kőfd-bé a' homlokát és vak-fzefzemnek külső hártyájára fzolgáló erek a' löl meit véle , azon ereje vagyon.
Avagy így azon végre : Maflixot, Tömjént,
t&v-én ofzo'.nak-el a' ízem felé ; igen hafznos
léfzen a' két tálé tövére hójag fzitató flaítro- JUyrbát, mindenikből hat-hat pótura nyomot;
mot tenni , a'kár-tévő erós , fós nedvefsé- Bolus-smnt'nufl, Bab lifztet egy egy l ó t o t ;
geknek a' fzemiról ereken való vifzfza-fzita- Sáfrányt négy pénz nyomót ; törd aprón etására. Mellyeti^en-hamar igy kéfzithetfz-el: zeket j Tyukmony fejérivel * Rófa vixzel, s
ö
«gy
Végy
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cgv ke vés Etztttel habard ófzve jó higan > < Vagy pedig : Mikor annak ideje vagyon ,
márts ruhát belé, tedd a' homlokára 's°vak- új édes lagy Sa tot kőfs reá
ízemei-e. Mind ezeket pedig gyakorta ú,it.
Ha pedig ugyan nem fzönnék ezekkel: Ha
ván , mivel hamar megmelegöl.
módod .vagyon, benne , végy a Patikában
Ha egyéb nints : Uti-füvet, veres lósát rontsSzem fájáítól való Ópiummá tímálttfejér noófzve c-ófen Etzetben, elegyíts és tórj ófzve •afcbufl vagy fél ló ot, Eufráfía,
Rófa , vagy
egy Tyukmony fiékit véle, kőid bé a' homlo- borza-virág vizben \ vagv ófzve habart 'iyukkát 's vak-fzemeit. Télben pedig ha egye- mony fejéiinek a' leerefzkedett vizében olbet nem kaphatfz,Tór-meg egy marokBi/zvafzd el, ottan-ottan e^y két tseppet erefzfz
nó-baböt mosárban , tórj egy lót Tömjént hoz-a' fá,dalmas fzembe belőle
. . .
zá, fzitáld-meg, lyukmony fej érivel és ji E- Mint! a' hévíég oltására , mind a' fájdalom
tzettel kópöld ófzve , márts ruhát belé , 's enyhítéféré , igen jó a vén Borza fának az ólazon módon tselekedgvél.
dalán vagy tó vén termÓ Gomba, mellyet RóA nagy fájdalom enyhitéfére, Fgy edet Al- fa , vagy Fujráfia viiben megáíztatván kő Is
mát (úís-meg jól paráfa alait , annak a lágy a' ízeme*. re ; gyakran újítsd. r .. ((! , ^ r ^
búsát vedd kölón, felényi fejér Tzipó béllel, egyVágy így, hogy ít vértólis tifztitsa a'fzelyukmony fzékivel, 's egy kevés Sáfránnyal met:
's .Fózz-meg egy Tyukmonyat keményen,
Tsets-téjjTtórd ófz\e erófen tilztaruhára ken- vedd ki •x fzékil egéfzen,a fe'érit ledig hintsdvén azzal kófd bé aTajdalmas Izemet; igen jó. meg égetett meg-tórt Gálitz- kóvA , tőrt
Avagy így : Vedd a- sűltt Almának a búsát, Gyömbérrel és Sirgjüveli állyori úgy egy da r
tcgy Cdmjort , Sáfrányt egy-egy pótura nyo-rabig; azután tifzta ruha által mind azoknak
mótbt\é,Rófa viz~e/'s Tsets-téj'jel kópöld ófzlevét fatsard-ki, erelzfz egy két tseppet belőve jól , tifzta ruhára tévén kóíd a1 fájdalmas le a' fzembe.
. ,
.. , . •
fz emedre.
Igen jól tiíztíttya a' véreíségtól a' GalambAvagy így : Egy kevés fe}ér Tzipó belet, Ró.
nak meleg véseis, ha tseppenként belé-erefzfa vizet és Titts-tejet ófzve elegyítvén,abban ted ; kiváltképen ha a jobb fzárnya alatt megáfztafd-meg, kófd-hé a' fzen et véle.
fértecí's onnan botsátafz melegen belé.
Vagy így hamarjában: Akkor nyúzott mar£zis igen jó : Végy a^ Patikában égy lót
hából , tehénből , avagy berbétsból , vagy Crocus Metallorutnot, vat. y Eufráfia , vagy /• őbárányból meís egy fzeletetske búfl, azon jó meny vizet tbhs reá, 's annak a' higgatt vizémelegen kófd a'fá,ós fzemedrc; igen cnvhíti. vel moíTad a' fzemeidet.
Vagy
D2
Vagy

A Szemfájáfról.
U
II. K Ó N Y V.
1
Vagy iiy : Végy fejér vagy Római GálitiEz igen ditsértetik: Egy marok tifzta "búzát,
kővt , abból négy pénz nyomónyic megtör- és fél marok lágv Sót tégy egy réz edénybe,
vén , nyóltz lót nyomó Rófa vizben ( mellytölts tif/.ta fejér Bort reá , hogy a' Bor két újmintegy fel e telnek negyed réfzét téfzi ) a' nyival ezeken félyöl légben; fedd bé, állvon
tűznél egy mázos edényben olvafzíz cl; 's úgy vagy egy hétig, mindennap felkevervén
abból erefzfz gyakorta a'véres és fájós ízembe tilzta lapotzkával : ez meg-zőldúl ízépen :
A'kinek fzemcit gyakorta járjae'nyavalya: (zúrd-le a' levét sörú ruhán vagy fzörke papiVégyen a' 1 atikában Apátia iret , vagy Ún\ rofon által , abban egy-egy tseppet ere fzcgventum de íutia, "s abból kennyen egy egy vén a' fzembe, mind a' vért ofzlattya, mind
lentse fzemnyic minden éjjelre a' fzeme fzc- pedig egyéb rútságoktól tilztíttya , és enyhíti a fzemet.
geletibe.
Ezis jó : Mihelyt új Uvele jő Tavafzfzal a*
Igen jó ezis a' vérefség oízlatására : Afi>
fzú Szúr ok-) ú vet , Majoránnát, Pálét, Borza-'Birs-almának, fzedd-meg, tedd el jó helyre,
fa virágát ronts olly és vagda'ly aprón óízve , hogy por és ffiít ne érje. Akármikor ( ha
tégy egy kevés Sáfránt hozzá tsinálly gyengefzúkíég) végy-elé benne, és főzd-meg tifzta
röhábóí annyi apró fatskókat, mellyek a' íze- fon ás-v izben j annak a' levével moífad a' fzemet belepjék , töltsd teli mindeniket ezek- meidet.
kel , és erós Borban forrald-fel , jó melegen Ha rútúl tsipázik, mint a' gyermekeknek
vé^y ki kettőt , és egy kevefsé kifatsarván, és őregeknekis néha : Tépj igen fz.p gyena' mint elálihatod a' melegét , kófd a íze- gén tifzta Gyapottat, abból az ujjaiddal anmedre ; ha meghűl , ifmét máit 's a' t. Így nyit , mennyi ízemedet bééri,fzépen őízve
jól megpárolván mindennap négyízer , ízé- nyomván, kófd éjjelre a' fzemedre ; azon éjjel kifolyó rútságot ízépen fél fz íj ja 's fzárafzUpen fzíni és tifztitani fogja a' ízemet.
M ikor hirtelen egyebet nem kaphatfz : tya , tsak gyakran élly így véle.
ll R E S Z.
Főzz-meg keményen egy Tyukmonyat, hasítsd
A* S&em - Kónyvez-éfrüL
ketté , azon melegen a'mint elállhatod, kófd,
a' íze medre
Okai. ^ Szemnek kőnyvezéfeis mind ugyanTsak a' tifzta Boris egy kis Nád^ézzel eazon okoktól fzármazhatik, mcllyis
gyíittfzépen tifztíttya a ízemet.
néha melegebb , néha hidegebb nedveíségeknek a'fóről való lefzálláíokból eredjmelIfmét: Kő7iiény vizet meg-annyi favanyu
Borral elegyíts ófzve , azzal moífad a' íze- iyet meg-kell jól vigyázni. Néha a'fzemek
Dj
minden
meidet.
Ez
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minden fajdalom nélkül kónyveznek ; néh^ azzal moífad kónyvezó fzemeidet. Ha mindenik vizet nem kaphatod: a' mellyiket kapa' kónyvezés me.lec nagy a' fájdalomis, ízeinhatod , azokban 's abban íózzed.
ne* ízurála, tvéíe, 's együtt jár néha a'Ná«
A' homlokát, vak-fzemeit, a'f llyebb való
thával.
'
1
Féízben
leirt fzorító flaftromokkal e' nyavaValamelJycket azért fc'lyebb az Elsó Réfzlyábanis hafználatos léfzen békótni.
ben a' bó nedveís;geknek kevesítésére, és
r
Egy fummában azért, hogy mindent ide
a' ízem M való vií. íza fzítatálara mondottam,
eló
ne hordjak : ívűkor ofztán a Izem mind
mind élhetni e' nvavalyábanis azokkal.
kón
tói mind vértói annyira tifztűi, és vauy
'' OkvüSAG'Al: "Annak fel ette a' hol ugyan
jelét
látod, vagy fél íz , hogy Háhogne efemmi nem haíznál, és hoízfzas c' nyavalya,
rcfzkedgyék
: illyen formán orvofold a' ízehójag Ízítatóflaftrommal , elébb megberetmet mind végig ;
«>
válván ,' az egéfz feje tetejér fedeífe-be, 's
Az
Antifjóniumot,
mellyet
az
Otvefek "isúgy fzícaffa a' íar-vizet j de elébb gyengébWtznak
hínak
,
hevítsd
meg
a'
tűz'
en , és
bel kell próbálni , illyen formán r
óltsd-meg
vagy
Eufráfia,
vagy
Kömény,
vagy
Fózd meg a' /yuk/nonyat keményen, veddFére
hulló
fú,
vagy
Borza
virág
vizben
,
egyki a' ízékit, annak a' helyét töltsd meg egenéhán,fzor
meghevítvén
és
belé
oltvánigen
tett fejér Gálitz-kóiel; azután tedj ifmét őfzfzépen fzíird-meg súrú ruhán egynéhánv Ízve, és tekerd meg tzérnával , a' pintzében
ben, tifzta tépett ruhát márts belé 3 és kóld
egy tifzta edényre kerefztöl apró veízfzóket
a' fzemeidre éjjelre.
f
ra íván redd reá ; hogy megolvadván benne
Ha
pedig
ugyan
homályos
a
fzemed
,
es
a' Gáliti kő tsepegjen az edénybe: azterefzmintegy ízitán által ú.;y látfz ; azon vizbe egy
fzed mindennap kétfzer 's többfzóris a' fzemedbe , meg annyi Rófa vagy Ufi fú vizzel kevés fejér Gálitz követ, és ti/zta Salétromot
ólzvc elegyítvén azt a1 lefolyt I vet. Jó ez- erefzíz , 's azt erefzízed a' fzemedbe, és tépett ruhát mcgáfztatván benne, felyfil azzal
zel élni az új Hálvogbanb.
kóífed
bé. De ha ugyan még fem fzfinik, sót
Ifmét: tg egy l'yukmony hajban mennyi
mintegy
pók háló formán Hályog'átízik ; uf r n e , annyi Üti fú , Rófa , Eufráfia és Kögyan
azokhoz
tégv még egy-kevés Szalamu
mény lixiket tólts ófzve , abba vefs égetett
ákot,
és
így
az
új Hályog fzépen lerágódik,
lém sót és égetett Gálitz-követ mindeniket kétazon
formában
élvén
ezzclis.
két póltura nyomót , forrald-fel óket, egyD 4. •
kevés Nád-mézetu vetvén belé} ha meghűl,
azzal

H.
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f * V A ? F ö l - Z " g á s efik akkor, midőn a'fóneí^
fa
belsó réfzeire , s azon az agy veiórc
menő fzorofs útak 's apró likatskák valami
Okon bedugulnak , és a' benn rekedt aér kikívánkozván, ott benn fok féle formában való zúgáít, vagy a' bédugúlt utakon kiütvén
magát,külőmb-külőmb féle hangot ésfípoláft
Izerez; mint a'fzéla'házak héjján meg rekedvén, és valamelly ízorofs úton kimenekedv.n , fzokott íipolni néha.
OKAI : Ezek pedig megrekednek és dugulnak néha az agy velőről oda fzálló fürü enyves nedvefségektól megrakodván ; néha húfotska nővén benne; néha pedig valami külső októl vagy ütéftől, vagy egyéb oda hulló
s ott megrakodó gaztól. Néha minden rekedés és dugúlás nélkülis megeíik ez , kiváltképen a' Heves és Hagymázos betegségekben a' vérnek meggy'úladásától , és az
agvvelőn el oízlott apró erekben való fórrásátol és pefgésétó). Néha pedig a' nedvefvagy
ségekből benn a'fülben löttflafusoktól
gó^ólgő páráktól.
Ez fülben való zengés pedig az ótet fzer20 okok ízerint igen fokfélejformán mutattya
magát ; néha fipolás , néha dobolás , néha
süvóltés , 's a' t. formán.
ORVOSSAfjAk A' mi c'nyavalyának orvoslását

4 J M lögnftél
f 7
lását illeti: Minekelőtte a' fiülhóz hozzá nyúlfiái , meg kell viígálni , ha vagy a' vérnek ,
vagy^/Z/xnek sárnak, vagypblegmának bófége nem hozta.é azt; és azt megtudván, vagy
ér-vágáflál, vagy ahoz illendő purgatioval kell
azokat elébb a' teftben kevesíteni. K pbleWő'nak vagy nyálas ned\eíségeknek bóíégétól lé ven pedig ez gyakrabban ; igen hafznos
léfzen ezeket izzafztó és vizellet inditó orvofságokkalis fzáraztani. Melly aránt igen
jó a Lignutn fanShtmmal, SaJJafráJfal
és Salfapar illával ( mellyet Szártsa gyökér nekis hihak) kéízített/o// Vízzel egy darabig élni.
Azután kéfzits gyenge ruhából apró fatskókat , mellyek a' fület belepjék ; azokat
tőltsd-meg ezekkel ; Betinika levelet, Rutát >
SáUyát, Majoránnát, Pólét, Köményt, Bál-fü
magot, S%é\ :fitvet, vagy mind, vagy a mellyiket ezek kózzül kaphatod , ófzvevagdalván és törvén ; uzután a' teli fatskókat főzd-meg erós Borban, 's kilátsarván, Jó
melegen egyiket a'máfik után, mihelyt hül,
változtatván kófd a'fülre , 's úgy párollyad
mindennap. Vagy: Márts c Bérba fpondiát,
's kifacsarván , jó melegen , a' mint elállhatod, kófd a' füledre.
A' párlás után , vagy tsak Fa olajat, vagy
Modola, vagy 'Baratzk-mag, vagy /úta olajat
meg-annyi Égett borral és egy kevés TehénQ legjobb a' Tsuka epe ) ófzve-elegyít.
Vén, egy két tseppenként erefzd a fülbe.
Df
Vagy .

5* ,
II K Ö N Y V .
Vagy : Vecs-hagymának kifatsarct levét \

A belső Fttl-fá'áfrőjy

's a' t.

fj

Tgett borral s egy ke és Terjékkel timporálly

IV. R E S Z.
Jt belső Fül -fájájrol,
mellyel másképen
Vagy : Tőrtt Vorfot, Szegfújet, Krés-hagyma kifatsartt levében fózz meg, ts megízúr*. Főben és lúlben va'ó Keléfnekis hiHak.
ólzve, 's azt botsaid a' füledbe tseppenkent.
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JGen nehéz nyavalya ez , és vefzedelmes,
's gyakorta forró Hideg-Ielés következik
vr
agy • A' Veres-hagymának belső réttyeit miatta.
kif
vévén , abba tólts íÚundula, Huta , vagy BaFÉSZKEI, 'j OKAI. Ez gyakrabban a vérratzk mag olajat, vagy közönséges Fa-olajat,
nek
forró hévfégétól vagyon, melly benn a*
vizes tsepübe takarván íüfd meg a,',parafa afölben
Keléffel vagy Fokadékkal üti ki malatt , fatsard-ki úgy az o a'iat le.eflői , 's azt
gát;
melly
miá rettenetes Nyilalláfok követcrefzd a' fölbe.
Vagy így : Varj annyi fpondiát kereken keznek, mintha belé lőnének. Melly mikor
őlzvc, hogy mint a' föveget vonhafd a'fe- pfztán megérvén megfokad , néha tsak majedbe : melegítsd-meg a* Bánya-jeudő termé-gábanis megfzokott gyógyulni, kifolyván a'
fzeti meleg fizet , 's azt töltsd egy edényből fok rútság belőle.
JELENTÉSEI:
E' nyavalya az Ifjabbakat
fzüntelen a' fejedre vontt fpondiára jó-melejárja
inkább
,
kikben
melegebb
és könnyebgen; úgy tóltögeCsék egy óráí^, meleg házban , mindennap háromfzor, az agyvelőben ben gyúladó a' vér. Ha e' nyavalya pedig
való gózőigéíeknck ofzlatására. Ha ollyan íbkáig tart, ( mert rend-fzerint heted napig
Vizet nem kaphatni : A' fellyebb említett elválik dolga;) és fok ideig mind fzivárogfatskónak való egyetmálokból tíinálly lúgot, dogal a'genyctség; jele hogy a' tsontis benn
abban feredgy, és melegen a' fejedre tóltefd a'fülben megveízett, és ott kevés reménfég vagyon a gyógyúlás felöl.
azon formán
E' nyavalyában mindjárt
Ifmét : Főzd-meg az Uimőt és Szapora-Jú- OHVÓSSAGSIL
meg-kell
vágni
a'
Cephalica
eret onnan-felől ,
vet Téjben , és annak meleg páráját tőltséren
a'honnan
a'fajdalom.
A'
Kőppőlyőzésis
igen
botsáííad a' föleidbe; úgy párollyad mindenhafznos
,
főképen
a'
fül
tövén.
Sőt
nadálnap cgynéhánfzor.
Vagy pedig: Egy 7zipc't kivévén a'kemen- lvalis, annak módpya ízerint, a'vért a' füle
tzéból , azon melegen mefd - el a' fenekét, tövén fz'tatni, nagy kónnyebbfégre i ólna.
Az meglévén » mindjárt kereffenek nyers
óntözd-meg <rős Égett borral, annak gőzivei
Tabak levelet, 's kófsek bé beborítván a'füpárold a' füleidet,
IV,
vén azt crefzd a' fülbe.

'

w
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II. K Ó N Y V.
sfje^l Ful-fá áftl, '/ a' t.
€t
léc véle. Ha nyerfet nem kaphatni, a 'fzáraz
Igen dicsérik eztis a' fűi belsó megkeléféTabák leve l-t áfztafják-mee Borban . 's kóf- nek ofzlatására: A' nyers Körös-fát rakd a tűzsék reá
re , 's a'melly leve a' \ egén kitsepeg, fzedd
Avag>;$üfsék-meg hamu alatta'Veres hagy. egy üveg edénybe,'s azt erefzd tseppenkénc
mát, rontsák öfzve, mint a' pépet, Szék fúj a' fülbe.
Kömény, vagy Batatzk-mag olajjal, vagy minHa el nem ofzol, hanem ki akar fokadni,
denikből vévén egy kevefet , tegyenek egy
( melly megtetfzik ebből , hoey a' fajdalom
kevés új Vajat és tört jó Sáfránt hozzá, flas- nevekedik , ugyan felvér a' fajdalom , és a*
trom tormán ruhára kenvén , a' főiét 's füle
hévfégis nagyobb ) fegítení kell a' terméfzetájékát köfsék-bé véle ; mind érleli , mind
tet, és érleltetni a' Kelélt, illyen módokon:
a' fájdalmat igen enyhiti.;
Főzd meg édes Tejben a' fejér Kenyér belet ,
Azonban : Egy vagy két tsepp Rúta vagy mint a' pépet, vagy két Tyukmony fzékivel 's
ke férfi Mondok olajat erefzfzenek belé.
egy kevés jóféle Sáfránnyal törd-ófzve jól;
Vagy : Tyukmony-fej érinek a' vizét , melly jó-melegen ruhára kenvén kófd bé a'füledet
u meg-habarás vagy íodrás után erefzkedik,
véle , újítván ha meghűl.
meg-annyi tsets-Téjjel elegyíts óízve, és tsep- Vagy igy : A" súltt Veres-hagymát egy kepenként erefzd a' főibe.
vés új faijai, Szék-Jú vacy Rója olajjal vagy
Vagy pedig: Tsak fejefs belé a'fiilbc vala- mindenikkel , és tőrt Sáfránnyal tőrd-ófzvc
melly fzoptató Aízfzonnyal ; igen érleli , 's
jól pép formán , melegítsd meg egy edényfajdalmát enyhíti.
ben , és jó-melegen ruhára kenvén kóíd-bc
Avagy r Uti-Júvet, Eb fzölöt , Szék-fuvet véle; eztis újítván ha meghűl.
és Méh füvet főzd meg édes lejben , tégy az
Ha megfokad és folyni kezd; arra a'fülére
edényre egvtóltsért, 's annak a' páráját e- fekügyék a' beteg, hogy jobban kiíolyhaflon.
refzd a' fülqdbe , gyakran megmelegítvén, £s
Akkor ofztán , hogy a' feb tifztúlly .n és
illyen módon párolván.
gyógyúllyon, így tselekedgyél :
Ha ugvan felette nagy hévséggel vagyon,
^ Fózd-meg erő fen az Árpa -kását, annak JK( melly miatt néha efze nélkülis vagyon az
rú levét elegyítsd-ófzve Ró fa mézzel, 's azt
iU^en beteg:) a' V zi-töknek , avagy üt ifi- erefzd a'fülbe.
nek, vagy Eb.fzölönek levét fatsard-ki , Ró fa
Azután Jsápot főzz-meg Borban erófen ,
olajjal habard ófzve, 's azt. erefzfzcd a' fölbe;
fzürd
le a'levét, vefs Mézet belé , forrald-fel,
igen jól hívtsít.
elhányván a' tajtékát; 's azt erefzgefd a fülbe,
Igen
Vala-

Cl
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^ belső lúl- fááfil, V a t.
<7;
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Valamikor pedig bele akarfz crcfzteni t z j Yyopbyllorum J egynéhány tseppet egy-kevés
Tyúk bajjal elegy.ts-ófzve , 'sereízd belé gyaveízfzöre vagy tollra tekerj gyapottat, s tifzkorta tseppenként. Vagy pedig nyu{ bájban
títsd-meg a' fület véle
Ha ezek nem haíznáinak : Tőm; ént,Myrbát', oltsad-el a' Kénesőt, megolvafztván , erefzdAloét, egy-kevés (jrtfpánt főzz meg tíorbati>belé tseppenként; bizunyofon kivefzti.
Kivelzti az Ülőmnek , vagy J őld-ef éjének,
fzürci-meg, és a' mint mondáin mwzeid-megj
vagy hunyornak kiíátsartr leve is , ha belé e's úgy erefzd belé.
Vagy ha egyéb nints r Egy-kevés égetett relzted. Vagy pedig főzd*meg Fórban ezeket
Témsot elégíts meleg Borba, s erefzd belé í csmoílad véle. Tőrd-meg z fürtös fiola magot,
clci'yítsd-fel Borral,'s erelzd-belé. Vagy: Sár.
igen fzépen fzáralz.tya.
tbkőti
vagy Záfzpát főzz meg Borban, erefzdJ6 ezen végre Myrbát és lém ént ófzve elegyíteni és megtórni, 's azzal lüítőlni gya- belé ; megöli és kivefzti. Vagy, akarmelly
Ipét Igett borralclcgyitvén, erefzfz belé.
korta tólts éren által ; igen-fzépen fzárafzttya.
A* Liatában 3 mind étele iiala légyen hiveHá ugyan a' fülnek bfclső feb.s Kelévénye
sító.
másképen gyógyulni nem akar; ez a' Cafa
V. R F . S Z .
nus éanátsa : A' vajnak falakját, mellyet a'
9
A
Fül
tővé megd.tgadásár'ol
KoVutsok kihánynak, tőrd-meg aprón és ízitáld meg, fózd meg rős ttzetben mind addig, ie'fzke. J^JFgdagad néha az embernek TÜle
töve tsak magában minden előlmíg elfzárad az Etzet róla , és űjobban tőrd- Kúlőmb.
ségti.
járó
nyavalya nélkül , a' bóvőlkődó
meg; így főzzed és törjed .hét ízben t azuroízfz
nedvefségeket
arra taiíaritván ki a'tertán fzép fzin Mezzel ttefzd fel, 'sazt botsafd j
méfzet 3 a hol a' íül tövén terméfzet-ízerint
a' fülbe.
De azért a'fülnek nem minden folyását kell lenni fzokott mirigy forma hús, mint a' fponígy fzárafztani, kiváltképen a nedves terme- dia a' vizet, magába béfz'jja a' nedvéfségefzetü gyermekekben 's if a ban, kiknek gya- ket Néha pedig a Forró-betegfégekben' és
korta'nagy haíznokkal fzokott a' bó nedvef- Hideg-leléfekben. F pedig, vagy mindjárt
a' nyavalyának elein elik , vagy pedig vége
ség fülökből kifolyni
Néha a' férgekis megteremnek a' fülben , a felé a' nyavalya már tágúlván , 's annak mafóból kifzivárkozó bő nedvefségeknek ott ter iá a arra ofzolsán.
mei»* efzéféből. Ezeknek ki*efztéfére , ha
E'dagadás néha rettenetes fájdalommal kíf
kaphatni , igen jó a' Szeg-fú n/#}> ( oUum noz;
a- néha pedig nem annyira: a' mint az
tjopbyloda
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oda folyó materiais néha igen forró hév ncd melegen ruhára kenvén azzal kóíTed.
vefség j néha pedig hideg pblegmás.
Mihelyt annyira érik és lágyul, nem kell
ORVOSSAGAl: Ha nagy hévféggel és fáj- fokáig várakozni , hanem ottan vágafd-ki ,
dalommal vagyon , legelső gond légyen ez, hadd follyon a'rútság: mellyet, mint egyéb
fc ogy a jobb karján vágjanak eret i de ha más- ícbet, tiíztogaífon és gyógyítson az 6 mesféle, az nem fzükféges.
tersége fzerint a'Borbély 4
Azután próbálni kell, ha elofzölna ; de
VI
RÉSZ.
hivesítókkel nem kell vifzfza-verni , mert
A Süketségről és nehe^en-HallásroU
annak mérge az agy velőre hatna, és megöl- Tefzkei.^ Süketség néha az emberrel véle
né a' beteget
ízületik > mellyel eg\ ütt jár a' Néttuságis; és ez a mefterség erejével nem gyó*
Azért; Fejér Kenj ér belet Tejben fózzenekgyúlható : Gyakorta pedig megefík azutánis,
meg, jó Sáfránnyal, Tjukmorty jzékivel és Szék•
:
fú ola al törjék ófzve , mint a' pépet , ken- mind a' fellyebb való Réfzekben elö ízámláltt
nyék melegen ruhára, 's azzal kófsék. Azon okokból , mind egyebekből , mellyis nem
kivül , va y SzékJú , vagy Kömény olajbamindenkor enged az orvösláfnak j kiváltképen ha megrógzót a' nyavalya 3 és ha a' Végyenge tollat mártván, azzal kenegefsék.
Ha ofzolni nem akar; hanem nó mind a* neken efik. fgyéb Süketség pedig j melly
fájdalom, mind a'daganat; érlelni kell. Azért: a' fülnek a' sürü sültt nedveíségektől való
Fejér AJáha és jijér l iliom tövet, 's egy feláradásában fzokött következni , minemű
vagy két ligét tórjenek-ófzve erófen, egy-ke- a'Hagymázbanis eíik, könny ebben gyógyúlvés fa-olajat ereíztvén közibe 's egy-kevés ható*
Sáfránt> ruhára kenvén azzal raggafsák.
Nem fzámlálok azért itt fem okáfa $ feni
Ha mind nem haphatni, akarmcllyiket az- külómbfégére nézve femmitelé ; mivel ide
ok kőzz ül íózzék-meg Sáfrányos 7éjben, tór-ahoz értó Orvos Do&ornak jelen* lété és bajék-meg , 's azzal raggafsák.
jos munka kívántatik. Egynéhány orvoísáVagy így \ Árpa kását, Len magot tórj-meg gokat mindazáltal a' kőzőnségefebbekből és
aprón , és ízitáld-meg : fózd-meg kólón a' könnyebben fzerezhetőkból, megemlítek.
fzeder,es l iola Uvelet ,S:.ék füvet és fejér Málva
ORVOSSÁG AL'. Mindazáltal ittis igen reá
tövet : ezeknek a' levébe tedd azt a' két-féle kell vigyázni , minémü légvfcn egéfzen a'
Lifztet, és vagy két Fügét,'s egy darab difi'Tettnek állapattya; mert ha vagy pblegmával,
nó bájjat, fózd és tórd ófzve, mint a' pépet, vagy biliffel bóvós , és Vagy a'vérnek buzgó
melegen
£
fórrá.
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jf Süket ségről és nehezen-HaUáfr cl. 67
forrásától, va:y pedig sörö nyálafságától véazt ere ízfzc
fzen eredetet , a' ízerint kell elsóben az e- fcan végyen Terpentinafpiritufl,
e'mód
ízerint
a'fülébe
:alig
lehet
ennél
jobb.
géfz tettet azoktól inegtifztítani és üresíteni,
A'
páriáit
pedig,
ha
egyéb
nintsen,
így
kóés ú, y kell otíztán a' nehezen-halló fülhöz
vefd-el
;
Fózd-meg
Vizben
a'difznő.'habot,
nyúlni , illyen tormákban :
fzürd-le a' levét, 's a' párájával tóltsércn ál'tt c' nyavalyában mind azok hafznofon
tal gyakran pároljad a' füleidet
elő - vétethetnek , mellycket fellyebb a' I1L
Vagy pedig : Fenyő magot és fái-Cyprvfi
K-éízben megírtam.
<
mellyet
Sabinának hínak ) levelét fózd-meg
Igen jó ezarántaz ofzlató füítölés és párlás.
Borban,
's
a'párájávalpáro'd , Vú>y
végre , a' löfzerfzám Szegfüvet megtórvén erefzfz belé annak
valamit.
vefd eleven fzénre , és annak a' jiflivel tóiVagy : A' Kenyeret a' mint a' kementzéból
tsér által fü. óilyed gyakorta a' föleidet.
kifzedik, azon-melegen fzeld meg, erős
Mindjárt az illyen iüftöllés után, Rút a, vagy Egett-bonalóntózd-meg, 's azzal párold.
hferft Mondói a , vagy Baratzk mag olajat
A' fülbe ezeketis ereízthetni, a' mint melmelegen erefzlz a' fűibe , 's úgy fckügyél-le.
lyiket kaphattya az ember: A' Nyúl, Ketske,
Anná( hathatófabb léfzen, ha ez olajba Vagy Fogoly madár, vagy Tsuka epéjét, egy kevés
Rofmarin, vagy Majoránna, vagy Sállya, vagy
Mézzc/ és Vere^-hagyma kifatsartt/.vével, 's
Kémény , vagy Spikinárd, vagy Szegfű olajat
meg-annyi Fgr tit-bonal egy edényben habard
egy vagy két tseppet tseppentefz.
es melegítsd ófzve, 's azt erefzd belé.
Ha ezeket nem kaphatod : Tórd-meg a'
Záfzpát, Egett-borban áfztafd meg , 's azt c- Ditsérik eztis: h Hang tf /o/^rontsd-meg,
ieres-hagyma kifatsartt levével elegyítsd |ófzrefzd a' fülbe.
ve, és ruhán-által fatsard ki, azt erefzed a*
Igen ditsértetik a' nyers Korős-fánakh leve,
fülbe.
mcilyet illyen módon végy : Egynéhány daMindenkor étele után rágjon Coriíndramot %
rab nyers hords-fát rakj a* tűzre, 's a' végénkerti
avagy vad Kömény magot.
belőle kitsepegó vizet fzedd egy üvegbe ,
Vil. R E S Z .
és abból egy-két tseppet mindennap kétízer
A%> Orr vére járásáról.
a' párlás vagy füítölés után erefzfz a' fülbe.
Ha erófebben akarod ; meg-annyi hgett-bonal ^ Z Orrnak fok nyavalyái vannak; úgymint:
* V<zet elegyíts d meg,és hathatófabb léfz< n. Annak belől kifebefedéfe : belső büdös
A'kinek módgya vagyon benne, a' Patiká- ínég veí'zéíe: bene való rofz húfnak nővéfe.'s
ban amiatt rekedéfe,mellyet Sülynckis hínak. De
mind

Az Orr-vére járásáról.

6}

•éhány honapokon való megrekedéfe jelenti. Ha Crtfisbcn * azaz, a-' Forró nyavalya valamellyik hetednapon váhozván; nagy könnyebbedért fog éretni utánna a' beteg. Ha
az orr-likaiban való erekból foly; fzoritó orvoíságoknak fel-íz vásával mind,árt fzünik.
Ha pedig az agyvelóról, vagy a fónek valamelly réízéról (zármazik; az orrodba felfzitt
orvofság kevefet hafznál.
Mikor megakar eredni,illyen Jelei vannak:
Az ember mind vereífel álmodozik, és mind
ollyakat képzel: feje 's nyaka fájása ottan-ottan megindul: vak-fzemeiben nehézíég , és
az ér bennek igen vér: gyakran tsendüi a'fül:
kaprozik a' ízem: \ eres mind fzerne 's ortzája:
lélegzetet nehezen véfzen : vifzketaz orra:
foly a kónyve : és mintha valami járna mindenkora' fzemei elótt, úgytetfzik; 'sa't.
JELENTESE1: Ha mindjárt valamelly nagy
nyavalyának elein foly az orr-vér , rofz jel ;
mivel a'terméfzetnck igen nagy megeróltetéfét jelenti.
Ha a' vér onnan-íe'ól való orr-likból foly,
a' honnan a' fájdalom vagyon; jobb , mintfem ha másfelól : Így a' Máj nyavalyájában
ha bal felól foly, rofzfzúl efik.
A' hof'lzas Orr-vér folyás , gyakran Vizkorsággá válik : hafonlóképen a'hofzfzas negyed napi Hideg-lelésbenis.
ORVOSSAGAl: A'mi az orvosláft illeti: A*
mint mondám, nem minden Orr-vér folyáfl;
£i
jó meg-
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mind czckbenis , valami Borbélyi kezet és
metterséget kivan , fzántízándékkal elmulacom.
KÚLÖ.MBSEGEl:
Az Orr vére folyáía azért, a'minthogy fok okokból megeshetik;
úgy hol haíznos a' telinek, hol pediglen káros. Ugyanis némellyekrc bizonyos idóben
ugyan reá tart , tetteknek nagy kónnyebfégekkel : néha pedig hofzfzas betegfégeket
végez-el, mellyekben melterséges ér-vágás
gyanánt eíik, és fzemlátomáft hafznál.
De ha mód nélkül való , igen megerótleníti a' tettet; sót néha ugyan elis fogyattya
az életet
OKAI : Akárhogy efsék e' Vér-folyás, va
gyon ez vagy a'vérnek nagy bófe^étól, melly
akkor, mint a1 buíultt bor a'hordókból, kiüti
magát az érból, megízakafzt án azt ; vagy a'
vérnek íofságától , melly miatt kirágódik az
ér : vagy a'nagy teftbéii erótlenfégtól, melly.
ben az érnekis réttyei megtágulnak , és így
a' vér folyton-f'oly; ha egy keveísé fzünikis,
de ottan h?.mar megindul.
JELE! : Ha azé^t az Orr-vér folyás a' vérnek bófégétól vaavon, Jelei ezek: Veres az
embernek mind ortzája 's mind fzemei. Ha
a' gyengeíégtól ; fokáig tait a' Vér-folyás,
íárga embernek ábrázattya, és az e-éfz tettben nagy az éktelenség. Ha az Afzfzonyokban a' méhektől vagyon; a'hó fzámnak egynéhány
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jó megállítani ; mért fzokfzor hafzonra vagyon. A' káros Vér-folyáft pedig ottan annak rendi fzerint fzüntetni kell
Az orvoslásban pedig igen reá kell vigyázni c' nyavalyának Okára, honnan ered; hogy
vagya' vérnek más útra való vonását, vagy
pedig fioritáílal való megfzűntetélét a' fzerint aikalmaztathaíTa ember.
Az ér vágás ezaránt, kiváltképen a' véres
emberekben , igen hathatós efzkóz. Az ellenben való eret kell pedig megvágni ; úgy
hogy ha a' bal orra likán íolly , az ér-vágás
légyen a' jobb-karján.
Ha íz n ál a'tagoknakis karjainak és tzomjainak ízorofs megkótéfe ; mert ez a'megfzorítás, az orr felé íietó vért útt ; ában meggátollya 's elfogja.
Ha ezekis el-nem foghattyák; jó óreg kóppólyt tsak úgy fzárazon vagdalás nélkül a
jobb vékonyára veífenek, az a' fel-felé fíető
bufúltt vért igen tartóztattya- Néha az embernek lábaira vetett kóppólyókis , midőn
egyéb nem hafznált, hatalmaíon megállították az illyen Vér folyáft.
Ezeken kezdvén c'nyavalyának orvoslását,
úgy kell ofztán a' vért fzorító efzkózókkel
gátolni ; mert másképen, ha mindjárt fzorítani kezdgyűk , a' meg-buíúltt forró vér hirtel en megtolyúlván, valahol valamelly érnek
megfzakafztásával kiüti magát, mellyből Nehéz lélegzet vétel és Fuladozás, Gutta-fités,
és íokára
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és (okára Viz kórságis kóvetkezhetik. Annak idejében azért így keli tselekedni :

Bolus- Arménufl, Sárkány vért, 7 őtnjc'nt, Más-

tixot és Aloét , mindenikből egy-aránt tórjófzve , Lifzt lánggal és aprón vagdaltt Nyúl
apró pelybes fzórivel,

egy Tyukmony fejériben:

és vagy Lti-jú, vagy pedig Eb-fzőlö kifatsartt
levében mind ezeket keverd jól Ófzve; és ruhára kenvén, 's ottan-ottan, ha meghűl, újit\án,kóíd-bé a' homlokát és vak fzemeit véle.
Vagy hamarjában: A' Bolus-Atménufl, vagy
a' helyén , a' tűzhelyben verefsé égett
Afzfzu

agyagot megtörvén , erbs Etzettel és

Tyukmony fejérivel keverd ólófz\e, s halon-*
loképen tselekedgyél véle.
Igen-jó ezis Tórd meg aprón a' Gelétet ,
keverd erős Etzetbe , 's jó vaílagon ruhára
kenvén azzal kófd-bé hafonló formában Némellyek a' mód nélkül való Vér-íö.lyásban a'
háló süveget egéfzen ezekben megmártván,
és levét kifatsarván , az újonnan megberetváltt főre ezt vonnyák.
jó néha tsak ezis: Hirtelen, efzébe nero
vévén , óntsék artzúl jó hideg Vizzel; attól
Való megijedés meghőti a' teltet , és a' vért
megállíttya: ugyanis itt akarmelly megijelztés hafznosVa^v : Hideg vizbe mártsanak » uh át, vak-

ízemeit 's homlokát kófsék bé véle , gyakorta újítván ha megmelegfzik. Néha jobb, ha
vagy Útifűnek , vagy Vorts fűnek , vagy Iái
£4

mos*
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mosojUneh, vagy Pap erfzénye nzvbfúnek levét
azt mindjárt ízorító efzkózőkkel kell illetni:
kifacsarván , 's azt ttzettelbhvc-elegyítvén , Hamarjában azért ha egyebet nem kaphatlz,
abba ruhát mártanak, 's azzal kótik-bé. Sót a' pamutos vagy gyapottas léntá ól végy-ki
tsak tifzta htzetbeis fpendiát mártani, 's ki, egy-darab gyapottat , a t én tát kifatsarván befatsarván , homlokát 's vak-ízemeit azzal be- lőle, kérő formán dugd az órrod likába, megkötni , igen jó. Utyan azon úttal egy darab áll véle; mivel mind a'Galles mind a Gálitzfpódiát Etzetbe mártván, dug;ák az orra likába. kő ízorító crejö.
f ^Cm tsak a" homlokát pedig, hanem néha
Ezis noha nem tíinos, de igen hatható ea' nyakátis igen hafznos e' nyavalyában hideg rejfi a' vér megállításában Az új Dtfzni gaEtzetbe mártott ruhá - al bétekerni y és gya- néjt erős Etzettel elegyítsd ófzve , 's azt ízakran , ha megmelegízik , újítani.
gollya.
Hafznos ezis : Ha ember az JUtzetes vizet Vagy így : Tömjént, Moét, Sárkány vé t ,
fzájában tartya, 's azt gyakorta újíttya; merq Lifzt'lángot, Pók hálót, és apró Nyúl fzőrt tőrlegalább a' vert, hogy a'torkán alá nemen- jenek és vagdallyanak jól ófzve , Uti-Júnek
nyen , elfogja.
kifatsart levétel fei erefztvén , gyapotból tíiIgen jó a' vérnek az orrtól való elfogására
nállyanak kérőt, 's azt belé mártván, tegye
ezis: Ha a'felól, a melly felólfoly, egyné- az orra likába.
tseppentenek a'fólébe,
hány tsepp erős
Vae,y így A' Tyúk mony héjját, 's Papírosat
Eztis hafznoíon mivelik : Egy Babot hofzégefd-meg, 's azoknak a' haimát fújják az
fzára kerté hasítanak,'s az orr gyökerére az
orra likába ; de akkor teli N egye a' fzáját hiott megdagatt érre a' két fzemóldók közzé
deg vizzel, hogy a' por belé ne haífan.
azt kötik, erófen által-fzorítván : vagy a' heIgen ditséretes a'mint m ndenfde Vér-folyén egy ezúflpénzt, annál jobb ha azon felyásban,
úgy ebbenis a' 7 s a á n , mind maga,
lyfil gelétes Tyúk mony fej ént len tsepöre takar.
mind
töve
: fatsard-ki a' levét, 's igyál-meg
Van, reá kötik,
két vagy három kalánnal belőle. Ugyan azt
Ifmét : Hevíts.meg egy nagyvafat, tsep,
az orrodbais hafznofon fzíhatod. Vagy: főzz
pentsd reá az erős Efzetet, 's annak gőzit fzij- tifzta Vizet a* gyökerével, 's azt igyad. Ha
jad az orrodba ? vagy pedig a' tenyeredbe
tsak a' fzádban tartodis a győkeie't, hafznál.
tölts afzfzú égett Agyaggal ófzve-elegyített A' kifatsartt levével gyúrj Ltfztből Téfztát, s
Ztzetet, 's azt fzíjad az^ orrodba.
kőfd-bé a' homlokodat véle.
Ha az orr likaiban való erekből foly a' vér,
llgyan-azon Tsalán Uvet Szamár ganéval
aze
Df
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74II- K Ö N Y V .
Jz Orrnak egyéb nyavalyáiról.
7$
clegyítfed ófzve , fzáraz'd-meg, tórd porrá, meg-kell fzabadítani a'tettet. Azután az ortedd el; 's mikor orrod vére indúl , ízii-fcl rát kell tifztítani ptröfzkólókkei, a' mint a*
benc az orrodba.
Főnek nyavalyáiban megirtam. M ndenek
'gen ditsértetik ezis e'nya-alyának fzfintefelett ditsértetik a' Majoránnának patikai
tefére : A Spinné,aot tórd-meg igen-aprón, mefterfégg'el tíinálct fara , azt ugyan Majos mindennap reggel egy kés hegyin vévén ránna vizben el-olvafztván, s gyakorta abból
belőle, vefd egy kalán Lti-jú vizbe, s idd-meg. felfzív án. jó a Majoránna olajis , ha amazt
A* Atumia'is igen jó, ha egy óreg borfónyit nem kaphatni, ezzel gyakorta kenvén az orbelóle m leg Borban meg ifzol.
rát's vak-fzemeit. í^ind Javát, ola át, reg5 Mindeneket itt eló nem fzámlálok,melIyek
gel 's eftve egy.e^y kalán meleg Borban igya
c' nyavalyában ditsértetnek } ezek levén a azon kivfil: Sokan ezzel kiépőltenek belőle.
nevezetefebbek.
Néha néha ptröízkóltetóvelis éllyen.
^A' kin elhatalmazik, itala légyen Tsalán
Néha az orrban rút búdós gombás hús n& ;
tövével és egy-kevés tifzta Salétrommalfőtt viz;
melly miatt fzántclen rút búdóíségben vaez mind hivesít én , mind a'vért sűrítvén gyon az ember. Ez, minthogy a' rofz nedés ízorítvánis, igen hafznál. Vagy pedig : vefségekkel elegyedett vértói vagyon, a'
Hevítsen-meg egy-darab vafat, 's azt sűffe
teílet minekelőtte ahoz nyúlnál, meg-kell
az italba, s úgy igya.
tifztítani ahoz illendó Purgatiokkal; azután
Száraz és vaííag, hivesító és egy keveísc fzáraztó vagy évó efzkózókkel kell illetni ,
fzorító eledellel éllyen, sülttel inkább, mint hogy eleméfztódgyék; és ha kölómben nem,
főttel : minémö minden Egveffes, Czitromos,Borbély kézzelis , sútéfTcl , vágáflal hozzá
mindenféle Sósba , 's egyebek.
kell nyúlni.
VIIu
E' nvavalyában fő eízkóz ez : Óreg Gentián*
gyökérből,
mellyet Szent Láfzló füvének is hí«<fe Orrnak egyéé nyavalyáiról.
^ Z Orrban fok fog/atkozáfok eshetnek, a' nak, faragj annyi tsapokat, hogy az orr likába
mint oda felis irtára; de nagyobbára Bor- jól belé-férjenek; tégy az orrodba egyet,megkenvén e* kenettel : Lúd báját fejér Málva
bély kezet kívánnak
Néha a' fzagláfa épen elvéfz : melly kivált* gyökerével erófen tórj-ófzve , főzd ófzve, és
ruhán általfzórvén azzal kend-meg
Vagy
képen eíik a' bó pblegmás nedveíségektől
ezzel
:
Uj
raját
,
Kappan
báját,
fa-olajat
,
eláradván a fzagló réfzeK. Mellyektól e'
egy-kevés
Viafzfzat
melegíts
és
olvafzfz
óíznyavalyában egéízen annak módgya fzerint
vc;
mtg-
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H. K Ö N Y V.
A Nyelvnek Békájáról, V a* t. 57
v e ; kenet léfzen b e l ó l e T ^ e l l v ^ ^ ^
bői valót sápot meg-kennyed, ' S úgy tedd az rá , főzd-meg nyóltz lótot nyomó Borban ,
az orrodba, gyakorta újítván , és éj:ei-nap. addig főzvén míg fele elapad a* Bornak. Ha
meghűl, tólts kófa és Eb-fzólö vizet hozzá,
pal benne tartván.
mindenikből
négy lótot, ruha kérőt e' vizbe
, H * c z n e m hafznál; étető 's azután fzáraz- mártván, azt tedd-belé, gyakran újítván.
tó mncurtumos , és egyéb efzkózőkhóz kel!
IX. R. E S 2 .
»yulm ; de azokról nem irok , mivel ahoz
jf
Nyelvnek
Btkájárbl, és egyét Daertö crfíber -clen-léte nélkül azok kártévók.
nem haízrofok
gadás ár ól.
FéfzNyelvnek
Békája eíik a nyelv alatt.
Ez oryosláfokkal pedig a'Hóidnak fogytán
ke.
Igy
hivattatik
: mert ez a' Dagadás olaz utolfo negyedben kell élni ; mivel akkor
lyan
formában
dűllyed-ki,
és közepi irántkét
KUlebba daganatos könnyebben eméíztódik.
e
minden daganat és kinövés nélkül, felé vagyon válva, mint a' békának az utóllya.
JELENTESE: Nehéz nyavalya, noha nem
az orr belől kivéfz és megfekélyefedik; melly
néha meg.varafodik , de ottan ifmét kiújul. igen vefzedelmes , tsak láífanak hozzá : kiváltképen az apró gyermekekben ferényen
Ezzel igy kell bánni :
kell hozzálátni , hogy meg-ne fulafzfza.
Ha kemény a' vara; lágyítsd meg , lúd
vagy Tyúk háj al , vagy Mondok olajjal, vaey ORFOsSACjsil : Azért legelsöbenis így
pedig egy-kevés úi Vajjal megkenvén. Ha a' nyúlly hozzája r Fómagránát béjját, afzjzú
vara elefik; tiíztító és gyógyító efzkózci ezek. Iscpot, s<t, mindenikből két-két fufták nyoRófa olajat, vagy Tyukmony olajat ón-tál-mót vévén tórj-őfzve apró porrá , 's ezzel
dörgöld a' nyelve allyát mindennap egynéban jól megkópölvén azzal kennved. V a * y :
főzd meg erőfen az Árpa kását, annak sínú hánfzor. Még jobb, kiváltképen a' nagyokban, ha a' Só helyében annyi Szalamiákot törfz.
levét ]0\ mczeld-meg, s azzal moífad.
Azon ki\61 : Tón, agránát héj ját, Témsőt és
Ezek pedig leghathatófabbak : Dulcis mer.
curmjl végy a' Patikában , Utifú vizben e g y Gallefl,mindenikből egyaránt vévén főzz-meg
kevefet belőle olvafzfz el, az*al moífad. Vagy Korban , s azzal moífad a fzáját : Minden
pedig azzal, a' mit Zó>d.viznek fzoktanak hi- vaudalás nélkül ts^k ezzelis fokízor megg) ógyúlt e' nyavalya.
nií.'mellyet ígv kéízíts: Végy egv fuílák nyomó
Ortfbént , másfél fuílák nyomó Arany sár Pa Tifzta forrás f 'izbe hánnyon Borza-fa Gom• evfifefléket,
tőrd-meg ezeket igen-apró por- báját , 's arról igy ék.
Ha ezeknek nem enged és meg-nem fokad
vágja

U. K Ó N Y V.
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Fogfá-áfrX.
vagia ki a' Borbély , jó nagyotska légyen a' kifatsartt levi, itt mind jó ennek mosására.
lyuk, hogy az a Í6rő matéria, mellyel teli,kijó- Ha ugyan nem enged femininek ; vzgy érvágó vaífal ke 1 megvagdaltatni, va^y nadáheíTenrajcaj mind a kéc felén pedig hofzfzára
hasítsa a Daganatot, hogy a' matéria egyfzer- Jyokkal megízítatni.
smind nyomódgyék-ki belóle. Azután moíTa
X. R E S Z .
Kofa-mézes Borraf, vagy mézes Ftzette!, a'mi/
A Fog fájájról.
íz épen megtiíztul. H Á pedig megtifztúl ,
Fé Z
r
ak e
éb
/ ' A °S
B>' minden tsontoktól ebmoífa tenrés Borrali ez a febet ízépen béálhttya.
kei. ^ ben kölómbóznek , ho^y ók hártyával
bé nem boríttatnak mint egvebek; mégis
Ha ugyan ezeknek fem engedne , ( melly
mindazáltal
érzés va^ym bennek. Oka ez,
ritka dolog ) BÚJÓS kő olajjal érteífed illyen
mert
ha
kölsó
réfzekkel érzenének , a' tsikformán : ót tsepp Rifa vízhez egy tsépp ólai
fajdalom
mia vélek nem rághatnánk;
landás
és
ele- lefzen , 's azzal moíiád.
hogy pedig éreznek, oka ez, mert belól az
Egyéb Dagadáfais eíik a' nyelvnek, a' teftó gyókereken a' mint az apró eretskék és
benvalobó nedvefségeknek eláradáfa, és az
élet-eretskék, úgy a'vékony inatskákis («*ragyvelóból oda a nyelvre v aló lefzálláfa miatt. tf/jok ) beléjek béhatnak.
Ekkor a' teftet, pblegmát tifztitó purgatio- Minthogy azért íemminémö érzés fem fajdaYal kell megriíztitani ; nyakát 's válla kózit lom nintsen femmi réízben , mellyben inatskoppólyóznijhófagotisfále tó vén nem árt fzí- kák nem ágazódtanak vólna el, (ugyanis atatni; azután a fzáját iliyen formákban mofni. karmint vagdalnák az agyvelőt, tűdót, majjat;
Ha a Dagadás hévséggel vagyon : Fatsardnem fájna J úgy ittis minden fájdalom a'benki a Salatának és Szeder) nek a levét, ezeket ne való inatskáktól fögg.
ólzve elegyítvén moífad vélek gyakorta.
OKA! ; Melly inatskákat C nervus^t) hol
Vagy : Szurok-füvet {fekete Gyopárt) és Tár-hev, hol hideg, hol fós, hol favanyú, é .ó és
konyt ib:zz-meg mézes vízben, 's azzal moíTad; erós nedvefségek , mellyek az agyvelóról 's
cz inkább lohafzttya.
fgyébőnnenis reájok folynak; hol pedig a'
Másképen így: Atézeld-meg az Etzetet,vc(s fogban való rothatt nedvefségekból termett
tőrttGyömbért és Szalamiákot belé, 's azzal férgek keíervefen érdeklik , és 1 ibefzélhetétlen öl kínozzák ; a' mint a' mindennapi
gyktyV' m C S Í S f 0 k a f Z C y a c z > mégis gyópélda taníttya.
Czitro*, Témagránát lév, ^ ^ és Uti-fú
Mind ezeket pedig k&lsó okokis fzokták
felgec.
kifatsartt

8©

U.

KÓNYV.
.... .

—

A* Fogfájáfrél.
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Ifmét hogy a'fogra menó matériát Valameníelgerjefzteni í a' ízclck : hol hév , hol hinyire
onnan vontathaífa bzítaffon hójagoc
deg idők: mind ételben italban való mérték"
a
két
füle tóvén ; ez a' fogra rohanó év&
letlenfégek : igen hé^ vagy füfzerfzámos •*
nedvefs.get
magához ízíjatelek.- hév ételre hirtelen igen hideg italok,
1
A homlokát pedig azon nedvefségeknek
's egyéb cffilék.
még
úttyokban való elfogására , illyen for*
JFLE/i Ha meleg nedveíségektól vagyon,
mán
kóíTe
bé :
hirtelenebb és élefebb a' fájdalom; ha hideg*
A
'fekete
Nadálynak gyökerét tórjék-Öfzve
tói pedig, hoízfzafabb. Hogy íéreg légyen
erófen,
mint
a' pépet, s aztkófsék a' homa' íogban , annak udVaísága , rothatt büdóflokára
s
még
nyakárais , ruhára kenvén
sége , a' fajdalomnakis ot:art ottan megfzufiaftrom
formában.
néíe, és vifzontag megeredéfe , alkalmafint
Hathatóíabb ugyan ennél az a'flaftrom ( ha
bizonvíttyák
kaphatni,mellyet
a' Patikában hínakj Empla.
Ha a' foga-fajó embernek ortzája dagad ,
jele , hogy a'fogba fzállott fét-tó nedvefség, firum Stiélicum Crollii y azon módon ruhára
a'fogról a' külsó réfzekre ofzoli és igya' faj vonván , és véle éJvén.
Vagy ez: Témsót és Gallejl tórj apró porrá,
dalomis fzunik.
fiürtt
Szurokkal melegítsd és elegyítsd ófzve,
ORVOSSÁGAI: E' nyavalyában nem nézVond
ruhára
fLítrom formán, 's azzal kóífed*
hetünk arra, mint egyéb nyavalyakban fzokMinthogy
a'
fülekben elofzlott ereknek és
tünk tselekedni, hogy a' fájdalomnak fzerinatskáknak
nerrajoknak,
nagy megegyézé*
zó okát fogjuk elsóben el, ér-vágaífal> ptírgátiéval , 's tóbb effélékkel, 's azután úgy íek vagyon a'fogra menó erekkelj azért igen
enyhíttsük ofztán a' fajdalmai ; mert itt a rendefen tselekeíznek , a' kik a' Fog-fijáfl
fajdalomnak nagy vólta miatt, elsóbenis an- a' fül általis orvofoJlyák.
nak enyhítéféhez kell nyúlnunk; ts azután, Azért a' melly felól a* fog faj, erefzfzenek
hogy azon fá dalom ifmét meg ne újúllyon, abba a' fülbe keferit Mondola olajat* Vagy pe*
ennek fzerzó okának kigyomlálásáról kell dig A' Fog-hagymának kifatsartt levét J9 7er*
jtkkel ófzve-elegyitvén , azt erefzfzék a' fü*
gondolkodnunk.
Ha azért módgya vagyon benne , annyira lébe. Vagy tsak hamarjában égy fokát á F»gtágúlván fajdalma, mennyen góz feredóbe, bagjjnának tifztítsák-meg jól , 's azt dugják
ott i/zadjon, és kóppólyóztcífe-meg magát a' fülébe Vagy "Télét, vagy Szftrok fiivet fóz*
zenek - meg Etutben , 's annak páráját jó*
nyakán 's vállán.
F
mele*
Ifmét
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TI. K Ö N Y V .
A Fcrg./ájá /rói .
ff*
melegen botsáfsák a' fölébe.
hál jobb , ha a' Vízien Lignum fanéhttiiot fbzfz]
Ha hévlég^el vagyon , tsak hideg Ftzetet 's azzal érteted melegen. Ha udvas a'fog',
töltsenek a' fölébe , a' melly felól a fog fáj, tégy T'yrethrum gyökeret vagy Sze Javét belé ":
Vagy ígv : Jz nt György világának ( Primula azután Gallefl fózz-meg Etzetbenfs azzal moíi
vens ) a• tövét ki-áí\án , moíd és afzald-meg: fad a' fogaidat.
azt Ftzetben á^taflad , és azt az Etzetet a'marígy : Rófa és Uti-fú viz közzé tói t i
kodból íz idd fel az orrod likába, a'melly fe- egyVagy
kevés
Etzetet , 's azzal moífad. 4 vagy.lói a' fogad fáj.
Ieres Borban fózz vt levtlú fúvet vagy TormenA'melly efzkózókkel pedig a' nagy fajda* tillát , veres Fúz gy nge ágat és 'Gaücfl, molíad
lom envhítéfére a' fogat fzokták illetni , ki- véle: ízoritó erejével a'fogakra rohanó/^váltképpen ezek :
xufl vifzfza-veri.
Egy-kis gyapotba tseppents jó erós fpirituS Hójagotis a' föle tövén fzítatni, igen jó
Vitndit , vagy fúfzerfzám
Szegfű , vagy Fafluxasnzk elvonására.
héj olájat, tedd a'fájó fogadra , s meeállíttya. Ezek után ollyanokkal kell élni, mellyefc
Igen jó hathatós erejű, azon formán élvén ofzlató erejekkelis enyhítsék a* fajdalmat:
véle , ( ha kaphatni) a' Cámfoi o/a is. Ifmét, Fúl-fitnek '% Fb fzölőnék a levét fatsard-ki \
a' lufzpáng és Mogyoró fa o/a:, mellyet oleuvi
tólts három-annyi édes Tejet hozzá , azokhoz
fíerac/eumnzk hinak ; mert ez a4 férgetis, hacpy-kevés Szegfű olajat, vagy Rófa olajat, abi
vagyon a fogban , meg-óli , 's a' nedvefsé- ba Beléndf ú kifatsartt levét egy-kevefet
geket belóle igen fzíja.
le Sáfránt egy-kevefet: timporáld-óízve jói
Ha egyebet nem kaphatfz : Blénd vagy fezeket, 's ruhát belé mártván i kófd-bé az
Bolonditő fú gyökeret és Tárkony gyökeret fó/z«
álla-kaptzáját, a melly felói fáj j véiej gya«
meg Borban , jó-mele jen annak levét fzádbakorta újítván.
vévén , azt tartsad a'fogadon.
Vagy Így : A' Borza fának belső zöld héjját
Ez mindenek felett óittya a fajaimat: Tórd- faragd le, fózd meg édes Télben ; azt a' Tejei
meg aprón a Petrefelyem magot, elegyítsd-tattsa a' ízájába gyakorta;
ófzve Ópiummal's egy kevés Viafzfzal,
for*, Vagy így : Főtt vagy sultt Almának ay kásás
máid egy lentse fzemi yi golyóbifotskákba ; h'lit , etzetes Korpát, egy-kevés Rófa vagy
azr tedd a' fogadra, vagy fogadba, ha udvas. Fa-olajat, Sáfránt, Belénd fűnek hifatsarti
Hirtelen tsak ezis jó : Meleg Tejet vagy meleg
I vét, óízve-elegyítvén,flaftrom formán kend
Vizet végy a' fzkdba, s' tartsd a' fogadon: an- ruhára ; 's azzal kóíTed a' fájó ortzáját.
nál
F*
Vagy
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II. K Ő N Y V.
A Fog fáj áfról
8s
Vagy így , hogy inkább ofzlaífa; Kétlyuk.
hinnynaka ft ént kőpöld-meg erófen Rófaviz*máttván dugd az udvaba ; megöli.
Ha rofzfz a' fog, vonafd ki. itt pedig megben , tó tsd ízépen gyenge len tsepire , tőrtt
vigyázd
, hogy nem ollyankor kell kivonni,
borsfa! felyul hintsd-meg jól, az egéíz ortzá.
mikor
a'
fajdalom nagy mértékben vagyon ;
jat a fajdalom felől boritsd-bé véle.
Mindazáltal itt reá kell vigyázni , ha tű- hanem mikor valamit fzűnik Akkor fem jó,
mikor nagy a' dagadás. Nemis kell eeyfzerzeíseggel vagyon az ortza-dagadás , efféle
fmind
egy vonáífal; hanem lógaífa meg. Kihi es tőkkel nem kell hirtelen értetni; mert
vonván,
nyomja jól bé a'helyét: etzetes V'izet
a tüzet a' torkára vilzfza-vérvén , nagy goforgaíTon
a'fzájában: hideg fzelre véle mindiiofz jóne belőle. Jobb akkor az ortzáját egy.
járt
Ki
ne
mennyen. Ha vére meg-nem akar
kevés Szék-jú olaj]at kenci.etni , s fclyfil r ha
állani
i
tépett
ruhát golyóbis formán tíinálván,
kaphatni ) Emplaflntm de Meliloto reá tenni.
Hanem kaphatni, tsak Égett boros melegvübát azt tartsd rajta az ujjoddal keményen egy
óráig : vagy , égett Gálitz-kővet nyomj oda
teg- en reá a' kenés után
felyúl,
etzetes tépet ruhát nyomván reá az ujA' fájdalom "s nyavalya tagúiván , hogy
joddal
Vagy
pedig: A' Gele'tet aprón megtörhamar límét meg-ne újúllyon, tiíztán tartsad
vén,
keverd
7jukmony
fejértb ,'sa.t tedd reá.
a ízadat, fogaidat, 's ínyedet, illyen formán:
A*
ki
a'
Borbély
kéztől
irtózik, a' ktfjebbikAz afzfzú Komlót főzd-meg etzetes Vi-b-n ,
féle Z.áfzpánakyTCie11 yet Helleboraflerwek hínak
mindennap tetfzer-háromfzor azzal moíTad
levelei rontsollya ófzve, azzal dőrgőllye meg
a fzadat.
a'fogát,
a' mellyet ki akar vefzteni, kivéfz
Vagy így ; Egy pohár Vizet fpiritus Vitriolimagában
;
de a' többit oltalmazza tőle.
f^/favanyitsjnak-meg, 's azzal moífad. Vagy:
Avagy
;
Eb téjnek levében aprón tőrtt TömA 7serfának belső veres héjját főzd-meg Borjént
elegyítsen
egy kevés Kemény tő el eban , moífad azzal.
gyótt, ho y apró golyóbisba formálhaífa, '$
Hz mindeneknél hathatófabb , mellel a'farazt
tegye a' fo a udvába j 's kivéfz.
dalom idejénis élhetni : A' Hunyor levelét a
A'
dagatt ortzádra tégy illyen ftaftromot :
Keléndjú gyökerének lehántott héjját , mindéFigét
yfejér Kenyér bel-1, Talán tövei tórj őfzmkból egy-aránt vévén, főzd meg Rófa etzet*
ve
erőien,
fő z dm e g fáfrányos Téjben, ruhára
ben , s annak a' levével moífad a' fzádat.
kenvén
kőid
bé véle.
Ha féreg benne : tgy-kevés Aloét cs Cám.
fort ígett-borban olvafzfx-el, gyapottat belé- Ha a'fogaidat tifztán akarod tartani: Nintsen arra jobb,mint a' Büdös kő fpiritusa\ famárt*
F%
vanyítt
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vanyíts vizet véle, 's azzal moflad mindennap.! vagyon, éllyen illendő . wgati va', Áloéból
Ju az égett Tabuknak bamvais
, ha gyakrankéízített PiluUkkal; mellyek mind a' belsó
1
" ^órgóiód véle.
rothadáft: gyógyíttyák , n ind jó illatot fze*
XI- R E S Z.
reznek a' fzájnak így ék Ürömtől \ mert az
í/»ów;/jazon erejj az Aloéoal: igen elis veri
A' Száj mdáfségéral.
a'
fzájnak dohát. AngeLca gyökeret gyakran
fc Száj Bödófsége nehezebb máfnak , mint
magának, a' kin vagyon. Nemis minden rágjon, Lubebét, sínifi, Fa héjat. ReggtÜregOllyan, mint ama' R ómai nagy embernek LuiU gel egynéhány fzem Majlixot nyellyen-el \
Idusnak a* felefége : mert midőn e' nagy em- ezis igen halznos Vagyon egy Lkiáriomfcer vőtte vúlna efzébe, hogy irtóznak a' tóbb nak neme , mellynek neve a' 1 atikában , Trynagy Rendek mellette filni a' Tanátsban , pbera magna; abból mindennap vehet-bé kétmondgya otthon a Eelefégének : miért nem fzer egy-egy mogyorónyit : jó fzagot, ízt és
mondotta vólna meg eddig, hogy az ó fzája fzint fzerez embernek , minden orvoíságok
budós r 1 mez azt feleli, hogy ó azt elmér felett, A' kitől kitelik , Aíofebus és Ámbrajere fem vőtte vólna ; mivel azt gondolta , Vil kéfzített jó fzagú Rotnlák 'Fogátsátskák
egyethogy minden férfiúnak ollyannak kell lenni lzöntelen legyenek nála, mellyekból
egyet vegyen a' fzájába. A? kinek egyéb
a izajanak.
Ez fok féle októl megefik , néha tsak a' fo- nintsen, tsak a' Czitrom h<jais jó , Viola-gyögok kőzótt maradt cledelnekis megvefzéfé- kér , Örmény gyökér , ha rágja gyakorta. Jó
tol j néha a' ízáj rothadáftól; néhaí'gvomor egy-egy tsepp Fa-héj olajat egy kalán Borban,
Izajanak megcágúlásától, melly miá a'bélek vagy Rófa vízben, azon végre , béinnya. Midoha feihat a'ízájra; néha egyéb belsővé- kor ételét végzi , hogya'gvomor fzáját béízettsegtól.
fzorítsa, sült Birs almát,\ngv KUné.yt egyék.
Ez fzérint hát , az orvoslásban , illik e'
XU. R E b Z.
nyavalyának okára vigyázni s azt elhárítani,
Ínynek vagy Fog busának
ha kitanulhatni. Tartsa tiíztán az illyen ember
nyavalyáitők
íza-at, fogait .-mindennap dórgóliye fós Vízzel, Okai. jS^Z embernek ínye kivéfz néha és kivagv etzetes Vízzel, vagy fpirítus Füriolivalfa*
evód-ik , a'tettben uralkodó , és ott
vanyitott Vízzel. Ha rofzfz a' fog , és örege magát kiverő fós erós nedvefségek miatt kivagyon, vonnyák-ki onnan ; mert íemmi valtképen..
^aíznot ott nem tcfzcn. Ha a' gyomortól
ORVÜSS AGAI'. E' nyavalyában igen hafznál
vagyon t
F 4.
ahoz
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ahoz illendő fatskóval való Turgatio, mcIlyet ral; tedd ófzve , és tzérnával őfzve-kőtvén,
Borba tevén , igyék róla mindennap a' beteg,*
ann»ál fogva akafzd-fel a' pintzében ; megölés gv fzép gyengén ti'ztúJván, az egéfz véris
vadván benne a' por , tsepegjen egy tilzta
mcgízabadúl a fos évó ne dvefségektól; mel. üveg edenybe: azzal, mint hathatos és fzép
Jyek így az inyekrőlis vifzfza fzivódván, az. ^alfamommal, az ínyedet napjában gyakorta
4)k ízépen helyre állanak.
dórgőllyed.
t ' mellett az ínyetis hozzáülendő fzőkíéges
Vagy így: Veres Ró'át, üti füvet, Rút át ,
orvofságok 1 al értetni kell, illyen formákban:
Sáüyát• vagdally-őfzvcj egy-egy fúlták nyomó
TőIgy- máknak tokját, (7aue/l, J óm gránáGrifpánt, Tömjént, Aiajlixot, Témsót tórj.
tot , mindenikből két lótot tórj-meg darabo- öízve , fózd mind addig ezeket fé l ejtel etzeton, tólts reá veres favanyú Bort és két-annyi tes rhben, míg fele a'víznek elapad ; azután
vizet, mcllybe söfs hév tüzes atzélf elsőben, a levét lefzórvén, olvaízfz-el benne két lót
hOj-y annál fzorítóbb legyen , vefs egy-ke- Rófá mézet; igen hathatós ez.
vés Ténisit belé, fózd-őfzve jól; 's azzal mofMid ezekkel, a Szájnak kivefzéfébeiais
fad mindennap egynéhányfzor.
es rothadásában, hafznoíon élhetni.
Vagy így; sifzfzú Harangvirág levelét, Sál*
XIII. R E S Z.
íját, futát, Szeietsen-diii , egy-kevés TémNyelv tsapja leeséséről.
sót végy, törd és fzitáld meg mind ezeket,
Féfzke,^'
Nyelv tsapja leefik; vagy igazábkeverd annyi fzép fzin. r ézbe, hogy mint
s
Okai.
ban,
megnő és letsögg az ember
lik.árúm vagy h g kenet oliyan lég\ en; 's eztorkára
,
mintha
mindenkor valamit kellene
zel kennyed ottan-ottan az ínyedetVagy így : Ró fa-mézet o'vafzfz - el tifzta ienyelni, az agyvelóből oda fzivárko^ó/^/*Vizben, favanyítsd-meg egynéhány tsepp Ga- Viás ned • efségek miá ; mellyeket e' puha
refz , mint valami fpondia , magába bélzív #
litz-kő vagy Lúd ős kő fprituffal;
's azzal dórORtyss^GA/ : Itt kőzőnfégefen az agyvejőllyed. ^
ore
nézve , mind jók azok, a' mellyeket az
Va
g y J'gy > melly mind hafznos, mind pe- 1. Könyv ben a' Náthának alkalmatoísá:ával ,
dig kedves léfzen : Czukkerf, és jó Jéle Myuaz illyen pblegmának a* teílben való megkehát , mindenikből egyaránt vévén , törj ófz- vesitéséről mondottunk. A' mi pedig a' tóbve ; egy vagy két Tyukmonyat keményen meg- bit illeti: az ebben áll, hogv a' nyelv tsapot,
főzvén , hoffzára has.'tsd k e t t é ; vedd-ki izaraztó és fzorító eízkózőkkel értefsők ottá.
mind a' fzékit, s tóitsd-meg a helyét e' pou
Azért : Isópoty Sáliját, rómagránát héj;ás
F?
f^zzt
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fózzenek-meg etzetes Fizbeö^'s azzal garrr*lyenkor benn érzik a' fajdalom , vs nehezen
r/zátjd tokát
nvélhetni miatta.
Azután Tómagránát héj iát megtörvén, fziA' mondolák dagadását , mind fzemével
tálván , és egy kevés /<?V/7 Bor/oí közibe eJemegláttya ember belől, belé-nézvén a torgyitvén , nyomd-fel véle a' nyelv tsapját.
kába;
mind pedig tapogatván kezével megA' lágyát ptdig a" fejének, kófd-bé illyen
érzi
kivól,
két felöl az álla alat.
módon : Főzd-meg keményen a Tyukmonyat,
ORVOSSÁGAI:
E' nyavalyábams igen dihasítsd ketté ; s azzal oiiy melegen, a' mint
tséretes
a"
fellyebb-való
Xl-dik Réízben díelálhattya , kófd-bé , 's tartsa rajta fokáig;
tsértt
fatskó
által
való
lurgatio.
Azon kijói haíznál ez minden Torok-fájásban, kiváltvöl
pedig:
ha
kölső
mirigyekkel
vagyon
rakképen a' gyermekeknek.
va, tsak kenni és dörgölni kell Skorpió \agy
Felnyomhatni isak lágy Sóvalis és tőrtt Bor* Qyék ola\jal, mell)ben ha egy-kevés ap\ó.t
fal\ ófzve-eletiyítvén ezeket, vég-yen az ujja- tórtt Szalamiákot elegyít, annál hathatólább
hegyire beiőle, 's nyomja-fel véle. Jobb a léfzen. Hafonló kenettel kell élni a' monkózóníéges Borinál a' hofzfzú Bórt, mellyet dolák dagadásábanis.
a* Patikában találhatni ; tórd-meg azt, és
A' dórgólés után kófsék-bé illyen formán:
meg-annyi lágy Sót és tőrt lémsót elegyíts-hoz- Egy íetske féfzket tórj és fzitáily-meg , főzdzá, nyomd-féi véle; cz mindeneknél hatüa- meg sáfrányos léjben , kend ruhára , 's azzal
tósb , ízárafztóbb és fzorítóbb.
kőfd-bé^ ottan újítván , ha me^híil.
3UV. R E S Z.
Vagy : Málva-) ós át, fejér ÍAáha gyökerének
Atforok-fájJif/ol ís Torok-gytbol.
a' héj ját, főzd-mcg Bo)ban\ de ha nagy a
Ckai.f^ Torok-fájás mindenkor inkább hév* fajdalom ; eztis sáfrányos Tejben, mint a péseggel vagyon, hol nagyobbal, hol- pet: kend ruhára, 's kófd-bé véle; újítván,
kiíTebbel, a vérnek bu?gó forrásától , és u- Jria meghűl, jó-meleggel.
gvan a' vérben megfzaporod ,tt 's az agyveVauy így : Faragj-meg egy-darab Szappant,
lóből az ó úttyain a' torokra lefzálló bó ned- egv ófzve marok Len maggal hánd sáfránjos
veíségektől : mellyek miá hol tsak kivöl ra- Tejbe, főzd -meg, és péppé válik ; hafonló
kodik-meg embernek a' nyaka, 's tórka allya,
formában élly ezzelis.
futoíó mirígvckkel ; hol pedig b.Iólis a' tórBelsőképpen pedig Uti-fú vizbtn, V3gy
ka kétmondolája megdagad kétfelől : és il- pedig tsak tifzta J orr ás Vízben elegyítsenek
JJiamorumot egy-kevés tifzútott Salétrommal
lyeűkot
egyútt^
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együtt , ( meIlynek ncvc^a Patikában , Sgl miattis a' vér, mint a' hordóban a' bor, felErune' ce) 's azzal gagarizáUya a torkát.
forr , és útat keres, a' hol kiüífe magár : ki. ™ egyebet nem kaphatfz : Olvaízfz tifzta üti pedig a' torokban könnyebben magát ;
mivel tág , és puha húfokkal rakva.
Vízben salétromot tJ , ercízíz egy kevés Cutrom le et belé , 's azzal gargarizáld. Ha ki. E' vér forrásának pedig és bilis ízaporoHásának , okot fzolgáltat gyakrabban a' mértéktokád : féfa-mézes t Ízzel gargarizáló j fzépen
leden
élet, a' fü-fzerfzámofokkal és erős bomegtifzt tt ; a 's gyógyutya
TEÓZKE: a ' mi a' Torok-gyékot illeti: ai rokkal való élés, kiváltkét en embernek aznem egyéb; hanem a'tomk feisó réfzeinek, zal való magát eróltetéfe : italtól való megkivaltképcn pedig a' nyeldekló kórfii való melegülés után erős hidegen való járás , s
apró petsenyéknek tüzefen való megdagadá- többek effélek.
la; melly m ; a t t ember tóbbire fc lélegzetet JELEA/TESEL: A' belső gyúlafztó dagadás
miatt való Torok-gyéknek harmad nap alatc
nem vehet, fem íemmit le nem nyelhet.
Mell)ben kevés a' reménfég,
JELENTESE!
: \ Z vefzedelmes nya-al aj elválik dolgamert a' tefti életnek minden úttyát elfogja: ha mind hévfég , mind fájdalom igen nagy ,
azon-kivül az embert igen hirtelen fogja ; nyelvét kiveti , fzemei elfordulnak , femmi
mellyból vagv hamar meg'.ordúl, vagy pedig olly tüzefség és dagadás azonban magát kifelé verni nem tetízik, fzáján tajtékot túr, itala
hamar elvéfz benne a' beteg.
A UL0MBSEGEI:
Fz néha a' toroknak bel- az orrán jó - ki , nyughatatlankodik , ajaka
só réízeit fogja el, 's az vefzedelmeíebbis ; fzederjefedik; mert az illyen nehezen manéha a' külsőt, melly u. yan kivül mégis lát- rad-meg, hogy meg ne fuladgyon. Jobb refzik , mert nagy tüzefséggel üti-ki magát : ménfég mindjárt, bár-tsak valamennyire üífede a l-elsó nem mindjárt j mindenik pedig ki magát a'tüzefség és daganat- Jó jel ezis,
forrozó Hideg JelélTcl , hol nagyobbal , hol ha hamar és könnyen pökhet j de ha enyves,
g engébbel jár együtt.
vaítag és kevéj a'pőkéfe, vefzedelmes. Igen
A belsőben nehezebb mind lélegzet-vétel, vefzedelmes jel azis , ha a daganat és tüzef*
mind nyelés, mind fzólás , de a' külsőben ség hirtelen minden éízre vehető ok-néUül
elvéfz
könnyebb mindenik.
ORVOSSACj Ah. Mivel ez igen hirtelen fo«
OK'A! : E' nyavalya rend ;fzerint az ifjabb
ide ü embereken eíik-meg , mind a' vérnek gó 's hirtelen egv-felé elváló nyavalya, legiiófégétól , ojind pedig a' bilisnek ; melly első gondis az, hogy a' Media eret megvágják,
miattis
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annyira tágúl , ihattyais ugyan azt.
Vagy így : Utí-fú, vagy Rófa vizbe erefzfz
Viola ju'epet
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ják, fem idejére, fem nemére 's állapattyárá
nem nézvén íemmit ; mivel femmi nintsen,
a mi azt a' buzgó és forró vért úgy tsendelitse, és a' teftct hivesítse, mint ez. Bővón
ereízlpcnek vért. Ha cgyfzeri nem tágit,
muíodízoris, harmadfzoris vágaífon; a mint
a' fzfikfég megtanít.
Igen jó a karján való ér-vágás után más nap,
vagy ha ugyan azon naponis,a'nyelve alattis
eret vágatni ; mivel ez kózelebbról voníza
a iorró vért. Jó igen, és (okakban tágítáft
tőtt, kivaltképen a' lélegzetvételre nézve
a' kÓppőlyőzés , ha mind nyakára, mind pedig elől az álla alatt a'torkára vettett két-felól.
A' mi az egyéb orvofságokat illeti: Kivfil
belól ottan oítromlani kell e'nyavalyát azokkalis ; belól hivesítőkkel kell a hé víéget fiz.
ni ki-felé j kivfil pedig melegítő efzkózókkel
Izitatni es ofzlatni.

fuupot, favanyítsd-meg Czi-

trom levével, hogy édes tsípós légyen; 's az»
zal mollad a' le-irtt mód fzerint.
A' ki egyebet nem kaphat: Fózzón Szeder-

jet meg tifzta

Vizben , vagy afzfzú Kókcnyt ,

vagv Tarkótzát, vagy fái Sóskát, vagy tengeriSzólót , vagy mezei-sós kát ; a' levébe tegyen

Salétromot, Rófa-mezét, vagy pedig tsak tifzta
Aiéztt , s azzal rr.oífa,
Kivfilis mindjárt bé kell a' torkát kótni, illyen formákban : Szék-fú, fejér liliom és
Mondola oLjat mindenikből két lótot: lyuk

bájjat s új Vajat, mindenikből három lótot, és
egy-kevés Sáfrányt ófzve-elegyítvén , gyenge tfiznél ; töltsd egy darab gyapjúra melegen , és kőfd-bé az egéfz torkát séle.
Vagy így ; A Fetskeféfzket
egéfzen toüaflil,

