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&gt;ÚJ 
FÜVES ÉstRAGos 

MAGYAR 

MELLYBEN 

L`»'MIND'ENIK 
FÜNEK ESXHRAGNAK 

  
 

i , Neve, Neme, Àbrázatja--, Terméfzete 
Г ~ és Ezekhez k'épest külömbfe'le Häíknai, 

. értelmeíjën meg~jegyeztettek; 

3, СЗАРО JÓSEF 
с MEDICINAE DOCTOR, 

és Nemes Szabad Királyi DEBRETZEN Várpßának 
- Phyiìkussa álta l. 
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VALOS'AU'UW4 

I 

vIGAZ NEMESSÉGGEL 
выжившее; ЕзтппомАыытАь 

TÚNDóKLó 

TEKINTETES NEMZETES 
És птицу 

BHZERHDY 
MHHALY 

U R &gt;N A K, 

Az FEpsEGEs KIRALYI 
ITÉLORENDNEK 

NAGY ÉRDEMÚ 

ТА G ¿LA N А к. 
‘ кйьЪыбэ 

NAGY ÜTISZTELETRE MÉLTÓ, 
' ‚ 1еныцветвщ ,_i 

‚в. А N А KJ] 
EZEN ` ` ° 

U1 FUvEs ЕЗ‘ VIRÁGos 
MAGY'AR KERTET 

' MÈLY ALAzATossÁGGAL 

‚ АзАыщА. 



y &quot;л'щш'гыгыв UR! 

érdemem feletííI való igen 
kegyes Urám! .. 

y leìtöl fogva _heelyesA ïés jó 
fzokás yólt az, 4.hògy 

Valamelly tudos Munkânak Sàéŕzöje ‚ 
azt:v különös tekintetre és tifztelefre K 
méltó LUrának és ‘Fautorának ajánlot 
ta; Innét a’ töbhi között Magyarfdés l 
Ведь Munkákams отгон, meuyèk 
az én Шейные}: Csapo Györgynek r»és 
Csabo k_Iánósuak (kik Tekintetes Ne 
mes Komáfom vI'Vármegyénelyfz à’ gköze 
lebb шшс эшааьап пена széknçk 
таща; ишак) ajánlva-is vagyníyk. 
Ha meg-gondolom azért mennyi fok 

‘ efz 

  
 

J 
l 



 ! ешепаейв, az mi Nemes Vármegyén 

het Tekintetes Nemes Györ Várme 

дуг: &gt;ёп1еш1есс Vice-prányi fzép Hi 

( Vatalával' az Tekintetes Ur ditsérete 
fen ékesítette; _ezek alatt az Idök 
alatt Ypedìg Vérünkhezy, Házunkhoz és 

' ` magam szçmélyéhez minémii. папаша 
sägoklfal és kegyes indúlatokkal vifelte 

. ' :ett: Bizonyára mindenek felett méltó: 
‘ - nak ’s illendöbbnek itéltemy, hogy örölç 

emlékezetnek okáért, és háládatos Ы— 
vemnek ki-nyilatkoztatására», ezen гады: 

Magyar Munkámnak oda тантал, 
ez egéfz Világ elött, kivált ez mi ékes 

hire; MagyarNemzetünjt elött az Te 
kìntetes Urat alázafoíï'an vmeg-tifztel 
jem: Folyamodok azért illendö aláza 
воща] azTekintetes Urhoz, `éngedjfß 

‚ 2 Y Illeg 



meg', пасы légyen` `ez мамиными 
illy fòrmán való ода ajá'nláfa az Tekin 
tetes Ur elött, igaz.tif2telettel tellyes 
és háládatos fzívemnek egy élö és em 
lëkeztetö szlopà: Az jó Шеи vpedig 
az ‘Tekińtetes Umak drága életét 
mi' топал ditsöségeii'en Uralkodó Fel- - 
séges ésv Kegyelmes Királyné ‚ Afzfzo 
nyunknak MÁRÍA' THERESIAnak 
továbbì Contenfumára ; Ez Ма- ~ д 
gyar Hazánknak ékefségéi'e és jgvára, 
'nékem pedig Afzolgájátmk kiváltképen 
-való örömére, fzép Nemes. Magzattyaì» 
‚ val együtt hofzfzú даёт terjefzfze», . 

' ésy me'nńyei -’s- földi áldáfokkgl Кого 
názza, ища igaz indúlatomßószìve~ . 

&quot;ё sen ` ohajtom -és kivánom. 

Kéfz és alázatos fzolgfîja 
C SAP О I О S Е F. 
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Х Ё: А 3518: Teremtâ az б ve'glzeretlen T5' 
kélletefiëgeit az Emôerekkel a’ Te 

тетей Dolgokban-is néminémůke'pen meg-intuir 

   

шт: kivánta, nem шк azokban pedig, mellyekben 
.Elevenség падут ‚ Ьапет mellyek Elevmsëg ml 
Íeůl „шк-53; mint a’ $5651' kâzâtt minémëek _ 
a’ Fůvek ё: Vírágok; Ezel@ под “ez- „нашим: 
teremtett .Dolgok ‚ mellyekrël e2' тащат Bejìré 

.- demben штыри valo' emiítëst termi ‚ me'lto'nak 
itéltem : Мет ugyawis a’ Fůvek _ -az груду; 
teßmek ftáplálására-is jìrolgálnak ,u „ auagy _nem 
teij'zik-e' ki ezekbäl az I/iemzék .I()SÁGA.A ' 442 
Emberekbén`méltán 14ralkodóèzer falle „машут: a’ 
Fůvek d: Virágok által тердубдупщтатак„21292 
из ШЭАЬМАБЗАЭ: Мёпферйе „а; каша: дуа 
valya ellen Ízajânof, kůlo'nâív тат, 1н'215п5: him?, 
мидии! ё: gyâkeréröl ue'ghezetlenůl elf/.'zaporodd ‚ 
ima a’ мот НАТАЪОМ: Ai взме- г: mrd. 
gok között fz'ínt úgy отпад Nemzetxëgek, Nemek 



é: гашиш“, ‚ а’ honnët-is de Seru Наташи: 
CAMERARIUS ’s egyebek Маний) Zátod melf-y „agg 
BÖLTSESSÉG ez : Mirìdenfële Orfzágokbwn é: I 
Tartományokban С mint elmémmel партит, ё: fze 
meímmel fzemléftenß) az Fo'ldnek, a’ [неф Ég« 
nek ¿s Минимумы kůlâmbözése ’s „индии дым 
1е1315пб: nyavalyákù' uralkod/nak , паду bâ'vsëgex 
:ebben ’s gyakrabbmz az Embereket [изумруды 
de mindenůtt olly F12-is тет ‚ телу ¿pen из: a’ 
Betegsëgnek Neme't az ollyate'n helyben meg-gydgyivja: 

'Mert идут—Е: a’ tengerek mellett Мигай, ‘a’A .tds 
vérnek типа ЗсотЬисщ пёрй nyavalyában Шт 

n jfze'nvednek , im! a’ кышты- ä же gyógyítja, 
e’ рейд a’ tenger ритм” Hallandiában, Sueciában 
’f egyébůtt leg ЬбпеЬЬеп terem .- Amerikábm a’ Рит 
tzo: nyavalya uralkodík felettébb, imé ott тет bä 
от a’ Sarfaqmrilla идёт? fů: Lengyel Orfzágban a’ 
Placa Pplonim „до; fo'beli индий: „тиком, imc' 
ott jök Medvetalpu-fů тет: .Magyar Orjìágban - ' 
а’ forrd l: гадай Betegségek , 'nelly jbk kelgeken 
néÍm татам]: ,' е/ю1 majd mindemîtt n’ Scordium 
паду Fokhagymafzagu-fů тет, melly a2: Ember 
vérébopl Minden ‚тёще: ’s „фиат nedvességet ki 
62 ,° Ezm kiwi! meg-eßk души ЬоЁу'исЁшй Em 
чете Lábaiîe тег-ладит , ¿mé az- им): melletß 

 A ‘„Hr-w' ...Lf-ß» ‚ы...— 

 А ;touq&и
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‚ terem a’ lmfználló ‚гадай-[й ; Ne'lm Emöeŕ [то lá 
Ьи el-tôrik а: u'tbnn , de идут; ott тет a’ {еде— 
ze` Шишу—{12 (SYMPHITUM MAJUs) : А’ kúlömb 
fe'le ё: ne'lm rofz ¿tel miáttaz utazo' Embereket gyn 
kran a’ hideg ki leli, de ¿pen a’ pufztákban ¿s mezök 
Len terem a’ топай/шт Ezerjd-fů. ‚Не mindenek {гит 
leg-tsudálatorsabb ez a’ mit mimigyárt mondolö, 
'nelly отлит: kênyvben me'g nem отд/шт; tud-' 
ni-illz'k: melly Fâvék leg-ártalmasmbbak, el-annyí- ` 
ra, Íxogq embert ’s Ьагтои ‚ М meg-efzi, llamar 
meg-51:72, azok vizekben é: maga: Ízegyeken паду 
igen .sůrů паду Erdökben teremnek, a’ Авт Ember 
шву állat nem rkännyen mehet {шт pe'lda'nak о— 
káért: a’ CICÚTA AQUATch Wepferi телу Bůrök 
neme,` ё: leg-kirsebb мед-диете! Embert ¿s Вата: 
hamarfzörnyů пытать тедьбц terem az паду 
Tdkbzm ¿fr Motsárokban; А: АСОМТНМ vagy ß 
иде-{й minden [диск között Zeg-mérgwëbb, és тет 

'En' 

 _ “Т;touq& .‚_._.
'“53 

WJ 

' {ед—тадоЛ'аЬЪ hegyek'en ‚° А: LAUREOLA névů Plán 
tának éretlm. kárában piro: fzínů, meg-¿résekok bor: 
‘fzemni падшей“ fekete gyůmôltseít Ía’ ki тег-еда . 
annale ша: Öfkve туру/яд, ltaçr'em рейд e2' .nfŕů 
Erdökben. вы 'mind ezekbóz ar» e161 [этап 
’s каша: дуй ’: kůlómbféze мужем 115115 
„на; „ст mmm-e' ы ы M1NDENHATÓ 

A 2 . NAK 



Y Y n az' 5 Teremte'sei суёт való Providentiája 
f саду «nagy BÖLTS GONDVISELÉSE »18. 