Pómagrdnat levében elecyítsenek-el Dtamo- gazoflól főzd meg fa-olajban , vagy Petz-olaj-

rumot, egy-kevés SalPruneUat, vagv pedig ban, vagv új Vajban, ( jobb, ha annyira-vatsak Salétromot, azzal g'rgarizállya; ha pe-lót kaphatni , Szék fú vagy fejér liliom ólaiÍJ8 ?,Z a ' , t o r k ában való rotyogtatás nem lehet, ban') megfőzvén, fzitán tórd által, az Ibnek
lójjek-be fetskendóvel; vagy pe-'ig hanvottá fejér afzfzú ganéját megtörvén elegyítsd-belé,
xekuven , tartsa a' torkában a mig lehet, az- jó-melegen , mint valami pépet , hirtelen
után pók,e-ki j ezzel pedig gyakorta kel! élni. kend ruhára, 's kőfd-bé egéfzen a torkát
Vagy tsak Pómagránát lévbs ereízízenek Sávéle; ha meghűl, újítsd-meg.'
lét-cmot , azzalis meglehet
Vagy így : Festke féjzket,fejér Liliom tövet,
Vagy pedig Sónak, va.y BúJós kőnek vagy
fejér Málva tövet, egynéhány lúgét fózz-meg
Galttz-kónek fpiruuffával
fávanyítsanak tifztaVizben erőfen , fzitán mind ezeket verd-által,
ftzet, azzal moíTa gyakorta torkát: mikor mint valami ^épet; azután 7júk báijtl) Vaj*
annyi*
1*1 i
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ja/, Sáfránnyal elegyítsd és melegítsd ófzve, t ' Fiz pedig mind nyelvnek > fzájnak
és jó-melegen ruhára kenvén, kóid bé a tor- roknak febét lzépen tiíztittya s' gyógyittya:
kát véle.
Fgy fufták nyomó Cámfort erós Egttt-borba
Azokkalis mind jó kötni , mellyeket fel- vetvén és éjjel fajta tartván j olvafzfz-el benlyebb ezen Réízben a' I orok-fajásról irtam. ne , bé tsinálván jól az edény ízáját Más
Tsak igyis meglehec: Az Ebnek fejér afzf'zúnap , Témsót, lómjent, Májlixtt, jófUcMyranéját törd meg , azt Fetskének megégetett
bát, mindeniketegy lótotf'ózz-megegf mofzamvával Mézbe 's 6 bájba elegyitsd-el, kend fzely Borban jól : mellyet a' tűztől kivivén
ruhára , melegen kófd-bé véle.
töltsd hozzá a' Cámforos Igett bort % és úvobVihelyt annyira tágul a' nyavalya, hogy ban forrald lel jól; azután fzfird egy Üvegbe>
könnyebben leheli és nyel , illyen formán s' azzal moífad gyakorta; , r _
,,
moífaa torkát; Isápot, Uti-Júvét, édes (jjó- A'
\ mi a Diaetát illeti e' fzorgos nyavalyákeret, lúgét, Arpa-kását, veres Rósát fózz- ban , igy viíellye magát : Benn légyen a*
ófzve erófen, fatsard-ki jól tifzta ruhán által fzél ne érje ; mert velzedelmefebben elfőja' levét, mellybe tégy Rófa-mézet; 's azzal lódik. Arpa-kasánük a levét ; mellyet Czimoífa a' torkát.
(rom lével meg favanvjthatni , hórpógeíTe;
Kivöl pedig mind-egyre kell kötni.
Hígan súltt Tyukmonyat, Korpa tzibiét , ÉgreHa^megfokad : Fózz Árpa-kását meg, an- fes levet mellyben Bor-kóis*légyen , s' egyéb
nak súrú levébe elegyíts Ráfi-mézet, azzal mof-chez
' haíonlokat egyék ofztán , ha nyelhet, elfad. Azután hogy bégyógyúllyon , Témsít távoztatván minden ftVfzerfzámotigen. Bort
Mébferrel érteíTed.
ne igyék ; hanem A'páial 's fügével főtt fiHa a' naii.y- hévségben megfzárad 's elfeke- iét , Tamarindufjalis igen jó főtt Vizet fa v anyu
tedik a nyelve , i mint gyakran megeíik t izót főzhetni; ezt a' Patikában találhatni. A*
Szép-vékonyon 's lapoílan ízellyen kövér Sza- hasára ben sigyázzön , meg-ne fzorúllyort
lonnát, azt tartsa rajta, fzépen megtifztíttya.
az," mert annál vefiedelmefebb hévség
Vagy: Hántsd-meg a' kölsó hé/jától a Bab
követi miatta. , MeJlyr'e nézve igen
leveiújúnek, vagv lúLfúnek , vagy kövér Porió minden Bor kővel faviinyi-'
tsinnak levelét; hánd Rófa vizbe, egyet-egyet
tott leves étel:
tarts a' nyelveden belóle.
Ha a' nyelv kivéfz és íebefedik: Salétromét
* ója-mézzel kell mofni.
G
AZ ÖRE *Vi%
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A Huruttól és Rekedésril.
fzor megfojlódáfis kokott következni.
OK Ál'. Minden Hurut a terméfzetnek erólteteíe , meliyben valamit, a'mi a'terméfzetnek nehéz , igyekezik kivetni. Ez ol/
lyan munkája a' terméfzetnek a' 1 ödóben , miném& a Ptr ú í z fz en t é s a Főben. Ebben elsőben a 1 ödó felfúvódik, azután ifmét hirtelen meglohad ; és a hafat a'
melytói által elrekefztő hírtjais(T>iapbragvia^
fel 's alá verődik. Innen vagyon , hogy a*
HARMADIK
KÖN7V1
Hurut miá a vékonyában fájdalmat érez ember ; mellyet a' Magyarok kóz-fzóval , Huxut megfzaggatásának , Sérvés felindulásának
dónek és Szűnek nyavalyáiról.
fzoktanak hini : Ugyanis az erős Hurutban t
£ L5 Ő RE S Z
mind máj , mind lép öfzve-verődik r mert
A Hurutról és RckedésroL
•F//Í.QYakran ízokott efni fzorúlás -a' Tü- ezek az által rekefztő hártya alatt vannak 's
ke.
-dónek lokfelé ágazó ereiben ; az hozzá ragadnak ; de ugyan a tulajdon féfzpedig kőlómbkúlómb-féle okokbol, úgymint ke a' Túdőben vagyon.
Kőzőnségefen a'Hurutnak oka, a'túdőre
az enyves súrú pblegmá tói , apró mirigyes
tsomúktól , a tődóre fzálló fós , favanyu , fzállott 's azt érdeklő nedvefség ; melly ha
igen bővőn rohan oda , fuladozáítis tsinál
erós és évó nedvefségektól. Mellyek miá
egyfzersmind. E' nedvefség hol vaftagabb
következnek kúlómbkúíómb-féle nyavalyák,
hol
vékonnyabb , hol fós , hol édes, holíaHurut, nehéz lélegzet-vétel , Száraz-betegvanyú,
s'a'többi. M e l l y nedvefségek hogy
ség, mellyet ibtbifisuck hinak,'s tóbb effélék.
a'
teftben
megindúlhalfanak , és az agyvelő^ JELENTÉSÉI: A'Tödónek nyavalyái kőzböl oda-alá fzállyanak , fegit az időnek mi2&1, a Hurutnál íemmi gyakrabban meg nem
voltais , mind mikorfelette nedves és esős ;
efik , fem ennél bajofabb nintsen , fem pemind midőn igen meleg és fzáraz ; mind pedig a' melly tovább tartson. Melly miatt ,
dig a'hidegidő : A' hideg bélzoritvána'ned.
kiváltképen mikor felettébb erőltet , ér-fzavcfségeket
az agyvelőre, mely miatt né gőzókadáfok , a' líidónek kiíebeledéfe , és fok.
G x
lógfzor
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A' Melynek , abban a' Tű-

Hurutról és Rekedésről.

az ember A' ízáraz megeíik tsak a' lélegzet vévő fipnakis darabofságától, a' pblegmának a'hévség miatt a' Melyben való ófzvesáléfétől , néha pedig attól , hogy a Hurutnak oka nem kihányhatópblegma , hanem e-

rös vagy keferú és fós telgózölgó pára.
Ha a' Hurut miá ember nem alhatik. rofzfz;
mert a' teftet igen erőtlenití , ételi kívánságát elvéízi, az eméfztéít gátollya, elhűlvén
miatta a' gyomor. A' hofzfzas , akar ízáraz
akar nedves Hurut, gyakortább Száraz-betegíégen végeződik; vagy az erőltetés miatt
étt ízakaízt , mellyból Vérpökés következik Igen vefzedelmes , ha a' nedv es Hurut hirtelen fzárazzá válik , ki áltképen ha
a' Mellyében nehézféget , mintegy terhet,
érez ember.
ORVQS$AGAJ\
A' mi a'Hurutnak orvos*
lását illeti , igen meg-kell abban vigyázni okait : mert ha vékony fós nedvefsége.ktől
vagyon, azokat meg-kell állítani, hogy a1
Melyre ne rohannyanak i vagy pedig ei kell
ofzlatni. Ha sárő , azt vékonyítani keil; ha
ófzve sőlt enyves , azt áfztatni 's lágyítani ,
és. a'könnyebben való kihányáfra kéfziteni.
Azon kivfil a' Hurutban többire mind azok ,
meliyeket az I- Lónvvben a' Nátháról előfzámláltam , hafznofon elóvehetők.
Igen jó orvofság telik , kiváltképen az erős , íós nedvességeknek a tfidőre alá-lzállásában, illy fornun*
G 3
Főzd-

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

too
in. K Ö N Y V .
lőghet ki az ő útán : V meleg pedig az oá
ntd*cfség-ket megvékonyitván igen , és a'
tettben a fzéilyel eJfolyáfra alkalmatoísá té'
vén. Art ezen okon igen melegről hirtelen
hidegre menni , és hirtelen hireíedni. A'
Hurutot l'zerzí az igen meleg házban való lakáíis ; mert az minden nedvefséget , mellyet a' teltben talál, megindít, hieit
,3 és
b
fzéllyel folytat.
Ide járúlaz ételitalis, ha az rendeletlen:
az éjjeli döbzodás , mellyec kóvet reggeli hákogás , hurutás. A' hurutot fegiti minden
favanyú , igen fós ts erősfó.fzerfzámoS eledel , a'hideg ital, 's tóbbek effélék: ifmét
füftnck , pornak, 's egyéb efféléknek béfzlVáfa.
Minthogy pedig a* Lép az embernek olly
réfze, melly az emberben való vért mintegy
hiegfiiiri j kiváltkepena fekete lartólj megeíikaz «éha,hogy a'L pnek ereimegdugúlnak,
mellyét Lép-rekedéfnek hinak ; melly miatt
egy rövid éren , melly a' gyomor fenekere
fzolgál , a' fekete fár a gyomorba takarodik:
melly Tar mivel favanyú, annak fel-gőzőlgő
erős évő párája érdekelvén a' tód ót , hofzfz.;s és mélyen való Hurutot ízerez. Fz illyen emberek pedig rend-fzerint lök étel kii
Vánók de rofzfzúl eméfztók.
KÜÍ.0M8SÉG81
A' Hurut nemcUy fzá
raz ; némelly ben pedig (ok pflegmát hány ki
az em-
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Főzd-meg a' Répát, ( jobb a' karó répát mertfózd ~m^]óTmarti Lapu
édeíebb ) a' levét fzúrd-le ; és abba té*y Ma- tórd által a fzúrő fzitán; s ebból egy^ntot
vévén , tégy hozzá két font zep /i/xW
lof- fzőlőt,
édes Gyökeret, Viola gyökeret vagy
kék L-liom gyökeret \ főzd-meg erőien mind , főzd.meg jól ezeket u, mazos edényb^n.
egyött. Enne kis a' levét ízörd-ie , és tégy Azután a' tőztől kivévén, ted<d met
bóvón nád-Mézet vagy fzép tifztált fzin-Mé- zeket belé : Egy fufták nyomo Betsi tőrt Sázet belé , 's főzd meg jól újabban ; eftve 's frányt eey lót aprón tört és fzitáltt édes Gye*
keret ^ hat poltura nyomó titt BúSs-kővet ,
reggel jó melegen igyék belőle az ember.
" bb léfzen a ^ M - i r á g a ^ ^
Ha a' Meliyet és Tódót enyves söJccpblegtseoo
Ánis és- Kőf.ény ola at > es ha kiteliK,
ma töltötte*cl , igy kell feifzaggatm ; Büdös•
F<uh
éj
olajat is ; ha okokat ezeknek nem kapkő fpiritusát, Féronica , vagy marti Lapu y
hatod
,
tőrei-magokat apro porra , fzitald
vagy földi Boroflyán vagy Isóp vizbe tseppentmeg
éskeverd.belé,:
hogy; pedig egy-kis
vén , hogy a' viz valamennyire megíav^favanyúsága érezzék , ha kaphatfz,, ere ztz
nyodgyék tőle , abból igyék-meg gyakorta
egy-egy kalánnal. Ha a" phlegma fzakadozni ^ n é h á n y tsepp
kezd : Tert)mtina fpiritujlnéoy őt tseppet ve-de ez kimaradhat. Mind ezeket erőiem Kegven-br isóp vizben reggel reggel; mert ez a" verd és elegyítsd-ófzve y/s azután főzzed fTerpentina fpiritus , ha valami benn a' Mely- mét addig mig megs&rödik m.ntegyjer ék
formán - azután,teddmás-vagy, mázos-, ^agy
ben megfzakadt és vefzni tertis , fzépen megtiírtitya s gyógyittya. A' ki Sudős-kő [piritus- öveg e d é n y b e , cs m i n d e n n a p clly v e l e . lgca
ra fzert nem tehet, Fczetes czibrét hőrpőgef:
kiváltképen.való íóorvoísa &> ezmm^
fen gyakorta;' de elsőben Tárkonyt és Sáliját
Árm
den
Hurutban..
~
kell megfőzni benne, s' meg.fzőrvén úgy keli
e t r .
Vaev
i*V
rövideden
Edes-gyokerct,
Ur
ofztán felforralni Mézzel, cs véle élni.
meny gyökeret r kék Liliom gyökeret , mindeVagy pedig Liktariom formában illyet kénikből egy arant vévén tör, es fzitay - mc* ,
fzits , mellyből reggel 's eftve egy mogyo.
Liktariom formán keverd tífzta
>
rónvit egyél.meg : Végy négy lo.t Örmény
főzzed egy-kevefsé > eftve's reggel ellyagyökeret, fél font fejér Mdljva gyökeret, minzon módra véle.
, —,
deniket mcgafzalván tórd apró porrá : tégy
Az
apró
gyermekeknek,
Ft
oh
es
fifcfót vagy hat öreg Birs-almának a' busát hozz á,
6kír}rupo?\legyi«.6ft».
,
's
.ztkenny.d
&
főzd-

hathatos
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feijökba llm
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Hurutról és 'ZekedésrSl.
lOf
'é^c^T^Z
Igen hafznos ezis, jncllyel a* Á érnetek igen
(élnek : Megsütni a' Veres-hagymát, is jó Nádméze s 6) f-a fia hányni , s azon jó melegen
megenni.
Vagy igy : K Veres-hagymának ( jobb felér ; bel 6 icttyeit kivévén, té y jó1er\éktt beP « azzal kennyed a' tfiz elfttc. A' M. Ilye" lé, s úgyföld-meg hamu alatt, elebb vizes
fzófzbc takarván, tátsard-ki mindeneftól úgy
a' levét, C zukkert vagy A//V-mézet olvaízfz-ál
benne , egvkalánból azt n) alogaífad bé.
fS
L , c í 5 y i t s > s azza kennyed.
Lz mind Huruttól mind Kekedéitől igen
jó : A' nyakas Tőknek virágát fzedd-meg, ízárazd-meg, torban fÖzd-meg , 's azt igyad,
jó azon halzonta az Örmény gyökeres Boris.
Vagy: fenyő-magot vékony torban íózz-meg,
's melegen igyad
Annál jobb , ha Kakukfüvet és lsópotis téfzeíz hozzá.
A' forr a Itt Tejet sájránjozd és nád-mézeid fól
meg, 's melegen azt igyad. Igen jó a' Péro0 nica vizis , ha mtg nád-mézeled, 's úgyiízod.
Jó igen a' rekedezéífel való Hurutban a'
/S L /
kr
'' "' és rerer-tufrymú t Ö 2 e s vér !'ortsinnak(Portulacá«ak) levele, ha meg
hajnu alatt sfifd-meg , t 6 r d 6 f z v e ^ W e r 6 ! íözód , nád-mézeled, 's úey efzed.
ftn mint a pépet j kend ruhára , mind a
Jó a' (ubiumis vagy Cubebe , kiváltképpen
b r ó m o t , ,6-melegen , 's k6fd-bé a' fc
ha a' hidegtói vagyon , hzMaJofa'fzőlőveljbfáf
ve-tőrőd , és efzed.
e na>
a
w
Mikor pedig ember Huruttól vajó orvofsággalél, hanyattá fekügyék ; mert úgjr könés a' mellyek enyebben a' Tüdőre hat.
KnckÍf
" í némcllyek f g w X n & l .
jó az Árpával^ Fügével, Maiofával, és
G
a
yujtt ikrajta
S
we'ny
S
;r v. v
Igen

gyakorta ff
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A Fuladozásról.
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mmy gyökérrel fölt r;z , ha azzal él fzomiúsagtol. Rágjon gyakran Ánis és Kömény ma-~i vérnek bMagétól és súróségétól , mellygot , Edes-győkereu
Távoztaífon minden fa-nck minthogy a' Tódón kell által-fzúródni ,
vanyu és erós eleféget
Távoztaífa a .deli ott megtolyúl; vagy pedig néha a* Melynek
őregiben meg-gvúít fenyvedtviztól;néha afon
almotis j. mivel a pblegmát igenbbv iti.
m e l y n e k őregiben való fzéltól, fmelly a'Tődót
IC. R E. S
feíziti és nyomja-Néha a' mint mondám,az által
A" Fuladozásról.
KulombFufedozáfnak
vagy nehezen való, rekefztö hártyánakis állapotty ától, mikor azt
sége:.
lehelléfnek
egynéhány grádi- az alatta fekvó vagy Gyomor , vagy Lép ,
tsokban való nemei- vannak.. Néha az em- vagy Máj meg-dagadván y feltolja.- melly
ber nehezen:, de fzaporán leheli és piheg „ miatt , mint a'rendes lehellésben terméfzet
de minden nagy hallatos zúgás és hergés nél fzérint kellene lenni , fel 's alá az a hártya,
kól. Néha igen hereg és zúg * és ezt hiják fzabadofon nem mozdulhat. Ez az oka, hogy
tulajdonKépen Aflbmának. Néha annyira va- a kiketa Viz-korság igen elér, nehezen vefzgyon , hogy hanemha fenn ölve- és nyakát nek lélegzetet ; mert a' viz ezt a' hártyát fel
egyenefen tartván , másképpen lélegzetet leié tollya, mellv miatt fzabadofon nem járhat.
OKAJ:
Legkózónségelebben a' Fuladonem.vehet ember > minthogy a fekvésben
zás
efik,
a'Tödó
fok hólyagos lyukainak béminden réízei a* Melynek inkább egymáíra
dugulásától;
de
megefik
néha a' rofzfz vagy
erefzkednek és nyomulnak r melly miatt insórö
j
égett
vagy
nyálas
vernek
, a Tódó ekább zúg termé fzet-fzerintis fekúve az emreiben
való
megtolyúlásától:
és
akkor a'beber , mint ölve vagy álva. Mind ezek a Fuladozáfok pedig,forrófág nélkül fzoktak lenni. tegnek vizelletiis zavaros igen és vafíag,zúFESZ KE: E' nyavalyának féfzke a Tű- gáfais és Jiergéfe a' torkában nintsen: de midében vagyon ; mellyet fegit a' Melyet a Ha- dón a Tfidónek hójagos lyukai bédugulnak,
ítul elrekefztó hártyánakis ("Diapbragmának) nem lehet nagy hergés nélkül a'lélegzet vétel.
allapottya. Meg-eíik pedig emberen e' nya- Innen vagyon, hogy a hergés nélköl való Fula*
dozásban igen hafznál mindjárt az ér-vágás. Avalya , mikor a' Tádóben való erek és fokzonban
a' kik illyen okon íuladozók , dagafelé ágazó utak megdugulnak , vagy az ott
doznakis
egyfzersmindvagy Iátokban, vagy
mcggvólekezett sűrú , ófzve-súltt , enyves
egyebütt
,
melly jele a'rofzfz poshattvérnek.
pbjegmútói; vagy valami dagadáftól ; vagy
JELEI : A' Jelekben ezekre kell főkéa' vérpen

l o S
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A Fuladozás) ól.
pen vigyfcni: Ha a'Fuladozás az'cnvvcs pb ha,
m</col vagyon , mellyel a' Tüdőnek lyukai mellyet igy kéízits : Faisard-ki a' nyers Tubákmegrakodtanak , grádicsonként fzokott oct nak leiét, két-annyi Aád mézet vag. tifzta
nevekedni a Fuladozás , azonban Huruttal (zin-Mézet hozzá tévén fózd-meg , egy kas Jiergéílcl vagyon ; és ha valami phle&hát iánkával vegyen belőle mindén harmadnap
Kivethet, fzónik mindjárt a' Fuladás. Haa' reggel. Ha merje nemkaphatni, fŐzd-meg
tóról izall alá z pblegma , a' Fuladáífal együtt az afzfzú Tabák levelet , hafonlóképen bánhyál a' levével.
ÍNathais vagyon.
JELENIESL1-. K Fuladozás hofzfzas nya- Avagy : A' kék Liliom tövet megtörvén ,
va ya fzokott lenni , és végre Viz-kórsággá levétfatsard-kbhafon'loképenkét-annyi MézValik , ha eleit nem vefzi . A' vénekben e' zrl kéfzitsd el , és élly véle. Azon jó haíznyavalya ritkán Kyógyúl-meg. A' kik neyen- nú a' Retek is , ha roegrefzelvén 's levét kifadekeny korokban az erős Hurut vagy Fulado- csarván jó nádmézefen kalánnal ilzod ; de
zas miá meg-górbülnek , halálos. Ha a'Fu- mindennap ujitani kell, mert ha áll ,igen büiadozafl íorrósággal való Oldal nyilallás kö- dós.
Vagy igy Végy Fa-héj vizet, igvál-meg
veti , azis halálos dolog.
1
minden
reggel 's efte egy kalánnal. Hogy
ORVOSSACJAI : A mi e nyavalyának "orpedig
fzaggatóbb
és áfztatóbb légven, tégy
voslását illeti; ha a' bó vértől vagyon, melly
Viola
Julepet
,
vagy tsak Nád m-'zet belé, esi az ó tulajdon jeléből kitetfzik , eret kell vá£ősőn
íavanyitsd-megegykevésBúdös-köfpigatni ; másképen nem. Hanem a' mint a' Hurutról , és az I. Könyvben a' Nátháról mon. ütujfal, vagy ha az nintsen . Etzettel, 's ugy
dottam , a' bó nedvefségetazon az utonmind élly véle égy-egy kalánnal bévévén.
Vagy : Sállya , Rofmarint vagv Anis olajat
az agy velőben kell fogyatni; mind a' xódór
h
jó-félét
négy vagy őt tseppet, minden reg- el
. > °gyazmeg ne rákodgyék, el-kell fog-,
's
eítve
egy
kalán meleg Korban vegyen bé. Jó
ni. Pblegmát purgálo g> enge orv ofsággal él •
tsak
a'fápányos
meleg /Jorls e' nyavalyában.
hetm cgynéhánfzor, legalább egy holnapban
Vagy igy : Isópot, Sálly át, földi Uoroflyánt,
Ketfzerj hogy I g 7 mindé erőltetés nélköl iaíTan kék / iíiom tövet íŐzz meg erőien Vízben , mig
l?í ana roízfz nedvefség takarodgvék ateílből, mintegy fele elapad, tat^ard ki jól ruhán álIgen hathatofon fzaggattya és hányattyaa' tala' levét, tégy kétannyi Mézet hozzá (jobb
Zo
™k
H ólzvv-fúlt enyves pblegmát, a ' f ó z d - m e g újabban ta ; tékátelhány'
Vám
mellet 't

III. K Ó N T V .
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Jiz Oldal mi' állásról.
ván , mig mint a' ítirö ízilva\évollyan léfzen
_____
_ __
mindennap reggel eftve egy-egy kalánnal •egy kevés Viafzatisközibe, 's azzal kennyed.
vegy be.
Ha egyéb nintsen : 'lórd-meg aprón a1 Len
Igen hathatos ezen tiyavallvában a' Büdös-magot, és az aízfzú fejér AUilva gyökeret, főzdkőnek mi n áfpiritujfamind olaja mind balfamommeg Vajban , '•$ azzal kenn>ed. A' Patikája , mind teje, mellyeket feltalálhatni a* Pati. ban kéfzen találni ehez a' nyavalyához való
kákban \ ha ót vagy hat tseppet ezekből vagy kenetet, mellyet hinak Ungvtntum ts/grippar,
Egett-b orban , vagy meleg-borban , va-iy Isóp's azzal kennye a Sellyét.
vizben bévéfzen ember.
Hideg izéién ne járjon- Enyves nehezen
eméfztó
eledellelne éljen. lsóp\ol vagy Sál, igen ditsirik a' /ToVoj/* olajatis , ha egy íuílák nyomót bévéfzen ember belóle reegel- lyárol, va gy r.ápa fürol i gy ék. Etzetes mézes
Czibrét gyakran egyék , mellyben 7árkonyt
reggel Isóp vizben. Jó igen az */ Mondtla 0lajis ha ember mes; nád-mézeli, és fél kalán- kell elébb jól megfőzni. A' déli álmot távoztaífa j mivel (ok phhgmát gyöjta' teílben.
nal bévéfzen belőle.
SÍI. H E S Z.
Jó e' nyavalyában a' földi tőknek kifatsartt
Az
Oldal - nyilallásrol.
leveis , nádmézeld-meg, tseppents egynéhány
Jelen-AZ
Oldal-nyilaflás
, mellyet Pleuritiftsepp Gáhtzkó vagy Budős-kő fpiritufl belé ;
reggel 's eftve egy-egy kalánnal belőle végv. téfei. nekhinak a Medicus Dodtorok , legbé. Azon modon éshafzonnalkell bánni az nehezebb , vefzedelmeíebb, és ijjefztŐbb,
Örmény gyúkérrelis.
a Melynek nyavalyái kózzűl. Ez az emberJó igen a'•veres Kápofztais , fatsard-ki 9! nek
le- életét igen fzorgofan oftromollya, vagy
hirtelen
megöl , vagy hamar tágul ; harmad
vet , kétannyi nád-mézzel vagy tifzta fzin-méznap
alatt
alkalmafint elválik kimenetele.
*el fózd-meg, 's élly véle re-igel's eftve.
Vagy i g y : Jsóp vizet és vékony fejér bort FESZKE : E' nyavallya nem eayéb, hanem
a'Melynek belsó boltozattyát kárpit módra
elegyits-óík ve,olvaízfz-ekW^/Wo? benne, bévonó hártyának,vagy pedig az oldal tsons abból igyál ; fzemlátnmáft hafznál
tok között való és petsenyés húfnak , ollyan
Kivől a' Melyét kennvék illyen formán : meghevűléfe, melly miatt azon , vagy egy
*™kfu olajat, Liliom olajat, Mondola olajatvagy
, más felöl, Kelés fokadék kél vagv patTyúk báját , fe ér Múlva gyökérnek és kék Lilitan : mellynek töze miatt forró Hideglelés;
om gyökérnek a porát elegyitsd-ófzye , olvafz fzaporán , de nehezen lehellés ; ízáraz Hurut
Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

I IO

Az OMal njilalh'iSYóL

11;

kott megefni: azért nem kell ez n megiijedhi , mivel ez a' Kelevény megéréíének jó jele, mellyet kő vet a' genyetséges matérianak
kihányáía j noha néha magábanis úrat kerefvén magának e'Keltvénytiekwtf/ riija, vagy
a' vizelleten > vagy a' béleken tsudálatoíon
fzépen elofzol , minden a' fzáján való kiháhyás nélkül,- és meg kőnnyeb'^edik a' beteg.
Kéha vagy az ágyékán vagy füle tö\ én , vagy
torkán > vagv egyebütt fokad e' matéria ki j
úgy tágul e nyavalya a' betegen.
Vagyon más éhez hafonlito , de nem illyen
Vefzedelmes > nemis ezen okból fzármozó
Oldal.fajafis,mell v et Spuvia Píeuritiinek hinak:
ebben noha kinos a' nyilalló fajdalom , de
hintsen forróság, fem Hurut rendszerint; e'
pedig eíik a' ben rekett fzéltől , melly ide '$
tova üti magát , és nagy nyilalló fajdalmokat
fzerez.
JELENTÉSÉ: Ha a' Pülfus láfsú és gyenge e' nyavallyában , vefzedelmes dolog. Ha
íemmit nem pökhet-ki , vagy ha pökni kezdi ugyan a rofzfz matertit , de azonban tsak
hamar megfzünik a' pókés , azonban me^vagyona* fajdalom és nagy tereh érzés a' Meívében ; ezis rofzfz dolog. Ha zöldes > vagy
fekete a* mit pők; azis vefzedelmes. Hatíze nő tőd napig ki nem tifztú! a4 pók és által .
vagy Has-folyás követi; azis igen rofzfz. Ha
vagy hofzfzas nyavalya után köv etkezik , va^y
Véneken eíik ez illyen Oldal-fájás ; kevésreH
ménség

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

m
itt K o n r v.
tut ; rettenetes febTsÖldal-nyilaííTs , melly
alól fel a' honallyára , onnan meg-ifmét alá
livellik , fzokott ottan következni.
OKAI: H' nyavallyának oka mind az , valami a vért vagy heveien fe.'forrafztván , vagy
hideggel i. en megfzoritván mégbúfittya , és
hogy utat kereíTen 's magát kiüífe , arra kéfziti i a' mint ezt a' Vér-kópéiról- való Réízben megláthatni bővebben.
KÜL0MBSEGE1 : Ez a' nyilalló fajdalom
hol alá felé üti magát az oldal. tsontok alá,
hol pedi^ iél-felélővellik , melly eíik a' bártyának a' dagadás miatt való fefzitéfctól. Sza.
pora és nehéz a'lélegzés ; mert a* fájdalom
miá fzabadolon nem mozdulhatnak a'lélegző réízek. Száraz a' Hurut, de az nem tart
fokáig ; hanem mihelyt a Kelevény meg-fokad , fokféle maunát hány, elsőben tifzta
véreit , azután tifzta uenyetségeft. E' nvavalvában könnyebben fekhetik a'fájó felén a'
beteg ; mert ha a' más félére fekfzik , a'Tüdó magával vonnya a' fájós Oldal hártyáit,
melly miá rettenetes fuladás és fajdalom következik; de ugyan ha lehet, jobb hanyattá fek'ünr.i.
JELEI: E' nyavalya éjjelre nehezedik in*
kább. Mikor e' Kelevény érni kezd, akkor
le nezebben a beteg ; tüze ésforrósága febefebb ; f-jdalma kinofabb; lélegzete nehezebb , melly máfod va 6 y harmad napra ízó,
kott
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rok Salétromot bclé,'s úgy igya. Nem jó itt
Itiénfég a' gyógyulás felól. Mentólerófetfb,
1
izmofabb , és munkához fzokottabb embe- femmi favanyuval hiveíiteni \ mivel a Hurutot indittva , és a'fájdalmat neveli. A'Borreken eíik e' nyavalya , annál nehezebben
tól
tellyeíféggei el-kcll tiltani.
lábollyák-meg.
E'
mellett kennyék-meg a' fájó Oldalát ,
E' nyavalyáinak orvoslá( ORVOSSÁGAI'.
Szék-Ju
, vagy fejér Liliom , *agy Mondola osában , elsóbenis a'Melyre rohano forró vért
laytl
,
vagy
tsak Tyúk bájjal, vagy új Vajjal,
keli onan minden mefterféggel elfogni. Mellyfellvól reá fok rét meleg ruhát tévén.
re nézve mindjárt e' nyavalyán-ak kezdetin
Vagy pedig: Fózd-meg a Szék fú vet és
az ér-vágás mindenek felett fzukfég^s , váSomkorc
levelét 's virágát Etzetlen , azzal ónlogatás nélköl, ifjan, vénen, éj;el vagy naptózz
meg
egy-darab nemezt vagy jó-tómótt
pal , akarmelly réfzében eífék az eíztenöópokrotzot
annyit mennyi az Oldalát bélepi ,
nek , férfían , és afzfzonyi nemen , ha fzinazt
két
hív
{{jtégla kózzé tegyed , hogy a letén terhes vagy havi állapatban vóínais , a*
ve
kirnennven
, és tsak nyirkofon maradfelól \aló karján , mélly felól a' fajdalom vagyon ; azt jó-melegen valamint elíilhattya ,
gyon. A vért pedig bóvón kell botsátani ,
tedd
az Oldalára , s' takard-bé jól.
ha elájúlnais belé , annál jobb ; mert ezt a*
Mihelyt
az rnegléfzen , mindjárt ez oízlatüzet femini inkább nem enyhíti és nem óh>
to
és
izzafztó
italt igya-bé , femmit egyebet
tya ennél. Ha pedig a' nyavalyaelein el-mult
utánna
nem
iván
, fem ki-nem takarózván
az ér vágás , azonban Iften *s a' terméfzet fekét
vagy
három
óráig:
Négy Fák örményt tórj
gitség-eból megindult a fzáján a'fekélyes matériának tifztuláfa , nem kell erct-vágni; mert meg aprón, tégy meg ann\i aprón megtórtt
Tsuka állatthozzá , keverd egy Óreg mogyoigy a' terméfzet meggátoíódnék.
rónyi Térjék''e bele jól ; mellyet ofztán min£' mellett mindjárt kéfzen legyenek a* bú
c
vagy
ve/stő Julepék : Végy mezei M*k , vagy Úti- deneitől olvafzfz-el Polé, vagy Székfft,
Pápa-fú
vizben
,
tégyiha
kaphatfz
)
egy-kefU , vagy Salát* , vagy Cicboria vizet, erefz
Viola julepet beié , és egykevés tőrtt Salpru- vés Szalamiákotis hozzá; igya-meg mindenöüól , 's légyen úgy vefztega mint mondám.
nellat ; 's azt igya gyakran.
Igen jó a' veres Alogyoro bélnek, lehántott
A' ki hirtelen egyebet nem kaphat : Fóbelső
baj* , ha megtóród aprón , meg annyi
zeflén Arpávái főtt-vizet; annál jóbb , haF«tórtt
Tsuka
állal ólzve elegyítvén, ha a' meg
g• , Malofa JzőlS, avagy tsak egynéhány fzem
irt
vizek
kózzúl
valameilyikben béifzfza.
aj%fzu Szilva léfzen benne ; veífen e^y maH 2
Kairok
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Az Oldal - nyilallásvöl
_ n?
Külsőképen nem kell elhagyni az Oldala
ve-elegyitvén , fellyíil hintsd bé aprón r&rfcmelegitéfét, illyen formákban : Főzd mega'
és ízitáltt Kömény maggal, azon fellyól tűzSomkírót és Szék, ji'vet Borban , márts fpon*
nél fonnyalztott nyers üápofzta Levelet tégy ,
diát belé , fatsard ki , ho,y tsak nyirkolbn
és takard-bé jól.
marad, yon ; jó-melegenkóf az Oldalára, 's
Vagy igy ; A' Berbétsnek fadgyát egéfzen
állyon rajta mimeghöl* Vagy: Meleg á/ttf
1
vedd
ki , vagy pedig a' tüdejét , 's azon lagy
7éjjel tólts meg-egy tehén bojagot , tedd a
melegen kófd reá ; i^en enyhiti a' fájdalmat.
fájós Oldalához , állyon ott vagy két óráig:
Hafonló ereje vagyon , ha a' mint a' Kenyeazután az Oldalát kend-meg Dtahhea nevfi
ret
a' kementzéból kivefzik , ottan ketté ízekenettel , vagy Tyúk bájjal: azon-kivűl vony
lik
,
megvajazzák , 's az Oldalához télzik.
egy darab irhára fiaílrom formán jo leréket ,
Ha
a' hévség miatt femmit nem alhatik :
tedd fellyól reá , 's takard bé.
Tsrnállyanak
Mondola tejet , lök , 'Dinnye
Ha lem el nem oízol , fem meg nem fóMák
,
és
Ugorka
maggal egy ó11 óíz ve tórvén,
kád a' Kelevény , ( meliyet fne tudhatfz absít pávát főtt Vizzel fel ere fz tv én , és vagv Eból , hogy íemmit ki nem vét , azonban mind
des gyökér , vagy Viola juleppel, vagy pedig
fajdalom mind a' tereh megvagyon a MelyViola
férhettél,
vagy tsak Nád-mézzel , megben: ) igy tégy •: A" fejér Liliom tövét ó bájjal
édeíitvén..
tórd-ófzve erófen , mint a' pépet , kend ruHogy-a'Hurutás könnyebb légyen, és a
hára , kófd bé az Oldalát \éle j ez megfomat
riais a' Melyéból jobban takarodgvék ,
kafzttya
melly
gyakrabban neg ed napra magábanis
Hogy a' fájd a! maris enyhitse : Fejér Málva
gyökeret , fejér Liliom tőv t, / iola levelet, Szék meg fzokott indulni .- Tartson a fzájában Czukert vagy Huruttól való Trocifclufl,
's egyéb
j'ú virágot , B rza fa virágot * és Len mugöt,
Nád-viézböl
tsináltrapró
Pogátsát
,
kiváltkétórj-ófzve eróícn ; azután hányd sájrányoi épen a' mejlyet Rotuíce Maireosnzk hinak. Vagy
áes léjbe i 's fózd-meg jól , rakjad ruhára, és
pedig
: Édes almának á húsát, Vajjal / t ó a'lá os Oldalát jó melegen kófd-bé véle. Vagy
%el,
és
egy-kevés Nád-mézzélfözzék-bCzve,
pedig a' levét lefzörvén és jól kifatsarván >
tóltsd Tehén hojagba ; 's azt jó melegen , a' *s a' kés hegyin abból vegyen gyakorta.
Igen jó az új Mondola olajis , ha megnádmint elálhattya , tedd az Oldalára.
mézelik
, s kalánból azt nyalogattya-bé^gvaVagy igy : Kend-meg / talthea kenettel ,
korta
Jó
hafonlóképen nád-mézzel az új Favagy ma^á al , vagy édes Mondola olajjal ófzolaj
is.
A'ki
«ztnem akarja : A kék KápofzveH |
tét

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

r
A%: OUaU nyilallásrofr
r*>
ti*
111. K Ö N T V.
tát tórje-meg , annak k'rfatsart levét nád méz• mivel a? Hurutot, melly e' nyavalyában igen
kinos , ger-efzti : minden favanyútól azon
zelfózze-őfzve , 's azt nyalogafTa.
Ha a' matéria , melly a' Melyéből kitaka- o k o n ójja-meg magát. Etele femmi kövér
és.firos ne légyen ; mivel az ollyan hamar
rodik , őfzve-föltt és vaftag : Áztatni és lágyúlad , és hevséget nemz ; azonkivúlis egyítani kell azt;mellyre igen alkalmatos efzlág-nagy
lévén itt a tóz. Arpa-káfa , 7yákkőz a' Mézes viz : annál inkább a' Sallyával
nak
a
leve,
Füge, Malofa, Monde ia, afzfzu
és Tárkonnyal főtt etzetes Czibrejól megmézclSzilva
,
édes
Alma káfa,, 's többek ezekhez
ve , vagy nádmézelve. llmét: A' Viola ferhafonlók
meg-engedtetnekSemmi lejes
bet , egy-kevés Hdőskő fpirituft crefztvén
nem
jó
;
mivel
a'
hév
gyomorban
megkeícbeléje.
redik , és forróságot, tsinál. Széltói s hiVannak egyéb kózőnféges orvofságokisa*
degtől oltalmazzák. A' hasára vigyázzanak*
h'yilalláítól igen jók ; mellyekkel, az alkalhogy meg ne ízorullyon ; másképen, annál
matolság a'mint hozza, élhetember: Illyen
inkább megnevekedik a'hévfég.
a' Kan /tg vagy agyar , mellyet aprón megIV. R E S Z.
törvén , egy fufták nyomót igyék bé PápaA vér-pokésrol.
fi, vagy Szék-fúvizbea.
Jó hafonlóképen a'
Otó.VEM
lévén
a'vérnek arraúttya,. hogy
torit Kalárisis. Fmét: Egy nem igen favaa'
fzájan
follyon ; mindenféle Vérnyú Mmának vájd-ki a' kózepit, töltsd meg
pökés
azért
,
rend
kivul és teiméízet ellen
tórtt Temjénnel, íőíd-meg fzépen , 's egyevaló
dolog.
E'
pedig
gyakorta megelik fok.
meg a' beteg ; igyék meg fellyöl reá egy tsébkokból
:
mind
a'
nagy
hévségtól, teiforríze Pápa-fű vizet. Vagy pedig azon vizben
ván
a
vér
és
megritkulván
, melly miatt utat
aprón megtbvtt fényes Kermit egy falták nyokeres ,a'hol valamelly ér fzakafztáííal ki-óíle
mot igyék meg , jól bé takarózván utánna.
A' Diefta e' nyavallyában fzorofs gondvi- magát : mind az erős hidegtől , ben fzorulván és megbufulván a' vér , úgyis kifúrja mafeléiTel légyen; mivel tsak kitsinyben igen
gát
: mind a' vérnek fós erős nedvefségekvefzedelmes sót halálos vétség lehet. Mig
kel
való meg-elegyedJíétól , melly miá az
e' nyavalya tart, egéfzen el-kell fogni a' Borereken
által rágja magát
(
tol j elégedgyék-meg az Árpával, Fügével,
Ezekre
pedig
alkalmatofságot
adhatnak
a
's a' t. főtt Vízzel: ihatik gyenge Méb-fert, ha
melegítő ételek: erős borokkal kiváltképen
«'gyomra álhattya az édeft. Kfczónfcgefen
mértékletlenöl való élés: igen melegen val®
pedig a' mit ifzik , ae légyen igen hideg ;
H 4
.rpivcl

A Vér - pókésrol.

mcrc
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mert az már nagy febnekjele , és Pbítbifis fel
fenyeget Ha a' fzakatt érharmad napigófzve nem forr , hanem a' vér fzímtelen foly ;
azután kevés reménseg forradálá felől, hanem febellen maradván , tsak ellzárafzttya
laífan-laífan az embert.
üRVOSSACf
: FŐ orvoslása e' nyavalyának ez , ha a' vért arról az útról , mellyet a'
fzájan kerefett magának , más felé elfogjuk;
mellv, ha az embernek ereje engedi, ér-vá
gáfía! mégyen leg óbban végbe. Vágjanak
eret azért a' karján , kiváltképen ha valami
nehézféget érez azon az oldalán , vagy pedig
a' hbán 4' bokájánál , vagy a' hüvelykénél ,
főképen ha a' hó-ízám miatt vagyon. Ha a'
Súlytól vagyon ; nints jobb, mint ha N'adállyal fzitattyák-ki ahak mefterségefzerint a'vért.
Flafznos a' kóppólyózésis a' válla kózótt. Ifmét, ezis igen tartoztattyaa'rohanó vért: ha
tsak fzárazó jóóreg kópólyt veteta'vékonyára.
Máfod renden való orvofságok azok, mellyek mind hiveíicenek , mind a' (hig vért sűrítik , és annak évó és rágó erejét elvéfzik.
lilyenek kiváltképen ezek :
1 rólen ófzve-habartt vagy meglodrott Tyuk-
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járks : ifmét hevfilés után hirtelen való meghűlés , mint mikor ember réfzegcn hidegre
és fzélre megyen : Télben ágyból felkelvén
hirtelen óltózet nélkfil a hidegre kimenés
munkától vagy egyéb járáftól megforrozván,
jeges *iz ivás, s tóbbek effélék. Néha if.
métefés, ütés kiáltáíTal, finráffal, erős huruttal vagy okádáífal való eróltetés. •
JÉL El , és Ft sZ KEI: A' mi a' Vér*
pókélnek jeleit és f,fzkeic illeti : Ha a' fzájhói s annak réízeiből , vagy az agyvelóból
íellyöl alá-ízivárog, megérzi ember a"l orkában , mert tsiklandgya azt , és a' póKéífel
mindenkor mégyen : Ha a' Túdóról jó-fel,
tajtékos, és huruttal tifztúl :.Ha a' Gyomorból és egyéb mellette való réfzekból , okádáflal ióíel a' fzájra , és iekete alutt-vér forma : Ha a' vérnek fós vizefségétól és egyéb
roízfzaságától vagyon , megtetfzik az embe rnek ábrázatty án; mert sárga, zóld fzinó, 's a' t.
Néha megeíik az Afzfzonyokban a* hó-fzámnak meglzorulásától, ollyankoris a'vér felfelé kiüti magát. De erról fzólunk ide-alább az
ó helyén. Néha megeíik a' Férfiakonis , az alfeleken való Sölynek, melly azelóttíolyt, megfzorulásábam
JELENÍESE1: E' nyavalyában a' jelentéfek főképen ezek : Ha a' Vér-pókés hévség
nelkól vagyon , tóbb reménség gyógyúláfafelől , mint fem ha azzal. Ha vér pókés után
Gtnyetség-pókés következik , rofzíz igen ;

mony fejérinek

magában erefzkedett vizétkét

fuílák nyomót ; Czukkcrt , vagy Nád-mézet,
vagy Rofa mézet , két l ó t o t ; Keményítőt

há-

rom futták nyomót: elegyítsd ófzve jól ezeket , és egy kalánból gyakorta bényalogaííad.
Vagy : Fatsard-ki a' kövér Portsinnak vagy
HS
*' r Z
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jf. Vfr-pőkésrSL
Fortulácának * levét, kct-anp.yi Wád-mélzet ^ Hafz no fok czíkis : Terra-ficnllata , Bolusvagy tifztáltt mézzel fbzd-ófzve , 's hafonló- yfr menüs , Vér kó ; akarmellyiket igen apro
képen élly véle. Ha fortulácát ziem kaphatCzjporrá törjed , mint a Liízt-láng i két poltujó az Uti-f u leveis.
ra nyomót adgy-béeu.ykalán Po magránátkőVagy igy : Uti-fú vizet, mezei Mák vizet, ben : vagy ha azt nem kaphatod , annyi POJmindeniket négy lótot/afzízú ieres Rofaju tsin kifatsartt levében t megnádmézelven.
lepet k é t l ó t o t ; tifztitott Salétromot egy ÍU-. Hogy a vérnek forrósága eoyhullyőn ,kWíták nyomót , elegyíts és olvafzfz jól ófzve; sóképen arra a Vékonnyára , a' hol a Ma>;
's azt hórgógeffed kalánból aprónként.
fekf'ik , tegyed ezt; Bafa, Utifu,esUcboVagy igy • Uti-fú vizet Gáhtz kJJpiritujfal ria vagy Katángviztt elegyits-megRoja etzetfavanyits meg, igyál-mcg egy tséízé" el bejó-- tel, márts ruhát belé , lágy-mele-en azt tedd
le ; ez mindjárt állittya a' Vér p ó k é í l é s a' reá Vagy pedig: Kenette Rofa írrel a*on
megfzakatt eret bevarazza.
Máj,a tájékát, és alá a' háta gerentzit. Vagy :
Igen jó (a ki fzert tehet reája' Kaláris fi A' Rofa iret , A'o>
elegyítsek es mervpvagy julep , meilyeta' Patikákban árúinak lejtsék ófzve , 's azzal kennyék.
mindennap reggel 's eíive egy-egy kalánnal
A' Dicetá]a ez légyen : Igyék Arpaval es
nyalogaffon-hé belőle.
egy-kevés Ezer-levelű júvel, és fefttt
Jó a' Gyanta olaj is , ha két tseppet Uti-fu J j fzarvávalfőtt Vizet. Bort, kivakk,,pe elsőbe
vizben bévéfzen ember egy. kalánból,
negyed napig , tellyefséggel ne igy ek ; mert
A' vizek kozzöl legjobbak ezek : Pap-er- a' febnek forradását meggato'na. A fott oi»
fzényefu viz % Uti-fú viz > Portuláca , / adbe mindenkor oltsanak vagy háromfzor
mák , és Szederj viz.
atzélt meg, hogy fzoritóbb légyen. ^ Etele hiIgen-jó fzoritó és súritő ereje vagyon a'
vefitő : minémú az Egres , aCzfzu Medgy ,
Tsalány levelénekis, mellyet Utifii vizzelmeg- (ha a' Hurut engedi') Saláta ^írs-alma, loöntözvén tórj-ófzve jól, le vér erőfen fatsard* ma gránát: marháknak , úavmint 'génnek ,
k i , nádmézeld-meg> 's minden reggel éjom- Ditznonak lábai: mivel az ó enyvefségekkel
ra egy tséfzével igyék-meg belőle- Sót mi*
a' vért sűritik , és fós erejét tompittyak : e
kor gyenge , Paréjnak 7"/?)>/meg-íózni's meg végre , Hal , Rák , mind haíznos e nyavaenni , igen hafznál e' nyavallyában- Akarlyában. Mindentói , valami a vért.-felmel«mikoris pedigíózdmeg Tyúk fival, shórpóld githeti , úgymint erós járaftol, kialuítol, s
sT levét.
a' tóbbi, oltalmazza magát.
* #
Hafz*
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Vatvon ; mert a* Tódó rothadván,, fenyvett
matenáwal telik-el a' Melynek belső örege ;
V. R E S Z ,
melly fenyvett viz , az ott közel való SziA Szára?.,-betekségről vagy Phthifisról
vet
Száraz-betegség vagy Phf'ifis nem c- fojtogattya, és az által rekefztő hártyát
ke.
gyéb , hanem a : üdónek olly febe {Diapbragmát) le-felé nyomja ; melly miatt
es veízettscge , melly mik ember gyenge nem; lehet fzabados a' lélegzés.
A'Tüdőnek pedig kifebefedéfe > a' mint
Hidegleléíi forróságban és hurutozásban léfellyebb
a* Vér-pőkésről megírtam , az oda
vén , laffan-Lífan idővel elfzárad , és mind
erejében 's mind tefte állapoctyában el- ízálló évő matériától , vagy egyéb ér fzakadáílol eíik.
fogy.
Külső okait a' mi illeti : tudni Való , hogy
J E ' . E ! : E- nyavalyában fzüntelen a' lafsú
itt
mind a' rendeletien étel , ital , mozgás,
Hideg lelés ; melly étel után , mikoron a'
ugrás
, efés , íités , hidegek, "s egyebek ,
gyomorban derekasban volna a'főzés, legigen
erős
kéfzitő és fegitő efzkőzók lehetinkább forróztattya az embert. E forrózás
pedig a' Tüdőnek feb tói vagyon , mellynek nek. Ide járul az ollyan nyavalyában - való
rothatt gózólgéíi a' közel való Szivet elhat- emberekkel , kiken u»en elhatalmazott, i»en
tyák és meghevitik ; mellyról ofztán a' hév- közel való táríalkodás , e;jy edényből vélek
ivás j gyakran való lehelléfeknek béíziváfa;
fég az egéfz teftre kihat.
^ OK síi: A' hurutás vagyon a'Tüdőre fzálló mert annak a lényvettstgnek dőgi, bi/onyoS
fos nedvefségtől elsőben ; de azután az eves hogv az ép Túdőtis fokízor meghatotta, é*
gcnetsé^tól /melly a' Tüdőt rágja: melly Hu- benne rothadáft indított.
ORVOSSÁGAI : A' mi e' nyavalyának Orrut noha elsőben fzáraz* de ha ugyan meg
voslását
illeti: ebben mindjárt jó-ídején kell
nem tér , azután genetséges pókéíTci vagyon
valamit
próbálni
; mert ha akkor nem , azegyütt.
után
késő.
Igen
bajofon gyógyul a'TüdőSzárad e' nyavalyában a' teft ; mert a' fzúnnek
febe
;
mert
az
orvoíságöda
nehezen hat:
telen forrózás , a' mi nedvefség benne vola'mit
gyo
yúlis
,
azt
mindjárt
elbonttya a'
na , eleméfzti ; annakfelette, mert e' nyavaHurut.
Ebben
az
ember
ízok'zor
húfz , hulyában valók igen gyakran iz'adnak ; a' fok
izonöt efztendőkigis elvefződik
fenn jár ,
izzadás pedi>, a teítnek merő azon olvafz's
dolgát
téfzi
;
noha
Len
erőtlen.
táfa s bá;yafztáfa.
De hogyha forró és hamar fogó nyavalya
Végre e' nyavalyában nehezen lehellésis
után
vagyon

4
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után következik c' nyavalya, hamar megöli i í g y ha forrosága talál lenni , akkor ne i>az embert. Hafonlokepen : ha a' mit pöki* gyék ; mert a' hév gyomodban ottan meggen büdös, vagy a'haía igen megindul, nem véfz a' Téj.
ehetik , ízi ne elváltozott , annál inkább ha
Igen jó a' rósás Nád-méz, ha kózoe közbe
a' hajais kezd hullani ; közel ott a' halál. A- eddcgeli ember. A kinek terméfzeti a'Tejzért nem igen kell a' Phtbifiiben való ember- től irtózik , éllyen Rofa likfárimial; tsak aznek a' hasát megindítani , annál inkább va- zal fok gyógy últ-rneg.
lami erós Purgátiovzl értetni ; mertel-kell Hanchezen leheli és pók : Vagy köp , vagy ,
Vefzni miatta.
marti lapu , vagy -Édes gyökér (irupra tegyen
Azért mindenek felett ételére vigyázzon : fzert, 's azt nyaloeafla-bé•elly eledellel éllven , melly mind nedves ,
Vagy pedig : Toldi-boroftyánnak fatsarja ki
mind hivelitó légyen : azonban a' Tüdőnek a' levét, két-annyi nyomó Nád-mézzel főzze
febét ne vefzefle , hanem inkább tifztitsa. ófzv-e jó-s&run, mint a' Szilva lév, *s azt nyaMindenek felett ditséretes ezaránt a' Téj és logaífa. Annál jobb, ha Búdős-kő virágát *
minden Tejes étel: mert ez, az ó favós réízé-vagy igen aprón tőrtt és fzitáltt Búdős-kő*ej
vel a' febet tifztittya; túrós réfzével fórra fit- elegyítenek belé.
ty a és gytygyittya } vajas réfzével pedig a:ízáVagy : Tsengő-funek a' virágát megfzedven
Tatttefter táplállya. Legalkalmatolabb a' /Cr/í- Liktátiom formán főzze-meg tifzta Méhben 's
&e Téj. A' Tejjel pedig mindjárt mihelyt ki- gyakran egye. Vagy • A' Nadályfúnek gyöÍejík ae©n lágy melegen kell élni , meit ak- kerét megafzalván , törje és fzicállya meg >•
leortóbb erő vagyon benne ; sót jobb , iia az Mézben vagy Nád-mézben Uh áramnak megedényt megmelegítik, mellybc akarják fejni. főzvén , egy^- gyakorta.
Elsőben kevetebbetigyék ; azután többet cőbVagy : budós-kő virágát, vagv apró* tortt
betmighozzáfzokik. Hogy pedig meg ne ke- 's fzitáltt Búdős-követ , és apnn tőrtt Tömjént,
feredgyék a* gyomorban, egy-kevés Nad mé- négy pénz nyomót mindeniket, egy fzep
zet kell a' Tejbe vetni ; annál jobb ( ha kap- mának kózepit kivájván tedd belé, föíd-úgy
hatni J a' rósJs Nád-méz , ( Sacchamm rofatuui)
meg, és meg nádmézelvén edd-meg éjpmra.
K Téj ital után mindjárt ne aluuyék , fe ne
A' Mondola Téj is igen jó megnádmézelf e,
egyék j hanem várakozzék , mig a'gyomor- ha gyakran él ember véle. Haton'ó Tejet kéban megfőzódik. Ketfzer igyék Te\et napjá- fzithetni Tők és Dinnye magbohs , és igen
ban , a'kétfeiéskor. Reá vigyázzon pedig, haíznofon élhetni véle.
hogy
Eze-
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Ezeken kivúl élhetni azokkalis , a' mint kevefet"^ édes kedvűt; de nagyobb réízént i*
á' fzókíég fogja kívánni , mellyeket a' Hu* tala légyen Árpával és M Jósával vagy afzfzú
rútról 's a' Vér-pókésról fellyebb leirtunk; mi- Szilvával főtt Viz, vagy Mézes.viz. Tsengövel e nyavahában azokis feltaláltatnak.
fűből
és fejér Málvábólfőzzenek feredőt tsak
A' fúftólésis az ó fzárafztó ere,ével hafz- lágy melegen , mint a' nyári viz.úgy hadgyák,
n ál hat: Tömjént, Mjrbát , Maflixot , Ben-'s abban gyakran feredg-yékzoynt a' Patikabau vévén , tőrd-öfzve , ycls
VI. R E S . Z
eleven ízénre benne , (úító'lye véle a* há
Az ElAjlilásról vagy Elhalásról.
zat , mellyben az illyen beteg lakik Tőltsé- Kúlómb- AZ Elájul ás azEfhaláftól kölórabóz:
renis ízijja és nyellyc.
ségei,
itr.ez elől jár..; .ez azután követVagy igy : Marti laput, Isipot vagdally-ófz*
kezik imez nem egyfzersmind éri-el ; ebve, hányd egy új fazékba , Vizztl paráhold*
meg, tégy hozzá-illendó fedót reá, ragafzd- ben pedig tsak hirtelen l.erogygyan az ember;
bé kóríil téfztás ruhával , fúrj egy lyukat a' de okaira ; iéfzkére , és orvoslására nézve
fedón : mikor a' Kenyér fél fúléfében, tedd mind egy.
PESZKE: E\nyavalvának féfzke kiváltkebé a' kementzébe ; azután kivévén bontsdpen
a'Szöben vagvon ; melly megtetfzik tsak
ki a'lyukát, és azon jóvó párát erefzfzed
abbólis
, hogy eoben a' Pulfks megfog' átkotóltséren által a' fzádba , 's az orrodon bo*
zik
,
's
a* tagok meghólnek. Oka pedig e*
tsáfdki; hatalmaíon tifztittya a-Tüdőt
nyavalyának
vagy magában 2 S^úben vagyon,
A' Melyét , 's Hátát kenhetni Salétromos
vagy máfunnan ízármazik ,
úgy fojttya-eL
Fajjal > vagy Rofa irrel.
ofztán
a'
Szivet.
Etelében minden erós favanyu és fós, ve*
ízedelmes; hanem az édes , Tejes , mind al- JELEI: Jelei ennek e.zek az emberen :
Elfzédfil, fzine ábrázattya elváltozik, elhal,
kalmatofabb ; ifmét, gyenge állatoknak búfai,
kölsó
tagai meg höln.ek , izzad. Néha minúj lyuhmonyak , alutt hideg étkek , ki vált kéden
ok
nélkül való bufúláfon kezdődik, úgy
pen Malatzból és Hal bél vaiok , apo Halak , •
ájúl ofztán el, vagy lerogyik , femmi tagját
főképen a' 'Rajkók , Ris-kásás és ^rpaJtásáslenem
mozdithattya. Néha valami rút képzenek , Mondola Malofa , Füge , hafznos életeken
kezdődik tsak hirtelen , fzólni akartelben.
ván
fzava
elfogodik , lélegzetet nem vehet,
A' Bortól , kiváltképen ha megfzokta,
fzeme
elhunyik
, Pulfusa ízönik.
teltyefséggel el nem tilthatni igyék azért
OKAI:
E'
nyavaly^rafok
dolgok adhatnak
kevefet*
l
okot;

7
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okot ; 's egy fzóval mind azok, vaíameC
1 ck az éltetó és elevenítő fpiritus okát fogy at tv ák , va.-y pedig ózonokat a' Szilben
megfő ttyák ; minemű a' hofzfzú idei; való
alatUnság , fzomoruság , bufúlás , nagy télelem , fájdalom , hofzfzú Hideglelés , éhfég , veríték, hányás, has-menés.és vé. foIvás által való a teftnek nagy mei>óresitéfe ;
mellyek miacta'^V/Vaxokis ^mellyek nem egyebek , hanem a\vécnek legjobb és vékonyabb réfze: megfogyatkoznak. .Ifmét, okot adhat-erre az ótés., ,efösímeily miá a
Szú hirtelenímegfzorúl ésfojlódik
Néhaa'
gyomorból felmenő keferö mérges páraknak
íojtó erejek ; mellyek a' Sziget érdekelvén,
azt eliojttyák : ,etz megeíik a' Geleíztáktoiis,
kiválik epén a' gyermekekben. Hafonló veIzett mér.ges gózólgélek mennek fel az afzfzonyokban a' rméhekrólis , .és,e' nyavalyát
fzerzik.
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ORVÖsl~AG7lTOk^x nézve e' nyavalyának orvosláíáis kólí mbóz Ha hoízfzas
étlenségtól vag)on: Piritett Kenj erethánnyon
jó Eorba , 's azt egye ; mindjárt megújúl tóle. Igen hamar erót ád a' Borból, Nád-mézbólé % Tyuhnony J'zékiból tsináltt levesis > mellyet Bor-fufának vagy 1 engyel Czibrének hiiiak a' konyhákon : Fa héjjal kell megfzerfzámozni. Haigenmelegtólr^y/tf olajjalkellkenni ; 's légyen híves heliyen , hogy a" [piritujokben rekedgyenek. Ha az afzfzonyokban
a' méhekról vagyon, arról ízólunk ide alább.
Ha valami mérges elzkózóktól vagyon ,
mint néha az megeíik: mindjárt okádtato orvoísággal ki-kell hánytatni; és mérges erej é t , vagy Fa olajnak , vagy Mondola olajnak,
vagy új Vajnak italávál elölni , vagy valami
egyéb kőv ér lével, 7 'éjjel, 's a' többi. Ha a
fok vérneRMolyásától vagyon; fektefsék ágyra ; a' Feje alá-tsfigjón; Ortzáját , Nyakát
mofsák Rofavizzel. Egy-kevés Vízzel elegyíJELENTÉSEI : E' nyavalyában ezeket
kell me^,edzeni : A' kik gyakorta e' nyatett Bort adgyanak innya. Ha a* felettébb-vavalyába efnek , azok rend-fzerint hirtelen
ló purgáiódáftól vagy hányáítól vagyon : ehaluak meg. A' ki e' nyavalyában óntőzéfgvék új Terjeket, vagy Birs-alma , vagy Dió
fel , ptrú(zkóló efzkózókkel femmit nem aLiktáriomot , vagy eleven Gyömbért. A' Hakar ébredni , meghal. Sót ha ébredis ; de
sát, Gyomrátkennyedezzel: Utóm és Birsha a' Tulfusa , fzine és melege meg nem jó; alma olajat melegíts ófzve Rojattzettel, 'saz
vefzedelmes dolga. Ha a' Nyaka e' nyavalyázal kennyed Egyék Borban ázott pirított Keban a' Vállára vagy Melyére fzegik és tsögg,
nyeret. Azonban akar vér-folyás ,akar egyéb
PuLfusz me-fzúnik , kékól ortzája ; utolsó felettébb való tifztuláftól légyen, ahoz kell
reménség.
látni annak modgya fzerint, a' m i n t kit-kit az
ó helyén leírunk
l a
Ha

-ra. K Ö N Y V,
Ha a' fok izzadáftól eíík ; hiveíitókkel kel!
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Biefzet ellen vagyon.' Felvér pedig illyenképen a1 Szó , valamelly őtetkeferveienérdekítzettel öntözzék az ábrázattyát. Legyezőló dolognak onnan elhárítására
vel hajtsanak fzelet reá. V ártsanak ruhát
FESZKE ; A' bzü ugyan itt a megsértővagv pofztot Sorvs Rófa %tzie<\agy Rofa E- dött réíz , de a'nyavalyának oka nem mintzetbe , 's tegyék a' Szüvére Mz ágakat,
denkor a' S/.üben vagyon , hanem gyakrabÁzó/S leve/eket, vagy annak idejében hósát hán- ban más egyéb réfzekról ered , és ugy fzarnyanak az ágyába-, 's azokon fekügyék Ha
mazik a' Szőre azt érdekelvén , és a' rendea' vérnek-bófégétól vagyijedéftól eíik: -vágletien mozgáfra felindítván. Meliy mozgáfa
janak erer rajta , kétfzer, háromfzoris.
a' Szírnek néha olly nagy , hogy ^gyan halAkármi okon légyen ; mihelyt e' nyavalya
latós kopooáffal verődik - fel ; néha a' rajta
reá következik : jó éles ruhával dórgöliyék a' fekvő óltózetetis láttatik megmozdítani, E*
tettét, a' Nyelvét Térj ékkel ; ptrúízkéló efz- nvavalyábanmégu'lélegzet vételis gyengébb,
közt ujjának az Orrába Í kennyéka' Háta geés az élet-erek mindenütt a tettben render! tzit alá Szék fú , vsgv fe ér Lilnvi , vagy ktlenül vernek-fel.
4Kömény , vagy Kapor olajjal.
OKAI:
b" nyavalyának oka ncha a' Szfiben
Vannakigen-jó Szivet eróíitó olajakis.elvagyon , a mint mondám ; vagy^yalami ^
íyekoól két három tseppet eg kalán Vovban
Szü kő» ül való da<*adáttól ; - agy húfnak a
beadhatni ; illyen a' Czitraméajolaj ,
Szü fülei körül rend kivfil nóvéíétől; vagya'
, s a tóbbi. Illyen az silkermes , Cz/'.
fblegmás , nyálas és sürü alutt-vérnek a'ízűtxom fir»p , Confe&iode Hyacinto , toj? fiben való megtolyúlásától; vagya Szivet kórrup , a héj viz , 's a' többi. Hirtelen tsak
nyül-vévó hártyában valami erős , fós éskeezis igen jói haíznál : lejér Czif>» belet sáfrá- íerü nedvefségnek megbő ü.eíétól , sőt né72y*s Hotban főzzenek meg , jó melegen fla- ha ugyanabban termett apró férgektől Meiiy
ítrom formán ruhára vonván , kőfsék bé a' Sziokoktol havagyon a Szüdobogas,hpfzfzasfzovét véle Folus yJrménuftis tehetni belé. SÁ-kott lenni , és ritkán gyógyulható.
Jványos léjbenis lolus tménuffale lk é fzi th e tni.
Gyakrabban pedig , a" mint mondám, maVII R E S Z.
funnan ered , 's úgy hat ofztán- a Szivre;
A SÍM dobogásroL
úgymint a' Gyomorrol , Májról , Lépről, a
A'
^obopáfon itt érttyék £ Szőnek azt
Bé'lekben s aló geleíztakról; kiváltképen pea' íeiv erélét, mel y rendeletien, es terdig i&en gyakorta az afzlzonyokban a' mc® °
l j
hekr&l
méfzct
Rófa vizzel?
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*zc vifzíza-xern.; 'hideg hzzel,

A Szi'Jofogásro'i:
IJT
trom lévben és egy fufták nyomó Borban e.egyits jól cl , ruliát bele mártván tedd a Szftv é r e

, ? gyermekekben gyakrabban a' Geleíztátal vagyon kikkel igy éily: Aloét Myrbát ,
Ket-ket íuftak nyomót; Sáfrányt négy pénz
nyomot 3 megtörvén, két fufták nyomó Czitrem

-

,

.

*

Z

Ifmét : Három íuftak nyomo aprón tortt A*
lob , két fufták nyomó Uróm.hfatsartt levét
elegyíts egy Ókor epéje közzé .azzal Rot hfzt*
bői gyúrj Pogátsát, mellyet meg-cgettborozváníe-llyúl, kófd bé a kóídókct véle
Igen hafznos e ! nyaval ában a' fekete Tserefznyeviz, a' Borrago, Pápa-fa Luglopvagy
Ökör nyelv Jti viz, ha gyakran ii/ik belóie.
Annál jobb', ha ezekkel egy-kevés Arkeu
vitfl, vagy Hyacintina Confechot feicrcízt, 's
úgy ifzíza. Igen jó a Szarvasnak
m ^ ' ^ o lyozotc Jzarvávalfőtt rizis , rend fzerint való italára. A' kitől kitelik .- három három Arpafzem nyomó Mofcbufl és Ambrát fél ejtel
Borba vetni, 's
egy-egykaiánnaibelőle meginnya.
.
Ifmét r Gyöngyvirág olajat , Tégla olajat ,
meg-annyi Aquavitával elegyítsenek ófzve ,
's azzal kennyék a' Szive aránt.
A' mintmindenféle nvavalyáiban a'Szüaek,
úgy ittis hafznos a' Bezoár ; vagy annak helyén , a' Szar va fiakfziv ében termett tsont: megtörvén , és négy pénz nyomót Borban vagy
fekete Tserefznye vizben Megiván Jo a
liffa , az-az , mind kerti mind mezei Meb-ju
viz , Hárs-fa virág viz ; kiváltképen ha ezekben vagy Mkermefl, vagy Kaláris firupot
elolvafztafz , 's úgy iízod : ifmst, a
I 4
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IN. K Ö N Y V .
hekról fcIgóz^griTefeVfiT^ó/'s a' Szivei
ke férve fen érdeklő s fojtogató páráktól, vaav
a vert elható bó fekete sártól.
J^ENTESE/: £' nyavalya ha efztendónél
tovább tart , azutánis az emberen igen rajta
marad , és ugjan végétis éri ; kiváltképen
ha a anreie dagadáílól, hús nóvéstól vasyon,
mellyekhez az orvofságokkal nem férhetni. .
OR UO SS AGAI ; Innen láttyuk , hogy e'
nyavalyánakis orvofságaitaz ó okai fzerint kel
Isabni, mel'yekrólis az ó tulajdon hellyeken
íz ólunk : itt azokat jegyezzúk-meg , m e l ivek kőzonsegcíenis hafználhatnak.
Igen íokfzor e' nyavalyában ditséretefen
naiznait az ér-vágás : azért, ha tsak az eró
megengedi, el nem kell azt mulatni a' Karja'] > a' belsó éren , mellyet Bafilicának hinak. Annál inkább , ha vagy a' Súly a' férhban , vagya' hó-fzám az afzfzonyban nem
íoiy. Haa pblegmás bó nedvefségtél ; ahoz
illendő íatskut kell tsinálni , meJlyrólfc öntelen igyék a' beteg , és a' nedvefségeket emelzlze. Ha a' felgózó gó párákhoz vagyon
gyanú, melly i g e n megtetfzik az étíenségbol • m i n d a'Szive tájári , mind pedig egy ebuve a N;elyén, vettefen fzáraz kóppólyt
gyakorta.

g y a k r a n

f

tfjdwir efStihnsit(rSUTsSwtrr6i;sa
t. \ M
IV. & 6 N T V.
VI*
Hafznál ezis. Afzfzú Méb-jíf.el tőitse* jusá^nintsen az emberen; és hajó melegínek vánfcoít meg ,
azon fekágyék. Vaav- tőt efzik vagy ifzik , ottan jobban utanna.
főzzek meg. mfr Borban , 's kófsék a' Szivé! I z a ' G
hidegsége pedig, a M^nnais
re
Ha hévfége.vagyon : Sóska vizbe Czu
meff eíik, mikor az igen hév ; mcllvnek hévtromjulcpet elegyítsen ,. 's azt igya.
sége, a' raitafekvó Gyomornak hamikitsiry
melege vólnais , aztis magához vonnya es
f z i ja. Azért, vétkeznek a* kik mincUrt, a
Gyomor erőtlen lévén , egéízen a' Hafatmeleeit&kkel borittyák-bé ; mert a" Máj at annál is inkább hevitik. Vagy ezeknek oka vagyon a melegfégben és fzárazságban: oliyankor fzűntelen ízáraz bóíógéíek vannak , (zárad a' ízá> v és nehéz a' lélegzés ; 's a híve*
N EG7EDIK
KÖ N 7 V,
fitó nedves étetek ugyan meg u ittyák a' beteget. Vagy a' ftrgátárban, mellyet Cboleranak hinak; és oliyankor keferua fzáj; a bó*
Nyavalyáiról.
fógés, mint a' tvukmony fzékinek a Izaga ;
E L
fzemjúzik; kefetót hány. Vagy a' tekete
^
,S Ó R E S z
fái ban : és oliyankor favanyú fojtos jó-fel az
^
erotelenségértt , Ts&m$rrót ,
kiv
ember torkára: kivánnya és bévéfzia' GyoT•v
" Etel nem
°násróí.
ind egyűtt
nak
és
mor az ételt ; de nem eméfztheti-meg.
' ^ faimaiiknak
i r l ^ Z moka;
^
>
egyiJc
(
merta'kinek a" Gyomra
JEi.Ei : A' Gyomor gyengefége es Etel
h
l r ,til m Í n d G n c e s
nemkivánás
, a gyermekekbenroízfzabbjel,
' tsómórfik "Sff'i " 1 " " J
mint az öregekben ; mert amazokban , terlik . efféle gyakor Tsómóriéíis pedig , annál
mkabb erőtlenni v i W t a g a' G y c J U c
méfzet ízerintis tőbb melegeknek kell lenni.
e z e k n e k
* ' Gyomor hibáinak
•ka hni
Ha valaki valamelly nyavalyából gyógyulván
mikor a C* h , d c 6 * » vagyem; úgymint
Ízépen écelrekap, 's azonban h rtelen viy
kelért,
° m 0 r * f° k
^dvefségek.
fzon ta_, Etel kivánáfa elvéfz, jele, hogy megindul a' nyavalya újabban rajta.
>
f
ÜRVOÓSAG^I
: E' nyavalyának cyo .yitaVanvur h^A r ? C g r C k é l z i k * Gyomor; fabóíóg.feJ; fcmhévfég, fem fzomsát , ha lehet , Furgátion kell elkezdeni ;
I s
vagy

AZ O R V O S L Á S
m.estersegeról

A' Gyomornak és Kekknek
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Jf Gyomor erőtlenségéről, TsS m'rrSl , *s a' t. ; ff
vagy fellyűl hányván , vagy alol tifztulván 5 denkor hármat vagy négyet végybé.
a' mint a' dolog kivánnya ; vagy phlegma , Vagy: üalfamom olajat három tseppet tsepvagy fár, vagy fekete Tar tifzticó Purgátioval pents Nád mézbe , 's nyeld-el éjomra. Igen
élv en. A kózónlégefebbek kózzúl igen di- ditséretes a' Zedoaria vagy Czitvar gyökér ,
tséreteíek , a' Rb,abarhamm , tolta S^nm, akáV megtörvén és meleg borban megiván, aManna* Ha fellyűl akar hán-vni : jó igen a' kar pedig tsak úgy fzarazon minden reggel
Sal vitúoti a' nyál kitifztitására
Vagy egy egy darabot megrágván s elnyelvén ; enfufták nyomó aprón tórtt s fzítáltt Kapot-nyaknek pedig a'kihaftnát akarja venni, fok ideig
gyökeret igyék-meg Borban.
éllyen véle.
Ha hidegfégtól vagyon : a' fárt vagy Pilu.- Vagy igy: Aloét
Zef MyrbátMájlixot,
lákkal, vagy itali lurgátlovai kitiíztitván el- áo áriát tör/ófzve egyaránt
; tölts annyi Fgett
sőben , azután a Gyomrot melegíteni-'s e- bort reá , hogy három ujjnyival falette légyen
ró íiieni keli.- Igen jó itt ezaránt az Úr ómból azokon , állyön úgy, és a'higgattyábol egytsiná'tt fi\ up vagy julep, az urmés i'or, műm-egy kalánnal reggel-reggel vegyen bé ember
nek v a gy Fodor-mentának a fava,- Sorban gybelóle
Nád-mézzel megédeíitheti. Ez a*
Euk léuben gyakorta egy fufták nyomót bévé- Gyomrot mind fzépen tifztittya , mind pevén belóle. Jó a' NarantS bé Etek lévhen, dig eróíiti.
Fodor-menta viz f Majoránna viz, »r<f///
m Jóé-a' Májlixxalis Calamus aromaticuffal vagy
jómra egy-egy kevefet megi. án belóle. jó Anifful vótt Egett-boris éjomra , vagy eftve
a' 7erpentinais és lerpentitia olaj két három lefektekor. Jó azon módon a' Terjékis, vagy
tsepp egy kalán Egett-bárban vagy Fa ifi viz* maga , vagy Égett borralelegyitve ; eftve leb'en : a'
béj vizzel való élés magánofonis fektekor élhet ember véle. jó az eleven
igen hafznos minden Gyomor gyenge féké- Gyömbér is.
ben* Vagy í Fa-ó// o/*;*/ egy-két tseppet
Vagy igy : Két három darabba törvén hét,
erós
^or^j;/ vagy egy kalán Fgett-borbaii nyoltz, vagy kilentz ízem Borfot nyellyel ráeftve reggel bévenni.
gatlan , vagy Gyömbért haíonló formán, otVagy igy : Két fufták nyomó 7erpentinát, tan megmelegíti a' gyenge Gyomrot. Vagy
két poltura nvomo A^aflixot, négy pénz nyo- pedig : egy fufták lyomó 'Borfot , Borban megmó Szeretsen dió virágát ófzve törvén, keverjlágyított OJlyában t aprónként takarván, nyeldjól ófzve , és formálly egy egy borfonyi Pi- el tsak úgy , igyál egy ital jó Bort reá eftve ,
fria'kat brtblbk i étcl'elótt két órával min-'s úgy fekflgyél-le,
den*
Rivt-
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IV. K 6 N V V.
^ Gyomor erőtlenségéről ,Tsőmőrről, *sa't. 14 í
Rivervts azon formán a' Fokhagymát íavallya.
egy v a g y kéc fokot vagy gerezdet tifztis-meg Crató , a ki három egy más után követkea kűisó hektói , hadd rajta a' belső hártyá- zett Csáízároknak \ ólt Medicufok Bétsben,
p t es meg ne fértsed azt; mert másképen és a Mag árok kózóttis fokát próbált vólt,
feibóíög, es a Gyomrot rágía; nyeld-el ú^y fclette-igen ditséri e' flaftromot: Végy a'Paegeízen mint a* Filu!át fzokták , m e 4 nerW-tikában Ladanumot néuy lótot vagy tóbbet,
jad , fek figyel le véle 5 csendefen tartva a- két annyi Via pia la tfiznél olvafzd ófzve,vond

egy darab irhára-ftaílrom formán a' mennyi a'
zon éjjel a' Gyomrot.
Gyomrodat bélepi , tedd és varrafd reá, léVagy: A" i odor.mentát rántsd-meg Tyúk*
gyenrajtaéjjel nappal harmad n*pig .,-azután
monyban 's Fa ban , mint a' ikll át fzokták «újítsák ; ez a' G'.omor melegét i* en fegití ,
s azzal élj gyakran.
I'nét : Tórd-meg aprón akar a' M//'akara' és igy az eméíztéílis , a'fzelet ofzlattya.

5 W e l c g y i c s d ófz- I^en jó kenni a Lavrus és huta olajis.
•e , s azzal főz? higan sfiltt Tyukmonyati az2 Vagy igy : - ürmös, Fodor-mentát, SállyAt,
•vad Kömény magotapró

egyed éjoinra.

nyerfen tórj ófzve erófen , hintsd-meg Borral, 's egy íerpenyóben melegítsd -meg , jóHaczeka"Gyomorerótlenfégei a'feletébb melegen ruhára rakván -kóíd-bé a Gyomrát
Való teliíégtól efnek- a'feli) ól való hányás, véle. Ha nyerfet nem kaphatni , ezek afza mint fellyebbis mondám, ottan kónnycb- fsúnis jók ; meg kel borban jól fózni, 's azleget hoz a' Gyomornak. Mellyet tsak igy- után ugy kell megtörni.
is véghez vihet; ígvék lágy meleg Vizet, 's Vagy igv : Afzfzú mentát , ürmöt , veres
nyujtsa-bé a' torkába az ujját Vagy Retket, f.isát, Szék'fú virágos rontsolly ófzve , piríTzeklát főz zón meg rízben , annak a' hvébett tott kenyeret tórj apró porrá, hintsd-meg jól
jgyek jol ; azís megindittya.
véle a' ffiveket; azután mind ófzve főzd meg
Kivfil a' Gyomrát ezekkel kennvék:
jól e ős borban , annál jobb ha aprón tőrtt Mafodor-menta, tptkinárd, v^y J irs alma, vagv fltxot v-agy Tömjént r.éfzfz kózibw , melegen
Szeretteii dió olajjal, vagykfilón ezekkel, vagyrakd ruhára, -kőfd-bé véle.
ezekben egynéhányat', a kit kaphatni , &fzVagy : Az afzlzv Mentát, -unnő , Sáliját
vc-elegyitvén ; és beléjek , hogv sfirfibb lé- törd és fzitáld meg , hafonlótépen a' pirított
gyen , egy-kis ViaCzat olvafztván.
kenyér belet ; mind ezeket, főtt Birs almának
Igen jó kenet ezis: Md.*ix olajat, és Sze- vagy közönségei alván ak á busával ófzve-tórretsen-diö olajat, Balfamom olajat, Íróm olajat
Ten,ésminta ffirú pépet erős Borban megfőzatlc&to.óízve.
vén
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If*
K Ó N Y V.
J? gyomor erőtlenségéről, Tsőmőrről fsat.
vén , ( annál jobb ha Győmbéris léfzen ben-'Ottan megkeferednek : ú y a' Tyukmonyis,
ne : J kend melegen ruhára , 'skófd bé vele. kiváltképen cántva , és a' Mézes ételek ,
E' nyavalyáiban a' Gyomornak , kózónfé- meilyekis a* Gyomor hévfége miatt hamar
gefen az emberek fokát javallanak , fokatis mereggé válnak: ú^y az édes^yúmóltsókis,
tapaíztaltanak hafznoínak,mellyetkiki követ- Dinnyék, Tserefznyék , Almák; és hamar
het; én itt mindent eló nem hordok. Ha- megvefzók , minémóek mindenféle Baratznem az Ételnek rnodgyát kell Len megtarta- kok : ifmét a' hevitók , minémöek a1 Hagyni. Azért a' gyenge gyomrú ember mohon mának minden nemei ,kiváltképen nyerfen;
ne egyék , fe fokkal egyfzer meg ne terhel- az i^en fiW'zerfzámos eledelek; az ért Sajt;
lye magát , hanem tsak a mennyit elbírhat a' 's tó! bek ezekhez hafonlok.
gyenge Gyomor. Egyfzer évén, azután ne
Azért : itt haíználatofok a' hiveíitók , kiegyék fe igyék halehet addig, mig az.clób- váltképen mellyek egyfzersmind favanyukis;
benit jój meg nem eméfzti a'Gyomor. Kön- iue:t az ételt .kivántattyák
Eó ditséretre
nyen eméfztókkel éllyen : arra igen vigyáz- méltó ezaránta'terméfzet fzerint favanyu Viz
zon, mitsodaételtf;enved inkább nehézfég mert mind hivefít , mind a' rofzíz nedvefsénélkül a' Gyomra , 's azzal éllyen : fúílőltt, geker ( a' haíat lágyítván J tifztittya : nyári's
aízaltt, és fós ételek ártalmalok. Etelétfu- téli Saláta , akar maga , akar vize : mindenfzerfzámoztaífa Szeretsen dióval, annak virá-féle Sóska , akar ételben , akar vize italban;
gával, Gyömbérrel, Fahéjjal. Mindenekfe-.minden Egrefes
Czitrom,
t Olafz gjúmőltiő^,
lett hafznál e' nyavalyákban a'terméfzetízeNarants , Pomagránát. Ha bort ifzjk , azis
rint meleg feyedó Hánya; sót ugyan italárais
I favanyú izú légyen Legjobb a' lamarindufannak vize.
[al Jött viz , mellyet a' Patikákban kaphatni;
Ha az erótleníegek a' Gyomornak hévféjó favanyú , és has lá?,yitó. Vagy : főtt üigétél vannak: mindenek elótt, a' mint oda ií/favanyitsanak Czitíommal, vagy julep et tsi«
fel emlitém , az ételre kell vigyázni , hogy nállyanak C%itrom vagv Só kafiruppal, vagy
az ember ollyat ne egyék , a' melly a Gyo- Gálitz kő fpiritvjjal: E' fphitufl mindazáltal
morban hamar megvéfz , rothad és hévíégct nem kell adni azoknak , a' kikben fok a' far,
fzerez : illyen minden kövér eledel , akar mig attól meg nem tifztulnak ; mert annál
hűfnak akar halnak kövére ; sőt a' halé ha- nagyobb buzgáíl forráll tsinála' Gyomorban :
marébb megvéfz. Illyen a' Téj és minden '1 e- fem gyermeknek, femafzfzonv embereknek
jes , Vajas , mellyek a' meleg Gyomorban igen gyakran; mert a4 Sóska a' méneknek art.
ottan
Va-

144
í v - ^ o N YV\
Vagyon igen rendeletien és képtelen Ftel
k-ivánásis , mellyet a' Deákok Pieának hinak ; mellyben ember hol egyet, hol máft
igen megkíván, ollyatis, a'melly másképen
idegen dolog és irtozáfra való.
Ez gvakrabban eíik-mega'terhes afzízonyi
állatokban , mindjárt a' máfo. ik holnapban,
és eltart a negyedik holnapig, a'mikor ofztán mafcábanis megfzönik i mivel addig a' fok
okádozáííal az a rofzfz nedvefség,melly e' nyavalyátfzcrzi,igen kitifztúl,azonban ma^ábanis
elapad ; mert a gyermekis elizijja: nemislókat cfzik az ollyan aízfzony oliyankor.
E' nyavalyában igen jó a la hé) -iz jó a'

A% étel ki hányásról nem eméfzt. es Tsukiá s. 14;
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•mórnak fok hitván nedvefsépekkel valótelifége , a' miatt elhóléfe , ázáfa és fikuláfa ;
mel y miá , a' mi benne vagyon , meg nem
tarthattva ? néha pedig a'benne való nedv efségeknek erós evó keferöfége vagy lávanyúsága , melly az ó rágásával a' hányáfra erőlteti : néha a' Bor italban való mértékletlenfég ; vagy valaminek utálva való étele, itala ; kövér étkek ; 's egyebek, t ' favanyú
és erós nedvefségeket pedig ottan fehndittya , a' hozzájok hafonló étel vagy ita' i úgymint a favanyírt, a' Bor ital és Ltzetes étek:
a' keferö , évó , erós nedveíséget, a Hagyma , 's egvéb hafonló. Néha a' hányáfra eróltet az erós Hurutis.
Narants héjas Igett-boris. Jó a' Rák örmény
vagy tsak a' Crétais , megtörvén és torban bé« J E l- E l : Mind ezek miá ha elhöl a' Gyomor , következik ofztán a' Tsukiás : hogy
íván. Jó ezis igen , ha idején reá gondot
pedig a'Tsukiás nagyrélzént a' GN omor megvifiilvén , megfzedik a' izólé-fa levét, segy hűléséből fzármazzék , megtetízik avagy tsak
egy kalánnal ifzik belóle.
abból , hogy a1 kik fzoktatásból mindjárt éII. R E S Z»
tel után a' kélfel fogokat (okáig vájják , (mint
Az Etel kihanyásról, nem Ernéfztésroi, a parafztok kózőnségefen ízoktak : ) minden
és Tsuklá r-él
árulom nélkül nagvokat fzoktanak tsuklani,
Okai. J^Okfzor megeíik , hogv a' Gyomor meghólvén fzájok eltátáfamiá a' teli Gyomor,
íéfzkei. kivánnya és bé ogadgya az ételt ;
melly ottan elmúlik , ha béfógják fzájokat.
de tsak hamar vagy féllyú! vagy alól azon
Noha a'Tsukiás nem tsak a' telifégtól , hanyerfen's eméfzterlen kimegyen,néha 'suknem néha az őrefsé_tőlismegeük, és a mérláfíal , néha pedig a' nélkül. Ennek okai
ges p-áráktoljminta'l'eílisben/s egvéb mérges
mind azok , valamellyck a' Gyomrot megHideg lelélekben , felettébb erós és erőltető
erőtlenithetik , mellyekról fellyehb az i.
Purgátio után , és a'nagy Vér-has után , meg
Ré&b-cn fzolottunk : j kiváltképen a' Gyoízokotttörténni néha.
mornak
yF.K

M*

IV.

KÖNYV.
-dz étel kihányásrót\ nem eméfzt. Tsuklásról. r 4 7
Ha a' hányáfra iífó erőiretés és nem- eméíztés a'telifégtól vagyon, Refzeld meg a'Birs-almát ,fatsard-ki a' levét,
vagy az erós évó nedvefségektól ; háriyáíTal abból egy vagy két kalána igy ék,ottan hafznál.
Gálitz kö fpiritujjal íavanyits Vizet, 's azt
gyógyul meg , a' mondás ízerintVomitus
igyad;
ellenzi igen a'hányáít. Ha ugyan még%omuucuratm Ha annak hidegségétől, elis
erőltet;
annál inkább íávanyitsd-meg, úgy
ázásától és íikulásácól ; melegítőkkel és erőigyad.
Ha
az nintsen , igyál erós Ltzeiet.
sítőkkel, minémóekrÖl az I Réfzben fzólotAnnál
jobb
,
ha azon fptrit sbót ót hat cseptunk. A' 1 suklás után ha Ptröfzfzentés köpet
borba
erelztefz
, 's azt ifzod cjómra minvetkezik ; gyakrabban megfzönik. De a'
dennap
egy
kalánnal.
"Vagy: Azonfpiruufmérges bolondozó íorró Hidegleíéfekben a
/al favanyits űóm nzet , ereízíz egy kevés
Isuklás gyakorta halálos jel.
JEodormenta levet belé , azt igyad kalánnal.
ORVOSSAGAL
: Azért , ía':mint aránzza
Kólsóképen , jó a' hányás ellen a' Cámforemberaz I. Réfzben mondott módok ízerint,
is
ízaglalni.
Ilmét: A'beies-lagymais viízíza
ha kívántatik , hánytafla fcllyól -a'ibó rofzíz
veri
,
ha
fzaglod.
A' mi pedig a' kénéit és
ina eriát; azután erősítse a' Gyomrot ahoz
kótéft
illeti
;
mind
azokkal
élhetni, mellyeillendőkkel, sultt Tii s almával vagy Kórtvélket
az
1.
Réízben
megjegyzettcm.
lyel, Fa héjas A'ádinézzcl meghintvén annál
Vagy igy : íőzd-meg eiós eizetben á fponjobb léfzen. Vagy : 'Egynéhányföem Au/lidiát
, tatsard-ki az eizet.yét , tsak úgy nyir*
xot a' hánvás után nyel!yen-cl > vagy pirított
kofon
jó-melegen , a' n int eláihattya , kóíA nyeret egyék , vay,y jó lerjéket, vagy eleven
sék
a'
Gyomrára. Annál jobb , ha az etzetet
Gyömbért; kivól békbi\éx\^nómmel 3me?itával,
elsőben
Fódomeif ával és tzék-jin el lelloriaa' mint fellyebb megírtam.
lod.
Vagy
pedig : A ny rs Ftdor mentának
Jó igen ezis : A' Fodormenta vizet Pomagránát lével favanyitíd jól meg , tégy egyke- a levét latsard-ki , tólts meg annyi J ort hozvés Kád mézet belé , 's idd azt gyakran ka- zá , íorraid fel, márts 'pondiát belé , és kilánnal. Jó a' régi veres kofa tonj'erva vagy fatsarván, jó-melegen kófd reá
Vagy igy; A' Birs
hámozd-meg,főzdliktáriomis. Szomjúságtól igyék atzélos vizet
meg
Oy
óm
béres
boy
ban
;
azután aprón tőrtt
vagy Sáska vizet; annál jobb léfzen ha aprón
fzitáltt
afzfzú
Fodormentával
tórd újólag , és
tőrtt holus-uírmétmjl elegyitefz belé.
főzzed
óízve
mint
a'
pépet
,
melegen
kend
Jó a' hányás ellen a' Babnak vagy Letttsének
máfodikleveis , ha ifzod. Annál hathatofabbez : ruhára , 's kőfd-bé a'Gyomrát véle"
Vagy igy : urmót, Mentát, Méb-fíivet, főzz
ReK. 2
meg
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IV. K Ö N Y V .
meg etzetes Vizben , melegen kóíd a' GyomIII. R É S Z .
rára ; meg-újicván , ha meghűl.
A
Gyomor-fajásrol.
Vagy igy: bodor- mentának a levét kifatsarFéfz-\ y Gyomorfájásban, meg-kell tudni a'
ván , elegyicsd-meg Etzettel, azzal jófavakei
fajáfnak mind féízkét , mind okát.
njú áov^/iígyúrj-meg, és meglágyítván kend
A'
minthogy
azért a' Gyomornak három réruhára , 's kófd a' Gyomrára.
fze
vagyon
,
úgymint
annak felső és alsó fzáTsak ezis hafznál néha : Kezeit és Nyaja
vagy
kapuja
,
és
ifmét
az egéfz tóbb réíze
kát ha jó hideg vizzel megnedveíiti ; sót utómlóje
vagy
ürege.
Ha
a' fel-só ízája fáj ,
gyan tartsa benne a' Kezeit egy ideig; a' Nyaminthogy
azon
igen
fok
érzékeny
inatskák
kára pedig hideg vizet ruhát tegyen ; a' Torkán pedig az Alla alatt egy 7yukmonyat tar- fnervu ok') fzóvódnek fonódnak-ófzve; rettson. A' Tsuklásban , ha a' teliíégtól és a' tenetes a' fájdalom : és minthogy a Szúhóz
Gyomor hidegségétói vagyon , mind ezek kózel vagyon , a' Szűnek fájdalmátis és ellojlódását magával hozf a ; a' honnan ugyan
hafználnak. Sót tsak ezis hafznos annak fzíintetéíére : Rágj Kömény magot, tartsd-meg a' CarditUgiánakis vagy Szű fájdalmanak hiják.
léi egzetetegy darabig; azután aztmintmeg- Haazaiíó fzája faj a' Gyomornak , a' melmelegűltt párát nyeld-el , tégy úgy egyné- lyen az eméfztett étel a' Bélekre kimégyen ;
az inkább tulajdonképen hivattatik Gyomor
hány fzor ; megfzűnik.
fajdalomnak : melly mikor a" Gyomornak űMinthogy a' Ptrűfzfzentésis megfzűnteti
regiben meggyűlekezett, és ezt az alfó fzá*
néha:faj)ptrúfzkolóport kU Jó hirtelen a
ját fefzitó 's tekeró fzéltól vagyon , hivatta7erjékis , ha egy mogyorónyitmegefzel. Tarts tik Kóldók tsómórnek , melly Deákúl Colica
hideg vizet a' fzádban azután. Vettefs egy flatulenta, vagy Colica ventriculi.
nagy kóppólyta'kóldókódre , ha ugyan nem
lzűnik. A' tüzes farátnakot Borral óltsd ki, OKAI: De e' rágó ts kinzó fajdalom, gyamelegen rakjad ruhára, kóíd-bé a'Gyomrát
krabban a' keferű , évó , íós , favanyú , és
véle. Azijefztés, vzgyhideg vizzel\életlen
a'Gyomornak hol felsó hol alsó igen érzékeny
artzúl óntésis, hafznál néha.
kapuját erdekló 's oílromló nedvefségektól,
Havaiami mérges materiától vagyon: (mint és gózóktól vagyon. Melly megtetfzik tsak
abbólis , hogy gyakrabban nem állandó ez ;
a' forró Hidegleléfekben megefik :) legjobb
hol az étel után, mikor az eméfztéfIímét : Pápa-fú magot hanem
,
orvofság a' Térjék.
Kömény magot, Fa héjat fózz-meg 'Botban , nek
's kellene lenni , akkor kinoz , a' G?oK i
morazt igyad kalánnal.
III.
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IV. K Ó N r V.
mórban rekett rofzfz sólet nedvefség , az- új
eteltől italtól , mint a' méfz a' víztől , fellobbanván , forrván, és a Gyomor háborúját
ízerezven , melly mindenfelé úti magát; és
valahol a' Gyomor réfzeit éri , az ó erós évó erejével azt férd , feoheti ; Hol pedig,
en éjomra faj, és akkor a' koplaláífal nevekedik a fajdalom , az eledel vétellel pedig
tsendefedik ; akkor eíik pedig ez , mikor
tudnilhk bó a' íargavagy fekete favanyú sár
a Gyomorban , az pedig híg , melly az ó
elelsegcvel, mikor tsak maga vagyon , férti a Gyomrot; de ha az új étellel megelegyedik , kiváltképen ha nem hozzá hafonlo erósvagy favanyú az eledel, nem annyira íebhct. tz megeíik néha a fok ideig való kop.
lalasban , megélefedvén és mintegy megetzetefedvén a Gyomorbéli nedvefség. Néha ifmét rettenetes fajdalom következik a'
gyomornak íebétólis , midón az vagy megkel es kifokad , vagy valami egvéb okon kiíebeíedik ; ez illyen fájdalomnak íernmi fzűneti nintsen.
KÚ1ŐMSSÉGEI
A'gyomor-fájás pedig,
néha forrozaíTal , nehéz lélegzéíTel , 's elrne
buíulasaval
vagyon ; néha pedig a' nélkül :
és
V* v a - - v hányás , vagy alól tifztulás követi; a beteg gyakrabban kónnyebbféeet érez belóle.
A' na.y forrozó Hideglelésben , ha egyIzersm.nd nagy gyomor-iájásis következik ,
igen

J? Gyomor-fájásról.
if ^
gen vefzedelmes jele a' gyomor nagy felgyúladásának r . és többire haláios.
ORi'OSS ACj Al : A' mi orvoslását illeti: ételére kell és italára igen vigyázni , minthogy az étel ital legelsőbenis a' gyomrot éri ; melly ha alkalmatlan , ugvan a' gyomoris érzi egyéb belsó réfzeknéi hamarébb meg.
Etele azért légyen könnyű eméfztó, jól megfőtt leves inkább mint fzáraz , jó meleg ,
az ó rendes i d e j é b e n é s a' mit a' gyomor
egyfzer könnyen elfogad , és magában nehézfég nélkül elfzenved , azt meg-kell ízokni ,
és tóbbfzóris elő keli venni. Azétel fokiéle ne légyem; mert egvik a' máíikkal ófzvefbrrván és íelbazogván , kiváltképen ha ellenkedő terméfzetűek , miut a' Mézes vagy
Tejes.az Etzetefíel; a: gyomornak újabb kint
fzerez: légyen egy vagy kettó jó ; igenetzetes , fűízerfzámos és fós ne légyen : a' fűfzerfzámok kőzz&l legjobb a* Szeretiat d>ó virág , a' FaJjéj és fáfrány ; mert ez termófzeti fzerintis fájdalom enyhirő Sállya , Fényi
és Kömény mag, s Kapor , a' miben illik, ki
ne maradg) on Itala légyen egy darabig vagy
vizes 'Bor , vagy Fa héjjal s Árpával jött viz,
tsak hűvőfen , ne igen hidegen ; mert a*
gyomornak a* mi kevés ereje volnais , aztis
elronttya az igen-hideg, és az étel kivánáftis elvéfzi. F éggel, eftve, vagy egy-kis
Terjéket, vagy fa-héj viztt, végyen-bé. pappal ne alugyék ; mert az tsak megkeferiti ;
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IV. K Ö N Y V .
fonnyafzttya , nem megfőzi az eledele,mint
tauria minor J Temondád-fú gyökeret (Eryngiama nyers főítólgó fából való tóz ; az éj/elit Min , ) Dtclamnus gyökeret , ^pro Bojtor\á* lepedig minden meíterféggel íegicse. Arra ivelet , Kapotnyak^ gyökeret, t b téj gyökér héjgen vig. ázzon , hogy a' Hafa minden- ját egy kevefet, Kömény magot , ta-béjat ,
kor ízabados legyen. Bútól, bánattól, havagdally-óízve rakjad fatskóba , tedd egy ejragtol magát igen ó/ja ; mert ez mindenik a' tel Borba , állyon benne ; és az idő fzerint,
gyomrot erótleniti , és az eméfztéíl gátol,
a mint mondám., egy-egy ts.fzéve! végyen
van, a' nedvefségeket keferiti , a' vért sűbé. Vagy pedig Stomacbahs Pilutáktt veríti, nyálasittya , a'Béleket Izorittya, mintgyen , és minden héten kétfzer , tig mint
ha altai-óvedzené a' fájdalom a Vékonyát;
bzetedán , Szombaton Íefektekor , hetetLépétpuffalzttya; és egy fummában , a mint
hetet nyellyen-el benne. A' mi a' facculusz
balomon Izól , a' tsontokat Izáralzttya.
illeti : annál jobb izütis kéfzittethet ember
E nyavalyában elsóbenis a gyomrot a'fok
Patikában ; mert ez keferú : erre mindazálvefzett nedvefségektól tiíztitani kell ; de
tál akarki fzert tehet.
tsak iaífan-laífan , egynehány nap áíztatván,
Alig lehet belsőképen a'Gyomor-rájásban
es tsak úgy gyengén a' teítból kitakarítván ;
egy jobb a' Szék-fú viznéí, ha azt ifz íz a a bemert egyfzeri erós Puigátio tsak eltsap/ama- teg. Ha azt nem kaphatni : a Szék fú virágot
gát, mint a' febes patak, a' mi úttyában vaforrás Vizbenfbzze meg , 's aztigva melegen.
gyon , magával azt kivifzi : de a' sörö enyAnnál jobb,, ha a' Kömény magot darabolon
ves sűltt nedv efséget fél nem áfztattya , ha- i megtöröd , Szck-fú vizben megfőzöd , megnem a' teliben hadgya j és igy a' telletis hé- I fzöród , nádmézeled , s azt ifzod
Vagy
jában megerőtleníti.
pediglen: Szék fú vízben olvafzlz lerjéket el,
Azért, fellyebb az I Réfzben leirtt Aloét,
'$ azt igyad kalánnal.
Alyrbás Egett-borral éllyen a' beteg , reggel
Vagyon a' Patikákban egy jó Ele&uarium ,
s ellve egy-egy kalánnal béveVén, meg-nád- j mellyet hinak , Eleíluarium de Baccts Laun ;
mézelheti a' ki akar/a : egy hétig továbbis élez a' Gyomornak minden nyavalyáiban haízhet ember ezzel. Vagy : TsináltaíTon valanálatos , akartsak úgy Térjék formán egye
mi jo faccu usx. (fatskót) mellyet Borban tart-i ember ; akar meleg Borba , akar Szék fú vizbe
van , arról igvék mindennap ebéd 's vatsora
elegyítse, 's úgy igva kalánnal.
•lótt két-két órával , egy hétig 's továbbis.
Vagy igy : •Mondola belet , Tök, Ugor káéi
Ez Jgyis mindjárt meglehet: töldi epét fCen- Görögdinnye magot tőr j ó n e r ó f e n ófzve az emK. f
ber,
tauria
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ber , ereízízefel akar mezei Mákvirág , akár öreg kőppőlyt vagy egy csuprot vetnek.
Saláta , akar líti-fü vízzel, 's mint a' téj ol- Avagy ; A' kementzéből kivótt meleg Ke~
nyeret két-felé fzelvén , hintsék-meg felét
lyan [éízen; veffen , ha akar, egy-kevés
Aád-mézet belé , s azt igya 6ya*ran kalánnal. aprón tórtt gyömbérrel vagy Kömény maggal,
Ha Mák virág vizet nem kaphatni ; jó a' /o- 's jo melegen , a' mint eiálhattya , kófsék a'
Gyomrára.
áot-menta vizit.
Külsőképen tselekedgyél igy; Fejér Málva: Ha ugyan nem fzűnik a' fájdalom : Főzzegyökeret , veres Rósát, szék-fú virágot és úr ómnek feredőt fejér Málvábol tove/lől, Szék fúből
virágot, fő zz- m e g tifzta Vizbeu ; a n n ál j o b bés Somkoróból, 's abban úll)őn kétfzer napjá!
, étel előtt.- a' feredó jó-meleg légyen ,
1 é l z e n Szék-fu vizben. Hah év s é ge vagy o n aban
Gyomrának : a' főzés közben töltsenek egy- a' mint eiálhattya a* tefte.
kevés Rofa etzetet, vagy Rofa vizesetzetet kö- Jó ezis külsőképen a' fájdalom enyhitéfére;
zibe , fzörjék-meg , egynéhány rét ruhát: Tyukmony fzékivel erefzfzék-fel az édes /e<'t,
jól fá;rányozzák-meg ; azután veffenek fejér
(jobb a' fpondia vagy nemez j belé mártván,
Czipo belet bele , fózzék-meg erófen mint a'
és levét jól kifatsarván ,. nedvefen jó-melepépet
, kennyék melegen ruhára, és kófsék
gen kóísék a' Gyomrára, 's azzal párollyák
a'
Gyomrára.
napjában egvnéhányfzor.
Vagy igy : Szép vékonyon fzellyed fzeleA' párlás után , Ruta y vagy Kapor vagy
tekre
a A enyeret, piritsd-meg, óntózd meg
Kömény olajjalkennyé >-meg a' Gyomrát mindRofa
etzettel; fótt vagy sultt Birs almának a'
járt : annál jobb » ha az olajat jó Égett-borral'
busával,
Telb en Birs-alma liktáriommal, tórd
ófzve elegyíted , 's úgy kened.
ólzve
jól
, erefzd-fel favanyú Boital mint a'
A* kenés után ragafzfzanak flaftromot a
pépet,
vefs
belé tórtt Máfl'ixot vagy Tömjént,
megkentt Gyomorra; jó , Fmplafhamde Bactórtt és fzitáltt úrim és Szék-fú virágot, egycis Lauri a Patikában. Vagy pedig: Aprón
tórtt Kömény xagy Kapor magot fózz meg jól kevés Szereisen-dió virágot» Rofa és Szék iú
Mézben , kend ruhára, 's kófd a' Gyomrárae olajatis erefzfz belé , főzd ezeket mind ófzve,
Jó a' ha-béj vizzel való élésis. Ifmét: E- kend ruhára , 's kófd bé a Gyomrát véle jójomrakét vagy három kefe ú .Londola belet vagymelegen ; ha meghűl, újítani kell.
A' Szeretsen dió olajis igen jó , ha Szék fúoBaratzk magot megennilaijalófzve
olvafztván és elegyítvén, a' gyomA' nagy tekeréífel való Gyomor fájásban ,
rot kenik véle.
hirtelen , hafznál ezis : ha a' köldökére egy
A*
öreg
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A TJasfzorúlásrol és Kolyikárol.
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A' favanyú fartól való rágó fajd^íomban'~
amiatt elvefzvéna'Béleknek erólkódó erejek,
ezis hirtelen hafznál gyakorta: Végy fzép fk Has-fzorúlás fzokott következni.
jér Krétát egy lótot, fzeretsen diót egy fufták
Ezt fegitik minden enyves, fzáraz , fóftólt,
nyomot,iNád-mézetkétlótot; tórd e^eketanehezen eméfztő elefégek , igen hideg itaproporrájés egy mogyoronyite'porból vévén,
lok , és éretlen favanyú borok : mert noha
s egy kalan meleg Fodor-menta vizb n elegyít-a' favanyú Bor lágyítani látfzikis a' Hafat;de
vén,idd-bé akármikor 5mikoraTajdalom|kinoz.
fzintén azután a' lágyitás után fzokott legveVagy: lígy-kevés érőm firupot elegyítvén fzedelmefebb fzorulás következni : mert Iáegy kalan vad Mák vizben , azt idd bé.
gyitugyan bor-kövével; de fzorit feprejével.
IV. R E S Z
A' kiknek ellenben az ó fzoruláfok a' hévHas-fzorülásról és Kolyikárol.
fégtől és ízáraz terméfzettól vagyon , azokKulomb
J^EM minden Has-fzorulás Kólyika, nak minden fzáraz és hevitő ételek italok ,
se
S l>
a' mint ellenben nem minden Has
nyavalyásoknak újítására valók.
menes Vér-has. Mert néhaaz eméfztetméA' valóságos Kolyikában pedig nem tsak
gyenugvan, de tsak reílen ; azonban pedig
fzorúlás , hanem rettenetes tekerő , furdaugyan fzorulva a' Has; melly miá a'rút párák
ló , és nyilaltató fajdalmak és belső égéfekis
felgózólógnek , a Gyomrot érdekelvén vefzvannak ; kiváltképen a' bal Vékonyában az
tegetik, az étel kivánáft elronttyák, és nagy
Agyékára alá.
Fó-fajáfokat fzereznek.
Ebben pedig a' fzorúláfnak okai fokfélék :
Ez Has-ízorúláfra némelly emberek ugyan
Néha meleg, íorró , rágó epés far; néha hitermélzetek fzerint hajlandók , meleg, ízádeg, enyves, nyálas, taknyos matéria; néraz telitek állapattyával vagy temperamentum- ha megrekett fzél; néha ben termett és ott
mai bírván ; úgy hogy akarmi kitsiny okboi
megrekett férgek. Innen mondatik a Hideg*
ottan megfzorul a' bélek.
Meleg , és Szél Kolyika.
OK síi: £' pedig ollyan dolog , hogy, valaMegkell pedig ezt itt tudni: hogy, kiváltminthogv a'belső hévség oka a' Has-fzorúláfképen a' meleg Kolyikának. oka, nem minnak; úgy ellenben a'Has-ízorúlásis nemzi a
denkor ben a' Bélekben vagyon tsak ; hanem
hévséget, és igy ezek egymáít igen fegitik.
a' Hafnak úregiben a' Béleken kivúl a fo !orNem tsak a' hévség és fzárazság ízerzi peHáj kóról, oda hatván valami úton az epe-ser,
dig ezt mindenkor , hanem néhaV hidegis :
melly rettenetes fájdalmakat's égéfeket fzeigy a' Gutta ütésben , annak nyálas hidege
rez , mintha valósággal-való K ó l y i k a vólna.
miatt
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-Ágyékra és Szeméremre hat alá: A' Kolyikai fajdalom pedig fzéllyel jár , es mintegy
•általóvedzi a' Hafat. 2. A' Kolyikai fajdalom
íétel után óregbedik , a' Bélek megnyomúl•ván a' teli Gyomortól; de a' Ve fe-fáj dalom ,
•ellenben az étellel Izűnik inkább.
JELENTÉSEI: A'mi a' jelentéfeket ilgó matéria.
ileti : A'Kolyika , ha meg nem rógzótt , ha
FESZ,KEI: A' Kolyikában a' fájdalom né- bujdofó fájdalmú és egy helyen nem rekedha tsak egy helyen vagyon , néha pedig ízél- meg , ha néha néha a' fajdalomnak fzűneti
lyel jár a'Hasban: és hol jobb, hol a' balréfzvagyon, -s tellyefséggel úgy meg nemrekefzre , hol alá, hol fel űti magát. A' Belek a* "tette a' Béleket, hogy ugyan femmi ne menKolyikában gyakrabban megízorúlva vannak,
ne ; reménséget nyújt a' gyógyúláfra.
úgy hogy még fzél fem mehet; és hamegyen
Ha pedig igen nagy a' tájdalom, *és tsak
is valami, az, óízve sűltt golyóbis , ésfzélugyanazon helyben , fzűneti nintsen , femlel elegy vagyon. Néha mégyen a' Has ,
mi nem mégyen tóle,fcmmitnemalhatik a'bemégismegvagyona' Kolyikai fájdalom ,• mert
teg , azonban a' hányás erőlteti , tsuklik,
az ófzve sűltt uolyobifok, a' gerézdes vaítag
eízén nintsen, tagai hűlnek, hideg a' veréjBélben elmaradnak , ha a' higja tágúlis.
ték; nintsen ott gyógyúláfra reménfégJELEI T A'nyálas és taknyos Kolyika,
^ ORVOSSÁG AI\ Minden Has-fzorulásban
mellyben a'fzélisinkább uraikodik, legkinojó fegitség a'rendes Kriflély ; de gyakran nem
íabb , és nehezebben tagúi. Ha a' fzéltól
kell véle élni , mivel ofztán a' terméfzetanvagyon : puffad a has, és nagy zórgéítkornyira reá fzokik , hogya'nélkűl femmit nem
gáft művel. Ha az epefártól : nagy a' héverólkódik ; sót néha többet hafznál egy-keíég, Hidegleléíi forrózás , fzomjuság; és a'
vés Manna, és Mondo'la claj, egy kevés lyuk
vizelheti; láng fzinfi.
lévben bévévén, mínt-íem harmintz Kriflély.
KULOMBSEGEJ: E' Kolvikás fajdalmata 1 Ellyenlágyitó efzkózókkel azillyen beteg,
kiváltképen egyéb étel előtt , úgymint olajos
Vefe fájdalmától nehézmindenkormeg'kűlómbóztetni annakis , a' ki fzenvédi ; ez pedig
vagy Vajas leve fékkel.
kiváltképen a' kűlómbfég : i. A' Vefe-fajdaJó a főtt afzfzú Szilva , kiváltképen ha jól
lom a' Vefénél kezdődvén , egyenefen az
meg-nádmézeled ; ezt pedig ebéd elótt egy
- oráAgyéHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

Ez , hogy nem a' Belekben légven, me<*tetfz,k ebből, mert a' kriítélyezés femmit nem
enyhít. Ebben a' beteg tsak elfzárad , és
íalsu Hidégis leli miatta. Ez illyen formájú
Kolyikaban efnek-el a'tagok , kiváltképen
a felsók ; sót a' Nehéz nyavalyais kironttya
miatta , felhatván az agy velőbe az az epés rá-
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órával egye , 's egy jó-ital vizes 'Bort igyék és fatsard jól ki : háromfzor igy tselekedreá; nyilván megindittya- Jó, azon módon vénS ezzel kennyed} igen ízépenlágyittya.
élvén véle , a' Vajban és Nád-méz*en főtt Al- jó ezen végre , kenni véle : a' fejér Liliom
mais.

Vagy igy: Ebéd előtt egy órával egyék-meg
égy diónyi lros-vayt, igy ék-megazon modon

olajis , a' Diaitbea nevó kenet , Laurus olaj,

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
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's többek effélék.. Ifmét: a Kő ola , Rutaolai , Cafloreum olaj , akar kúlón-kúión , akar
egy jó ital vizei Bort reá.
óízve-elegyitve Minden héten pedig egyfzer igy tselekedA' mi a'Kólyikát illeti : minthogy gyakrabgyél Vé;v két lót lágy Láfí.it , egy íuflák ban efik-meg a Hideg Nyálas csSzélKolyinyomó kJfzitet Bor követ , keverd.ófzve jól, ka: elsóbenis ennek gyógyításában illyen forés nyeld el éjomra.
mát kell tartani:
Vagy igy : Három lót Mannát egy-kevés
i. A' Béleket tellyefséggel meg nem keli
Etek lévben olvaízfz-el , s hőrpőgeíd-fel é« engedni ízorúlni ; és mihelyt valami fzorú;
jómra.
láft érez , ottan lágyítani kell. 2. Elsőben
Vagy igy : Uj Mondola olajat, Mannát , alól kell inkább próbálni kriftéllyel , ,mintmindeniket egy lotot, vagy Korpa Czibrében, íem fellyól valami itallal.
Ha a' fzorúlás
vagy Kápo.fz<a lévben , vagy Szilva lévben ele-tágúl ; fajdalom enyhítő orvofságokat kell
gyits-el, 's azt hórpógeíd-fel két órával ebed
adni.
előtt.
Igen jó aZirt a'Kólyíkaelein , akar az édes\
Vagy igy: Veres Czékla levelet főzz-meg Tebénakar a' kefe\ú Mondola olaj , ha meleg Borban

•lus^lévben, 's azt hórpóllyed azon időben.
Vagy : Főzz afzfzú

ótvagy hat lót nyomót megifzika beteg belőle:

busós Szilvát meg, egy mind a' fájdalmat enyhíti igen ; mind pedig

kevés Fólia Sennét ruhába kötvén főzdmeg
kőzte i annak mind leve's mind ízilvája igen
jó has lágyitó.
Kivfil kenni kell a' Hasát la-olaj)af vagy
Lud bá)firral\ vagy pedig illyen kenettel:

a' megfeneklett enyves materiát fzép-gyengén ieláíztatván , azt a' tettből kiviízi.
I gen jó fájdalom en hitók ezekis a Hideg

Kolyikában :. Mofd-ki fejér

Borban á Farkas

bélit, azután.kementzében megafzalván^őrd
Vagdald-meg aprón a' fejér Múlva levelét, apró porrá : E' porból egy Íufták nyomót véfózd-meg Vajvan egy ferpenyóben , és jó-e- vén , vefd egy-kevés fejér 'borba \ hirtelen
rős ruha által fatsard ki jól , azon kifatsart enyhíti a' fajdalmat , ha megifzod.
fiiban főzz újólag más vagdaltt Múlva levelet,
Vagy igy: Forrally tifzta Fizet 1', azütánnets
t
gyed
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gyed réfzénnyiFa-olaj t mennyi a'Viz , tölts gö7)~és Kömény magot apró porrá, fzitáld-meg,
közzé , boríold-meg : Ebból jó melegen , a' Borban forrald.iei, vefs (. ha vagyon) Mannát,
mint elfzenvedheti, vegyen-bé a'beteg egy vagy la-olajat tölts belé , jó melegenazthőrkét kalknnal ; a' fájdalmat igen ólttya.
pögeffed.
Vagy igy : H.írom vagy négy lót Alondola
A' Kriflély aránt pedig e' Kolyikában megolajat , egy kalán Mák /truppal elegyíts melegkell tudni : hogy, egyféle Kriflély nem minborba , igyameg.
denkor hafznál; mert néha olly enyves/>/;/<£Vagy pedig! Fgy mogyorónyi Terjéket vagy ma rakodik-meg a' Béleknek belsó oldalain,
magát tsak , vagy pedig meleg Borban elol- hogy azon a' kóvér Kriflély femmit nem fog,
vasztván f vegyen bé ; ezis igen hafznál a' ha tsipó ereje nintsen ; ollyankor azért igy
Hideg Kólyika fájdalmiban
tselekedgyél:
Mind azokkal pedig a* Kolyikábanis élhetVégy igen erós'Bort annyit, mennyi egyKrini , a' mellyeket fellyebb ezen Réfzben láftélyhez elég, tégy hat lót üió olajat xz%y l e?igyitáfnak okáért leírtam.
mag olajat belé , négy vagy ót kalán erós EHa a' fzéltól igen fefzfil a' Haía : Galenut gett bort, Fen o mag olajat, Rúta olajat, mintanácsából, vertének tsuprot vagy valami nagy
deniket két két fufiák nyomót ; melegítsdkóppólyt a'köldökére; mindjártfzönik a'fájófzve ezeket , és kriítélyezzék meg véle :
dalom.
tsudálatofon hafznál nagy kínokban.
Ifmét: Melegítsenek Kőlejl, Zabot és apró Vagy igy: (yennek hugyat végy annyit menSót egy ferpenyöben ófzve , tegyék ezeket
nyi elég , Vio vagy Len-mag olajat nyóltz lóruha fatskóba , és jó-melegen kóísék a' Hatot erelzfz-belé, Terjéket két fufták nyomót,
sára. 'Vagy pedig: Hamar Téglát melegítvén, elegyíts és melegíts - óízve , 's krillélyezd's ruhába takarván , jó-meiegen tegyék a*
meg véle.
Hasára.
A' Kriftélyezés után mindjárt, MonPola oBelsőképen , a' fzél ellen ez igen hathatos,
lajatta
olajat a mint oda-fel irta igyék-bé.
Ele&uarium de Baccit Lauri, végy a' PatikáDitsérctes pora' Kolyikában ezis: Egy faban , egy dionyit elegyits-el egy mefzfzely
zakat aprón vagdaltt fejér ürömmel tólts-meg,
jó ürmös Borban , tseppents négy vagy ót tsepp tölts két ejtel Bort reá , h u f z o n n é g y óráig ázvad Kömény olajat belé , jo-melegen gyakran zék , felét a Bornak ofztán tzúrd-Je más eegy-egy kalánnal vegyen-bé belóle.
dénybe , a máíikat pedig főzzed, aprónként
Vagy ez hellyén ; Tórj Babirt (Bál fú ma* eztis reá-tóltógetvén mind addig , mig minL 2
got )
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den Bór az öröinról elapad és fő. E' fóveg
Kömény magot , egy fatskóba rakván , erefzkózben meglátod , hogy lellyöl a* fazék ol- fzék fél ejtel Borba , tartsák meleg helyen ,
dalaira (ok fzép veres por ragad , mellyec
's mindennap egy egy tséízével éjomra igyékízedgy-le. E' porból > három nap egymás u- meg a beteg, mig benne tart. Vagy pedig:
tán minden reggel , egy kés hegyin vévén
A' íatskót kéfzitsék úgy , a' műit felyebb a'
veís egy kalán Borba , igya-meg ; hatalma- III. Réfzben leírtam.
főn enyhíti a* kint.
Az kitakarodván , valami jó Gyomrot és
jó ezen vé;re a' Narants béjjais , ha meg- Bélekec erósitó s fzelet ojziató fpirit'isokkai
tóród , fzitálod , és Borban ifzod Jóa'AVi- éllyen. Illyenek : fpiritus Terebintina , fpirirants-bé) olaj , Fenyő-mag olaj , Cajloreum tus
o- Salis , Ams és Fenyő mag olaj ; melly éklaj , három ncgy tseppet meleg borban bévé- ből mindennap négy vagy öt tseppet étele
vén.
előtt meleg Borban vegyen-bé.
Ifmét: Szeretsen dió olajba elegyíts Péfmát, 1 Ezenkívül hafznos ezen végre a'Fa-béj viz,
jinis viz , Czitvar víz , reggel s eítve lefek*
kend véle kivól a' Kóldóke táját.
Igen jó belól a' Cajloreum , egy borfónyit tekor élvén véle akarmellyikkel.
Az £pe-fártól eredett és Meleg Kólyiká*
olvafzfz-el Aléb-ferben, 'sidd-megj aligis leban
, lágyító , de egyfzersmind nedvesítő ,
het ennél jobb , ha gyakran élfz véle.
Ifmét: Májusbán fzedd-meg a'Tehén généit, és valamennyire hivesitó , 's fajdalom enyhítő Kriftélyek kívántatnak. Kiváltképen jók
és megafzalván , tedd-el. Ebból tórj-meg
porrá , elegyítsd liliom , Ruta , Szék-fű , vagy a' Téjbői, Olabol, Terpentinából, Tyukmony
tsak közönséges fa-olajba ; ezzel kennyék a*fzékiből, Málvábol, Czékla levélből, Savóból\
's a" t. valók.
Hasát a' fajdalmokban.
A' Hasárais ollyanokat tegyenek , mellyek
Ifmét : Zabot , Kőlejí,
varjanak egy fatsmind
melegítsenek , mind egyfzersmind nedkóba , főzzék meg meleg Borban , 's azt tevesítsenek , mintegy lá^y feredó : illyen az
gyék a' Hasára mig a' melege tart > azután
Okör-bojag , mell vet félig,töltsenek megwj<?ujitsák.
leg Téjjel, vagy Vizzel, va^y Fa olajjal, kófSzfiriveri a' fájdalmak , hógy azok meg ne
sék-bé , 's tegyék a' Hasára ; a' fájdalmat
újúllyanak j igyekezni. kell azon , hogy a'
pblegmás nedvefség jobbanis kitakarddgyék : igen enyhíti.
Vagy igy; Árpa lifztet és Len magot főzzeAzért, Fílid Sennét, Tjjaba barumot, Maiinek-meg
Szék-fü olajban , aztflaftrom módra
nátyBor• követ s lóid-epejüvet(Centaurea minor^
L f
ruhkKŐ*
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Kivfii VHasát kennyék Mondola vagy Liliruhára kenvén, jó melegen kófsék a' Hasára.
om
olaj ai, vagy fiola olajjal, vagy közönt/Nemellyek az illyen kinban gyenge atró
aes
Kutyakólykőketfabnak á'Hafokra,'s ige hafznál. Fa-olajjal- Legjobb pedig az a' Kenet ,
mellyet a' Patikákban GalbanetumnzV. hinak.
Azonban, minthogy ez iliyen Kolyikában
Mind ezek igy menvénis véghez ; de ua' Máj igen hevúl , azt igy kell hivefriteni :
gyan
Salátának, Katáng kóró levelének kifatsartt levét a' kriftélyezéftis nem kell abban hagyni,
JRo/a etzetteíelegyíts ófzve, márts ruhát belé,hanem mihelyt valami ízoruláft vagy fájdalmat
érez , véghez kell vinni. Azt pedig tsak e's tedd a' Májjára.
des
Tejből, Olajból, Tyukmony fzckiből, es TerIfmét: Tsinállvanak h i v e s i 16 julep eket } mepentinából
kell ófzve-timporáinizei Mák vizzel, Saláta vizzel, Cic»oria vagy
Ez
illyen
Kolyikában hamar elefnek a ,ta^ftrli vízzel, ófzve elegyitvén^/o/^ vagy
gok
azonazokon
, a'mintoda-fel megírtam.
Mákjtiuppal, 's azt igya , mind a' fajdalomra's
Melly hogy ne légyen, idején kell gondotvim nd a' fzomiúságra nézve.
felni : mindenreggel azért az egélz Hasat tiHa a'fajdalom enyhül, a'fart fzép gyengén
vőm
olajjalkennvék-meg ; ez mind erósiti a
tifztítani kell illyen modon: Három vagy négy
rélzeket
, mind a' fzelet ofzlattya. Annál
fufták n>omó Rhabarbarumot fózz-meg Cicbojobb
,
ha
hig ámbrával (a kitól kitelik ) es
fia vizben, fatsard ki jól ruha által , nádméMyrba
olajjal^
ófzve-timporállya , 's úgy kezeld-meg , vagy olvafzfz Mannát el benne ,
negeti.
idd bé.
Belsőképen , kiváltképen éjjelre , gyengeA fajdalom enyhólvén, a'fáris tifztúlván,
melg
'Borban aprón tórtt '/edoáriát ( Cütvart )
mikor annak idejc,vagyon , igen jó a' fzoinjúság enyhítésére a' Görög-dinnyével- való é- és Myrhát elegyítvén igyék.
Ifmét: Kövér berbétsneka fagygyát azon melés. jó a' favanyú vizzel való élésis annak
legen a mint kivéf/ik , terítsék és kófsék a
módgya fzerint , ebéd 's vatsora elótt egy
Hasára. Vagy , gyenge kutya kölyköket , melvagy két órával. Jó a' Savóval való élésis és
lyek a miatt megkolyikáfodnak magokis , es
a' Korpa czibre.
elvefznek.
Vagy , el ven Rétzéneka Hasat
Mind ezek felettvaló , mind fzom'úság olmelyefzfzék-meg
, és tegyék a' Hasára.
tani , mind Has lágyitani , a' Tamar indus a'
Ha ugyan a' taga eleíik : Kennyek azt CialPatikákban : ebben két lótót fózz-meg egy
banetummú , vagy Sállyásborral, vagy Égettejt el forrás vizben fzépea megfzavanyittya ;
borral, Lud,Rétze, Medve, vagy Borzbanal,
azt igyad ízom.úságtól.
cze
L4
"
" Kivfii

Meleg Kolyikában vizes bort, jó-főtt nitt Fahéjai, Köménnyel 's ÁÍpávai. A' fzomjúság
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éméíztetlen ki az eledel , a' mint bekent ;
és ez hivattatik Lienw iának, az-az Has-fikulásának : néhapedig tsak az erőltetés és gyakor leóléfre való kivankozás vagyon , de többire femmi nem mégyen j ez hivattatik lenesmusndk..

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

IV. K Ő N Y V.
ezeket aprón meg-tórtt és fzitálIxsJlfaTprfL
ral ófzve-kevervén.
'
A' mi a'Dicetát illeti. Meleg házban légyen,
fzéi re érje. Hideg italt ne igyék : Vizet
tellyeíséggel ne ; hanem bort kevefet
A'

OKAÍ:
A' mi a' feb és tekerés nélkül való Has-menéfeket illeti: akar nyerfen , akar
eméíztve takarodjék felettébb a iok rútság;
Tnint ízáraz , ola ós , vajas , tehén bús ftros , mind annak oka a Gyem >rnak erőtlensége,
lytnge húsú abatokfőve, nemsótve. Minden
kivaltképen a Gyomor alfó fzájának vagy karántott igen árt. Az ételében , a'hova ilpujának elázaia és meglikuiáíá 's táguláfa ,
lik , Súllyá , Petrefelyem , Majoránna, Tsom-melly miatta benne való étel és ital az ó renbord, vad Kömény , légyen. Kevefet egyék des idejéig benne nem maradhat és meg nem
egyízer A' bufuláfnak alkalmatofságams táfőhet Ide járúla' Béleknekis erótleníégek;
voztatta; mert vefzedelmesól megárt.
mellyek a' bó nyálas nedvefség miánétia anV. R E S Z
nyira eláznak és íikúlnak , hogy magokban
A1 Has-mertésr61 és Vér hasról.
mennem fzorithattyák a Gyomorból kimentt
KÜLŐMB-^EM minden Has-menés Vér-has ;
eméfztett Chyiust , meilynek egy réfzéból
seger
mertnéha terraéfzetnek jó-munmég jó vérnek kellene lenni ; hanem mind
kája a'Has menés,és ember nagy kónyebseget
java mind rofzfza kitakarodik a' teliből : éscrezutánna. Néha pedig nagy erótleníégére
igy a' telt me^erótlenedik , 's jó vére nem fzayagyon , és megorvoslásra való nyavalya. '
porodván , veí'zni kezd.
, k P e c , ig vagy fájdalom, vagy Has-tckerés
Néha nem annyira a' bó nedvefséggel vaes Bélek kifebeiedéfe nélk&l vagyon ; és monló elázáftól vagyon ; hanem attól , hogy a'
datik közönséget Has -folyáínak , Dtárrbceánedvefség igen erós és évó 's rágó erejű , mely
fiak i va.y nagy tekeréttej és kifebefedéséérdekelvén 's rágván a Gyomor kapuját és
vcl a'Béleknek i és mondatik tulajdonképen
Béleket , az léfzen, hogy nem nyúlhatván
Vér-hafnak , Dyfente iának.
a Bélek, idő előtt kiadgyák a'mi bcnnek
A' Has-folváíTal néha eméfztett nedvefsévagyon.
«ck tiíztúlnak; néhapedig tsak ügy mégyen
A'mia'gyakorleúléfre való erőltetett: illeti,
L y
'
mellyeméfz-

(zenvedés itt le h tóbbet hafznál.
Htele kónn.ö eméfztó légyen, leves inkább
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Fenét hoz a Bélckre ; vefzedelmes a' nyavalya. Ha a' tai-nyos nyáltól vagyon ; úgyis
kinofabb , mint-fem a'farga epés fartól; mert
imez enyves ragadó lévén , tovább hever a
Béleknek oldalain.
Ha a' Vér-hasban való ember nem ehetik,
nem alhatik , tifzta-fekete matéria és bó ver
mégyen tólle , tsuklik , okádozik, s nagy
a' Izomjusága és forrofága ; többire hala:os.
Ha pedig darab h u í o k éskóvérfegek mennek
tőle ; azis halálos.
A' gyermekek és vének , nehezebben labollyák meg , mint a'kózép idejűek.
A' nehezkes afzfzonyok, akarmelly Hasmenésben , hamar idétlent ízűinek.
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mellyben vagy femmi nem , vagy pedigigen
kevés és taknyos matéria mégyen : annak oka és íéfzke tsak a' vég Hurkában vagyon ,
mikor tudnillik az erós rágó nedveíségek ,
fekete fár , fós phlegma miatt , kiévóőik >
febeíedik.
J E L E I : A' tulajdonképen-való Vér-hasban pedig, gyakor és véres Has-menés vagyon , nagy Has-tekeréífel, kinos fájdalommal , és a' Béleknek kiíebefedéíével.
OKAI:
Ennek okaminden rofz nedvefség,
valami a' Béleket kirághattya; néha a* fós/;^/<rgma\ néha a' sárga, néhaa' fekete sár ; néha
pedig valami rothadás. E' nyavalyára külsőképen alkalmatoíságot fzolgáltat minden eledel , valamelly a' Gyomorban hamar megvéfz : illyen a' (ok gyümólts étel, kiv áltképen
éretlen; rofzfz poshat viznekitala; 's a' tóbbi.
Sót néha ugyan az idó járáfa hozza magával •
c' nyavallyát , és ollyankor ugyan kőzónfégefen uralkodik : mint mikor az igen hideg
és ízáraz Tél után igen esósTavaíz következik , azon a' kővetkező Nyáron félni kell a*
Vér hafnak uralkodásától; vagy ha a' Tél esós és lágy lejénd , utánna pedig fzáraz és
hideg Tavafz. E' nyavalya pedig egyfzer.dőgőfebb , mint másizor.
Jeleinenneknem kell munkálódni. A'mipedig Jelentéfeit illeti ;kiváltképen-valók ezek:
^ JELENTESEL:
Ha a'Vér-has a' fekete fártól vagyon , minthogy az igen rothafztó , és
Fenét

ORVOSSÁGAI:

A mi a' Has-menesbeli

nyavalyáknak orvoslását illeti ; minthogy ezek nem mefzfze vannak egvmáílól, es tsak
néminémű kórnyűlálló dolgokra nezve kulómbóznek: Flsóben-is a' kózónfeges Has tol y á s b a n és akarmelly Has-íikulásban , akare r
méfztett akar eméfztetlen matéria mennyen
felettébb , igy kell tselekedm :
Igen reá kell az okára vigyázni, a Gyomorcól vagyon-é inkább , vag.v a' Beleknek
cryeneefégétól a' Has-menés ; mert néha az
a Gelefztatólis megeíik, és úgy kell ofztán
az orvosláft alkalmaztatni. Ha nyerfen es
emélztetlen mégyen, a Gyomortol vagyon
inkább : azért , gyengén tifztitan. kell a
Gyomrot fellyűl hánytató orvofsággal ; az-
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után pedig erósiteni és táplálni mind.belsó
epés , hoi nyálas , hol fekete faros nedvef's kólsó efzkózókkel.'
ségeknek bóíége , fzokott ez eredni a teftjó fegitség itt ezaránt belsőképen a' régi
ben. Azért,elsőbenis e nedvefségeketkell
veres Roja Conferva vagy Liktártom, akai; kó-tifztitarti > de úgy azért, hogy a' Has-inditó
lónélvén ennek valamellyikével , akarpedig
örvofság , fzoritsonis egyfzersmind.
ófzve-elegyitvén. Jó igen i t t , ha a'betegIllyen erejű a' Rbabarbarum , kiváltképen
nek nagy hévsége nintsen , a' lerick-is.
ha meg pergelik a' túzón. Végy azért egy
K ó 1 s ó k é p e n , t odor ment át, v eres Rósát, ürvagy két fuílák nyomó Rbabarbarumot > vagj
möt , Czitrom béijat vag. ally-ófzve, rakj meg dald apróra; egy tséfze úróm, vagy Cicboria,
két fatskót vélek , és tózd-meg, hogy egy
va^y atzé-os vizben , vagy Veres 'Borban kíztaírakásbane menriyenek. Fózd-mega' fatskót
fad egy éjjel, reggel ruha által fatsard-ki jolj
veres Borban vagy atzélos vizben , fatsard ki; e' kifatsartt lévbe tégy újólag jó aprón meg's jó-melegen páráivá tedd egyiket a Gyomtőrtt Rbabar barumot két poltura nyomót ; ' s
rára ; haezmeghól, tedd a máíikat reá, ezt
idd-meg. Tejjel , vagy Savóval, vagy Ká~
pedig veífed ujolag a' meleg Borba ; és igy
pofzta lével kéfzitett Kriílélytis nem árt beegyiket a' maiikkal megváltván , párollyad
adni.
vele mindennap kétfzer-hárqrnrzor , jó-da r
Szabadulván e' hitván nedvefségektól a'
rabig.
teft ; azután bátran adhatni Has-fzoritó efz^ A' mi a' kólsó kenéíl, flaítromozáft és kókózókttis :
téít illeti pedig ; e' nyavalyában mind hafz,
Végy Etzetet , 's két-annyi Vizet, mindeno fok azok, mellyeket fellyebb ezen Könyvnikbe sófs egynéhányfzor tüzes vafat, ófzveben az I. és II. Réfzckben eló-fzámláltam ;
elegyitvén, főzz-benne Nofzpolyát , Barkó's azokkal kell ittis élni.
tzát, é s Birs-almát, leveleivel együtt fő z z egy
Ha pedig eméfztett matéria mégyen a'has,
marok Tölgy makkot is közibe , főzd meg jól
folyásban , ( melly a Diaxrbeea ,) abbunis meg
ezeket, mig fele elapad: márts fpondiát bekell vigyázni honnan ered kiváltképen j mert
lé , levét kifatsarván , jó-melegen , a' mint
ez mind a'Májból , mind a' Lepból, Gyoelálhattya , kófd a' Gyomrára ; ha meghöl ,
morbol , tíélekból , mind pedig az afzfzonjitsad. Kennyék a' Gyomrát és Hafát vagy
nyi rentbena' Nádrá okról takarodhatik;. 's
Atáftix, vagy Birs-alma, vagy Mirtus olajjal,
arra kell igen vigyázni. Noha mindazáltal
vagy kólón valamellyikkel , vagy óizve-eleakar nor.nan légyen a' bó , megvefzett, hol
gyitvén : és hogy fzöritőbb légyen , aprón
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tórttÁbelvérét (Sangvis Traconis,) vagy Töm- a' gazdagabbak fzert tehetnek ; ) mindennap
egynéhánylzor egy-egy kevelet bévenni bejént kózibe elegyítvén , ezzel kennyék a'
lóle.
párlás után,
Ifmét: A' tsipke Rofagyvmőltsét, mikor megIfmét : sitiéios Etzetb hánny piritot Kenyér
érik
, fzedd-meg; meghasítván, ma.vátkilelet, &ltt Birs-almának a búsát, főzd és törd
hányván , afzalH-meg: a mikor ízűkség ,
ófzve , hogy jó-sűrű légyen mint a' pép ; efózd és edd-rneg; igen ízűmen a' has-menéft.
legyits k ö z z é aprón tórtt és fzitáltt A áfttxot,
sirménujl, kend Sokfzor, mikoríemmi nemhaiznált, a' NofzTömjént, Ábel vért, vagy
polyával való élés meggyógyította e' n>a ajó-melegen ruhára , s kófd-bé a' Gyomrát.
Ha igen rágja a'rofzfz nedvefség a Gyom- lyát ; de az illyen igen fzoritókkal nem kell
rát í Igyék Mond ólából, Ugorka, 'Dinnye és élni addig , mig a' bó fartól meg nem tifztitTök magból, Uti fii-v izzelkéfzitett 7~<? j<?/. Fó- tyuk a teftetj mert azt megrekefztvén ,tóbb
zeífen Csengő júvelés mezei mentávalFcreábt, kárt téfzen , minthafznot.
Akarmelly régi has-foiyásbanis ditséretes
űllyón belé , úgy hogy tsak a' Gyomrát érés
nagy hafznú ez : A' vizes helyen termó
je-fel.
levelú Hunyornak és túUfúnek ( megtörtarka
Két fufták nyomó Máflixot fózz-meg egy
vén
)
levét
fatsard-ki , mindenikből egyaránt
ejtel forrás Vizben , fannál jobb léfzen, ha
vévén
elegyitsd-ófzve,
fózdaddig, mighartúzes vafat sűtfz belé:) 's azt igya mikor fzommada
elapad
,
's
éjomra
egy-egy kalánnal vejúzik. Vagy : Fózzón Tormentilla gyökeret
Vizben , vagy afzaltt Barkótzát, s azt igya. gyen-bé : meg-nádmézelhetni, ha tetfzik.
Néha a' Has-folyás, vizelletnek megindiA' Balba fúnek vagy Funyornak.( jobb a'
táíával
fzűnik-meg , elfzivárogván más felé a
melly babos tarkás) levelét veid eleven ízénBelekről
a fok rofzfz nedvefség , illyen forre , lyukas fzéken annak fűftiveU pároilyák
mán:
Fettjő
magot főzzenek-meg veres Borban,
az alfelét ; igen hafznál minden Has-menésannak
a'
levét
igya vagy három nap éjomra ,
ben. Annál jobb , ha azon füvet meleg etzetmelegen. Vagy : Aízally-meg egynehány
tel ófzve-córvén és ruhára rakván , a párlás
mezei Ptrútsköt , törd apró porrá , melly bői
után a' Gyomrát békótik véle Jó azon módon az őkőrfark'kóró
levelével is párolni , főz-egy fufták nyomót végy-bé egy-kevés fejér
zék meg Téjben , óntózzenek hév kovats kö- Borban.
A' tulajdonképen való Vér-hasban , mind
vet véle.
Igen hafznos a' Kaláris firup-is , ( mellyre ezekkel a megmondott efzkózőkkel élhetni
ugyan
a gaz-
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.
ugyan ; de nagy vigyázáflal , óva és tapoHa azt nem kaphatod : Savóba vagy Korgatva : mert a' fzoritó efzkóz e' nyavalyában fa czibrébe tifzta tüzes Vafat sófs egynéhányfokízor vefzedelmes , a' fellyöl vőtt orvoíízor , 's azt igyad e' nyavalya elein fzomjúság gyakorta (emmit nem munkálódik; legságtol.
x.
.
jobban pedig a' Kriftély : azért efzefen megAz Er vágás forog itt kérdésben r Azért ,
kell vigyázni , minek vagyon ideje , minek
ha a beteg véres terméfzetó és jó erőben vahintsen. Mert az erős évó nedvefséget,melly
gyon , azonban nagy a' hévsége: Elsó vagy
mind a' febet a' Bélekben, 'smind pedig azt
máfodik napján e'nyavalyának , vághat eret
a' nagy rágó fá dalmat (zerzi, erötleniteni éá fzabadon és hafznofon ; mert ezzelis keveCnyhiteni kell, azonban laífan-laffan tilztitafedik a' matéria, hiveledik a' teft , és híveni > a' Béleknek (ebeit tifztitani s gyógyífedvén fzorúl, az álomis inkább reá jó : e*
tani ; és ofztán a Bé.eket fzontani mind az
nyavalyában pedig az alatlanság legvefzedeló rendi fzerint.
mefebb ; az álom fzerez pedig valami j ó t ,
Legelsőben azért mindjárt kevesiteni kell mivel máskép enis az alvás közben fzorúl ni
a* nedvcfséget valami gyenge Purgátioval , fzokott a' Has.
nem gondolván azzal, hogy azon kivúlis eAzonban , minthogy a' Béleket leghamaléggé megyen a' Has ; mert e' nyavalya, an- pébb és könnyebben minden erő fzakafztás
nak a rágó matériának kevesitéfével , nem nélköl tifztittya és óbliti a' fok rágó nedvefpedig ben fzoritásával orvoslódik : mellyet
ségektól a Kriftély, azt el nem kell hagyni;
ha mindjárt elsóben fzoritó efzkózókkel meg- hanem még elein azt a'nyavalyához illendő*
állitanál , ollyan vólna, mintha a'Farkait ré- képen elkéfzitvén bé kelladní , nemegyfzer
keíztenéd Marháid kózzé az iítállóban.
kétfzer , hanem egynéhány nápon ; változLegalkalmatofabb erre a1 Rbabarbarum , tatván mindazáltal annak kéízitéfét , úgy
mellyhól két Tufták nyomót tőrj-meg , tedd
hogy néha tifztitson inkább , néha a" fájdalegy-kevés Utí jü vagy Cicboua , vagy Pap- mat enyhítse és a' febet gyógyítsa inkább ,
trCzénye vizébe , vagy pedig atzélos vizbe, áfz- néha fzoritson inkább a' béadott Kriftély.
tafiad benne egynehány óráig, és mindenefTifztitani a' Kriftélyt kéfzitsed Savóval vagy
tói fogva idd meg mindjárta' nyavalya elein.
Korpa czifoével, ezeket főzvén-meg benne :
Italod pedig, elein két-három nap , lég- en
fekete Nadály gyökeret, Ökör fark kóró levelét" s
fez: Két vagy három lót Tamarinduft^7.z-rí\a% virágát, Uti-fúvet, veres Rósát, pergeItt Árpát*.
fcav eitelnvitifztavizben$ 'sannak lévé igyad.ezeknek megrótt és le £z úrit levében végy a'
OJ
M
menHa azt

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

IV. K Ö N Y V .
A* Hasmenésről es Vér-basröL
17$
i78
mennyi elég , Rofa mézet vagy tsak fziii Mé- TSolus sArmenufl, forrald-fel , és illendó mezet tégy , és három Tyukmony fejérit köpölly- legen add bé.
belé ; és ha Nyár vagyon, vagy tgérfarkfűEfféle nyálas Kriflély után pedig , hogvaz
nek vagy Portsinnak kifatsartt/<?ué> elegyítsd , b enyves és tapadó erejével kárt ne tegyen,
's úgy add-bé annak módgya fzerint.
máfod napon újólag feb tilztitó Kriflély t adgy
Fájdalom enyhíteni, tsak igyis meglehet;
bé , illyen formán : Korpa czibrébe» fözz^/Tejet, a mennyi elég , forrallyanak , erefzpa kását , levében annyit , mennvi elég , lefzék-fel két vagy három Tyukmony Székivel', fz&rvén , vefs Nád-mézet, vagy Rófa mézet,
ha vagyon , Rofa mézet , ha nintsen , fzin
vaüy fzin mézet belé , 's add-bé
mézet és egy-kevés Terpentinfa, ólzve-tórvén
Egy fzóval : í ifztitani a* Kriflélyt tsináld
Tyukmony fzék ivei , elegyítsenek el "jól ben- vagy Korpa czib\ével, vagy Savó al \ mert a'
ne , 's adgyák-bé kriítélyöl. Ha lehet, egy
Kápofzta lév igen rágja , és a kint neveli :
Kriflély bólis ne maradgyon-ki a Terpentina* Fájdalom enyhíteni 's gyogyitani , Rofa mémivel az a' íebet mind tiíztittya , mind ízépen
zes 7ebén téjjel} ebbe ha tüzes Atzélt sútfz ,
gyógyittya.
nagyobb ereje léfzen a'gyógyitáíra.
Azonban: Etelébenis hafznos az Arpa-káVagy igy " Egy Juh vagy Berbéts fejet mind
sás
lév , Korna-czibre , Savó ital j és ha nagy
bóróftól daraboily-el, fózd-meg eróíen addig
hévlége nintsen, igen jo a' sáfrányos édes Téjmig a'húía-ugyan leforvad, lefzúrvén e' nyáis e' nyavalyában.
las lévból annyit , mennyi egy KriftélyhezeVagy pedig : Igen fzép Lifztből Tyukmony
lég, forraliv-fel újjolag Tsengnfúvet, megtórtt
Tormentilla gyökeret benne , és újólag meg- fzékivel gyur anak Czipot , súfsék meg kefzfirvén , három Tyukmony fzékit erefzfz fel menrzében ; abból Nád mézes léjbe moríallyanak , hogy mint valami pép oliyan légyen,
benne , 's add-bé , ez mind fzorit , mind
's abból egyék kétfzer-háromfzor napjában.
gyógyít.
p
jó a' jól megfótt Borjú bufnak is leve , ha
Tsak ezis jó hamarjában : Arpa-káfa levében
vagy Téjhen fózz Uti-fuvet > fzórd-meg, tégygyakran hórpóli; szeretsen diót-'is vethetni bele annál jobb , ha azt Ris kásával (bz\\s , '$
7'yukmotjy fzéki* 's Mézet belé , 's add-bé.
Vagy igy: Árpa káfa levében , mennyi elég, úgy eheti. Jó a' Ris-kását hígan édes Téjben
vagy két Tyukmony fejérit kúp&lly , tégy azon megfőzvén , vagy két Tyukmony fzékit belé
kívül két lót Gumi Arabicumot belé , meg- tévén , kalánnal enni e' nyavalyában. Az
annyi ohafztott Ketske fadgyat , egy-kevés Árpakásának pedig súrú levét ha gyakran hórM 2
póBolut

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

jf Has-menésről és Vér-hasröL
181
i8©
IV, K Q N Y V.
pólód e' nyavalyában , mind tifzticcya a' febet,
egy kevés Fa héj vizet igyék-meg feljul reá;
mind pedig fzépen hiveíit.
igen hafznál: azonban, jó melegítőkkel kőfKét Narants héjat főzz-meg két ejtel Víz- sék a Gyomrát; a'mint ezen Réfzben a'Has
folyásról megírtam.
ien , azt igya fzomjúságtól. Vagy pedig :
Fózz Vizet Iái mosó füvei, 7 ormentflla gyökér* jó a Vér hasban ezis : Egy Galamb finak
tel, Egérfark füvei, afzfzú veres Rósával, 's bélit kivetvén , és a' helyét Viajzfzal megtöltvén, súíd meg, 's edd-meg cjomra. Köazt igya. Mind sóeve , mind töve , mind
Liktáriom tormában , igen jó a' birs-alma é- zönséges nem igen íavanyú stlmávalv* ha*
íonlóképen tselekedhetel, minta Birs-alma.
tel. Vagy i^y tselekedgyél véle : Hasítsd
felől irtam
Annál jobb , ha a' viafzfzal eketté, vá;d ki mind a'tors áj át, tóltsd-meg
fejér Viafzfzal,
's tedd ófzve , és vizes len gy fitt Gummi /Jrabicumot-'is téfzfz belé.
Jóe nyavalyában, elégedendő tifztúlástitsepübe takarván 's eróíen ófzve kótvén , fatán , mind a' A'ofzpo/yáv*l, mind <C Barkotzárátnak alatt sóid meg; illyetegyél egynéhány
val való dés.
nap , 's kiváltképen hafznál
Ifmét : Tavafzfzal , a Tölgy fának győkirén
Keményen megfőzvén egynéhány Tyukmofzokott
teremni valami ízoritó efzkőz, melly
nyat , fzedd-kia' fzékit , moríáld Rófa vizbe,
nád mézeld és Szeretsen dióval hintsd-meg; veres , és formáiára nézve mintegy Szőlőfzem , mintegy Gombának neme ez : ezt
íllyet egyél eygnéhányízor.
Iímét : ót vagy hat lót Uti-fü vagy földi Tavafzfzal ízedvén és megafzalván's megtörJBoroftyán kifatsartt levet megnádmézelvén , vén , ennek a' porábol í-ti Jű vizben egy-keveíet bévenni , igen haíznos.
i b yál-meg; az utolfó kiváltképen dicséretes.
Vagy igy , melly a'rotthatt nedvefségekA' gazdagok a' Kaláris firupra fzert tehettől való Vér-hasban hafznos : Fgy Czipot
nek , s igen jó e' nyavalyában , vagy tsak
úgy magában, vagy Rofa vizben bévévén be- áfztafs meg Etzetben , azután kementzében
afzald-meg; máíödfzoris megáfztatván Etzetlőle gyakorta.
ben
, újólag keményen aízald-meg , megtör*
A' Vér-has fzfinvén ; hogv mind a' Gyovén
édes Téj be , vagv Korpa eztbrébe , vagy
mor, mind a'Bélek erósódgyenek : mim is
Árpa
kdsás léibe veífen belőle , hogy ffirAtsFodor mentafi>upot ófz v e -e 1 e gyí tv én e gy a rá n t»
ke légyen , azt egye. Hafonloképen élhetazt nyalogaíía kalánból gyakorta bőt ha a
ni a' Bolus Armenuffal-\s valami lévben egy fufVér-has a' fok gyómőlts ételtó) efett; a nyavalya elein-is bévehetni az űröm ftr»pot t 's ták nyomót bévévén belőle.
M x
A'
egy-
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A' gyermekeknek fózz Tejben Gummi Ara- ket elő nem fzámlálok ; hanem minekelőtte
bicumot , vagy Keményítőt, vagy Vizabojagot a' külsőkre lépném, a fzegényekért egynéhányat még leirok.
megsáírányozván , azt adgyad enniek,, telT ifit a Vízbe süís vagy három fzor túzes VaJyebb emlitetcTyukmonyas Czipoval, vagy annélkülis. Lvanak Árpával főtt fizet, melly- sat \ azután a' tűzhelyben vagy sütő kementzében megégett s vereffedet Agyagot megbe Szarvafnak <n.:gégetett fzarvát ve Is egy-datörvén s fzitálván , 's abba a' Vízbe ke\errabot , 's arról igyanak. Ifmét: Adgy ennivén , abból adgy egynéhányfzorinnya a beek gyakorta, mentóljrégibb veres koja contegnek.
fervát vagy / iktáriomt.
Vagy igy: Végy két vagy három ófzve-maHa nem alhatik : /W Mákból tsinalttfirupo?
ésZ?/>s-almafirupot egyaránt ófzve-elegynvcn, rokkal Lifzt-lángot, négy vagy ót aprón tórt
s ugyan vad Mák vizével íelerefztvén, abból Szeretsen diót , annyi Tyukmony fzékit, mennyi elég ezeknek meggyúráíara , meggyúrigyék gya orta egy's két kalánnal ; mind kiván , tsináld Pogátsákba , súfd-meg a' kemet hoz , mind hivelit , mind fzorit,
mentzében ; akar Téjbe morfalva , akar tsak
A kózónségefen eihatalmazot Vér-hasban
úgy magánofon egyék ebból eg^et reggel 's
pedig , minthogy az mén eíség nélkül nineftve mindennap a' beteg.
tsen ; a meg mondott orvofsá^okon kivül ,
új teljékkel, Diafcordiummal, aprón tórtt Gyan- Ifmét : Vedd vizét TavafzfzaUa' Tser.fa jőta porral , Pápa-fú vizben ebból két poltura vésének és gyenge leveleinek , 's azt igya. Jó
igen a' Dió olaj-is , akar Levesben , akar Pogányomót bévévén gyakorta : haíonlóképen ,
Szarvafnak Patikai módon elkéízitett , vagy tsát véle gyúrni, 's megenni igen jó.
Ifmét : A' Rák héj ját Szeretsen diós Borban
pedig akar tsak meg 'getett fzarvával, Bolus
eróíen , tnegafzalván , apró porrá
sirmenuffal,
Pimpinella ( 'Bába ire ) gyökerefózd-meg
és
Tormentilla gyökere porával egy fufták nyomó- tórd-meg ; mindennap kétfzer Pápa fu vagy
Utifúvizbenebbőligy k-megannyit, mennyit
val azon vizbő. kell gyakorta élni. A rendes
ital pépig , légyen Árpával, Tar mentilla győ* egy kés hegyin vehetfz.
kér r el és ráfpolyozot Szarvas fzarvával főtt fiz. Vagy igy: Egy vas ferpenyóben, egy Tyukmony fzékit Fa olajban V2gy Dió olajban rántsMinthogy pedig e' nyavalya minden Nemme
S > s cgye-meg éjomra; ha az nem hafzzetben igen közönséges; eleitói fogva,ízenál, máfod naponis haíonloképen tselekedgények , boldogok fokképen próbálták orgyél; ha annak fem érzi femmi hafznát, igen
voslását , fokrais reá akadtanak : mindenerofzúl
dolga.
M 4
Vagy
ket

A Has-menésről és VeubaSról
ijf
K
N
Vagy : Bolus Armenujl hat íufták nyomót,
Vagy igy : Hevitsmeg egy Téglát, űfs egy
Tyukiuony fzékit reá, hintsd meg hamar jól Tömjént egy lótot, Ábel vagy Sárkány vért,
meg tórtc Szetetsen dióval, annál jobb ha aprón Májlixot, Múmiát, mindeniket két fuítak nyotóitt Aiákkal hinted meg , megsülvén egye- mót, tórd porrá ezeket , és Tyukmony fejémeg. Ifmét: Fózze-meg a' Lentsét , 's igya rivel ófzve kópíiltt Etzetbe elegyitvén|, 's az
a* levét.
után ruhát belé-mártván , a KÓldőke alatt
^ Hogv a'Beleknek febe gyógyúllyon ,igen kófd bé véle.
jó ez ; Egy lót 1 erpent in át (jobb a' t'elentzei)
Vagy : Fgy falka Pók-hálot keverj-őfzve
egy Tyukjnony fzékivel egy tángyéron tórd- Tyukmony ftjénvel, rántsd-meg T)ió-olajban
ólzve jól } azt Pap erjzénye fű , vagy Uti-jü vagy Fa-olajban , egy ferpenyóben , s' jóvizzel, vagy tsak lifzta Árpával kéfzitett jött melegen a' Kóldóke táját kőfd-bé véle.
Vizzelereírd fel, 's mint a' téj ollyan léfzen,
Ha a* Vér-has járovány;minthogy az méregízórd meg ruhán, nádmézeld meg, halehet,
gel vagyon akkor Terra figillátával ófzve - eegy egy tséfzévei minden reggel 's eílve ilcgyhett Terjéket kenny ruhára , 's azt tedd
gyék meg belóle.
a' Hafára : tsak magával a' ler-,ékkelis megKülsőképen, kennyék az egéfz Hasát 'Birs lehet.
Vagy : ürmöt , Mentát, Utifüvet , tser-fa
alma olajjal, va y Röfi ola jai, vagy pediglen é etlen Fa-olajjal (ha kaphatni) vagy fa- levelet , Birs-alma levelet , Tál mosó füvet, teolajt fózz-meg harmad rélzényi Etzettel , mondád füvet, Szeretsen diót ófzve-vagdalván
és tórvén , rakjad egy fatskóba , mellyet
mindaddig , mig az ttzettye elapad, 's azzal
fózz-meg veres Borral ófzve elegyített atzélos
kennyék. A" Gyomor kedvéért r ;A^/>vagy
vizben ; kivévén belóle , 's levét kitátsarűröm olajat-is elegyíthetni hozzá.
ván, jó melegen kófd a'Halára, 's azzal pá*
Megkenvén a'Hafát, fellyöl hintsd-bé ime
rollyad-, gyakorta újítván.
fzoritó porokkal , vagy kölón-kólón vélek ,
Vagy ; Gyenge ruhából tsináltt fatskót tólts
vagy pedig ófzve elegyítvén óket : Illyen
meg
Korpával, fózd-meg Etzetben , 's kifaaz aprón megtórtt Pomag-ánát haj , Gales ,
Máknak á tok a , veres Rofa , Tömjén , Má- tsarván kőid |reá azon módon , ujitván. Ha
Jfix. Vagy ezeket & porokat elegyítsd az o- a" fájdalom igen nagy ; ezeket sáj'rányos téj»
lajokba , egy-kevés Viafzfzat bele vetvén és ben kell megfőzni , 's úgy kell békótni.
Ugyan ezeketbévkovatskőre öntözvén, ölóízve olvaíztván, tsinálly Kenetett belólók,
lyón a' beteg lyukas fzékre/s úgy párollyák az
's azzal kennyed.
alfelét.
M
A mi
. Vagy:

ív.
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A Has-menésrol es Ver hasról
i 87
A' mi a' Diát át illeti: E' nyavalyában mind
az igen hideg , 's mind a' meleg ártalmas * kivévén , hol egyikre * hol maiikra űllyón
hanem tsak mértékletefen légven- Etelo jó melegen*
A fái Cyprus heveiét fó z d- m e g etzetes vizben,
könnyű eméfztó légyen } fzáraz inkább, mint
lyukas
Izéken hév kovats kötőiazzal párollyák
leves y sűltt inkább, mint-fem főtt* keméaz
Alfelét.
Vagy pedig : Szurkot, tömjént r
nyen sűltt vagy főtt tyukmony és ha nagy hévófzve
elegyítvén
yxcfeékelevenfzénrer 's azfege nintsen; minden te) és tejes e'tek, Riszal
fűítóllyék
lyukas
fzéken,
igen
hafznál.
káfa y Árpa ka/a , hafznos. Minden erós
Vay igy : Juhnak vagy Berbétsnek lábait 's
fós , etzetes , neveli a kint. itala légyen
fejét
darabokra vagdal v án , hofonlóképen egy
azok kózzül > mellyeket leirtam ; ha nagy
héviége nints, veres Bort vagy fajt o Ittat igyék. vagy két difzno tókót eldarabolván , fözzékkevefet. Mindenmeílerféggel azonkelllen- megerófé Feredónek,mellyb eegynéhányfzor
ülhet napjában, mindenkor megmelegítvén.
ni e' nyavalyában , hogy a' beteg alhafsék.
Iímét: A' Ketskefa ágyat túnzWyz* tsap forA' gyakor leűleíre való kivánkozásban * mán, 'stegyék-bé,minta fzappantsapotfzokmeilyben tóbbire femmi nem mégyen, mel- ták, az al-félébe; enyhíti a fájdalmat, és gyólyet (a' mint oda íel megmondottam) tenes• gyittya a' kifebefedet réfzt.
másnak hinak , tóbbire majd azontkell köA' Has-menéshez és erőltetéshez való, a*
vetni , azon Purgátiávú élni, mellyel a' Vér- Véghurkának vagy Bélnek lejáráfais ; melly
hasban, s azon Kriftéllyel ha fzükfég ; tsak- gyakran megefik ,kiváhképen a' gyermekekhogy itt kevefebb matériát kell a Kriftéllyel ben, ha tudnillik tetteknek belső áliapottya
bévetni.
hideg és nedves ; erre pedig gyakrabban oLegtöbbet téfzen itt a* párlás : azért, az
kot fzolgáltat a íok ivás.
ó kórfark koro levelét 's virágát, úr óm virágot, Azért : Az illyent az italtól , a' mennyire
rakj két fatskóba vagy többe , fózd-meg tejlehet , igen el keli fogni Ha mikor pedig
ben , Hafát és Alfelét jó-melegen kófd-bé vé- lejó : kennyék-meg Rofa olajjal: vagy Ltile; mindjárt ujitván és változtatván, ha megjúvet vagy tál mosófuvet főzzenek meg korban,
hűl. Vagy : Veres Rosát és Szék fú virágot 's azzal melegen mofsák meg; és fellyűl hinfózz-meg tejben , márts fpondiát belé jó-me- tsék meg aprón tórtt Gallejjtl, vat y Tó/g] inaklegen , 's arra üllyön a beteg ; újitván eztnak a tckjái al, vagy tol. s srn énvjjal, vagy
is , ha meghűl. Vagy ; Két fatskót tóltstömjénnel, 's nyomják új.y fel. Azután párolmeg Korpával , fózd-meg htzetben ; onnan lyák , lyukas izékre ültetvén , a'mint a'Vérkivéhasról
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hasról megírtam ide-fel.
res afzfzú

A" Gelefztáhil

Vagy: tömjént, ve-

közönségefen.