Meg-tetfzik гамм, ñogy a’ Fu'vekröl való Tudo 
mány, u'gylmint, Nemeiknek esme're'se, Ereinek tu 
(Мхи, melly Iza/irnos, fzůksíge: é: gyönyörêsëge: 
Идут az Emberi Nemzetnek. Nem tsada teha't , 

’ ,hogy ama’ Бди: Kírály SALAMON~is - a’ Fůveknek 
meg-esmérése'ben olly’ паду töke'lleteßégre ment; De 
a’ régi Magyarok Királyja CHáBA паду Csába u'gy 
ИНЕЙ, nem keve'ße' :esme'rlzette a’ fêveket, mert az ¿t 
Мише” meg~jêbesíttetett maga rende: Magyar Ha 
di Seregét, egg Нил, mellyet Cm'ůa frënek, and! 
az Idötâl fogva maß-is пигмей, a’ Ta'borban meg 
gydgyitatta; Szent LásZLó Király ha/ònloképea a’ 
Fůvekröl való -Ílìldoma'nnyal birlzatott, тет _'azt 
так пётеиу régi Tudorok: [югу a2 Tatárakat mi 
mkuôánna a’ Magyar Наяды! ki-ůzta , az 0r 

. fza'gban llamar паду Pefŕi: támadott, nelly Király 
akker еду Fâvet шт, mellyel a’ Pe/iiseseket [ге 
renue'ßn “фунта, melly {диез—й az Idôzöl fagh 
va mind e’ mai napig Szent LásZLÓ Király пе— 

, yeznek. Annakokáe'rt ezen Balt: ¿s Негус: Királyo 
' kat там minden igaz [падете]:- Iko'vemi: Én'í: 
„и af ¿kes Magyar Nemzetnek [зад-идти, ¿s 
meg-zijkrelësére, ежи aj. Нив: ‚дм Ifirágo: Mar 

2740&quot;' . 

' _.__О`__‚ *4 _- „ А 

 . -4„ hP»-hU# .
 

 __- __z* ‘-—————-——.щ.



‘WA _ 

.-1. 

¿yar Пене: magam el-ke'jfzitettem, ё: и’ттв то]! vn 
душ , jbk fámdtsággal és munka'val (de nem kerke 
désböl fzóllok) E15/5:51' /bk 5:15 múlva rendben [ге 
degettem, ’s az után fäját kezemmel, ke'ljfzer illy 
rendel le-irtam ’s nyomtatattam, Ладу az egéjfz' Мл— 
¿yar Hazábam a’ Fâveköen gyönyörködo'k, _mind 
pedíg a’ Fâvek nélkůlfzůkôlkädök, az татам {15— 
vet mind ez l'ânyvetskében, mind a’ mezöben, kön 
nyůy'ton módon мед-штамм ‘е’: magok Ízajfz'ná~ 
m {витыми E2:` Magyar Kerlben рейд a’ Fä 
veknek é: V irágoknak illy rendet лишат, до“ 
tudni-íllík „Itzá/'z tizenlze't nevezeteßebb Fůueket 
{Др/шиши: rendbe helylzeztettem, поп néven ne 
vezve'n mindenikelt a’ меду fzokottabb é: Ízelydèbä, 
чтит: pfdig mindenik Fůnek täblz Magyar пеней: 
Ixelyheztetvén ,° Ещё után решё- az Deák., Битый; 
Olafz, ¿s Nëmet neueket Мат. Ez лит mindenik 
[диез u'gy le-rajzoltam, nagyságára, fzinére ’s for 
шут ne'zve, бигуди и; Olvasó meg-eemërlzfße, 
¿f ehez: шрам könnyů mdddal, a’ hol mindenik F15“ 
тети! fì'okott meg~kereslzefìe .- Ezeknek найти» mi» 
mik {диск Ьшб ъ klm; Ни1`2пий‚_1еб1бтЬ/`ё1е 
belroe nyavalyák , ё: dz’ Ember'i tejinek 7212135 rom 
lámi ellen felg'edzettem: Ezek атм a’ Едите]: 
OECONOMICUS паду 7гбг Ízafznairdl-í: ещё/цехе: 

A A от. 



падут. [идут nemelßy BOTANICUS Оттаив— 
kat é: Отвод Tana'tslámkat , ’s сдул: hafznos 
PRAECAUTIÓKAT едут mafie era'nt a’ leegyesA` 
тумбу/21 1е521еп5 kivárztam f Mimi ezjekl után ре 
dig egg fzůkse'ge: тиши! Ta'bláty Alphabetice тат, 

`~mellyben ez Fůves, ё: V irágo: Kertben, 4a'ltíalam 
паду jìorgalmabossággal ¿s vigyázá/ìal plúntált mín»- 
denikì ¿kes напишешь [ble egye'bféle' neve-ís fel 
jegyezve пишите, ё: дышащими, теПуеё 
'ößveséggel Hat ш]: negyvenlza't fzámból анилин. 
Ve'gte're egg Deák é: Ne'met Index a’ Fůvelë neven' 
rôl jùlmeůîáltatott. Minden Rendben ’s Клуба/п 
ЬвЙуЬегвешк elôtt шёл, тете’пугет ez тишайшим 
dvagy шт azért-is Квит 211161012; mivel jd ¿s 
balena: negre lgy el-ke'/`zítteni igyekeztem. „ ‚А'— 
.Mindenhato' lpedig Tégedet kedm- Olvafó bdldog -e's 
'Izojìrfzu' ¿Zettel kbfonázzan én выжат és тушит. 
[гит Debretzenben Ezer НИМ: hetven пешем]: 
Е/ёгепаббеп, Pänkôß Нашим Elsä Нашёл. 

Csapo Jósef, Orvos Doktor ‘ 
‘ 6c Szabad Kìrälyi Nemes Debretzen ~ 

Vároiïsában Phyñkus. Y 
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, МЛ: Angelica major Dodo 
nœi. Angelica archangelìca 

fólìorum `impari lobato HENK. _ 10H. 
Паром. CnANTz. Бытии: : An~ 

«gelique Ola/.'wl.' Angelica.y Németül.' _ ngelicf, ёпяатисд, îfìrulìmuçß. ' - 
Y A’ Virzíga mint a’ Карт-ё úgy nö borìttó formá 
‚га Särga; A’ Magvai lapnfok és igen jó illatúak. 
‘Három réfní тамада nö a’ leg-nagyobbik, пазу 
Hegvekén terem, némellyek ker'teikben-is nevelik..` 
Ezc Момшэ Srirpium Hiíìoria Т. Х.- ЬеЪуеГеп 164213 
гона. А’ közép fzabäsu ~ Angyahfú а’ тегёйёр-За 
találtatik: Ев: Нвцкщд CRANTZ, Ur Remi lSY: 
A&quot;gelica Sylveßris folíis œqualíbus самшитовым 
tis', штат. A* kìiiëbik penig vizenyös ёэёшуёд 
koà heîyeken teil-em, @e keveilëbb. ежей шт: ад 

А _ шт 



ю Új Faves ¿s Иудее: 
BELSÖ HASZNAI: 1) Méreg ellen; A’ Сгуб 

kérnek рога“: fél Drakmát ( az az harmintz bors üem 
nehézségüt) egy Каин vizben vagy borban bé-kel! 
vermi. 2) Pejtis ellen , Майна, ha a’. gyökere egy 
éjtfzakaíban etzetben ишак ‚ és az etzetet róla 
meg-ifzfzák regvel. Söt azt javallom , hogy Peñis 
nek Ideién (mellytöl а’ 'jó Шеи mindnyájunkat Кем 
gyelmeíï'en meg-örizzen) ha valaki éfzre`venné` ma 
gán ‚ ho az az dögleletes nyavalya meg-fzökte, 
melly a’ gzdö Fö-fájásbói, Teíìnek bagyadtszígából ’s 
а' t. meg-esmértetthetik g azonnal a’ fent emlitett port 
Bor~etz¢tben vegye-bé, fekiìgygyek-le, és két vagy hä 
rom óráig izzadgyék utánna , valóban az Ватты meg. 
menekedik. 3) дУГеЦу-гедедёищ: ha щам-11111: sürìi 
nyál vaìaki mellyét fzorongatja: Az apróra щам: 
édes gyökérre 'óntsön forró vizet, töltse-ki a' vizet 
еду üns-íba, kavarjon belé egy kés hegyre férö Ап 
gyelíka Gy'ókér port, ’s igya-meg melegen, fog hafz 
nálni; Vagy fél Lat Angyal gyökeret fófzfzöu-meg 
egy mefzfzely rpa vizben , keverjen belé egy kalän 
fëin mézet ’s kevefenként igyék belöle, azon hafznn l шеи. a 

KÜLSÖ HASZNAI: 1) @mak homazyoßágáfóz. 
Mosd a’ fzemet a’ zöld Шнек ki-préselt vagy nyo 
mott és meg~tifztult Levével. z) Sebrò'l: АН: а' 
porät , ат: а’ Levét а' {ebben belé erelìtvén azt 
meg-tii'ztittya ’s meg-gyógyxttya. ' 

Nóta: 1) А’ Magvainak azon Hafznqi v,agynak 
mint-a’ Gyökerének. 2) Mig fzárba nem mdul, afi: 
dig kell ki-ásni_ ez gyökeret, így hathatófsabb- ereju 
‘ffl’ .. ‚ 

2. 

' ANGYAL `11:1),135, GYÖKÉR. 
Szent Jáuos-kenyere vagy gyökel'es 
Чад ёдез судкёг ‚ Erdei @des gyölxér,` 

Fries 



Magyar Kerl. ' п' 
Édes papŕágy gyökér. Deák: Polypo. 
dium , Filicula. Polypodium Vulgare, 
frondibus pinnatiñdis , pinnis' oblongis , 
fubferratis ‚ obtuíìs , radice fquamata 
Н. N- CRANTZ ГНИ. Rei. Herb.- 
Имидж Polypode. Ola à: Polypodio. 
Némel: Gngelfůß, Côůáfarn. _ ' 

Ez a’ Paprzígy névìì Fi'mek a’ neme , tsak ho`gy 
fókkal kiilëbb; a’ vén Tser »és Tölgyfák töveiben- te 
rem; Qllyan a’ Levele mint egy kis 'mad'ír ki-ter 
jd'ztett fzámya; Gyökere vékony , görtsös ‚ ёс1е3, N. 
Ungvár-Värmegyében kivalt-képen bövségeH'en tex-em. 
Igen fok пешей vagynak a’ Paprágynak/ ‚' ligy hogy 
М. D. CRANTZ Ur Напал öt felét magyaráz az ö 
könyvében. De ezt a’ mi Fiìvünket, mellynek зуб— 
keréç va’ Pátikäkban-is пашен: , helyeíl'én le-_rajzolta 
Податная-15 Lib. V. Cap. III. pag. 464. ~ 

BELSÖ HASZNAI: .1) Szorala'vól : Ez Fììnek 
' ökeréböl egy Unciat, az az: nyóltz Drakmát (еду а'акша hatvan bors vagy a'rpa nehézségü) vévén , 
fózd.meg vizben vagy afzu ИМ! 1еЧёЬеп‚ és idd-meg 
melegen. 2) Köj'zw'nyröl: Kinek läba talpát magyl 
'egyéb tagjait gyakorca tartós fäjdalom járja, e' дуб 
kér porät regvel Eûve `egy Drakmáig egye-meg, 
utáńna egy Едва theát ivaín,l egynéhány царств; Вот; 
pedig addxg пе igyék. ' . ` ' 

HASZNAI: 1) Fitzmnodásról: Тёщ! 
porra a’ meg-ùíradott gyökeret, és mézzel öfzve 
_kevgr've'n kösd e.” romlott тяга. z) Repedésröl.: 
Kinek tenyerén vagy Iábán а’ bär megrepedezett, 
köiîè réá 'ezen porn» ' ~ 
, KÖZ HASZNAI: A’Dií`znóknak dögelévén, ezen 

губит-е: öíìve vagdalva ételek közzé Начаты“ 
0‘ . 
‚Ь 

-2. 
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. _ 3. e 

`ARANY чище: szene Jakab ‚ 
Vìrága', Arany-ŕ`ú. Вей/г: Chryfan 
themum , Bellis major colore aureo, 
Chryfanthemum fegetum , folìis am 
pleXicaulibus, fuperne lacìniatis inferne 
dentato ferratis. CLusn I. p. ‚34. 
Frantz: Chamomille jaune. Ola/2'.&quot; io'r 

yde ogni. Német: штативы. 
Formája mint az ökörfzem virágnak, tsak hogy 

спаек még a’ viräg levelei-is arany í'zinüek, amazé 
свищи.- Az ökörfzem vira'gnak femm'i fzaga nints ‚ 
ennek pedig ollyan a’ fzaga mint .a' Balsamom, ki 
т: ha keze között az Ember dörs'óli. 