18.9

I n n e n~vagyon , hogy a' melly tsetsemót

Rosa't ófzve-tórvén , vefsék elevenhamar hús ételre fognak, abban leghamarébb
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Szénre , 's azzal fáftóJlyék h ukas fzékben. A* megterem a'Gelefzta; merta hus nehezebb
hidegtói óitaimazzák , meg ne tsip e ; mert eméíztó lévén a' téjnél,fokáig hevera' Gyomottan belé eíik a' 1 ene. Ha fzékbeli fzúk- rótskájokban , melly miá ugyan ott megvéfz,
ségét akarja tenni : neöllyönle, hanem fen és a' Gelefzta megtermélte okot ád. De ha
állva tegye ; inkább nem megyen-lea Béle. Téjjel él tsak , ez nem következik : mert
Ifmét : Egy-darab gyalultt tser-fa áefzkát ha megvéfz-is a Gyomorban a Téj, megfamelegiesenek-meg , 's a' mint melegét elál* vanyodik : ezek a férgek pedig az édes nedhattya, mezítelen Alféllé! fillyón rajta.
veíségból teremnek ; a' íavanyutól pedig elVI. R E S Z.
veíznek.
A' Gelefztákról közönsége fen.
Terem pedig a Gelefzta ollyan edesból ,
Kúlomb-^Ohaa* Gelefzták a'Béleken ki- melly hamar megvéfz; de nem terem a Mézségei.
völis megteremhetnek ugyan ; fcól és Nádmézból , mert ezek fzáralztók ,
de az ritka dolog: ízólokazért tsak a'Bélek- és rothadás ellen valók : a'Mézes étel után
bentermókról. Ezek három-félék: vagv góm- •ugyan felindúla' Gelefzta; de nem az,hogy
bólyó hofzfzak és vaftagok , és ezek terem- abból teremne , mert már megva^yon; hanek a' Gyomor táján a' vékony Béleltben ,
nem hogy azt igen fzereti fzini és fzopni ,
's gyakran a' Gyomorra , sót az ember Szá's igen táplálódnak tóle , mint a' 1 éjtól és
jára s Orrábais feljónek : vagy Gómbólyók
Tyukmonytól is. Mellyre nézve ugyan e's igen vékonyok , és ezek ugyan féfzkefen
sekbenis tsalhatni meg, mintegy étetó méigen ízámofon teremnek me^a' vaílag Bélekreggel a' Gelefztát , hogy meghalíyon cs a
ben : vagyon ezen kivól (noha ritka) lapos
teítból kivcfzfzen.
Gelefzta-is , melly mintegy hofzfzan haíitot
JELEI : A' melly emberben Gelefzta vafzij, úgy nyúl el hoízfzára a' Bélen.
gyon , kimutattyamagát , mind az alvás kózOKAI : Fzek megterméfének oka minden
ben , 's mind azan kivfil. Mikor alulzik :
eledel , valamelly hamar megvéfz és rothadj
ijjedez , befzéil , f o g a i t tsikorgattya ; 'sa -t.
mellyból léfzen olíy poshattédes nedvefség,
Ha nem aluízik : orra vifzket , okádozik ,
mint a' íajtban is és egyebekben láttyuk ,
fokát ifzik , fzája mintegy íavanyú bödólség.
hogy a' belsó meleg azt táplálván, abból ofzgel dohos, hurut,azemélztet melly még^n
tána' megmondott férgek ^elevenednek 's tetóle , ollyan mint a' Tehén &anéj, s poshat
remnek.
'
Innen
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A Gelefztákrol közönsége feni
ipl
's a' t. De nem mindenben mutatodik min- emez felsó hajtsa , és az alfo hija ; és igy az
denik jel ki ^ hanem kiben egyik , 's kiben •eméfztettel fzépen kitakarodjék. Ugyan
máíik.
ezen végre kólsó Gelefztát ózó kótéfekkelis
JELEN11ESEI: A' Gelefztáktól az ember-egyfzersmind élhetni.
ben íok nyavalyák : Elájúláíok, Nyavalya kiE' végre : Végy fél fufták vagy egy fuílák
rontás , forró Hideglelés,néha kolika's egye- nyomó .Rbabarbarumot( a' betegidejéhez kébek fzokták következni j néhapedig hirtelen ,peft ; megannyi Geiefztaport ( fmen Cina )
halális, által rágván és fúrván azok a' Beleket. tégy hozzá; ha ez nintsen, jó léfzen a' VráORVOSSÁG Aj: A'mi orvoslását illeti e' 'díts koró magva-is , meg-afzalván 's megtörvén
nyavalyának: itt mindjárt mihelyt efzönkbe
jól Rbabarbarutnmalegyött, Fmtsinfü^Porvefzfzök } azon kell lenni , hogy vagy ele- tulaca) vizben , vagy Perjefít vizben , vagy
venen vagy holtan kitakaríthattuk azokat. I- •egy kevés meleg Borba igya bé ; mind gyengen jó azért itt legelsőben is Rbabarbarumot gén purgálya •, mind a Gelefztát megöli és
béadni , k é t , bárom 3 vagy négy poltura kiózi
nyomottá' mint a' betegnek ideje kivánnya^/
Minthogy :pedig az illyenbeteg fzomjuzik:
aprón megtörvén , vagy A ézbe keverjék , s Az italában veífenek vagy két mogyorónyi
úgy egye meg , vagy egy kevés forraltttéjbt Kénesőt, jol benne habarják-meg, -állyon rajigya-bé ; ez úzi a' Gelelztát fellyól alá íelé. ta két óráig ; azután az italt róla leízórvén ,
Alól pedig úgy Kell tselekedni, hogy kri- aztigva. Minden fzomjúfagtól-való italaiiftéllyel ollyat\efter.ek-bé , a'melly után íiet lyen Kénesős légyen ; mert a' Kénesős italmtga' Gelefzta •• illyen a' Mezzel, Peti olaj ale- óli a'Gelefztát : annál jobb 3 ha felforralod
legyitett; édes téj : azt adgyák-békriftéiyben, a' vizet véle , Vúgy fzóród-le.^
annyi mértékben , a* mint a' beteg ideje léIgen jó a' Gelefzta ellen a' fokbagyma-is fóízen.
ve , és minden Fokhagymás eledel, fózd-meg
Abban kell azért igyekezni, hogy fel-felól
téj ben erófen a' Fokhagymát , add meg a' tejet
alá-felé takarodgyéka Geleízta: mellyre néz- a' gyermekeknek enni.
ve fellyül a' Szájánkeferó orvofság illik j vagy
Ilmét : A' Mogyoro fának két fazék között
ha keíerű nem léfzenis , legalább ollyan , vedd olaj ját i abból két, három , legfellyebb
mellytöl a' Gelefzta távozzék : alól pedig négy tseppet (a' mint a' beteg ideje engedi;
kriftéiyben ollyat kell béadni , a mellyet íze« adgy-bé Perje fü vizben , vagy fokhagymás éretten, és a'mellyutánindullyon; úgyhogy des téjben, vagy Kénesős italban , egy-kis Boremez
bari
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Gelejztákrol közönsége fen.
^
"Borban , vagy üröm vizben, vagy foghagjmát
ban ; megöli 's kivifzi akara' Gelefztát, akar
Téjben.
cgvébb férget.
Jó éjomra az úrőm viz, Centauria (lőld-epej Vagy: A' Gelefzta-port áfeta rd Ftzetbenx agy
két óráig , azután tijzta mézzel főzzed sür&
viz , egy tséfzével meginnya } vagy pedig
ezekbe is Kénesét habarjanak, róla lefzúrvén Liktáriommá mint a* Térjék , abból reggel's
«ftve adgy bé egy mogyorónyit.
úgy igya , 's jobb ereje léfzen.
Vagy : Meleg Borban adgy Fa-olajt bé inVagy igy : Egy kevés Buza lifzt-lángot for
raliv-tel ttfzta Vizben , hogy sfirótske légyen nya gyakorta , vagy Fa olajos levijl adgy en's Tél gyanánt azt add gyakorta enni ja' Ge- 'ni gyakran, vagy Vaiafl; mivel az Olajodul
és Siroftól el véfz a' Geldzta. Igen jó a' 'Balelztát kivefzti.
ratzk
mag olaj is, akar kivfii kennyed a kölIímét: Vájd -ki egy Alarantmaká! bélit, tólts
dökét
véle , akar pedig add bé meleg'Borban
belé Laurus olaiat, n őmnek kifatsartt levét; ,
innya
,
akar mindeniket tselekedd.
Térj éket , Gelefzta-port, vagy Fradit s-kóró magot; takard-bé jól vizes Len-tsepúbe, föfd-meg
Jó, rendes italnak a' Büdös-kő v^yGálitz*
tfizesfarátnak alatt jól; azután fatsard ki min- 'kő fpirttujjal (avanyitoct VUet-is innya } mert
deneitől a levét , mellyel kend meg a' Kól- ezek , mind a'rothatt poshatt nedvefségek*
dókét , Szivét , Vakfzemeit , 's a' l ulfoso- •nek orvofsági , mind a' Gelefztát-is fizik.
kat. Azon kivfii a' Hafát, Melyét kend bé
Vagy pedig : Rendes italnak fózd-mec i %
Egett-borral, hintsd bé fellyűl aprón megtört Terjejúvet, vagy a' /zárban induló Büzát^vigy
Aiyrbával, vagy érőm vagy Vrádits-kóró virágaRofot ; az-is mind fizi a' Gelefztát , ha vé*
le él.
porával.
Vagy: A' Tsengőfúnek levelét virágát rontsd Vagy.- Olvafzd-meg a 'fejér Ondt hat fzor
ófzve jól , rakjad ruhára , 's kófd bé a' K61- egymásútán/smindenkor öntsd az italba,vagy
dókét véle : békótvén , mindjárt a mellet i- Viz vagy Bor léfzen az , megízfirvén azt i*
gya fzomjúfag;tól.
gyé* lifzt lángos Vizet , vagy Rbabarbaxumot,
vagy Méb-ferben Gelejzta port , vagy foghegy Vagy igy : Búdő's kő Virágát<€>gyftíRak nyo*
mm,Bo Arm énujl egy pol tura ny o m ót, ad gy.
más tejet.
bé innya úrőm vizben > vagy Baratzk-levél vizéVagy igy : Gelefzta port , Szarvafnak égetett
fzarvát, mindenikből egyaránt vévén , aprón ben , vagy úrmős Borban
tórj ófzve ; abból két, három, vagy négy polt Jó igen a' Baratzk-virág ftrup-is , eg / kalántura nyomót vegyen bé reggel 's eftve meleg kával béad yán nyalogatnijmind a' Hafátlágyit*
'Borban,
N
ty a >
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meg azt /Tge// borral, 's kófsék-bé a köldötya , mind a' Gelefztát űzi.
Jó a Dittamnus gyökér-is , akar megfőzvén két véle.
A' vég-Hurkában való apró Gelefztákata'
Borban igya a levét; akar pedig aprón megmi illeti : annak orvoslására igen hathatósa 1
törvén fél fuílák nyomót,többet is,adgyanak
Kriftély, mellyet igen keferókból kell kéí'zibé meleg 'Borban innya belóle.
teni : Főzzenek főid epét , slpró Bojtorjánt
Kivöl ezek hafználnak : Az üröm olaj, Fodormenta olai, ikejeiü Mondola olaj , Baratzk- Kápofzta le'vben , tegyenek Aloét bóvőn belé
és Olajat , ad/ák bé annak rendi ízerint.
mag olaj , kennyed véle ,a' Halát. Vagy :
Sártőknek a' bélit fózd.meg Fa-olajban, 's ken- Ifmét: Szappanból, Mézből, bóvőn Aloét
tévén belé , főzzenek tsapot , tsinállyák jó
nyed a' Haíat; a' i<?7//pedig kőid a' köldökére. Jó a' veres Olaj is , mellyet Tsengő-fű.vi- hofzfzan , tcgyék-bé , 's magával kihozza.
A' fellyebb megirtt Gelefzta ózó orvofságokr^//^o7kéfzitnek , véle kenni.
íímét-* A' Sártőknek bélit kivévén, :s mag- ból azonban felly űl-is vegyen-bé. Vagy: Sajtvától megtifztitván , tórd-ófzve erófen Tehén ból tsinállyák a' tsapot , kennyék-meg vajas
Mézzel , 's tegyék bé ; magával kihozza az
epével s egykevés Borralvagy Égett bona /mint
apró
Gelefztákat.
a' pépet, ruhára kenvén kófd-bé a .kóldóVII. R. E S Z.
gét véle.
A* vég-Hurkában való Súlyról.
Ifmét í Fürtös Viola magot.( :Lupinorum )
Jelen- jn Zen az uton való takarodáfa a' véregy-kevés Myrbát, a^loét, mindeniket apró
téfei. J nek , fokfzor igen haíználatos , és
porrá tórvén ,
vagy egyéb epével
nagy nyavalyákat keróltet el, ugymint.'Olófzve-tórvén mint a' pépet, egy kevésurów
dal-fajáfokat, Nyilalláíokat, Méláncboliáiiéolajat is erefzthetni belé ,flaftrom formán rubolyodáft
, Aiénát; 'sa't. De ha felettébb
hára kennyék, 's kófsék-bé a'köldökét; és a'
vagyon , vefzedelmes ; az egéfz teftetminDerekárais ha téfznek, annálhathatosbVagy igy: ürmöt, 1(1 enjáját, Vráditskoro vi- den belsó réfzekkel együtt erótleniti, fogyatya , terméfzeti melegétől fofztya : honnan
rágát, zöld fokhagyma/zárat, Máh a zs Viola levelet \ Főid epét, főzzenek-meg etzetes viz- Viz-korság ; 's a' t.
OKAI:
Ennek oka , a' vérnek néha bófében , 's kófsék-bé véle jo-melegen a' Haíát
ge
,
néha
vefzettsége, fós évó ereje; melegéfzen.
lyek miá kereívén útat magának minden felé,
Vagy : Gyúrjanak Epével Ufztből Téfztát,
itt a' vég-Hurka erein üti oiztán ki magát egyPogátsa formán lapositsák-meg , kennyékN 2
ízer
meg
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fzer , azután is pedig azon útra reá tart: A'
mint a 111. Kóny vnek III. IV. Réfzében idefel megírtam. Gyakrabban pedig ennek oka , a' sürü fekete vér ; melly mind íeprófségére nézve , mind fós évó erejére nézve
kínozza az illyen beteget.
t ESZ KEI, Kü L ÓMBSEGEI: E'nyavalyának féfzke a vég Hurkában vagyon ; mert
néha azon elágazott ereknek ségei úgy kidüllyednek , hogy azokat fzemmel láthatni,
és ez a' Külsó Súly : néha pedig a belsó ágazáű, mellyek belól a' Bélekben ágazódnak
azok dugadnak-meg, s akkor nem látfzanak,
és ez a'Belsó Süly j ez pedig mindenik nagy
fa.dalommal vagyon mind addig , mig lemmi vér ki nem takarodhatik belólők, és ez a
Dagadó Süly. Vagyon pedig Folyó Süly is ;
mert néha mind a' két helyról takarodik a' vér:
a' Belsó Sölyból , az eméfztet után ; a külsó Súlyból, az eméfztet elótt. Ez pedig néha minden fajdalom és d;\gidás nélkül takarodik , és nagy kónnyebbsé :et hoz az egéfz
teftnek , (a mint íellyebb mondám : ) bizonyos idóben kerülvén eló nagy hafzonnal ,
majd mint az afzfzonyokban az ó terméfzeti
fzokáfok. De néha ifmét mód nélkül foly \
és nem tsak a' rofzfz fekete vér , hanem
a' jó is igen kitakarodik nagy erótlenfégével
a' teftnek.
Ennek oka, kiváltképen, a'terméfzetnek
temperamentumai', embernek belsó, kiváltképen

A vég-Hurkában való Súlyról.
19?
pen a' Meláncboliáxzhajlandó állapattya. Ehez
járúlnak azt fegitó , fós , eczetes , füftóltt,
's egyébmindennehéz eméfztóeledelekjés azon kivid, valami a'teftnek termé fzeti melegét
fogyathattya; úgymintmértékietlen buj afág,
harag , félelem } mellyek a' vért süritik, égetik , és fokképen felzavarják.
ORVOSSÁGAI: Elsóben is a'jmi a Dagadó Sülynek orvoslását illeti : minthogy az
mindenkor nagy fájdalommal vagyon ófzvekóttetve, (mertheves ez a'Dagadás: )mindjárt azon kell igyekezni , hogy a' fajdalom
enyhöllyón. Azért : tejér Mohának , Máivá rosának levelét*s virágát, Len magot, Székfű virágát és Kapor magot Tejben eróíen fózzmeg, 's annak párájával párollyad lyukas fzéken. Vagy;Márts gyengerubát vagvfponáiát belé , 's tedd reá , vagy üli/ón reá jó melegen .
Vagy igy i Pópiumot , egy 7juktnonyfzékit
és tbnS#frányte\egy\ts jól ófzve ón edénjben,
kennv gyenge tépet ruhát vai>y gyapottat meg
véle , 's tedd a' Dagadt Sülyre ; igen enyhíti. Ha ugyan nem Izúnik : Tórj egy kevés
Ópiumot belé ; megtsendefedik.
Vagy : Okőrfark-kóró levelét s virágát,Somkór ót , Szék-fű virágot fózz meg Téj ben, márts
ruhát beié , 's melegen tedd reá.
Vagy : Ve< eshagyma fejének á rojttját tórjmeg egy-faJkát, ta-olaj ban fózd-meg erófen,
's azzal kennyed; a' rojttyát tedd reá fellyül.
Vagy : Borza fának afzfzú levelét tórd apró
N ;
porrá,

A vég-Hurkában való Súlyról
fzékivtUlegyitsd és tórd-ófzve erófen, 's az,
zal kennyék.
;
Vagy: Ujvajat fekete ón edenyben a Nap
fényén vagy melegen kűpölly erófen mind addig , mig a' Vaj az óntól megfeketedik ; 's
igen jó véle kenni. Vagy : Kénesőt két fusták nyomót tórj-meg erófen négy lót Rofa irfcn , 's azzal kennyed.
A' melly orvofságok mind a fájdalmat enyhítik , 's mind pedig a daganatot lohafzttyák,
iJlyenek: Súfd-meg farátnak alatta%Vereshagy•
mát, megtifztitván és új vajjal crbfen ófzvetórvén , kennyék véle. Hlyen a' keferü Mondala olaj, és a' Baratzk-mag olaj, akar kólón,
akar elegyítve. Ifmét : A" Tsengó-koró virágának olajja ( Veres olaj) és a' Tyukmony olaj;
ha pedig ezek kózzé egykevés Budős-kóbalfamumot (Balfamumfulphuris) elegyitefz, igen
hatható.
/
Ifmét: Lifzt-lángból, Rófa olajból es Tjükmony fzékiből Té)ben fózz pépet , jó melegen
kend egy tenyérni ruhára , és haímánt fekúvén a beteg, tegyék a' Sölyre; gyakortaújitván , ha meghól. Vagypedig: Ts&k zold
Borza levelet fózz-meg erófen Vizben , migugyan elroshad, azt kend melegen ruhára, 's
a mintmondám újitsad. Vagy: K kövér Portsint ( Portuláca ) tórd-meg erófen, 's azt tedd
reá azon formán \ ez, ha febes vólnais, gyooy ittya.
Főzzenek Yexedbtfejér Máhábi\ y kőzMálN 4
vából
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porrá, hintsd-bé véle tsúdálatoíon enyhíti a
fájdalmat.
A' Len-levelú fürjek ( Linaria ) sárga kövér virágát ízedd m e g H á j j a l vagy új Vajjal tbvdófzve erófen , s azzal kennyed ; Okőrfarkvirágát is ronthatfz kózzé. jó igen kenni a' Baratzk mag olaj is.
Ifmét: Egynéhány Rákot fózz Fa olajban
mind addig , mig a' Fa olaj megsórádik minc
a'Méz , azzal kennyed; igen hamar enyhiti.
Azután : A' Fokhagymának nyersfaárát megégetvén 's apróra tórvén, hintsd-bé véle. jó
a' Gémnek bájja-\s > Górógfejérreltórd-ófzve
erófen ,'skennyed véle. iy-tkmojjy olaj, Dió
olaj; kiváltképen pedig a' Pufzpángolaj,mellyben igen nagy fájdalom enyhitó eró vagyon,
úgy hogy a* rettenetes Fog-fájáft is femmi inkább nem fzönteti , mint ha azzal értetik,
jó a' Mák olar-is. Ifmét.- ^ Belén Jfúnek magvából vótt olaj , kenni véle ; egy vefzfzótske
végire gyenge ruhát vagy gyapottat tekerjenek , az olajba mártván, azzal kennyék. Ez
olajokkal akar kólón , akar pedig egymáífal
ófzve-elegyitve élhetni ; mint : ha egy lót
Len olajhoz két poltura nyomó Pufzpáng olajat vagy Belénd magolajat téfzefz, egy-kevés
tifzta Viafzat belé-olvafztván ; fzépen megsöriti , és kenet forma léfzen.
Vagy igy : Tyúk báját tórj ófzve erófen/////
Almának a" busával, fáfrányozd-meg jol, es
újólag egy-kevés PopiummaTs egy lyukmony
fzéki-
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vából, Somkoroból, Ökőrfak kor óból, Bor
ellen egyed bigan fultt Tyukmonyban. Vagy :
leveléből s virágából, Kaporból, Szék-fű*, Ugyan Árva tsa ánból tsinálly Feredót , Lókői i 'sa't.. s abba üilyón gyakorta.
rum győkeret-is meg rontván íózhetlz együtt
Ha ugari mégis dagad : Fózz vizzel elevéle
Feredónek.
gy i tett o rban erdei Edes-gy ókértt{ folypodium N, Hakifebeledik: Fekete-ón edényben Tyúkés Tsengőfüvet y fpondiába vévén jó-melegen mony fzékiolaiat habard addig,mig megfeketea' levét y tsorgallad a Dagatt Süly re i fzemdik s'azzal kennyed. Tömjént , Myrbát,Sálátomáíl lohad. Jó * Jeredő - bánya vize-is* frányt aprón óízve-tórvén , azzal hintsed.
Jó a' Fid fűnek kifatsartt leve- is. jó a' meg. A' Dagadó fájdalmas Sülyben , hafznos a"
higgadott mefzes Fiz is lohafztani. Jó a' meg- Karján való Er-vágás ; azt pediglen háromgyújtott bídősrkőnek fujli-i% igen y ha lyukas,fzor négyfzer-is kóvetteíTe-ei egy holnap alat:
izékre ülvén azzal fültólik az Alfelét. Vagy,:mert ez , az alá-lelé rohano vért fzépen vifzír ős f-tzetet béli kováts. Kőre tsorgairanak > íza-vonnya, a hévséget hiveíiti. Vagy pe?zzal párollyák.
dig : Egynéhány Aadályt fzedeífen ember ,
Ha belsó a' Süly :• Uti fanék kifatsartt levét tartsa tifzta kút vízben harmad napig , újítelegyitsófzve Kofa olajjal, vagy közönséges ván gyakorta a' vizét; abból egyet vagykecolajjal, vagy keferU Mondola olajjal , 's Kri-tót ruhás kézzel megfogván , tedd a' kitsú*
ftéiyben adgyák-bé. Vagy; Ketskefadgyábol tsozott Sölyhóz a' fzáját , hogy belé ragadegy-kevés Ópiummal egyátt tsinállyanak tsagyon; ha nem akarja, kend-meg elébb lyuk
pot , 's tegyék-bé- Vagy : Kctskének. a\tU- vérrel, s ottan megkapja , igy fzitafs-ki jól
de/t azon melegen a' mint kivéfzik, tegyék
abban a* rút feprós vérben; ha le akarod venr e á ; igen enyhíti.
ni , hintsd-meg fóval vagy hamuval a fejét,
Süly ellen, némelly eízkózókitalúl-is hafz*
's mindjárt leeíik.
liálnak : Jó az Egér fark fu , ha Vizben fózód
Ha ki akarod a' Sülyt fokafztani: lbr)JUlt
's levét iízod. Az őkőrfark levelét megafzal- Veresbagymát erófen ófzve valami Epévol , 's
ván 's megtórvén , édes 7éjben fózd-meg, s kennyék véle. Vagy: Sár tők bélit, Epét és
igy egyed Vagy; Azonfűneklevét kitatsarAloét tórj ófzve erófen , 's tégy reá, benne.
ván y Nád mézzéi fózz firupot belóle; 's azt Vagy : Verdbagyma kifatsartt levét Aoéval enyalogaíTad gyakorta. Szent Gyórgy 's Pünlegyits ófzve , 's azzal kennyék. Vagy ; A'
fcóft kózótt fzedvén az Árva-tsalánt, afzaldLó 's egyéb ganéjt az utakon N\ árban óízveBfceg , tórd-meg , a porát tedd-el, 's a Süly
gómbólygetó bogarat fzedvén , fózd-raeg eN c
ró fen
ellen
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ró fen Len olajban mig elroshadnak , ruhán álHa a' Kólsó-Sóly foly :Szerezz Nyitja Gomtal-fzárv én 's fatsarván , azzal kennyed. A'
bát , azt megafzalváti refzeld apróra , hinkinek pedig azelőtt folyta' Sólye, 's azután
tsék a' kifokadott Folyd Sőlyre ; tsudáia
megfzönt , melly miatt fajdalma nagy ; vefméltó % mint hafznál.
fenek egy nagy kőppőlyt az Alfelére ,. azkiIfmét : Végy ollyan Vizet, mellybe a' Kofzija és folyni kezd..
vátsok a' mivelés közben a' vasat sőtik, ab^ Etele 's itala hivesitókbÖl állyon. Minden ban fózz ókörfark levelét , azt fpondiába véfós ,, erós , évó fófzerfzámos eledelt tá«
vén lágy-melegen rakjad reá ; vagy pedig ,
voztaífon , Bort ne igyék. Hafára igen vipárollyad a' párájával lyukas fzékem Vagy:
gyázzon , meg ne fzorullyon>; mtírt ha meg
Tórj Tölgy makkot meg , azt Tölgy fa levéllel
fzorul , annál kinofabb a' Süly.
egyótt fózd-meg erófen két fatskoba rakván;
A' feletébb Folyó Sölyben pedig , fzoriló
azokat a' fatskokat egymás után, mihelyt eés söritó orvofságokkaí kell élni j mert ebgyik hóii , a' máfikat tedd reá..
ból nagy erőtlenség , gyakorelájulás, éshaAz Angolna habiak á* s 11 tés közben letsepe»
lális következhetnék. Elafznál itt legelsőgőfirja igen hafznál e' nyavalyában , vagy maben y a' Karon való Érvágás, a' mennyiben
ga tsak , vagy egyebekkelófzve elegyítvén,
az alá-felé rohanó vér vifzfza vonodik véle.
ha kenik véle ; jó-fzoritó és gyógyító ereje
Azonban: Hamarjában a' Karjait kófsék-meg
vagyon.
jó erófen ; ezzel-is elfogódik az alá-felé roVagy : 'Bolus Arménufl, Aloét , Máflixot ,
hanó vér. Vefienek azon kivöl jó-óreg kőTömjént, Ábel ( Sárkány ) vérét, Gallefl, minpólyt a' Mája tájára vagya' Köldökére*; ezis
denikből egyaránt Tyukmony fejérivel jól ófzhatalmason fzija vifzfza.
ve-tőrvén , és valamennyire Utifú viznekkiIfmét; Uti-fú vizet , Temondádfú vizet (E- fatsartt levével felerefztvén , kennyék véle.
ringium J és Pap erfzénytfú vizet, vagy ófzVagy : Nyúlnak fzorit égeís meg , Pókháveféggel vagy kúlón vévén, olvafz-el benne
lóval elegyítsd jól ófzve; azután ezeket keBolut Arménufl vagy Teri a figillátát , 's azt i-verd 7yukmony fejéribe , és kend bé a' Folyo
gya. Etelében jó a' Birs-alma és Kőrtvély , és Sólyt véle ; ha pedig nem látfzik a' Sóly
mind azokbólJtéízfilhetó, Fálve , főve , vagy
tépett íuhából tsinálj kérő formán tsapot, kend
liktáriom formában. E'mellett: Alá a' Hábé ezekkel , és tedd-bé a' vég hurkába.
ta geréntzit kennyék.meg hivesitó KenetekVagy : Vereshagyma kifatsartt levét Szapkel , úgymint Rofa olajjal, Rofa irrel, Pópium* pannal é s Mézzel fóz d ó fz v e , Matskafzört
mali 's a't.
Ha
vagy

Tudófok , a Lentifcum fánakrefzeltt
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vagy Nyi'tlpzort kevervén jól belé, 's azt tedd
reá; ezis igen fzépen béfogja's megállittya.
Vagy : Valamelly álatnak meleg vérét vévén ,
ahoz való fetskendóvel veísék-oé azon melegen a' vég-Hurkába ; megállít akarmi Véríolyáft.
Mind ezek kózótt, hogy a' nyavalya nem
tsak meggyógyúllyon,hanem hogy tóbblzór
eló ne kerfillyón ; kózónfégefen ahoz értó
forgátsát

MESTERSEGER6L
Ö r

Ö D IK

KÖNKV.

ditsérik egyezó értelemmel j hogy, aziilyen
nyavalyára hajlandó ember azzal fózeífen Vizet , és rend fzerint-való italára azt igya.
féknek Nyavalyáiról.
Vagyon a Patikában egy Kenet, UngvenELSŐ
RESZ.
a' Májnak hevségérol és dagadás ár oL
ttim Comitiffa: ( Groffné ire : ) igen hafznos A*
Folyó Sólyben , ha azzal Vékonyát és Farác
Okai. ^ Májnak, rend kivfil való hévsége ,
gyakorta kenik.
léfzkei.
nehéz nyughatatlan nyavalya ;
límét : Az illyen embernek a' Szájából az
mellynek kiváitképen-való oka, a'Mában
íperjgySkere ne igen ízakadgyon-ki j hanem való íok apró ereknek és utaknak megfzorúazt tartsa, rágja, és forgaíla benne. Iímét: < láfa , 's valami vaítagenyves nedvefségektól
A' Ro/ot égelsék-meg, tórjék-meg, 's hintsék- való bételéíe : néha pedig egyéb okokból-is;
véle ; ezis megállittya.
úgymint , igen hevitó fúfzerfzámos ételekIfmét : A' Patikákban találtatnak , Pilulat ból, italokból, réfzegeskedésból, haragosde Bdellio ; ezekben vegyen egy lótot vagy kodásból , 's egyéb effélékból, megefik.
tóbbet, abból minden héten kétfzer vegyen
JELEI : Jelei e' nyavalyának : a' fzomjubé éiomra egy fuílák nyomót j
hozás , ,'gyakor has-rekedés , hús nému éigen ditséretes hafznú a'
telnek utálása, tenyérnek's talpnak pefgéfe
Folyó Sülyben.
's hevűléfe , néha keíerú a' fzáj , néha Hidegleléíi forrozáfok vannak , ábrázatnak tarjagofsága , 's tóbb effélék.
ORVOSSÁGAIí Nehéz c' nyavalyában a
bcls$
AZ OR-

A' Májnak, Lépnek, és Ve-
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Vizhez. Vagy : Egykevés veres Rofát fózzbelsó orvoslás : mert mikor a' Máj hevöl ,
gyakrabban a' Gyomor hideg ; és igy , haa' meg forrás Vizben , favany.itsák meg fpiritus
Májat hiveíitókkel hűteni akarjuk,a' Gyom- Vitriohval.
Vagy igy : Egy ejtel forrás Vizbe tégy nyóltz
rot annál inkább erótlcnittyúk. Legjobb az
Er-vágás : a' jobb Karján ú Bafilikát vagy Tu- ;lót Czitrom vizet , annyi Rofa vizet , .megandó eret, Médiát vagy Salvatellát kell meg-nyi Nád-mézet, jfózzed mind addig, mig miniden tajtékátol megtifztúl, 's azt meghütvén
vágni.
apronként.lgya s igen jó izü és haCznos ital.
Azonban: minthogye'nyavalyában a'bilis
Vagy
igy v -Főzzenek 'Vizet mezei Sóskjz gyövagy epe-fár uralkodik ; azt kell illendó Furkérrel
, favanyitsák-meg tengeri Sző őnek vagy
'gátió\al tifztítani : Végy Fólia Sémiét három
fái
Sóska
gyúmőltsének levélivei.
fufták nyomót; Rbábarbarumot egy vagy két
fufták nyomót j Ánís , Kémény , vagy Kapor Vagy;igy: jól megért Almát egynéhányat
;magot két poltura nyomót, meg-annyi Sze- megreízelvén levét fatsard-kimegfőzvén 's
rretsen dió-virágot: mind ezek ázzanak egy- itajtékát ^elhányván tifztisd meg : ahoz tölts
kevés 'Cicboria vagy Rofa vizben -egy éjjel , meg-annyi Czitrom levet, meg-annyi Rofa vireggel forrald-ifel, fatsard-ki jól a' levét, melly- zet , és (ha vagyon J Pomagránát levet, és
ben egy vagy két lót Mannát olvafzfz-el , vagy Nád mézet mennyi elég , ihogy édes tsipós
pedig annyi RofaJirupotigya-meg
mind légyen ; kedves és hafznos ital, mellyel akarmelly tforrofágban .élhetni.
•éjomra.
Vagy :: Végy Crocus metallorum nevfi port tlgen alkalmatos efzkóz a' Máj hiveíítésére
hét árpa fzem nyomót, egy-kevés borban áz- a' tsipke Rofa gyómőltse-is ,*bélit kitifztitván,
zék egy éjjel , izörd-meg reggel , 's igya- bó Nád-mézzel Jiktáriom formában kell .főzni
meg ; lellyöl hányattya-ki a' fárt. Vagy : A' és enni. -jó a' Medgy és fái Sóska li'Atáriomis.
A' kitől kitelik , olvafzfzon-el Kalárifl
ki az italtól irtózik, végyen aprón megtórtt
Czitrom
lévben , veffen egy-kevés Nád-mézet
Rbábarbarumot hat poltura nyomót , 's egy
belé,
's
igya
meg. A'fzegény ember igyék
lót Cafiát, Nád mézzel keverd ófzve ezeket,
és formáld egy gefztenyc forma Jrolusbz vagy Savót , elegyítsen (ha kaphat J Czitrom levet
belé; igen jó. Mind ezeket hatalmafon végfalatba , 's azt egye-meg éjomra.
hez
viízi a' favanyú Vizzel való élés. FeredItala légyen Árpával , Fa-béjal főtt Viz ,
gyék-is
gyenge meleg Vizben gyakorta. K enCzitrom levével megfavanyitva. Vagy : Tanyék
a'
Májjá
táját Rofa irrel vagy olajjal. Emannduffalfőtt
Viz ; elég egy lót egy ejtel
czetezVizhez
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czetezzék-meg a' Rofa vizet j ruhát márt*** lek ; poshafztó gyümóltsók , 's italok.
nak belé , 's tegyek a' Májára
Néha a' Gyomornak hidegsége s eróilenNéha a' Májnak igen heves dagadáfa vasége
az oka , mellyben tsak füílólóg nem fó
gyon , vagy a1 bő 's megtolyúltt, vagy pc* az eledel,melly miávaflag és nyerfeséggel tel*
dig a' felforrott vér miá, külsőképen arraallyes vér mégyen a' Májra , 's azt megdugja.
kalmatofságot adván a'feliyebb megmondott
Néha ez a fuvaíko ás a' megreketty?,<mokokok is; melly, nagy nyilalláífai , forrozáftói vagv Izéltól-is megeíik.
fal és fáj ialommal vag on. Ebben is mindeE' N áj megdugúlásának ha eleit nem vének felett haíznos az 1-rvágás , 's a fellyebb
fzik , ebből oíztán nehezen tifztúl-ki az emleirtt hivesitő italok : ezeken kivül hafznos
ber ; és rothaíztó Hideg leléíek , hofzfzas
e' nyavalyában a' jóféle lerpentina , ha egy Has folyáfok , Kólyika , bár aíág , Vizakorbabnyit vagy mogyoronyitbenne embermeg*
fág j 's tóbbek efféléi, következhetnek beéfzik , és apró bojtorján , vagy Petrefelyem , lőle.
vagy Cicboria vizet reá ifzik. Itala légyen ÁrEnnek orvoslását elsőben-is kell kezdeni
páva', és Edej gyökérrel főtt Hz , vagy Viola ffa' Fu)gátion , mellvre illendőbb a' Modulul
rupos itaU Kivül kennyék a* Mája táját> Ro* vagy Satskó , arról igy ék egy vagy két hétig,
fa , űröm és Szék-Jú ófzve elegyített olajával: azon íormán a'mint a'IV Könyvnek Ii. Rétegyenek reá flaílromot, mellynek neve Em*
fzében leirtam A' fátskóhoz való egyetmásplaftrum de Melíloto : a' többi is ide illenekhoz
, pedig a' Má'ra nézve , Fetrefelyem és ikÖ*
mellyeket fellyebb ezen Réfzben leirtam.
wény gyökeret, és 7 am.riftus fának a' b éj ját-is
tehemi.
Néha a' Máj dagadáfa nem heves ugyan ;
hanem megtolyúlván benne a' sürü rofzfz vér,
Rendes itala légyen Árpával és Bagoly bor"
felfúvódik a' Máj: és noha nem nyillaltató,
sóval főtt Viz ; ez a' Borfó igen nyittya a'fzo"
de igen terhes a' fájdalom ; mintha valami
rúltt ereket. Minden ételét Bor-kővesétek lekő fekünnék ott jobb íelól az üldal-tsont-ok
t>?//kezdgye-el; és jobbléfzen, hava y Vrealatt.
wort, vagy CbriftaUus Tartarit két fuílák nyoE* vérnek fürüsége pedig > vagy a'fokpbleg- mót véízenbé étele elótt egy ka'lán étek lévben^
más nyáltól; vagy a' sürü , zavaros , feprös
Igen jó, rendes italára, a főtt' izet erdei Edesfekete fártól vagyon : mellyre alkalmatofságyőkénel( Polypodum /főzni; mix el ez a' sürü
got Izolgáltatnak minden fzoritó , süritó ,
fekete (art fz épen feláztattyarótíj-Éa és Kömény
enyves , vaílag , 's nehéz eméfztó eledegyőkeret-is főzhetni közibe , Fa béjjat és A?iis
lek;
maggal együtt.
O
Mi n -
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Minden holnapban egyfzer , e' nyavalyámeg: mindennap vagy egy holnapig illyen
ban , valameddig jól ki nem tifztúl , vagy
italt igyék meg három-három k^lánnal ebed
Aoébol kéfzitett Pilulákkal, vagy Sennás és 's vatsora előtt két két órával; igen nyíttya
AJ ami ás SZÍ ha lével éljen.
az ereket.
Minthogy ez illyen Máj megdugúlás hofzA' Tsipke-rofa fának a töve-is , igen jó a*
fzas fzokott lenni, akarmint oftromollyák is
Máj megdugúláíában: mold meg , ft.zíi*meg
hirtelen meg nem tér-yhanem laífan-laffan kell
Vízben , 's azt igyad rend fzerint. Hafznos
áztatni a' sörö nedvefségeket , és nyitni a'
a' Bárány urőmrél és föld epéről való ital-is.
megdugúlttereket. Erre nézve: igen ditséA' kényeífebbek éllyenek gyakorta Katáng
retes a 'favanyú Vízzel való élés , kiváltké- kórőgjőkér ( Cicboria J vagy kömény gyökér Likpen Mávsban , két vagy három hétig 's totár iommal.
vább -is continuá\\ án: azt pedig igya mindenés fejér
Kúlsók.'pen : Refzeltt Főldi-tőkőt
nap ebéd s vatsora elóttkét-két órával; mert
Málva gyökeret megtörvén , lózzék-megifWmindjárt étel után ha iízod, többet árt mintban vagy 7éjben , vagy etzetes Vizben , mint
fem hafznál , többet rekefzt mint nyit , a'
a' pépet , ruhára kenvén jó-melegen , kófnyers fóvetleji nedvefégeket macával együtt
sék azzal a' Mája tájékát. Kennyék pedig ua' Gyomorból a' vékony erekre eltsapván.
gyan-ott, vagykaporna,vagvfejér lütomolajjal.
Mellynek itala , hogy igen m g ne hötse a'
Hl
K E S Z.
Gyomrot : áz ital után mindenkor egy moA' Sárgás ágy ól.
gyorónyi Teriéket, vagy eleven Gyömbért vagy Téfzkei.
Májnak megdugúláfa fzerzi , a*
gyömbér es pirított Kenyeret egy ék m e g. HafaOkai.
többi kózótt , a Sárgaíagot is ;
vanyú fizet nem kaphatni : igyék BúdSs kő
mert
az
megdugúlván
, megdagad: és a'rajvagy Gálitzkőfpiritusixval favanyitottfőtt
Vi*
ta
lévő
Fpe-hójag
meg
nyomúl , ízorúl, és
iet A' ki azt fem kaphattya, igy tselekedbédugódik
is
néha
:
és
holott
e' Hójagbóla*
gyék:
,
..
.
#
Bélekre kellene az epének laífan laífan folyVe^y aprón megtórtt tifzta 'Bor-követ há- dogálni, hogy a'Bélek meg ne rekedgyenek ,
rom lotot , ( NB. A'égj fufták egy lótot nyom) hanem cz az epe a' bennek való eméfztetet kiLakatoftól refzeltt tas port két lotot, tedd
menni fegitsejmegfzorúiván azérta'Hójagfzáegy ejtel Vizbe , főzzed új mázos fazékban
ja,a' Bélekre nem mehet az epe, hanem fel-felé
cgyegéfz óráig f fzüntelen kevergetvén; aza' Májra , onnan az erekre , 's azokon pedig
után meghötvén, tifzta pofztó által fzürdaz egéíz tettre kihat , és Sárgafágot hoz :
meg:
O 2
melly
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melly a' Szemen tetfzik hamarébb meg imiMajd mindenek felett hathatos a' Tavafzvei ott nintsen annyira hús , hanem tsak hárfzal fzedett Ludfiak ganéja > megafzalva törtyán ofzolnak-el az apró erek ; és-ez az oka,
ve : töltsenek Bort reá , állyon rajta , s a'
hogv ott mutattya-ki hamarébb magát. iséhiggattyát lefzűrvén , aprónként igya éjomha pedig az Fpe-hojagnak illyen megdugúlára. Vagy • Tsak úgy magában a' porban véfa nélkül is megeíik a' Sárgaság a' tettben ,
vén egy futták nyomót , add bé innya egyaz igen elbóvóitt bilisibi vagy epe-fartól.
kevés fejéi Borban , né.y n.*p egymás után
éjomra ; é, en meggyógyittya; az iziért FaJELEl\
Az Vpe-hoiat> rekedéfének pe-.
dig jelei ezek : A'Béleknek eméfztéíe fejér :
béj'at és Nád-mézet tehetni kózibe. Jó a'
fzorulvaa Has 7 a vizellet veres-íárga, mint
T)ukganéjifejéri-is , két poltura nyomót vagy
a' fáfrány, megfedi fárgán a ruhát, a' melly.
többet éjomra halonló formán bévévén.
hez ér : azonban femmi Hideg leléfi torróMikor vizeliik , vizellyék a még párálló
ságnintsen a tettben. Haa' biliínek bóségétól
meleg Ló gané/ára , ho^y a' párába halfa-meg ;
vagyon pedig:a' vizellet fárga : fo/ró a'tett; és
fokát téfzen ezis.
megefik a'hofzas l.ideg lelés útán-is néha.VaA' fejér Pefzertze fú kifatsartt levét ( Marrulamint pedig a' fárga fzin , úgy a' fekete és
bium album ) két annyi Aád-mézzel fózd-ófzzóld fzin is elfogja néha a' tettet* -a' fekete
ve , tajtékát elhányván tiíztitsd-meg , egyés hagyma lévhez hafonló vagy ugyan grifegy kalánnal ceg^el reggel igyék-meg belóle
pán fz infi farnak a' tettben elbóvóléfétól.
a' Sárgaíágban lévó ember.
Vagy igy : Törd meg a' 7sálán gyökeret ,
ORl OSSA(JsíI . E nyavalya gyógyitáfában , mint egyebekben is , kiváltképen a'
főzd meg erőfen fejér Bonban , azután megnyavalya okának fógyatására kell vigyázni.
fzfirvén és jol kifatsarván , veís sáfránytbeJó itt is a' íellyebb való Réfzbenditsértt Purlé; 's minden reggel igyék-meg egyegy jó-italt
gátiókkai való élés ; mivel e' nyavalya.is onbelóle.
nan főgg : azért, minden ott leirtt orvofsá^
Vagy igy : fejér Pefzertze-fúvet,
Vére-h"lló
gok itt is illendők , kiváltképen a' Rhabttrfit gyökeret, La vendül át, apro Bojtorjánt 3Czibarum.
trom héjat , jól óízve vagdalván; azután egy
kevés Sáfrányt és Gyömbért kózikbe tévén,
Jó ip,en a' Tyvkmony-pirosító gyökérrel{Rubed Vére bulló fú gyökérrel, Chehduma)fött Fiz-'s egy kevés Rbabarbarumot is (ha vagyon :)
rakják fatskoba , azt tegyék egy fejér Borral
zel\aló élés; mellvbe egy-kevés Bárány-uymöt j Fóid epét ( Centanre* ) Fa-béjjat és Sá- teli fedeles edénybe , 's azt igya.
O j
Az
frányt vethetni.
Majd
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Az Eperjnek levelét , gyökerét, Maiofa fzó. dagad, és gyakorta forrózáífal együtt vagyon:
lével ej;\ütt főzd meg forrás Vizben erófen , ennek neve , Anafarca Máfodik , mikor
's azt itzyá rend fzerint fzomjuságtól.
embernek a' Hafa és Lábai megdagadnak , a'
Vagy; Ttengö kór óval és íper] gyökérrel jött felsó réfzci pedig fzáradnak : ezt minthogy
Vizei igyék. / éve knl/ófüvet, Tsengö füvet rak- ebben az ember ollyan mint egy fel fútt tómjon a farujában , s járjon rajta : annái jobb,
ló , nevezik /ifciteswtk ; ebben keveíebb a
ha kebelét, íüvegét is megrakja véle.
Szél , tóbb a' Viz. Harmadik , mellyben
Jó ezis igen , parafzt orvofságban: Nmefok a Szél , kevés a' Viz ; ebben a Has úgy
leg Ló ganéj nak levét fatsard-ki , tóltsed Kets- felfúvódj , hogy ugyan fénlik , és kong ha
ke féj kózzé , s azt igyad melegen éjomra
ütik, minta' dob : ez a' Tympanites.
vagy három napon: Nád'mézet, Sáfrányt v etOKAI; Kózónfé&efen többire mindenféle
hetfz belé az iziért.
Viz-korságnak oka: A' nedvefségeknek nagy
Mofdgyék artzúl Borban vagy Bab virág
bóíégea' belsóréfzeknek , Gyomornak, Májvizben límét : Tsináljon Feiedöt , Vizben
nak , Lépnek nagy hidegsége és erótlenfémegfőzvén Szappanozo j'ivet (Saponariaf)Málge; melly, néha hofzfzas Vér-folyás és Hasvát, G\enge gyökeret leveiejlól: Bab lifztet-is
folyás után következik , néhaa' folyó-Sülyfőzhetni beié
nek megálláfától , vagy az afzfzonyokban a'
^ Árpa és Bab ///zr/c/tőltsenek-meg egy fats- Hó-fzámnak megfzoruláfától ; néha az igen
kót , s azzal dórgóllyék a tettét a feredóhideg italtól , melly miá a' gyenge erekben
ben«
megfagy a' kövér, téj forma fejér Cbyh*s, mellyIII.
R
E
S
Z.
nek megfagy áfa miá, ifmét megdu^úl és kiAy Víz-kór ságróL
hafad a' gyenge ér ; és igy , a* Has üregibe
JKtílómb-mit kőz nével Viz kórságnak hiaprónként bétsepegdegel a'nedvefség, melly
ségei.. '
vünk , nem mind Vizes nedveíott meggyülvén , megrothad és poshadj és
ségtól vagyon az; hanem néha Széltől,"néposhatt Vizzé lévén , e'nyavalyát fzerzi.
ha mind Széltói , mind Viztól. A' honnan
ÍNem tsak a' Hasban pedig , hanem a'
három nemei vannak e' nyavalyának, felső
Melynek üreg.iben-is meggyűlhet az illyen
az, meÜyben a'dagadás a' bór alatt az egéfz
lenyvett matéria ; és akarmellyik helyen léteílen minden felé kihat ; úgy hogy , valagyen , mikor igen elhatalmazik , nagy fulahol az uljoddal megnyomod , ott marad a*
< dozáft fzerez, vagy feltolyván vagylenyomhelye í ebben még a' Szemércm-teílis megvána'Melyet a' Hattól által rekefztő hártyát,
dagad
O 4
melíynek
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mellynek a'léle zet vétel közben fzabarfofo»
lei s alá kellene járni.
JE EttTÉbEÍ: A' mia'íelcntéfekcüíHeti • A'bór alatt az egéfz tetten elhatott dagadás , könnyebb a' gyogyitáfra , mint egyéb
nemei. Akarmelly Viz-kórság pedig , könnyebben gyógy ul a/.okban a' kik túrnék rmere
e nyavalya valóba megkivánnya , kiváltképen a fzomjúságtöréft; mivel ebben a'fzomjuíag nem itallal , hanem fzomuíággal enyhódik. könnyebben gyógyul, ha a'Lépdagadáfától mintfem ha a' M áj dagadásátol vagyon Mennél ízökebben vizelhetik az illyen beteg, annál vcfzedehne febb. A'meliy
Viz-koríag egvfzer meglohad, es ifmétújolag
megdagad , vegét éri a betegnek.
/ikarmelly nagy lég en pedig a' dagadás ;
éc ugyan affel&l ,6 reménfégben lehetni, ha
a' betegnek ereje vagyon , ha ehetik , könnyen eméizt, lélegzetet kónnven vehet, vizelhetik , s felette nem fzomúhozik : e'jelekben mennél több vagyonjelen, annál több
a reménség; mennél keveíébb, annál rofzjzabb. VaUmelly Viz korságban pedig utollyara Hurut következik ; halálos
ORVOSSÁGAI : t ' nyavalyában-is az orvosláft mindjárt az ezen Könyvnek I. Réfzé*.
ben ditsértt Purgátiókon kell kezdeni. Mindeneket félre tévén : tsak az egy Rbabarbarummal val o élés-is íokfzor jora vitte e'n 'avalyát, minden harmadik vagy negyedik napon

A Fiz • ko rságról.
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pon egy-egy fúlták nyomót megtörvén , és
vagy uróm vizben , vagy Cicboria vizben , vagy

atzélos vizben éjomra béiván ; mind a' bó nedvefségeket vifzi, mind a' Má at erósiti. Ugyan-is : nem kell e' nyavalyában erós Purgátló , kiváltképen gyakran ; mert többét
árt gyengitéfével , mint-fem hafználna tifztitáfával
Er-vágáfnak , kóppólyózéfnek ,
's egyéb febesitó orvoslásnak e' nyavalyában nints helye ; mert az illyen betegen
való lebbe ottan hamar Fene eíik.
jók az izzafztó orvoíságok-is e' nvavaliában; lórjenek meg daraboíon Fenyő ma^ot,

fózzék-meg erős Borban , annak a' levéből egy

jó tséfzével melegen jó hajnalban egynéhány
nap egymás után igyék-meg , jól takarják-bé
utánna , 's úgy fekágyék jó-darabig , mig
megizzadhat.
Vagy igv : Jó higatskán , mint valami italt , fÓzd-meg Fizben eróíen a Kiles kását,
azután fzúrd-meg , és tólts meg annyi etős
Bort hozzá, forrald fel újólag, s abból minden reggel jó melegen igyék-meg egy tséfzével , jól bétakarózván utánna.
Vagy pedig : Minden harmadik cftve:/ío'tős-fának

á javát ( Sal Fraxini) tizenöt árpa-

fzem nyomót Pápa-jű vízben elolvaíztván ,
add-bé innya
De mindenek felett ditséretes e' nyavalyában az az orvoslás, melly a'vizellet által tiíztittya c' fenyvett nedvefscgeket. izek kóO s

zí

>tt
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zőtt legnevezeteíébb és hathatófabb a' kek Liliom gyökeiének /eve , mellyet megrefzelvén
és levét kifatsa^ván , 's azután megannvi fejér 'Bort hozz* töltvén , Nád mézzel édesits
meg, es minden reggel belóle egy-egy tséízével igyék-meg ; mind a' vizelletet indittya , 's minda'^/^/wz/jposhattnedveíséget
az Alfélén kiviízi fzcp gyengén.
, V a g f ,igy ' Azon gyökérnek kífatsartt levét
három lótot, egy lót
fz ve-ele gyí tvén , igyék-bé éjomra. Vagy pedig Azon
kijatsartt lévböl négy lótot , megannyi Mézzel's kevés 'Borralófzve fózvén/igyék meg.
Igen jo a* Turbolyának kifatsartt- leve-is, abból két lotot vévén 's meg-annyi Bort hozzá
töltvén igya meg éjomra; igy tselckedgyék
egynéhány napon egymás után.
A' melly pedig mind izzafzfzon , 's mind
a' vizelletet inditsa, élly illyen itallal: Végy
fél font Guajacumot; Sarfa parii, át, Sajfafra/i,
mindeniket négy-négy lótot ; tólts reá három ejtel forrás vizet, fózzed mind addig ,
mig harmada elapad , egy mázos fazékban ;
mellyhez iJlendÓ fedót téfztás ruhával ragafz-,
megfúrván a'fedót, hogy egy vefzfzótske
belé meheífen , mellyel a' Viznek lefóvéíét
meg-mérheífcd
Azután fzörd-le a' le'jét: az
iziért, veís Malofafzólöt
's Fa-héjat belé.
Ebból mindennap hajnalban melegen igyékmeg egy-jó tséfzével; ez igen izzafzttya.
Az egyfzer megfótt egyetmáíra, tóits újoiag

A Viz.hr Ságról,
2í>
lag j. ejtel Fizet , hafoiilóképen fózd-meg.
Ezt igya fzomjúságtól akarmikor; ez, a'vizelletet igen indittya. Illyen itallal , kiváltképen ha elein élfz , e' nyavalyát épen kigyomlállya ; tsak egyéb ártalmas italokhoz
ne nvullyon a' beteg.
Ezis jó a' vizellet inditáfra : Egy hétben
kétfzer, egy egy mog oronyi tifzta ízép Ter•
fentinát vagy tsak úgy magában , vagy luxbolya vízteelolvafztvkn , vegyen-bé.
De , minthogy héjába vifzfzók-ki a' teftból
a' vizet , ha a' belsó gyenge réfzeket meg
nem erósityíik , hogy a viz ne forjon.-azért
akarmi orvoísággal éllyen , mindenkor utánna j. órával egy kevés Fa-héj vizet igyék a*
gyeng&ltt Gyomor és Máj erősítésére.
Vagy pedig: Jó erós Borban , fél font Malofa fzölőt fózz-meg mint a' pépet, tórd által
a' fzitán : aprón tórtt afzfzú Czitrom hajat ,
Fa-héjat is Sáfrányt, elegyíts közibe; ebból
vegyen-bé egy kés hegyin annyit, mennyi
egy gefztenye. Jó ezen végre a' Tájék-is :
Iíméta' Birs-alma vagy veres Rofa Liktáriom is.
Jó a' Tókon termő Béka-lentsének-is kifatsart leve , kiváltképen ha nagy hévlégben
vagyon az illyen beteg , ha Nád-mézzel vagy
Szin-mézzel ófzve főzvén ifzfza ember; mind
hivesit , mind vizelletet igen indit. Jó azon formán és végre , a' fejér Pefzertzének
( Marru num album ) és Matska-parénak (urtica mortua ) kifatsai tt leve.

Bort i vagy a'fellyebb leirt Guaj acum levét.
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Jó igen , a' Oenifla nevó főnek gjőkerét ha A' Szőlő veni két hamuvá égetvén, *s megerős Borban megfőzik , mindennap egy-egy fzitálván, tedd Cicboria, vagy Turbolya, vagy
tscfzcvci melegen megifzik ; tsak ezzel vaapró bojtorján , * agy Tál-mosó Ju, vagy Eper)
lo élés-is egyedül , fok Víz-kórságban hafcvizbe
, vagy pedig tsak atzéios Vizbt; tózdnalt
meg jól , ruhába kótvén a hamvát ; azután
Az italt a'mi illeti : Ebben , kivaltképen
azt a Lúgot aba-pofztón által ( )obb a' takaró
való nagy fzomjúság fzenvedés kívántatik ;
fzürke papiros )fzürd-meg vagv tizfzcr, minmert tsak ez fő ponttyaaz orvoslásnak; melly
den reggel melegen egy egy tséfzével ebLól
cürés , ha egyeb orvofsá.^gal nem élne-is ,
igyék a' beteg ; tsuda haíznát érzi.
tsudálatofon hafználna , noha minthogy e'
Jók egyéb füveknek-is hamvai, kiváltkéfzenvedés kínos, ritka ember veheti reá mapen a' Körős fának, Difznó bab korojának, Gegat , ki?áltképen az afzfzonyi renden. Sót
KÍfiának, Fenyő'tővifnek, 's a' t. hamva , vagy
még Vizet fem kellene az illyen beteg nek mukülön , vagy £fzve-elegyitve , és megirte
tatni. De ha nem tűrheti: igy ék. őr mén gyö- mód fzérint megíőzve , fzürve , és véle élkeres vagy Urmős bort akar közönséges akar Bá- ve.
rány-Ürömmel légyen. Vagy : Igvék atzélosJó mind a Borza-fának , 's mind a' földiborzának töve , főzzenek Vizet véle , 's azt i-

Vagy , ha nagy a' hévíége : közbe közbe igya ; igen takarittya-ki a' (enyvet nedveíségyek egy egy kevés vagy Cicboria , vagy ugeket. Avagy: A' borz*-fánakbe\sb
zőld-béirom , vagy J b-'urőm , vagy Tál mosó fi, vi- ját hántsák-le , azt főzzék meg Vizben, 's azt
zet. De a' mint mondám , tsallya inkább a
igya. .
.
ízomjúságot valamennyire lehet ; és moífa
ifmét Khava fi Ugorkának tövét (Cucuviis A
íiáiát, fzárát , torkát , mint fem igyék
fíninus
faragják tsap tormán , s tegyék-bé
Ezen nyavalyának orvoslására, igen jó Luaz Alfelébe ; tsudakepen tifztittya maga ugok-is találtattak fel a' Tudófoktól. Mert ,
tán a' vizet ki a' teílból.
minthogy a'füveknek erejek az ó favokban
Ifmét: A'földi borza gv mőlts ének á magvagyon , a'füveknek pedig favok azoknak
vét afzald meg , törd apró porrá; s egv vagy
hamvokban, mellvból a'főzés közben kiölkét fuílák nyomót igyék bé Tehén bús léiben,
vadvan és a' Víz kézzé elegyedvén a' fó , úgy
vagy egyek megbigan súlt Tyukmonyban. Vagy
ielzen a' Párlúg ; nem tsuda azért hogy ennek
Ketske-téj Savóban főzz Spikinárdot me^ eróKa a többet hafznál, mint ha tsaka'füvet főzfen , '$ azt igya.
aek-meg.
Külső-
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?
Külsőképen : Kennyék a Haíat úrőm vagy erófen , 's kófd-bé a' Talpait véle. Jó az
Kömény olajjal', vagy azzal a' Kenettel, melly- Wngventum sgiippae a' Patikában , véle kenni
nek neve a'Patikában, Ungvtntum Agrippa* a' dagatt réfzeket.
Feredót íózzenek erós timsós VUböl, s abVagy igy : Végy egy font Galamb ganéjt;
ban feredgyék.
büdös-követ, Salétromot egy-egv lótot: aprón
Ifmét; Afzjzú Ketske gané nak, Kom ény mag- tórtt és fzitáltt bál-fu magot Kapor magot és
nak , Jöld't Borza ajzfzú gyöke'rnek aprón tórtt Szék /«z;iítf£0/,mindenikból másféllotot;apru
porábol , Ros lifztböl, (annál iobb lefzfz ,ha tórt és fzitált difzno babot három lototfózdbavaft Ugorka kiíatsartt leve léfzen kózótte:) meg ezeket erófen mind ófzve bor'»aJi\ kék LiliEtzettel együtt fózz flaftromot , jó-melegen
ómnak ésföldi borza tövének ki fatsartt Itvét 'sMéruhára rakván , boritsd-bé a' haíat véle.
zet tégy azután hozzá, a mennyit akarfz; főzVagy pedig : A' közönséges Korpát fözd- zed újólag erófen mind addigmig megsürüdik
mint a'pép, mellyetruhárakenvén, jó melemegBorban, /ó-melegen rakjad ruhára, tégy
gen
a' dagatt fzárait kófd-bé \ éle.
más gyenge ruhát tellyüi reá , a'ruhátkivül
hamarjában aprón tórtt Kökény maggal hintsdHa tüzes a' Szára daganattya , és nagy a'fajbé, boritsd bc a' Hafat véle, egynéhán;, nap igy
dalma ; igy tselekedgyél: Lenlevelúfúxetvitselekedvén : a' vizelletet igen indittya.
rágoflól( Linaria) és beléndfi*vet, mindeniket
egy marokkal vévén, fózd-meg erófen borban
Ha a' Széltól vagyon a* dagadás : jó ben
mig
elapad, azután erófen fatsard ki a' levéts
az a'flaftrom , mellyet Emp'.ajhum de Baccis
ahoz tégy egy lót ökör fark virág olajat, vagy
lanri hinak a' Patikában. Vagy pedig , kéízits illyen formán flaftromot : Ketske ganéjt, annyi Lm mag olajat, akar Kendermag olajat,
Tehén gané t , tórtt rBúdós követ , Rút a oaat , ifmét egy Tyukmony fzékit és egy-kevés Viavagy az helyén J' tz olajat, aprón tórtt *Bdi- fzat ', olvafzfzad-ófzve, hogy légyen lágy Kenet belóle , 's azzal kennyed.
fit magot \ Babirt) fózz óízve fljftromnak jómelegen ruhára rakván , boritsd-bé véle a'
Ha a'Szemérem teftefeNfuvódik : Szék-fúHalát.
vet, Somkórolevelet virágoflof
Kömény és KaVagy igy t Mind Hafat , Lábát a' hol dapor virágot, Aia'oránnát, veres Rosát, fejér
gatt , kend-meg Lb fzöl-ö vizével, va, y pe- Málva gyökeret fózz meg eróíen borban ; azdig Nyárban annak kifatsartt levével, 's rakdután levét leízárvén és jói kifatsarván, megbé fellyűl földi borza ievélle!. Ifmét : A' Rettör tt afzfzúganéjjal, és megtórtt iser-fabajket refzeld-meg , Vére hulló fúvel tórd-ófzve jal főzd ófzve újólag, ruhát belé mártván és
eró-
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kifatsarván 5 jó-melegen boritsd-bé véle , Jas , vagy feprós lévén , benne megakad és
IT ihelyt me, híd , újítván; úgy párollyad.
rei ed, melly miá felfúvódik és dagad , néha
A' Széltói felfuvodott fényes hafat, igyor- , fáidalommai , néha annéiköl ; és az illyen
vofold : * gy Tehénnek egyízeri
apróndagadás , kiváltképen ha a' hofzfzas Hidegtórtt afzlzú Rutái és Kcméni magot , gy ennek lelésben megvefzett vértói eíik , igen fokávize/letivel, Sóval, búdós kő otl, alét rominaiig eltart.
a' tftznél keverd ófzve eróíen , melegen ruEnnek kűlsó okai , mind azok lehetnek ,
hárakenvén , boritsd-bé a' halát egéfzen vé- melíyek a Máj fzoruíásának , kiváltképen pele. A'vzárainak-is jó ez*
dig a Mézes étel , Tejes és Etzetes le .haMinthogy az illyen beteget a' fzomjufág i- marébb felfújja a' Lépet, hz a' bal Oidalnak
gen fzokta kínozni ; annak óltáfára femmi feízitéfével , futásban va y lovaglásban vanints jobb az úrőm sónál. abból ót árpa-fzem ló nyilallásával , s^t ugyan kézzé is tapaíznyomót vegyen-bé úrőm vagy Páp*-fü vizbe,talható megdagad áfával , maga kimutattya
Vagy főtt vizbe gvakorta.
magát : mind ezekkel egyótt jár az abrázat:
IV. R E S 2 ,
nak-is megvefzéfe , farguláfa
A Lép-dagadásról és fájásról.
ORVOSSÁGS'1: Ennek orvoslása hamar
F é f z ' ^ Lép dagadás és f-jás , fem okára nem fzokott lenni ; hanem ezt tsak laífmkei.
fem gyogyitáfára nézve , nem fokát laífan kell orvosolni- A .kitói kitelik , igen
kúlómbóz a' Máj dagadálátol : azért , vala- ditséretefek , Pihílee de Amm^niaco , a Patimit fellyebb ezen Kónyvnek I. Réfzében Ír- kában ; vegyen egv vagy két lótot, és mintam , mind ide fzabhatni. Azonban bizo- den héten kétfzer eftve lefektekor ótót ótót
nyos , hogy a* lép gyakrabban dagad-meg , üyellyen-el belóle.
mint a' Máj; leggyakrabban pedig nem anVagy: EllyenazI Réízben ditsértt Purgányira magában a' Lécben vagyon a dagadás , foknak valamellyikével; és a' mint mondám ,
hanem a' Lép kó ról meggyólekezett Széltól, mind azokkal az orvosláfokkal , mellyekec
melly ott feltollya magát ,és úgy látfzik, mint- a' Máj megdugúláíaban ditsértem. Itala léha a' Lép dagatt vólna meg.
gven atzélos Bor ; vagy favanyú t-'iz , a' hol
OKAl: Minthogy pedig a' Lép puha réfz kaphatni, htelében gyakorta éllyen Lczetés fok apró hojagotskákbólfzerkefztetett ófz- tel, Mézzel és Viz^el együtt kéfzittetett Eve , azonban az egéfz vérnek rajta által kell czetes Czibrévif melly ben Sállyát, Tárkonyt
feöródni jtnegefik az , hogy a' vér sűrű , nyá- fózzenek-meg erófen, hogy hathatósb ereje
las ,
P
légyen
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légyen ; ezzel , Oximel gyanánt élhet..
Vagy igy • Egy-falka Szarvas-nyelvűfüvet
Igen jó a Matskaparé is ^ Lamium , UrticA égefs hamuvá, e hamubólPáfajűvizzelagy
moit*aJ& nyavalyában, akar éteiól gyakorhóm , vagy ugyan Szarvas-nyelvi', jű , vagy
ta egye , akar Borban fÖzze's igya, akar meg- Tamarifcus vizzel tsinálly Pár lúgot. lzőrd-álaízalván megtörje és borban igya-bé. Jó a' tal fzúrke papirofon , 's abból egy tséfzével
Kapornával való élés-is.
vévén, erefzíz Oximelt vagy tsak tzetes éMinden italában elegyítsen egv-kevés Ozet belé , 's igya meg éjomra; igy tselekedvén egy vagy két hétig, vefzi hufznát.
ximelt ; ez igen elfúrja magát a' bédugúltt
Lépen. Annál jobb , ha a'főtt vizet BorrúVagy: A' szarvas nyelvi' jűvet megalzalván
éval, Szarvas-nyelvű fűvel és Tamarifcus fa és porrá törvén , abból a' porbol gyakorta iéjjal főzi, 's Oximelt erefzt belé.
gyék-meg űróm vizben éiomra.
Külsőképen : Fa-olajban és Ökör fzára vePatikabéli orvofságok kózótt, iigen hathatofok e nyavalyában : Tartarus Vitriolatus , lejében a megrelzeltt jőidi Tököt rántsd meg ,
Sal Famarifci ; űröm vagy Papa fű vizben egy-'s melegen ruhára kenvén , kőfd-bé a' Lépit
véle.
egy futták nyomót 's többet is bévenni belólók , vagy kólón, vagy egyatt.
Vagy : A' jó favanyú Kováfzt Fa-olajos TorIfmét: Spiritus Vitrioli Tar tarifatus , egy*lan tőzd-meg erőien , mint a' pépet, melenéhány tseppet Papa-fU vagy üröm vizben gen ruhára kenvén , kófd bé véle. Jó igen
a' Patikában az a' fkftrom , mellynek neve ,
megiván. Ifmét: A' kie'nyaval ára hajlandó , tsináltaífon Tamarifcus fából abrontsos Emplaflrum de Cicuta.
edényt, 's abból igyék.
Vagy igy : Végy nyers büdös Burkot, vagy
Vagy igv : Nyoltz ejtel Bort tólts egy mány.rs labák levelet, V3gy mindeni et egyútt,
zos edénybe , vefs belé aprón vagdaltt Kótőrd-meg erófen , jó Fa olajos rBo\ban íózdró s-f a baj at fél fontot vagy valamivel többet, meg , 's melegen ruhára kenvén , kőfd-bé
a' Lépit véle. Vagy , főzzed mind addig ,
mind addi* főzd mig egy ejtel marad belóle,
míg a' Bora elapad ; a' többit kifatsarván ,
azt fzórd-le, ofzfzad nyóltz réfzre, 's nyóltz
kennyed véle a' Lépit. Jó azon haízonra ,
napokon éjomra idd-meg melegen ; nagy erejét fogod tapafztalni
a Kapoma olaj-is. jó a' Fa olaj ai pép módra
erőien őfzve-tőrtt fejér Liliom gyökér-is , ha
Ez is igen jó : Szüretkor , Borragóval, Szarvas-nyelvű fűvel, Tamarifcus héjjal, Pápa-fű- véle békőtik.
vel tsináliyon egy általag Bort , 's igya gyaV á g y i g / : Ruta , Liliom és Kapoma olajat,
korta.
Vagy
P 2
•£>*/*'

22$
V. K ő N Y V.
Difznóbájat kevés F/tf/iű/öfzve-olvafztván;
és szarvas nyelvit f vet , km ós-fa héj ját megafzalván, törvén, és kózibe-elegyitvén , kennyed a' Lépi táját véle. jó az implaflrum de
MeliUtois ezen hafzonra. llmét, az a' Kenet,
mellyneK neve a Patikában , Ungventum Martiatum.
Ezis igen hathatos: Végy egvfont&ey*fi Uoorkút ,va y magát vagv tövét fe ér A álva és Vto a le elet egy egy jó marokkal, fözdmeg Fa-ola,os to\ban erófen mindaddig, mig
clroshadnak , azután fzitán tórd-áital ; Á'/Jporna , vagy fejér Liliom olajal., és egy kevés Eczettel újólag fózd-őfzve, melegen ruhára kenvén, kőfseda'Lépit véle.
V. K. E S Z.