KÜLSÖ HASZNAI: ваты: Fam-meg barba“ 
l’ Virágait , mosd véle a' ГеЬеГ,‘ és meg-tifztúl. 

4. 

ARANYOS PAPRAD , Arva 
1eány-haja, Szent Ilona fúve , Egy 
bojtos~f`ú ‚ Paprád. Deák; Adiańthum 

y aureum Vel rubrum , Afplenium, Tri 
chomanes , Polytrichum&gt; oñìcinarum. 
Afplenium frondibus pinnatìs , pinnìs 
fubrotundis crenatis Нвык. Скды‘гг. ' 
Frantz.' Polytric. Olafz: Polytricho. 
Német: цветом, швеи, Steinfeber, Y 
шве Этапеггаифе. _‚ ~ 

Ez-is Paprägynak a’ neme, de igenÄ apré; A’ 
fzáratskái ollyan fzép щёки, mint a’ cifzta aranëz: 'Erdökön , nedves és köves helyeken terem. А. - т 
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u'. 

. Télen-is zöld. A“ magvatskái a’ Levelek oldalain 
vagynak. w 

BELSÖ HASZNAI: 1) Fulladásról: Fözd-meg 
e' Шуе: vizben ‚ tégy kevés fzin тёще: belé és igyad 
gyakorta. 2) Ьёриазтйазг-и oleat, ha Thezí дуа 
nánr regvel ’s еще valaki é1-vé1e. 3) защищу-д; 
nai'znái ezen módon. _ 

KÜLSÖ HASZNAI: I) Нилу-перешла: Агсаза 
lagos vizben , mosd a’ fejedet véle; a’ korpaîát a’ fö 
nek el-véfzi , ’s az hajat neveli. 2) Golyva виси : 
Kösd e’ fúvet gyakran ré-á ‚ е1.п[`21апуа. 

Nóta: In: a’ Debretzeni Téglás Ketten túl , ne' 
melly nedves réteken An. x77lben én egy mph for ma Plántátskát тащит, mellynek apró fzäral e's fe 
jetskéì fzép arany fzinüek; vtsak еду ujni magafí'an 
nö. ,n ezt meg-visgálvän , TRAGUsnak fzavai fzcrinc 
valóságns aranyos paprzíd némének lennî tapafztaltam, 
ésV annak ‚ ‚шеПуег Lomcmws nevez Polytrichum 
APULEJI. Es valóban azon hafznai мышек, melïyek 
a’ Patikäkban lévö aranyos Paprädnak, mellynek A 
dianthum гни-вши а’ neve. - 

5» ' ‘ 
ARANYOS IsTAP-FU= межа: 

aranyos- _vefzfzöf, Veres gyürü -fú. 
Deák: Vil'gaI aurea latifolìa, Confolída 
Sm'acenìca.l Solidago ‘caule ereéìo , folììs 
ovatìs acumìnatis ,' ferratìs, racemis, 
lateralibus íìmplicìbus Ршквывтп. 
Frantz: Verge т1’0г. Olafz: Virga 
aurea. ‘Némets швец: QBunbfraut, brett 
beibnifd) азиатам - \ &quot; ‘ ‘ 

BELSÖ HASZNAI: 1) F övënyrò'l г A'gyökeré: 
és a’ Leveleit гага гонит/1:14 azt gyakran valami L_ë: l 
ben, minden bizonnyal a’ Vesében és &gt;Iioljyaggbaxnk.leve ‘ 

.„_ ` 
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követskéket vagy Fövényt мата. 2) Vizi шея. 
ségben: Vegvék az egéfz virág fejeic, fözzék fehér 
borban, ’s itafsäk gyakran a’ Beteggel. 

KULSÖ HASZNAI: ощутимым-п: Ezeh 
ñìröl {Вы vizzel a’ fzaj belöl gyak-ran mosataíàék. 
&gt;2) Sebet; щит ¿s gyógyìtt, ha a’ zöld Leveleit 
meg-törvén azok a’ febre rakzltattnalkz kivält~ az oh 
febeket derekaíï'an tifztittva e’ на; ha pol-ät etzettell 
öíìve gyurják, ’s meg-Ièámíìtván аи ‚ а’ ГеБге hin 
tegetik. 7 _ - - ' ‘ 

6I 

vMANY FONAL Haj-ne- ' 
velö-ñi, Gerény-ñì, Bóldpg Afzfzony ` 
hája. Вей/г: Е ithymum cufcuta mi 

`nur.y Cufcuta pithymum /oflìcinarum 
Н. CRANTZ.' Ринги: Teigne de Thym; 
Olafz.&quot; Epithymo. Német: ‘íîbpmftibm ,'l 
Kleinñ'lôfraut. ` ' \ 

А’ olafz kaknk-furefzokm сенегеапа, ед ем: — 
fojtja azt , mint a’ tzérna olly vékonyak ’s hofz 
fzak a’ fzáratskäi, vörhönyegefëek ‚ engedök. 

BELsö HASZNAI és KÜLSÖK; игуан а201т, 
mint az ala'bb Ymeg-irandó Gerény-ñìnek a’ hafznai; 
абс a’ kakukèfú miatt ‚ mellyböl nedveßégét véfzì',l 
nagyobb eröt tulajdonit MATTmoLus nékie. 

АКРА—ВЕРА: TsitSoka. 'Deark: 
Helìanthemum, Corona fòlis parvo Ноге 
radice tuberofa Тойщывгоктп. -Sol 
altìiììmus radice tuberofa eféulenta- I. G. 
Ч. `КкАмвк1ТепСащ Botaniq. рангг 127. 



` ’ ¿Vlßgyl/W&quot; 115114. 

Helianthus ltuberofus foliis ovatdy cpr 
Idatiìs triplici nervìis H. CRANTZ. ‘ 

А’ tsillag fúvek пешей között, ez leg-magoíëabb: 
és kertekben-is termefztik.r 

.KÖZ HASZNAI: Ha tüzes parís alatt meg 
siìtik` jobb ízü és hafznofsabb meg-anni. De nyersen 
és {буе ’s etzertcl meg-öntve enní nem javallom, 
mìvel`nem tsak kevés арию erö vagyon benne ‚ de 
ezen kivül а’ gyomorban fok fzeleket rämaízt ‚ melly 
miatt ещё!) hafznofsabb bé-vett Eledeleknek meg.. 
eméfztése akadälyoztatik ;7 ia’ honnét Gyomor és_ 
вышивок ‚ és a’ täpláló Nedveíàégeknek romlásai kö 
vetkeznek. Y ` » ' 

Í ` ‚ ` 8. ` ` f - 
ART ITS() KA : Olafz~tövîs. 

_Denk Cynara , Carduus fativus` .feu е. 
`fculentus. Шпага Гсопшцз foliis ‘fub-- 
fpinoíìs, pinnatis` indiviíìsque, calyci» 
nis fquammis ovatîs CLUSII П. р. 153. 
antz: Artichaut. Olajz) Arthioceo. 
gélrlnet: шатает ‚ ëlrttv'ien, Жена): С . ' « 

&gt;T'úskés Рынка Eez', Bogátskoro. nemeihez való; 
Nagy Urak kerteikben termefztik. ' ‚ 

Köz HAszNAI ; А’ rüskés fegeit meg-ffm,I ` 
’s úgy efzìk , de alkalmatlan tápláló erejü._ _ 

9—1 y ‘ 
АВТПЧОЬА{ Dedk: - Бестене— 

ra hortenñsÍ 'vel Hifpa'nica. Scorzone- 
ra caule ramofq,.ff1»31iis amplexiçaqlîhus \ l Y .. ma n» 

--vií v.  _ .U ›
‚в 
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integrls ferratìs. Нищие: CRANTZ. 
Mat. Med. Tom. I. p. 26. Frantz: 
Scorzonaìre. Mimet; Щит, @abers 
wurg. ‘ 

Ez a' Bakfzakál-ñlnek а’ heme; de a' név kîi. 
llömbsége attul vagy'on, hogy ez a’ ~kertekben сер 
mefztetik; a’ Bakl'zakál Pedig önként a’ mezökön гет- . f 
remy Az Artifìola gy'ókerét Tehén hufsal és leves~~- 
sel meg-f'ózìk, amazét a’ Patikákban tartják- _' Min 
denìknek :ejes a’ gyökere. ‘ ' 

ÈELSÜ yHASZNAI; 1) шпат ‚а: „мы 
meg-édesíttetik ‚ ha ki ennek gyökeréröl fött vizet 
ifzìk. я) Podagra ellen, azon formán kéfzitve 
hafznál. 3) Melancholie! (az az nehéz gondolatok) 

-ellen a’ gvökeréröl fött sììrilbb Lév hafznos. Min 
denekröl рейд; leg-hafznofsabb a’ gyökérnek ki-nyo 
топ Ладе. 

IO. 

ALTAL -BUVO - FU.Í Den'k: 
Perfoliata ‚ Bupleurum foliis elmplexì4 
caulibus, inferiorìbus linearibus , fum 
mo cordato oblongo. ALB. V. Нм. 
ызк Stirp. Helv.- 427. Frantz: Per 
cefeville. y (Па/2: Perfolìata. Német.&quot; 
@_urcbwarbß , динамика, тавешаш. 

Elsö teldntettel~ ki-nem isméri, azt gondolna,A 
talá'm valami Ebtéj neme1 de\köze1ebb visgálván а' 
Levelei -nem tejedzenek, kçrekded formák, vllágpä 
z'óldek, mellyeknek közepében а’ Sz-.í'ratskák a'íltalnot tek. A’ vira'gai fzép sárgák. A’ щетинисты 
lök, потащили, egy гена domboruak, más felül ' ' 
lapofsàk. Terem а&quot; mezökön és a’Gabonák тещ 

‘ BEI.; ’ 
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BELSÖ HASZNAI: l) Eaésrò'l : Fözzék-meg 

_ leveleic'fehér borban, ’s itafsäk azt, vagy törjék azo» 
kat porrá, és igya~meg vizben. 2:8 Sérw'arò'l : Be lölriil, hafonlóképm kéfzülve hafzn . ‘ 

KÜLsö HASZNAI; l) лёта/штата: а! 
kis gyermekeknek kiválrképen imeg»g‘yógyitja ,' ha а' 
zöld Leveleket öfzve törve' fel-kötik, vagy. pedig azon 
zöld és törölt leveleket borral és ros' Шике! öfzve 
kevervén pép formán, öfzve hajtogatott mha között 
a’ Gvermek köldökére кыш. 2) (Мути ezen mó 
don' kéfz'úlve ’s гей téve el-oleatja. 3) Тзотогбкёаё: 
öfzve fbrrafztja. 4) Csuzt el-oi'zlatja, ha а’ levele 
ket гей kötik, vagy porät azoknak reni bintik. 
Ho'ftetemt el-'vefztí , a’ Leveleknek gyakorta való гей 
köttetése, kivált ha elöre a’ zöld'Levelek meg~töret-` 
nek mosárba. A’ inagvainakrazon jó hafznai шву Baku ’ ’ 

Il. » 

BABAKALATS; Dìfznó tövîs. 
Вей/е: Carlina. Chamœleon alb. CLU 
sn` II. p. 155. Carlina acaulis caule 
uniHoro breviore. H. KnANTz. Frantz.' 
Carline. ' Ola s: Chameleone biance. 
Лёшей: Mmmm, тете @îbertl`&gt;ur¿.4 

Tiìskés Ш ez mint а' Bojtorjän; a’ fóldön el- ’ 
terjedve vagynak&gt; a’ tììskés levelei, nints' fzefra, ha~ 
nem a’ tììskés levelek közepißen vagyon a’ feje, ez közel ollyan mint а’: nagy Lapú vira'gós feje, ‚(зак hog вши“ fokkal nagyobb , kerekdéd, lapos. He 
gye en lévö,úrak melletr.:erexn. Burman.. Tom. 
П. helyeílën'le~feñette. 

BELSÖ HASZNAI: Ennek gyökenét mérges'nek tanja Знаков; de игуан tsak a’ fzáraz haíhnos iz~ 
‚ zadäst okoz, ha fél такта: a’ poraíból ember bé» 

véfzeno I . u . 
в 3 ' lmr 
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' KULSO HASZNAI: t) Rim'. ellen hafznál, ha 

gyökere porából На: tsinálfz, és avval tagaidat ke 
ned egyńéhtínylìor. в) Fog-fajas ellen fözzik-meg 
e’ gyökeret etzetben, és tartafsék a’ meleg leve a’ 

&gt;fríjos fogra. . 
и f u.. ' 

1?»ABA-IRE-FU` Duik: Pimpi 
`nella alba oñìclnarum. Pimpinella Sa- ' 
Xìfraga folìís ”типаж, foliolìs radicali- ' 
bus fubrptundis ‚ fummìs linearibus H. ‚ 
СКАЫ'ГЪ. J. R. H.- Tragofelinum. 
TOURNEFORTIL Frantz.' Pimpinelle. 
Ola/z: Pimpinella. Német'. êßibttllll, 
шастает, VVStairweterleln. ` ` 

Vagyon kifsebb és nagyobb, òllyan a’ levele 's 
úgy áll-i'el mint а’ Párló-l'n-é, vagy nagyobb Ezerió 
fil levelei, az virágaì fellyül borittó kosär-formára 
öfzve анаши , mint az Egérfark-fú virágjai, fzép 
fehérek. Т erem hegyeken és fóvényes halmokon. 
A' gyökère fehér ‚дека: jó illatú ‚ míkor nyers való 
ságos Bakfzagú. . ‚ 

BELSÖ HÄSZNAI: I) Fäm'ny ellen: A’ fú 
A1e, kivált a’ gyökere vizben fözetèttvén, azt ki-hajt 
ja, gyakran ivzínV azt a’ vízet.. я) Katharas Pelle?, 
melly. sürü'nyáltól vagyon, ha ..a’ gy'ókere рощ: tlz ’s~tizenkét Gránnìt , az az tizenkét bors. fzemekeg 
nyomot ‚ regvel ésk еще theában bé-v'efzel, hafználnx fog. 3) Kolilra-ról, melly a'y fzelektöl vagyon, jó, ,midön'f gyökerét fejér bol-ban meg-fözik, ’s аи: a’ 
bor: fél М; üveg poh-.íronként a’ b_eteg ifzfza. 

' KÜLSÖ HASZNAI: l) Szeìllölret: és egyéb ot 
tzán lévö foltokat, внеш ezen fúnek ki-fatsarg 1e 
те, mqsvzín ez lével az ábrázaton 2)'Szemeket vz' ylágosíl: Ezen módon, ha mosatattnak azok -ez‘llé- 

‘ ’ \ l 've . . 
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vel. 3) Sebelez rifzritt ezen fü ‚ 'ha a’ zöld leveleit 
шея-тёте azokra шва. 4) annkleia's és Dagadäs 
ellen igen hafznos а’ gyökér, midön azt vizben fözik, 
és avval a’ gyermek догм: fetskendik.À Mondolák és 
nyaktsap dagadása't, щепу sill-il nyáltól ered, hafonló 
módon el~ol'zlatja , azokat-is fetskendezvén véle. 5) 
Szl -üte'srò'k Kinek nyelvet а’ fzél úg'y meg-liti, hogy 
гнёта! el-áll, rágja gyakran e' gyökeret és lzollani 0g» ` ~ 

N дм : A’ killëbb Bába~ñìröl a' régi Füves Em 
berek azt irj-ák: melly Dajka'nak teje el-apadt ‚ ha 
tsak kebelében hordozza-is ezen flìvet; hat óra alatt 
nnnyira megfneveli tejér, hogy а’ fúvet kéntelenl'ttetik 
maga'tól el verni. 

13. 

BABLEVELÜ - FU; Kövér - ai, 
Varjubab, Sülylîinek-is nevezík de 

. helytelenül. Вей/е: Fabarìa, Craíl'ula. 
Telephìum llore albo. Telephìum le 
gitimum CLUSII hill. v2. р. 67. Нити: 
Orpìn, Reprìfe, F eve а eilfe , 0u 
`Ioubarbe. Ola/'2.'.- Faba cra a. Német: 
{Зет Spcnnc, îßunblraut. äruwlraut, @one 
nerbonen. - ' ' ’ ‚ 

» Ez Ш ' ollyan'Y forma , mint az Öregbab vagy 
' Dilìnóbab-ñlve, a’ Leveleì kel'ekdedek, vallagok, pu 

ми, terem önként a’ fzölök között és а’ kertekben. 
BEIsò HAszNAn 1) хетты, ат ki. 

nyomott levët,_ak:-Ír fött vizet il'zod, fog arról hall&quot;. 
Iélálni. 2) Уйти: ellen azon módon lehet véle lní. ` 

KÜLSÖ HASZNAI : 1) Таю/312 ellen hal'znál, 
mìdön a’ zöld Leveleit meg-törye reí сеть?) .2) n n ff 



zo Щ Fines és Vim'gos 
,» Orrvër folyäsát megállitjá, ha a’ Levelèket тег-тёте 

a’ homlokra kötìk. 

I4. ' _ 

BAGOL Y-BORSO Tsitseri-borsó ‚' ' 
-Szeges-borsló, Кета Lednek. Denk: 
Cicer domeñ'lca д MATHIoLr. Frantz.' 
Clches.°ou Cices. Olafz: Cice, Q Ci 
cebro, Cicherchia.` Német: Bifet, Кисти; с: 8. 

BELsö HAszNAI: там „мы а' Tsi. 
tserì-borsóból kéfzììlt lév me'gándìria, tsak hogy ve 
sékben vagy Holy'agban termett kötöl a’ rekedés еге 

' dett ne légyen , mivel olly formán пазу ГёМаЛт..1‹аг' 
011020 l ‘ ’ ` 

15. . 

BA1-FU. Тою]: -_Í`ú„- Tsap~f`ú , 
Nyaktsap-ñl, Nyelves-i'u, Földlboros 
Суди-111, Diadalmas-ñi, Рега—Гй, Lónyel~r 
vii-fd. Denk: ' Uvularla ofiicinarum: 
Hippogloíîum MATTHIOL. Laurus А 
lexandrine frué'tu pediculo, vel folio 
iníìdente C. BAUHINI'. Uvularia, fo 
liìs feliilibus Ноге unico. H. CRANTz. 
J. R. H. Frantzpßislingva ou' Herbe 
de la Cornéille.‘- Ola/z: Bislingva. Né 
met: Запасти“, „&quot;3apfenlïraut` 

Közel ollyzmok à’ Levelei mint a’ Pufzpängë, {Зак 
Ьову. keskcnyelf1 hegyeíïëk, fénylö zöldek : maga а’РМп 
ta úgy ‘állmmt egy kist Шика; mindenik le'vél végén. 'S 

&quot;1. ág` között агу borfoni Nagyságu pi1~osBogy¢î`terem. ‚ . А, .. „на. 
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А’ G_vökere ïfejér, görtsös, jó illatů;y Terem bö- ’ 
ven Pofonyon fe!lyül ‚ Ыгош mértfóldre, ‚ Szent 
vG ör névü Városmellett álló Hegyeken; Es on 
п t Nemet Orfz'ígba-is böven hordjáka ’ 

BELSÖ HASZNAI: i) Vizellet meg-állásáról : 
Törjék рот‘ а’ gyökerér, ígya fejér borban a’ Beteg, 

. és az fen'akadt vizet meg-inditja. In) тупит}: ŕs 
I'mondolak dagada'sát вшита, midön Leveleit vizf 
ben fözlk&quot;, 'és за: а’ vizet a&quot; Beteg gyakran fzáj-.í- ‘ 
ban forgatja. \ . ' 

_KÜLsö HASZNAI: my.; „и gyogyitamak, 
ha k1 a’ Leveleket és a’ gyökerét porra' töri., és a' 
febeket avval hintegeti. ' 

KÖZ HASZNAI': Sahita közt-is efzik e’ -Gy'ó~ 
kerer, és igen hivesl'ttö. 