A Hypochondríaca Melancboliáről.
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mor alatt embert által-óvedzó fajdaimatnem- t
zik. Az illyen állapatban , a Máj-is megdugúl , melly miá meghevfil: innen a fok
fzél , Hafnak feízúléfe s korgáfa : onnan alább hatván, a Lépnek-is felfuvódáfa: mellyekból a' fok rothatt gözólgéíek fel-felé menvén , az Agyvelót-is elhattyák , megzavarják > és a' fok héjába-való pbantafiáknak okai t z neme a' Hypocbondriax Melancholiának kiváltképena'mértekletlen életö embereken efik meg. 2. Vagy un e'nyavalya magától a' fekete íártól a' lárga epe far a'teítbeii
elbó', ólvén , óízve sölvén , és megfeketedvén : mellyel ofztán kiváltképen a Lép telik és reked meg , és e' megmondott háborúkat ízerzi \ az Agyvelót-is pedig gózólgéfivel eltóltv én , fzomorú félelmes gondolkoÁ y Hypochondriacd Melancholiárol.
Fé;Z'\^ nyavalya Me/ancholhíx\d\s hivattatik, záfokat hoz emberre.
kei.
nem mintha tsak fekete fartól volJELEI:
jelei e' nyavalyának , főképen
na mindenkor; mert néha egy eb nyálas nedezek: fokát pöknek, de vé ony nyálat:töbvefségeknek böíégétól is mcgefik : hanem
bet ehetnek , mint fem a' Gyonmr véle birazért, ho y mindenkora Lépnek vefzetséna j a' honnan , kiváltképen bó vatsora ugével vagyon. Hypocbondriánab pedig azért,
tán , nyughatatlan é tlzakájok , mindaddig,
mert ebben a'terhes fájdalom a' Gyomor amig a' Gyomorban az eméfztés vtgbe melatt mintegy ugyan által óvedzi az embert ,
het, Eméfztés , okádás , bófógés , ízéi memintha valami kó fekönnék ott.
nés után nagy kónnyebséget véfznek
FeOKAI: Meg-efik azért e'nyavalya: i.Milelmefek az iilvenek, fzomoruak , gyanakokor a' Gyomor hideg lévén , fok nyálas és
dók , gondolkodók, minden érzékenylégek
enyves nedvefséget gyójt magába , mellyek
kéfedelmes,álmok háborgó. E' nyavalyában,
a' Bélek között való fodor-Hájat-is elárafztnéha kóvetkezik nagy Szö-dobog^s , fzorwván , abban me 0 dugúlnak ; és ezt a' Gyolás ; végre teílek tsak magában elfzárad, s
mor
tóbó afféle.
P*
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V. K Ö N Y V .
JELENTÉSEI: E' nyavalya" ugyan nem
halálos i de terhes és hofzfzas fzokott lenni : mind azért, hogy a^ mat ria is, a' melly.
tói vagyon , nehezen enged : mind , hogy
az illyen nyavalyában fetrengók tóbbire fzófogadatlanok, és a hofzfzas orvosláft telnem
vehetik.
ORVOSSÁGÁT. Itta'vefzett nedvefségeknek a' teftból kitakaritáíára , a" fellyebb valóI. Rélzben ditsértt Purgatiok haíznoíok ; kiváitképen purgái6 íatskóval való hofzfzas éJés , annál inkább ha tolta Sennéből, Rbabarbamnbó., 's sjgarkumból 3 annak rendi fzerint
kéízittetik.
Közbe-kózbe pedig, a* megfeneklett matériát gyengén áztatni kell; mert itt hirtelen
és eróvel femmit nem vehetni , ama mondás
fzerint : Cedit Melancbolicus morbus , cedentibus Medicis. Azért , igv tselekedgyél:
Kéfzitett Bor követ ( Cremor Tartari) egy
fufták nvomót , tiz tsepp Búdős-kő olajjal elegvits óízve, azután tóltsed egy kevés óz//va lév kózzé , s idd-meg éjomra , minden
héten háromfzor igi' é.'vén véle; kózbe pedig , gyenge Laxativummú élly, melly nap
ezzel nem élíz.
Jó gyenge Laxativum ez: Három vagy négy
fufták nyomó fólia Sennét, egykevés/f^wív/y
vagy Anis magot, egy kevés Cremor Tartarit,
vagy tsak 'Bor-követ áztafs meg egvtséízc Citboria vizben, vagy Rófa vizben, vagy tsak tifzta
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ta forrás Vizben. Ázzanak egy éjjel, reggel
forrald-fel egy-kevéfsé,azután ruha által fzúrd
és fatsard-ki: olvafzf/.-el benne három fufták
nyomó Mannát, vagy Rofafirupot, vagy tsak
Nád mézet \ s idd-meg éjomra. ^
^
Tifztúlván a' Laxativum áltál , mindjárt
másnap vágjanak Eret rajta a' bal Karján; mivel e nyavalya , tóbbire a Lépnek v eizettségétól fögg. Minthogy pedig e' nyavalyában
rend-fzérint hamar fzorul a' Has ; éllyen ollyan le*et eledelekkel, mellyeUben légyen Bor
kő ; mert ez fzép gyengén minden eró nelkól lágyít. Ekképen , tehetfz Bor-kővetKorp^czibrébe , vagy Kápofaa lévbe , vagy Egrefes Tyuk-fvagy 1 eb én-bús lé. be \ 's ezekkel élhetfz annak mod.;ya fzerint
Azonban: Kózbekózbe, v a g y a'fellyebb
leirt purgáló fatskót, vagy a' Fólia Sennés és
Mannás iialt eló vehetni.
igen ditséri Galenus e'nyavalyában a' Feredót°, kiváltképen ha hivefitőfúvekből'úV
Fózzenek azért Sósával , fejér Má'vával, Fhz-agrrailevelejlől, Salátával, óízve-vagdaltt^Vxnotókkelvzzv Vizi-tókkelFeredbt: annál jobb,
ha bóvón Árpát és Almát megvagdalván ,belé fózfz : tsak Árpával és Mmával 's lökkel
fózve-is , igen hafznos. E' Feredóben pedig egynéhány napokon feredgyék ; ugyanazon Feredót* melegíthetni mindenkor. E
feredéfnek haíznát ha érzi , gyakran kell véle élni; minekelótte pedigember beléúlne,
P 4
ig^
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V. K Ő N Y V.
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A Hypochondriaca Melan eb olt ár ól
2??
igen jó , ha vagy Szeretsen-dió olajjal, vagy lyekból egy~holnapban kétfzer , vagy minLaurus olajjal, vagy hóm olajjal, megkenik
den héten egvfzer, vagy ugyan minden hara Gyomrác: mikor kifzáil pedig belóle, vagy
mad
naponként eítve Íefektekor vegyen bé.
Kofa kenettel, vagy Rofa-etzetes ta-olajjalkenLegjobb
e hafzonra , mellyeket a Patikában
nyék-meg jobb íeJól a' Mája táját.
Jiinak , Fiiul* Tartareee Quercetani, mellyekAáinekutánna pedig igy fok napokig élne a'
ból két poltura nyomó elég egyfzeri bévéferedéífel : végre , igen hafznos volna , ha
telre.
az Alléién való Sölyós erek ( Hamorrboides )
Igen hafznos e' nyavalyában a Kriftély-is ,
folyni kezdenének ; mellyet ha a' terméfzec
ha fzintén a' Bélek meg nem fzorultak , alávéghez nem vinne , meílerséggel kell végfelé ízi váró. tatván és fzitatván az Agyvelóc
hez vinni, a' fzerint, a'mint a IV. Könyvsóró gőzzel , mint valami kőddel , eltóltó
nek VII Réfzében a' SőJy kifokafztáíanak
nedvefségeket, melly sótétgóz, oka e'nyamodgyát leirtam. Vagy pedig : Azon erevalyában a lok Melancboliai pbantafíáknak
ket ízitafsák Nadállyal ( minthogy ez könJó igen e" nyavalyában , a' vizek kőzzól ,
nyebb is,)a' fzerint , a' mint azon Réízben
a'
Borrago viz , löldi-fvfl viz( iumaria,) rileirtam.
cboria vz , léli Saláta viz ( Endivia. ) líHa pedig a' Sőly ereken vért nem vehetni;
mét : Endhiával és Cieboria gyökérrel, Salávagy a' beteg aztfajnálná : A'Lábán vagya'
ta formán , Fa -olajjal saló élés jó Nád-mébokánál , vagy a' lába fején a' hűvelykénd
zefen.
vágjanak Eret, annak a súrö íeprós vérnek
Hogy pedig az ereje ne fodgyon : Kózbekitifztuláíára.
kózbe éllyen illyen Liktáriammal, mellynek
Vagy pedig.- A'bal Szárán, az illyen nyanegyed réfze légyen Mkermes, harmad réfze
valyában való ember , vifellyen (auteriumot
pedig Borrago virágból vagy Rosábó -való Conegéfzéletében,e' nyavalyát fzerzó rofzfz nedferva ; keverjék jól ófzve , 's egy-egv movefségeknek fzóntelen fogyatására.
gyoronyit néha-néha akar éjomra , akar idő
Minthogy pedig e nyavalya, többire hofzközben vegyen bé belóle. Vagy tsak magát
fzas fzokott lenni, és egyfzeri Furgátiósal
az idlkermejl-is béveheti ; vagy pedig abból
való tifztulás után , hamar ifmét meggyűl a'
egy mogyoronyit Gyöngyvirág vizben elolfokfeprós nedvefség: azért, fzókség hogy
vaíztván, igyék-meg. Hafonló formán és hae' nyavalyában fetrengő ember mindenkor
fzonnal élhetni a' Hyacintina Confeftióval-is.
tartson maga kóról valami jó T//e/ikat; melVagy pedig: ót árpa-fzem nyomó sl?nbrát,
lyekp S
. e g y
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egy kzYan jó Borban vegyen bé; a'Szivéc ha- Mm só, úrőm Vizben legjobb.
talmafon eróíiti Vagy, jó tele üezoárt ót vagy
Közönséges itala légyen a' 7si ke-rófa tőréhat árpa-ízem nyomót azon módon.
relfőtt Viz : vagy, a' Patikában való Lignum
A' Téj favojávat való-élés is igen hafznos Nep h ritirum in a 1 , mellyel is főzzenek l izet,
e'nyavalyában , kiváltképen ! avaízízal, ha
mind addig, mig a' Viz mintegy megkékúl,
két vagy három hétig véle él ember. Vagy
's azt igya. Ide tartoznak külsőképen, minigy tselekedgyél : Végy Ketskefavót ót fon- den ezen Kónvvben , fellyebb-való Réfzektot . c zitrom levet és meg-reízeltt Muskotály ben leirt ílaílromok éskene uk.
alma kiiatsartt levét mindeniket fél fontot ,
Kéfzithetni más formán-is jött Vizet , KőRofa vagy Fiola ftrupot, vagy ezek helyén ménj gyökérrel, 7amarifcus béjával, Földi fifNád mézet két vagy három lótot , két Tyúk- tel, Szarvas-nyelvit fúvei, tdes-győkénel, Mamony fejérit belé erefztvén , fodró fival eró- lofa fzőlövel vagy afzjzú Szilvával, annak modfen köpüli ék ófzve ; azután forrald-fel, és
gya fzerint.
ízépen fzörd-meg : reggel re:;gel egy egy jó
Hafznál itt az úr mos , Sállyás , F-árány úrtséízével vagy pohárral igyek-meg belőle.
mősUor-is ; mindazáltal erós Borral ne éllyen.
Vagy pedig ; Ketske Téjbe veífen Nád mézet, E'nyavalyában a' hofzfzas álom halznos: e'
's azt igya : annál jobb a Saccharttm Rofátum t végre, éllyen néha Mákfiruppal, vagy i'tj
ha azt vét belé.
Terjékkel, vagy mezei Mák vizzel.- Etele könMind ezeken kívül : Minden atzélositalok
nyű eméfztó légyen; leveífei inkább , mint
hafznofok e' nyavalyában , a mint ezen V.
ízárazzal; főttel inkább , mint-fem sülttel,
Könyvnek I. Réfzében me: .irtam. Iímét: uéllyen. Oltalmazza igen magát,hogy Béleinek
gyan ezen Könyvnek IV. K éfzében leirt mind
femmi fzoruláfa ne légyen; mert e nyavalyákíilsó 's mind belső orvofságokban a* fzorulás , minden orvosláínak efzét
vefzti. Tejes , Eczetcs , Mézes , VajbanIgen ditséretes ' noha nehezetske izu ) a'
rántott eledel, mind ártalmas.
Patikában , Vitriolum Mártis; mellyból 12.
if. vagy 20. árpa fzem nyomót vegyen-bé ,
A' Scorbutus nevű nyavalyában , ( mellyTáp a fű , Cicboria , v a g y tsak Árpával főtt
nek-is eredeti azon , melly e' Hypocbondriaegy vagy két kalán Vízben éjomra. Jó a' Sal
<v/nak j de nagyobb vefzettségévela'vérnek,
lartari, hafonlóképenkét poltura nyomót éés iny , fzáj, 's fo^ok megvefzéfével , tsonjomra bévévén. Iímét : A' lamarifcus és utok 's izek fajdalmával, és nagy lankattság*
róm vagy Pápa fú java , azon modon. Az
gal mutattya-ki magát:J azon orvosláínak
úrőm
> mód-

módgya tartafsék. De e nyavalya ~"a' Ten :
ger mellyéki Lakofokat veíztegeti inkább,
nálunk pedig ritka.
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fzik; és igy , e'kinokat fzerzik. Noha néha ezen réfzekben megtoiyúlván és fzorúl.
ván vagy a' fúró phlegm, vagy valami aluttVI. R E S Z
vér, e z e n fa.dalom megléfzen ; de ez okokA* Vefe fájásról cs Arénáról kozon- tól a' fajdalom nem olly éles és metlzó /hanem inkább terhes és felzicó. Az emiitett
sége/en.
kóvetskéknek
pedig terméfére ; okot ád legFéfz.fc Vefe fájás , nem mindenkor tsak a*
inkább
a'
beisó
melegség, az miáválván kókei.
Veíekb en , hanem a* vizelletnck
vé
a
nedvefség
; a' honnan , a kik terméMtain , vagy a'Hójagra menó tsatornáin-is
fzetek lzeri.itkönnyen eméiztókés hig hafúérzik. F/ fajdalomnak fok okai lehetnek ^ de
ak ,ritkán eineke nyavalyába . Néhae'nyakiváltképen és gyakrabban , a fövény forma
valya ugyan fajra vonízon, és az ollyanokne
vagy annál nagyobb már kóvé váltt fok formájú és nagyfágú matéria , mellyet kózón- hezen épülnek egéfzen ki belóle.
ségefen a' Magyarok Arénának hinak, a'DeáJELEI: E' nyavalya maga kimutattya makok pedig Ca/cu»/nak.
gát , gyakrabban fövenynek vagy kóvetskéknek a' vizellettel egyött kijö véfével AzonKULOMBSÉCJEl: Ha a'Vefékhen vagyon
ban : a' melly felöl a' Vefe-fáj , embernek a'
a fájdalom; az tsak a Vefe tá án hátúi a'
felöl való ina, (zára megízokott fibbadni. EHát geréntzinél gyötör : ha pedig a' vizellet
*zen kivul : az illyen beteg nem kivánnya az
tsatornái' an vagyon; a' f /dalom hofzlzára aételt , Gyomra émelyeg, górbedez , 's több
lá felé lövellik. A' Kólvika faidalmától ebafféle. Néha vér vizelléffel mutattva ki maben ifmértetik-meg , hogy a' Kolyikában a'
gát; rend-fzerint pedig a' vizellet tifzta e' nyafajdalom az egéfz Hafat többire el/árja , és
valyában.
bal felöl az Ágyékban végezódika kinos fájdalom : a'Veié-fájásban pedig egy helyben
•Ha pedig a* kó a' Hójagba lement a' VeféVagyon a' fa dalom , a' mint mondám.
ból , vagy pedig ugyan tsak a Hójagban terOKAÍ:
E' nyavalyának kinos fajdalmait
mett meg: akkor a fajdalom inkább az Afzerzik , azokat az érzékeny réfzeket érdekgyékban vagyon , 's nyilallik Ágyéka: a' viló vagy éles fövények , vagy pedig darabos
zellet megfogódik , igen nagy erőltetése ukövek mellyek vagy a* Vefében fzorulván,
tán-istsak tsepereg; de rendefen a' viz nem
1
azt rágják; vagy pedig a' Veféból alá-fe!é menmehet.
vén 3 a' vizelletnek hártyás tsatornáját metJELENTESE1: jó jel az Arénában : hael*
góbén
fzik ;
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s6b en tifzta cs vékony lévéna* vizellet , az* IsTlágyitó flajiromoxájok { Caiaplafmák. _) A
után Vaílagodik , lörödik , és ha fövenyes
vizellet útait igy lkéízitvén , úg> kell oizmateria izáli a vizelló edénynek fenekére ; tán kő rontó 's morfaló , és azt ki is özóormert ennek fórűdéfe , a1 nyavalya okának ta- vofságokkal élnünk , nem elébb. Gyomrát
karodáfanak jele* Egyéb-aránt ez igenkinos pedig mind ezek mellett erősítgetni keh ilnyavalya , úgymint melly miá a' Vefe kifebe- lendő efzkózókkel : minemű * Szeretsen-d;o
fedik és rothad: annakfelette rettenetes táj- olaj, Ménta és hőm ola; , 's a' tóbbi ; meldalommal, alatlansággal , erő-fzakadáífal és lyeket az ó helyénleirtam. A nagy hév légforrózálokkal vefztegeti a' beteget.
ben , Rófa vagy Viola olajat egy ke vés Etzéttel ófzve-elegyitvén , kennyék véle a' Veíék
O R V() SSACj Ah A' mi orvosiáfát illeti .-minthogy ez heves nyavalya, melly miá gyakrab- tájékát.
_
ban a'Bélek-is megfzorúlnak; igen nagykónA' vizellet útainak lágyitáfara, fejér Maha
nyebségethoz itt a Kriflély , mellyel a'fzo'gyökerét, fejér Liliom tövét, Viola levelét, egyrulás meaelózéférc-ís hafznofon élhetni min- néhány Fügét ófzve-tórvén, Somkoró {Sárkeden héten kétlzer: a Kriflély pedigtsak gyen- lep ) levelét és Szék-fu virágot , aprón tórtt és
ge légyen , úgymint Sáfrányos . éj el, Terpenizitáltt Anisés Köménymagot hozzá t é v é n ,
tinával, Tyukmony fzékii el, -egy kevés Szék- fózd-meg erófen Ta-olajos Vizben mint a' péfú-olajjal , vagy fejér Liliom olajai, vagy Ru- pet , kend ruhára , és kófd-bé melegen az
ta-olalal 3 vagy mindenikkel , annak módja Agyékát s két Veféje táját véle ; igen fzéfzerint, kéfzúltt.
pen lágyít.
Ha nagy a' hévség , és a' mellett a' beteg
Azután •: Veféje és Szemérme tajat kendis véres terméfzetú lejend : a' jobb Kar.án
megjól Skorpio olajjal: annál jobb , ha új Vavágjanak Eret , a' fzerint , a' mint az erő en- jatT Tyúk-háj fix t , fejér Liliom olajat, Mongedi, botsátvána' vért; mind hivesit,mind
dola olajat elegyitefz hozzá , 's úgy kenedálmot hoz,'s mind a' lájdalmat enyhiti.
mcg.
Azonban : fájdalom enyhitó orvofságokVagy : A' Vereshagymát refzeld-meg, Skorkal kell élni , mind kölsó 's mind belsőképió olajban , vagy fejér Liliom o'ajb n , vagy
pen. Azután ollyanokka! , mellyek a' vizelDifznó-há] firban , vagy tsak Vajban , vagy
letnek útait lágyítsák és tágítsák ; és ha vaFa-olajban , vagy mind ezekben , fózd-meg
lami enyves nedvefség béfogná az utat, azt
ferpenyóben ; mellyet melegen ruhára kenfeláztaísák : illyeneka' j eredők, kövér levefek. vén , kófd-bé a' megmondott reízeket véle11 í*
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V. K Ő N V V.
A Vefe fájásról és Arénáról közön St'gefen- 241
I)e minthogy e' nyavalya , eredetire néz- lágyitáfras mind a' tájdalom enyhitéfére-, há
ve is a íbk hitván nedvefségektól vagyon ,
mindennap ke'tfzer egy-egy kalánnal vagy man.e ivek , a nyavalyaembertelérvén , és a' I gában vagy meleg Borban megifzol belóle.
telt yengólvén, ann .l inkább elbó\ólnek :
Annál hathatoíabb , ha feie édes, fele keferü
fzókseg^ hogv kózbe kózbegyenge LaxatiMondola olaj léfzen; tsaknögy légyen új, nem
trtfijimal ell en , mellynek formáit megláthatrégi avas.
ni e' munkában fzéllyel. arra reá vigyázván,
Ha mind ezek fem fzóntetikfejér Áfáivá"
hogv az illyen Laxativummü akkor éllyen ,
•ból gyökere/lói, Tsengő kór óból, Sciukóróból ^
mikor a fajdalom valamennyire fzőnik ; eelvagdaltt difznó•Tőkből
főzzenek Feredót \
gyebaránt hafzontalan , sót ártalmas.
mellybe mindennap öllyón kétfzer , háromAzon közben mind élhet aprónként belfzor-is. Ha a' Feredő mindazáltal erótíenitesökepen-is ollyakkal, mellyek a' vizellet |úné : félben kell hagyni, legalább fokáig nem
tait lágyítsák .* illyen a Patikában , Sirupus kell benne ülni.
ae Altbea F. ha gyakran egy kalánbóinvalogatJó a* fá.dalom enyhitéfére, Fp'erjvixzel Mák
tya ember. Vagy az helyén: ásafs f ejér Múl- firupot felereízteni julep tormán , egynéhány
va gyökeret, megmofván törd met: ,íózd-meg tsepp fpirhus Salisfyl megfavanyitni , *s úgy
Vizben ki nyer baj alatt hogy a' leve férótske lé-'édes tsipósón innya.
gyen , megfzúrvén olvaízfz elfél-annutnyo£' módok fzerint kell a' fáj dal mit e' nyamó Nád mézet benne , 's azt nyalogaífad ka- Valvának enyhíteni. De ha ugyan ezekkei
lánból gyakorta.
fem ízónik ; jele j hogy nagy a' kó , melly
itala légyen, Bagoly korsóval, fejér A'álva a' Veiét és Vizellet útait el-fogta és fefziti
gyökérrel, Árpával, 's kevés Edes gyökérrel azért , ollyan orvOfságokra keli lépni , mel.
főtt
: annál jobb , ha egy-kevés Fa-ééijat lyek azt a' kóvet ronthaísák , morfálhafsák,
vetfz belé. Jó a' Mondola /f-is , ha Tutbo* olvafzthafsák i a'kóvetkezendó módok íze.
ly* vagy Fperi vizze\ felerefzted , 's gyakran tinr.
ífzod. Vondola helyén , megtifztitott MoAzért : Viola /,truppal, és Kő-r ontó fú ( Sagyoro
is kéfzithetni. A'ki azután nem
xifraga^vizzelyVzvy az helyén Fetrefelyem vizjárhat : tórjón egy-falka Mogyoro b let meg , izel tsinálly julepet , egynéhány tsepp fpiru
ercfzfze-fel forrás Vízzel mint a' tejet, igya tüs Vitriolftú megfavanyitván j 's azt igyad;
gyakorta.
Vagy az helyén: Czitrow levet meg-annyi Borigen jó az új édes Mondola olaj-is , mind a*ral ófzve-elegyitvén > és Czukkor cundivú
Q
meglágyi-
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megédesítvén , igyék ernber.
aztigyad ; hathatofon hajttya a kóvet Jó
Vagy ; A' Tyukmony kuiső héját megéget- a' Mogyoro béllel és Cserefznye maggal való évén fejér porrá, és abból egy falták nyomót
lés-is , azon hafzonravévén , ígya-bé fejér Borban , gyakran élvén
lfmét ; Refzeld-meg az erós fekete retket, .
véle ; igen tilztittya a' kóves m te) iát. Vagy
tólts fejér Bort reá , fatsard-ki levét, 's iddigy : A' Tyukmony héj ját és meg-annyi Rák- meg. Jó azon végre , ha a' fái Cyprufnak
örményt tórj-óízvt apró porrá , keverd jó-féle ( Sabina ) vizét vcízed , és ifzod. Vagy:ReTcrpentinába , és formáid egy borfónyi y ilu- fzeld-meg a' Vereshagymát, levét kifatsarván,
Iákba ; minden reggel 's eftve végy-bé ótót- nádmézeld-meg , s egy-egy kalánnal igyál
ótót belóle.
belóle: jobb a'fejér ízinfi Hagyma. ItalaiéVagy igy : Fózd-meg Vízben eróíen a' Pe- gyen fpiritus Salisíal favanyitott Epeij , vagy
prefelyem gyökeret , azután veís bóvón Írós va-Turbolya , vagy Petrefelyem viz. Itt helye van,
jat belé és A'ád-mézet, fózd ófzve újólag ,
feilyebb a' 111. Réízben ditsértt Párlugokkal
fzrkjál hozzá, 's egyed gyakorta; mind a'
való éléfnek is.
Halat lágyittya , mind a' vizeilet útait tágitKfiisóképen igy íegitsed a kóves matériatva , 's mind pedig a' kóvet morfállya és kinak kitifztúláfát : Meleg kézzel k e n d mega
ha ttya.
Vefék és Szemérem táját íkoipio olajjal, toVagy igy ; A' Ketske-baknak vedd vérét , káig kenegetvén és dórgólvén a' melegen amegaluván éskeményenmegafzván , azt tórd
lá felé a'kezeddel. Ifmét: Száraz kóppólyt
porrá; e' porból eay fufták nyomót igy^kvagdalás nélkül a' Vefe tájára vetvén , vonmeg gyakran Petrefelyem vizben. Annál jobb, nyák alá gyakorta az Ágyéka felé ; fegiti a
ha elébb , minekelőtte vérét vennék , hákó kimenéfét : azután újólag kennyed $korrom vagy négy hétig azon Ketske-bakot Saxi- pio olajjal; melly hathatofabb léfzen , ha afragáwal , Eyerjlevéllel, vagy /enyó távit ágaz- prón tórtt Kórós bogárnak porát elegyíted az
va/ , vagy Petrefetyem levéllel tarttyák. Pa-olajba. Vágy igy ; Vtajz olajat, Tégla olarafzt orvofságban, leghathatofabban munkájat (Oleum Philofopborum,) Skorpio ola 'at, minlódik ezaránt azon Baknak bugya, ha mihelyt
denikből egyaránt vévén elegyitsófzve , 's
erefzti , azon melegen iízfza a' beteg. ' azzal kennyed.
Jó a' MuharCZÁS vagy Paponyás (_ Alkekengi)
Itt pedig éfzre kell venni ezek kórfil a' kő
Bor-is : a Muharcza veresgyú?/iótséttbrá-meg>
morfáló ésfizó orvoíságok kórfil: hogy, nem
tólts fejér 'Bort reá, azután ruhán kifatsarván
mindjárt hafznál egyfzeri vélek való élés; haazt
Q 2
nem

nak matéria)*

A' Pttrgauival való élés után , hafznos a'
Ja*an>u fiz iial, és eg) éb orvoíságok, mél-

lyé

a' nyálas vagy liízthez haíonló feprós
v;ateriá\. kitifztitty ák a Veíékból , és a' vizelletnek eres útaiból. Jó e'végre: vagy minden harmad napon reggel, vagy minden héten kétízer jó-féle Te petit in át egy órep mogyorónyit , vagv annyit mennyi egy gefztcnve, K-ád-méziektvzrsén

, alá nyelni; i^en

tifztittya a' Veiét. Vagy igy : 1 óltsed hév
Vafra a lerpentiná,
s az ott úgy megég
és keményfii hogy porrá tórheted : e porból egy lufták nyomót végy be Turbolya\a°y
Vet r fel] m vízben.

Jó ezen hafzonra , a* Mubarczáf vagy Pa*
ponjás Borral való élés-is Jó a' Feredó-bán^aban való J'e edezés-is : annál inkább , ha a'
Vizét-is ifzod
Jó a' Mogyóro béllel, és Mondola béllel, s 'luxbolya vizzel kéí'zített Mondola téj is italodra.

Jó a' virágzó díjznó-Bab-

'nak virágoftól 's mindeneftól vizét venni , 's
innya.
t
Ifmét: A' Tsipke-rófa gyhmSltsét magvaitol
jól kitifztitván , fózd-meg jól Boxban , nádmézeld meg, 's egyed i mind hivesit , 's
mind vizelíetet indít. Jó a' Nád-mézes Iros
vajat való élés-is reggeleken. Hafznos a'
Mogyoró bél , mind keferU 's mind édes Mon-
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nem fokáig kell continua\m , hogy laíTan-laffan adha'sák-ki erejeket : mindenkor azok
mellet kenettel és terefztéífel is , a' megirtt
módok fzerint, fegitvén.
Minekutánna pedig e' kinos nyavalyából
egyfrer felfzabadul a beteg? ne bizza el magát , mintha ujolag eló nem keró.ne } hanem , a' mint oda-ie megírtam, éilyen Purgátióval , a' fok íepr^s ned veíségeket idején kitakarít' án a tettből, ne legyen sirená*

dola bél , Taratzk és Cserefznye viagvok béli ,

ha gyakorta efzed , kiváltképen é;omra.
í en jó rend-fzerint való italára, ha Te-

tr.ondád fú gyökeret fóz meg gyenge Borban , '$

azt ifzfza. Vagy : A' tifzta forrás Vizet magában fózzék-meg , fpiritus Satisial megfavan y i t v á n , azt igya
Jó a' Ketskefavo itala-is
Tavafzfzal ; igen tifztittya a' Veféket. ^
Minthogy pedig e' nyaval a a' Veféknek
hévféeétól véfzen eredetet ; azokat kúl ókkel is kell hivesiteni: Saláta vizet, vizi-'-ók
vizet j vasy az helyén Cicboria vizet és Rofa
vizet , 's egy kevés Rófa etzetet elegyíts ófzve j ófzve turtt ruhát belé mártván , reg el
's ettve tedd a Vefékre
Vav>.y pedig : Kennyék a' Vefe táját mindennap ketfzer Rofa irrel, vagy sHma irxel ( Pomatum L^pitsanakmeg egy darab ónat, liggaísák-meg, \i'ellye
a' Velején két felól j fzép hivefen taritya.
VII. R E S Z.
A' Vizelléfnek

bontakozJjiról.

Kulómb A ' Vizellés miá is fok baioskodáíí

Cégei.

vannak gyakorta az embernek :
Q^ 5
mert

A VizeUéCnek

bontakozáfiróil

^

H7

Piritsd-meg a'tűznél a' RhabarUrumot, tórdmeg aprón , egy fufták nyomot wrtx Borban
ad^y bé innya.
.
Caffiába , vagy veres Rofa liktar tómba, vagy
Birs-alma liktáriomba elegyíts egy fufták nyomó aprón tórtt Uti-fu magot, vagy Bo'ui-Arin énre/l , vagy Pomagr áriát héjat, s azt egye-
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54*"
V. K Ö N Y V .
mert néha vére vizellik ; néha akarattya ellenis elmégyen a' vizellet ; néha pedig felakad , és igen éfzi 's rágja a' vizellet útait.
£tSZKÉJ: A Vér.vizelléft a'mi illeti: az
efik vagy Veíékben vagy a' Hojagban elágazott apró ereknek valami okon való vagy
megfzakadáfaból, vagy kirágattatáfaból. Erről fzólunk itt j mert tagadhatatlan , hogy
embernek más réfzeiróí-is fzármazhatik a'vizellet útaira a' vér , és azon kitakarodhatik:
mint az Oidal megromláfaban , efésben, 6tésben ez megefik. De ez nem ide-való.
OKAI : Megfzakafzttya az apró eret , ha
bó igen a' vér: kirágja a' íós erós nedvefség:
kiíébesiti az éles, megtolyúltt, fövenyes ,
vagy ugyan kóves matéria az Arénában.
JELENTÉSEI'. A' mi ezt illeti: Habövön gyakorta Vért vizellik ember , vefzedelmes , mert ez épen elfzárafzttya , 's azután
Viz-korságba ejti : vagy pedig a'vizelló réfzeket kirothafzttya , és fok gonofzt fzerez.
Ha a' vérnek bófégétöl eíik ez , ( melly
megtetfzik fok jelekből: J mindjárt vágjanak
Eret a' Boká,án , vagy Lába-fején : Karjait
kófsék-meg , és a' vért úgy fogjúk-el'az alfó
réfzekről: a' Lépire és Májára velsenek egy
egy öreg Kóppólyt , 's úgy fzitafsák-fel.
•ORVOSSACJAl:
Igen ditséretes e' nyavalyában , a' Juh tej ital; de ennek itala után
hamar ne alugyék, fe magát meg ne fárafzfza.
Pirítsd-

Főzzenek forrás vizben Tálmosó füvet, SxeJeri inat, Tor mentül a gyökeret , s azt igya.
Tórjék-meg aprón a' Gyantát, . mindennap
egy kés he|yre férót c y k^n veres Borban
vagy Sóska vízben igyék bé éjomra belóie^ Jo
a fpirieus Vimoliwú favanyitott jorras Viz 1m

13

Minthogy pedig a' Vér néha megalufzik a'
H o j a g b a n , melly a' terhes fefzitó
Romból megterítik: ollyankor főzzenek fe.er Maiva gyökeret, ahoz tegyenek egy-keves űzetett* Mézet , 's melegen azt igya ; az aluttvért ofzlattya , és a' vizelletén kivif/i.
Kivfii kófsék veres Borban fótt Btrs - alma
vasy Tölgyfa levéllel. Kennyék a Kenettel,
mellynek neve a; Patikában, Ungventum Co.
mitiff* , az Agyé kát.
Néha vagy a' Vefe , vagy a Hojagmegke
melly miatt genyetségeft vizellik ember- Ha
a' eenyetféea' Vefékről ió ; bővebb , s a Vi
zellettel inkább elelegyedik , es nem olly
bfidős : de a Hojag minthogy hártya , arról
kevés genyetség jő, nem is annyira eíegy^-
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dik a r VizcJlecceJ ; azonban." igenTödŐs. ' Hojag nyakát bérekefztó petsenyés hóinak
Minthogy a Ho;ag fzúntelen nedvefedik;,
megpuhúláíától , ázáfától , és erótlenittenehezen ufztúl az illyen genyetség. Minden
téfétól : mint ez gyakran megeíik az igenOrvofságok kózótt , hafználatos e" nyavalyában a lerpentmával való élés. Edes gyökeret réfzegefekben. Vagy: a'Vizelletnek nagy
élefségétól, melly érdekelvén e réízeket,intórj-meg aprón , abba keverj egy mogyorónyi.vagy tóbb Terpentinát, 's éjomra idd-mee; dittya á' Vizelletet. De gyakrabban eíik az
erótlenfégból: melly ifmét , vagy a' terméigy tselekedvén mindennap
^
fzet hidegíégétól, minta'vén emberekben;
Igen jól tifztittya e' nyavalyát a' Téj favo- vagyabó nedvefségektól,minta gyermekekjáia:való élés , a Méh-fer*, vagy ezek he-' ben , tapafztalható dolog
lycn , az. Apával, és Edes gyökérrel főtt ^iz\
A' vénekben , és rélzegeskedés miá elezeknek valamcllyikét igya fzomjúfágtól. Jó
gyengólttekben
, tóbbire gyógyúihatatlane'
a favanyú Vízzel, vagy Feredő Bányának vinyavalya.
A'
gyermekekben
, idóv el magázevei yaio gyakor élés is. Jó a' Z^nrin fantól
megfzónik.
élűm ,SaJJafrás és Sar/ap atillával való élés-is.:
Ha a tettben bóvólkódó éles é«.ó nedvefezeketa kózónféges mod fzerintr/'z^* meeségektól
vagyon : azt a teílból /qrgátlovai
fózven , iván.
kei 1 kitifztitani; azután , fzoritó és egyéb
Ezek után :. annyira tifztólván a' gyenyeebben próbáltt efzkózókkel kell élni.
Jó igen a Gyanta vagy Tömjén \ akarmel^gj(mellymegtetfzikannakkevefedéféból:)
en
gyakorta
w
Rofaliktáriommal.
Vagy
:
<v"y
^yiket;
tórdapróra, és egy íufták nyomot vagy
/ ó r , e m e S a' Tömjént, elegitse á/ex Téj be y kcveíebbet vévén beíóle , igya bé veres BorSaztigya gyakorta. Vagy :' Uti fUvizbeitüban , vagy Kökény virág vixben , vagy Sóska
f ^ P ^ M t 's azr igya. Vagy: Szedgyen
vizb?n , vagy atzélos vizben.
,
's
kökény Ja mobot., fózze-meg Méb-ferben
Kivól a* bzemérme táját , htzetben erófen
azt igya'.
' y ' ' > ^
megfótt Tser-fa tőrtt bajával vagy levelével ,
Ha nagy a' fájdalom : Igyék mezei, Mák vi+ vagy meg tórtt és Eczetben (. mint a' pép )
*fti ízépen enyhíti- Vagy: Tők.magot tifzmegfőtt Tser - makk bé lel, 's jó-melegen kóftuson és tórjón-meg bóvó n , ereízfze-fel tf*
sék-bé.
lpint a te c
^ M
' ^ > ' s a z t 'gX3 gyakran.
Ditsérik itt , ha a* Isigát mind bé'áiai egyűtt egy új parafzt tsuporban megégeted ,
Néha a'Vizellet , embernek akarattyaelporrá téfzed , és valamellyik emiitett f izbeti
lftn-i* elmégy en; melly kiváltképen eíik, a'
Hojag
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J Vizel léfn k bontakozáftról.
ayi
ay©
V. K o N r V.
vagy Borban gyakran innya adod, Hafon- fzedelmes az illyen Vizellet megíogódás :
lók épen élhetfz az /gett Mogyoró béllel, égett melly ha heted napig tart, bizonyoion megTyukmony héjjal , aprón tórtt ajzfzú apró Bojöli az embert; mert ha annyi ideig femmit
torján levelével, Tyúk zúzán ^ belsó megafzaltt nem vizellik , a Vizeilet vifzfza az erekre
és aprón tórtt hártyájával. Ditséretes azon fzállván, dagadáft, és az Agy velőnek boduformában, ha mindeneitől megégeted a' füly láíat , hofzfzas álmot, és abból halalt hoz.
vagy tövises Difznót, és porát innya adod gya- Annál inkább , ha az orrán-is érzi a Vizellet
korta.
ízagat kijóni, és a ganéjláfra való erólteteftRend-fzerint való itala légyen favanyú ve- is érzi mellette,'sazonbartfemmi nem mehet,
res'Bor , vagy Viz , melly ben hévízéit egy- vagy ha miatta tsuklik; nemigen vagyon renéhányfzor fúfsenck és oltsanak. Vagy peménfég
. ,,
, .
dig : w léglát hevits meg igen, oltsad/i/i/a
Mind hafznofok e' nyavalyaban , a melVizbe , megfzörvén azt igya fzomjuságtól.
lyeket az Altba ban eló-fzámláitunk ; mineSzoktaísák ezek meliett arra , ha gyermemű a' Terpenűnával akar étel akar ital formakek , hogy lefektekor, éjféikor, hajnalkor,
ban való élés: tenyó magos vagv tényé mag ovizelleni kénfzeritsék.
lajos ital : fpiritus Saiit\a\ favanyitott fonás
A' Vizellet felaka táfat , tsepegéfét , és a
Viz ital : Mubarczás vagy Paponyas »or ital ,
vizelló réfzeknek rágáfát a'mi nézi : ezekkilencznek vagy tiznek egy tséíze BorbanHenek okai az VI. Réfzben alkalmafint előszámvét fatsard-ki, 's idd-meg Eeyeb kólsó , belláltattak , a' mint hogy orvolságai-is majd
ső , az VI. Réfzben elófzán.láltt orovoísaazonok.
pok , kenéfek , kót^fek , ferefztéíek. _
Hafenn-akad; annak okaira kell vigyázni:
Ha a' Hóiagban való kő rekeízti mega Vivefzedclmes itt ez aránt a' Vizelletnek fokázelletet: íektefsék hanynttá , ésLábaitfelig való tartoztatáfa mint ezt néha fzégyenemelvén rázzák , hogy a Hojag fzajarol viízJetiben is olly helyen megfogja az ember.
fza-mennyen a' kő ; Ha úgy nem lehet : aNéha ez eíik a' Hojagban való kótól. Néha
hoz való tsóvel (Catbeterre\) viízfza kell taeíik ez a' Kolyikában , a1 Hojagnak fzáját
fzitani onnan ; ottan megindúl a' Vizellet.
megnyomván a' teli Bél. Néha a' pblegmás
Ha nagy rágáífal vagyon , és gyakran nagy
nedvefségtólvagygenyetségtól megrakodva
kinnal tseperegve vizellik ember : (mellyet,
a' Hójagnak ízája.
a' Vizellet útait rágó erós éles nedvelsegek,
Akármi okon légyen ; de mindenkor vefs genyetségek , néha azonoktol a Hojag
Izedel-
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V. K Ó N Y V.
A Kőfzvényről
és Scíaticárol; *s a
2 fi
(zajának kifebefedéfe , 's egyéb efféle fzerez : J a* orvoslásban akkor arra kell vigyázVIII. R E S Z.
ni , 's azt kell lelkereíni, a' mi annak köze- A Kofzvénjrol
és Sciaticaröl,
mellyet
lebb való oka.
forgó
és
ke
ejz'-tsontjádalfarsábának
,
Jó itt is a Jurgátio , kiváltképen purpá ]ó>
mának-is binak.
fatskoroi egy vagy kéc hétig innya , és gyen- Féfz-nyavalyának
féfzi e , kiváltképen >
gén a megg 6.ekezett nedveíségeket igy tifzkei.
az izeknek kózi , azok kózzé verto^atni. Jó itt azon nedvefségeket Kriftély vén bé magát a' vérból kifzakatt íós , nyálas,
által-is kevesitni , melly a* Hojag fzaján-is évó , rágó materi ' ; melly az izek mellett
tagitáft és lág 'itáft téfzen.
a hártyákat , és a tsontokat ófzve kótó fzó*
Jó itt-is minden Terpentinás, Fenyő-mmbólízós haj nevelóket (hgumenta, J és inas hűfoés Mubarczából-való fell }ebb leirtt orvoíság: kat {tendines , )keic! ves fajdalommal fefziti.
Mondola té)]els aló élés: Eper}, Turbolya, és E' rágó nedvefségek , noha mindenütt le*
Petreféljem viz.
hetnek a' teílben fzellyel ; de kiváltképen
V a g y ; Tők , Görög és Sárga Dinnye , ésa' Kéznek , Lábnak izeire , a' ' érd kalátsa
Ugorka magokat, tórj-meg eróíen: e' vizeknek alá tartanak ; néha pedig a' Tsipó vagy forvalamellyikével ereízd fél minta' tejet,fzórd- gó-tsont válutskájába ( aceta'ulum) a' Farnak
me
8 > és gyakorta igyad.
nagy húfai alá fúrja ma^át : melly tulajdonIgen jó a 'fejér Máh < gyökérrel, Edes gyö-képen Sciaticánik (Ifcbiadica)
mondatik a'
kérrel és árpával Jött forrás Fiz ital ; a' Aets •M agyaroknál.
ke-téjfavó ital : a' mezei Mák viz ital : a' Fe- Ugy kiterjed néha e* nyavalya a* teílben ,
redő-bánya viz ital. Köpölly Kofa vizbe Tyúk-hogy minden izeket elhat , Hát-geréntzit i
mony fe ént eróíen, 's idd-me* mindeneitől; Fó-koponyát, Allkaptzáját, Crtzáját, Torigen enyhíti a' rágáftól való fájdalmat. Ide
kát. A' Kéz 's Láb fejében és a' Térdben ,
tartoznak minden kenéfek, kótéfek, ferefzugyan dagadáffal , felveró fájdalommal s tütéfek, mellyek a' Vi. Réízbenleirattanak.
zefséggel adgya-ki magát; mellybe i fem alIgen jó ez : Egy nagy Teresbagyma réttyei hatik , fem ehetik ember : néha a' Hideg-is
kózzé erefzfz Mondola olajat vagy Fa.ola at, elleli miatta , és egefz tefte forrózik.
Ififd-meg farátnak alatt, azon jó-m'elegen tórdOKAI : Belsó okai e' nyavalyának : (a* mint
meg mint a' pépet, és köíd-bé a' Szemérme
mondámba' nyálas nedvefségeknek az Agykózic s táját véle.
velőben 3 Erekben , Mádban, Lepben igen
elbó-

melly bizonyos időben elő fzokott vólt ke.
r&lni , elő nem kerfil : gyakorta más veízedelmes nagy nyavalyába veti a' beteget.
ORVOSSÁGAi: E' n «valya , minthogy
hofzfzas unalmas munkát , orvosláft, és igenfzoros prébendátkiván.Már annyira ment,
hogy ug.an belé-is fzokták mindjárt hagyni
ennek orvofoltatálát a' K ófzvényefek. melly
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elbóvfiléfe ; mellyek ott tovább el nem férvén , minden-felé a' teílbe, a' holféfzket találnak magoknak , izekre, inakra, hártyákra , kiáradnak : melly kiáradás miá az illyen
réfzek eláznak , fefzólnek, 's gyengülnek ;
fót néha idővel meglörfidvén e' nyálas mate•
na mint a méfz , úgy kitollya magát , hogy
a' tag rutúl megtsomozik kivfii miatta ; sót
az izeket megtágítván , a' tsontokat-is helyekből rettenetes kínokkal kihánnya.
kólsóképen , kiváltképen az illyen nedvefségeknek elbóvfiléfét fegitik : az igen
buja élet, réfzegeskedés gyakorláíá , henye
élet: mellyek miá a' belsó réfzek , Gyomor,
Máj, Lép elhidegedvén's gyengülvén , jó
fózéít és jó vért nem tsinálnak ; hanem az
eledel bennek tsak ififtólóg, mint a' nyers fa
a' tózón , és nagyobb rélzént nyállá válik.
Néha ugyanórókfégfzerintfzálla' kófzvényes
fzólékról a fiakra,
JELENTESEI:
Tóbbire e' fájdalmak, Tavafzízal és ófzízel fordulnak elő. Ha idős korban efik emberre ; jól foha ki nem gyógyúl
belóle. Az ifjakban-is , ha már megtsomofodott: nints reménfég. A'Tsipó tsontban
való Kóízvénvben , jó jel , ha alá-felé fzáll
a' fájdalom ; de igen rofzfz , ha inai és Szárai fibbadnak , 's hamar fáznak. Akarmelly
Kóízvénvben is nagyobb fájdalom vagyon ,
ha a' Hafa kemény j könnyebb pedig , haa'
Hafa tág és megyen. Hapediga' Kólzvény ,
melly

miá , üpprofaium Medicor unt, az az , Orvofok

gyalázojának, (úgymint, mellynek femmit
nem tehetnek, ) mondatik. Mert a' ki jó
borhoz , borfos étekhez fzokott , (mint
tóbbire a Magyarok.) nem akarják megfógyatkoztatni fem torkokat , fem ínyeket :
mihelyt az oltor annyira tágúl, nehezen véfzik magokat a' Bor helyén Téj italra , fótt
Vízre ; és a' fzerfzámos Étkek helyén Vizlevefrej's egyéb effélékre. Nem gondolvánmeg ama mondáit, melly, nagy obb réfzére ,
reájokillik a' Kófzvényefekre:

Qui non vultjejunare Cbrijlo , jejunet Galeno.

Ki nem íanyargattya Chriftuscrtó magát,
Szenvedgye Gálénus fzoros Oskoláját.
Mellyre nézve, talám e' Réfz e munkából
kimaradhatottvólna; de, hogy tsorbája ezeránt-is ne légyen , jeg zek egynéhány rendeléft , mellyeket a' Kégiek-is tóbbire , 's
mind pedig a' Moltaniak feljegyzettek.
Lgy fummában azért, ennek orvosláfa ez:
hogy , a' mondott nedvefségeknek az izekre
való ízálláfat, folyáfát, minden tehetségével

itta gránát héját, afzfzú TöIgy-makkot, Hol s*
s-rménvfl megtörvén aprón , kever/ed Etzettel ófzve habartt Tyukmony fejéribe , melhbe
Tuhát mártván , kófd-bé a' megmondott réízeket véle. Vagy hirtelen : Etzetes Vizbe
márts ruhát, 's kófd-bé jó-fzorohan a' Karjait
*s Inait véle. Néha e' Nyavalyában , a' fel*
Jyöl hánytató Turgáti-ó is fokatha-znál
A' J i/rgátió\z\ való elégedendő ti fz túl ás titán , izzadás által i-s kell fogyatni a fok nedvef séget Ipenjó, a tóbbi között, és könnyen is fzerezhctóe'végre, a ' L a p u gyökere főzzék meg Torban, vagy Serben, vagy
Vízben, -s igya mele en ; mind a'vizelletet,
'smind a! verítéket igen indittya* Külsőképen: izzadhatgóz-Feredövel; vagy a'helyén,
kementzéból kifzedett Kenyeret vagy kettót
darab olly fel azon melegen , rakjad a' beteg
teíle kóról , 's takard bé jól ; hatalmafon izzafzt és hafznál.
A' nagy fájdalmakban , és hogy az izekről
elfogodgyékaz odaíietó nedvefség, jó a'7>rjékkel való élés, ha úiésnem régi a' Térjék.
Jó a' Hideg Kófzvényben , Sajfafrásfát megráípolyozni , 's annak forgátsát üvegbe rakni , és erós tgett-borttre'jL-x.b\K.\ér\ áztatni ,mig
az Egett-bor meuvereíedik , és abból éjomra
reggel 's eft\e lefektekor egy-egy kalánnalinnya ; a' vértigen tiíztittya.
Vagy igy : Föld-epét ( Centanria minor f) Kapotnjak gyükevet (farum,)
mindeniket egy. K
arán£
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vei ember fogja-el ; á' mi már oda fzállotc $
azc onnaa ofzlafsa-el; Agyvelejét, Gybmrát,
Máját, Lépit úgy erósitgeífe, hogy a' teliben
az illyen hitván nedvefség ne bó vűllyón , hanem fodgyon ; melly úgy léfzenmeg , ha a'
termcízet ollyanokkal nem terhelódik, mellyekkel ne birjon. Mind ezek mellett (mii
vei az leg'zo-ofabbO a'fájdalmat, mennyire
lehet; enyhíteni kell.
Azért , ha a' beteg ifjú-erőben és véres $
a' nyavalya is még kezdésben vagyon : vágjanak ottan Eret a' jobb Karján , ha a Kófzvény bal felól gyótri ; ha pedig a'jobb felól
való réfzében vagyon, bal felól kell vágni $
annyi vért s annyifzor botsátván , mennyi
a' nyavalya fuilyához, és a'beteg erejéhez kéi
peíl elégedendónek ítéltetik lenni.
A' Purgátio is a' nyavalya kezdetiben igen
hafznos; mivel az j az izekre és inakra menni íletó nedvefségeket a' Bélekre vifzfca-fzija*
és a' rendes úton a teftből kitakarittya.
H' nyavalyában pedig , a' Purgátio aránt |
kettót kell megtartani. Elsóben : hogy a'
Purgátio jó-erós legyen; mert a' gyenge tsak
megzavarná a' nedvefségeket , és annál na^
gyöbb kint ízerezne.
Máíodfzor ; hogy
mihelyt azt bévéfzi a beteg , a' karjait és
Czombjait fzoritsák-meg ruhával ; hogy a'
Kéz és Láb izeiben a' lós nedvefség fel ne
háborodgyon miatta , és felháborodván , anfcál nagyobb kint ne tégyen- E' végre : Párna-
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V. K ő N Y V.
A Ktfzvényrólés Sciaticárél; V d' t.
2 f*
aránt vévén, főzzék-meg tifzta Vizben, min* ruhára kennyed , 's kőfd a' faidalmas réfzt véle , gyakran újítván. Fejér Málva gyökeret is
dennap reggel éjomra melegen eg^ italt igyeJc
fózhetfz édes Tejben mint a pépet, éshaíonbelőle vagy két hétig; izzafzttya,
tilztitló formán élhetíz véle.
tya.
Mikorona' Lába nagy-ujjában érzi a'fajdalL)e minthogy kózónfégefen az illyen betemat:
a' hol fzokottkezdódni gyakrabban , Rogek e' módot nemkóvetik; hanem, mihelyt
fa
(tzetet,
Tyukmony fejérit, lágy Sót kúpölya' i\ó/zvényi fajdalmat érzik, mind.árt kenésófzve
erófen
, gyenge len tsepüt márts beié,
hez , kötéshez krpnak; mellyennek, mivel
\
kőfd-bé
véleezek után kellene kő\ etkeznitk, halznát ritVégy bon *s Etzetet mindeniket egyaránt,
kán érzik. Azért, hogy e' nyavalyában emapróra vagdaítt Je ér Málva gyökeret főzz meg
ber a' kólsó fájdalom enyhitó eízkőzőknek
benne erófen , tégy KosJiíztet hozzá , törd
hafznát érezheífe : a' fell/ebb megirtt módok
ófzve minta' pépet , 's jó melegen ruhára
fzerint , teftét elébb elkéfzitvén, úgy nyulkenvén , kőfd-bé a' fájdalmas tagot vele.
lyon a' kólső efzkózókhóz , mellyek vagv a'
A' tózes fáidalomban v igen ditséretes , ha
fajdalmat enyhítsék , vagy a' tagba lefzáilott
a' Béka lentsétSzékfúviráogalés
egy-kovés Ármatériát ofzlafsák , és lágyítván , tsoinófodpa iifzttel 1 éj ben megfőzöd , 's véle békőtód
ni ne engedgyék Mellyek , minthogy fokjó melegen.
féle Nemzetből álló Tudófok próbája és jaVagy igy ; Egynéhány Tyukmony fzékit Sávalláfa fzerint. igen fokak és íokfélék rövidefrányos
Vajban lágyan fózz-meg: (annál jobb,
den némellyeket, mellyek a' Magyar humorha Kofa olajban fózód azon formán •) és mikor
hoz közelebb efnek , eló fzámlálok , igen
fzép lágyan megfó , jó-melegen ruhára keníokakat elhagyván.
vén , békótód véle.
Igen jó fájdalom enyhitó tsak magais az
Vagy igy : Aprón tőrtt Sót és Kormot k&des Téj , ha mihelyt fejik , és még lágy-mepólly-őfzve
Tyukmonyfejérivel: mikor elsőben
leg , ruhát belé mártván , azzal raggattyák.
Mellyre nézve : fejts Juhot vagy Ketskét a' be- kezdődik a fájdalom , ruhát beié-mártván ,
kóíd-bé véle; újítván ' ha megfzárad.
teghez közel táplálhatni> hogy mihelyt kíVagy igy : Az Okórfark fúnek virágát fzeddvántatik új fejtt 7éj légyen.
ineg
bóvón , tólts-meg egy fzoros (zajú üveVagy: Edes Téjhe tégy Sáfrányt, főzz Cziget
véle
, tedd-ki Nyárban a' nap fényre , "s
pé belet benne , és vagv két Tyukmony fzékivel
egéfzen
magában
mint-egy olajjá válik; fzftrdtórd-ófzve eróíen, mint a pépet; melegen
R &
. le
ruhára
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v. K Ö N Y V .
lc más edénybe a'higgattyát, 's tedd-el:miJó a' hévfég fzitatáfa a a' Galbanetum y (nokor a izó ség hozza, gyenge ruhát belémártha
ezzel , hogy tudnám , e' nyavalyában máván , a' kinos réízt kófd-bé véle, gvakranújit án : annál jobb l e f z h a trős JLgett bort és fok nem éltek:) kennyék véle tollúval , a*
hévfégnek kifz itat áfára: iellyűl,lapoíTan fzeltt
jó j éle Páfrány t-is eie^yitefz hozzá.
őjztővé)
leijén hujjal, mellyen femmi kövér
líméi: Tavafzfzal, motsároshelyen,Beka
ne
légyen
,
kóístk-be , a' fajdalom envhité* ojáji (Sperma Bana i um J íze dgy bó v 6 n s aníére
:
minden
reggel 's eftve újitani kell e'
nak kis lumbikban'vedd vizét; mellybe,mikénéit
es
kötéit
A lágy új Sa't-is jó, kötni
kor fzókfég . gyenge ruhát mártván , takarvéle: de mihelyt megmelegfzik rajta, elkeli
jad véle : annál jobb, ha J/msót olvafztaizíz
vetni s máit reá tenni ; enyhiti a' fájdalei benne. Könnyebb igy ; Azon Béka-topífl
mat.
megízedvén,kúpűllyék-ólzve, m.trisanak beJó fajdalom enyhitó ez-is, hamarjában: Telé egy-lálka gyenge ruhát, mellyet meg ízájér
Cztpób let fÖzz-meg táfrányosTéjb<n , mint
rafztván tegyenek el hóvós helyre , akaimia
péfet,
melegen ruhára kénvén , kófd-bé
kor eló vehetni , egy darabot (mei nyi ízó.vvéie. Vagyigy: Két vagy három lyukmony
íég^ belóle metfzvén , óntózzek-meg ao/J
5
ízé
kit kíipölly-ófzve erófen erős Borral, márts
vtzzel, s kófsék-bé véle.
ruhát
brlé , és takard-bé véle. Vagy: ^.prón
^ A' MelegKóízv^nyben ez is jó: lórd meg
tórtt
Gőrőg
fejért Etzetes Rofa vízzel ke* erj ófza' Gelitet, tólts Etzetetreá, í(a.d-meg jól, ru.
ve
,
ruhát
márts
belé , s kófd-bé véle. í^éhát belé mártván , kóld bé véle.
mellyek
apró
Kutya
kÓ.ykőket raknak reá , 's
mar ha lábát,
Vagv i: y ; Gyermckdéd
azoknak
melegével
enyhítik.
Vagy ugyan BoriUábakat vagdally és tör;-ófzJó a fajdalom enyhitéfére , az ófzve fóltt
ve , fózd-meg l ízben erófen, mig elroshad;
's
melegedett
Törköly tartsa benne a'fájdalmas
fen a' Vizén Jábhogó kövérít fzedd ie egy eKezét
vagy
Lábát.
Jó a1 gyermek bugyais, ha
dénybe, t^>!ts meg annyi vagy valamivel tóbb
erós Evett bort hozzá , tégy lágy Sót-is belé ; gyakran azon-melcgen moísákve'le. sótalan
va ban á vizi / ékákát fózd meg erófen, 's aza hévféget igen fzijja ki fei'é, ha gyenge tolzal kennyed Vtífú vizbe 's meg annyi eb Szőlúval gyakran kened véle.
lő vizbe tólts egy-kevés Etzetet, veís belé e >y
Olajos és íiros eízkózókkelnem igen hafzdarab Cám/'ort, azzal kennyed
Vagyigy:
nos élni e'Kófzvényes heváltt tagoknakkóSzal.miák
fpiritufl,
etős
Egett
bort
tölts ófz e,
téfében , kenéfében; mivel annál inkább he.
vefs
Cámfort
bc\é
,'s
kennyed
véle
j
igen
hathavitik.
tó,
R. 5
Ha
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V. K Ó N Y V.
Jt Kőfzvénjrőlés
Sciáticárol\ ysa%t>^
Ha ugyan fzenvedhetetlen a' fajdalom, igy
Égett bort, ázzék vgy egy éjjel; azutántóits
tsclckedgyél : Heléadfüvet, Eb fzőlőt,
egy. íel lumbikba , és újólag jártaíd-le , mellybc
néhány Mát fej tt, (mindenik nyers légyen:) gyenge ruhát mártván , ragafzfzad gyakran
Fülljúvet, Viola levelet fózz-meg Téjben eró- véle.
fen : Len-mag lifzttel, Buza lifzttel, Szék fit " Vagy igy : Szedgy a' béjábolkimáfzot tsigát,
olajjal tórd-ólz. e erófen , mint a* pépet; ru- tégy meg-annyi Sót hozzá, s mind együtt tedd
hára ken én , kóíd bé véle. A' levével pefatskóba ; mellyeta' pintzébcnfzegre akafzfz
dig melegen , hafznofon moshatni.
fel, tégy edényt alája , és a' letsepeget te vével
Vag igy : Jóféle Sáfrányt áztaís erós Égett kennyed.
korban hogy fzép fárga légyen , vefs beié egy
Ezeken kivól, mind fajdalom enyhíteni,'a
kevés Camjort fórrald-fel , azután egy-darab mind ofzlatni ditsértetnek imezek: Eúza lifztÓpiumot olvafzfz-el benne , 'sazzal kennyed ; bői, Sóból és Lőréből (7sigerbő>\) fózz Pépet ,
igen hathatos. A' nyers labák W#-is jó , ha
kend ruhára ,'s melegen kófd bé véle.
jol me>tóród, 's véle bt'kótód.
Vagy Bab li/ztből , Borral, Égett borral,'s
Ha a' nedvefseget , melly e' kinos fajdalegy kevés Va;jalÍbzzed , és azon formában éliy
mát fzerzi , elein elakarod valamelly tagodvéle. Vagy : tőldi B orzának gyenge leveleit ránts
rol fordítani: hivesitókkel , Salátával, Endimeg Vajban , 's kóffed véle. Vagy : Refzelly
viával, kövér Ports innal, vagy Fnll-fúvelkbi.
Jőidi-tőkőt,
tólts Igélt*!ort hozzá, 's kófd-bé
heted.
véle. Jó a S'uly fú gyökér- i s (Radix Sronis,)
Vagy: Árpa-Hfztet Etzetetvizbenfózz-meg, ha meleg Telén ganéjjal erófen ófzve tóród , és
ket vagy három Tyukmony fzékit ke verj belé , véle békótód.
Safrányozd-meg , 'skófd-bé véle.
Vagy igy, melly iobb-is : Tórj apro porrá
Haa' hévfégbena' Lábod vagy Kezed erei
afzfzú veres Rósát, Máfhxot, 's egy-kevés Cárit'
megdagadtak: Aadállyal, annak modgya fzefórt ; és tifzta Buza-liji.it el e g y ü t t fózd-meg
rint, vért fzitatnibelóle, hafznos igen.
erős Borban fzfintelen kevergetvén mig péppé
Ofzlatni ha akarod a' materiát , mellva' Daválik , 's azzal kóffed.
gadó 1< ófzvényt fzerzi. Oltatlanmefzst szerEzek kózzúl , a' mellyiknek hafznát érzi ,
vnek búgjában olts meg , hadd meghiggadni ;
azt
kóveífe.
a higgattyát lefzürvén , márts gyenge ruhát
Ha
megtsomófodik : elein annak ofzuta
belé, 's raggaíd véle.
ra , igen alkalmatos az értt Sajt , mellyet réVagy ; Ayers Borza levélre 's virágára tólts
ti Sódor levével fózz péppé , meliyct ruhára
R 4
kenBgett
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V . _ K Ó N Y V.
A Kőfzvényről és Scíaticáról; %s a t.
kenvén, kóífed véle ; ízépen lágyittya V
zókkei a fájó réfzekhez nyúlni. Jó faidalom
o ízi a ttja. Jó ugyan-azon tsomókat mindenenyhitó e' nyavalyában a feredésr : ózzenek
nap 'Budős-kő olajaikenni , háromízor napjá- Feredót Földi tőkből , < őldí borza gyökérből ,
ban. Jo elein tsak a r Uummi ^mmoniacum-n
Sálijából, Kőfz-ény Júből (. Cbamapytbts, "i tehtzetbenY^yitsd-meg, i<endruhára, és kófd1
ti
jő magból , Somkor óból, Szék-Júből ; minbe véle. Vagy: az a'flaftrom , mellyet a
dennap
kétfzer-isbelé-ólhet , étel előtt ket
Pa ti k a b an t-mplaflrumDia!ulpburis hinak; elébb
órával.
mindazáltal mindenkor Jiudős-kő olajjal meg&
Korpát, Sót, Zabot, ^/^melegítsenekkenvén
óízve íerpenyóben > fatskóba rakván , ázzak
A' mi az Italt illeti ; igen jó volna a' Sarfa* dórgóllyék a fajó réfzeket, olly melepen, a
par illával, Lignum Sanóíummai , annak mod- mint elállhattva. tenyő magot is tehetni kögya ízerint, /őtt Vízzel való élés. A' 7//*/ zibe , és erüs Borban vagy 1 gett-borral gyenvaló élés is , a' kinek Gyomra fzenvedheti ,
gén megöntözhetni. Kennyék jó-melegen,
ditsérutik. Minden Tavafzíza. s őfzfzef,iflenKapor vagy Kömény olajjal, Auta olajjal, vagy
dó suqdiiovd éllyen. Eret vágafTon. GyomSzék fú vagy Liiiom olajjal. Jó a Skorpio olajrát ottan ottan 7>róf&/erősítse. A'fzegény
jal való kenés is. límét: A' Diaitbea kenet.
ember , Fok hagymának háromfokát eílve le- Jó a Mf* ö/tf/ i s
olaj , Ctyfor o/tfj, vagy
fektekoreuéfzen nyeliyen-el; magával égyótc
egyfitc , vagy kólón :
Lgett-loruis tóltfok pblegmát vifzen-ki , a' Gyomrot-is melehetni közibe. A' Szappant megfaragván , és
gen tarttya. !ó a' favanyú Vízzel való élés- erős Égett borral meglágyítván, kennyék véle.
is , annak idejében A' tagok erősítésére peSzáraz Kőppóiyt egynéhányat veíTenek a'fádig , a' Bánj af eredi. Ezekenkivöl, hogy a'
jó réízekre ; kennyék bé ofztán 7égia óla,]al %
kint keróliye , gyakran elméjében forogjon e'
's takarják'bé jól mel-g ruhákkal
negy fzó : Cib6 modtcus fibi Medieus.
Vagy igy : A' Iőldí borzának tövét és leveleit
A Scíatica (Dolor Ifcbiadicus j vagy Far és törd meg erófen, levét fatsard-ki , tólts meg
forgó tsontía ás , minthogy azon okokból véannyi Szék fú ola áthozza,, főzd ófzve jól 's
fzen eredetet , meilyekból a' Kóízvény; orazzal kennyék a' fá.dalmas réfzt: annál jobb ,
vosláfa is többire ugyan-az. Itt is halznál mind
ha egy kevés erős Etzetet erefztefz közibe ;
Jurgatio, mind Érvágás, mind izzafztás,és
's inkább béhat.
» SarfapariHávalfŐtt
Vízzel való gyakor élés, Ez is igen jó : Nyers Súlyát új hév téglán
E*ek után , úgy kell ofztán kűlsó efzkő- /
fonnyafzfz-meg, azután hintsd meggyengén
. zókkei
R S
htzet~
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JEtzettel, takard-bégvenge ruhával , 's tedd
OKM: Ennek megrekedéfének fok okai
a' betegnek fajú Tompora alá , 's úgy párol* lehetnek : néha a'vérnek nagy bófége, fúró*
lyad. Hafonlóképen tselekedhetel a' kemenfége , nyálafsága , éshidegfege : nénaannak
tzéból ki\bttmeleg Kenyérrel fzeld ketté, ón-más-felé való takarodáía ; úgymint , Orrán,
tó zd-meg jé Égett'borral, betakarván tedd a' Száján, Fólén ; néha az Alfelén való Sfilyós
jajó réfzéhez , és párollyad véle.
ereken. Néha ennek oka , az ereknek, mellyeken kifzokott takarodni , megrekedéle ,
's béfzoruláfa.
Külsó okai lehetnek: hidegen és fzélbea
való járás (kiváltképen akkor , mikor a'
rendes folyáfnak eló kellene kerólni , ) hofzfzas bufúlás , félelem ; 's a' tóbbi : mellyek
mind hűtik és íöritik a' vért , 's fogyattyák
az erót, melly a' terméfzetet a tilztuláfra fe'H J r O D 1K
KÖNKV.
gitené. lde-való , a' hidegés hidegitó ételef.kel's italokkal való élés , hofzfzas alatlanfag,
'stóbbek effélék.
Nyavalyáiról.
JELEI-,
jelei e'nyavalyának: a'Fó-fájás,
ELSŐ
RESZ.
melly
a'Szemeit-is
elfogja : Valla*kózi s DeA' Hó-fzám megrekedéséről,
reka
faj
áfa
:
egéfz
teltének nehézfége 'slanfc Hó-fzámnak megrekedéfe vagy fenn
kattsága. Az illyen beteg gondolkodó, fzotéfei.
akad áfa ha rend kivúl vagyon, íok
morú , rút fzinó , ételt nem kivan, ottan-otgonofzoknak oka : mert holott ennek mintan tsómórlik, fokát pókdós.
den holnapban az afzfzonyi nem teftéból kiJELENTÉSEI: Ebból mindenkor , ha
takarodni, az az idó eljóvén , azonoknak nagy
hofzfzas
talál lenni , egyéb nyavalyák-is kókónnyebbfégekre fzolgál ; úgy ha , az az idó
vetkezhetnek:Viz koríág,'segyéb dagadáfok,
eló kerülvén , megreked , nagy háborúkat
Fuladozás , a1 teliben fzéllyel bujdoíó Fájdalfzerez vifzontag a' teftben ; hanemha vifemak , Nehéz lehelléfek , Hurut, Fó-fzédcllósók , vagy fzoptatók : mert azokban meggés , Ájulás , 's tóbb efféle.
rekedvén , femmi bántodáfokra nintsen ;
ORVOSSA(jM: E' nyavalyának orvosláfát,
minthogy akkora' megbó v ólt vér, más hafzoaigen fzúkféges valami jó Purgátio a kezdeni,
ta forditutik a' tarraéfzetben.
akar
OKsJl:

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

akar pilul, , akar ital, akar fatskó formábarf fzerint: mell ekhez -éh fU vet, J/len -fá'at és
A Feredóból kikelvén :
legyen az. Azután az idó tájban , mikor Jtopot-is tehetni
apró
porrá
tórtt
Caftóreumot
egy lufták n o«
rend-íz érint folyni kellene , vágják-meg a'
Boka-eret, vagy a'Nagy lába ujján valót nnnd mot egy tséfze jó Ketba-kestrvén , igya jóa' két Lábán : nem kell fok vért botsátani , melegen. Een jól Icgiti, ( a' hol kitelik )
mert cz tsak arra való , hogy a' vért alá-felé a'Fa héj vizzel \aló élés-is. Vagy pedig : A*
Ccivárogni fzoktafluk az ó idejében. Pór- Babirt törjék meg, főzzék meg borban, sazt
góllyék meleg ruhákkal a' Szárait és Czomb- ig.a a' fzegény Rend gyakran.
Vagy igy."Végy egy-egy fufták nyomó Gyan} ít. Mofsákgvakran a' Lábait, Ttomborból,
Bors fiiból, Ka kuk f bői, Majoránnából, feke- tát és Fa héjat , két poltura nyomó Sáfrányt,
te Vromból főn Láb-v izzel. Feredór is főzze- tórd ófzve apró porrá ; ennek harmad réfzét
nek hafonló fú vekből, Köménnyel, Kaporral,vedd-bé -egyfzer- egy kaián meleg Bor ban: jobb
eftve bevenni. A' fzegény Rend , fózzón
Somkóróvalegyött, 's feredgyék benned A feredés után , fáftóJlyék azr a' réfzét , iiiyeri Borban Tjukmnny-pirositc-g : ő keret ( Auf ia ) bóformán: Aprón vagdal tt Fahéjat, aj z/zú fe- vón , hogy a1 Bor tifzta veres légyen, 's mejér Rósát , és Szeretsen dió virágot, A'jrbat, legen azt igya gyakran , kivált mikor a' rentgv tifzta fazékba vefs fzénre , 's mind,árr a' des idó eló-ker&l. ]ó igen a% Lavendulavirágferedés után fúftóJd véle.
is^i tórd apró porrá, keverd Mézbe, s egyed
gyakorta.
Jó a meleg terméfzecóeknek, a*
I órjék porrá a' kék Liliom gyökeret, ( Viola
Bor-kő
vei
Javanyitot
levekkel valóélés-is. ] ó ,
gyökérnek is hi ák :) tegyenek hozzá Sáfrányt,
igen
hamarjában
,
tsak
a' favanyú Ktváfz is ,
Szeretsen dió virágot\ igyék ebból a potboi ket
ha
úgy
nyerfen
fél
diónyit
megefzik benne ;
mogyorónyit reggel s eftve egy kalán meleg
Borban. Vagy igy: Aprón tórtt Fa-héjat, Sá- mert ez a vért vékonyittya és forailya, 'sa*
frányt , Szeretsen- dióvi\ ágot, azon formán me- kimenéfre kéfziti- 'Igen hafznos a' Bagoly borleg Korban igyék Vagy : A' nyers kék Liliom iö-is, ha megtóződ , és levét ifzod gyakran.
Ezekenkivól ; a vérnek me eredéfét fegigyökerét reízcld-meg, levét fatsard-ki, három
ti , a mdeg házban való lakás : ít elejtő , fzerannyi Bort hozzá töltvén és jól megfáfrányozJzámos , Sállyás, benyő magos Ftkekkelvaló éván, két-két kalánnalivyék belóle. Ezekután az italok után , mindenkor járjon, fétál- - lés : Sál yás , Rofnia-inros, vagy Ormény-győietes Bor Gyakorta járjon , teíiét ingaífa ,
lyon meleg házban , egy darabig.
ne
heverjen.
Vagy : Tsinálly Feredót, a' megmondott
, II.
mód

Ií.

R E S Z.

A' Vér- folyáfroL
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Okai.J^Fha a' fellyebb leirt nyavalyával, ellenkezó módon vag on a' dolog :
mert azon vér, felettébb foly; rendit 's idejét meg nem tartván , ottan - ottan elered,
innék o. a , gyakrabban: a' vérnek rend-kivól való hévíége , vékonyíága , és bófége:
•vagy valami okon való íelforráía } mint ez
valami nagy erőltetésben i-yakran megeíik,
úgymint az idétlen fzólésben , és nehezen
Sz&iésben«<s Néha pedig , az ér-fzakadáftól , vagy az ér.iek a' lós nedvefségektól való kirágattatáfától. Megeíik ez , a' mértékietlen buja elettöl-is , és egyéb okoktól; úgymint, veréliói , eféftól; s a't.
JELEMJESEI;
E'nyavalya-is mindenkor
többeknek egyfzersmind oka; mert a' kin ez
vagyon: étel kivánáfa elvéfz miatta nem eméfzt jól, eróüenedik, fzine elvéiz, s gyakran Hideglelés formán megforrózik : néha
belóle dagadozás és puffadozás is következik;
ifmét, gyakor ájulás , elhalás ; néha nyava*
lya kirontás , és abból bizonyofon halál.
ORVOSSÁGAI: A' mi e' nyavalyának-is
orvoslását nézi: igen reá kell okaira vigyázni , 's azokhoz képéft az orvosláít igy vagy
amúgy alkalmaztatni. Ha azért a1 vérnek bólegétől vagyon : a' Karján vágjanak Eret; hogy
azzal az alá-felé rohanó vért vifzfza-vonnyák ,
arról

arról a' kártévó útról elfogják. A' jobb Tsetsi alá veffenek egv óreg úveg Kőppölytízárazon , vagdalás nélkül ; hogy a' vért ízijja
fel-felé.
Azonban : Karjait kófsék-meg valami kendővel eróíen ; de nem az ér vágáskor ; dórgóllyék tanait meleg ruhákkal; mert mind ezek a' vért azo ról az utakról elfogják. A'
vérnek hévíé^ét , hivesitó és sóritó orvok
ságokkai kell temperálni , megigazítani; mint
a' Vér-pókésrói és Orr-vére járásról oda fel a'
II és UI r^ónyvben tanítottam. Ezekenkivöl : fzakadott ér fzoritó ésforrafztó orvofságokkal élhetni mind belsó 's mind kólsókepén , az ó helyek s rendek fzerint.
A' vért megállító efzkó-ók, noha fok Nenvzetségek 's azokban íok 1 udofok megjegyzéli fzerint, fokak ; némellyek, meliyekkiváltképen könnyen fzerezhetők , igy következnem :
Vér-botsátáft 's egyebet , (a'mint megírtam , ^elkövetvén : afzfzú Tser-fa levelit vef.
fenek eleven ízénre , és az ágyéka táját azzal fűítóllyék , annak modgva fzerint. Belsóképen:egy-egy fuílák nyomoBoUsArménuft
Uti-lú vizben, vagy Fap-erjzénye nevó fú vizben
igyék-bé az illyen beteg gyakran. Jó tsak maganofon-is a' vad Mák virág vizét, v P a p er fzénye fú vizét innya gyakran. Hafonlóképen, a* Portuláca vagy kövér Port sinfú vizei*
tala-is hafznos. Vagy , (ha kényeíebben akarói
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karod ) yülepet ipen jót tsinálhatni , jó izöt- kevervén , és egy dió- héjba tévén , kófsék
is , l oriulaca fi)upl/ol és Pap erj&énye-fú (búrja
a Köldökére. Hafonló eró vagyon a GyairPafloris) vizhól Jó minden rBús almából ké- tában , az égetett Szarvas [zartában, ha megfzőitt-is belsőképen , sútve , főve , 's annak
törőd , 's Üti-fú vizben ifzod. Mártsd meg
fiiupia ' liktártoma; 's a' t.
meleg Etzetben a' fpondiát, kifatsarvánlevét,
Ifmét : Savanyú veres Borban ólts meg egy- nyirkofon s jó-melegen tegyék az Ágyékára-.
néhányfzor tüzes Atzélt, abból egy tséízéxel
Nem tsinos , de valóban hathatos orvos*
vévén , tégy belé aprón tőrtt üumi-Arabicufag e' nyavalyában a* Szamár ganéa : megamot , és veres Borban megáztatott Dtagacan- fzalván's törvén , adgyák^bé innya Uti fü viz*
tumot, mindeniket egy fuílák nyomót, 'sjól
ben , vagy veres favanyú Borban. Vagy, külelegyítsd el benne ; és jú reggel , m g az
sőképen : Etzetes Vizben azon ganéjth\%\tsd*
ágyban lévén , igya-bé az illyen beteg minftieg , ruhát belé mártván , kófsék-bé az A*
deneitől.
gyékátvéle. Főttőllyékaz Agyékát Juh vagy
Jó, kólsóképen, a'Feredó is :mellyetfŐzSzamár ganéjja/, megafzalván, v s ízénre verzenek Salamon petsétiböl (Gyenge gyökérnek-is
vén : vagy , égett vizi Békának fujiivei-, vagy
híják , ) gyökér ejlól's leve/ flöl, Tor ment illából
Ló ,'körömmelazonképen.
Tser-fa levélből, bti-jlböl hgér-fiilból f SuricuKömény magot, Szeretsen dió virágot, Máflh
la Muris1 ál-mosófiből
tquifetum.) Kivól rotj Tömjént, gyantát egy-arányú mértékben
ágyékár kennyék : Birs al/ua olajjal, vagy Ro- vévén , tórd mind apró porrá , ízi tál d megj
fa olajjal; vagy m ndenek felett azzal a' Ke- és az egéfz Hátágeréntzit Mézzelkcnd meg,
nettel mellyet a* Patikában Grófnéirának hi- és e' porral hintsd-bé , *s fellyöl takard-bé elli
nas, ( Unvvenrum ConitiJJa ) Mája ésVeféjeve lefektekor:tiz éjtfzakán háll) ón igyí's megtáját kennyék Cámforos Koja iirrel. Egyék gya- érzi hafzná't.
korta veres Ro(a hktáriomot. Vaay: Igyék Vér* Vagy igy: A* Tyukmony héját törd apró por^
követ UtiJú vizben , mindennap kétfzer.
rá, abból egy fuílák nyomót jó-hajnalban min^
Vagy igy: Pergelly meg eleven fzénenegy
dennap igyék bé Útifű vizbenjó
ez is: A'
Szeretsen diót, úpy hogy meg ne égjen, tórd B ába-kaláts agyökér ét f (bamaleon) főzzék-meg
meg mind , s igya meg veres Borban vagy fa- forrás Vizben , 's igya annak á' levét, jó az
vanjú jejér Borban éjomra. Vagy : Egy per- Oltó-is , ha két poltura nyomót veres Borbah
geltt Szeretsen-diónak feléi: tórd meg , egye- megifzol belóle.
meg hígan súlt Tyukmonyl>an\ íeiétpedig Vajba Igen jó az Uti-funek , Egérfark fúnek, 7sákevervén ,
\ S
Unnak
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Az anyában ennek tóbbire más egyébnya*
Unnak kifatsartt leve: akarmellyikbölegy tsévalyák az okai ; úgymint, Has-menés vagy
fzével mézelly vagy nadmézelly-meg , és i*
gyad.Jó igen a'Tser-fa g'ége;oWjé/megfzcdni, folyás, nagy Kurut, Aréna, Sfiiy , Vér-iolyás : és egyéb mind belsó 's mind kűlsó evizét venni , és azt inn ; a Igen ditséretes
e' nyavalyában a' Dió-fa virága-is ; aízald és róltetéfek ; úgymint, eíés,űtés, ugrás: ifc
mét , pblegmás nedvességekkel a telinek etórd-mcg: abból, a' mikor izukfég, egy-í'ufták nyomót igyál-bé meleg 'Borban. Azon géízen elbóvúléfe, étlenfég, alatlaníág hofzmértékben és formában, az afzfzú Spikinárd- fzas bú , félelem. Néha ennek oka, a'mérdal-is élhetni hafznofon. A túzes Atzélt egy- ttkletlen bujaélet-is mellyek ófztán mind
néhányfzor fóífed az édes 7éjbe, 's azt igyad; a' Méhet 's mind a' magzatot erótlenithetik ,
és az Idétlen-ízólésre kéfzithetik. Ezt igeri
a vért fűriti , és fós évó erejét elvéfzi.
fegitia't edves és meleg Téli ha utánna mindLolus-Arménufl és Gelétet tórj?őfzve , keverd
járt
ízáraz és hideg fzeles Tavaíz követkeóízve egynéhány tyukmony fejérivel eióí^n *
zik , akkor Nyárra kelve e' vefzélytól igen
márts beié gyenge ien-tsepút, 's kófd-bé a*
félhetnek a' Nehezeíek.
két Tsipójtk és Kóldókét véle. Vagy pedig:
Fózd-me a gyenge Isalányh veieit Dórban erő- '
KÚLÓMBSÉGEI: Néha ez Idétlen-fzfifen , mig elroshad, 'sazzal jó-melegen kóídléffel a' magzat elevenfégben , néha pedig
bé az Agyékát. Szárait-is mofsák gyakran Tsahóltan fzöietik. Jeleipedig, írellyekbóimeglánlól főtt Láb-vizben,
ifmérhetni , hogy az annya méhében meg*
holt a' magzat, ezek : Ha az annyának emIII. R É S Z .
lői hirtelen fzáradnak, apadnak: Ha a mag• A Gyermek -vefztésrol vagy
zat mozgáía fzónik : Ha az annya egyik ólIdétlen 'fzvlésről,
daláról a' máfikra fordulván , a' terheis utánOkai.QZ Idétlen fzíilés , (tudnillik mikor a*
na fordul , mint valami kö ; Ha az anyaSzeterméfzetnek fzölésbéli határa elótc
mei béefnek , Abrázattya barnul , Orrahúl,
megeíik a' fzölés ,) íokakra úgy reá fzokik ,
's Ajakai fzederjefednek : Ha a' vizeilés és ehogy háromfzor négyfzer-is egymás-után ,
méfztés gyakran erőlteti: Annál inkább, ha
vagy idejébben , vagy kéfóbben , magzatcz és több ;elek , nem tsak kólón , hanem
tyokat elvefztik. Ennek oka pedig , néha
cgyfzersmindis benne feltaláltatnak.
az annyának minden réfzeiben vagyon ; néha
a'Nádrájában vagy Méhében tsak ; néha paJELENTÉSEI: Vefzedelmes jelek, (meldig magában a' magzatban.
lyek midón láttatnak , az anyais a' magzatS 2
tal
Az
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tal odáTlefz , ) ezek : Ha az anya az erőlködésben gyakran elájul: Ha tagaic nem birja;
cs akarmit hamar ottan kezd felejteni: Ha a*
ízóia nem igen felelhet: Ha nem efzik : Ha
otcan-ottan górts fogja tagait. Ha eg is e' jelek kózzól ntm látízik , bizhatni hozzaja.
Akármint elsékpediga'dologi de c'nyilván vagyon , hogy az Idétlen-fzólésben nagyobb vefzedelemben forog mindenkor azanya , mint a rendes fzftlésben i ( ugyanis ,
az éretlen gyömólts, nehezebbenfzakad-le.^
De ha a1 Nyavalya kironttyamiatta:nem igen
van ott reménség. Ifmét: Ha nagy Vér íolyáíTal's egyfzerstnind ájuláífal vagyon, Vefzedelraeíebb pedig mindenkor azokon , a*
kik tóbbé nem fzúltek
Egyébképen mátokban , a kik tóbbfzóris ízűitek , kiváltképen ha az elsó holnapodban efik , nem igen
vefzedelmes.
ORrOóSrf Al: A' mi e' gonofznak orvoslását illeti : erre addig kell vigyázni , mig
meg nem efik a' nyavalya ; mert azután ezt
késó orvoslani. Azért, az okokra igen reá
kell vigyázni , mellyek e' vefzélyt fzerzik :
és azokat igen kell kerólni* Kiváltképen a
kin egyfzer megefett , másízor jobban vigyázzon magára: annál inkább , hogy az illyentkre reá fzokott tartani. Mindenféle eróltetéílól azért, emeléftól , erős hágáftól,
ugráftól óija magát. Erósitse ellenbenmind
belsőkkel mind külsőkkel magát.
Ha
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~ H a igen bóvólkődik vérre! ; (minthogy annak bófége hamar eltsapja a' gyenge terhetj)
vágjanak eret rajta , kivált harmadik s negyedik holnapban, kétfzeris háromfzons ,
ha kívántatik Ha pedig pblegmás nedvefsecekkel bóvós; azis igen fzép gyengén azon
holnapokban tifztitafsék-ki. De> minthogy
az erós Puy gátion^ itt helye nintsen ; izzalztó efzkózókkel kell inkább fogyatni azokat
a teftból.
Azonban: erófitéfnek okáért, hogy a Méh
erósódgyék , éllyen azokkal, mellyeket a
Vér-foly álról ezen VI Könyvnek 11. Réízeben
leírtam. Jó ie,en az Uti-fú magvát megízedni , és az illyen fzúkfégre kéizen tartani: aprón megtörvén , abból ( mikor kívántatik^
2, t, poltura nvomót béadni , Borban,Tyúkmonyban , vagy'Etek lévb<n. Itala légyen Tor.
ment illával vagy égetett Szarvas fzarvavai j ott
Viz
'
'
,
Etelében a" fófzerfzámok kózzöl legjobb a'
Szeretsen dió és virága Májlhot vagy Tóm]ént
gyakran nyellytn-ei^tsak úgy töretlen, igen
ditsérik e' nyavalyában a' Sas kó et^lapisAetites vagy ^qui ínus, akar Ny&l áb?n > akar
a' Köldöke táján vifell e. ]ó ezen vegre a
Mágnes kó is, ha a' Köldökén vifeh. I l m é í :
Rófa Pngátsát óntózzenek-meg meleg forral,
hintsék me& jól tórtt szeressen-dióval, 's kófsék m elegen a' V óldókére. Vagy : A kövét
Berbétset mihelyt megnyúzzák/*^* kivé vén,
S }
—
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VI. K O N Y V ^
Jt Gyermek vejztésrőlvagy Idétlen Szülésről. 27 fi
azon jó melegen borítsák a' Hafara a' beteg~ j ó a 'Kaláris por-is , Győny virágos Égett
nck r és fellyül takar.ák bé egyébbel.
borban innya, kivált ha a' hidegtől vagyon e
Válla közire , Tsetsi alá , két Vékonyára
vefzély ? és oliyankor a' S'zeretsen-dió olajjal*
vefíenek fzarazon nagy óreg kóppólyt, (melis Kóldókét is Kóldóke tájátkenni igen jó.
lyet Pentosámk hinak:) hogy a'terhet fzijáfel
Ha a' nyavalya ijedéftól eíik : Jó a' vadje*
felé. Azonban; dórgóllyék Karjait meleg ru* kete Cserefznyc vizét innya gyakran. Jó a' Hársbávát. Mind erósiteni , fzoritani , és a forfavirág VÍZ-is , és egyéb Szó-erósitók, melró vért tartoztatni , jó a' vad Mák firup , ha
lyek ide fel az ó helyekben le vannak írva.
belóle Uti.fu vízzel julepet tsinálnak , és gya- Ha a' llss-folyáttól eíik; annak is a' fzerinC
kran ifzfza ember kalánnal.
kell ellene állani , a' mint fellyebb leirtam.
límét : Poma-granát héját, Ts ere-makkot , Ha pedig Alkermefjel Szó-erósiteni éltetik e
Cefztenye bé-át , Szőlő magot megafzalván tórjnyavalyában , az ne légyen Péfmás.
;
apróra, fózd-meg veres Borban , minta péIV. R E S Z .
p e t ; és ruhára kenvén , kófd-bé a'Kóldóke
A Szúlés korul való dolgokról, V aztáját véle. Vagy ; ezeket darabofon fózdután kővetkezhetőkiől való tan át s adás. ^
meg ' orban, mártsfpondiát^ujat jobb)belé,
\ * Szúléfnek ideje elótt is , fót még vife'es
és kifatsarván , nyirkofon's melegen tedd a
£ X
és tereh nélkül is , fok bajoskodáfi ízokKöldökére.
tanak lenni az afzfzonyi-nemnek ; úgymint :
Azon porokat Terpentinával, Tiafzfzal,
's
hirtélen elhalás, fárgulás, nehezen iehtlies
egv ke és Bárány-fa ágyúval ófzve-olvafztván
vaf^y lélegzés , nagy tó-fájáfok , 's a t. a
's elegyítvén,fiaflromot tsinálhatfz véle azon
mellyekról tóbbire már az ó okaiban fzolotvégre, 's azon helyre tévén: annál jobb, ha
tunk. Midőn azért illyen bajok vagyon ; otSzeretsen dió-is lefz kózte.
tan-ottan igyanak Tsába iref ^Ptmpinella) viDitsérik igen a' Tyukmony héjat is, ha apró zet , megíafrány ózván és nád mézeivé.- Jó
porrá tórik , és gyakran ifzfza-bé az illyen
f az helyén) a' Sállya cs J ólé f u'egt m j vizbeteg Uti-fu vízben. A' hol kaphatni, min- is, azonképen Ifmét Rofmanntot,
keves
denek felett jó a' Karmafin fzint fejlő mag (Gr a-•Örmény gyökérét Bor ban áztatván, abból igyék
na Kermejy) ófzve tórvén egy-kevés Máflixal
mindennap ; ez annak ide.ében ) a* ^zóléít*
vagy Tömjénnel; 's adgyák enni hígan sultt Tyúk- is íejiti. Jó a' Levijltcummag is , MehJja\z%j
•monyban : ezzel igen élnek e' nyavalya ellen
Méb j'ú vizben (mellyet Dobrónicátxik-is hin*k>
Olafz afzfzonyok.
megtörvén és iváa.
r
€ 4
H* •
*
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Ha a Kebele kezd fájni , (amint gyakrai*
"A' Nádra fajdalmiban , kivált ha a' helyéinege fik vi fel csíki vói-is :) és meg-kezd kelni;
ből kimozdul , és hidegléggel vagyon : Kenfejér Málva gyökeret fa-olaj ban f6*z-meg ,. és
nyék a' Kófdóke táját Szer etsen*dió olajjal. Vagy
kófd-bé véle. Akar : új édes Tehén fajtól kófapedig: Egy lyukmonyat egéízcn héjaitól fózz«eá; és mihelytmegmelegfzikrajta,kófsmáft
meg Vajb-n , migmegfeketedik és égaTyukfeá. Ha megdagad és igen faj: Tyúkhurfúvet. mony egy ferpenyőben : azt a' l 'ajat bntsd-ki
főzz meg Vajas t'izben , és kófd bé véle me- egy tálba Rofa vizbe , 's mofd-meg : abból
legen, Ha ki-akar fokadni : Borza vixjgot
végy annyit, mennyi fél dió héjban fér , a&zz meg Fa-olajban y 's azzal kóffed. Vagyr pron tórtt Szerecsen-dióval bóvón elegyítsd
la-olajjal. yuh ganéjt elegyíts mint a'pépet, ófzve, mellyet a' fél dió héjába rakvan , kófd
*s azzal kófd-bé Vagy: Apró Boaorján'eve-, a* Kóldókéte éjjelre ; virradtig mind béfzija:
lét Mézben és Fajbanrántsdmeg , 's kófTed
cz , a' Nádrát mind melegíti, 'smind helyévéle. Ha ugyan ízenvedhetetlen a'fajdalma:
re felfzija.
Vízi tormát ( Deréczének is K:Bec*bunga\jhiják) Ha egyfzersmind a' Kólyikai fajdalom járja
melly a'forráfpk mellett Télben-is zöldellik^
a'Vékonyait : fa' mint ez-is gyakran megefózz-meg. Eczetben , 's azzal kóffed. Ha a
fik :) Meleg ruhávala' Halát gyengén megdórsets-bimbója kci-meg ; Fejér Viafzat Álon- gólvén , kennyék.bé Galbanétummal , s Udola o'.a qf yagy Barclajai olvafzfz óízve ,
karják-bé meleg ruhákkal. Ha azt nem kapazzal kennyed,. Jó igen a' Potyka bájáoalv*gy. hatni : Szék fú virágot , Kapor és Kömény matSvérivel-is,kenni, és tifzta igy Fiafzf%alít\got tórjenek-meg aprón ; megfzitálván , a'
lyól békótni, Ha meghafadoz : A" ^óska-fátűznél ereízfzék új Va :ba , mellybe gyenge
-nak (Berberis ) belsó fárga haját megafzalván , len-tsepót mártván, jó - melegen tegyék a'
tórd-meg , 's azzal h,:ntsed. Ha Fenétől félKöldökére ; 's fekógyék úgyhanyattá egy ójed , fzederjefedvéq : Boros Vizhen fózd meg ráig. Jó igen ez-is parafzt orvofságban : A*
az Eb nyeívú fúnckUynogloffa)
levelét , 's azlyuk ganéj fejérit adgyák mrginnya borban.
<zal kóffed. Ha a/ Nádrája és Hafa felfuval.
Ha a Méhe miá fuladoz , lélegzetet nehekodik terhe előtt; fmint ez-is megefik^CVzen véfzen , és mint-egy elhal: Keferú-Lapu
4iumot(Cubi be) tórj aprón, s azt igya meltgBor- levelével kófsék-bé a' Talpait : Halát Borban
tan. Kivfii:. Kóménj $s Kapor magot bóvón Jött Majoránnával és Szú vagy Szurok júvel
inegtórvén , és meleg Tehfaganéjjalófzve-gyur- fOrig*num.) Fűftóllyék az Orra allyát lién\ á n , 's ruhára kenvén, jo-mclegenegéfzen
gyertyával: vagy égett Fogoly-madár tolla jújli*
6
T#e borítsák-bé.
'T " *
A'
j vtL
S $
Immár