Nóta: NémeHV Túdos ‚ Fíîveketvesmérö Embe 
rek , killömbséget téfznek a’v Laurus Alexandrina; az 
Uvularin; és a’ Hyppogloßîlm között: аи: allitvzín, 
hogy a’ Régiek az elsönek neve (пан más killömbö 
zö Pläntárértenek, és uíìláltak mint a’ két utólsó. 
De úgy la'tfzik, mint Рикше аз ö XV-dik Köny» 
vének utolsó réfzében a’ Laurus Alexandrinít, meg 
irja, tsak ugyan ollyan forma az , mint а’ mi Uvu 
laŕiánk. De bezeg a’ Hyppogloíïîlm, és az' Uvularia 
között nevezetes kiìlömbse'g vagyon; mellyet Пей 
-kul magyarázok eképen: Hypogloíï'um, feu quod idem 
Bislingva habet folia oppoûta,e quibus pone ortum eomm 
alìud exíìlrg'it foliolum; fed -Uvularia folia alterne po 
та habet , quae ñlccenrmfiatis deñitmmtur foliolis: 
Denique Hypogloíïîun radice, tenuibus paucìsque ñbris 
confiante gaudet, cum Uvukaria radìce lenga cram, 
plurimis ñbris feu rediculis adhaerentibus а natura й: 
donata.l LONIcERus ‘pedig а’ Laurus Alexandrìnít , 
'Uvularianak és Hypogloß'umnaklis nevezi. . ’ 

Y 

с Raw&quot; 16. 



Y:ab Uj Faves lés Virágó: 
16. 

BAK-FÜ: Seb-iii , Betonica. 
Dea'k: Betonica , Vetonica; Betonica 
oHicinalis, fpica interrupta, corollarum 
lacìnìa I-abii yintermedia emarginata H. 
Сидит: 8c Betonica foliìs ovatis Cre 
natis, calicibus hirfutis -HALLERI. 
Frantz: Betoine. -Olafzz Betonica; . 
Némel: шиши, gebnlraut. 

Ezen й] ollyan forma mint a’ Tifztesñì, ez ok 
ból némelly Tudosok ânnak nemeìhez fzámláljak: A’ 
k'úlömbség ez : hogy a’ Levelei fetét kékek , ’s fzélei 
jobban bé-vagba vagynak; Az _virígai pirolI'ak ió 
fzaguak. lNysírbam böven találtatik Erdökben, kafzál 
16 rétekben. А’ Botanikufok vagyl Eüveket Visgá 
lok, nëmellyek vetekednek er1-öl а’ 1111612, minémìì 
{иней а’ fpeciefse vagy neme légyen ez. Hajdan pe 
dig Ant: Мим ezen fńröl és ennek fok hafznairól ‚ 
cgy egéfz kis könyvet lirt. 

BELSÖ HASZNAI: 1) Fö-fáiúst enyhit. mi 
dön mint а’ Herbathéät úgy kéí'zitve gyakran' il`zod. 
я) Podágrát azon mó'don fzünteti. 3) Iüdò'nek 1217 

_jeit gyogyirja így kéfzitve. Végy egy fél marék. 
kal Bak-fü Lèveleit, fózd-meg еду ittze vizben fedö 
alatt, fzürd-meg azután, és két kalán fzin mezet 
eçefz belé`, ’s gyakran egy fél ‘úveg рощи—а valót 
megèkell inni.A 4) Vul/mel: kifebefedésekröl, ezen 
módon kéfzitettve hafznál. 

Kölsö HASZNAI: Pane/f fav-eil; meuyek 
kivîìl iltések vagy esések' által lettek, a' ki' gyogyit~~ 
tani акта, f'ózze ezt a' fúvet borban, 'és ruhát 
ünattván-meg véle, köíke а’ febes före. 

ITI... . 
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Nóta: Azt îrja Типов: ZWmGEn az_ В капу. 

vében , ha ezen шнек gyökerét таит мы, ’s 
valaki выжег-ем, úgy meg-nehézitti теза, mintha 
bortól rél`zegedett vólna meg. _ 

BAK-SZAKALL : ABak -fú ‚ K - 
kuk-fallita , Téll шага , K1gyómarást 
gyogyittó-fu. Dea'k: _Tragppogom Scor 
zonera Sylvellns ,’ Barba vel Coma 
Hìrci. Tragopogon pratergfe, calicibus 
corollae radium aequantibus foliis inte 
grìs llriéìis.H. CnAlsz. Frantz.: Bar. 
be de Buc'. Ola/z: Barba de Buc. 
Német: ßocfßßart, фабегтыф, Фита); 
bro . ‚ . ' 

y Ez az Antiñol'ához hal'onló Ш; Réteken és zab 
között tex-em. A’ gömbölyü és Tlîllagos sárga virága 
ha meg-érik, ollyan mint a’ pehel vagy pih, és a' Le. 
verg'ó égben а’ .fzéltöl ůéllel hordoztatik. 

`HASZNAI: Ugyan azonok, mellyek az Ат. 
ñoläé, сна}: hogy а’ ВаМ'иаМП g5-_ökerét inkább а' 
Patikákban tartják ; Env-ek gyökerét pedig Levesekbe 
fóve az afztalokra шиш, mint magam-isHelvetziában 
laktomban bövségell'en véle éltem. Némelly Bölts Ею. 
berek másként azt rartjzík, hogy ez az Bakâlìakál-fú Буб 
kere az orvoslásra hathatol'sabb erejü ; mint l a’ keni 
ylfvak-l`zakáll vagy Artiñola. 

‚ 18.’ ` _ ‚ 

- BALHA - FÜ : Balhamagu - fü. 
Вей/е: P_fyllium , Pulicaria ; Plantago 
pfyllìum oHìcinarum caule ramofo her 

’ _R f P19 



'24 Uj Гане: ¿s ища: 
Ьасео2 foliis fubdentatis , recurvatis, 
capìtulls aphyllis H. CnANTz'. Frantz: 
Herbe aux puces. Шаг/й: Pfyllo. Né- y 
met: штата], ‘Dfillenfraut 

Ez uti-fúnek a’ Neme , Levelei hofzfzak, kes 
kenyek; megval feketék , fényeñëk; akkorák ’s olly 

‘formäk , mmt a’ balha , kerrekben-is гашиш. 
KULSÖ HASZ'NAI: x) Ége'st: A’ Tagokon 

gyogyiet ezeknek a’ magoknak kotsomlyája, kenvén 
ezzel azokat. 2) Nyelv, kezek, ’s мы]: börének 
repedését игуан ezen kotsonnya gyogyitja. 3) Inak 
душ: fugorodását ezen módon- meg-könnyebbiti a’ 
kotsonnya: Е’ pedig kéízitteí'sék így: kevëfsé meg 
törvën a’ magokat, töltsenek réirofa vizet, va 
tifzta vizet , ’s áljon a’ magvokon egy éjtfzaka. Be 
söképen Шиша: ezen magokkal élni. 

щ. 

. BALSAMINA. , Inerefztö - Ей, 
Faivirág , Momortika. Вей/с: Balfami 
па , Momordica , Charantia , Pomum 
mirabile. -Momordica fpedata ‚к pomis ~ e ñriatis, foliis pedatis rratis HENK. 

f CRANTZ. Et altera: Pomis OvatiS 
nmcronàtis ejusdem. Frantz: Marvell 
le.y Német: `êßalfantílpfel. ` ' 

Е2 kétfélez` Az egyikne'k ol! an a’ Levele mint 
а’ í'zöllöé, чаду mint a' Földitök ‚ de kiílëbb; Vi: 
rága sárga öt Levelü,gyümöltse gömbölyiì,piros, diom 
nagysa'gu; Ez az igaz Momordika vagy Balfamina. 
A’ шит: оПуап mint @g Fätska , hofzí'zú tíîpkéd а' 
Levele; virágapiros; :yiimöltse hofzfzúkás, zöld, 
’s ha meg-nyomyík fzeìlye'l úgró; Ez az Fajviräg» 

‚ ‚ Mind « 

/_~-`.`_-._ ŕ ,Aw 
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агава kenöfkemkben leméfztik, és Hamm @gy f le. ' 

KÜLSÖ HASZNAI: Seba/ret gyogïyitt az olajja ‚ 
kenvén azt avval. 2) Végbêl {шиит ’s dagadá 
sit„melly az arany értöl eredett meg-enyhitti azon 
olaj azon formára. ‘3) Égëat-is4 meg- enylńt az 
olajja. ‚ 

Nóta: A’ Momordìka Olaj {ау kéfzittefsék: 
Egynéhány Gyümöltsei öfzve fzuzatartván, маца. 
nak egyńéhány napokig. Fa-olajban , vaggI Len-mag olajban. Ezntán meg-kell öket fózni, s ofzrän e_z 
olajt belölök ki-nyomni, melly olaj ismét и] gyiìmöl 
tsökkel fel-foraltailsék, 's mäfodí'zor ki-nyomatas 
sék , ’s ůgy el°tétessék. 

20. 

е ВАВЗОЫУ-УШАС: 52еге1еш—Гй. 
Deák: Amaranthus purpureus, Flos amo 
ris. Amaranthusfpurpureus flmplici pa 
nicula. C. BAUHINI. Ринги: Fleur 
d’ amour, Fleur de jalouûé. РаП'е 
Velours. Ola/2:: Amarantho. Német; 
Sammetblume“, îaufenbfwòn. ’ l 

A’ ke'rtekben termefztik, ollyan а‘ virâga mint 
a’ piros kaka'staréj. Vagyon пеший, zöld és kék 
fzìnü. A’ Büdöske névü kerti virágot-is némellyek 
Báribny virägnak nevezik. ` ‘ 

BELSÖ HASZNAI: 1) Vírfolyáß meguíllit;A 
akár Leveleit, akär virägát ‚ akar magvait meg~f`ózöd, 
’s Vizét ifzod. 2) Hasmenéjt állit 8.2011 módon. 

KÜLSÖ HASZNAI: штифтам rnnapirja 
az fiì és virág, а’ ki ат: forró té]}f§l__meg~lorsol_ja, 
ki-nyomja , _’s melegen az vëgbéll'e Кипа oda kön. 

Ы ‘ Nl). 



/ ' L 2‘6 ‚ Uj Faves és I/“lra'go'lrl 
мат: Azt tartják némell k ho a’ ma ~ Vainak meg-étale a’ tejer neveli. уе ‚ g 

21. ' « 

BARATzK-LEVELÜ-FÜ, 171 
&quot; 21-11013 , Vizi-hunyor, El?_gyömbé1','BaI-Y 

ha.-f`ú , Lél -ñi , Keseru-fíi. Deak: 
‚Регйсатйа, ulicaŕiá , Hydropiper; Ре-— 
lygonum períìcaria, Horibus hexandris 
digynis, fpicis Маю-011100 is, ŕbliis 1an 
ceolatis ., liipulis ciliatìs; CRANTz; 
Sr Polygonum hydropiper ñoribus hee 
Xandris, femidyginiis 5 foliis lanceolatis 
ůipulis `fubmuticis ejusdem. Frantz: 
Perñcaire, Courage, Poi ure d’ eau. 
Отд/2: Нйагорерд 8c Pe e aquatico. 
Német: wferñngfraut, îßa при“, ìîlòf. 
тис, SJlucEenEraut, Spunbßpfeffer. к „` 
_ Häromféle ez fü; melly a’ vizesl ärkokban és :îl 

ló vìzekben terem: Könnyü meg-ismémi leveléröl, 
теге оПуар mint a’ Baratzk-levél. Egyiknek Leve 
lei tsipöll'ek; Máiiké édelïek; Hamadiké làvanyuak. 
A’ vir-¿ga mint a' Pujka taraja hol'zfzú , pil-os. Va 
gyon negyedik-is, melly ittDebretzenben а' Kerrek 
ben tei-em; olly magas mint a’ Карга-10136; Levelei 
akkorák mint a’ zöld Dobány Levelei; Fellyül fzép 
Piras hofzfzan 1e`10ggó virágjai vagynak, mellyeket 
itt karmalinyirágnak' neveznek. Нина. Скштг Ut 
ezt irja le így: Polygonum orientale nicotianae folio, 
calice ñorum purpureo. 

BELSÖ HASZNAI:) Ушли elleaa’ gyen 
gébb ìziì Baratzk-l'evelii ñì (Perñcaria mitis) hal'znos, 
та ki ris'kásával Levcleir fózi , ’s azt ‘a’ Levelt h'ór 

* nör. 
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pörgetì. 2) A' tsipöllëbb iziì, emberben пекинес: 
apró követskéket meg-töri ,&quot;s belöle kl-hajtja. 

KULSÓ HASZNAI: 1)_Feae ellen: (занята. 
na) a’ tsipös'Levelö kiváltképen hafznál, meg-törvén 
azokat , és zölden a’ каша rakván. 2) Sabe/ret gyO 

‚ gyittának ezen fúvek mindenfélét. 
Köz HAszNAI : 1) Fekélyes [так ho 

meg~gyogyuljanak, ilózzìk borban ez Рит, 5r 
mofsák zyakran azon ,borral azokat. 2) A.’ Nyereg 
fel-törvén a’ Ló hárát, rakják réá ezen Leveleket, 
hal'ználni fog. 3) Balhákac .el-üzi, ki párnája ` all( té 

»l'zi- eieket, ezt magam-is halzonnal probáltam. 4) А' 
Lovakat а’ Férgek meg-nem lepik, ha ezen fünek 
fris levével azok kenetettnek. 5) A&quot;Húst takarják 
bé ez fúvcl, és femmì féreg hozzá nem közelin 
A’ keninek gondolom azon Hafznai vagynak. Az 
Elsök игуан а’ Ыошсим CoMMEncIUMhan-is az ö 
fok Hafznaikról ditsértettnek. . 

22. 

BARANY-NYELV-FU: Ker» 
tiatratzél ', Burets , Ugorka-fzágu-fii ‚ 
Borágo. Вей/г: Borrego, Borrego olli 
cinalis foliis omnibus alternis, calici 
bus patentibus H. CRANTz. Frantz: 
Borrache.` Némel: ßuretfd), ävrragen. 

Ez ökör-nyelv-_ñì neme: Kül'ómböz abban, hogy 
'a' Levelei gömbölyüek ‚ kemények és íköröllëk ‚ 
mellyeket 'valaki tenyex-ei között dörsölì, valóságos 

_Ugorkzít illatoz11ak,-és így Dinnye-lzagu-ñìnek nem jól 
тещ. А' Viraíga Vilägos kék ‚ о11уап és akkora 
mint a’ kerti Nigella , az az Fekete Kori-.índrom vi 

,rágm ’ Ökör-nyelvnek fe helyell'en neveztetik.. Ter 
mel'zterìk kertekben, deyganajos föld'ón-is a’ mezök» 
ben önként галет. ` 

ВЕК. 



28 UJ Mees e: l/irágo: 
BELSÖ HASZNAI: x) Belsò' rlfzelr ’dagudá 

mit e1-oleatja, az er1-öl a’ fúröl fótt favo , ’ viz, 
тазу а’ fünek ki-nyomott leve, iv-.ín azt. z) Szívee 
meg- ушат: ’s erösl'tt à’ viräga, ki a'zt ételben 
efzi , ’s Italban НИЖ: , akár bor akár viz légyen. 
3) Nehe'z доплате/ш ezen módon el~hárit. 4) Kö 
«ре: ront emberben, ezen zöld-fü ki-nyomott leve. 

KÜLSÖ HASZNAI; [ny-romande“ enen, .ez 
шнек hamvát méh~l`errel öfzve kell kevemi sürüen, 
’s езде! а’ Izáj-inyeit kenegemi. 

y KÖZ HASZNAI: Máfntt fok `ileŕlyeken a’ Tur. 
bolyaíból Chœrefnlium) vagy Galambbegyböl (V3. 
lerislmella)` éfzülc Замке“, ezzel a' Шуе! egyelittìk, 
мену-55 igen jó vér-tifztittó és . hivesl'tt'ó efzköz,` 
mellyel külsö Orl'zägokban Шагаю-53 eledelül gyakran 
éltem. ‚‚ 

Nóta : A’ régi Tudófok nagy betsben юноши: 
ez fúnek virágjait, álh'tván azokat {штатами 
és minden méreg ellen valóknak. Az ujjabbak Её: ' 
zül némellyek haízontalanoknak тат-шк, némellyek 
haíznoílàknák: A’ bizonyos, hogy a' Рмизиц Аид 
ввмц Böltsei e'virágokból analyíì Chemica valóságos 
Salétromot hoztak~ki; a' Salétromnak pedig hivesl'tń 
tö, oleató ’s enyhittö ereje vagyon: Söt BoLnoUc 
névü Tudós Frantzia ez virágokban ö :íltala параш— 
tait härom féle sörül-is tanú-bizonysägot téfzen Me. 
moire de L’Academie de Science. ` ‘ 

‚ » ‘ 23. ' 

ВАВАЫУТЗЕТЗ—РЙ: Egmsetg. 
Ш. Dea'k; Sedum minus, Illecebra; Sedum 
minus teretifolium luteum. j. ВАНН!— 
N1 : Sedum `rupeíh'e foliis fubulatis 

ponfertis, Sr ñoribus congeliis [дыши 
Frantz: _Íouberbel petite. 011212.- Зет— 

: per 



Magyar ЕМ. 29 
pervivo minore. Német: шашист: ‚ 
Éaßentraubleíxx. ` 

Ez a’ fù a’ régi kö-fafakon terem. Itt a’ De 
bretzeni паду Erdöben-is böven terem , nagybbb fza 
básu, arafzni magas , kinek Levelei fel-felé állanak. 
A’ virágai a’ teteje'ben tiìllagoíïàk és шток. 

BELSÖ HASZNAI: Epe шиш: a’ gyomor 
ból ki-hanyatja a’ Leveleknek leve. 

HASZNAI : Ra'lwìilt emberböl ki-Ítifz 
titt a’,leve, mellyel mofatafsék. 
. KÖZ YHASZNAI: Levét ha annyi égett borral` 

öfzve egyelittik, ’s :íbrazatjokat azzal mosogatja'k fzép 
gé , gyengévé, ’s fényeílë téfzi azt. _ 

s4 

BASALYIKOM: (Szelid) Szelid 
Bal'alyìkom. Deák: Bañlicum , Ос - 
mum odoratum feu caryophillatum. - 
cimum latifolium maculatum x. crifpum 
Вишни. ,_ Frantz: Baûlic. Ola/2.&quot; 
flìañlico. Német.- Миш, даёте Ы: Hen. &gt; 

Egyik шаг; levelü, a’ máflk apró levelüLmint 
a' Tyukhur-fú leveleì,a' kertekben termei'ztik, igen jé 

'illatja vagyon, kivált a’ kill'ebbiknek. ` 
KÜLSÖ HASZNAI: х) Рея-щами”: az hom 

lokra kell kötni a’ zöld Leveleket. 2) Szájnak re 
pedezëjèit meg-gyogyitja a’ magvaìból kéfzült ko 
tsonnya. g) Tsets-bimbol: k1'-repedezéfeket, ez kotsen 
nya hafonlóképen meg-gyogyitja kenvén és kötözvén 
агент: ewel. -' 

N á 



~3c) щ 1111112: 2: ИЩЕМ 
* Nóta : A' régìek azt mondgyak , ha a‘ Ваш 1-— 
komot mulìbanvetik' , anneke’ borának jó muskatály а. 
galéfzen töle. De egy német Orfzägi Tudos Orvosolr 
Societállà, nem 'rég azt jedzette.mleg ez illyen bor 
felì'd, hogy ámbár mértéklereñën igya valaki, még-is 
magy boduláfokat és швейном: okoz: Lásd Ono 
matologia medica completa pag. 131. melly Gnomi-l 
tologiat игуан ezen Societas irta, és Anno у‘1755Ье11 
ki-nyomtatatta. Пост; Hun-:R Ur penig ennek ele» i 
ibe Praefatiot tert. 

d5. 
BASALYIKOM (чад) швам;- ' 

lyikom. Erdeil bafalyikom. Пей/е! 
„ Ocymalh'um , Ocymoldes.` Saponarfia 
ocymoides, calicibus cylindricis, Villo 
iis, 'caulibus vdichotomis procombenti-, 
bus H. CnANTz. Frantz: Balìlic fau-` 
Váge; Nal-mat: äßílbt ßafllitn. , 

v-lVIagolïêm nö, levele ollyan mint a’ |Baiàlyikomë, 
de nagyobb; Virágì fejérek, töltsér formájúak, mag. 
vai ollyak mint a’ Belénd-fú magvai; A’ таит-163: 
hafas. Terem- Erdökben, ’s egyéb'útt-is.4 ` 

HASZNAIT mi illeti; mint a’ kertl Bafalyikomq 
пак, ermek-is Pumas azon hafznokat tulajdonitja ‚‚ 
de én réfzemröl nehezen hífzem, mert nagy külömb 
ség vagyon, ez ’s amaz кацап. 

26. 