jf Szülés kőr ul való dolgok) ól \ 'sa' t.
Immár vifelós lévén , ha azt al-arjta hs>gj
nos nyavalyákat fzenved miatta. Azért aa* terhe í« ne fzakadgyon , és hogy ísádrája zoknak kónnyebbitéfére , és a fzölés kónvagy Méhe erófódgyék a'tcrh viteléire : Hinyitéfére kell gondot viíelni.
deg l'iztelnéha-néha Fartsokát és ágyékát hiVegyék azért a' Tyúknak epéjét, (jobbnak
vesitse: és eílve Íefektekor egy ital btdtg ri- tarttyák a' fékete Tyúkét:) és kennyék-mega'
rzet igyék r reggel pedig éjomra egynéhány Kóldókét véle ; igen fegiti. óvedzek által
keferuMondola, vagyBaratzk-magot egyék-meg;Kígyó bőrrel, mellyet le fzokot vetkezni a
crósitik ezek a'terhet. Azonban: mindent
K igyó. Szent János gyúkerét v Po ypodi^m )
ófzve ne egyék; kiváit igen nedves eledelt,
kólfeneka* Talpára. Adgyanak enni, Sájránfok gyümóltsót és nyerfeket , és a'mellyek
nyal, Fa-béjjal, és Szeretsen dió virággal fzerfok ízelet tsinálnak ; fem pedig igen föfzerfzámozott'Boros-levejl. Vagy : mihejyt a' fajfzámoíokat,
,
dalom fogia , igyék fejér Liliom vizet: Egy kaKilenczedik holnapban: gyakorollya teIán étek lévben adgyák-bé innya a' fejér Liliom
liét járásban, kivált az idó közelítvén. Mon- belső fárgáját: Szó erósiteni pedig , Gyöngydola vagy Liliom olajjal kennyék mindennap, virágvizet, vagy Fa-béjvizet igyék- Főzzekvagy tsak Ver esbagymával jól ófzve-fózótti^- meg a'fekete Urmőt Vajas Vizben , és jó meolajjal, a'fzölcs kónnyebbitéfére. Iímét,alegen tegyék a' Gyomrára. Ha ugyan ezek
zon végre : Aprón tórtt fa-béjjal egyék bigén nem fegitik: ízijon az Orrába valami ptryfzsúltt Tyukmojtyat mindennap éjomra.. Vagy : kólót; igen hathatofon fegili. Kórt vélj fa
Igyék Fa be) vizet; (a kitól mint kitelhetik.) gyöngyöt Borban igyék ; alig van annal jobb.
Ruháival magát ne fzoritsa. Haíara vigyázAzonban : Kenegelsék annak modgya ízerint.
zon , hogy meg ne fzorullyon ; mivel ketIgen hathatofnak ditsérik aMártiutbzn fogott
tós léfzen a'kinnya : élly en azért (az idóben)
Ayúlfzemét: ízépen vegyék-ki egéfzen, hogy
gyengénHas lágyító eledelekkel. Feredhea' benne való nedvefség kine follyon : bortik-is kevefet, fejtr MálvábolfíjttFeredóben
follyák-meg erófen, éstángyéronlzárazfzákgyenge-melegen. A' Feredöból kikelvén :
meg:fzókfégnek idején, azon borlofon(a'fzeifmét keneffe magát a' moít mondott Olajokmefényével belól fordítván kófsék a Halára,
kaU
akar (azon módónba Feje lágvára; igenmozdittya. Ha a' ízólés után a Máífa Secundina?)
A' fzöléínek tellyes ideje eljóvénis , folaífan mozdul ; mind ezek annak mozditálakát vajufzik néha az illyen beteg , és rettera hafznofok. Ha a fzöiés után nagy a fajnetes fájdalmakat, \ azokkal járó egyéb kiHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
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dalmat Rofmarintot, vagy Majoránnát> vagyltel és súltt Veres hagyma*al ezeket jól ófzve
£zurokfúvet (fekete Gyopárt) fózz ene k-m cg tórvén , tsinálly Citromot , 's ruhára kenVajat Borban , $ k6fsck-bé véle. A' levifli- vén , melegen kófd-bé v<*lc.
sumot t6rd meg , /«//* kifatsarván, meg-anHa a fzólés miatt a Kóldóke kidagad : A*
nyi
tólts hozzá , nádmézeld meg, és egy Borza-fának belsó zildhé.át levakarván, töljó-tséfzével igyék-meg belóie ; igen fegiti.
tsék egy fatskóba , mellyet édes Téjben megHa terhétó megfzabadui ; hogy ereje jój- főzvén, kófsék a'Köldökére Azután azon
j ó n : HórpógeíTenyó fáfrányos Rorot le.e/l. I- fatskót főzzék veres Borban meg , s úgy kófgen ójja magát, hogy hideg és izél ne érje j sék reámásképen , a' minek ki kellene takarodni ,
Ha a fzólés után igen foly a' matéria , antifztúlni , fenn-akad és reked : azonban rányira hogy igen erótlenedik miatta: A'Tsegás , tekerés , Forrózás ,'stóbb eftéle követtsi alá veffenek fzáraz kóppólyt, vagdal ás néU
kezik miatta Légyen meleg helyen, jó lekúl. A' gyárós Ujját mindenik Kezén , tepel alatt.- fót a* Hafat, akkor nyúzott gyen- ker jék-meg Selyemmel erófen. íperj levelet 's
ge meleg Berbéts fad gyávái, igen hafznos oé- gyökeiét törjék ófzve flaftrom formán, 's kőfíedni j ez , a' termélzet melegét fzépen fegi*
sék-bé a' Hafat Véle. Itt mind hafznofok »
ti. Kennyék a' Hafát, Kömény , Kapor, yagy mellyeket fellyebb a' Vér-folyásról mondotRuta olajjal: vagy Lúd , vagy Rétzt bájjal.
tam. Ha Vizelleti f^óncelen eróltetéfe köVagy : Szekfú virágot édes Téjben megfózvén, vetkeznék belóle: Ürmöt, Pelét ( 'u/egium)
kófsék-bévéle. Vagy: Petz-ola\jalmeleg Te- fózz-meg tízben , 's melegen kófd-bé az Ahén ganéjt ó'zve elegyítvén , 's ruhára ken- gyékát véle. Ha a* Nádrája megfzakadna s
vén melegen kófsék véle.
(melly a' Vér-folyásból kitetfzenék : ) TyukHa nagy a fzűlés után a'Has tekerés: Egy.
mony fejérit Tsets-téjjel kópölly-ófzve , ruhát
uéhágy Feres ^7g;yMi///megtifztitván, fózz-meg belé-mártván , kófd bé az Agyékát véle.
erófen, tórd-meg mint a'pépet, és apróá
Mind ezek kózótt a' bajok között, hol e»
tórtt Kapor-Vf got és Szék-fú virágot elegyíts, gyik 's hol máfik okon, forró Hideg-lclés ehozzá, és azon Hagyma lével ereizd-íel , s fik gyakran az illyen betegre í mellyben az
melegen ruhára kenvén , köfd-be a'Kóldóke
okára annak vigyázván , azt kell elforditní ,
táját véle ; gyakran újítván,, ha megfzárad::
és a' beteget hivesitókkel és erősítőkkel élÁrpa lifztet, vagy megtórtt Len magot-is fóztetni » annak rendi fzerint.
feewii kó*ibc* Avaf cy ; jóft lyukmony fzékiDe ha három heteket a' fzölés után j fof*
íozái
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rózás es his-fzo»-ulás nélkül eltólthet; azu« tórni, 's ruhára kenvén , véle békótni. Vagy
tán íeredgyék meg vagy harmad-napig min- pedig : Tórjék-meg a' Lentséc , kópóllyékdennap. Annál jobb , ha az elsó Feredóie ófzvc Tyukmony jejérivel, és gyenge ruhát beJBorralelegy Vittel lejend. Majoránnát, tMe. lé mártván , kófsék-bé véle. Ha a' dagadálifsát, veres Kosát fóz zenek benne , és Árpát fa tózefedik : Rofa olajjal , vagy Rcja írrel *
's Zabot. A kitól egyéb nem lehet > főzze vagy Rofa vizls Fa-olajjal köpólly-ófzve 7yuk*
Zabból.
mony feérit, aprón morfaltt Keftyér-belet eleHa teje nem lejénd: igyék új Köményről* gyíts közibe , s ruhárakenvén , kófd-bé véVagy .* főzze meg Borban , 's mindennap i- le. Vagy : Görög f^éna magot törj-megaprón,
gyék egyfzer kétfzer jól belóle. Kólsóké- nateg Tehénganéjba kevervén, kófd-bé véle.
pen-is: nyers Kömény leveleit tórje-ófzve, 's kóf-Ha a' cúzefség után megkeményedik, kóvese reá Hafznos a'/ etrejelyemUvele-is^zlon* fedik : Kápofzta levelet, Bab-hfztet , aprón
lóképen kótni \éle. Ha a' téj benne mega- tórtt Fölír-mentát , és aprón tórtt fejér Mállufzik , turódzik , és megreked ; abbéli táj- va g*jőkeret fózz-meg erófen Vizben mint a'
dalmát igy enyhitsd meg : A Foáot-mentát pépet - ruhára kenvén , melegen kófd-bé vétórd-me,! , és kófd bé véle; Télben, Ecze* le ; gvakorta újítván. Igy-is jú • Ha z'Máltes Vizben fózd-meg. Vagy igy : Eczetes Viz. va gyökeret porrá törvén, Fa-olajjal újólag pép
ben fózd-meg eróíen a' íetrefelyem tövet , ab.formán ófzve-tóród.
ba márts ípondiát , 's kifatsarván , jó-mele.
Ha a' Kebele kifebefedík : Rófa olajat,ón
gen kófd-bé véle j újítsad, ha meghúl. Ifedényben , ón vagy fa-tóróvel , Ró/a vizzel
mét? Babot, Lentsét tórj apró porrá; Etzet* megáztatott Kem(nyitővel(^mylumjvagy Dratel, Szappannal, s azokkal a' porokkal iőzz gacantummú tóij-ófzvc erófen, és kend-bé
lágy Pépet , 's ruhára kenvén , melegen kóf- véle. Hagenyetségefedik; ezzel tifztitsad!
led véle. Igen ditsérik a Viafzat: tiz bor- Egy mefzfzely Mézet nyóltz Tyukmony fzékivel
fónyit tsak úgy magában apró golyóbisba tsi- 's kevés Rófavizzel ófzve-köpólvén, raggafd
nálván , nyellyen-el a'beteg mindennap.
véle. Hogybégyógyúllyon: Aprón tórtt Gal*
Ha a' téjnek nagy bófége miá íájdalma va- lefl , Tsere makkot, Gefztenye hajat, Moét,
Tömjént , Gelétet megfzitálván fzép-lágy pogyon •• Tórje-meg a' Nyakas Tők levelét és Uti'
fúvet Ófzve, 's azzal kóífe : annál jobb , ha rul , fózd-ófzve Borban mint a' Mézet, és
Etzetteltbr)'bh\Q. r A fájdalomban : igen jó, azzal kenegefd. Vagy : Myrbával főtt 'BorKappan bájjal az Örmény gyökér levelét ófzve*ral moífad : annál jobb léfzen Mtét, 's egytórni,
kevés
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kevés bhdSs Asát (mellyet Órdó>fzarnak\/.Afé fzersmind fzerzené; J inkább mondhattyuk
fatida:)hinak) belé-főzni. Ha tenének va- •azt: hogy az iliyen Hideg , mellyet minden*
lami jelét a' fzederjefségról láiod : Tarka ker* napi Hidegieléfnek fzoktanak hini , kettós
ti Bogánttnak ( CarduH) Maria J levét latsardharmad-napi Hideg inkább {Duplex Tertrana,)
ki , 's egynéhány elevenenmegtett Ráknak és bt(ts[t\ elegy való nyálas, megvefzett ned*
megannyi; kifatsartt levével elegyíts óízve , Veíségek ennek matériái.
verd bé véle; ottan mególttya 'Vagy: KetsJELEI: Ez a' Hideg > éjjelre leli tóbbi*
ke ganéjt tórj ófzve jó-higan Mézzel, s kend re az embert; nem igen rázza ; hanem tsak
bé véle : annál jobb , ha fcllyól aprón megfazlaitattya : nem fogja hirtelen el a hévíég,
tórtt Pitkpltzal ( Antimonium) behinted
Jó mint a harmad napiban; melly/ele, hogy a*
igen az On olai isf Oleum Plumbi J ha kaphat-phlegma ennek rélz Izerint való féízke, A*
ni; kend-meg gyakorta véle,
fazlalás után is, g engén hevól az illyen be»
teg > és, hoihevúlj hol fázik.
em-is an»
n)irafzomjúhozik Vizelieti lem-igen veres,
A' Gyomra tája puffad miatta. A mikor embert el leli , 12 órákig legalább eltartt ) mig
jól felerefzti; mert ugyan is , ennek matéria*
ja hafonló a' tuzón tóíiólgó nyers iához.
MESTERSEGERéL
Noha e'jelel<ben-is vagyon változás : mert
HEGEDIK
.KÖN1V.
ha a' Gyomorban meggyóltt nyálas nedvefség íós lejénd; fzomjüho.tattvaigen: HaaA' H i d e o . l e l é í e k r o L
zon nedvefség favanyú ; éhezteti a beteget
igen , és mind ev;yre efzik : Ha édes j Len
ELSŐ
RESZ.
aluttya-'Ha ízetlen jétel kivánáfa elvéíz miatta*
A mindennapi Hideg-lelésroL
JELENTESEJ: Horzfzas ízukottaz illyen
Mindennapi Hideg lelés felól tarfe*
Hidegle'és lenni - és végre , néha puffadó*
kei.
tyák : hogy, annak féfzke volnakizás, néha ugyan Viz kóríág, néha vefzedeU
Váltképen , a Gyomorban meggyóltt fok nyámes hofzfzas álmofság , 's egvéb efféle kó*
las megvefzett nedvefség. Le egyátallyában , (minthogy alig hihetni, hogy a pbleg- vetkezik belóle Néhamagaa' termefzet j tel»
más nedvefség úgy meggyúladhatna, hogy a* lyöl való íok hányáíTal; néha pedig has-menéfíel orvolollya-meg. Ha nappal jó emberre at
Hideg-leléft, melly forrofággal-is jár , egyT
Hlyen
fzersmind
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illyen Hideg lelés ; rofz'zabb , mínt-íem há
éjjel , és fokkal is alkalmatlanabb ; mert éjjel erelzti-fel: s akkor keiietik ofztán enni,
a' midőn alunni kellene
ORVOSSÁGAI t Ennek örVösíáfa * ma?d
egy a harmadnapi Hideg lelés orvoslásával >
azon kiv&l , hogy e nyavalyában melegítő !
efzkózőkke!-is élhetni ; kiváltképen pedig
ugyan megjegyzéfre méltók itt*is , némelly
tulajdon orvofságai e' nyavalyának.
A' Haíát kófsék , 'Borbanerófen megfőtt Ed*
dor-mntával és Ürömmel; a lózés után ófz*
ve tófvén és rucára rakván
's melegen vé«
le békótvén. Vegyen-bé valami jó i'omitoriütHot ( fellyiM hánytató OVofságot ) annak
módgya fzerint.
A bó nyálas nedvefségeknek pedig eméfzl a
téfére , 's Gyomor erősítésére , igen hafíná*
latos ez ital : Egy vagy két marok Síék-fu
virágot, féi-annyi bárány úymőtíbzt meg^'íiben erőíer, , mig mintegy fele réfze a'Víznek
elapad, nádmézeld meg jól; s minden reggel éjomra egy egy jó-tséfzével igyék-íneg belóle. Jó i en e' nyavalyában * a' Radtx Cbiné
és iignr/m fan&um, ha a z o k k a l V i t e t i h íza mindennap a beteg; fzárafzt * izzafzt j
melegit.
II. R É S Z .
A* harmadnapi

Hideg-lelésrol.

Ftfa^y Harmadnapi Hideg lelés , * bilisnek
ke. * \ a^y fárga farnak bóiégétól ered , midón

^ harmadnapi Hideg-lele'sröt.

i

dón a' Gyomorban ; Májban , 's azok kóról
való rélzekben mind mégbóvúl, 's mind meg...
véfz.
r
;
KULOMBSEGEI:
Ennek leléfe hol rövidebb ideig tarrt , hol pedig tovább vetődik:
á' mint btaúriájá vagy élefebb j vagy nem-anhyira éles és túzes; tz Hideg lelés néha kettős ; ugy hogy harmadnap alatt kétfzer leli,
áz az mindennap ; a mint áz 1. Réfzben ezt
femlitéttem.
OKSJI : £ nyavalva matéria iának oka mind
az ; valami a fár&a fárteibóvitheti; úgymint:
Májnak rend kivól melfcgfége , mfelég heves
idő , if.úi idő ; he utó ételek 's italok : a*
Gyomorban hamartafcgvefzó élédélék; úgymint , gyómóltáók ; tejeíek;
a' t.
J E L E I : E' nyavalya illytn jeiékkeí vagy
ki.'férőkké! jár : Mikor kezdődik, igen meji-ázza a' betegét ; azután pedig iímét igen
ineghtviti , 's fzenvedhéíetleafil fzomjúhoztattyá . igeri fzapörán leheli a' beteg nem
alhatik , feje faj ; és néha fcízé nélköl-is vafeyön. Vagyon pedig más harmadnapi Hitíeg-lelés-is , mfcllyben mind ezek a' gónófzok
megvannak iuyan » de gyengébben ; tiakhogy ifmét énnek leléfe tovább tatt , néha
16. néhá i8- órákig. Amaz pediglegfellyeb
Í2; órákig tartván kiáll belőle.
JELENTÉSEI: A' mi jelentéfek é' nyavalyában lehetnek ; kiváltképen ezek : Aa
igaz harmadnabi Hideg-lélés, hétfzer jó le^T 2
fellyebb
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fellyebb emberre egymás után; azután vagy nem olly üres idejében tsak, mikor a'Hideg;
mcgfzőnik , vagy más nyavalyává válik. , E' egéfzen kiáll belóle : hogy igy a'terméízet
pedig tóbbire igy vagyon ; hanemha ugyan
egyízersmind két feléne vonattafsékj hanem
valami mérge fséggel egyótt járó lcjénd.
mind az eledelnek , 's mind a' nyavalya ma'
Ha ez Hideg-jeiésben Ajaka , Orra a' be- /majának eméfztéfére elérkezzzék. Nem
tegnek lifokad ; az , a' nyavalya megfzónékell hát akkor enni adni , mikora' Hideg reá
fének jó jele : mert a' hévíég ott tiíztúl ki.
akar jóni : noha néha olly hofzfzafon tartt e'
Néha pedig has menéíTel takarodik ki e' nya- Hidegnek leléfe, hogy majd alig válogathatni
valyának matéria]* ; minthogy ugyan a bilit az időben ; és igy oll ankor ehetik három óvagy íarga far a :undumentoma, melly midón rával azelótt , hogy a' Hideg reá akar jóni
a' uflben megindul , a' haíat eltsapja.
Egy fummában : a' harmadnapi Hideg le*
f ORVOSSÁG Al: Ennek orvosláíában mind lésben, az elsó ellelés gyenge fzokott lenni;
a' nyavalyát , '$ mind annak okát igen kell
mellyet koplaláíTal kell oltani. A' máfodik
néznünk Maga ez a' nyavalya , nedv esitó
elleléfe nehezebb ; mellyet kólsó belsó hi*
és hivesitó orvoíságokat kiván. Oka pedig
vesitókkel kell oltani : néha pedig , ha igen
és materiája, hányáíTul, has-menéífel, ér-vávéren terméfzetó a' beteg $ a' kóvetkezendó
gáííkl és izzadáífd való ofzlattatáíát.
jóért, mindenek felett , hafz^ofon vághatni
Elsóben , mikor e nyavalya emberre reáeret. Harmadik ellelés ennél is nehezebb :
jó , tsak koplaláíTal-is igen jó eméfzteni e'
és e' kózótt's a' máfodik kózótt vag* on legnya-alyának n»ateriáját. Ha igen fzomjúzik
jobb helye mind Purgátio nak, 's mind (ha kípedig i oliy hivesitó italt igyék , melly a bivántatik J az Er-vágál'nak. Legnagyobb íüllisnek hévségét is enyhítse : Illyen a Czitrom lyán vagyon e' nyavalya a' negyedik elleléslével íavanyit ottfőtt Fix , egy-kevés Nad-mé- ben : és azután azéit izzafztó efzkózókzel ófzve Haionló haíznú * Viola ftiupbolYi. nek , úrőm, Centa'tria , Pápa-fU fótiak,tóbb
fzitetr julep , akar jött Vizzel, akar Uti-JU i iz- efféléknek vagyon helye. Ezen túl , térni
zel erefzd fi, Avagy , tsak egy-kevés Ekezd tóbbire ez Hideg-lelés. Ha lehet azért >
czettel íavanyits vizet , nádmézeld-meg, '$
mikor a' hideg reá akar jóni , az elótt kétazt igya. Jó igen a' Cichoria viz-is , ha iíz- három órával , fe egyék , fe igyék , fe álufza. .^nnál jobb , a' Cichoria gyökérről, Ár- g- ék. Más Nemzetek ollyankor Kriílélyt
pával , s Fdes gyökérrel főtt t ízzel való élés.véíznek bé , nagy kónnyebbfcgekkcl és hiNe c^yek az illyen beteg kólómben ; havefedéfekkel.
nem
T $
Igen

A barmadnapi Hideg lelésről. _
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mind pedig hive.itenek : 111 en az
BojIgen kedves izó és jó ital e' nyavalyába^
torján
(
Agrimonia,
)
Sóska
,
Ctcborta
,Telt bae z : Fél ejtel vagy egy itze Vizbe , vefs aíáta
(Endtvia,
JfejérUróm,
Föld
epe
(Cent a*prón tórtt ta.héjat egy lótot, ahoz tégy mint«
ria,)
akar
e/.eknck
vizeket
kólón
,
akar
ófzve
9?y hat lót nyomó Mád mézet, tsak úgy hi-s
elegyítve gyakran iván éjomra : akar pedig e^
degen fzárd-megízépen , igya fzomjuságtól.
zeket
megfőzvén , 's levét megédesítvén, i*
Ha a' njav^lya matériáját akarod bolvgatni:
gya
azon
módon aprónkéntfurgátiót ollykor adgy , melly nap lelni t'og^
a
rc
e
Mind
ezek
mellett, ha a'HafapufFad:
J / g g l éjomra. Ha kettős a' harmadnap
fúret,SómkóiQtfőzz
megrizze/elegyitettBorpi Hitfeg lelés , úgy hogy , mindennap elle-.
b..n
,
fpondiát
belé
mártván
, 's kifatsarvam
Ji : ollyan órát kell válafztani, ( ha hajnalr
jó
melegen
azzal
pároilyad
a
Hasát
A' párban eíik is.) me^y az elleléftól, leg-mefzfzebb,
lás után kennyed fejér Uliom M]al,\*gy MonVetődik. Némcllyeket e' nyavalyába^ igen
dola olajjal, vagy Kapor na olajjal , vagy Dtóitet a' hán . ás : az iliyeneknek felíyól háaltbea irrel, vagy tsak Veres-hagymával ófzven. utó orvofságot kell adni; fót még máfokr.
főtt
Fa-ola jal , vagy ugvan Vereshagymás uj
nakis, kiket nrm erőltet, gyakran hamarébb
Qifinó-hájjal,
vagv ú Va jai.
halznái az illyen Vomitorium. Jó itt ez-aránt
a* Kapotnyakrfu ( Afarum :) tért} - meg ennek Vannak még ezeken kivól némell" orvolságok , mind belsők, s mind kúisók; melgyökerét aprón, abból a, vagy poltura nyolyeket
adhatni a' betegnek akkor-is , mikor
mot (az eró fzerint) adgyrbé innya egy-kevés
ízinte
a'
Hideg háborgatni akarja , 's borzoBorban: vagy pedig ?,í'ufták nyomó gyökerét,
gattya
:
Illyen
a'jó 7érjék , mellyból egy íutöretlen egy-kevés borban fózd-meg^ igyafták
nyomót
egy
kalán Borban olvafzfz-el, 's
meg a' Borát : akar pedig Árpával és Meló fa*
fzolőyel , vagy afzfzú Szilvával íótt Vizben mikor a' hideg reá akar jóni , igya bé ; igy
tselekedgyék három úttal A' hol ezt nem
fózzed-meg. E' fcllyúl hányás pedig nem ekaphatni
; Mézben vagv Aád mézben rántott
lég; hanem azon kivöl, azután negyed napvagy
fózótt
Dió belet adjsnuk oliyankor enni.
pal , alólpyrgálót vegyen-bé. Jó itt a' RbaHa
a*
nágy
hévségtól
fél ; minthogy a' Tertarbarumbol kéfzicett, akar pedig más Purjék-is
melegítő
:
a'
Térjék
bévéte'e » tán, udgátio , anrjak módgya fzerint.'
gyanak
1.
tséfze
Uti
fú
vizet
meginnya. De
Annyira tifztulván ofztán , ollyanokkal éllyen , mellyek a' nyavalya materiá/nnzk meg- mind ezek úgyjók, hanaár azeíótt )(Ap*rg+
lódott.
réftéc emcfzteni fegitik , 's egyfzersT 4
mind

yji. jt ő
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1
Kólsóképen: KcnnTélTii Mája táját Rofatótrörvofságok , az ó erejeket
Azért :
etzetes , vagy tsak tifzta Etzetet Fa-ola jai , Vtifa levelét, Arannyal-rerfengó levelét {CbeliVagy Spiktnárd-oldjjal, vagy Mm olajjal.
ionium minus) ófzve rontván , kózibe elegyíts
Igen dicsérik a' Túdós kó fpiritufl.is,
ha ab- aprón tórtt Tsalán m«got, Körmöt és tót: melból Uttfu vizben , vagy kóvér Portsinf Por* lyet flaílrom formán ruhára kenvén , mikor
%ulata\fu vizben , hat-hét tseppet cseppent* a' Hideg reá akar jóni , kófd bé a' 7 «J/*Jait
vén , béadgyák innya , mikor a hideg borvéle ; igy tselekedvén három vagy négy útzogattya : annál jobb , ha egy vagy 2. poltal. A gyermekeknek igy tsclekedgyél
tura nyomó U óm vagy Pápa-fúfit olvafztafz, Teriéket, Morfot, Scorpió olayal elegyíts jól
el elébb a' Vizben , 's azután megfavanyitván,
ófzve , kófd-bé mind két kezén a' gyórós ujbe-adod innya. Jó igen hamarjában , ha az
ját véle. . Igen jó az Egér fúl fit is {Auncula
Utí-fúvetmegrbrvén , levét kifatsarod , és egy Murit'.-) Sóval 's erós Etzettel mint a' pépet
tseízevel ollyankor megifzlk belóle
tórd-ófzve , 's ruhára kenvén kófd-be a Pul~
is tó'thetíz kózibe, és megfafrányozván, add
fuszit véle Azon módon elhetíz a kis lúl
piíginnya, Ditsérik azon modon a' Szék-fú
júvel-is avagy Egér -Tsetstsel (Sedum minus : >
virág vizét'is béinnya adni. Vagy igy : Egy
ifmét a' Pap-erfzénye fúvel. Vagy a' Diófának
kalán Rofa-vizet, meg-annyi iltifú vizet, és
belsó héját hántsd le , és Etzetben megáztatannyi jó égett bort ófz vc-elegyicvén ,igya-meg ván kófd-bé véle. Vagy igy. Nyúl kápofztát
mikor reá akar jóni.
( Sonchw, J Uii-füvet és Borza fa jóvését Etzetbm
, S ban , tórd-meg , hafonló formában.
Mlsóképen: Forró Borral óntózd-meg a*
Zo/a pogátsát , hintsd-meg fellyól aprón tórtt Vagy: Kormot, Sállyát, tórj-ófzve lyukmony
Szer etsen-dióval, Virágával, Szék fú-el és Fa- f jénben; ruhára kenvén , kófd bé véie. Vagy:
éféjial: tedd jó-melegen a' Májára és Gyom* Kormot, Veret hagymát, lok-hagvnát, lyukrára cgya^nt Vagy hj : Aprón tórtt Szeremony-fejérivel 's Eezettel hafonloképen tórjtsen-dtót virágoflól, Szék fivet cs Fa-héjat bó- ófzve.
vón Szurkot Fíafz kózzé elegyíts a tóznél ,
III. R E S Z .
ine!lvet(ha mcghúl)ruhára kenvén , ragafzd
A negyednApt FitUeg-lelesról.
S Gyomrára.
fé/%- A * negvednapi Hideglelés , az emberA /////Wokra-is nem árt k&lsóket kótni ;
ke.
ben termó fekete farnak megvefzéinivelott ófztóvér helyen lévén az élet erek,
sétól , és bizonyos idóben való felforrásától
fcónnyen közlik onnan* az odakóvagyon. Melly fekete íárnak a' seítben el r
07
r ;
bóvi.
tótt

K Ó N Y v.

bővítésére , egy terméízec hajlandóbb máfnal ; de ugyan azért minden emberben talál- tátik. Ez, legközelebb a íárgafarnak fkihsnek) ófzve-fúlésétól vagyon , és az eméfz»
tett eledelnek lcgfepróíebbréfzéLÓib-'.völ el.
Meg-kell pedig tudni , hogy , mivel a Lép
az a réfz az emberben , melly a' vérnek haszontalan feprejét megfzúri és elválaízttya a'
jobb vértől; mindenkor azért e' nyavalyában a' Lépnek is nyavalyája vagyon. Lega.
labb annak erei , du&usi megdugulnak : a'
melly miá jól meg-nem fzürhetvén a vért ,
magaisa Lép megdugúl és dagad; V vér-isigy
az erekben e' fekete farral eltelik.
KULOM'SEGEI: É' negyednapi Hidegleles-js, mint a' harmadnapi, hol kettős , hol
harmas ; úgy hogy , néha 24 órák alatt kétfzer-is elleli embert, a'mint tudnillik a'ned•efségeknek felforráfa 's elegyedéfemaeával
hozza.
•
^
JELEI: Még ele ennek ez: hogy, minden negyedik napon eló kerftl ; de azonkivól-is , a tóbb Hideg leléíektől kólőmbóz.
Sok ásitáíTal , huzódozáífal kezdődik : teíle
nehéz embernek , mintha a főidben járna :
azután fazlaltattya, és azután úgv megrázza,
fcogy úgy tetfzik , mintha tsontt«.ai is ófzve-veródnének azután tsak igen laífan lafíankezd hevúJni. Se / ulfusmem ollyfzapora , íe vizelleti embernek nem veres , mint
S|yéb Hideg-leléfckbcn fzokott lenni.

A negyednapi Hideg-lelésr^
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jEhENTESEl; Ez Hideg lelés igen hofzfras (zokott lenni; és gyakrabban , ha ótzfzel efik emberre , rajta telel, és Tayafznai
elébb nem-is végézódik: lót némellykorket
efztendőre-is elmegyen. Ha Nyárban cnk
pedig emberre , hamarébb 's könnyebben használhatni. Meg-kell pedig tudni; hogyhaőízfzel eíik , és Sz. Miklós naptol fogva jul vifelnek gondot reája; e nyavalya Lucza napja táján elvégezódik : de ha akkor tsak elhallgattyák ;" épen Gergely í ápa napig eltart.
Ez az oka , hogy , mivel fok dajkáiodalt, a
{jeteg aránt pedig fzó-fogadáft és tftreft kiyán e' nyavalya ; Medieusok. tsufolojanak hivattatik. Noha néha e' nyavalyaazért hofz(zas , hogy a' belső réfzek , Máj, 's Lép megvefznek ; -és oliyankor e' nyavalya végtére
Vizi-betegséggé válik, Az öregek. hatvan
efztendósón fcliyól, e' nyavalyát nem emeíztik-meg; meghalnak. Ha kit gyakran a'Nagy
•nyavalya ront, 's ez Hideg-lelésben efik ,kitifztúl ezzel amabból, E' nyavalyában a Has*
folyás , főt néha még a' Vérhas is jo ; mert
a fok tifztúláífal a' nyavalya féfzke is apad ,
és meggyógyúl : Haíonlóképen ha az orra yere kezd járni : Yagv a' Sólye az alfelén folyni. Néha e nyavalyának vagy elein , vagy
azután , embert a' fekete Sárgaság elfogja
melly jele a' Lépnek nagy megfzorulásanak.
ORVOSSACjsll: E* nvavalyában mindenek
felett az ételnek , italnak, rendi s modgva
f*iöl
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c ói kell fzorgalmatofon gondolkodni ; míve e' nyavalya hDÍzízas: cs a' n t a t á v a l , ha
az o lejend , róvidól ; ha rofzfz pedig és
rendeletien,kétség nélkól hofzfzabbodik.
A mellett, matériáit e' nyavalyának kell
kevesiteni , é s féfzkét feláztatni 's indítani;
a süró íeprós nedvefségeket áztatván , hígítván, 's gyengén melegitvén-is. Ezzel
ped'g nem kell íietve bánni ; mert tóbbec
art ember véle , mint hafznál ' t a' Mondás

akar Kásával , akar 7éj fellel: Vajas Viz-le.
vet : jó olaios Kápofita leje : Petrefiymes Te-

bén-hus lév és minden Bor kővf favan itottal való gyakor éles : ifmét , a' hígan sulti új
lyukmony.

t

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

Távoztaflon minden kemény, fzi os , nyálas , és env'es eledeleket: min«mú a Liiznó-hús , vén Marha bús , Lúd hús , 's egyéb vizi Madarak. Távozraífa a íok fzelet,
és puftádáíl fzerzó leguminizkat , Lentsét ,
ízerínt: Ledit AJelancholtcus morbus, cidentikus Borfót , s a t. Kápefztát , Sajtot , Diót >
Gefztenyét mind béíózott, mind fűftón ízáMedicis.
1
raztotthúft;
iímét, a'nyers eledeleket ? SaA' Diatát azért a' mi illeti kónnyeo elátának
minden
nemét : minden íavanyút és
xnéíztó és jól tápláló 's kevés fepróléket hamézeit
i
mellyek
a' fekete fart ottan felmozgyó eledelekkel éllyen , mellyek nedvesigattyák 'sforrallyák. Itila( ha lehet) légyen
tók s' kevefsé melegitók legyenek : fóttek
igen
vékony ó Bor ; mellyet , ha erós, meginkább és levefek , mint-fem sóletek és fzávizezzen
: annál jobb , ha elébb benne vagy
razok. A' Vajba és egyéb Sirba rántottak ,
Tamarifcus
fa-héjat, va£;y apró Bojtorján levetellyefséggel ártalmafok e nyavalyában : űgyfiivet , vagy Bárány ürmöt ázlet,
vagy
Pápa
mint minden Téfzta mivek.is. Megnivánta.
tik azért * gyermek dédMarba bufa, akarmi lé-

gyen az apró Hal: Vad, Madár bús, 's tóbb
cíféle, a' hol kitelik. Jó egyéb étele mellet

a Kapor na: Olajmag: minden Spárgából(A tf.
parag*s,) Petrefe yembő l, 's Répából álló eledel.

A' Kömény gyökér is igen jo , Liktáriomban
•agy egyéb formában. A gyómóltsók kóz-

zöl megengedtetik az Alma, Szilva , Malo*
éllyen szeretsendióMge. fúfzerfiámul
val, annak drágával, Sáfránnyal, ía héjjal.

Szegény embernek hafznos a' Korpa czibre ,
akar

tat. Jó a $ alfaparii Iával vagy Sár fa gyökérrel
jött Viz-is italára: ifmét, az árpával és Fa-

héjul főtt Viz ; annál inkább , hogyha tózes
atzélt ólt meg benne.
K e v e f e t e g y é k egy fzer , fokkal m e g - n e tcr-

hellye Gyomrát; mert, g y e n g e és hideg lévén , nem érkezik a íózéfére : melly mia
megposhad , és far lefz belóle; 's a Hidegleléít hofzízabbittya
Mennyi e lehet,igen
kevelet igyék : mert e' nyavalyát íemmi ágy
nem táplállya , minta' fok ncdvelségi mert
aL

ftrom'aní : mert e n avalyában igen megfeneklik a fár , és fokára .zik-fel. Ez az oka,
hogy késóre gyógyúl a beteg; merttóbbire
€
gy két napi orvoslás után , ha mindjárr élném vágódik * ottan belé fzokták unni és
hagyni a betegek.
Azért i igen helyefen tselckedi ék az illyen beteg , ha Valami ///áAzkatkéfzitetvén,
vagy minden hétben egyfzet , vagy minden
két hétben egyezer vélek élne; mert a Itiw
Iák , íokáig hevervén a Gyomorban , ^ ízéplaílan *s minden erőltetés ttélkól fognak feláztatni $ és a' teítból kitakarítani a mcgfehéklet fart, Ha ki {>edig a fHulákat fajnálftá ; hafönló erejó tleófaariüihót , vagv fatskót mellyróli^yék) kéfzithetni. Vindkóntty6, 'smind hafznos ez i Iózd-meg az ur*
in ót Vizben j annak leiében förally-fel vagy fel
\ót Fólia Sennét i 's igya-meg; úgy tselekedvéh minden héten , néha kétfzer-is , a' Hideg-lelcs elótt egy nappal. A' kik pedigmaskép en is kóhnyen hányhatnak , azoknak,hafzhofabb a' VomttoriUm\ mellyel aznap kellelhi reggel , melly nap leli ; bár-tsak háromfzor vagy ne&yfzer eló ze így meg ez Hideg
el-leléfét ; érezni fogja hafznát Leg obb
a* Kapotnyak gyökere apró pon-á tórve , mellyból egy fúlták nyomót ígyék-me,?. e y keves
Borban. Ezek mellett , minden héten egyízer vagy kétfzer , melly nap más egyéb orVeísáeeal nem él, Nriíteíyt béadni igen hafznos
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az puffafzrtya , ki- áltképen a' Lépet Mikor reá akar pedig jóni * és a'rhigleli;ugyaíi
( Ka lehet ) teli)felséggel ne igyék. A' melly
nap pedig leli , ha enn. akar , hat órával e;
gyék azelótt, minekelőtte lelné. Azután
(ha lehetnie egyék , (t igyék, mig ki néni
áll belóle. Azonban : igen reá kell vigyázni , hogy a' Hafameg-ne ízörullyon ; melly
ha lenne , ottan fegiteiji kell: mellyré nézve egyéb Nemzetek e' nyavalyában gyakrart
élnek Kriltellyel j igen nagy haízotfhal.
Ha a'nyavalyának mat*\iá\iX íélaztatni és
kevesiteni akarod ; le^hafznöfubb arra a* fólia ' enn és ital: fózd-meg annak modgya fzerint egy kevés slms maggal együtt,' olvafiíz'
bóvón Aiannát cl benne , éi igya bé< Nemis ió fc' nyavalyában mindjárt erós lux gát tőhöz nyúlni. Azonban : a' bal Karján ; harmad negyed nappal a' ürgátio után, vágjanak eret, mind f ürgátio pedig ; 's mind Érvágás , a' Hideg-leléstói űres nap n légyen.
Ha pedig a' Sóly folyna ; az mindennél jobb
Volna : ha néni foly u.yari, de arra hajlandó
a termiéízet, melly annak dagadáfából's vifzkeféféból kitetfzik ; Nadállyal kell fzitátni.
Vagy pedig : Á' Kárjari Való Ér-vágás űtári
harmad-ftappal, vágják meg á' Lábán-is a' B6ka eret- Némellvék j fok próbából j ditsérik a' Sd'vatella érnek megvágáfát-is e* nyavalyában Nemeiig pedig egyízéri^Krgtflás;
hanem újabban-újabban j laífan-laífan kell öftrofri-
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nos volna j melly a' Fodor-hájat-is fzépeit Kámfort 1. fufták nyomót: törd-meg jól mind
tifztitaná , midőn a'feprós, nyavalya fzerzó
ezeket porrá; 's egy fuílák nyomót, mikor
m>tertát, alá-feie takarodniízoktatná. Nem- reá akar jóni , meleg Vizben adgy 'be innya-.
is kell tsak mind egyféle orvofságal oílromlani Ditsérika' tórtt Sáfrányt-\s , ha egy kalandore' nyavalyát : mert úgy hozzá fzokik a'termé* ban , azon időben , egy poltura nyomót bé*
ízet egy'éléhez , hogy oiztán femmit nem ifzik. Hafonló erejú a vad Ruta magva-is 5
mozdit ; hanem változtatni kell,
azon módo.i kell béinnya Borban.
Fzck mellet, kózbe kózbe a'Májnak,LépKülsőképen : Kennyék egéfzen a'Nyaká*
nek megrektdett duflussit, ereit nyitni kell; tói fogva alá a' Háta gerentzit ezzel : Teriémellyre igen alkalmatos az atzélos ital; akar
ket , Egett-bort , Lauruf\agy Spikinárd- olajat
Borba, a>-ar iizhe, mrghevitvén eg> néhány- íöfzve-elegyitvén's melegítvén , kennyékvé*
fzor , föísék-belé, 's azt igya. L' nyavalyá- le , 's takarják jól bé t aprón tórtt Székfúvet
ban azért , mind azt elkövethetni nagy ha- Morfot , Mnflárt, és Cafloreumot-is fh°gy jobfzonnai , valamit ide-fel az V. Könyvben a* ban melegítsen) elegyíthetni hozzá: töz e*
Májnak és Lépnek dagadáíarój elö fzámlál*6tt meleg helyen kennyék ,, 's úgy fektef*
tam. Igen ditséretes e' nyavalyában a' Tser* sék-le ; azonban melegTéglát kettőt öntözzefa levelű fu ( Cbamadris ,) Borban megfőzvén nek meg jo
, m Ilye! et ruhába takarigya gyakorta.
ván , két-felól tegyék az Oldala mellé : an»
Hogy pedig az izzadás á!tal-is oízollyon
hál jobb , ha Talpaihoz és 1 enyereihez- is rake' nyavalyának matériája: mikor cl akarja lel- nak hafonlóképen \ fzép-gvengén párollva ,
ni , egy fuílák n omó jó 7 erjéket, Tser-fa le*'s melegen-is tarttya; lót az napokon, melve/a flveljétt lízben vagv /c<»>ű/7elolvafzrván lyeken nem leli a' Hideg , ferefzthetik is T'a•
igya-bé , )ól bétakarozván utánna Hai^en
marifius-fa ágai al, Szarj a s nyelvű fűvel, apró
hevól , Uti-fü vízben kell béadni; ezt pedig Bo torjánnal, Ókör-fark kóróval főtt fertdóben\
tsele kedni kell egynéhánylzor. Sokat hafztsak-hogy ne légyen igen meleg , hanem tsak
nál néha e' n avalyábana' Sár fa gyökérrel fitt mint a' Nyári viz. A' Bokája alatc és a' KePizzt* való élés-is.
zén való A«//&jokat-is kófsék bé gyakran ,
Eczetben pép módon erő fen őfzve-tórtt J'taVannak egyéb orvoíságok-is, mellyek tuián gyökérrel; vagy pedig Rutát, Borza-fa lelajdonképen e nyavalyában eleitói fogva próvelét,
Arannyal verfengöt erő fen őfzve-tőrvén*
báltattak ; példának okáért: Végy Czukkort
}. fuílák n omót, Cyőmbért 2. fufták nyomót, hafonlóképenkóísék hé véle. HaferedikpeV
dig»
Cám•

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

tiig , a' Feredóból kikelvén , egéfzen a' te* ihegafzalván , tórd meg aprón ; Pápa fű vizílét kennyék meg illyenképcni Fekete üröm- ben vagy égy kalán Borban igyék-meg e*pornek kifatsarttlevét meg-annyi Fa-nlajjal együtt
ból , egy vagy két fufták nyomót beié-tévén,
mikor reá akar jóni; jói bétakarozván utánfózz-meg, azzal kennyed. Ifmét: Refzélly
egynéjliágy Veres hagymát, levét fatsard-ki,' s ha.
...
. ,
meg-annyi Fa-olajjal ófzve-fózvén, kennyed
E* nyavalyában néha igen kínos fajdalmat
a' Lépit véle.
ízenved embernek alá a Háta; óilyankor tsiCrato , ki e' feculumbzn három egymás u. hálly gyenge ruhából egy holzfzú fatskót ,
tán következett Csáízároknak Medicufok
melly a'Háta-gerentzin alá-érjen: Vizbeiúbzz
volt , ki-is íok Magyarok nyavalyája orvosÁrpa kását , mig meg hafadoz , ez Árpa-kálásában bóldógúl hafznált ; e' nyavalyát, ilsával töltsd meg a' fatskót , 'is jó melegen *
lyen formán fzokta vólt orvostani : Megfőa' mint elállhattya j fektefd hofzfzan a'Hátá
zette Vizben a' Répát , aztaz elsÓ&z>//lefzűr- eerentzire ; jól bétakarván. .
vén , meg új Vitet töltetett reá , 's mindadIV. R É S Z . . .
dig fózette , mig a* Répa ugyan elroshadt
A íidgymázról * vagy HagymÁzi
mellyet fzitán által töretvén , újfit a!an Va•
Hideglelésről.
, ,
jat b6 Nád-mézzel tétetett belé , meg-isfzeg- "p* nyavalyaá' forró és dögös Hideg leléPek*
fövezték ) ezzel éltette a'beteget tizenótód
nek neme ; mellvét a' Magyarok Hagynapig : 's mindennap éjomra ót vagy hat Ba* imáznak,vagyHagymázi Hideg leléfnck hinaki
ratzk-magot étetett meo a' beteggel. Mikor Egyéb Nemzetek hiják Magyar nyavalyának*
a Hideg borzogatta; jol megitatta Terjékes U- vagy Ma?yar Hídég-lfeléfnek( Morbus hungati-Jü vizzel. Minden Téjtól, Téjból valótól Hcus i Febris Hungarica ^mivelhogy e'nyaeltiltotta , és minden Hal némötól.
valya elsőben Magvar Örfzágrói áradott NéVannak egyebek-is, mellyeketa'Tudófok
met orízágra : midón Anno 1
II. Maxi•
eleitói fogva megjegyzettek e' nyavalyában:
inilián Csáfzár Szüliinán Tf rök Csáfzárral K Illyen a' Asirbaolaj, mellyból4. tseppet > leg- máromnál táborba ízállott volna* akkorefék
fellyebb nyöltzat egy-kevés Uti-fU vízben i-, e' nyavalya elsőben a' Német táborba , ortgyék bé ,mikor reá akar jóni : illyen a' Vizinanjüta Bétsbe , és az egéfz Német's egyéb
tormának kifatsartt leve $ meg-annyi Etzettel
fzomfzéd orfzágokraj és,felette-fok nép haófzve-elegyitve j azon idóben két három kala-meg miatta : honnan Htdmái , mintegy
lánnal igyék-meg belóle* A' Kigyó tsonttyait
Had-máfsának mondátott i mert tóbben
V i
Vaíímeg-

A Hagymázró^ vagy Hagymázi bidegi ?C5
harmadnapigaz Er-vágáíl elkövethetni , azután késó : lót ak!-or elein, a' forró vérnek
enyhitéfére 's hóvósitéfére , a' vér botsárás
felette fzókféges ; fót a' nyelve alait való Eret-is megvágni , igen nagy frgirés. Igen
megkell vigyázni pedig e nyavalyában, ha
a* mérges dőgófség által akadotté valakire ,
vagy pedig a' benne megvefzettrotthatt nedvefségektól lóit ? Az első rendbélieket nem
annyira ke\\purgá\*\U\ erőltetni ,mint izzafztáfsál ; noha ugyan gyengén meglehet, úgymint : Mannát tolia enuével , vagy putgálS
Rofa ftrupot adni {S\rupus Rofarum folutivus ,)
vagv Szilva lévben elolvafzrott Mannát. Néha tsak a' Kiipotnyak K Af*rum ) gyökér is igen
jól hafznáL
Mindennap pedig éllyen az illyenbetegDz'tffcordiummú , úgy , mint a' Terjékkel ízoktak
élni ; noha bővebben vehetni bé ebból, mint
a'Terjékból. Vagy pedig : fVmelly e'nyavalyában igen ft orvofság, ) borlónnyi Cámfort Mád mezzel ófzverontsolván , é ómra ,
; vagy 4. nap 's tovább is , adgyar.ak bé innya egy kalán Pápa jti vizben. Vagy : < a" ki
azt nem kaphattya,) egy mogyorónvi aprón
tórtt BUdös követ , erős Eczetben vap,y Czitrom lévben igvék-bé
4, nap , 's továhb-í«
éjomra. Vagy pedig: megafzaltt Leviflicum
gyökeret törjenek apró porrá , abból éjomra,
meleg Zorbanxzvj Pápa'jit vizben, gyakran vecyen-bé 2. futták nyomót,
Vj
Izzkfl-
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Vít. Y. I N Y V,
vefztcnek ebben el , m m t í T l M k miatt/
JE
Forró és dógósHideg-leíés a fíagymáz; mivel egé'z tárfafaeckat fzokott eljárni , minr a Peftis : és kiváltképen Német
orízágban nem kevefebb ember halállal jár a*
Te fii sn él > noha a* Magyarok kózóttnem jegyezzük fzintén annyi mérgét. R e t t e n e t e i
e' nyavalyában a Fó-tájás , kivált ha a' b«teg
farra! talál bóvólkódni, fót ugyan többire-zon kezdódik. Nagy a' Gyomornak is , kiváltképen pedig a' G- omor ízá.ának fájála ,
s kínos rágáía ; úgy hogv tsak gyengén fem
érhetni hozzá kivúi-is , mind,krt nevekedik.
Gyakorta fzeplő-is öt-ki benne az ember teltén : nem kűlómben , mint t<*yéb Veízedel*
mes betegségekben Szája fzárad: Nyelve el*
aíz , haíádoz ^ mint az afzfzú forgáts.
JELEN TESEI\ Igen bízontalanok e'nyavalyában a' jelek , mellyckból e' nyavalyá*
nak kimenetele felól valamit mondhatnaember ; kiváltképen vizelletiból és Ttilfusb'oi
majd alig vehetni valamit cfzre. E' nyavalya néha izzadáífal tér meg, néha has-menélfel Néha , e' nyavalyának matéria][a a' vérben lévén , idestova óti magát: és a FóKre
fzállván , Süketséget hoz ; 's tóbb efféle. De
ha a' vizelleti fekete , azonban nintsen femmi ereje , Föle tseng , Fogait tsikorgattya ,
Jélegzetet nehezen véfzen; vefzedelmes az
áJlapat.
ORVOSSA(j j4I; E' nyavalyának kezdetiben
har-
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lzzaíztani igen jó a' Borza fa gyúmőltsnek ÍToíía a Száját? " jó a' Nád-mézes Rofa viz-is,
Szaj
J-ikcánoni formában fSzéíTel ófzvoíöritett le- ló igen a' Sóska viz-is mind i n n y a , mind
9
mofni.
Jó
igen
e'
nyavalyában
,
a
/ptrttus
ié (Kob Sambuci: J egy diónyit egyék meg beFitriolivalfavanyitott Viz-is , italában; a rotlóle , eróíen takarják-bé utánna- lzzaíztahattnedvelségeket jobbittya; hóvósit; etelt
ni pedig, mindenkor jobb éjjelre tiz órakor
kívántat. Jó a' Tengeri-Szőlő és fái Sóska Lik-adni-bé az orvofságot. Kivúl az izzadáít fcgiuk. Szék füves , Leviflicum gyökeres Borraltárium ÍS : Medgy Liktárium : a' Medgy, nyervaló kenéíék : vagy , boros lepedőbe való ta- jen 's afzalva. " Minthogy e' nyavalyában az
ember Májjá igen hév ; ez az oka , hogy az
karás ; ezek a'pórusokat ( bórón való apró
illyen beteg a huíl utállya ; éllyen azért íaücm látízó iyukatskákat J megnyitván , hogy
vanyukkal. Minthogy pediga' hévséghamar
azokon a' dógós párák , mind kigózóiógjemegfzorittya a Haíát;kózbe-kózbe éllyen Bornek , mind pedig verétckkel kitiíztúllyanak.
köves levekkel, Alma kásával, 's tóbb afteleAzon végre Borban főzhetni-, vagy relzeltt
vcl. Bort tellyefséggcl ne igyék. Sós
földi- Tő kőt , vagy keferú-Lapu gyökeret.
jff/moísák
meg a' lábait, talpait kófsek-bé
Igen jó e nyavalyában zyakvzn Pap a-fit vizazután
re
íz
eltt fekete Retekkel. Vagy : A G/zben Í. mogyorónyi Bolus-Armenufl béinny* , akar Terra fegilfát át, vagy aprón tórtt Elefánt- lauib ganéjt fózzék-meg Etzetben , 's ruhára
tetemet , vagy az helyén Kan fogat , vagy a* kenvén , melegen kófsék-bé a'Talpait véle.
vén Szarvat hívében termó, Tsontot y vagy tsal$ A' Hasára igen vigyázzanak , meg ne (zoRák-örményt Czitrom lévben elolvafztván. Va- rúüyon.
V. R E S Z.
gyon ezen végre kéfzitecett igán jó por a' PáA Himlőről.
ti kaban : Pulvis Pannonicus r»ber; egy íufták
fél%\'
Himlózés
kózónségesnyavalya; ugy
nyomót s tóbbet-is Pápafü vizben béadván."
kei.
hogy, ezer ember kózzól alig vaHovósiteni igen jó a' Fiola julep, Czitrom julep , Czitrom lév , Egres és minden Egrefcs , gyon ecy, ki valaha meg-nem himlózóttvolna ; me'.lynek oka cz ; mert nintsen olly aíczet és minden Eczetes, Bor-köves. Jó igen
a' Sal PrunellíB , mellyet Vizben elolvaíztván, nya , ki az ó méhében olly egéfségcs vérrel
táplálhatná magzattyát , mellynek valami higargarisálhattya-is a' Torkátvéle. Vagy pebája nem volna. Melly vefzeit vernek teldig : A' Rákot tórjék-meg, a' Fül füvet hafonkell ofztán a* magzatban , vagy elébb, vagy
iokepen, mindeniknek levét kifatsarván és a*
késóbreforni : és a'teften ki-kcil ótm,vagy
pron córtc Salétromét belé elegyítvén , azzal
V 4
»P r 0
moífa

apró veres Hímjével f UoríilTi^T^y

6 re 2

fzersmid : és hol nagyobb , hol kiflebbmértékben vannak ; a' nyavalya kezdetin pedig
h01 tÓbbel
' h ° ' keve? rend-fzerint mindenkor fúllyofabbak. AztBokhi" n a n V a a>'°" ' h o S y más orfzá- is megkell pedig tudni: hogy a' Himló nem
gokban igen megvigyázzák azta Bábák: hogy.
tsak a bórón való nyavalya ; hanem a beisó
ha a fzuletetc gyermek véres piros iejend /
réfzeket-is eljárja:mint ez is megefett, hogy
annak a vénben , az elmetfzetc KóldAkin
a' terhes afzfzony meghimlőzÓtt ; és azon
jol kierefztenek , 's úgy kétik-meg :• és az
nyavalyában Himíós gyermeket halva fzölt.
tílyen gyermek foha nem léfzen oCzcán igen
JELENTESEJ; Jó jel a Himlóben , hahaHimlos Nehipedig e' rofz vérnek felírámar's kónnyen ót ki, és mindjárt érni kezd:
sát az ídó-is (egitiaz 6 mivoltával : innén vaha veres vagy fejér , és hegyes, Koíz , ha
gyoa hogy néha bizonyos Helyben , vai'v
kiótvén^is a Himló , mégis mindazáíul igen
darab Tartományban , igen himlAznek ; m i
nagy a' forróság : ha nagy a' gyomor rágás :
lun ped,gaKkor lemmi nints aftéle.
nehéz a' lélegzés : nagyV fzomjúság : nyaK Hl
vJtc?l;
'mlAc a Hideg-leléfek forvalya kitóri : v hala igen mégyen : véres a'
' ii j
•' m i v e l mindenkor a Himl6 íbr- vizellet; mind vefzedelmes jel. Sót ha kiroHjdcg.leléCenkezdidik; és ollyanon peütvén a Himló, ottan ifmét béút: ha a Hin>
«/g x mellynek femmi rendi nintsen : a' lorló fzederjes , zóld vagy fekete , a' hafa mehol nagyobb, holkiffcbb. A'Him,
néíe-is hafonló } majd ugyan femmi remén£nek pedig megelózói fzoktanak lennni :
ség nintsen.
tö-U/as Vékonya táji (a : fft c az egéfz De.
ORVOSSÁGAI: Orvoslását a' mi illeti :
rck, fa,. mivel ott fekíiik egy nagy £ melly,
A'
Himlózók kórül kiváltképen három időbeben elette fzokott oliyankor f'orrani a1 vér ,
li, gondviselés kívántatik, i A' mig ki nem
weüy mu nagy fajdalmat érez. Kéha nyűgút , melly négy vagy;ót napokig fzokott tarhKatlan alatlanság
el6zi-meg
:
hánvásra
Való
tani forró Hideggel egyótt. z. Mikor ki kezd
edi
Z a V T •' n éZ?k3£ P
8 n a g y üom : néha ret- útni, mind addig, mig megérik a' Himló. 3.
térek :
Sri
J 7'
a" nyavalya is kiw lrekeJezés :
lé'egzet-vétel: né- A' Himló megéréfe után , végig.
Az elsó állapotban igen reá kell vigyázni',
Íafok ptr4fzk61és: fzemei fénlenek , kény.
hogy a' termélzetet az ó munkájában , melfeznek : eíze-néikál befzéllonzkja piros,
lyel a' mérges és feprós rothatt materiát ki aÍS mintegy dagatt. Mindé' jelek pedig nem
karja adni , meg ne gátollyúk. Azért az óWJiidenkor Van nak-meg egy betegben egy.
V f
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Vf
VII. K 6 N Y V.
V £
A HimtörfL
regekben, (ha tudniííik véres (:phtbortcus:> aT Hagymázról megirtam, Turgáini , 's F.reta beteg; nem árt első , máfodik nap az Ér- vágni, már negyedik naptól fogva , tellyelvágás; egyébképen gyenge Purgatios al,vagy séggel nem kell , ha fzintén réfz ízerint kíromitonummai , vagy pedig Kriítéllyel kell vántatni iátfzanék-is ; mivel kétseges a kielni. A' nyelve alatt való Eret-is igen hafzmeneteli. A' beteg Szemeit pedig , Orra
noíon megvághatni. Gyenge favanyú étel- lyukait és Torkát oltalmazni kell , hogy azlel ellyen a' beteg : Czitrommal favanyitott pkon ki ne üfsón a' Himló. Tsinálly azért
-AYpa káfa lével, vagy Bor-köves lével, )ó\meggyenge gyóltsból fatskót, mellykivúla lorforrott Serrel, vagy/fr*
A' hús és húf- kát bélepje , azt tóltsdmeg Sáfrányai, vagy
nak leve ártalmas; mert a'vért, a' melly márMálva rój a virágával , és mártsd-meg l'setsis eléggé ég , annál inkább meggyúlafzttya.
téjben } 's kóld reá ; ez a' mérges matériát, a
Az igen favanyú és igen hivesitó is árt;mert
bórt megtágitván magához vonnya a' 1 orok
a* vért füriti : és , hogy ki ne ütheífen , gá- -belsó ré.ze^ról ki,felé. Azonban : fzonto
tollya. Fú-fzerfzámoít íe egyék ; mert a*
fzáj - Vizet K Oargarifmum) lójjenek-bé íetsvert annál jobban felforrallya. Bort ne igyék;
kendóvel a Torkába, h o g y a'bórt belől izohanem Árpával, vagy Sóska gyökérrel jött Vi-- ^itván ne engedgye ott kiütni a' Himlőt. Kozet: Lentiével, Szarvasnak a' íz árvával- is fóz- fa mézet , kevés salétromot , Árpa kája lév^
hetni ; mivel a' Himló kiütését fegitik. Igen
t?en elolvafzt.ván , tnofták , fetskendgvék a
jó ugyan annak fegitésére, Karó-Répa magot Torkát belől véle. A' Szemeit hafonlokeés Czitrom magot ófzve-tórvén , felerefztcní
pen kell oltalmazni : azt bélepó fatskoba
Pápa fú vízzel, és gyakorta innya adni k alán- tégy Sáfrányt vagy Máha-rósát, máttsd meg
nal. Szél vagy hideg ne éije. Veres lepellel . Kofa vizben vagy Tsets tejben , gyakran újitva
lepedgyek; hogy a' fzeme elótt lévén', az
tedd a' Szemére. Arannyal vagy Ónnal hielme pbanta[Íá\\ , a'veresről, a' vértfelindi- vesitéfnek okáért Szemeit dörgölhetni Ha
tsa : és könnyebben kiúfsón a' Himló. A'
S z e m e i őfzve ragadnak : Tsets tejjel, vagy Árforróságát hivesitó Jultpekkelkell enyhíteni;
pa káfa lével kell fel áztatni. V*gy a Utí-fU
mint fellyebb a' Hagymázról megirtam.
vizbe , vagy Eufráfia vízbe, tégy kevés Cá»A' máfodik állapotban , gyenge izzafztó
fórt és Sáfrányt , 's azzal moífad. Az Orra
orvofságokkal - Diaphorettcis) kell élni; és
lyukait pedig igy oltalmazzad : Tsinálly ilottan-ottau Szó-erősítőkkel: Mkermeffel, Czi. lendő tsapokat Santa um*fából , vagy K§fa
|rommal, Bolus-Arménufjal, 'sa' tóbbi; mint vatzy 'Borza fából, mellyeketmárts»meg Cámforotj
a'
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faros Rofa vizben~s^du^dírOrralyukába
; léílól ; mert a' Peftis egyedöl tsak a' mérges
olzve ragad, kennyed Mondom olaral x nedveíségektől agy gózól^éfektól fzármaVagy •/*/,
V a g y
H a
H i m l 6zik , mei: ; méreg után nem mindenkor köerni nem*Kar; nem árt érlelni, kenegetvén vetkezik a' rothadás. Ez a' Peftis bél; dóMondó a olajjal. Ha ugyan a Szemébe Him- gőfség pedig elsőben is a teftben való nedvefségekbe eíik belé ^egéfzen s hirtelen meg16 fzoknek: iialamb fzárnjáhUgy-eeytsepn
Vefzvén
azok a'bsléjek ízármozott, vagy névert gyakran rseppents belé
y
ha ugyan bennefc termett méreg miu.tr* NoA harmadik állapotban , mikor varafodni
ha
mindazáltal meg kell vallani , h o g y gyaKezd esfzaad, nem félelmesa' dolog: tsak
korta
a Teftishez rothadás-is járul : mivelhogy meg akkor-is íemmi hús némfivei ne él} n
k a r m i n t
hogy
a'mi
benn ónk való nedvefség igen kön/ /i !
dívánnyá ; hanem egyéb lenyen
megvéfz
's meg rothad , ugy ho,,y , néve ékkel és gyfimtltsSkket.
Ezrével
mm árt
ha
elébb
vagvon
a rothadas , azután kóvet*
lakafztaní a' Himlőket, hogy a' Himlő helye
kezik
a'
dógóíség.
Innen vagyon > hogy
mely ne legyen ; 's raofsák pedig -Bab-vitás*
vízzel, vagy Gyenge gySkér vizzel f Sígillum foklzor a' közönséges forró Hideg lelésböl ,
Sal.monisi) vagy pediga' Ttbén.gané }nakvcdd dögös Hideglelés léfzen; ha ,vagy ételben,
VizetC Aqua omnium ftorum,J's azzal moífad; vagy italban ; vagy egy ébként vétkezik a beteg ; Vagy pedig a' rendeletlenség miatt az
melly mindennél Jobb is. Mikor lehullottak
orvoslásban talál vétek lenni. Innen vagyon
a Himlők, fenn járhat a' beteg a házban r
ttiárodfzor,
hogy leggvakrabban a'kóz-rendés akkor ellyen gyenge Furgatioval; hogy a'
bén , kikalább-való étellel italféléinek)kezbenn megmaradón: rútságot; melly miatt, a'
dődik-e! a' Peftis. Néha pedig elébb eíik a'
Himlő utan , nagy fok nehéz fekélyek ízoktak kő vetkezni ^ kitifz titsa. Annakutánna
dógófség belé a* telibe , 's azután követkeízabadofiibb lehet mind étele , mind itala.
zik a' rothadás a nedvefségekben . mint miVI. R E S Z.
kor közönséges Dóg-halál vagyon ; mellyr
nek mérges dógófsége külsőképen béfzivodA PeJiisroL
ván
a' teftbe , úgy vefzti és rochaízttya-meg
YAÍammthogy a' cfőgőlség a' rothadáftóf
Ofztán a nedvefség ket. innen vagyon >
vagy megvefzéftól kűlómbóz , (a' menhogy gyakorta,a kikre a' Peftis efik, azokon
nyiben a rothadás gyakorta méreg nélkül vaelófzór femmi Hideg-leléíi forróság nem látgyon , de * dógőfség foha nintsen : igy a'
fziki
de azután a megrothatt nedvelség meg*
reíüs-is i^vrikníómlíóz egyéb forró Hide --leiéitől;
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gyúlván, s magában egyenetlenül fűződvén; mellyek a' Peílisben , noha rettenetes héva' forró Hideget is néki gyúiafzttya.
ségben vannak ; még-is nem kivánnyák az
Ez a mérges dógőfség, a'véle edgyőttjá- italt. Ez jelenti * hogy a' Peílisbéli méreg
ró nyavalyáknak kú őmbségek fzerint, kő* elfogta az Agyvelőt : honnan vagyon az ,
lómbózó ; mertebból, mindDőg halál,mind hogy ámbár meglégyen-is a : fzomjuságnak oHimló , mind Hagymáz , 's a' tóbbi , lehet- ka ; mégis nintsen a' fzomjúság : mert nem
nek : fót mind Mirigymind Pokölvar lehet véfzik azt megtébolyodott eiméjek miatt e*
az emberen ; de ugyan nintsen Peftis. El- fzekbe , hogy fzomjuhoznak. Fzenképen
lenben pedig az-is igaz , hogy nem mindért egyenetlen a' Fő fajás-is , és egyéb PeílisPeílifes emberen vagyon Mirigy és Pokólvar: béli accidentiák , melly difportio vagy egye- >
á' minthogy még a' halál házis nem minderi netlenség nintsen egyéb nyavalyákban : fót
halálos forró Hideg-íelésben öt-ki, és ellen- méga'méreg-is nem mind egyléie a l'eílisben;
ben , fok kónnyú n avalyákban tsak a' vér- mert némelly , Arfenicum teimélzetű , 'saknek hirtelen Való felforrásátolis kiút, kivált' kor a Peílifes betegek, minthogy melegebb
képen a' gyermekeken; és az ollyan Aízízo- a méreg , nagy hévíegben, alatlanságban és
üyi állatokon , kikeu a' hó-fzám valami ók- nyughatatlanfagban vannak : némelly méreg
ból megállott.
,
.
,
j £edig Ópium terméfzfctö -t 's akkor * Peílifes
Vannak mindazáltal még is a' Peftiífel e- betegek , minthogy a' méreg alutó , igen
gyött járó ollyan nyavalyák , mellyek a' I'éf- alufznak ; íót öllyanok , mint a' Gutta-őtiínek bizonyos jelei; mivel , bár más mér- tőttek.
ges nyavalyákkal, úgymint Himlővel és HagyEzekbőlkitetfzik , hogy akarmelly próbáltt
mázzal egyótt járjanak'is ezek a' nyavalyák; f5 MtdicusDottor-is nem könnyenprognoflicáimellyek a' Peftis mellett egyótt fzoktanak
hat a' Peílifes embernek vagyáletre vagy halenni; de ugyan a' Peílisben (okkal tsüdásbah, lálra , hamar vagy kéfóbbre való kimeneteli
és egyenetlenb módon fzokták az embert felől: mivel némellyekben halálofok a'jefögni. Igvpéldának-okáért: gyakorta a' Peflek ; de ugyan megélnek ; 's meggyógyúltisben a' hévség nem nagy , tsak gyenge ; dc nakt némellyekben ellenben igen jóra forduazonban rettenetes a' fzomjúság a betegen. ló jelek láttatnak , 's azonban tsak hirtelen
Ez a' difpoitio immár , vagy egyenetlenség meghalnak. Gyakorta egyfzeri izzaíztó ital
jele , hogy a' Peftifi mérgefség eméfztl a bél- után megkönnyebbedik a' beteg; dc ugyan
só réfzekct , nem a hévség. Ellenben né- lesben áll a' méreg, 's mikor ingyen fem vélnéd j

mosás által valaholott lőtt felbontáfa: a' mint
történt Német orízágban Anno 16:4. midón
egy báflyának fúndamentomát akarnák felvetni , melly okon a temetőt épen elkelle hánni ; honnan elsóben-js arra a' városra , azután az egéfz ímperiumra a' nagy Peílis kihatai
Ide való , táborozáíhak idején a' hóit telteknek megbóízhódélé : mint midőn Róma
táján hadakoznék egy Csáízár , fzáz-húlzczer ember esék-el; melly tellek annvira megbóízhiték Olafz orízá^ot , hogy három hóinapok alatt tóbben hóJtanak meg ízáz ezer
enrbereknél Peflisbcn- Így a Vároíokbin a*
fzemét és gariéj dombok ; a' mint ennek az
árrát gyakorta íok ezer embereknek hirtelen
elveízéfekkel fizettemeg eze ótt a nagy Paris vároía Franciában , me)ly-is mofl fokkal
tii'zt bban tartatik. Megélik ez a drágaság,
ban-is , mikor a nagy fzókségnek miatta mindent ófzve éfzik a' ízegény ember ; holotta'
nagy Rendeknek egerei és egyéb férgek gabonával felettébb is bóvólkódnek • honnét
oíztán mind a vérnek , mind pedig egyéb
emberben lévő nedvefségtknek Izóksé. esképen megkell veízni; a mt grothatt rélz pedig lókkal könnyebben megdöglik. Igy efett
<j'tlenus idejében Romában. Igy írja J'u ius
Csáfzár a Maffilia-béWtk
felől ; hogy lok idcig a ízállott Városban lévén, és dohos gabonával élvén az emberek , úgy eldó lótteiiék, hogy a'dógmiatt kevés maradt bennck.'
X
,Á mi
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néd , kimutartya magát. Vannakmindazát
tal itt-is jó jelek > mint : ha nem igen nagy
a' forróság : ha efze , érzékenysege megva*
gyon : ha a' Mirigy lágy, elég nagy, ésfeltornyozott hegyes ; mert e' jelenti a' terméfzetnek elégséges erejét a' méregnek ki-felé
való ózéseben : hahamar kiöta Mirigy a'betegen : ha érni kezd : ha nintsen Pokolvaf
együtt véle ; mert ha vagyon, az a* méreg*
nek nagy erejét jelenti : ha tsak egy két izzadás ucán-is jobban érzi magát a'beteg. Nem
jelentem Izántfzándékból a gonoíz jeleket ,
hogy kárt ne tegyek , megijeíztvén az én iráfomat olvasható beteget.
E' nyavalyának oka , úgy vagyon , hogy
Iílenneka bónért való rettenetes ítéleti, mint
Dávid idejében-is ; mind azétt , hogy az el"
íokafodott es felfuvalkodó Nemzetet megalázza ó Felsége ; mind pedig kiváltképpen >
hogy e' fóld felett ( melly egéfzen az Uré , y
veízekcdó , vér-ontáft a' felett igyekező ,
megfokafodott atyafiak kózótt meg ofzfza a'
főidet , és kiadgya kinek kinek az ó réfzét.
De mivelhogy Iíten is óFelsége efzkózókkel
él; e' dógót fegitik igen , minden régi fenyvett rothatságok , mellyek vagy a' földből ,
vagy a' főid ízínéról , irtóztató bűdóíséggel
tóltik-el a' levegő eget. Hlyen a-régi koporsóknak (kiváltképen havaiami dógós beteg,
ségben holtanak-meg régen J valami okon ,
vagy akarva , .vagy fóld-indulás , vagy vízmosás

íévéu a vérnek azok közötthafonlósága. Sok
helyeken még a' matskákat-is megölik; mivél
obfevváiták , hogy házról házra járván a* dógót eivitték Nagyobb az , hogy még a'küldótt levél által-is megdöglött a' lakó hely.
De mind ezeket én úgy mondom , ha lehet; mert igen fzemünk elótt kell vifelnünk
a kerefztyéni fzeretetet-is : Ugy kell azért
magunkat a' dógtól ónunk , hogy azonban
Iften's felebarátunk ellen ne vétsünk: melly
hogy ne lehefíen, ha valaha , bizony ez időben megkívántatnék az alamifna és a' jo rend
a kózónstges-tárfaságban: úgy hogy, ha a*
.dög miatt való halált elkerülik fzegény atyánkfiai Iíten irgalmából; elkerüllyék'méltó J az éhei való meghaláft a' mi adakozáfunkhól. Ha elrekefzttyük őket, félvén a dögtől , gondot vifelteífen a' N'agiftrátus arra rendeltetett fzemélyek által reájok , félvén annálinkábbazlítennek haragos itrletitól. Mert
cgyébaránt, hakérdi valaki : S/abad-éa' Pef
tiftöl futni? nem felelhetni egyebet; hanem:
Németnek fzabad , d:nem Magyarnak;inert
amannak mindezekben is fzép rend tartáfa és
fzokott «/»xa vagyon.
f
Ki keli mindazáltal ezaránt venni mind a
külső min-d belső tifztben lévőket , kiknek
bizony ezaránt lítennek kiváltképen és reud
kivül való gondvifelésére kell magokat bízni; és egyébarántmagokat (a mennyire lehet Jmunü/Iván , tifztekhez látni még a'dőX 2
gös
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A' mi c' dógnek orvoslását illeti : bizony
dolog, hogy a' mennyiben.lítennek ítéleti*
egyedül bőjtőléffcl éskőn»órgéífel űzetik ki;
és mivel bűnnek büntetéfe , .igaz.p,cenitentia-tartáft kiván, $ertm.\. A' mennyiben pedig Iften efzkózókkel él, és a'jelen való vefzedelmet kerülni , nem tsak nem tilalmas ;
hanem annyira fzabados , sót törvényes dolog , hogy ha valaki azt vakmeróké en a'
mennyiben tóle lehetne J elmulattya ; ;lflen
késértó, vakmerő., kevély búnőfnek méltán
Ítéltethetik. Szükséges azért a' dögös ;idöben, mind a .-közönséges^ ímind.pedig a kólón-való gondvifelés : «nem külőmben, mint
vagy a* hadnak , vagy a'.drágáságnak ;és .éhségnek idején.
Legelsóbeníís,, -mivel az Aérbtn uralkodik
a' dög , elkeli távoztatni mindent , valami
aztmegfertóztetheti. '.Szükség azért minden
közönséges helyeket, házakat,, és utakat
minden rútságtól.tifztán tartani, 'templomot,
fcholát , udvart, tanátsházat, útzákat; 's a
t. A* kutakat kiváltképen , minthogy azokból fü tünk , főzünk , mofdunk. Sóta'megdóglótt háznak még ruháit is el-kcll onnan
( ha lehet) tiltani. El-kell távoztatni ( ha lehet) minden megdóglóttekkel való kózósködéft , mulatáft , azoknak házokban való béfzálláft , ruhájukban való óltózéft, a' fzokott
halottak látogatását. Kiváltképen az atyafi
az atyafitól könnyebben megdöglik, nagyobb
lévén

VII. K ŐJT Y V.
g6s id6bcn-is. Egyebek, kiknek módgyok
vagyon benne , miért ne mehetnének
hel> böl 's jofzágbol másba tifztábba a'idög előtt ? nem látom : mert noha nem ragad el
a halál , fem az a' tsnmó és pokolvar egyből
másba nem pattan íem tűnik; de béfzivodváti
elragad a' dög: nem is elég az hozzá, hogy
az Á dóg úgy nem tekeri az ember orrát, mint
az elóltoit gyertya bódófsége; mert vékony,
's nem érzik elsóoen : de ha elhatalmazik ,
az i elég búdős ; mint ez efztendőbéli firalmas példák mutattyák: sőtellenben gyakorta efféle mérges pára igen kedves izú , és ugyan nyalattya magát, mint a* Nyári hév holnapokban az arany-bányákban támadni Izokott fzellő , 's azonban tsak hirtelen elólttya az embert; mert ennek , a' vért az emberben , főt egyéb állatban-is megfúritó, fót
ugyan megalutó ereje vagyon Ábrahám elfuta az éhség elótt , i. Móf. iG. miért nem
a'dógelótt? tsak légyen hitbóL Mindenikben megtarthatna Iíten rend kivól ; de nem
ígérte. A' Peltis-isnem mindenkor ól meg,
igaz az , f'mint a' kafza elótt fenn álva megmarad fok fú • ) de megkínoz : az ember pedig ts>ak a kis Ujját is nem vághatná-meg
tudva Ga <rtus nagy ember vala, akkor kelletik v?la le. inkább fzolgálattya ; de még-is
Romában Peltis kezdődvén , ^ egyébaránt-is
oda femmi kóteiefsége nem lévén :) hazavoni* magát Görög orfzágba. Bolondság ott
nent

A P(fosról.
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nem futni, a hol idős' alkalmatofság vagyon
%' futáíra. Azonban láttyuk mindennap , a
vakmerők , kik ez értelmet nevetik , mi
hafznát vegyék helytelen bátorkodáfoknak.
A' ki pedig elmegyen a' dóg elótt , ugyan
mefzfze mennyen mindjárt, mihelyt hallya ,
'$ későre térjen viízfza ; másképen neml'ok
ha znát véfzi futásának fót magával hordozza a dógőt , ama vers fzerint :
Hete tria tabificam tolluttt Adverbia Peffem:
Mox, ionge, faráé, ceJe, recede, redi.