ВАЗАЬ-ВОЗА: вага-гага; ван; 
rofa. Dea'k: Poeonia. Poeonìa foliis 10— 
batìs ех_ ovato lanceolatls Нмъьыц. 
Fïaatz: Pivoine , &quot; Penoesne. Oplajz: . ` е 

0 

‘, 

 ;tl& . ̀l
l  _„ ««_' J_-ne* l.
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Роеоп1а.- Лёши.- @ßlrbtwfcm meunier?. 
talen. Y e 

Esméretes fù ez а’ Keetekben ‚ nagy piros ról'ai 
'vagynak nékie, а’ mngvai feketéllök ‚ gömbölye 
gek ‚ hofzfzúkall'ak , vallagok mint egy box-só izem. ' 

BELSÖ HASZNAI: 1) Nyavalyrtörŕs ellen. 
`lVlidön а’ Gyermek ollyan a'llapotban lvngyon, mint 
tudni-illik' fogai jövéfekor, vagy mikor a’ Gelefzta'k 
bennek шайтан ‚ és fe'lö, hogy ne talám а’ nyavalya 
is` ki-üti; akkor ettül meg-öríztetthetnek , ha a' ma 
gokat öfzve törik, és kásäjába néha vele étetik. Ha 
pedig a’ nyavalya máx' tori а’ Gyermelret: töltsenek 
egyhány fzem magra egy ñnfa meleg vizet, törjék 
együtt m'ind addig, mig- a’ viz fejérellö Шике válto 

^ zik, ezután ruhán meg-fzììryén ezt а' vizet , kis-ka¢ 
lánkánként itallsäk а' kis gyermekkel, és meg~fogja 
fzìlntetni nyavalyájät. 2) бунте]: ágyojòl-nak méher 
ket tifzn'tja , ha méh az az Tzitrom-Fú vizében reg 
vel és ellve harmintz Gran Bafa-rófa gyökere `poraít _ 

l bé-vélzik a' beteg alezonyok. 
Ä МВт: А’ Bafa-rófa gyökerének тёще; termé 

fzetì vólta eránt.' D. Ниша Ur gvanakcdlk: Az: 
f magam-ls tapafztaltam , hogy a’ nyers gyökerének 

igen nehéz l'zaga vagyon mint a' Bilföknek. De ezen 
nyers „вытек killsü applicatiojában- való, hafznait 
in nervorum Техн: fequioris morbis' _tapafztaltam 

‚ 27. . ‚ 
‚ 1. » . 

‚ ВЁТЗ1-Ей;116та1 шатия, Maria 
Magdolna-fúve. Y Dea'kszardus celtiça; 
Valeriana celtica foliis ovatis ohtulìs 
minime dentatis. HALLEM. Iranlz; 
Nard Celtiques , gaulois. .Ola/2:: Spi-` _ ‘ . ca 

i 



32 ’ Uj ‘Feines ё: Vìrdgos 
ce celtica. Németá шпагат ять, WIW 
rien Silagbalenfraut. 

Манна Еубйёъй'йпек (Valeriana) a’ neme ez; 
Alatsony-iü, és igen vékony, rövid, a’ íìára , lleveleì 
hofzfzak, szirga'llók; Virágai-is sárgállók; Gyökere 
hegyes, kedves illatú. Terem az Außriai, Styriai 
megas hegyeken.l a’ honnét Bétii-fúnek-is имён. А’ 
Carpathus megas hegyeken-is termöt CLUsIUs in Hifi. 
Stirp. pag. 515. nai-dns alpina neve alatt le-irta 's 
feílette, Helvetzìa'ban pedig leg-elsöben шагу hirü 
Albert. v. HALLER meg-leite. 

BELSÖ HASZNAI: 1) Gyomor gyengeslgët eI 
véfzi a’ ki azt porban éhomra , és étel utána' men 

&gt;nyl a’ porából kés hegyire reí fér bé~véi`zi. 2.) Iz 
~zadújl okoz а’ fött vize. 3) I/’izelletet hajt ugyan` 

CZ. 

KÖZ HASZNA; Ru'ha fifztfmni vale sepia: 
is tiìn-.ilnak belöle. . ‚ I 

28. 

ВЕКА ЬЕЫТЗЕ: шага-щит, 
Vad -lentse. Dea'k: Lens paluiiris, 
Lentìcularia: Lemna lenticula aquatica 
Ъоввьп, 8c Lemna lenticula major 
Мхснмаыв. Frantz: Lentille d’ eau, 
Lentille de marais. Ola/z: Lente di 
Palude. Német: ißañerlinfen , Stufa): 
land). ' 

Vagyon nagy és kili'ebb; álló vizekben és vizes 
felickban rerem, ’s a’ Vize: zôld leveltskeivel el-bo 
гща. 

\ 

BEL 

______./-`¢~`~--- «fi 
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BELSÖ HASZNA: Súrgaságról; _tsalbatatlan 

orvofságnak állirja Калия, valaki arra öntött forró 
vizet, mint a' théät gyakran ifzfza. 

KÜLSÖ HASZNA: Mining/,aant Eroman“ 
e’ vizi~lentse ha öí'zve zuzva а’ jobblk horpaizfza'ra kötik a’ betfgnek. 

KÖZ HASZNAI : A' нить vagv Rétzék 
igen fzeretik'ez vizi fúvet, kivílt ha koxpäval öfzve 
egyelittik, ’s úgy щёк nékiek, meg-is шлак. 

,` 29.» 

BELÉND - FÜ ‘: Bolondirólni 
Э Difznó-bab. Вей/г: Н ofciamus vulgal' ris, «íìve niger,- Faba flxlíìlla,Apollinaris: 

yofciamus oíïlcinarum, foliis amplexi' 
çaulibus, ûnuatis , floribìls feílìlibus Н. 
CRANTZ. Frantz: `Iusquinme jaune. 
еще: Jusquiame. Német: äilfenfraut, 
Cicalafftaut , Sauonn, ngeinerfraut. 

EzY kétfélejnemü; egyik fekete ga' тётя feje'r. A’ feketének hof'zfzas , fzéles és tlìpkés levelei тазу hak, nehéz fzagúak mint a' Búrök ; a’ virägok &quot;161 
tsér formájúak , (все: sárga'k ; А’ magvai вбит 
belyüek , fziìrkék ollyan mint a’ ,mák magok, de két akkorák; той és ga'tok mellyer terem. А’ fe 
jér Beléndklevelei rövidebbek, de Ihéleil'ek, fejérellök, 

` ‘ _ ` 

_BELsö HAszNAIRóL remit n тюк, hanem inkább {оные ärralmairól irhamék,. de am. 
kat itt mind elöl штата nem тащат tanátsosnak. 

KÜLsö &quot;HAszNAI = _ 1) Kme» помада; _ а‘ .tenen el-oleatnak az гей rakort levelei. s) Готах: 
С а _. » ...‚..‚ 
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»na/rat enylu'p az olajì'a, mellyel kenetefsék Va’ fäjos 
réfz :&gt; Illyen olaj a’ Patikákban tai'tatlk.` 

к N óta : 1v) A’ Belénd magokkal advas fogaknak Шв 
tölése't , mint а' köz nép fogfájzísról javallja, én épen e 
nem tamítslom, а&quot; fzomorú példák fzegént, úgymint 
minémüfilllelésektöl, az emberek elméjekben шея— 
háborodtanak ‚ és mint egy dühöfségre jutottak , mint 
ezt a’ Tudósok in Ephemeridibus naturae curiol'orum ~ 
meg~jegyzették. z) Mélto vólna á’ Belénd шт Vá~ 
rofok és Faluk körül ki-irtattni mivel a’ gonofz так. 
kos emberek,-1eveleivel, magvaival ’s gyökereivei 
fok féleképen Ми: tefznek az emberekben. 

”30. ‚ 
~»,\ 

Tyukláb-fú, Sömör-fü, Béka-ñì, Е etö 
lángas-fú, Sebeñtö-fú,Lator-koldus, ol 
loláb, Kakas-láb. так: Ranuncuhls pra 
tenlis ereélus acris C. BAUHINr 8c 
Ranunculus Hammula foliis ovato lan 
yceolal'js, petiolatis, caule declinato H. 
CRANTz. Frantz: Ranuncule , Greno 
vìllette. Ola/z: Ranunculo. Német: 

` SQanenfnä. I 
Ez fúnek kerekes sárga fénylö таща; vagypak 

mellyeket ha ki meg-räg , mint a’ так, úgy égen a, 
115, elvet.’ Terem vizenyös réteken két-féle; egyiknek' 
a' fzu'ra Тени-5116 , а’ ńláíìlté Ie-hajló. 

KÜLSÖ HASZNAI: 1)' Риты: gyogyít mi» 
kor leveleic meg-zuzván a’ fájos hëlyre kötik, a’ mellyen-is egynéhány óra mulva verefs` ge tamafztvän 
'hólyagot-is i'zi. s) Fogfájásról hafznál a’ gyökere 
Рт ‚теще: New adw- fogba Мигай-невест ; за: 

поп 

воеьАк VIRAG“, Béka упав; ` 

 ÀF„___“ A'

’QQ-___. 



Magyar т. 35 
azon -advag fog minden fájdalom nélkl'll ez :I_ltal ki-is 
fog hullani ‚ mint Theod. ZWlNGnn az ö Botanicum 
Theatrnmäban irja. 

_ Nóta : l) Nem helyelï'en` nevezik`5Hollólábnak, 
mert az а' Coronopus. Latorkoldusnak pedig azéri 
nevezték , mivel ezen fiìvel némelly koldnfok egéfz 
telleken holyagokat fzitattnak, a’ végre, hogy kik 
öket látándják, annyival nagyobb könyörúletel'ségre 
és bövebb Jótétemén re {втащить '2) Itt Пе— bretzenben egy igen {i-terjedö levelü Ranunculns vagy 
Boglár-viljág neme önként tei-em, mellynek. femmi 
tíìpös vagy etetö erejét nyelvemen nem érzem. ~ Е 
zen kivìil tei-em egy tellyes vira'gú sa'rga Begleit ~'vi-' 
rág ‚ mellyet itt sárga boglárkának neveznek: Ezt én 
nevezem így: Ran11neulus pallido llore plenoque, асо 
nit-ifolius. J. . ' &quot; 

gr. 

BOGATS KOROl (tövill'es) Tö 
Viíïes bogáts kóró, Takáts Vakaró, 
Bogánts vakaró , Venus Afzfzony-fer. 
döje, Szomjúhozó Lapu, Tövill'es La- - 
pu , Páfztorvelelzeje. Deak: Dipfacus, 
Carduus ñillonum, Carduus Veneris, Vir 

_ga palloris, Attraëlilis: Dipfacus fullo 
num, .l'oliis fellìlibus ferratis HENK. 
CRANTz. Frantz: Chardonl de Foul 
lon, Cardon à Carden Olafz: Dipl'a 
со, o Cardo di-Cardare. тётей: 253.6: 
шьет, бывшим, {у’гапепЬащ 9311620: 
тек. ' 

Ez igen esméreŕes fil: A’ Peje, a’ mellyben a’ 
yirágjai, tele hol'zfzas véäony 'tlìskékkeL A’ vii-ágol. 5mn 

 



36 -Uj Ранг: 6: ï/'irágor 
âllanak köröskörül mint annyi méz-lêp Lynkakbsn. 
A’ két едут-1215 ellenébe állo levelei 011 fzoroilìn а' 
fzá'raihoz körösk'órül nöttek, hogy :iz e së-viz és Har 
та: bennek meg-ill, ezért a’ levelek 'között ташке— 
zó vizért nevezik Venus Aizfzony ferdöjépek. E 
gyëbbként két-féle ez az Bog-.its koró: Az egyik 

- nek , пазу rüskés fejei vagynak, ez a' Dipfa 
cus: A.’m'íf1knak apró, tüskés; és lbk vékony ägokon 
‘lló fejeì vagynak ‚ ez a' Virga paûoris, az az 13512 
tor vefzfzeje. . 