Ezek a' Politiai or.osláfok ; noha bizony
valóba Politiát kivánnak , és ízép ízokott
rendet • másképen mind ezek , a'mikctmondék , az atyafiúi fzeretetnek nagy lérelme és
tsorbája nélkül véghez nem mehetnek. A
mi pedig a' terméfzetbéli fegitségeket illeti
ezaránt: a'bizony dolog , hogy a' dögnek
uralkodáía az ^térben lévén; annak meg tílztitás.ra , és az egérben lebegő mérges góz&knek megemefztésére , nincsen hathatóíabb efzkóz a' tóznél : a' minthogy még ej
Világnak ama közönséges megu itására-is c
Vilá; végén , a' Terméízetnek nagy Urától
tóz rendeltetett. Ezttselekedé a nagy Hippocrates , ki amaz az ő idejében uralkodo
Athenásbéli nagy Peíliíl , a' Város kőrúl és
a' Városban fzéllyel , nagv rakás fakat felgyújtatván , eméízté cl. A z é r t nem ártana , kiváltképen Várakban 's kcritettVárolokban ,
£ a' hoi az Mr nem olly fzabados , hanem
X i
meg-
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VII. K Ö N Y V ,
Szállok máTa' Dtatára.: m e l l y nem egyéb,
meg-reked ; Jpalotáknak 's udvaroknak kóhanem ama 6. dolgoknak, mellyeket a Me ;
zcpin , mindennap reggel 's eftve aprón vagdalt s halogatott afzfzú rakás fákat meggyúj- dicusok Res non naturalestknek neveznek, jo
igazgatála;. mellyeketraz elme kedvéert igy
tani: fót mindenütt a' hovátóbb ember gyű.
exfirimáiGkv
í r j
v
lekezik, u ymint: templomban , tanácsházhon-natura 'es', quas bistriafymboU dant, A es
ban , 's a' t. Erre legjobb az afzfzú Ktrtsfa,
S»nt: Vigilo , S'omnus, Potus, CibuS, MT ^
Btkfa , FevyS fa ; de mind ezek kózótt, kiváitKépen a lakó házban , legditscreteíebb
hauflus,
_
Motus , & ahna Quies r Exvrettr, Retenta,
a' Fínyő-tővis , illyen formán ? Egy arafznyi
Pathemtr.
, , ,
ho'zf/.an vagdailyák's haiogafsák-ma* , 's ú^y
.
r
afz .il yák : *zmán vasból mintegy étek-meícAz-az r Az Alvásban , V.gyazasban, Ételgitó .ormát ts nílván, y, 6, darabot v^flenek
ben, Italban , az Eméíztésben , Elme indubeié, s gyujtsák-meg , és hordozzák azc
_
latibaivr s a" t-jó rend-tartas*
lángolva fzéllyel a' házban , mig el-ég ; igy
Kiváltképen pedig az ételben , italban, a
kell mindennap kétfzer, háromfzor , tóbbPeílifes idó igen nagy mértékleteíseget kivan,
fzőr-is tselekedni.
mert a' teftben a' mértékletlenségtól bóvólkódö cuditas ( nyers nedvefség,/
FóftMnetni-is a'házat íokképen r afzCzúftvominel, Sállyával, Egér fark füvei, Rofinaritt• megrothad , és a dógnek taplót rzo galtat
fal, levendulával, afzfzte Kosával, Angelictt H-kell távoztatni minden nehez emefztó ele
gyökérrel: Fenyő maggal is ; dc ezzel ritkáb- delt ; f a mint az ember reá érkezik: ) mert
cz a belsó réfzekben , Májban, Lepben,Foban , kiváltképen aTö-fájos embetek, mivel
dor-hájban , 's a' t. fzoruláll fzerez ; cs a
a Fó-fa áft , fót még a' Nyavalya kitóréft-is (cfzorulás által , ez is rothadafra nyujt alkal
giti. Vannak a gazdagabbak fzámára ezen umatoíságot. OUyanokat k«U azert valafztafusra a' Patikákban igen jóízagtévó Trocbif
eméfztók , es mkabb
cufok , Péfma pogátsák , 's egyebek- Mivel n i , meUyek
fzáraz , hogy-nem nedves termeízetuck es
pedig a' Kénkónekés Salétromnak az ^é'rtifza mellyek a rothadáft mtggatollyak lllycn
titáíában igen nagy ereje vagyon; nem ártana a* Várakban , Vároíokban , minden baboa ' k ó z ó n s é g e í e k k ó z ó t t C m e l l y r e fzegény ernna nélkül , óreg lóvó fzerfzárnokat-is eílve 's
ber-is fzert tehet,) az Etzef ez okon ,ok
reggel kilőni j fót a' házakban-is kevés Pusminden Etztíes étkek : és Méz , es minden
mennyi kárt nem tehet, fellobantani.
Mézes étkek. Innen;
Z W r / m t o l kerSzálX 4
k ó n n y ó
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Ha ember~házból kimégyen Peftifes időben ; femmivel f ha lehet) úgy ne gvakorol'
lya a* teftét , hogy megmelegedvén megizzadgyon ; mert akkor könnyebben magához
fzija a' teft az x'íYbéli mérget. Minden ha*
ragoskodás , félénkfég , fzomorkodás , és felettébb való gondolkozás igen ártalmas: mert
a' fzomoruság gyűjti a'-teftben a' rolz nedvefségeket ; a harag pedig felkeveri azono*
kat. Más oka pedig tz : hogy a'fzomorkodásban , félclcmben és gondolkozásban, (okkai reftebben jár a' vér az erekben ; a minthogy a Pulfus-is laítabban és későbben vérfel oliyankor. Holott pedigkevés órák alatt
az egéfz emberi teftben való vérnek , (melly
a rendes teft álláfú emberben vagyon 24 vagy
2f. font nyomo ; és minden órában léízen
mintegy n é g y ezer ót-lzáz pulfus:) által kell
fzAródni a'Szivén ; a' Szomorkodásbun s a
többiben reftebben járván a' vér , megtébolyodik a' Szivben, és a z t / a ' nélkúl-is a dóg
miatt gvengébb lévén akkor a', fzivbéli erő : ;
könnyebben clfojttya. Innen írja Pluta)cbuS
cgv Crétabéli Tbales felől : hogyaza mefterfégcs Muíica fzoval fizte-el fókákról a' Peftift.
Te a' mi Mufikánk légyen a1 Sz Dávid XCI
dik Lanttya: A ki á lel éget URnak lakozik
ólt almában; *s a' t.
A' mi az siemtV. béízivását nézi: alkonyodattói fogva viradtig fokkal árta'.mafabb az,
Annakokáért mihelyt alkonyodik; bétegve-
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V , f
í2*
_ K ÓNYV.
dctte vólna egy KirályT Mi fzerzette vólna
n^ki azt a' jó vénséget ? igy felelt : ioris O\» ww^W.-KivöUzOIaj, belól a Méz.
a l itói kitelik r igen hafznos ételben a' CWrrcwi, Narants, Lémonya , Pómagránáf, s a'
t. tz Olalz-gyómóltsék , főképen a' Cz/>röw,
minden méreg ellen igen jók. Így irja7^ ö f nrtpus Qbius : hogy, Pontufnak Tyranufa
Lltarcbus igen fokakat veíztett cl méreggel,
minekelőtte a' Czitromnak haízná; kitanulták
volna ; dc azután femmit nem tehetet. A'
ízegenyeknek az
mellett egyet téfzen
ez haízonra , mind a' m***, 's mind a'/// ÓOJ** : kerti és
Jó az urmós , írmenygjőkeres és sállyds ital, mindennap egyizer ketí er. A' ki pedig hozzá fzokhatnékr
minden reggel igen hafznos volna , ha
f*'"
's egy-kevés Sót bt.z e
tor ven , egy mogyoronyit benne megennék : vagy- egy ízelet Kenyérre fros-vaiat
*cnven , aprón vagdaltt Rutát vékonyonrea-hintvén, azt enné-meg , 's úgy men-'
ne-ki hazabal. De mivel fzalonnáfok inKabb mint yajafok a'Magyarok ; idc-aJább
ízolok a FfUagymáról-is. Az álmót a' mi
Illeti : nem kell ebben is igen elmenni : kiVaUképcn a délit tsak cl kellene távoztatni,
* kiclízokhatikrola; mivel foknyerfcféget,
es 'gy teílben a'rothadáiraalkalmatosságot
Szerez. Sót a' kire már reá-cfett a Peftis ,
eiso napon ugyan ne engedgyek alunni.
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nek, ha Nyár volna-is , minden ablakokat r a' Magyar
a' Fok-hagyma , és Magyar
s rekefzfzék-ki az éjjeli fftrfi dógleletet: s
mihelyt azokat béteízik ; gyújtsanak a' ház- Mitbrtdatium a Veres-hagyma : és hogy ezek
ban , a megmondott mód fzerint,. FenyS-tó- mellől fzáraz lábbal el-ne mennyek ;• leírok
C
^lliatum,}mevuet Mikor a' Nap jól feljó , kinyithatni ; euy fo* Afgynoi
lyet
kiki
,
a'
ki
akar
,
maga
fzámára
kefzitmivel az Aémzk legjobb Baljamuma a' nap
hetr
Végy
húfz
iő
hagymát,
tífztisd-meg
lény.
azokat gerezdenként, 'stő d meg; tóltsreá
Szóllyunk már a* Peftis ellen való Medici- kétfzcrvagy háromízor^/A/lt vagyletsepenáit* orvoíságokról. Nagy azoknak mind fzá- oetett Égett bort, hogv négy ujnyira iellyól
mok, mind kfilómbfegek;. úgymint: fiiból r haladgyon s lábbogjo* rajta ; tedd egy r e z
virágból, fából r gy ókéiból, kivekból , * % élő-• vagy úveg lu nbikotskába , es dejltllald : miállatokból való- lilyen a' íenn-forgok kőzzól dónr az lejár, vj Fokhagymát hánny újabban
a' Ter ik, melly igen melegítő;. de a' meleg belé azonképen, mint elsőben, 's tólts rea
termeízetöek, véle élvén, igyanak vagy Sór- ú j a b b a n a mi cgyfzer lejárt; igy tégy háromka y vagy Cicboria vizet reá. Ezután a' Mi- ízor: és a' mi harmadikfzor lejár , az az igaz
t'riáatium , melly nem' olly melegítő.- A' Fl.xir adiatum; mellybóí minden reggel egyDiafcordium , melly e' nyavalyákban mind ezv kalánnal kell bévenni vagy magát, vagy
legnevezetefebb r mind legjobb. Ezután az
ha igen erófnek tetfzik Pápa-fú vizzel ófzOvumaureum vagy Armty lyukmony , melly
ve-elegyitvén.
A' Veret hagymának:is haíza r Maxnmi'idn Csáfzár nevét vifeli. Mind nát vehetni illyenk<'pen : Vájd-kia bds5
ezekkel is ollyan formában élhetni, mint a'
réttyeita' Vens hag vtának, töltsd mega he1 crjékkel. A' Pilulák kózzól : Pilulce Á'uffi; lyét Tcr]ékkel\ a meghasított Hagymát ifmétmellyekben fél drachmát , vagy minden két
tedd ófzve , és vagy vizes fzófzbe vagy ruhetben, vagy minden holnapban egyfzerbéhába bétakarván , fü.d meg jó lágyan paráfaavenni embernek igen hafznalatos , hogy a'
htt , azután fatsard-ki a levét; e g y n é h á n y á t
Peftis ellen prafervállys teftét. A' gyökerek illyen modon megfútvén , el ben egy-kalankózzűl ezek hirefebbek.- az Jngelica, Zedoa- kával erós Ruta , vagy Calenduh ( l U emilena , Imperatoria, Bábakalátsa avagy Carlina,
fú,) vagy Málna eczetbe elegyítvén meginnya
Tsábaire , Jzmt/ Ldfzló fIve 's gytor* , 7or«
reggel-reggel ; igen na^y hafznú és ere
mentié!a , 'Biflorta , Petafites, Di&amnus , ésMásképen-is az illyenmódonshltt Veres-hagya' mellyek ezekből k é p i n e k . Ide tartozik
mát megrontani , 'sflaftrom formán ruhára
'
kenni,
a' Ma-

kenni, jó-melegen a' Mirigyre kótnT igen"jói vagyon ? Ha pedig fzerentsérc jót találhatm.nd a mérget kifzija , 's mind pedig meg. ni , (mellyet igv próbalj-meg : Tilzta papifúrolj meg krétával , azon feilyül dór.
i
érlel, fzépen Ide való a' Millefolium vagy rofat
mind w
gól ed a Bezoárt: ha a dórgólés heíyc publikán Izint , vagy valamennyire fárgálló izinc
melly kozónfeges mindenütt termó ifibe , I. mutat ; jele jólágúnak: J igy kéli véle élni s
j n
ellen való erót óntótt, Rtcipe Lapid. Bezoár gran. vij. Aqu. CarduibeTbe< taInnen : Peílifnek idején a' Sir-álók az egéíz ned. Aati Rutaeei, utnusque dracb.
.Nemet vilagban, egyedül Iften után tsak ez- ta ferupu! j Mifce Fiat Lauflus. ^
zel e ró sitik magokat a'méreg ellen : /ivét ki. Igen tó s ide tartozó orvofság , a' tóbbi
íatsarvan cs Ruta etzetben megiván , 's ugy kózótt , a Cámfora mind maga , mind o.aja í
mennek k. dolgokra. Ifmét: Ugyan azon/S- (ót úgy tetfzik , hogy minden Bezoárt haíznávet tórjek-óízve jóllágy Sóval, * tegyék a ' val tellyül múl. Egy darabotskát (péld : ok:
Wingyreflaftrom módgyára egy.kis Kováíza/ mintegy
borío ,) reggel reggel nyeljenegyütt; minden mérgét kifzija. Ifmét:! óz- 'el ember benne ; mert ezt a' mi belsó mele2ck-meg eros Etzetben , tsepegefsek hév tég- günk bennünk kónnyen meggyújtván , annak
lára ; ruháját párollya ezzel ember, '$ úgy
az ó vékony , ártalom , 's érzés nélkül eg&
mennyen-ki dógnek ide/én házából. Ifmc ?t: lángja'» tüze a belsó mérges dógós gózólgé*özd meg ennek virágát vagy livelét-is , ha feket clcméfzti , vagy ugyan megégetvén ,
, vagy vagy pediga' Szivtól ki-felé ofzlatván :és igy
virágát nem kaphatni, Ruta /
; e gy - d a r a b o ts k a fpondiat márts x rothadáinak hatalmafon ellene áll.
Mai na f/x
bele , kóíd aztakeízkenód végibe, 's azt
Ide való a' Myrha 's abból kélzitetett orízagold ha kin járfz
vofságok
: íót mind azok , mellyek máskéHires inkább , mint hafznos , a' Bezoár ;
peft-is
a'
hóltt
teftet a rothadáftól megfzökmivel tóbbire a' Sidók hamifsága miatt , kik
ták tartani, mind ide valók, mind igen halzazt hordgyak , hamis inkább, mint termés , a'
nofok.
A zt mindazáltal jólmeggondolvan:
nálunk való htzoar , mellyet árulnak. Uhogy
,
holott
a' Pcftrfes idóben másképen-is
gyanis , holott azon a'íóldón-is a'hol terem,
a'
nehezes
afzfzonyi-állatok
igen kónnyen elnem igen bóv , s igen elkapják magok az
vefztiK
a'
terheket
;
a
Rutától
, Myrhától y
ott-való nagy Rendek, és ó magok kedvesBabirtól
vagy
Bál
16
magtól
magokat
megojk e d i k fzomfzéd Ur baráttvaiknak-is véle ;
mivel
ezek
a
velztéíl
i&cn
fegitik.
>
ják
;
fcogy lehetne iIly bó nálunk tsak a' mint-is
Vagyon ?

< > '
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Ide való a' fpiritus fttrioli, mellyet vagy tífz-*s azokat kell a' Talpaihoz rakni : az Oldala
ta forrás Vizben, vagy Pápa fú és fjita vízben
mellé pedig meleg Hzzel teli ón palatzkoÁat;
ihatni. Ide való még-is ( cs a legjo v baknál vagy pedig , ha azokat nem kaphatni, 'leién
nem alább.való) a' Bkdöskő, annak /piritusx, bojagokat meleg Vízzel teli. Avagy : A'mint
olaja és virágai Ebbói igen hathatos Baljamusa' Kenyeret a' kcmcntzéból kifzeded , azonkéfzfil, -de Cbimiaim eíl erséggel; tízért nem melegen a' béliben vájj-ki egy kevefet; tólts
is rom-le : mellyel a'tíónálíyát , Szive tá- Terjéket helyébe , ?s -úgy kófd a' Kóldóké'e
jékát, Háta-gcréntzit, Agyékát, a*pulfuso- a' betegnek : azután jól-takard-bé ; kemékat , vagy igazabb névcl a'r/;*.rokat a Ke- nyen fog izzadni tólc. De azután azt a Kezén , kcneífe ember. Jgcn jó -ezen Jhafzon- nyeret jó-mélyen áfd a' fóldbe
hogy valara a Scotpio-olaj-is,
ki meg-ne dógóljéktóle 's miatta. Ug arf aNem kellmind ezekkel élni; hanem éllyen zon jdóben , fekete retekkel bé-kcll kótni a
ki cgycj, ki máíTal .- noha azt-is meg-kell tud- T alpait , hogy alá-felé fzija a' mérget a' Sz&
ni , ho -y egyfélét íem kell fokáig lontinuál- ttájikától.>6. Mivel az izzadás utánigen cl lanni ; hanem változtatni kell , hogy egyhez .kad a' beteg \ egyék ottan az izzadás után
ne fzok.ék a' tcrméfzet; mert ha hozzá fzo- valami jó-izü Eczetes vagy Czitromos levet
kik , «crót a" nyavalyán nem vehet. Mivel | vagy Bor fufát , avagy Lengyel czibrét: igyék
pediga Peftis ellen való orvoíságok nagyobb egy jó-ital Bort reá egyfzer , ne tóbfzór ; haréízént izzafztók; fzűkség hogyannakmód- nem , ha még-is fzomjúzik i igyék valami jó
gyáról fzóllyak mint vifellye magát az izza- hivesitó julepet, Lzitrom, Viola, Tengeri fződás alatt , a' Peítifés vagy aztkerölö ember. U), vagy fái-Sós ka firupból \a\ot Ha nem éElsóben-is , ha egyféle meg-nem izzafzt ; lég favanyú a* julep : hogy mind hivesitóbb ,
máífal hozzá. 1. Tovább nem kell izzafztamin dhafznosb légyen; egynéhány tsepp Gani; hanem tsak a' mig ereje fzenvedheti.
litz-kó Vagy Büdös ki fpiritujl kell belé tsepEgyfzer nem elég ; hanem háromfzor ,négypenteni.
fzer-is kell izzafziót venni, miga'méreg jól
A' vén Szarvafnak * fzeme fzegeletin öfzvekiót. 4. A' verítéket meleg ruhával kell leafzott nedve/ségnél vagy kő nyíléi, nintsen fetntórleni , hogy vifzfzane ófsón. j . Ha pedig mi hathatosb izzafztó állat ; annyira , hogy
ugyan a'bévóttital után-is izzadni nem akarjugyan patak módgyára foly cmbcrról a veriam terméízetet kólsóképen-is fcgitenikell:///y
tek , ha 'Pápa fú vizben j. vagy 4 árpa-fzem
*ég dkat Eczetbe mártott tubával kell bétakarni, nyomot megiízik benne. L' felól egy régi
's azoTbeorn*.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

Tbeomneflvs nevfi Ló Orvos irja : hogy,rhi-katná valaki. "~bka ennek i. ez: Mivei a' Prodón a' bzarvas bé iben Gelefzta terem , ak- vevbit/m fzerint: Sacra Sacris , ezt mindenre
kor a' terinélzet indit-sából ísigyó-barlangot nem bizhatni \ hanem tsak ahoz értó Izemes
kces , s ortnan a' Kigyukat orrával kifzija, Dodtorra. 2. Mert e'mindenik ezaránt olly
's megéfzi . hogy pedig a Kigyó mérge no anceps Prafidium s bizonytalan dolog , hogy
ártson ; ottan foiráfra fict,'s áz orrát mélyen némelly Peílisben mindenik hafznál ; dc legbeié du^ja a hideg vizbe , 's úgy fújja ki a' gyakrabban mindenik igen ártalmas, s haláIzemén a' mérget. Az a' méreggel együtt kí* los, vefzedelmes. Azért .Y mivel nem mind
fol\ tt kónyv e ofztán a' fzeme Izegeletin meg Borbély az , a' kinek fzelentzéje vagyon : )
afz erófen , mint a' kó ; és igen fik , mint- hogy efféle iráfom alkalmatofságával emberha megpallérozták vólna. Dc végre, mivel halál nc efsék ; tsak eltávoztafsák mindeninehezen lát tólle, ledórgóli a' .Szarvas. Tó- ket , a' kik már nvegdógósftdtenek, ahoz érrók orfzágban ez igtn kedves , igen meg-is tó Doftor tanátsa 's hire nélkól. * M ivei nagyobb réfzént ártalmas ez mindenik; (a' mint
tarttya a' ki kaphattya ; úgy írják kiváltkcmegmondám:
) mert a' kin már rajta a' Peftis,
pen az Aíiai Tórókők felól.
annak
a'
vére
forróban vagyon ; a' Purgatf
Az izzadás után pedig nem kell alunni
pedig
annál
is
inkább felforralná azt a' vért.
hagy ni a' beteget* hanem minden mefterfég*
4. Mert a Peftis embernek minden erejét elgel álmát ózni kell: bclzélgeífenek véle : Orfzakaízttya
; a' Purgatio pedig azt annál inrát Auta vagy Calendula Iczettel kenegelsék ,
kább
fogyatnáf. Mert gyakorta a' Peíliííel
's a' t. Ha pedig bévévén az izzafztó , '$
egyútt
jár
az
éktelen
Has-lolyás , mellyet a'
egyfzersmind Peftis ellen való italt , 's a*
Purgatio
annál
inkább
fegitene. Eret is haGyomra nem fzcn\edi , hanem kiveti Pifonló
okokért,
vágni
nem
bátorságos; mert
ritot Kenyeret óntózz meg Fizette/, 's jó-me1.
az
Er-vágás
a'
méTges
vélt
a'Szóre a' cenlegen kófd a' Gyomrára : úgy add-bé újabban,
's egyék Birs-alma iiktáriumot reá. Ha még- (rumra vonná , holott ki felé kellene azt ózis fzomjuhozik : Szarvasnak mcgráfpol) ozott ni inkább. 2. Mert ez is igen erótlenit; ha/zavvát fózz meg forrás Vízben ; abba tstp? nem , ad prcecautionem , oltalomnak okáért
pents vagy GáHtz-kó , vagy Búdds-kő fpiritufi, mivel hamarébb fog a" dóg vagy cowagium
azon , a kinekbelsó réfzei nemtiízták:) minmig kedves izt ád néki , s azt igya.
Dc mivel ama két nemes Prafidiumot az denikkel hafznoíon élhetni a' fzerint , mint
Er- vápáit 't a Purgatict elhallgattam tsudál- kinek kinek az ó temperamentum*, uiciinatiohatná'

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

ja , istasa , fexusx, terméfz eti-hajlandosága , állyon rajta egy nap vagy éjjel a' Mirigyen.
élete , ideje> 's neme engedi 'skivánnya.
Azután , hogy a' Mirigy meglásyúllyon és
A' mi a' Peftiífel- gyakorta együtt járó Fó- érjék: ragaízfz Diachylum flaftromot reá, vagy
fajáft , Orra vere járását , nagy Almofságot, pedig Emplajlrum de Meliloto ; elébb ezeket
's gyakran ellenben Alatlanságot , Nyilalláft,
Scorpio o!ai ral meggyúrván, ruhára kenvén 's
Elájul áft , Nyelv-fzáradáft , Szö-dobogáít
úgy kótvénreá. Ha lagyúl ugyan i de megTor ok-faj áft, Jiányáft , és Has-ménéit , 's nem fokad magától : ottan vágafd ki , nyotóbbet effélét, illeti: ezekról nem lehet fzomafd-ki, 'stifztitsad-ki a'genetségtól,'s járlanom ; mert igen fokra terjedne ez irás ;
jon kéró beléje , hadd fzivárogdogallyon-ki
nem-is igen fzükségj mert tsak legyünk raja méreg : nem jó hamar bégyogyitaui ; megta derekaíon a' fó nyavalyán , magoktól is
lehet azután-is akarmikor.
megfzünnek mind ezek ; mindazáltal ugyan
A' Carbunailust vagy Pokolvart hamarébb
enyhíteni kell ezekec-is.
kell kivágni , 's késóbre kell bégyógyitani.
bzóllyunk immár mind a Mirigyról vagy ^ftErre-is mindeneknek elótte ragafzfz Kováfziáról : mind a' Pokolvarról , mellyet a'Deálói, Vajból, Tyukmony-fzéktból és Mézből
'kok Carbunculusnak , mincegy parvus carbó* timporáltt 's fótt flaftromot. Ha ezzel megnak, az ó tűzihévségéért , neveznek. í zek
nem fokad: vettefs kóppólyt reá tsak úgy
nem egyebek , hanem a' tellb&l kitakaradó
fzárazon vagdalás nélkül , hadd fzija ki-felé
féregnek uttyai. Ezek pedig vagy egy hea* mérget, és ottan vágd-ki, 's tégy Térjék-^
lyen , vagy máfon kerefhek útat ; kiváltkéhl snitt Veres-hagymát vek. Mivel pedig a*
ppen a' teftnek ama natúr ale emun&orium'm: a' Carbunculusigen fzokott terülni, és gyakorHónallyán , az Ágyékban , néha a' Füle-tó tanagy darabhúíokfzakadnak ki belóle; hogy
vén.
ne terüllyón , jó-eleve megoltalmazzad ,
A' Mirigyet a' mi nézi: fama híres Chirurmegkenvén a' kerületin az ép húft hivesitó
gus Fabricius tanktsa.fzerint: )fzrtatni kell elkenetekkel , mellyek annak terjedó meleg
sóben-is a' mérget , flaftromot tsinálván ( ha
mérgét elólttsák. Igen jó a*Patikában, Unkaphatni j megtórtt afzfzú Varas béka porbél; gventum Fufcum Felicis JVurtii : Ungv infrigi•
ha azt nem kaphatni , megtórtt a/zfzú singé* dansGaleni: Ungv Allmm Camp/joratum: Ungv.
faa gyökérből, Kováfzból, Terikből, Ruta le- Jovis: Ungv.de CeruJJa , £fc. Ditséretes a'jóvélből és Mézből, óízve timporálván és fózféle Orientális Safir kő-\s , ha azt a' kerületin
vén : ezeket kend rúnára , 's kófd-ué véle ;
gyakorta elvonnyák. A'fzegény embertór.
Y 2
állyon
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jón eleven Rákokat és a' ház fedelén termő F&fr ból r s mind pedig olvasásból, mitsoda hirr
favetbi'zve , a levét fatsarja-ki , te yen belé telen-halál
követte gyakorta azokat , a' kik
egy kevés Mézet \ jobb a' Rofa méz-. ) azt illyet vifeltenek , mihelyt vagy a töz meleólzve-habarván , kennye véle a' kerületit i
gétől a'kementzénél, vagy másképen feletépen egyet érvéle.
tébb néki talált melegedni az ^muletum; anA' mi e' n avalyára tzélozó Nyakba köthenak kefzitésének módgyait fzántfzándíkból
tő orvolságokac , Anniletumokat illeti ; etre elmulatom : míve\ nem minden tudgya elköfokán íokat ditsérnek : íokan fo vfélékkel is
vetni annak igaz meílerségét. Mertbizonyos
éltenek eddig ; de fokán kefervefen meg-is
dolog , hogy a' külső méreg hozzája kifzija
adták az árrát : mivel mind ezek méregből ,
a' belső mérget , ha a'melegnek jó proportioArfenicumból, Mercuriusbó 1 > Tsirke béka vagyjában mértékeben-tartatik. De ki vigyáz arközönséges Varas-béka porából valók. Sokan ra , ki-, áltképen ha ;ól ihatik a' Magyar Alea' Bórznak nyers lóriból merfzenek egy daratcipbarm árumban ? Jobb (a' kitől kitelik,) vagy
bot fzfc tormára , 's azt vifelik Nyakokban *
igaz : maiagdus , vagy Topafius , vagy Safir ,
ditsérilc-is fokán. Némellyek igenditsérik a'
vagv H]acintbus követ igy vifelni ; mivel ha
•Kénesőt r egy mogyorót megfúrnak , a'bélit ezek fzinte nem hafználnának-is , ugyan nem
kivájják, a' héját eleven Kénesővel megtbkik,
ártanak (legalább ) femmit. Igen jeles An tia' lyukát Spaniol Viafzfzal bétsinállyák : Va- kiam telik-ki a' jfuhus vagy Auguflus melegé•lamellv karmaíin ízinű( mert az jobb U'elyem
ben fogott Tsirke békákból, vagy pedig tsak
»Jtf«r/tfbavarvánNyakokban hordozzák,hogy
a közönséges Táras békákból is: ezek helyett
a' Szivek tálán a' huft érje. Anno i y fa. Lonem is kell máíl kereíni ; kivá'tképen ha a
•tharingia MeJio matricám n e v ö városának meg- hátulsó lábainál fogva felakafztván a'Nap mefz áll áfakor , a' megfzállott Nép kózzé efék a'
legén , val mi vialz edénybe a' fzájánés fzeP-eftis , kik is ezzel akkor igen haíznofon élmén kionthattya mérgét. Magát pediga'megtenek ( illyeg formán a mint megirám , ) a'
afzott békát tedd el t mikor véle élni kell,
dög elkerülésére : mihe;yt pe"ig ugyan tsak
áztafd meg egy kevés Borban, kófd a' Mirigyreá talált efni a' Peftis valakire , a" ki ollyant
re ; mérgét úgy kifzija , hogy ugyan meg'
Viíeltj ottan a'mogyoró héj ketté pattant.
puffad a 'Béka.
Némellyek l a' mint mondám ) Arfenicumból
A' fek kózzöl e' kevés , mutató példának
's egyébből kéfzitenek Amulftumoi • de milégyen elég , mind a' Peftis kerülőnek oltalveltudom mind Nagy emberektől való hallásmazására , 's mind már a' 1 eftisben efettnek
Y ;
okta•

/

i
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A Pejlisrol.
H?
J4*
VII. K S N Y V .
oktatására. De mivel mind ezeknek a' vé- vizben , vagy egyebet " A'verítéket pedig
lek való élésben áll az ó lelkek, 'shaiznok; m e l e g ruhával lekell tórleni, 's adgyanak: ufztát reája. Ha a' melegben eltalálna ájulni ;
fzóllyunk immár a'vélek való éléinek módgyárul.
adgyanak Szó erösitót üórrágo vizbe AlkervuJt ,
1
's a t. avagy egy ital jó Bort , ha egyéb nm, egyönk-fel hát például egy i j . efztendós,
tsen. A a. izzadás után kénállyák valami Borjó egéíséges , véres, tagos, piros ifjat, kit
minden jelek pletboricutnak, és fangvineusnak. ból ké^itett eleJeUeh a' mint oda fel megírtam.
Ez után 8- óra múlva erófebb izzafztó italt admutatnak, kit ma reggel 7. órakor a' Hideg
gyanak, 's takarják-bé jól; 's a tóbbit-is minborzogatott; de azután hamar rettenetes fordent hafonlóképen tselekedgyenek. Nyolta
róság kóvette: Szeme fénlik, kónyvez:Feora múlva meg eróíebbet , azaz , ugyan-ajét-is fájlallya; de 9. órakor az Agyékátkezzokban tóbbet, azon módok és rendek fzedi rettenetefen nyilaltatni; azonban kózón*
rint ; úgy hogy 24. órák alatt háromfzor keségeíTen-is kezdódótt már a'Peftis : ottan a'
Medicust hivatván; de még azon kivúl-is vé- ményen izzadgyon , hogy a méregéi-felé takarodgyék jó-idején : úgy mindazáltal ha
fzik eízekbe a' kórülótte forgók , hogy Peaz ereje (zenvedheti a fok izzadáft , mivel
ftis. Mit kell hát tselekedni ? Ottan Eret
joeneróveljár;
de azonban nem-is kell igen
kellene rajta vágni, azt kívánván minden hu*
kényeztetni
vefzedelmére.
Máfod nap ifmét
bitusa, s temperamentuma ; de a'feljebbmeg24.
óra
alatt
háromfzor
izzadgyon
; de mas
irtt okokért igen meg-kell vifgálni, haa'nélizsaíztók által: jó léfzen a' Borza fa gyUmo/tsköl meglehet-é ? Adgyanak azért mindjárt
nek a' Robja vagy ÓJzve-shúdőtt leve, Turbolya,
izzafztó italt bé nékie ; de mivel meíeg terva^v Pápfrfit vizben , hogy egyhez ne fzokméfzetó és véres a* Legény : nem kell igen
jék'V terméfzet. Es igy (úgv gondolom.; emelegitó italt adni. Hanem vegyenek Sóska,
és 'Tápa-f i* t/ízbenmindenikben 4 lótot; s'qva léggé kitakarodik a' mérgeíség a teftból. Antberiaealiíi negyed réfz lotot; Czitrom, vagy r.akutánna harmad napra alább kell fzallani ,
kétfzer napjában izzafztván harmad napig ;
Múlna, vagy Viola firupot 2. lótot; egy. keazután tsak egyfzer: Ugy hogy egy hétigtarvés Bezoárt belé tévén, timporállyák ófzve
tson így az izzafztó cara. Azt pedjg azért,
ezeket : ezt egéfzen egyfzer megiván , tahogy
a" Bubo vagy Mirigy hirtelen vifzíza ne
karják-bé jól a' beteget utánna , egy óráig ,
fifsón
: melly ha lenne , igen vefzedelmes ;
tovább-is ; úgy izzadgyon. Ha ezeket nem
halálos. Ezt pedig meg kell
kaphatni, adgyanak-bé fél lót Terje'ket Sóska sót gyakorta
OJ
y 4
tarta-

vizben

*44
VIÍ. K 6 N Y V.
tartani , hogy mindenkor az izzafztó után >
hivesitó és 5zivet erósitó Juíepet kell adni r
a' mint feli) ebb megittam : legalább a Szar3
1 5 1 : 5 1 r 1
' 1
ys megráfpolyozoct Jzarvának Deco#umzt r ^ r ^ n "r r r^r «
Cztnommat vagy egyébbel megfavanyitván >
(a' mint ezt-is megírtam J melly fzomjúságtól is igen jó. Ha a' hányás erólteti; kivfil,
belól erósiteni kell a ' Gyomrát. Kivöl legjobb , Emplaflnnii de cn-Jla Pants, vagy EmplaNTOLT
Z A D 1 K
KÖXKV.
Jl<wn Stomacbale ; ruhára vagy irhára kenvén
'sreá kótvén. Egy hét múlva jó reménség
felőle, s elébb is ; de mindennap azért PefELSŐ
&ESZ.
y
tis ellen valami Antidotumvt vegyen-bé : fuf 1A Dagadáfokrol vagy Tályogokrol.
tólteíTe is magát.
' T ú z e s Dagadásban vagy TályogA' Mirigyet pedig.és Pokolvart , a' megban( yípoflema calidumj ha a betegnek
irt mód fzerint gvúgyitsák ; egyéb véle eegyéb állapottya engedi, Eret kell vágni a' Ivargyóttjáró nyavalyákra , ( melly eket Sympto- ján Azután megvigyáz-án jól, hol vagyona
máknak hivunk,} Fó Pajáfra ,Szö fogáfra, 's a' Dagadásrha a'Fóhóz és Szivhez közel nintsen,
tóbbi, annakillendó módg' aízerint, gondot
mindjárt elein oltani és vifzfza kell verni a'
viíelvén ; mind addig , mig a betegónk lábDagadáfnak tfizét hivesitókkel; de hakózel
ra áll Iíten kegyelméből : Kjnek, mint minvagyon , úgvmint Fíilc tóvén , Honallyán ,
den Orvolok és orvofságok U R Á N A K , Torkán, Melyén, 's kiváltképen ha mérges
légven ditséret , és még a' hólttak(melly a betegnek efzét-is elvéf/i:) tellyefban-is ditsóség, mind órókké r
séggel nem kell hivesitókkel vifzíza verni ,
A M í N.
mert elfojtaná a'nemes réfzeket: hanem minden tehetfé t-gel fzitatni kell ki-felé , melegitó , ofzlató , és C ha nem ofzol , ) eríeló
ftáítromokkal. Mindenek elótt járván azErvágás , arra vigyázván ezaránt , hogy , ha
bal felól vagyon, jobbra; ha jobb-fel61,balY f
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ra vágaffanak E r e t : fót fellyöl alá^is v o n h a t - í T i T ^ g y e ^ ó t t , v a g y k ó l ó n , a m e l l y i k e t
ni a' D a g a d á s fzerzö matériát , a' B o k a - e r e t k a p h a t o d é s a m e n n y i t k ó z z ú l ó k ; m e g t ö r v á g v á n - i n e g , k i v á l t k é p e n a' H ó n a l l y á n . , Ül- v é n , 'S levét kifatsarván , m á r t s g y e n g e r u d a l á n é s Hafán-való t ú z e s D a g a d á f o k b a n h á t b e l é , é s a' t ü z e s D a g a d á l l r a k d - b é v é l e ;
A z Er-vágás m e g l é v é n , l á g y í t ó k k a l és ofz- g y a k r a n v á l t o z t a t v á n , h a fzárad.
Irdalom
l a t o k k a l k e l l élni ; m i n é m ű e z ; G y ú r j h a - e n y h í t é s é r e , Sáfrányt-is t e h e t n i b e i e . ^
m a r j á b a n meleg Vízzel, Fa-olajjal, vagy ( h a
E l é g g é
meghivefedéféne k jele , ha a t ü a z n i n t s e n ) Len-magolajjalTlfaji-lifztböl
Té/z-z e l s é g e m ú l i k ; d e a z é r t n e m k e l l a n n y i r a h i tát; ' s t e d d rea flaltrom formán , j ó - m e l e g e n v e s i c e n i , h o g y m e g l z e d e r j e í e d g y é k : m e l l y
r u h á r a k e n v é n . V a g y p e d i g : K ó f d - b é meleg
ha vagy egy vagy más ú t o n k ö v e t k e z n e k ,
Borban áztatott Rófa. pogátfával. V a g y p e d i g : a p r ó n t ó r t t ' s fzitáltt Coriandrum magot, vagy
Rófa olajat^ , Viafzat , e g y - k e v é s ion fózz-fzitáltt sirpa-lijztet, v a g y m i n d e n i k e t torban
ó í z v e , m á r t s b e i é t é p e t t g y a p o t t a l : , p a m u * ó f z v e - k e v e r v é n , flaftrom formán t e g y r e a .
t o t , v a g y m o f a t l a n fűrtós g y a p j a t ; 's kófdV a e y : K ó p p ő l y ö z ő vaffal v a g d a l t a i d m e g ,
b é jó-melegen vele.
é s melecrfos Vizzel moífad , h a d d e l e v e n e d H a p e d i g érni k e z d , é s n e m ofzol „ ha* e y é k a ^ h o l t t h ú s . V a g y : Eb-tejet t ő z z m e g
n e m nó ; é r l e l ő k k e l é s lág - i t o k k a i kell élni :
elzetes Vizben, levével m o í f a d , 'sflvéve mcm i n é m ű a P a t i k á b a n a' Diacbilumfiajhovu A- l e e e n r a k d - b é . V a g y : Juh ganéjt meleg E.
vagy : Edes Téjben főzz Kömény levelet, Szék- izet be e l e g y í t s , a z z a l v e r d - b é . V a g y p e d i g r -

fú virágot, kózónféges fejér Málva gyökeret Közönséges Ports in-fuvet^ Po'.ygonum) eczetet
vagy levelét, vjgy Mdlva-r ósát,Len-magot: főz d- Vizben í ő z z - m e g , levével moflad , m a g a v a l
zneg e r ó f e n , é s t ó r d - m e g , 's j ó * m e l e g e n kóffe

véle. Akar igy: Fejér-Liliom gyökeret , fejér•

kőffed.
#
H a megérik és lágyúl, vagafd-ki: v a g y p e d b , ha vágás nélkül akarod kifokaíztani ;
Dió-belet t ő r j - ő f z v e e r ő i e n ; a z o n k í v ü l , a -

Málva gyökeret , Viola levelet fő-zz-meg édes
Téjben e r ó f e n ; m e g f á z v é n , e g y - k e v é s Vajjal,
6 Hájjal és favanyú Kováfzfaal t ó r d - ó f z v e , é s prón tórtt Muflár magot tőrj-őfzve Kapojztaflaftrom formán r u h á r a k e n v é n kófd-bé v é l e .
levéilel, sítltt Veres hagymával, favanyú KoH a t s a k fzin-Dagadás , és n e m T á l y o g ; t s a k
váfzfzal, Galamb gané,jal: m i n d e z e k e t m m t
h i v e s i t e n i kell illyen m ó d o n : Eb-fzölöt

,FUl-

fúvet , vagy kövér-Port sin ( Portulaca, > vagy

Belénd füvet , vagy Salátát , vagy Béka-len, •'
tsét 9

a' p é p e t ófzve t ö r v é n , kóífed flaftrom formán

véle.

V a g y : Görög fzéna magot aprón meg*

t ö r v é n , Tyukmony fzékivel

óízve-keverven ,
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köfled vele. Vagy p c d i g M e l e g Eczettelq el fzélefen. a'fpondiát, vagy gyapottatkét
lamb ganéjt es srp*rtif %tet\ó 1. ófzve-kevervén
s megmelegítvén , azzal kóífed. Jó a' Sze- tuhakózzé tózzék, és mártsák belé , 's kóf-sék véle. Vagy , ha egyéb nintsen : Mof-.
Jerjt^s Mezzel, Kenyér-bélUl yA óízve.tórvén,
Iák
melegen erós Tár-luggal , mellyben Sa.
vele kótni. Keíze.íy Tormát, Arpa-hízttel
tétromot
, vagy Sót 's egy-kevés Szappant olfürün , mint a' p.pet , Aézes Fczetbe kevervafzlzanak-el. Vai- y: A' Shlly fúnek fejes gyöven. Józd meg jól ,
r u h á r a kenvén kóíTed
kerét ( Arvm J tórd-óízve trófen 6 Hájjal, és
vcie. fczek kifokafzttyák.
-kófd-bé véle , melly-is igen hathatos efféléVagyon másféle Dagadás-is , lágy,, fejér
dnek elolzlatására.
nemtázesímellyctHidegTályognakhi.unk,
Ha igy cUnem ofzol, hanem inkább neveC Ueáema :) mivel nem veres , nem-is annyi- kedik a'Dagadás: Fagyöngyöt, óltatlan Mera U) , ha hozzá érnek, mint ama tózes Da. fzetés4 Hájat tórj-óízve erófen, '«azzal kófgadas. t-nnek oka 's materig , pblegmás, fed. Vagv : Fejér Málva gyökeiét megaízalhideg poshatt nedveíségnek vagy evettség-' ván , aprón tórvén , ó Hájban és Fa oUjban
nek valamelly réfzben a' bór és petsenyés hús fózd-meg erilen , cs fzfird»mcg : azután aalatt, meggyóléíe.
pi ón tórtt -0 elétet ere fzíz belé , fzöntclen keEnnek kezdetiben , meleg ruhával dórgól- vervén, mig megíórödik a'tűznél; mellyet
r'ek-meg ,oí a' Dagadáít: azután Fa-olajat £- ruhára kenvén , kfífed \ éle.
izet bt tói tv én ,
és Borfot belé-vetvén maVannak egyéb Dagadáfok is, vagy inkább
icgicsek-meg , és eróíen keverjék-ófzve, 's
Felfuvalkodáfok , a'izéltél és egyéb rofz neda meleg ruhákkal való dó.gólés után kennyék
veíségektól egyfzersmind, melíyeketha bébe vele Vagy igy: Végy Timsit, Saétronyomíz ujjaiddal, mintegy viízfza pattafíi érmot Közönséges Sót ; ezeket veífed eczeteszed a' nyomogatás alatt. Az illyenben fózz
V ? '/ V a g y p e d i S
elegyített erós Rutát, Petrtfibyem magot , Kömény vagy Kapor magot , jó-erós Borban : minekutánna eez után tégy .SW^o' va, y SzékTÓfen elfózted, fzórd le a [Borát , faraaj^pJu virágát belé , vagy mindeniket s fózdpant
belé , erefzfz Fa-olajat is kózzé ; fózd
ó zvc eróíen , uj Ipondiát belé mártván k i ófzveminderófé,hogy
irré vállyék, s azzal kenfatsarván , /o-melegen kófd reá; minden regnyed.
Vagypedig:
Rutát
és az emiitett magel es ellve ujitván. Ha fpondia nintsen ;
gokat (bzd-meg erófen Eczetes Vizben , márts
egy-darab ne mez jo léfzen, vagy fúrtós gyapúj fpondiát belé , és párollyad jó melegen
;u. Ha a fpondia bé-nem fogja- metéívekvéle.
el" fz a«
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"véle. Jó itt a' Bab-irfajhőm , "[Étnplaflrum
Marha fzáratsonttja VelejéveleMen ófzve-tórhm-kóífed véle : annál hathatoíabb lefzen ,
de Baccis Uuri, J a' Somkóró flaflrom , ( vén
plalfrum de AMiloto,) véle kötvén. Vagy Fózz
ha igen aprón tórtt Szalamiákotelegyitefz-beÁrpa , Ao/W , vagy 'Bab hfztet, lé. Iímét: A' fekete ónat igen vékonyon laerós
fózzed erófen , hogy megfűródgyék ; fía- positsd-meg annyira , mennyi az iliyen Daft.ro m formán ruhára kenvén , kóífed mele- gadáít bélepi: kend meg jól Kénesővel egyik
gen véle
felét , és azt a' felét kóíd a' Tagadásra; igen
kózónfégefen pedig tartsd-meg ezt : mi- lágyító. Igen hathatos ez : Az óreg Fb-téj
koron efféle Dagadáfok kezdődnek, igen jó kórénak mellyet Sitiim kór ónak-is hinak >) leléfzen mind,árt elein Valami jó purgátiovJ. él- vei ét, Arva-ttalánt, Főid epét, Czekla levelét,
ni ; és a' rofz nedvefségeket , mellyek effé- Kápofzta levelét erófen tórd-ófzve , ó Hájat téléketnevelnek, fogyatni; 's úgy fogni a' Tá- vén hozzá fózd-meg jól egy ferpenyóben , \
lyog vagy Dagadás gyógyításához , lágyít- jó-melegen kóffed véle. A' FÚttős Fiola maván tudnillik és érlelvén; azután pedig vagy got ( Lupini) aprón tórd-meg, Mézzel'segy.
•orv ofs ággal kifokafztván , ( a'mint leírtam :) kevés Eczettel fozd ófzve flaítromnak ; igen
vagy vaffal kivágván. Jó érleló a' fejér-Mái- lágyittya az illyen kóves és ffilyós Dagadáfova gyökér mindenütt, a' Görög fzéna na^.fe-.
kat. Hafonló "erejű ez-is : Tórd-meg a Ketsjer-Liliom gyökér , Lenmag, ó Hájjal ésfa vake ganéjt, tégy 4rpa lifztct hozzá meg annyit,
nyti Kováfzfzaligen óízve-tórve.
Mézben 's Eczetben egyarányúmértékbenfózd
Vannak igen kemény Dagadáfok-is, mint megflaftrommá ; lágyittya és ofzlattya. A*
a* kó vagy kóves materiával , ( Tophus; J vagy•'füge-is igen jó minden kemény Dagadáfok•egyéb kemény fúró ófzve-veródóttphlegmá- nak lágyitáfára ; fóképen ha Salétrommal, aval rakvák. Az illyeneket lágyítani kell kó- prón tórtt Fiola gyökérrel és Alóéval bízve-tim•vérfégckkel , 's veiókkel: minémó a' Szar- porálod*
vas , Borjú , Marha fzára tsonttya leiejs, Len
II. R É S Z .
9nag olaj fár jávai és Eczetben elohafztots Szil-A Haj-hídlásrol vagy Kopafz^o dúsról.
vafa vagy Cserefznyeftmezgéjével
együtt bh-P Z megefika' tápláló nedvefségeknek > melve - timporálván. Párolni keil Eczettel is ,
lyck a' Hajat a Haj-tóvéról nevelik , elmellyet tózes kovats-kóre kell óntózni, ;és fzáradáfától, megfogj atkozáfától: mintama
a' párájával értetni a' Dagadáít. Ifmét : A' fzáraztó Hagymázban , Orbántzban , és etJU Békát fózd-meg erófen , Fa-olajjal és gyéb heves nehéz nyavalyákban fzokotmegMarba efni.
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Ennek orvosiáfában a' fundamentomos nya- Vefség fzivárog, melly a'Fó bórin darabokban
valyára vifeiven eondot , azután úgv élhet- meglzáradvánjaztmegvarasittya. E'pedigelik
ni Haj nevelő erejöorvofságokkal : minémft az evó , rágó , fós, v efzett >.edv eíségektól |
az sirxa-leány baja ( Capi lus Verte ris: >mellyet
mellyek a'bóralatt meggyűlvén ésve'zvén,
gyenge Pár lúgban megfőzvén mofsák a* Fejéc
véle Hafznos c' vérre a' Spikinárdbó fózót a Hajas bór allyátelfuttvák , 'Sa"bórt kirágLúg- is. Ifmét : A ' m i /orma, Utóm, Jften ják. Mérgefsége e nedvefsé^eknek ebből kifája, rére.bubójúgyökere, megfőzvén Lúgban, tetfzik, hogy a gyermekekre kiváltképtn igert
elragad , ha az illyennyavalyában valókatilleés mofván véle.
tik : annál inkább j ha egy leptlalatt hálnak1
A' molás után vagy Viola ola jai, vagy eVíJ* Ennek orvoslásának rendi kózónlégefen ez:
Mondola ola: tf/kennye.meg gyengén a' Fejét.Áz iilyen Főről a Hajat egélzen le-kell beretVagy pedig : A' Viaíz tsinálás után maradt válni. A'Hajnak tövét ki-kell ízedni. Az
Sonkolyt fözd-meg Lúgnak , 's azzal moífad egéfz teftből valami jó PurgatioMal a' rofz íós
gakorta. Akármi K opaízodásban-is pedig vizes nedvefséget ki kell tifztitani; 1 telét
Veres hagyma tevével dörgöld meg erófen a' K o-jól kell alkalmaztatni : igenfóífal és Valami
pafzodotrélzt, hogy ugyanmegvereícdgyék Vért gyúlaíztó és löritó éteiiel itallal egy da*
a' helye ; (jó jel-is , ha megverefedik : az- rabig ne éllyen
után egy új fazékban elevenen megégett Va- Ezekmeglévén, illendő orvofságokka) kell
kondoknak hamvát ,vagy égett Méhek , vagy Ve-a' Fejét mofni és kenni. Legelsóben-is a'
rófbty kii ti Bogarak hamvát, A éh-fe\ be ke ver-Hajnak töveit, (a' tóvifes Hajat ^iilyen mó*
vén , vagy kólón a mellyiketkaphatod , vagy
don kell kiízedni: Aprón tőrtt Keményítőt két
cgyótt, 's kennyed gyakorta véle. Vagy pe- réfzt , fzörtt FenyőJz.urkot egy rélzt vévén
dig : Egv-Ialka Legyet tórj ófzve jóféie Terpen-ófzve kell olvafztani , ésflaftrom formán futinával és Tyukmony fzékivel, 's azzal ken- tó ruhára kenvén a' Fejére kell ragalztani, és
nyed.
felfzaggátni ; mind kihúzza magával a' HajIII. R E S Z.
nak veízett tóvét. Azután mindjárt, lóidéA KofzroL
pét, vagy örmény gyökeret, vagy mind keteót
J í ' Nyavalya neme a* Rűhnek ; de tsak a*
erós Borban erófen megfőzvén j jó-melegen
Fónek bórin uralkodik , azt fok apró l>úkell véle mofni. A' mofás után íjukmtöf/zékakkal , mint a' moly a' ruhát meglsúghatki olajjávái kell béken.ni * fnellyet igs'kéfzittya : melly bői méz forma lűrö enyves nedhetni; Fózz-megkeményeri egynéhány Tyük*
vefség
Z
htoriyáú
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JT Gelyvárólés Bór alatt valóTsomozáfokról jry
monyát , mindeniknek fzékit ki fzedvén a'fó- nittátik a' havafi patakoknak és forráíoknak
zés után egy ícrpenyóbe mor áld belé , és vékony , dc igen hideg vizek.
pergeld-meg ; és azon-mclegen exős ruhába
Eleit vehetni e' rtyavahának : Elsőben jól
rakván fatsard ki az olaját > 's azzal kennyed megtilztitván valami jó , vizes nedvefsé^cminden molas ucán. Vagy pedig ; Tórd meg ket tifztitó orvofságokkal a teílet ; azután
aprón a' Büdös követ, mellyet me-eg hot ka ke-pedig ollyanokkal élvén , mellyek lágj itó ,
vervén gyakran verd bé véle. ^agy igy : fzáraztó , és ofzlató erejöek.
melly is igen hathatos : >Fft%-.fa hamvából, jóTsuda eró vagyon a' meghóltt ember /foérős Borb-n megfóz\én, tsinálly Pár-lugot^ ;ponyájában , ha abból az illyen nyavalyás imellyet megízórvén fózz újjalas, meg benne fzik rend-fzerint, és azt fokáig gyakorollya;
Majoránnát, lflenfáját,
veres Rósát, örményízemlátomáft apafzttya mind a Gelyvác, mind
gyókeiet : minden héten kétfzer háromlzor akarmelly Szakát.
mofsák ezzel a''Fej ét , jól megfzárafztvána*
Hafonló eró vagyon az új Spondiában Egy
mofas után meleg ruhákkal a' Fejét.
nagydarabot új fazékban tévén fútó kemen<IV. R E s z.
tzében annyira áfzallyon 's pergellyen-meg
-A GelyvaroLés Kor alatt «valo Isomo- ember, hogy elmorfálodgyék , es apró por'• zajukról, imellyeket\ igaz ti éven Szakák- rá tórheísékj melly porból mindennap éjom•nak hivünk, Ueákul Ser ojulce.
ra , étel előtt két órával, egy íuíták vagy aJ?Nnek mindeniknek egv-az oka: -és'e'tnyarany nyomót igyék-bé meleg Borban: kiváltvalya va-iy-eredet fzerint a' fzúlékról mint
képen a'Hóidnak utolsó ^Negyedétől fogva,
egy faira vonfzon , a'melly majd 'gyógyúlújságig , minden holnapban egy hétig
hatatlan ; vagy'pedig a' vérrel megelegyeJó a'fekete-Tsalán gyökére-is , mellyet Fardett nyálas nedvelségeknek a bór alatt, né- jú mogyorónak hinak f Radix Scrofularice J iha pedig mélyebben-is a' petsenvék kózótt,
gyék róla az ember , a' Bort egy edényben
gombás hufsá változáíoktól efik , mellybe
mint egy óráig rajta hagyján áztatni. Vagy
ofztán fok apró éltető és tápláló erekis belé
igy AzonJekete-1 salánnak vedd vizét ,mind
lzóvódnek- .N cm kálómben léízen-ez , mint gyökéreflölbt,zve-vagdalván , azt akar magában,
a' Vf.^ús fzokott termeni a' febben
akar Spondia megtórtt porával, akar pedig
Fz á' nyavalya , némelly hegyes, és kivált( 2l melly-is igen hathatós , ) 'Patkány vagy
képen Havalallyai Tartományokban , kőzónVakondok hamvával', megégetvén új fazékban
íéges : mellynek okául kiváltképen tulajdofótó keméntzében a' Patkányt, hogy hamuvá
níttatik
vállyék.
Z x
Igen
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Igen jó kólsóképen , akarmelly Szakában ,
V. R E S Z .
aka rhol légyen a teften , ha Scorpio olajban
A
Vér-kelésről
és Pokol-turrol.
Szalamiákat elolvafztafz , azzal kenegeted
^
'
V
é
r
kelés
hegyes
,
tózes,
kemény, egy
gyakorta : és a kenés után , vékonyon lagalamb tojáTnál nagyobbat nem nó i dc
positott és kénesóvel megkentt tekete-ónat
a'még megérik , rettenetes fajdalommal kíkótlz reá ; hathatofon ofzlattya.
noz, és forro rtideg-leléft-is fzerez. Ezme^Akarmelly Gelyvában és Szakában igy-is
efik a Tórö és felforrott, 's magát valamelly
tseleked ietel, hogy a bévételre kedveiebb
réTzen
kiótó vértói Kónnyen orvafolható ,
légyen az orvofság : A' per .eltt Spondiáuak
ha
hegyes
és tsútsos , nem leiette kemény:
egy arany vagy íufták nyomoporához tégy félde
ha
a'
tete
e kettós , mintha két-felé haannyi aprón tórtt és fzitáltt b'a-héjat , és liofudna , és fzederjes ; nehezebb , és veízcla gyókeret (/adix Ireos:) azt és annyit mind
delmeTebb.
reggel mind eftve igyék-bé meleg borban.
Ennek az érlelését fegiteni és fietterni kell.
Varjú mogyorot állanak egy ólzve marokkal,
Jó
erre mindjárt tsak ez-is : Éjomra rágd-meg
megmosván tórjék-meg erólen , minta p^a
"Zúzat,
és azt az éh nyállal elegyített Téjztát
pet ": azután Tavától kímofott ó Hájjal újalag
tedd
reá
Jó igen a' Diachilum nevfifla/lremtórjék ólzve , áí'sák a íóldbe , állyon ott két
is reá ; mert mind érleli , mind a* fájdalmat
hétig c azután lí»zzék-meg és erós ruhán álenyhíti. Vagy igy : Sófd-meg a' Fejér-liliom
tal-1-zórVéil » kifatsarván, azt afitt tegyékgzókerét
, vagy Veres-hagymát P és erófen
el; ázZal kdl kenni minden eftve lefektekor
tórd-ófzve
i Tyukmony fzékit,egy-kevés Lifza'Gelyvát vagy Szakát
tet,
vagy
favanyú
Kováfzt ,egy-kev és Sáfránjó igen e*-is : 0 tat)án meszet apróra tórnyal erófen kózibe tórvén , mig mind ezek
Vén és TzitálVárt, elegyítsék Mézbe jó Túrón >
mintegy péppé válnak ; ruhára kenvén kófmellyet ruhára kenVén > néha-néha éjtfzakáfed véle.
ra azzal kófsék-bé.
Ha meg fokad: Terpentinás Rófa mézzel keVannak ollyan kiTebeíedö Tsomok-is, mélne
eífed. Vagy: Aprón tórtt Tömjént vagy
lveket kóz nével Sólynek hívunk , 1 orkán,
Nyakán , és egyéb réfzéii embernek; melly- Aiái txot Mézbe kevervén , kó.ed véie
A' Pokolvar is ina id azon eredetű ; tsakis gyakorta fajra vonfzort. fennek orvosláhogy
égettyebb , fóróbb és forróbb vérhó! léfa, kiváltképen , a' Jó és fokáig gyakorlott
fzen
:
melly nem tsak kiüt a' teften , hanem
jzzafztás , Sársával, (ívajacumxnú, s a' t _
Z i
azt uVi

jf Vér kelésről és Pokolvarrol

czeter akarmi ; reá vigyázván mindazáltal ,
ho^y a Hafa n.eg-ne ízorullyon , mellyet
mind,árt legiteni kell. bzive erósitésére egy
egy kevés stlkermeft kell béadni , vagy magában , vagy (jyóngy virág , vagy Borrágo ,
vagy Eper} , vagy.Málna vízben: Ha Alkermes
nintsen.;. tsak ezeknek ftzi-is jók ; vagy
pedig , Vizzel elegyített Borból jó fzek.úvelen. ésufalrányofom tsináltt Czibrét, hórpógeffem
. •
Kőrőskőrnyöl. a' Pokol-var környékét jol
meg-kell* vagdalni-kóppólyőző' vaífal ; meg-*
vagdalván , meleg eczetes és fs Vízzel^ kell
megmofni.. Azután tőrd-meg aprón a ' entsét , egy-kevés. Ros lifztet tégy hozzá, tőzdmeg mézes Vizben ,. mint a' pépet , 's kóíle.d
véle. A' kerületit, hogy a* túze ne harapózzék ^ mofogaífad ló fa eczettel: ilmét, egynéhány nyers Rákot tórj-meg, levétYllztsarvan
fáírányozd-meg ," 's kennyed kórul. Jo az
Uti fú kifatsartt leve.is.
y
Azután, ha lokafztani akarod : Rutát, Aováfzt, FUgét törj őfzve erőfen , tégy egy-kevés Sót hozzá, kőífed véle ; harmad napra az
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azt ugyan vefzci , rothafztcya. Elsőben ez
ollyan, mint azégéftól való csattanás , fekete , vagy mintegy hamu lzinú és varas; az*
után tsak hamar kereken feltsutsofodik , és
körülötte a' hús ugvan ég és forr. Eg\ ótt jár
vele a Gyomor émelygés , Bányáfra erőltetés , Szú dobogás , Eíze-nélkúl valóság, és
néha Elájulás ; mellyek annak mérges voltát jelentik. Ez néha a' Mirigygyei együtt
jár, (meílyról oda fel a' Peftisről való rvéfzben fzolotum,) néha pedig a' nélkúl-is akar?
mikor megeíik.
Valóba vefzedelmes az a'Pokolva r,a' melly
nemiokáig tart; hanem rettenetes fájdalommal kezdődvén majd tsak hamar béút , és
fájdalmamegfzúnik: mert jele, hogy az Agyvelőt elíogta mérge , azért nintsen érzékenységé. Az is nem kőanyen enged azorvofláfnak, a' melly közéi a' nemefcbb tagokhoz,
Agyvelóhőz, Szúhőz, minta fúl-tővén való s a' t.
tbben mindjárt izzafztóval kell éltetni az
embert. Jó Borza vizben lerjéket béadni innya egy mogyoronyit, és jól bétakarni utánna. A'Lábán vágjanak Eret, és igy ízitafsák alá-felé a' nemefebb tagokról a' mérgét.
Vagy pedig, a' túlsó réfzen , ellenében a
Foko, varas réfznek , vágják-meg a'Karján a'
Meái *t, jól kierefztv n a' vérben.
Etele és itala légyen hivesitó , favanyukból álló , Lzitrom és Czitromos , Rezet és Eczetes

ép húftóla'vefzetthúftmegválafzctya.

Vagy:

Tórj Z)/*?-meg erófen , shlttveres Hagwaval,
7 yukmony fzékivel's egy kevés ó Hajjal őlz•e-timporáiván 3 kőífed véle Vagy : l almosofUvet nyerfentőrj őfzvefekete Aad«ly gyökérrel, 's kőífed véle; akar Vér keles,akar okol-var légyen,fzija mérgét, enyhiti fájdalmat,
Z 4
V.
és érleli fzépen.

m

VI. R E S Z,

/ÍZ

A' Kororn-méreqrol.

vii

íTiTs z.

t , ' Nyavalya efik az epe-farnak {bilis j a' vérrel egyótt az erekben felforrásától , ésa'
bór alá kiveródésétói : a honnan a' bór megtarjagofodjk , túzefedik , melly tóz terjed
nagy fájdalommal és hévféggel , úgy hogy néha a' nagy hévség miatt fci-is tsattan a1 bór
fok apró hójagokkal.
Ez*is nem egyíéle ; m e r t némelly igen tüzes és veres , némelly vereífel fargállik ;
némelly kónnyebb ^ némelly x nene/ebb.
Nehezebb , ha a febekben a tsonton eíik
az Orbántz , vagy a' tsontnak valami megtörésében kóvetkezik , és hakin kezdődvén , a' belsó réízekre íiet , béót , vagy
meggenyetségefedvén vefzni kezd, Iímét,
Ha a' Fejét és Abrázattyát fosja-el ; mert a'
Torkára hatván hamar Torok-gyekot tsinál ,
és elfulafzttya a' beteget. Az Orbántzban
néha a' Fólc tóve-is megdagad embernek :
gyakrabban pedig egy-ketnappal azelóu, minekelőtte az Orbántz elfogná , a' forro-Hi*
deg el-leli a' betegetAz Orbántz a'terméfzetnek ollyan munkája \é\ én , mellyel a' Májról, Szóról és egycb
réfzekról a' belsó hévféget kiveri : azért a
terméfzetet itt legelsőben-is izzafztokkal legithetni. Jó erre a végre Borza -Cirág vagy
Púpa-jü v{zet adni gyakran innya az Orbán tzos
embernek : melly ben vagy Boius ^rménvjt %
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Kóróm -méreg néha dagadás nélkfil VA*
gyon , tsak a' rettenetes fájdalma érzik,
Vgy hogy fokfzor az egéfz Karját elhattya a
fajdalom , és a* Hideg eróíen cl leli az embere
miatta, t' nyavalyában a fajdalom épen a*
tsontig hat: fót a'mérges évó nedvcfségnck
Óda-hatásával , ha fokáig tart, a' tsontot is
megvéfz ti j és tsontot vét , ha kifebefedik.
Ennek az hlyen mérges nyavalyának mellyet.is néinellyek T yuk-fzemnek hinak , mikor ill .cn nagy mértékben vagyon:) egyedól
való orvoísága ez ha jó-mélyen , a Kóróm
meliett, láncot távú vagy ér-vágó vaífal meg.
fzurván . azt * mérges vért kiveízik belóle,
csfós Tyukmony Jxékivel békótik. Jó a'.Tsalán gyökér e-i s, ha ófzve tóród , 'Borban meghozod , s reá kótód ; megfokafzttya nei*
fok ara.
Némefy f minta''! ózónséges , ) d-agadátfal
vagyon.:- ez is igen fajdJmas , és Hideg-leKft ízerez. A.-.armellyik Kóróm - méregnek
pedig igen jó a' Lúdős-kő olaj ( üleum Sulpbuus, ./ha véle gya' ran kened j mindjárt enyhíti fá dalmát Vagy pedig : Teriéket erős
get: horkan olvaízfz - el, ruhát belé mártván ,
kplíedi véle gyakran. Hogy pedig a' mérge a'
*zúrc ne haífou, Oltalmazni kélJ Rák-lével^tgy
•Sgyéb hi v csi(;ó yqjja mint feljy e b b a'Pokol varW.®egiitam.
VII.

'

Orbántzril és fzent Antal tüzéről.

Z s

vagy
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Az Orbántzrólés fz. Antal tüzéről
jt;
vagy (a'ki egyebet nem kaphat J Krétát,vagy zel megnedvesítvén, hintsed aprón tórtt / u£ák~éi ményt, vágyba hol kitelik ) Bezoáit „ dós kő-el , vagy / udös kő virágával, vagy aOjóugyport, igyék-bé. Ha pedig telette nagy prón tórtt Krétával , hogy liárafzfza. Vagy
hévsége nintsen , Térjéketís adhatni bé in- pedig Borban ázott Tubák , vagy Kápofzta ,
nya 'torza vízben. Ha más képen-is véres a' vagy 'Beíénd-jü levelet ttgy reá Jó , a' holebeteg; mindjárt Eret kell vágni a'jobb Kar- gyéb nintsen , a' Jub»ganéj-is : n.e eg horial
ján vagy a' Mediát r vagy a' Hepaticát.'
elegyítsd ófzve j 's-a mint elálihatt. a, v erdKólsóké: en-is ofzlatókkal kelf s moíni és bé véle.
raggatni az Orbántz'ot ; nem pedig vifzfzaNéha nagy erőben vagyon azillyenOrbantzveróerej^ hivesitókkel: hanemha a Lábain,, béls hévség,, és a tüze miatt ugyan léltsatmefzfze a' izótól és Fótóh Egy fzóval petogoz apró hójagokkal a bór; fót ki-is íebedig : íenvml olajoííal és firoífal nem kell ér- fedik : melly oíztárr rettenetes fájd lmakat
tetni az Orbántzot;, merta' bórnekapró lyu- fzerez. Ennek inegelózélére , Cám/orosfekait C poros} bé dugván , ben-rekeíztené az jér irrel kell kenegetni a' tözes rélzt, ( UnOrbáritz tűzét mellynek ki-kell ótnii
gyeittum Album Camforatum ) ha az nintsen $
Mártsanak azért gyenge meleg fíorza-vizbe
kózónféges/é/er irrel, mellyet a' Borbélyokruhát ; s azt tegyék reá* gyakran újitván , ha
nál kaphatni : ha az fem léfzen ; Tyukmony
megfzárad. Vagy: Meleg Borzavizbenzzttfs fejérit kijpólly-ófzve y annak y/-z<rerefzkeJ v én,
Szóló levelet r 's azzal raggaífad. Vagy tBorza 's Rófa vízzel r vagy Tlorza vizzel, vagy Babvirágot, nyerfet vagy afzfzút fózzenek-meg világ w'zze/ólzve-elegyítvén kend véle • CJ-w'Borban Y 's jó-melegen , gyenge ruhát belé- fort, vagy aprón tórtt Tömjént elegyíthetni
mártván és kifatsarván , boritsák-bé az Orkózibe ,vagyGelétet. Jó itt is üMyrhás, vagy
bantzos réfzt véle ; 's gyakran újítsák. Igen
Tömjénes meleg Bor ; mint oda-fel megírtam.
jónak tarttyák e' tűznek elóltáfára , az akar.
Avagy igy : Ebjzőlő vizet , Rofa , Pagyol,
mi vérbe mártott s kifatsartt ruhát; mellyet vagy Sa'áta vizet ólzve-tóltvén erefzfz czeRofa eczettel, vagy tifzta Eczettel, vagy Bor- tet kózibe, ( a f r á n y o z d m e g ,'s melegen márts
ral óntózzenek meg , 's tegvék reá.
gyenge ruhát belé , és tedd reá , gyakran
Avagy igy : Tórd-meg a' Myrbát és Töm- újítván ; igen enyhíti a' fajdalmat. jo akarjént vagy együtt vagy kólón, erós Borbanfozd- melly kar mafin fzinu matéria-is melegBorba mártmeg , s melegen ruhát belé.mártván takard
ván és reá-bontván ; mert a' karmaíin feítékaz Üibántzos réfzt véle; igen ofzlató. Ezben az eró.
zel
Ha <
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Ha a' Szárait fogja el embernek az Orbántz; veres Rofa , Szegfű , Myrha , Czipr»sfa ág,
mintnogy távol vágjon a' Szótól , viíziza- ajzfzú Sálija , Spikinárd; akar együtt le^yeverhetni annak tózéfc hivesitókkel: Eb-fzőlő tneK ezek , akar kólón eay rélze , törjek porvagy Salat*, vagy Utt-fu levét, vagy kölón , rá , vefsék fzénre , 's fóílóllyék gyakran az
vagy egyött fatsard ki;
hozzá-eicgyif
vén és Tömjént, verd-bé véle. Iímét: -KVe- Orbántzos réfzc véle
VIII. R E S Z .
Cámfort, (Jelétet tórj apró porrá, erefzd
RahroL
fel *'<?/*
egy-kevés Eczeter-is tévén
l l l n t h o g y e'nyavalya a' Pblegmának bőséhozzá, kópűld-ófzve , melegítsd meg , és
gétói eíik , melly a* bór allyára kiveri
melegen ruhát belé-mártván tedd-reá. Fájmagát i fzökség , ho H y elsőben az illyen áldalma eryhitéíére , édes Sajtot és akarmelly lapatban valami jó Purga ioval éllyen ember
7 ^/-/aro/reá köthetni. A* 7/»/j/megégetvén egyfzer-kétlzer, mellya fós nedveíségetfzitörd porrá , keverd /avanyúSós téjbe egy-ke- vés tórtt Cámforral egyött , és verd-bc a' uV- ja és hordgya-ki a' teftból : iliyen , a' tóbbi
kózótt, a Jalappa melhból tehén-bús lévzes dagatt Orbántzot véle ; ez meglohafztben , aprón megtörvén , egy íuílák nyomótbélya.
vehétni.
Az Orbántzban való tfizet olttyák ezek :
A' l'urgatio után egvnéhány nappal , főzVtiJÚ, Hl-jii, Port sin , kövér Portsín, nyers zenek Fcredót mez i Sóskábólgyókereflól; vagy
Bürök , Sóska , Szóló levél, Saláta , Konto- pedig / orum gyökérből mellyet Ló-íúskán«kjú, Eb-fzőlő,
Pap.erfzénye, Béka lentse > l úz
is hinak ( Lapatum acutum:) abban feredg^ék
levél , Aö/tf , Aj. !a , vtzi-Tők ; a'mit ezekmindennap kétfzer; annál hathatofabb léfzé,
kózzól kaphatni , meg kell tórni ,
ha vagy fél font búdós követ megtörvén , főzfózni, ruhára rakván véle békótni. Vagy
nek meg benne. Jó Feredótfózhetni LófoSezen füveknek levét kifatsarván , *s kevés
ka leveléből, Czékla leveléből, Málvábol, • akar
hozzá elegyítvén gyenge-melegen kell
fejér , akar kózónséges légyen , ) F&ldi fúflvéle moini. Nyárban , mikor annak ide/c
bÖl ( Fumaria,) Dinnye fzalmábol, Sót és Kor7fköt, Dinny* metélly ízeletekre, VazOrpáttévén hozzá. Annál hathatósabb, ha/o7bántzos i ábakatverd-bé véle; igen enyhíti
di Borzából és Záfzpából gyökéreflől fózó d.
mind a' tíizet 's mind a' fajdalmat.
A' Feredö után , kennyék meleg helyen
igen hafznofon élhetni itt fűítólókkeMs ?
Laurusolaj al, mellyben aprón tórtt BUdós-kŐ
roinémó a' Gyanta , Ak/ft*, Tömjén , ajzjzú
és Záfzpa-győkér légyen ekgyitve igentsiveres
pi

JT Fenéről.

IX

R E S 2.

A Fenéről.

A * Fene néha magában mindjárt kezdődik
^ valamelly tagban; néha pedigaz I. Réfz-ben leirtt köves kemény 1 agadáfokból ízármazik. Mikor a' Fene magától kezdődik ;
az elsőben tsak egy-kitsiny , de kemény Dagadás : a'fájdalma igen uagv .., és feh'ér avagy lógtet a fájás közben , mint az ér; és
ugyan megtőltt fekete erek látfzanak benne
és körülötte. Mikor pedig a' 'Fene más köves Dagadásból léfzen , a,-kor megtetfzika*
•változás ; -mert az ollyan Dagadás tózeíed•ni kezd , felvérigen nagy fájdalommal , és
lögtetbelől; és itt-io hafonlóképen megtőltt
.fekete erek mutattyák ki magokat.
Mikor a Fene már erejében vagyon, mind
nehéz véle bánni, 's mind hafzontalan; mert
nem bir \éle az orvofság : hanem a' Fenétől
<eltoglaltatott rélzt vagy ki-kell vágni ;
vagv el kell az ép réfztől ugyan az ép réfzen
vágni. Mikor pedig még annyira erőttnetn
vőtt , akkor több reménfég lehet: azért ,
mig ki*nem febeíedik a' Fene-megeíett rélz ,
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pi 's fzára ttya , és a' fos rTédvefTégeket apró hoia okon ki-felé takarittya. Vagy ugvan a zen porokat ó Hájba ele.yitsék , 's azzal kennyék* Vagy igy : 7crpentinát és új
Vaj át olvafzíz-ólzv c tyenge parafán , hogy
meg ne égjen; egy kevés apró sót veís belé :
meghűlvén , kópölly-belé egy Tyukmonyfzék t , és egy kevés ó Hájban elóitottÁénesót 3
's eíUe Íefektekor kennyék meg véle.
A' fzáraz Róhben , melly a'bórónfzárazon,
vagy víízketeggel terjed r tifzta gyenge Viz*
ben teredgyék ; a' feredés után , kennyékmeg Rofa vagy Viola vagy fe'ér-Zjliom olajjal,
Vagv nzi-löknek ( tympbaa, j vam Fetrefely vinek kifatsartt levével. Vagy pedig: 1 órdmtg aprón a Mákot , tólts eczetes vizei reá,
fzfird és iatsard-ki ruhán által, 's azzal mofd
gyakorta.
Az Jgen-nagy Viízketegben , melly kiváltképen az Ágyék réfzein fzokott lenni : Sza>
la Tinákat tégy ; ezerbe , £s moífad véle. Vagy
pedig : Vére búlló fit vizbe , vagy Utóm vizvagy Cwtanrja vi~bt tseppents fpiritus / itrolit,
mennyi me^favanyitt a a'Vizer, 's
moíTad véle az igen Vifzkettgés teftet
)ó
lélzen meleg helyen Égett borba ázott aprón
megtórtt Muflár magg. 1 is kenni. Vagy rkendmeg a' Száraz Róhes teílet új Va jai : azután
hintsed-bé Szőlő venike hamvával. Vaty pe
dig: Ferefzfzék gyakorta az illyen beteget Sós
Vizben.

Görög-fejért, Kőfzörufárt
egy fekete-ónból tsináltt Tálban (. mellyet hamar kiverhet akarki
fekete-ónból,) tórj-óízve Rófa olajjal , vagy
fzeáerjes vagyfárga Viola olajjal, vagy fejér-Liliom olajjal, vagy ( ha egyéb nintsen )tsak l'a*
olaj al,, és kennyed véle; jól fzárafzt, fájdal-

mát-is enyhiti.

Ha el-

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

Ha él-akaród távoztatni , hogy ki ne fe3C. R É S Z.
be,edgyék : l ú -junek , vagy tbfzőlőnek
kiA tíideg- rvott tagoktol, 's a' miatt emjatsarttle, ébe, ( Salatakifatsartt livét-'v> erefzthctni közibe , J tégy üőróg fejért i Bolus-At- bernek Tenjere V Talpa m éghafado záfiról.
A ' Hidcg-vótteréfzt mindjártélsóben is dór:
menüst.. ta-olajat r fózd-ófzve , és lórtós
góllyék-meg jól Hé al: azután fagyos Ré*
gyapjat b?lé-mártván kóffed véie. Vagy pedig ; Az eleven Rákut mind héiával eg)útt c- pát vagy sitiit Répát mint a pépet eiólenÖTz=
ve-tórvén, kófsék-bé véle. Azután niko£
róien tórd-ófzve , cs kófd-bé véle.
Ha kiiebefedett a'Fene : Az Lb-fzSlőnek immár peícgni kezd a* Hideg-\óttfe réfz : é
levét fátsard ki, abba márts len-ruhát, s tedd hájat i Fa-olajat, 'S egy kevés liafzat óízve olvaíztván ^ és lágyan tórtt Borfsai jói
reáj hameglzárad, ottan újítsad, megmártmegborfolván
, 's azt ruhár? kenvén , véle
ván és reá tevén- (jórőg-jéjért,
Bolus-ji\mékell
kótni.
Vagy:
A arba í/Y/borfblly-íneg jól j
ímft , Tömjént tórj-meg lágy porrá j és ha
's
egy-kevés
Égett
M/beléclegyitVén kenés
leves , azzal hintsed : ha pedig fzáraz a' feb ;
ezeket a' porokat lyukmony ftjére vizébe , és jgefled vélei
Kofa olajba kevervén's jól ófzve timporálván Vágyig? tselekedgyéh A'Hidcg \ ótte réfzt
mártsd hideg Vizbe, úgy fzitafíad k káig, mig
kennyed éle , aprón tóttt tolóét-is tehetni
a'
fagyát kivönnya: azután vagy Rojmartmot\
hozzá, jó néha ez is , ha a' Rákot megégeVagy tálfü magot , vagy Sájíyát , va^y Feted új fazékban, és apró porrá tórvén azzal
hinted Jó a' Tutid por-is Saláta vizben , ha ny6-magot fózz meg édes 7ében eróíen , ruhát
belé mártván jó melegen párollyad és kóficá
véie mofod,
t
Véle Vagy pedig : írós fós Vízben főit Réi-igyan e nyavalyához alkalmaztatott az a
pának
le vével.möíTadKenet, mellyet a'Patikában hinak, UngvenA'HafadözáíoTíat pedig , mellyek emberi
tum Diapompbohgos. De hamarjában, a' fza*
taz L)io belet tórd-meg, ferpenyóben mégper- nek Tenyereit 's Talpait rútitt'ák > így or"gelvén vedd olaját, kennyed véle : 's rakd- vofold.-Egefs hamuva egynéhány Rákot vagy
bé régi reves Fűz fának a' porával. Vagy pe- Tsigát , keverd ó Hájba , vagy Ludfnba , 't
azzal kennyed gyakorta. Jó ipen ide a' Szan
dig.' Malofa fzőlot Ruta le élleltbr\ erófen ófz•Ve mint a' pépet, 's kóffed véle. A' 7salán- vas-fadgju Búdós kővel ófzve-elegyitve; A^
nak magvát fzedd meg, tórd igen apró porráj vapy igy : Egy nagy Répának vájd-ki a' bel SÓ
Máknak kifatsartt levébe kevervén kene&effedréfzét , tólts Fa-olajat, vagy Rofa olajat belé ;
•h a
az*
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_
Az Égésről.
azután fűfd-meg fűtó keméntzében , egy má- Azon hafzna vagvon a' megégetett Kápofzta-torzos edénybe belé tévén,[erós ruha által fatsard fa hamvának A' Juh ganéj is igen jó , h* Lenki ennek
mindeneitől, skcnegeífed mag olajjal őfzve-tórőd, és egy kevés Viafz-at
véle az illyen Hideg miatt 16tt Haladozáfokat.
belé ereíztvén őíz veereízted a' tűznél ,
XI. R E S Z.
kened véle. Az Égésben va ó fajdalmat pe~JÍZ Egéfról.
dig igen enyhiti, ha a Saláta levét kifatsarod,
Égésben, mindjárt hivesitókkel kell él- és édes lé el ófzve-elegyitvén kened véle. Jó
ni : minémű kivájtképen wEb fzőlő vi» a' ttjers Eápofzt a kifatsartt le ve-is azon modon.
ze, Viijú vize,bo ta víz, vizi lók viz , Sa+
Ha forró víztől vagy firtól efik az Egés ;
lát a viz ; ezeket vagy együtt , vagy külön , mindjárt fózd meg ; és azután C<.mfo\os vagy
a' mellyíket kaphatod , 7yukmonyJe,hiveikűaprón tórtt Büdös kővel elegyített Pofa vizbe rupóld-őfzve , s azzA kend bé az Égett réízt hát mártván tedd reá ; megújítván minden
tollúval ; nem hoj^gzik-fel, ha mindjárt ér- órában , mihelyt megízárad- Vagy pedig ,
teted véle.
hamarjában tsak hideg Eczetes Vizbe márts ruAzután , egynéhány fejér liliom gyökerét hát , 's azzal nedvesítsed , reá borítván ts
ííisd-mc giparáfá (farátnak ) alatt , tőid meg gyakran újítván : azután hintsed Fenyő fahé5jól mint a'.pépet, Rója olajavettCztvén kózi- jával , a' mint fellyebb írtam , és a' tóbb pobe , 's kófd-bé véle. Vagy: Tyukmony fzé- fokkal.
hit kópűlly ófzve eróíen Rofa cfajjal , vagy Az ófíá'at tórd őfzve Téj fellel, jó akarmiPeh'Olajjal , 's kenegefsék véle. Jó kenni tSOda Fgésben kenegetni véle : annál jobb,
*?• ópiummal is :mivvel igen hivesitó. Azután,ha lyukmony fzékitis tőrfz közibe ; mind hiha Íz áraz tani akarod ; Fenyő fának, vagy t,yár VeSit, "s mind a' fájdalmat enyhíti. Jó az
Jának , vagy Tölgyfának ajzjzú-héját, (jelé- Aíztalofo-k (jyantár)ával is kenegetni az Fgett
tet , Tömjént , mindeniket apró porrá tőrvén réfzt : jó tsak Tentávalis A meghánttott
és fzitálván , elegyítsed őfzve 's hintsed vé- Hárfát fózd meg Téjben erófen, 's azzal mofle. jó azon végre SzMifzttel-is hinteni.
sák gyakorta. Főzd-mega' Rákot erőfen, anJó a' mézes Viz- is , ha vele mofod Vagy: nak levébe erefzfz Vajat; igen jó kenni, kivált:
Len-mag ola ,at, aprón tórtt A e/zet, 'lyukmony képen a' Puska-por égette réízt
fejérit, Roía vizben kúpőlly erófen ófzve , s
Az Egés után a'melly Var következik ,nem
azzal kennyed. Jó a' régi Saru-talpat is ha- kell erővel levájni; hanem Vajas meleg Borral
muvá égetni , megtörni , és vele hinteni. kell gyakran mofni és nyomogatni, mig macáA a'a
Xil.
Azon tól a Varleeíik.

vifzket; ha egyéb é^ett nedvefségtól, fzárazabb és melegebb.
Á Somorogrol, Ember Grtzája , OrIgen jó itt , a* nyavalya okára vigyázván,
ra , veres, darabos Tarjagofs ágáról, és a Sü-azt illendő Purgatioval kitifztitani elsőben a'
ni ölt sr ól.
teliből; azután a'Máj eret megvágatni, vagy
J^' Sómóróg-is mind rútirtya, 's mind pedig a'bal Ke én a Salvatella eret. Ezek meglé• Viizketéfével nyugh tatlankodtattya a' vén , a' Máj megdugúltságát nyitni és hiveteltet Ebben-is i.zcrt elsőben valami, vizes siteni kell , .Katáng-koro vizzel, annak györoíz ned vefségeket tifztitó orvofságokkal él- kerével megíózvén. és iván , vagy gyókeiét Saven , úgy kell annakutánna kenőkkel orvo- látául évén laolajjaTs £r*<?//<7gvakorta: megfolni. Mikor kezdődik , tsak az éh Ayálával- kélzithetni Liktariumnakis , mint a Kömény
•is haíznolon kenheti ember. Ha az nem e- és Petrefelyem gyökeret, és élhetni véle.
lég • Gálitz-követ me.eg Borban , vagy l\ ómA* kitól kitelik , éllyen gyakran Kaláris lével
vizben olvafzfz el jótskán, 's kenegeífed vé- ( 7inólura Coraliorum ,)egynéhány tseppet - O.
le Vagy pedi^: Bor ecz. tben 2.pró porrá tőrtt vagy »2-ót mindennap egy ital Katáng kóróMyrbát tÁznél olvafzfz el, 's molíad gyakran vizben megiván.
véle. Vagy pedig : Tórd megerófen a'fe ér
Ezek mellett, kend-bé az illyen vereses
Liliov-győketét moíarban minta* pépet, ele- darabos réfzt azzal a' kenettel , mellynek negyíts belé Tyukmony fejér t, egy kevés <á<n-ve a' Patikában Ungventum a'bum Campborafort: újalag tórd őfzve mind ezeket erófen , tum , Cá>»fo os fejér ir , minden éjjelre ; reg.
és kennyed véle, Hathatos ere ó a' Tor Ú gel pedig mofd-meg Kápofzta barnváboltsináltt
olaj is ( 01 um lartart, J és a' Pisko tz olaj{0- f árluggal. Jó kenni Bor-kő olayal, mellybe
ltum 'Sirtmonri:) akar magánoíon kenvén vé- Görög fejért és egy kevés Cáwfort elegyíts.
le ; akar pedig Cámforos Rofa vizbe elegyít- Vagy igy:' G elétet, 's l údŐs-kŐvet aprón
vén. Sftmórógnek neme az ember Ortzáján,
megtörvén , és Rófa vizbe egy kevés Eczetet
Orrán , ama bibirtsos Verefség is , melly
erefztvén timporáld óízve , 's kennyed véle.
kiváltképen Nyárra kelve igen megújul- En- '
A' kinek pedig mind ezek után is verefen
nek oka a' fós pbltgma; vagy egyéb , a'hév- marad az Orra; B'adisJövet, Gyömbért, minlégtől megégett, és a' vér kózzé elegyedett,
deniket egyarányú mértékben igen aprón meg
's a' bór alatt a' meleg miatt magát kiótórofz
kell tórni tölts erős Bort reá's egy kevés Ronedvefség. Ha a fós nedvcfségtól vagyon, fa vizet, tégy belé fzórtt új bijzni báj*t ](.tsA i )
kán,
vifzRÉSZ.
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J74
V1H. K 5 N Y V.
Jz Flfzáradt Tagokrol. 17f
Kán , fózd-ófzve eróíen mig a' bora elapad , nyed véle , 's elvéfz. A'n ersfamikora* töazután erós ruhán fzftrd által , ha meghűl ; zón ég ,a' melly vi_ekifzivárog 3avalkennyed
éjtízakára kend-bé véle; reggel mofd-le 'Bab a! fúmóitsót.
vt'üg vizze/, vagy lágy-meleg/íor/w czibréveU
XI I. R É S Z .
A' Sömóltsót a' mi illeti ; ez a' vaítag vérAz hlfzáradt Tagokrol.
nek íeprós nedvefségéból vefzen eredetet , ^"Eha az egéíz tefl fzárad - el ; néha pedig
hozzá járulván a' nyálas enyves nedvefségnémelly tagok , úgymint \éz v.;gy Láb:
is a bór alatt; melly másképen a'teílnek táp- melly inegeíik vagy attól, hogy roíz ést.plálására való lévén, bizonyos helyeken meg- lál áí'ra nem alkalmatosba' v é r v a g y pedi? az
akad és kinó, mint a'gomba a'fából. £'nya- utak az erekben megfogódnak , hogy ne tápvalya kiváltképen az embernek Abrázattyán láltathafsék a.' tag,.*; mint ez valami tag kiteés Kezein uralkodik. Ha a' Lábán léfzen ; keredésében. va; y kimenyölésében-is megeTyúk fzemnek (Clavus pedum J hivattatik: de fökmellyben terméfzetihelyekból ..imozdúlez úgy ki nem áll , mint a' ó'űmólts a' bórón
nak az erek-fe magok , és megtekerednek.
kivól i hanemiDelól fajog , és néha igen fáj ,
Az orvoslásban a' nyavalya okaira kell vi's tsak a' keménysége érzik. A' Sumólts né- gyázniha feltalálhatni, 's azon kell kezdeha magában elvéfz , kifzárad; de néhameg- ni az orvosláft. Akármi okból légyen pedig,
rútittya az Ábrázatot, és igen kiáll, mint Ci- azon kell lenni, hogy a'vért reá vihelsókacerónak az Orrán: a mint hogy a' Tyúk-fzem zokra a tagokra , melegítvén azokat a' rémiá is nehéz a' járás. Ha a' bómólts jól Kiáíl:
fzeket , vagy fzáraz kemény dórgó'élekkel,
Ló fzórrel, vagy erós Seljnnmel, vagy Tzérnd-vagy pedig kenéíekkel , mindaddig, mig
val meg kell kótni a' tóvén , és mindennap
ncveked/ii tapaíztallyuk a' megapadt és fzáftorongatni , mig elfzakad : elfzakadván peradt réfzt.
dig , égetett Gálitzkóvel vagy lém sóval kell
Mind-kettót-is véghez vi^emi illyenképen:
gyókerét hinteni 's étetni. Vagy pedig : A'
}
Hogy,
elsóben wi^/^^^^^/dórgóllyék-meg
A )irfavefzízót
gvújtsd meg, az égett végierófen
,
úgy hogy megverefedgyék a' réfz :
vel íótógeífed. Jó a' Sömólts elvefztésére a
azután
kennvék
meg Fenyő mag olaiial, vagy
le vágott Tölgy fának a' tsutkájáról fzedett esó
Gjana
olajjal,
vagy
Monda la olajjal, vagy
viz , ha véle mofod Jó a' Fáz-fa héának a
Laurus
olajjal,
vagy
(a
ki egyebet nem kaphat.)
hamva, ha erós Eczettel ófzve-elegyitvén kened véle. A' Jubganéjc tórd Eczetbe , ken- erós igeit Borral biz e-elegyitett olvaíztott
# Hájjal.

Vagy tórtt Borfot és tórtt Aiuflár ma-

A a 4

got
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got• eleg>its Fa-olajba , kénnred véle.
gyenge tözón, azután erós ruhán kifatsarván
Jo a' Spikinárd olaj-is , a' Tégla olajfOleum
kennyék
véle. Ifmét r Lyi kafzlz meg a' feFbilofojborum, ) Kó-olaj f Öleum fiira,) 'Aon,
ts vad-Matskabá) , azon haíznokra, kenvén nekén egy mázos fazakat, hánny egynénány
veie. Ennek feiette , Diacbilum flaftromot zóld-Be'kát belé , tedd a'.t&zhóz , hadd íűllyenek-meg a' 'Békák benne ; itgy alája más
gyenge irhára kell vonni 's azt kell rajta tartam (zömelen. Belsőképen jó a' Borjú Tkdó* edényt , mellybe tsepeg en a {írja , 's azzal
bol es Májból vótt viz gyakran innya. Ha kj- kennyed keményen. Jó a' Borz-báj-is , és
nek egyébben modgya nintsen ; Izedgye e- a' Marba jzár* tsontty1 1teltje , 'Mondom olaj.
Jó ez-is: Egy igen kóvér Ludat, vagy Á étzét
denybe azt a' Vizet, mellyet a" Ló fcájábyj
megmellyeztvén , bélit vefd-ki ; a' béli heiCier.fzt itatáskor, 's azt igya az illyen beteg
lyét
tóltsd-meg aprón vagdaltt Sállyával, Mamindennap egyfzer kétfzer íokaig élvén véieV
joránnával , Rojmar innal (ha kaphatiz,) Szú
XIV. R E S Z *
fúvel, darabofon tórtt Fenyó maggal; varjákA' Sugorodásrol.
bé tzírnával : azután nyárfra vonván íólsék
p^Ehaa Tagokmegfugorodnak, éshaeleit 1 mind addig,mig íirja tsepeg ; melly firt megnem yéízik, fugorodvamaradnak.- melly
annyi Bor eczettel óízve elegyítvén és melemegeíik vagy a' tagokat a' mujculosok vagy gítvén , jó melegen kennyek a' fugorodott
pecsenyés huíok által mozgató inashuíoknak,'
tagokat véle.
>aítag maknak megíértésctól ; vagy elíatsa4 ' kenés után , boritsák-bé flaftrommai
íodasatol; vagy genyetség által kiévésétól ;
gyenge
lágy irhára vonván , mellynek neve
'
\agy <?lfzarad,ásától, • ' %
a' Patikábau Emp la/l rum JVervinuut.
E' fiaAkármint légyen', az okára, kell vigyázni
lnom helyén , Borían fózz meg Len-magot ,
« nyavalyának; és ha kívántatik, 1'urgáttokfaragj belé S%appa>'t., fózd-meg erófen , mig
*al is^ell élni elébb, mint-fem külső orvot
ollyan léfzen mint a' pép ; mellyet jó-meleSágokkal élnél, Azután dórgólni , párolni ,
gen ruhára kenvén > boritsd-bé a' kenés ues lágyító, efzkózókkel kenni kell eróíen a'
tán véle. Mind ezek felett , vigyék Bányaíugorodo.tt inadat. Hafznos ide a' Gelefata
feredóbe
, 's abban feredgyék fokáig ; mert
oíai
\ a z *ü *r K Patikában C Vngventum AVr-annak minerát Vize igen erósiti a' tcrinéfzet
«w«m. JA' kinek egyéb nintsen; Hájat nyers
melegét. Vagy pedig , ha a'nem lehet, áf*
Súlyával erófen tórjón-ófzve vagy Télben
kna.kvadCtereJznye/agyókerétbbvf-n,
azt ap
If ron tórtt fzitáJtt a/z/zú Sállyáyal lói z ék-meg darabokra vagdalván iózzenek belóle Fere dó t,
A a j
's abbV
gyenge.
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£7*
vnr. K 5 N Y V.
Magos helyrőlvaló Efe'srSJ, Robbanásról, ij*
's abbaűllyőn : vagy a' Sugorodott réfzt ön- élni, mellvek az alutt-vért ofzlaíTak , és a'
tözzék véle jó mcJcgcn Párolhatni is ha íz* tértből kivigyék, vag, a'vizeletnek vagy az
nnfon mind 7éjje-. s mind Borral , Súlyát \ eméfztetnek úttyán.
Majoránnát 16zvén bejé , és hév kovats-kö, ha gyaIgen jó e' végre a' luboyavtz
rc öntözvén runa alatt : a' párlás után ken- kran
adgyák
innya.
Ifmét
:
7őigy-fa fzenet
nyék 's kölséktörj apró porrá , s me eg orban igya bé. lfXV R E S Z.
mét : Rubiát Pirosító, gyöketet , mellyet «•
való' Esésről,
zérnei-is hinak)főzz meg borban, 's melegen
bánásról..
igya a' beteg jó az api ón tórtt s fzitáltt «J Óról vagy cgvéb Magos helyről való Érés- dós kfi-is meleg Borban i annál jobb a' virága
ben , Romiasban mit ke^efsék tsinálni
( Flores Sulpburis.J Jó igen a Múmia-is , akar
minthogy ez gyakran, megtörténik , arról is. Borban, akara megnevezett Vizekben igyabé.
illik fzólanunk,, és ízökség.. Minthogy peA' Patikában vagyon Veres-ir , mellyet bé is
dig az illyen állapotban többire Sziv€ lbgik
ihatni meleg Borban % mikor még új : kenhetembernek, El ágúi; azért mindjárt Szó, erőni-is véle a fa dalmas réfzekct, Jóa Terpensítő kivántatk*
ti na olaj is, hat hét tseppet béinnya elóie aHa egyéb> nintsen : ottan,egy ital Sáfrány ot kar Borban , akar az említett Vizekben. Jóis^a megés Fa-héjas meleg flor/adgyanak innya. Ifmét: ofzlató eró \agyona' fiák-örményben
törik
,
és
Borban
vagy
az
Vizekben
béifzfzák.
Fejér Kenyér belet Sáfrányos Borban v annál jobb,
Reá-kell pedig vigyázni , hogy az illyen álha Bolus sittuénusúi megtörvén téfzíz belé,J
lapotban a' Has meg-ne fzorullyon; mertretmegíőzvén íórón mint a' pépet , jó-melegen
tenetcs fájdalmakat indit.
kennyék ruhára , 'sa' Szivét kófsék-bé véle.
XVI. R E S Z.
Haléízen , igen jó az Mkermeft meleg Borban,
y
vagy Gyöngyvirág, vagy-Hárs-fa virág agy
A Tíirrdl és Fckébyekrol.
7iurbolya vízben egy mo^yoronyit béadni inTUfnden Túr és Fekély eíik valamelly lágy
nya azon Ajú ásban
*
réízben , mellyet a' fós rágó rotz nedAzonban : minthogy az illyen Efésben bevefség kiéfzen és kitúr: a'honnan a' lúrnelól Erek fzokták mepíz kadni , mellyból kivezetit-is vótte a' Magyaroknál.
folyó vér, ben megalufzik és megvéfz, mellyEz fokféle : mert némelly igen nagy és terből o íz tán fok gonoíz kővetkezhetik ? azért
jedő , 's némelly kiífebb j nétaelly mély Túr,
ennek elkeröléíérc ollyan orvofságokkal kell
's némelly tsak fzin Túr; nemelly hofzfzan a
petse-

regnek ; nehezen gyóg.úl : mert rofz nedVetségekkel teli, mellyek nehezen apadnak
ki belőle. Oe a' kifzivárkqzó genyetségbő is
vehetni jelt : mert h* az fem igen íűrű es fűi c,
fem igen hig , hanem kózép aránt vagyon ,
azonban feitr ízinű 4 mindenfittegv arányú c9
ha.onló , 's nem bfidós ; jó jeit mutat: iílenben , kiváltképen ha igen hig, minta*
fár viz, fárga \ agy fzederjes , és igen bűdósj
nem nyújt gyógyűiásra reménféget.
Az illyen állapofb^n reá kell a' jelekre vigyázni i merc ha a'fzúkíég hozza , minekelőtte a' febhez n« úlnál , Purgatioval és Efvágáífal cl kell kéfziteni a' teftet egéfzen,hogj
inkább ogjon rajta az orvofság : azonban ,
ételében s italában illendő módot kell tatta i,- mert a'zabáliódás femmiképen nem en*
gedi begyóg) úlni JZ illyen febet. Akar étel,
akar ital , ha htvitó , á.t : ártalmas minden
édes és fós eledel-is.
Ezek meglévén, a' febben való nedvefséget kell érlelni , és a'kitifztulásra kéfziteni:
azután hús nevelőkkel értetni: annakutánna bé-keil bórózni az újonnan nőtt gyenge
húft.
Jó belsőképen a' Gvajacumból , Salfaparil•
tábol , SaJ/q/iásbó\, 's azokhoz tartozokból
fótt itallal élni az illyen állapatban fokáig ;
mivel ez az ital az izzadás és vizellet által i*
gen fogyattya a' teftból a' rofz poshatt és poshafztó nedvefségeket, mellyek az illyen Túros
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petsenyés huiok kózótt elfurja magát , úgyhogy ha a'Térdeiaél kezdődik , a' bokájánál
veti-ki magát s ott lyukad ki , eifurván magát a Láb-ikra pecsenyés huűi alatt : ifmét,
némelly igen fájdalmas , némelly nem annyira , hanem vifzket inkább ; némelly ben féreg-is terem.
Efféle 1 úros Fekélyeknek oka , vagy a'kirágó belé-fzivárkozott lós és egyéb évónedvelség; vagy pedig kfilsókepen egyéb étetó
és kirágó fzerfzámok , orvofságok.: minémű a' Mercurius , Aijenicum ; 's a' t. Néha
tsak űtésból-is megeíik , meggyengülvén a'
réfz az űtéífel, 's megmérgelődvén: a honnan mint gyengébb relzre reá-fzivárog és megfeneklik rajta a' fok rofz nedvefség. De néha valamelly ragadó mérges nyaval ában, Kűhben , vagy Franezúban lévó embernek izzadekától is megeíik ; kivált ha véle hál más ,.
és véle ófzve melegízik , által.mégyen az
jz?adás által anuakrágó mérge, és aze-is megvefzti.
Mennél mélyebb az illyen Fekély és Túr ,
annál nehezebben gyógy úl; é§ ha ollyan réfzbe efik , a' meliy termé'fzec-fzerint ned.és i
minémű a' Száj , Ajak , Has , Ágyék ; 's a
t- Ha bégyógyúl egyfzer
Túr , és ifmét
kiújul» jele, hogy az alatta való tsontmegvefzett, kiévódótt, mint a'fa a' fzútóK Ha
másképen-ii rofz egéfséggel vagyon, és mint*
WY elícn^ vedt, íarg(iit a' teíle az iilyen beccgnek ;
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_ A Túrról és Tekéhekről
'
3%;
3*1
VIII. K 6 N Y V<
Itófd-bé. Vagy igy: F.gy font .Fa olajban keros réfzrc fzirárognak az egéfz teftból.
Jó érieí6 és a genvetsé;et kéfzicó a' ter- verj-el jól négy lót Miniumot egv mázos lápentina olaj, £fkíj(
ü/ífcwj Hyperici,) A bosban , vagy ónas ferpenyóben , teddfzenre , fózzed laífan , mind-egyre kevervén ,
ba ólai, haljamus Sulpburts, akar ófzve-eJegvicvén , akar kólón legyenek ezek. Elsó- hogy a'Minium el elegyedjék jól, melly megléízen egynéhány óra alatt: azután márts beben e/tkkel kell éltetni, vag\ beléerefzteni*
-ry tépect ruhát belémártván reá tenni; a- lé egy-darab lágy , de jó erós ruhát , melly
z MI felly ál pedig vagy
keflaftromot f Em- mikor meghól egv tálban , vizes íikárló\al
íimitsd meg jól; 's tégy reá belóle flaftrom
p aff um C <euin )'. agy poflolok Ír át (
Más fzor ifmét a' maradékát megp aft um .pujlolorum , ) vagy Ft jer flaftromot formán
Igen jó
( hmplaftrum -Ibum to&um ) rlíhára vonván ésmelegítvén azon modon élly véle
néha-néha
aprón
tórtt
Nád
mézzel-ishinteni
a*
reá tévén Vagy pedjg : Fózd meg Borban
febet
;
fzárazttya
,
s
tifztittya.
az apró t>o'tor]án 'eve et, Fzerle elú jtt et, Isen*
gő fu levelet, Fa)kas a/ma gyÓMet; azután Mikormára'húsfelnóttés fzinre jótt, meg*
láfd , hogy-ha nit.tsen-é vad-hús ( Hyper/armegfzfirvén elegyits azon meleg borba egy
ljukinonj Jzékwel óízve-köpöltt Terpentina o- 'cofis ) benne ; melly ha vagyon , azt onnan
lajat, aprón tórtt Myrhát és sAoét , 's azzal ki keli étetni : tgefd-mega' Calleft, Vomagrá•
nát héját , 7émsót, és ezeket tórd apró pormoíTad.
Jó hús-neveló az illyen febekben a' Fekete rá ; hafonlóképen tórj aprón Tőm ént, A'yrir{ Lngventum Fufcum JVunii ) Azon Írhez bát, ytbel-vérét, Gő őg fejért , Grifpánt : ejiloét , Alaftixot, Járga Gelétet, M rí át , a* zeket mind egy mértéi ben elegyítsed ófzve,
's hintsed véle ; kiemélzti a' vad húft. Ha
pró porrá tórvén elegyíthetni Felly öl tegyék
reá, ruhára vonván, ama jóflaftromot > melly* mind nem kaphatni ezeket; a* mit kaphatfz
bennek , élly véle : tsak a' Témso-is néha enek neve Fmplaftrum Triapharmatum ; hamar
légséges.
húft nevel. Vagy igy-. Gótigfejért, t elétet y
Ha bé-akarod bórózni, kéízits illyen port:
Tömjént apró porrá tórvén > elegvitsed Eb fzől'o kifatsartt levébe , fÓzzed , mig elapad a le- Égett Tyukmony héj át, Jbei-vérét K fangvis Drave; azután Rofa olajat, vagy la-olajat erefzfz con'ts , ) Gelétet) 7trmentilla gyökerét , mindekózibe ; annál jobb , ha Terpentina olaj ls lé- niket igen apró lágy porrá tórvén elegyitsdfzen kézótte ; erefzfz ebból a' febbe , vagy
óízve , és hintsed véle mindennap kétfzer :
tépett ruhát belé mártván tedd a' febre , 's
Vagy pedig, keverd abba az irbe, mellynek
neve
kóíd-bé.
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neve Vngveűium Diapompboligos , és ruhára
jele vólt hogy a' Méreg kihatott az
kenv n kófíed véle. Jó azon hafzonra síSzlit- erekre : hapedig a' vizelletbena' Tyukmony
keflaftrom is (Emplaftrum Grifetemv é 1 e k ó t n tsak
i. megíugorodott , és (árgán maradt; jele
Vannak efféle Túrokra eleitói fogva fclta- vólt, hogy még tsak a Gyomorban vagyon.
láltt fzúmtalan fok orvofságok , mellyeket éri
Mikor még tsak a' Gyomorban vagyon, ninelhallgatok ; itt tsak az orvosláfnak rendit a- csen j o b b , mint aztkiokádtatni-felly61 hánytakartam elé-adni
tó orvofsággal. Hamarjában azért i^yék /aNéha, a* mint mondám fellyebb, az Hlyeit olajos , vagy vajas lágy-meleg Vizet, vagy e\
Túros lebben léreu, is terem, mellyet vas fo
des Ttyet ; vagy hamar refzellyenek fekete Aétgótskival kikeli fzedni; ha ki nem fzedhetkét , annak levét kifatf árván igya-bé N'intni pedig , igy kell kivefzteni r Aiarbá epét e* hogy pedig {okiéle az iilyen Méreg ; egynéhálegyits meleg tor a , márts tépett ruhát belé, nyat orvofságaival együtt elófzámláiok
's tedd reá. Halonlóképen Aloét 's Myrbát
Ha Válafztó-vizet ivott bé valaki , retteneBorban megfőzvén , élhetni vclet burtós tes rágáífal veízti az embert; azért, Ayálas
Fiola magot ^Lupint) tórj igen apró porrá * keménntó levet igyék utánna , jó-italt; vagy,
hintsed vele.
birs alma magot , V3gy lenmagot megáztatXVÜ. U
S 2.
ván , azoknak nyálas levekból tsinállyanakiA Méreg italról és Mérges maráfokroU
talt; elvélzi a Válafztó-viznek rágó ésvefz^ Mérges itallal könnyebben bir az orvoftó erejét.
ságn.iga' Gyomorban vagyon.de ha a'Bé*
Ha JÍntimoniumot , mellyet Piskoltznak hilekre 's onnan a Májra és Erekre kihat} ner.ak , ivott r az ellen Bolus Armenuflvagy
héz véle bánni , éb birni ; hanem egyed&l
Krétát jócskán Borban el-elegyitvén i yék-bé
tsak izzafztókkal. Nem kell azért itt kéfnij
ember. Minthogy pedig ennek a'töfti-is vehanem mihelyt véfzi ember efzébe, hogy M ér* fzedelmes , a' kik , mint az ótvefek , és eget v&tt-bé, ottan orvofollya.
gNebek-is , e' nélkól nem mivelhetnek, miA' Régiek ezt tartották a' bévótt Méregkor sintimoniummd akarna^ bánni ; Egynének , vagy tsak a' Gyomorban még , vagy
hány levél Rutát egyenek- m e g jros Fal ai epedig tovább létének probájanak : f gy Tyúk* lébb j vagy tsak iros Vajat magát ; vagy Cimonynak fzékit és fejérit ótótték a' Mérget-i* tromot; vagy Czitvar vizetigyanakf Aqua 7evott embernek vizelletibe ; ha az abban ha* doaria-y Jxagy Czitvan magátrágjanak , vagy
mar mejjvefzett, fzederjeíedett és bóízhóGyámbért.
dótt \
Bb
Hafon-
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Hafonlóképen árt a Kénesénekffifti,
melly egyre > akar fáfrányofon , akar tsak magáellen jó örmény gyökeret és Kömény gyökeretban Jó minden Vajas és Fa-olajos eledel. Jó
rágni, vagy Likiáriomot enni, vagy ezeknek a' fekete-Retek étel-is.
Hakivöl dagad a' Méregtói : Veres olajjal
Vizét innya. Vagy igyék ember jó erős Bort.
Hafonlóképen , a' kit Mercunuslzi éieitek- ( Oleum hyperici,) vagy Scorpioolajjal)?.ennyék
meg : jó ellene egynéhány tsepp Bor-kő o- bé a' dagadt réízt: és Terjéket flaílrom formán
lajat ( Oleum Tartari )úrmós-borban , vagy ú-ruhára vonván ragafzlzanak reá. Vagy ; Részének (akar házi, akar vad Rétze légyen ,J
rőm fót ( Sal Abftntbii ) béinnya borban ; \ agy
tsak azúrom virágát BortefÓzzék»meg , hogy vegyék vérét, 's azzal kennyék bé. Sót a*
Rétze vérit elegyítsék meleg Borba , 's igyajó keferó légyen , -s azt igya.
meg a' Méreg bévótt ember, jól bétakarozA' Fóvekból és Gyókerekból állólvíérgek
Ván utánna. Nagy ereje vagyon ennek: úgy
ellen , kózónséges méreg-óltó orvolság a*
hogy
a' Rétze ha megfenyved valahol, mérTérjék bó mértékben:^meUg Korban igyék-bé
ges
békák
teremnek belóle.
fél-diónyit „ jól bétakarózván utánna , hogy
Vannak mérges maráfok-is, mellyek miatt
iizzatigyon : ha vagyon, Kalárisportvagy
lEolus-ArmenusK. apró porrá tórvén eiegvithet- vagy egy vagy más formán való változáfok
ni hozzá. Vagy : Pápa-füvet Borlan lózvén, efnek a' teliben ; úgymint hirtelen dagadás,
j jó-keferön igya-meg. Jó a' Czitrom magns ^ elvifelhetetlen fzomjúság ; minta pufztában
régen ama'Seraphim kígyóktól megmarattaha vagy tizenótót benne megtörvén borban
tott Izraeliták próbálták : Kik a' marás miatt
ibéiízod. .Nevezet izerint a Nagv-fó mérgét
olly ízomjúságba eftek , hogy ug\an égtek
>femmi hamarébb el nem vélzi , mint ha.er<ós
belól ; és íok viz ital után-is , elébb meg^Eczetet ifzol reá.
puffadván meghaladtak , mint fem a' fzomMinden mérges Gomba fuladozáft fzerez ,
júságok enyhülését tsak valamennyire-is ér• tsukláít : a' vizelletet fenn akafzuya: a' Bézették vólna.
leket keíerveíen rágja. Ez ellen tsak hamar
Szólő-venike bamváboi.tsinálly Pár-lugot, é§ i- A' Kigyó marás ellen hamarjában , ugyan a*
gyad kimélletlenól. Jó a' Méh-Jer ital-is: és Kigyófejét rontsd-meg , és azt kófd a febre.
• mindenikben Fenéket tehetni. Minden Mér- Vagy: akarmelly Kigyó tsonttyait C mellyet anget vótt ember pedig egye a' Mondolát, Diót, nak idejében el-kell tenni jóvendó hafzonra.J
Mogyorót, tigétbbvbn ; mert mind ezek ólttórd apró porrá , igyék-bé ebból egy fuílák
tyák erejét. Annakfelette igyék Tejet mind- nyomót a'Kigyó-marta ember, meleg Borban.
egyre ,
B b 3
Vagy j

bős-íb marta é meg , vagy nem. Megpróbálhatod pedigillyen formán r Tórj-meg Dióbelet lágyan , és flaítrom formán kófd a' febre,
's állyon rajta: azután veid a' Tyukriak megenni ; ha meghal tóle , vefzett vólt az Eb.
Halonlóképen megpróbálhatod Kenyér-béllel,
Ha dáhós-fcb maráfa : mindjárt a fob kórul megAell vag'alni kóppőlyőző vaífal,kőpp61 \t kell olztán reá vetni , hadd fzija-ki a'
vérrel egyótt a mérget, minekelőtte tovább
hatna. Ha az nem lehet : l ékony hév vafatskával lótógeísék-ineg a' Marás hciyét : azután , Sr./t Peres butrymát , vagy magát, vagy
Tetjékke.1 jól őfzve törvén , kóféenek reá.
Anoakutánna , a' ine<>marrt embert eróvei-is
A' Méh LS Darás-maráfokban , ki-kell ven- tegy é k f 'tzbe , h o gy fere d;»y ék.
Azután , tartíá mngát melegben , meleg heni a' fulákot elsőben is : azután mofsák Sós
lyen. hteven Rúkot új fazékban íötó kernenVízzel a' helyét : v a g y pedig ug' an magát a*
tzeben égefs meg egynéhányat , azt megtörBogarat őfzverontván tegyék reá a' (ébre Jó
vén apró porrá , anból egy fuílák nyomót iez^is , h2 ember a .maga Pizelletivel moífa : az.utárrwtélig Tehén-gané Wbékenvén a megmart gyék-bé me.'eg t'-orban , vagv t'ápafu vizbeti
gjakprui. jó a* Riik óvuiéw is , haloniúképen
he l yet,- vagy óízve-rontott Méb f'ávei, vagy
megtörvén és megi án. Vagy: A' nyers Rá•JFoJoiumentaual bekötvén.
tórd meg , lei ét kifatsurx án 's / czetie!b\zLegkőzőníégefebba' Vefzettzvz^y d'úbh Eb
ve-elegyicvén add-bé inn a ; igen hathaiolÓ
maráfa, melly is tsudálatos változáíl téfze-n
előli a' Mérget.
-az ember reftében : és végre elhatalmazván
a' Méreg rettenete* irtozáft tsinál a' Viztől;
Vagy igy : Szent Láfzló füve győke> ét( Gen-úgv hogv az illyen ember nem hogv ihatná ,
tiana malőr, J és Myrbát , mindeniket aprón
de még tsak nem-is nézheti a' Vizet> hanem
megtörvén, egy fuílák
irtózik és fzalad elótte.
n y o m o t mindenikből,
's égett R.ik porát két-annyit , óizve-elegyítMeg kell itt elsóben tudni , ha ugyan dí:vén , adgyák innya mindennap egyfzer meleg
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Vagy: Mellyezd meg az eleven 7j?/k-hását
tedd az illyen (ebre , kifzija z mérgét.
A' l'aras-'Békafúvásával és vizclletivel, mellyet kiváltképen a' veteményekre erefzt,árt.
Ennek mérge ellen hine'en ;ó a' Térjék, akar
magánofon , akar Borban vegye-bé ember.
Vagy igy : Rutát Borban íózz meg , s azt i.gyad. Gőz feredőben izaadgy ; hogy a' Méreg a'verítékkel egvíict takarodgyék ki felé.
Á' Pókot a' ki megtalállyaenni ; megdagad
a' Gyomra • konyvez a' Szeme tóié : izgattya á' vizellet , és kiváltképen a' Szeméremteílénadgya ki magát. Ez ellen mindjárt, ha
lehet, okádtató orvosságot kell b éven ni: azután pedig Tér j ékkel kell élni mindegyre.

Borban.

B b j

Ki-

Jz apró Gyermekek Nyavalyáiról

A Feje-is kivéfz , varafodik , a kis Gyermeknek néha: Ollyankor a' földi-Tököt megreízelvén főzd meg Meb ferben , azzal moífad
*s kennyed. Vagy pedig: Rofa-olajat, fenyő>

mag olajat, egy-kevés büdös-követ, Grifpánt,
Galamb gané} , timporálly jól ófzve , 's ken-
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VIII. K 6 N Y V.
Kivfii ragafzfzák Sza/amiákos Kováfzfzal*
Vagy ; Kórós-fa hamvából Gyermek viz Hetivel
[árt tsinálván , kófsék véle : jó a' Szó tó fa
hamva-is. Vagy : Ragafzfzad Bogáts kotó-leveléoel; vagy Szurkos Viafzfzal.
i\ilencz napig bé ne hadd gyógyulni a'febec , haddfziváro^jon. Vagy pedig: A* Bogáts-korónak kifatsarcc levébe ruhát mártván kóífed véle.
XVIlí. R E S Z.

nyed véie.
II.

OLT-VAR.

Nintsen az apró Gyermekeken kózónfégefebb
az Olt-varnál; mellyet hirtelen nem-is
Az apró Gyermekek kulso és Belsőkozonkell
gyógyítani
, hadd verje-ki magát az an'égefebb Nyavalyáiról. I. WRROZAS
nya
méhében
rakodott.roíz
nedvefség. Az.
(^Yakorta Megforrúzik a' kis Gyermek , és
után , mikor jól kiverte magát , jó fzáraztaa' Feje fáj: mellv miá Szeme úgy béragad,
ni illyeuképen : Szent yános nap tájban fzedj
hogy alig nvithattya.íel. Az illyen állapotzöld-Diót, óízve-roncv:;n 's Vizet reá-tóltvén
ban igen megkell vigyázni ; ha nem fzorúltlumbikban vedd Vizét; 's azzal a' zöld Dióé meg a' Haíá ; mert attól mind a' Forrózás ,
vízzel, gyenge ruhát beié mártván , mologafmind a Fó-fájás megeíik : azért a' Hafátkell
elsóben-is megfzabadrtani tsapotskával , vagy fad. Jó[a" A.ézes viz is , ha véle Kenegeted;
fzárazttya. Vagy igy: búdé* kóvet fózz meg
egyébbel.
jól Borban, 's moífld véle : a' hol kifebefeAz meglévén, márts lágy-meleg Téjbegytndik , hintsed igen aprón tórtt Tömjénnel Ha
ge ruhát, 's kófd bé a' Homlokát véle : Sáfeltsattogoz
: "igen a p r ó n tórtt Büdös követ
frány t-is tehetíz a' Téjbe. Vagy : Cámforos
tégv
Rofa
vizbe
, 's moífad véle. A n n á l jobb
R-oJa vizbe veís Sáfrányt, abba mártsad a'rua'
Büdös-kő
réj(
l ac Sulpbutis,) meleg Borral telhát , 's úgy kófd-bé. Vagy : A' difznó-lököt
erefztvén
's
véle
mofván.
metéld vékonyon , mártsd Rofavizbe , 's kóf*
IV.
. l(J EZET.
fed véle. Vagy : Tórd ófzve a' Viola levelet
A' Gyermekek Forrózáfát,mellyet kóznéSzék fii virággal, Spikinárd vizzel erefzd-fel,
vel
Igézetnek hinak , a' mi illeti : minthogy
's gyenge ruhára rakván kófd-bé a' Homlokát
ez
a'
Feje lágyán adgya-ki magát ? onnan va•éle. Vagy: Rofa-vizbe ófs Tyukmony fejérit,
gyon
, hogy az igen felvér, lógtet. Oka
erefzfz egy-kevés Eczetet belé, 's kóífed véle.
pedig
ennek ; mert terméízet-fzerint-is a'kis
II. EEJE KIOMLASA.
Bb 4
GyerA' Fe.

fzú Rofmarintőt, Spikinárdot, Ma\waunát;'s
azzal mologafd-meg e b éfzen a' Gyermeket ,
még a Fejét-is, akkor tajban, mikor le-aka*
rod íektetni : lefektetvén pedig, rakd-béa*
Gyermeket meleg tubákkal, alu^ytk úgy ei \
megizzad, és fzemlátomáft kónnyel bedik utánna.
Ha azokat nem kaphatod : Szú-lüvet, Majoránnát, Köményt vagjf Kaprot, vagy Tsombor dot , vagy Kakuk füvet fózz-meg jó 'Borban;
ha íze^ény > tólts Égett bort hozzá, úgy mofogald-meg véle , és fekteíd le.
Hatélfz, hogy azon Forrózásban a'Nyavalya ki ne roncsa ; f mellyet efzedbe vehetíz ,
ha a' Gyermek retteg ; ) Tégy a' megirttfüvekhez C flor\umot egy arany vagy fufták nyom ó t ; vagyona azt htm kaphatíz , ) hafa-rofagyökeret; vagy la-gyóngy levelét bóvón; \ agy
Sze^t György virágát.
A' Feje lágyára pedig , Fgett-l>orral, Só-al
ék Gyanta olajjal gyúr anak favanyú poshatt Korájzt óízve pogátsa formán , és kófsék reá.
Tsak az Egett-boros Kováfz is jó : tsak nyers
Borralés Sózal gyúrod-is hamarjában , hafznál. Vagy igy : hózd-meg keményen a' 7yuk~
monyát, mefd ketté borfóld meg ; jó melegen , a'mint eiálhattya/kófd a'Lágyára Ezek hathatofon íziják ki-felé a'belsó hévíéget.
Az Afzfzonyok által elkövetni fzokott babonákról , mellyekkel az Igézetben élnek ,
minthogy íemirii terméízeti eró bennek nem
B b f
lat- ,
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Gyermekek meleg és nedves terméízetfiek.
Innen , ha valami okon , vagy a'fzo^tató dajka mértékletlenfége ; vagy pedig kólsó nap
melege miá meggyúlad a' bennek való tóz ,
ialsu Hideg-lelés , vagy Forrózás , Fó fájás,
nyughatalan alatlanfag fzokott kóvetkezni :
meiiy miatt Szemek béeíik , kónyvez és ts*pázik ; Eiíárgúlnak , fogynak j néhaHalofcfolyáfa is következik.
Lzeknek belsó orvoslását a' mí illeti: minthogy arra nem alkalmatofok a kifdedek,mind
azt inkább a' fzoptató dajkánkell véghez vinni. Külsőképen pedig ; Egy Tyukmony jzékit Rójavizzei elegyítvén, lágylen-tsepútbelé-mártván , tegyék a'Lágyára. Vagy: Tegyenek reá lök levelet \ va^-y refzeltt, avagy
vékony fzeletre fzelti difznó-/6kit, vagy üó* ög Dtnnyh , vagy Eb-jzölö levelet; akarmelJyiket kaphatod, Rofa vizbe áztatván , me^
is fitfiányozbatm,
és a' Vak-fzemeit-is békólhetni vélek.
Vagy: Ny ers 7salán leveleit ronts-meg erófen mofarban , azután tórd ófzve jól t-opiommal
> kend ruhára, 's kófd a Homlokára. Vagy:
fb'Jíó.é lécét fatsard-ki, márts ruhát belé, 's
kófd-bé a" Homlokát. Ugyan Lbfzólóból fereá ét is főzhetni , s abban ferefzthetni; tsak
hogy bé ne nyalJya , kell oltalmazni.
ittmelegitókkel-isélhetnikúlsóképen; mivel a' kíilsó meleg fzija ki felé a' beisót. Azert : Fózz-meg mennél erófebb Borban afzfzú-
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látfzik , nem fzolok. Az egy Szenes Vizet bafzáratsonttya z^/Vz/f/kenegeffed tűz elótt.
tehetnők kérdésbe. Legalább abban a' Szén- Vagy : /' a 'as V. orbanjött Salaávui k ó fd-bé '1 alben vagyon beisó felforralt elnyomó eró , iz- pait. A'Fejét hafonlóképen köthetni Salátázafzt is : azért nem hafzontalan , ha jól ad- \ a 1 Vagy p e di g: Tsets te) be,é s Jyukm 0 ny fzéktbe
nak innya benne. A'kivúl véle mofas nem lágyan tórtt fejér mákot keverv én tla-ítrom for»
téfzen többet, mintha Rofa-vizzel moi'datnkd mán,
;
a' két Vak fzemeickell békótni véie.
hivesiti, és kónnyebben elatufzik utánna.
VII.
NTAVst LTA - ToF
V. ÍJJEDEZbS.
A' Nyavalya kitörés is hamar megeíik a'
Ha a'Gyermek ijjodez álmában; minthogy Kisdedeken. Itt-is fzökség a'nykvaiyanak oaz gyakrabban a' Gyomorban megkcferedett- kát felkerefni : mert ez megeíik az ijjedéítól,
T éjnek az Agy-velőt érdekló keíerú párájá- roíz í éjtől , Geief'tának benne mozgásától,
tól vagyon : Adgy Sznr viézetnéki, hogy jócs- Forróságtól ; és igy ezeket keil elébb orvokán nyalogaífou;, alá-felé hajttya e'nyavalyá- folni , a'mint a'fzákseg hozza
nak okát. Mézből 's Szappanból főtt tsapot*\s Igen jó a' Nyavalya rontás ellen a' Ayitl olkell bétenni, hadd vonnya azis alá-felé a'fel- toja ; ha megafzalván és tőrvén , abbóiegyső réfzekról azt a keferfr (árt.
egy kevefet , fiola vagy T-aJa-rója , vagy
VI, ALATLANSACj.
Cjyőngy virág vizben innya béadíz. Ifmét.* A arNéha nagy Alatlanság vagyon és tart fok i- ti lapu vízbe , vagv kifatsartt leiébe , márts
deig az apró Gyermekeken r melly-is vagy melegen ruhát , s takard belé egéfzen a'
Forrózáítól , vagy Has-fajaitól , és afféle ke- Gyermeket, és fektefd úgy le. V^k-lzcmeferó páráknak a' Gyomorból a' Fejekre fel- it,Faje lágyát Gyanta-ola jalgyakran kennyek:
emelkedésétől , és az Agy-kérnek fefzitésc- Fejét Gyan-a-porraltúftbllyék ; a'Feje lágyán ,
től vagyon ; mikor tudnillik többet fzopnak, gvenge irhára vonván , tartsák azt a' flaílromint-íem megeméfzthetné a' Gyomrotská- mot, mellynek neve Etaplaflrum pro B\egmajok. Néha pedig ugyan ez megefik a' bennck te : vagy ped g Savanyú kováfzt, megrelzeltt
való Gelefztától-is.
Bafa-Rófa gyökérre!, (jyanta olajjal, Egett-borItc-is azért a' nyavalya okára kell vigyázni; ral ófzve gyúrván, tartsák a Lágyán. A'ki
nem kell mindjárt valami alutóval elbódítani egyebet nem kaphat, Egett-borospirított Kea' Gyermek Fejét, melly miatt a' Nyavalva-is nyeret kófsón reá. A' l'afa Rofa gyökerét reki f okta rontani. Fejét fáfrányos Isetstéjjel fzeld-meg , egy ruhában kófd a' Nyakába.,
kófd-bé ; a' Lábait pedig Szarvas vagy Mar- dörgöld az Orra allyát gyakran véle. jó egy
kis
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kis ka tán Fa olajat-is béadnungya, hogy há- belé. Vagy ? Moífad gynk^an maga vizelletinyon tóle. Fgy-egy. kevés Hársfft. virág ti*vei. Vagy : Szék-fir.et, Majoránnát , Szuzet-is keli gyakran béadni innya. Ffiftólly.ék rok vagy Szá-füvet izes 'Borban fózz meg :
g akran kis fi,. Láfztifüvével,
megafzalván „! egy darabotska fpondiát márts belé jkifcitsartörvén , és fzénre vetvén.
ván levét jó melegen párollyad vele.
VIII. MEREVEDÉS.
X. AJAKA- TSEREPEZES.
Néha a' Tagok megmerevednek a' Gyér*
Néha az Ajaka xserepezik és hafadoz fájmekekben akkor Caflorew* olajjal, vagy1 dalommal : melly m e a e í i k a' Téjnek hévséHuta olajjal, vagy Borban fott Rutával és Gyen.gétól , mellyet fzopika' Gyermek; vagy pege gyökérrel, vagy fejér Liliom olajjal, vagy -dig hogy i^en kemény a' Tsets bimbó. OlJátga Viola ola:jal, vagy Aorz báj ai, vagy iV-i y a n k o r az iJti füvet tórd-meg, levét fatsard/jwW óízve tórtt kövér Ludftrral keUkenni ki , és írós Vajial vagy Tyúk-hájjal fózd ófza Háta geréntzit a Nyakától fogva alá a'Farve jól , gyenge tollutskávalkennyed az Ajatsokáig. Vagy: Havafiugorkát (Cucumis Sf-kát véle. .Azután aprón tórtt Maflixot vagy
lejlris J íŐzz meg Borban, azzal moiiad; meüy Tömjént elegyíts Tyukmony fejérivel ófzve, és
is igen hathatos, A' Napra forduló cirágut. •tedd a' hafatt Ajakára, jó a' Szakátsok józó
mindeneitől fÓzd-meg f*redónek , abban íeka/ánnyának-is fit a , ha , a% mint melegen kireízlzék gyakran és a' ferefztés után ken*
öt a' ía-kalánból , kened véle. Igen jó a'
nyék-meg jól az emiitett kenetek el , 's lefárga Viola olajAs kenni véle. Bárány fagyfektetvén takarják jól bé utánna.
gyát , Fa-ola :,at, egy kevés Viafzat olvafzfzI X . B'ÚLE KHJARASA.
ólzve , óntsed Rofa vizbe, onnan kivévén
Némelly G.ermeknek egynéhány efztentedd el , és kenegefd véle.
dókiga' Föle kijár, és néha nagy lájdalommalXI. SZAj-t AJAS , ROTHADÁS.
is vagyon. E' nyavalyában
Végy SzurokHa a' Szája felfó , és Inye-is vefzni kezd :
füvet , Fodor mentát, Len magot\ aprón vag- A' Szederj levét íátsard-ki , Mézzel iőzd-ofzdalván rakjad ezeket gyenge ruha fatskúba ,
ve ; tedd el , mikor kívántatik , kennyed
mennyi a' Fölét belepi , Borban forrald-íél ;
véle ; aprón tórtt Salétromot-\s elegyíthetni
kivévén a' latskót és kifatsarván , jó melekózibe , vagy aprón tórtt 's fzitáltt l'omagrágen a' mint elálhattya, tedd a' Fölére ; úgy
nát béáu Jó a* Rofa méz-is , azon formában
páróllyad g akorta Néha-néha két két tsepp
elegyítvén. Jó a' kövér Tortsin^ Vortnlaca J
kcftrU M»,id<i a vagy Baratzk mag olajat erelzfirupufa-h , aprón tórtt Marhával , vagy a'
belé.

nélköl. Vagy : L ti fii vizben fózd-meg a* ,korta , újjánTegy-kis fótalan Vajat vévén ,
Gallefl, darabofon megtörvén moífjd a' Szá- azzal; ez fzépen lágyittya az inyét, 's könját véie. Ha a' Nyelve-is felpáiiott : Akar nyebben hafad. Mindenekfelett ditsérik eznyers, akar a/zfzú naratzk béjá tf/dórgóllyed; aránt a' Nyúlnak agyvelejét , és a' Kakas taré-
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azután fózz Gauefl, vagy 7öl gy makkot, vagy jának vérét , ha azokkal dörgölik. Vagy pePomagiánát bé át, vagy mindeniket eczetes dig : A' Nyúl agy *-v elejét Mézzel 's Vajjal eleVízben, és moflád véle. A Foga-husát ken- gy itsék-öfzve , 's azzal kennyék gyakorta.
nyed Rófa mézzel , mellybe igen aprón tórtt| Ha az nem fog rajta , a minthogy némellya/zfzú Harang virág leve ét , vagy aprón tórtt nek kemény az inye , meg kell hasittatni a
Dio béi héját elegyíts , 's kennyed véle gya- Borbéllyal ott , a hol fejéreslik- Ha pedig
korta. Vagy; A! Viola gyökeret (Ireos) \.bvá- vaay igy vagy amúgy megfebefedik az inye ,
meg aprón , keverd Mézbe , 's kennyed vé- kennyék ezzel-Törjenek aprón Törjént, Mézle. Ha a'Gyermek (zajába Fene rothadás e- be és Vajba keverjék, 'Aazzal kennyék; megfik : Igen aprón ráfpolyozz Szarvas fzarvát y gyógyul.
és aprón tórtt Tomográfiát héját elegyítvén
XIU. HEKAJsl.
kózibe , minden mofás után hintsd vagy
Ha a' Gyermeknek a' Nyelve alatt Békája
nyomd-bé véle.
indul ; Dórgőllyed mindjárt aprón tórtt Szálam iákkal, vagy Boijjal, vagy aprón tórtt GWXII. FOG-HASAT) AS.
Gyakorta a' Gyermekek, midőn Fogoka- lefjel \ azután kend-bé Tentával Vagy : Egykevés ól tat tan Mefzet , Gallefl , Fémsót ibzzkar hafadni, nagy kint látnakmiatta 's fajdálmeg Eczetben , meghiggadván , 's ruhát bemok nagy : melly miá nem alhatnak , forlé mártván dórgőllyed erófen véle. Vagy: A
róznak , hafok megyeri, rettegnek, íokfzor
a' Nyavalyais kitöri; sótmegis halnak miatta. fopot fózz-meg Eczetben , azzal moífad :megmofván , aprón tórtt Isóp a[z tfzú virágával hinMeg kell azért vigyázni , melly helyen atsed ; ízépen elízárazttya, Vagy pedig: 01kar az inyból a' Fog haladni ; mellyet megloval
tsipegeífe-meg a Békát a Borbély; azefmérhetni abból , hogy az illyen Gyermek
a'fzájába kapdos , a'Tsetset fzorittya ínyé*, után hintsed és moífad , Sót , Borfot, egykevés égett Spondiát ófzve tórvén. Az Alla
vei; melly ott killyebb is áll, és fejéresiiju
alá pedig tegyenek illyen flaftromot: Lúd gaAzért nem kell azt várni, hogy reá érkeznéját, \r Mézet keverj ófzve , tégy egy-kevés
zék a' kin ; hanem mind árt hét holnapi koerós
Bort hozzá ; fózzed mind aduig, mig a*
rában dörgöljék az inyét a' Gyermeknek gyaBor
korta.
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Bor elapad , és jó-melegen kófd-bé véle.
I t i Rofa vizben melegen , jó súró légyen a' Nádi
XIV. HURUT.
toiéztól. Hadagad: Egefd T.ega Gallefl\-Agy
Ha a Hurut vefztegeti : Tömjént, veres- Tölgy-makkot, tórd-meg a p r ó n e g y ke vés
RóCát, Aiajorann.1t , Spikinárdot törj-ófzve a-( Ros-lifzttel keverd Mézbe, főzzed egy-ke ve fi
pró porrá, megkenvén Égett bonala' Lágyát, j "sé ; ruhára k'env n , jó-melegenl öfd bé vémindenkor, mikor lelekteted,hintsd-bé véle.
le. Vagy : Tórd és Izitald meg a' Fetske féfzVagy: Tégy egy-egy kis Mézet a'Nyelve gyö- ket, gy úrd-meg Ixn-mag olaj ai , kóíd-bé vékerére ; fzáraztya a' Hurut fzerzóbó nedveíle a' Torkát; akar Karban fóz.-meg íörön *
séget V a g y : Edes Anis olajat , fótalan Iros mint a' pépet. Akar , Tsont-évö hbnek gavajat, et\y-ke vés Sáfrányt el eg vits-ó fz ve, kend né [át Mézzel fóz dfí a új o m n J k . ' s k ófs e d vél e-.
meg véle Melyét, Torkát, és Föle tövet. A'
X V I . ORRA - DUGULASA
laipaitmeleghelyékei>nyéki5g'tt borralbzvc
Haa'GyermekOrra bé dugul; Tsets-téjbe,Faelegyített Ketskefagygyúval,\a%y Gyanta olaj-• olajat, vagy ólvafztott Va.át erefzfz belé j
fal, vagy Tsnka bájjal, vagy Lati-t/s olajjal, vagyVagy Saláta kifatsartt levét: vagy < yopárt fózzi
F<nyó mag olajjal. Kennyék a" Melyét Tyúk sneg Eczetben ( Stcecbas, ) s annak páva-ját ebájai; hogy azt lágyítván , könnyebben ve
tefzd az Orra lyukába , vagy Czéklát.
heffen iéiegzetet. |ó a' Feje lágyára tenni az
XVlI OKtAFJOZ^S, 7SUKLAS.
oda fel emiitett Patikai flaflromot , EmplaHa fokát Okádozik és Tsuklik : Firitort Kefl'um firo Jiregmate ; vagy Égett borral , és nyeret áztafs-meg Eczetben, tórd ófzve kemépia lehet) Gyanta vagy Fenyő mag olaj */ófzve nyen fúlt Tyukmony fzékivel j tégy hozzá agyúrtt fvan-ú KovKzt. Ha nagyotska; eítíprón tórtt Tömjént: ha nyers a' Fodor ment a-,
ve-reg^el egyék sú tt Fügét. Igyék Kender- annak kifatsartt levéve'-i ha afzfzú,poráoalúrtimag [uját , nem eczeteíen , hanem Nádmé- )>oráld-ófzve 3 's melegen ruhára kenvén , kófze/en , jó melegen. Vagy Nádmézes Kömény íed a' Gyomrát véle Vagy : Veres Kosát és
vizet adgy innya melegen.
Tserf a-héját íózz-meg Eczetben , melegen fponXV.
TORKAFAJAS.
k diát belé mártván és kifitsarván tedd a Gyo^
Ha a' Torkába erefzkcdik, fáj, mellyeta'
mor fzájára ; s fzagoltafs vélé CzitrorhOt j
tapogatásból és dasadásból efzedbe vehetfz :
vagy valami jo-fzagu Almát, fodor nienta fi.
Kennyed Viola olafyíl , vagv Mondola o-'jxjjal,
iupot nyalogaífon gyakorta. Vj-ui Pétrefelyinet
vagy tsak Iros vajjal; Sz-derjfirupot {Diamo- ( *Apium paluflre) tórj-ófzve erófen Kenyér bürum ) ad^y nyalogatni: vagy Nád mézet
Ul, kóife-d a' Gyomrát véle. Aprón töret
G e
. Tönk'
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Tömjént keverj lyukmony fejérébe , Len-ttepUsnak 'Bor-kővel favanyitott Tehén hus levet; kózbelé mártván tedd a' Gyomra fzáára. ürmöt,
be^kózbe pedig, bár-tsakharmadnaponként,
Fodormentát fózz-meg Borban , 's kóífed -a' egy-egy fufták nyomó Fiola gyökeret aprón meg
Gyomrát véle.
tórvén, minta lifzt, adgy ák innya vizes BorXVill. H^S-F.AJAS.
ban , vagy Etek léiben ; vagy pedig Bafa~RoA* Has-fa;ás miatt gyakorta nagy kínokat*
fa magot, azon formán. Borza fa vagy földialadanságokat ízen ved .a' Gyermek í úgyBorza levelét , virágát, fózd meg Korban ;
mint a' fzél tekei éfe és az évó matéria rágá- márts lepedót belé , fatsard ki , és jó-melefamiatt-is : melly miá ugyan Grifpán fzinö
gen úgy takarják-belé , 's alugyék úgy-el. Ifzóld az eméfztéíe-is. Az illyen állapatban ,
mét : Fa-olajban fózz Rutát, megfzórvén, ajó Meleg íodor^menta vizbe márts egy darabJpon- prón tórtt Kömény és Petrefel)em magot elediát, fatsard-ki , '-s azon melegen , a mint
gyíts belé , 's kennyed a' Hafat melegen véel-állhattya , kóífed a Gyomrára. Vagy peJe
gyakorta.
dig : Sáfrányos Fa-ola] :aí melegen kennyed
XX. HAS-SZORULÁS.
a'Gyomrát , úgy fekteíd le a Gyermeketjó
Ha a'Hafa megfzorul : Adgy jo-nádmézet
melegben. Vagy: Székfii, Fo.do.r.menta,y agyforralt Tejet , hadd hórpőgeífen bóvón imegurőm olajban , akar mindenikben egyótt, egy- indittya. Ha kaphatfz , adgy új 'Mondola okevés Camfort gyenge tóznél ólvalzfz-el , '$ lajat Ftek lévbw. Ifmét, Dto-béát tólts meg
kennyed azzal melegen. Azonkivól, mind
Tehén epével elegyített Vajjal, borítsd és kófd
azokkal élhetni itt-is , mellyeket a'XVII. Sza«
a' Kóldókére minden éjtízakára. Vagy; Tégy
kafzban fellyebb leirtam , az Gkádozáfról.
Szappanból és Mézből kéfzitett Tsapot bé az
X! X. 'FO J RO HOSSAG.
Alfelébe. Vagy , hirtelen : Pár-bagymát haN é m e}| y G yerm e kn ek a H a fa i gen meg p o - síts hofzfzára, fózd-meg és tedd-bé azonkétrohofodik , és fokáig úgy tart : melly megpen. Vagy: Kápofzta-torsábol,
vagy Czékefik a' hofzfzas Hideg-lelés után • vagy pelábol,
vagy
Szalonnábol
haíonló
formát
tsináldig hogy a1 Gyermek ,rendetlenó! fokát ehatni , és azon hafzonnal bétehetni ; me^ízik, 's nem bir véle a' Gyomor; hanem ott
indittya. Malofa fzőlőt ( magvát kihányván )
fokáig hevervén, a Fodor-háj eretskéi-is meg
és Mondola belet, törjenek óízve eróíen Nad
telnek : úgy hogy alig pihegnek , mikor jármézzel, mint a'pépet; azt adgyák enni gya
nak.
kort a.
Az illyen Gyermeknek mindennap a d j a XXI. HAS-MENES.
nak
Cc a
N é -
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VIII. K Ó N Y V .
^ Néha ellenben a' Has menés fogyattya a*
Fózz Cjallefl, vagy Tser fahéjat, vagy veres-RoGyermeket, nem-is fzakafztyaíemmi úgy el
sát, vagy 'P om agránát héjat, vagy miadenierejét. Azért ollyankor: Végy veres-Rofát,
ket egyótt, vizes Borban, fpondiát belé mártKöményt, Birs-almát , fózd meg ezeket Eván
's kifatsarván , párold véie jó-melejen :
ereiben , tórd ófzve azután erófen mint a pú*
a/után
hintsd-bé valamellyik porral , a'mclp e t ; jő melegen ruhára ken én kóíd-bé a*
lyeket
említek
, és úgy nyomjad heiyre. Vagy
Gyom: át véie. Ifmét: % arány vagy Nyúl olSalétromot
igen aprón tórj meg, Marpedig
:
tót eey óreg boríónyit egy kaian Vizben el*
elegyítvén
kend-met; tollúval belóle
ha
epébe
Ólvafztván, add bé innya; de azt béadván,
a
lejótt
Hurkát
;
és
magától
felmégyen heazután fokáig meg ne fzoptaísák ; mert meglyére,
még
az
Öregekben
is.
Vagy:
A"lyukoltaná a' Gyomorban a' béfzopott Tejet:tarfzem nevű füvei C v4na$allis purpur ca) ha fon*
tsák inkább akkor egy darabig , mintegy fél
lóképen kennyed, megtörvén és /evét kifanap , valami lifztból fótt hig péppel. Vagy
tsarván.
pedig : A' Viza hojagban egy darabot fózzXXIII. ERoLTETES.
meg lejben vagy Borban , vagy Vizben , add
Ha
a'
Gyermek
gyakorta Leúléfre kíváninnya aprónként. Vagy: Ha Viza hojagot Vizkozik
,
azonban
femmi
nem megyen tóle ,
ben fózfz , tsinálly , azzal felerefzcsén,Mondola tejet , azt add innya; kedves italú , és tsak híjába erólkódik: Fózz heredót Okór-fark
korobol, 's ferefzfzed benne. Ugyan annak
hafznos ere.ió a Hasmenés megfogásban Vagy:
leve ével gyakorta dórgóid 's kennyed az AlfeVégyakarmi Májat, lóid vagy fózd-meg; azlét Vagy; Azon Foedó tizével, ^hév koután afzald-meg , hogy apró porrá tórhefTed;
azta' Máj-por tTéjbenfelforralván add enni. Meg vats kóré öntözvén a z t p á ollvad az Alfelét
lyukas fzéken. Vagy : Kapo nyers levelét egy
kell pedig azt itt tudni , hogy hirtelen a'Hasmarokkal,
parafa alatt fóísmeg, 's jó-meleménéit a Gyermek kben meg nem kell álli*
gen tedd az Alfelére.
tani; mert az néha jajokra vagyon.
XXIV qFLESZTzA.
XXII. VbG-HURKsi LtybVES.
Ha
a'
Gyermek
Gelefztás , igen fok nyavaNéha az erőltetésben a' Gyermekek vég•
lyája
érkezik
miatta
, azért így'kell-tselekedHurkája, Remeféje, ki/ó ; Ollyankor tórj ini:
Mikor
Gelefzta
ellen
akarfz Gyermeknek
gen aprón Gallefl, vagy kilóét, vagy BoluSMmt'nufl, vag\ Kernényitlt , hintsd-meg véle,orvofságot adni , elsóben éheztefd meg jól,
és igy az léfzen , hogy annál inkább kapja a'
és nyomjad helyre. Ha kijóvén megdagad i
Gelefztaaz orvofságot, mcily ótet elvefzeífe,
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íe j de ha egyébbel jóllakott, ahoTnem nyúl",
7>/V/tévén a' Szájába: de ne nyellye el, hanem
és híjába-való a' munka. Adgy Gelefzta port inkább tsak mintegy mofs»ák véle a' Száját ;
big lyukmonyban , vagy forraltt lejben , vagy megérezvén utánna íiet , és a' Száján veti ki
A. éb-ferben innya. Vagy: A'Lifzt-lángot kc-ma^át a' Geleízta. A' tóbbit oda-fel a' IV.
verd tifzta Vizbe jó-higan, hogy ollyan légyen, Kónyvben- bóvón megtalálod.
mint a' téj ; abba egy kis Nád-mézet vetvén,
XXV.
SZTSL^CADTAS.
adgy kalánnal gyakran belóle. Vagy; A'TírHa eíés, ugrás , vagy egyéb eró'tetés mije-fűnek,>agy ziid lázának vedd z>/V/, 'sazt att a' Gvermek megfzakad , és Kéli az ágyéadd innya. Vagy ; Hámozz /ftr*/ hagymát , kába lejár, noha elsóben mindenkor a'Hája
tedd egy tsupor tifzta t'izbe , állyon rajta a' fzokott lejóni j mindjárt kótni kell,, iJlendé
viz, 'sazt igya. Mikorbelsó orvofságot adfz ,
kótótkéfzitvén , illyen formán : Aprón tórtt
k Alsó vei is kell a' Gelefztát háborgatni egyTóm/////"keverjenek Tyukmony fejéribe, Gyapotfztrsmind: taratzk-fa levelét, vagy Veres hagy-tat vagy lágy Len fzófzt belé mártván , tema fzáraít Eczetben tórj-ófzve eróíen , mint gyék reá, elsóben mindazáltal a' lefzállott Béa' pcpet, 's kóíd a" kóldókére.Kennyék-mcg
leket kenéífel felnyomván: azután fellyül, a'
a Halát Égett borral; 's hintsék bé aprón tórc mártott Gyapottat vagy Szöfzt kóísék reá, tu•A-yrbájai, vagy klóéval , vagy aprón tórtt
bából vagy irbáboi kéízitett illendő kótóoet } jóúr óm porral. Vagy: Kennyék bé a" Hasát ke- íz crrofan : állyon rajta egynéhány holnapokig,
lerú Mondola vagy Earatzk mag olajjal\
mig jól megforr a' kőtő alatt a' Szakadás , minden harmad naponként újitván a kótéft. Ank-ikor ezeket tselekefzed , azután kendnájobb , ha Gallefl, Gyantát, Kökényt, Görögmeg az Alfelét bé a' lyukig , mézes édes Téj jeli
Vagy : fovány Sajtot tsap formán faragj , mé- fejért, vagy mindeniket, vagy a' mellyiket kap7eld meg , és tedd-bé : Vagy, valamiöfztövér hatod , közibe timporálod. Vagy igy : Főzz
Sodor bitfl tsap formán tégy t)é. Igy az léfzen, Lentsét ófzve Uti-fúvel crbfcn-, azután tórd ófzve minta'pépet , és melegen ruhára kenvén
hogy ama kedvetlenek fellyül alá-'ózik a' Gekófd.fel véle fzorofan.
lefztát ; ezeket pedig megérezvén utánnok
XXVI. KULDOK MEGKELES.
íiet alá, és kimégyen a Gyermekből. Ha pedig fellyól erőltet a Gelefzta; vagy ( a' mint
Hafonlóképen , a' fok íiráftól , es egyéb efzokták fzólani) a Geleív.ta huddoz; jele,hogy
róltetéftól, a' Á'óldóke kidagad; és néha mégis kél, igen tőzes dagadáífal és nagy fájdalomfeiíiet: azért fel felé kell tsalogatni, vagy Nád
mal. Ic t-is jó, a' Tömjént megtörvén , és lyuknézet, vagy Sun mézet, vagy mézes foiraltCc4
meny
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tAz apro Gyermekek Nyavalyáiról
410
4©*
Vllf. K Ö N Y V .
" x x vn
\~FOKIADEKOK,
monyfejérivel jói bCzvc~c\c.gyit\én,Len-tsepúvel "
reá kötni. Hafonlóképen helye vag> on itt is,
A* Gyermekeknek pedig akármi Fokadéa Lentiével ófzve-föttés tórtt Uti-fmek Vagy kokban , és Daganatokban , Lentsét és megháigy: Tórd apró porrá a' Spiki/iardot, keverd Ter- mozott nyílmát főzz erófen-ófzve , tórd által
pentinába, és kóficd véle. Vagy: gubának al
fzitáq, erefzfz illendőképen Fa-olajat kézibe,
hamvát, égetett Gallesporát, Tyukmony fejéribe:hogy mint valami hig ir ollyan légyen i keneke\ervén, fiaítrom formán ragaUd reá,
geffed véle.
Ha túzes,igy párold. Szedd mega% Ki kény*
XXIX.
fa mohot,és üti-füvet, veres. Borban vagy eczetes Vagyon olly nyavalyájok-is a' GyermekekVizbenóízve föz vén tórd-ófzve,és jó-melegen,
nek , melly ben eleget fzopnak , éfznek; de
kóld-reá Ha ízéi (.fiatus) fútta-fel a' dagadáít:
még is femmi láttattya rajtok nintsen,hanem
f mellyet megifmérfz abból,hogy, ha bényo,.
elfzáradpak, erőtlenednek, fogynak naponmod, vifzfza pattan:)Aprón tórtt Kömény-mar.
ként. Fzt a' Magyarok néhol Eb Agjánakhi
g-t, és L abirt, Hál fú magot, fózz kózibe.
ják. E'nyavalya pedig eíik, a' bór alatt termő Szór-féregtól;melly minta' ízór-fzál ollyan
XXV11. Kl~'/**stRL%AS.
vékony, kftlómben nem-is láthatni meg, haNéha a' Gyermeknek Ina , Ágyéka , Alfele,
nem a' /eredőben : hatudnillik a' Gyermeket
kipáriik, Bórc elmégy en, megfebefedik, a' Vi*
a feredés közben mézes Kenyér béiiei dórgólik;
zeiietnek febefsé'gétól, melly igen fájdalmas,
vagy pedig ruhában kótótt ízitáltt Hamuval ,
lévén nyughatatlanságot fzerez. Azért,a'ki r
és a' dórgólés után a' feredó vizét a' hamun
£ ár 1 o 11 cé 1 z e k t c m o fo gafs ák édes Téijel; kennyék
T ej ér irrel. Vagy igy: Az Uti-füvet tórd-meg r által-fzórik, a'ruhán, a'kiben vagyon; meglevét íátsard- ki, £i/zno-hájjal tórd és fózd óíz- találod vagy a hamu kózótt, vagy a' kenyer
bélben.
ve; azután erós ruhán által- ízúrvén , kenegefEz illyen Férgek , elfziván a' tápláló nedfed véle; Annái jobb, ha Bort y és igen aprón
vefseget
tórtt Tömjént téfzfz hozzá. Avagy : Aprón
x nem lehet, hogy meg-ne óíztóvétórtt Geiétet, hz olajat, lyukmony-fejéritkópülly redgyéka' Gyermek. E'Férgek pedigkiváltképen a' Vállai kózótt, a' Hátában és a' Karjaiófzve , skennyed véle Ha a' Bóre elment:
ban teremnek-meg. Mindennapi feredés közTfcrd meg ige i apró lífztté az Árpa kását %fziben azért dórgólni kell az illyeneket fzónte'' táld-meg és hintsed véle Hintheted megtórtt
Tőm,énnel-is; vagy apró porrá tórtt ajzfzú Fölé* len, a' mint mondám : és niivel a' meleg feredóben a' Szór-i'cr gek kidugják lejeket, pirival ( Pulegium.J
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tott
kell utó Ily ára dórgólnialáa' Hátakatjmert igy eleíik fejek a' Férgeknek. Vagy
pedig: Tó.gy fa hamvából tsinállyanak Pár-lugof, lózzenelc belé rcCzzla/ÓUz-iőkót, mellében ferefzfzékaz illyen Gyermekeket: és mikoron a Féreg kidugja fejét r el kell beretválni gyengénAkármi okon fzáradgyon pedig a'Gyermek;
igen halznos íerelzteni farád.ts-korobol ( Ta-nacetum ) mind leve. e/lól r's virágo/lo',Jőit Feledében , gyakorta; avagy tsak a' fzáratt tagokat mofni véle. I zeI. Réfz.
ken kivöl, kenegefsék
II. A
gyakorta (Jelefzta•
III. A
, olajjal.
IV. A

TABLAJA

E VIII. KóNTFEKNEIC
ELSŐ KÖNYV.

A' Fónek Nyavalyáiról

A Fő-fájásról.
levél t .
lófzédelgésról.
6.
Refzketegefs égről; és á Véz % láb,
Nyelv , s eg réb tag El-eséséről.
11.
Kórságról zagy Nehéz-betegségről, és
Nyavalya kirontásról.
17.
V. A' Gutta ütésről.
27.
VI. A bolondAlagy mázról.
? 1.
VIL A Nátháról, és egyéb az Agy-velőrőlvaló f oly áj okról.
}6.

.

VIII. A Megnyomásról vagy Lúdértziől.

42.

MÁSODIK KÖNYV.

A' Fő némelly réízeinek ,

S z e m n e k , F ű l n e k , Orrnak,Nyelvnek ,
Fogoknak , ínynek és Toroknak Nyavalyáiról.
I. Réíz. A szem-fájasról.
- 4Í«

TAB

II. A Szem könyvezésról.
III. A Eul-Migásról.

^

-

•

f?-

IV.
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T Á B L A J A>
T A B L A J A.
IV. A belső FÚ/fájásról, mellyet másképénllt." A Gyomor-fájásról.
14^.
és 1
Ja/ k d é 1 1 , k i S
IV.
A
Has
fzorúlásrói
és
Kólyikáról.
1 f 6.
,
~ '
'
hintik. f
Has
me
aésről
és
Fér-hasról,
V.
A
V. A EUl.tőve megragadásától.
18J.
VI. A Gelefztáb ól kőzőnsege ifen.
VI. A íúkas égről és nehezen hallásról. 6 r..
19f.
VII. Ai* Orr véte járásáról..
.
ty. Vlt A vég í/üriában való Súlyról.
Vili, yl% Orrnak egyéb nyavalyáiról.. 7 +.
IX. A Ayelmek vékájáról és egyéb Dagadás>77.

ÖTÖDIK KóNYV.

A' Mámak , Lépnek, és Vc*

X. A Fogfájásról.
ni
XI. A Száj búdőfségérSl.
g.,.
féknek Nyavalyáiról.
XII. Azlnyn- k vagy t og-búsának nyavalyáiról 8 7
I.
Réíz.
A
Májnak
hévs égétőUs dagadás a) if.zO j.
X UI ^ A^/y tsa hja le esés ét ól.
.
Sárgaságról.
211*
IIA
XIV. A: Torokfájásról és 7orok-gyéhÓL 90'
kórság;ól.
*
414,
III.
A
Fiz
HARMADIK K Ő N W .
IV. A Lép dagadásrólésfáiásről.
V. A' Hypocbondriaca A t láncból iáról. 228.
a'Tüdő-

A'Melynek/sabban

nek, és Szunek Nyavalyáiról.

I. Réíz. A Hurutról és R ekedésr ők '

II. A Jut adózásról
.
III. ^ Oldal nyila!IáircL IV. A Vérpökésről.
-

*

.

VI. A Vefefájánó' és Arénáról közönségefen. 236.
V.I. A Vizeiéinekbontakozáfiről.
c %.
r

16
, , r'

V. A Száraz betegségről. * 124.'
,2/
VI. AzE>ájufásról vagy Elhalásról. .
.
VI í, A Szú-dobogásról.
L ^

NEGYEDIK

KÖNYV.

VIII. A Kőjz ényről és Scyaticárél, mellyet
Parfábának, Forgó és Kerefzt'tsoni
fájdaImának-is hinak.
2f }
HATODIK KÜNYV.

h t Afzízonyi-nerrmek Nyavalyáiról.

I. Réíz. A Hó fiám megrekedéséről. 266.
II. A Vér folyásról.
*
270.
Nyavalyáiról.
III A Gyermek vefztésről vagy Idétlen fzúl. 274.
X. R éfz. A'Gyomor erőtlenségéről
Tsőr> őrről:IV. 1A Szúiéi korúi való dolgokról, 'j azután
Ál. Az Etel kihány*sról t Nem-eméfztésről,
és
következbetőkjől való tanát s- adás» 27^.
Tsuklásróí
*
^
HÉ.

>

A Gyomornak és Béleknek

T A B L A J A.

T A B L A J A.

HETEDIK KÖNYV.

XIV. ví' Sugorodásról
376.
XV. Adagos helyről való Esésrőt, Xokkanásről.;
XVI. A' Túrról és lekély ékről.
37^.
mérges
Maráfokról.^%^.
XVíI.
A
Méregitalról
és
I. Réfz A mindennapi Hideg lelésről.
i$8> ;
X VIII. ^
0 gyermekek Külső és Belső kőII. A barmadnapi Hideglelésről. 2 90.
zőnségefebb Nyavalyáiról. III. A negyednapi Hideg lelésrol.
297.
IV. A Hagy mázról vagy Hagymázi-Hidegl 307.
V. nsf Himlőről.
.
VI. A Pejlisről.
,
]l6[
N Y O L T Z A D I K KÓNYV.

A' Kúlsö Nyavalyákról,
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A' Hideg-leléíekrói.

I. Réfz. A Dagadd/okról vagy Tdlyogről. $45-.
II. A Haj-búi Iáiról vagy Kopafzodásról
; f 1.
III. A Ko/zról.
.
372.
IV. A Qelyváról és T> őr alatt való Tsomézájókról, melly eket igaz néven Szakák•
nak hívunk; Deákul Scrofula.
} f 4.
Vér kelésről és Pokol-varról. 3 5-7.
V.
VI. A Kórom méregről.
JJÓO.
VII. víz Orbánt zr cl és fz Antal túzéről.
$61.
Vili .ARübrŐl.
$6f.
IX. A Fenéről.
367.
X.
Hideg-1 ott tag okról, V ww/í wbernek 7 enyere 's t alpaMeghafadozáfiról.j6p.
XI. Az Égésről
.
370.
XII. A Só mór őgr ól,
Ortzája, Orr^ ,
veres darabos Tárj ago Csáváról, Sumőltsről. 372.
XIII. AzLlfzáradt Tagokról*
?7f.
XIV.
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