BELSÖ HASZNAI : Száraz betcgse'gröl a’ Буб 
kerët ditsérik némelly orvofok. 

KULSÖ HASZNAI: 1) Homályos лете/тег és 
Hályogot gyogyi't a' fen emlitett viz, а' ki azzal 
fzemeit moiià. 2) Sömò'rt gyógyz't ezen vizzel va 
lö mosäs, 3) Rühet ищу jennyede'ket el~vefzti, ha 
еще}: gyökeréböl fris Irós vajjal Irat kéfzíttenek ‚ 
és еще] magokat kenegetik. 4) Szò'möltsökót _ha 
{onló módon el-vefzt ez az Ir. 

KÖZ HASZN'AI: A’ Pofztó tsînzilók еще! 
tìfzti'tjzík a' Pofztójokat. 

Núm: Úgyllátí'zik, liogy a’ régi Magyarok , 
a’ Барака: és korókat (i. e. Lapatha в: Carduus) Во 

- gá'tskoroknak ne-vezikì innée némelly gkönyvekben ta 
lältatik illy hevezeteknek külömbsége: Töviiiës LapuL 
Tövisetlen lapu; таз-у тать: Bogáts {körö ¿és Tö 
viserlen Bogáts koró. ` ‘ 

I I 32. &gt; 
BOGATS KORÓ: (fzöfzös) Sza 

fzös bogáts koró, Fejér bogárs koró 
Denk: Acanthium. - Onopordon Acan-f 
thium caly'cibus fquarroiis , fpinis 1:11 
bulatìs, foliis ovato ` oblongis íìmätis. 
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Н. СкАыти. Frantz: Chardon argen 
tin., Ola/'2: Acanthío. тётей ЁВЩЁ 
fet шиши. ‚ ‚ 

Ez Bog-.its koró forma-fü gabonák közt-is te 
rem. Eevelei nagy de tüskéfek, öbl'ólîëk , fejérek, 
igen fzöfzöiï'ek. Ezen Fürül Droscorunee emlé 
кедах. ., 

BELSÖ HASZNA:r Görtstöl öfzve húzott em 
ber (а’ Tétano, Opiûotono, Empr-oûotono tentatus) 
kinek nyakát ,'Derekát, vagy elöre Vagy ha'tra húzta 
a’ Görts: Гене-шее ez für leveleit és _ gyökerét 
vizben , es igya , meg-ép'úl. ' ^ 

KÖZ HASZNA : Ez Ш fzöfzét le-lehet fzedni, 
és meg-Iehet fonni, és fzüni mint a’ felymet; méltó 
azért vólna ezen fúvet fzaporítani. ‚ _ ‘ 

‚ О 

' ЗЗ- ‘j 
‚ BOLDOG - ASZSZONY TSIP- .Y 

KEIE : Málnafa Vagy ` Ш. Tslpkefa 
Erdel fzede'r. Dea'k: Rubus Idaeus. - 
Rubus Idœus oHìcinarum , folìis quina 
to-plnnatis ternatisque ,_ caule aculea 
to, petiolis canalicularis H. Сцмттиа 
{тита- Framboiiîer. Лёшей: Брут: ' ‚ 881“. 

Ez Földi fzedernek neme, a’ gyiimöltsök vel-e5. 
sek, kedves illatúakes jó izüek. Amyekos Erdök 
ben és tserékben böven terem. ’ Erriìl Profeíïbr 
ScHuLTz Saxoniábankiìlönös DiiTerta'tiót irt, melly 
ben azt~ valja, hogy ez Plánta Ига néYü hegyennem 
találgatik. ‚ ' 

x 

с, 4 — _ &gt;BEL 



~ 33 ' Ui Faves és Инта: 
BELSÖy нажми: Farfa bmgagbm ем 

gyììmöltsöknek ki-nyomott levét igen halelog inni ‚ 
fél fél kifsI üveg pohärl'al ‚ mert a’ паду tlizeç a&quot; vér 
ben el-óltja, és az el-lánkadtt teller-is meg- пашни. 

KÜLSÖ HASZNAI: x) Gyeage gyomrot a’ reí 
kötöttlevelek meg-erölitik. 2) Того/е dagada'jl el~ofz- 
latríak, yha fözik a” leveleket, és a’ lfött vizével a’ 
belsö fza'ját mofsák. 3) Ezen fúnek sürü lug-forma 
lìälkéyel _az embef baja meg-mofatattvän, meg-feke t_ s . l 

N дм : Sokáig nem kell tai-tani ezen fzeder пе 
xgiét, кшеи: kevés парок alatt férgetskékl teremnek ‚ enne . ` ‘ ' 

34 

ВОЬВОБьАЭИЗИОЫУ тёк/15- ’ 
SE à' vagy tenyere, 'Szliz Mária teje 
vagy tenyere ‚ Fejér hátú tövis; Ker 
ti bogánts, Töviíl'es fejér kerti bogáts 
koró. Dea/e: Carduus Маше. Carduus 
Mariœ oliicinalis ‚ ‘foliis amplexicaulibusY 
hallat'o-pìnnatilidis, fpinolìs, calycibus 
aphylhs , fpímsI canaliculatis , dupllcato 
fpmolis Н. C'n'lxirgi'ae.Y` Frantz: ’Char 
don- de Notre-gDame, Német: {Шатки 
billet, v{îlautnwiel, 

' Ennek Leveléi es» iririígái ollyanok, mint a’ _tövis 
fes Lapué, vagy Bo'gät's“koróé: Levelek fzélel tiìs 
kellëk, fzélei pedig olly Го]: fejér fóltokkal rakvák, 
mellyek a’ nap fényen mint az ezììíl: Ё): fénylenek. i Keŕtékben böven termefzcík, Spányoi 
ként terem a’ mezökben. 

BEL~ 

'fzägban önà ~ 
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BELSÖ HASZNAI- z&quot; шалаш: 'ellen шеиуес 

fzegezésnëk-is neveznek, lágy meleg vizzel’ a’ mago» 
kat meg-kell törni, ’s azt а’ meg-fziirl:` vizet igyà a' 
Beteg gyákran. « 

1 ., KÜLsö HASZNAI': RemyA мамами a' 
levelei leígyi'tjákv ,'hav azokat zölden reájok гати. 

Nad .- Téj напев: heiyœieniu летах ‚ „ат гам, 
mi téj forme nedvefsëget, mint~ egyébb fúvek magi 
ból ki-nem botsát. . 

_35‘ 

. вокш окки‘жп: выезд-га, 
Otoleánl'zájú Virág , - Orros'l'ejiì f fü.&gt; 

' Dea'k: Antirrhinum. ~ Antirrhìnum 
foliis &gt;plerisque alternis, lanceolatis, ob 
tulìs,v caule ramolilïìmo, dill'ufo. HENK. 
CRANTZ. Frantz: Oeil de Chat, 
Mouton Violet. Отд/2: Antirrhino. 
Петей-азиат, Sterllrautf, Катит. 

' Ollyan viragjai vagvnak mint a‘ Lenlevelii-fúnek, 
de уйо!а1`21пйе1‹;:А’ levelei ollyak, mint a' Tyuk 
fzem~l`úälevelei,v de keskenyebbek. A’ {leveleì közt 
nevelkedett h'úvellyei vagy gyümölrsei (mellyekben 
apró, hofzfzú, fekete, vékony fok magotskák) ollyak 
mint egy Borjú Еще. Melly а’ köl'zikleís helyeken te« 
rem, annak kivzíltképen a’ g ümöltseî ollyanok mint azl ebnek feje, mert mindeniínek két даете, fzäjja ës 
órra vagyon'.' A’ kitsiny Sziíntofóldekben és Helmo 
kon tei-em. A&quot; nagyobbakat kertekben termefztik.’ 

11i-'71515 HASZNAI: Maga имя: yEmberbör , 
'ha magfít ez fúvell fńftöli, vagy belöle шиш: ‚Рёв 
döben fdl-dik , чаду véle magát kötözteti.. Ez Шнек 
‘vefztés ellen való Hafznáiról fok hijába valgszígot ` - С 5 . - öl-, 



4o Uj Fave: és Vira'go: 
költenek a’ vén Afzfzonyok, mellyeknek-is hog, hi 
telt adjon valaki, nem tanátslom. 

360 ' l 

' BORJU _LAB-FU: Süly-fii,L ron 
fzakálla,' Német-gyömbér. Deak: Arum 
vulgare majus; Arum maculatum», fo 

~liis/ maculis candidìs live nigris BAU 
нхш pin. 195. Frantz: Pied de veau. 
Ola/'2.2 Aro. Német: 911011, 111111011 
311111113. ' - - 

Maid ollyaka’ Ievelei mint egy í'zi'v, de holz 
fzak: Lomclanusnak ñguru'ja fze'i'mt pag. 200. in~ 
ka'bb vizi n iLfú leveleihez hafonlók, mellyekben fe 
jér vagy ekete pettegete'fek vagynak; fzárai egy 
erafzni magaiï'ak, mell eknek tetejében, egy hofzfzú 
hüvely vagyon, ebböl prilis Havában ki-nö egy pi 

¢ ros fö, melly olly forma mint egy moszîr törö, ez a’ 
vir-ígai, mell ek között fzörök l-áttzanak; а’ virá. 
gokból ‚арт zöld gömbölyü gyümöltsök léiznek, 
mellyek úgy lättzanak, mint Valami fzölö gerezd, de 
Ófzre meg-pirúlnak. Terem régi és fetél: Erdökben. 

BELSÖ HASZNAI: x) Fulladásró', melly а’ 
siìrìi ny'íltúl vagyon, igen hafznos ezen gyökér рога, 
húfz gránnit magában, чаду parányi tzúkorral eg ’itt 
egynéhfínyfmr théában bé-vévén: Régenteri а' ulla 
dozo emberek ezen port lifzt közzé-is tették, és 
úgy kenyeret sütöttek mint Puivms Lib. 2. Nat. 
Н111.„сар 16. emlëkezik. 2) Gyomornalr nehéz е 
méj'zeése't könnyüvé tëi'zi игуан ez por. 

KÜLSÖ HÀSZNAI: Корм“: olzlat, ki az 111 
Gyökeret рои-91 töri és fz'ékñi virág porzíval vagy 
ros lifztel öizve kevervén , a’ fájos helyre köri Тайга— 
zon. 2) Sabe/ret а’ Levelei tifztitják. 

'Nó 

.__v-.-¿_`v-._ ______—. -—АЬ.._ 



Magyar Kart. 4r 
N 6ta.' l) A’ zöld fúvet és nyers Gyökeret 

nem kel! bé-venni, men mérges le'vén halált okoz: 
mint Dokt. S'rönx Ur-is, Bétsben egy ifjú Ember-rl 
emlékezik , ki~maga efze i'zerínt ez füvet megœtre, 
’s nagy Cardiílgizíban esvén mîatta, тек-шт. &quot; 2) 
Ezt a’ fiivet-ìs Iñen-fzakála-fúnek hivják, de igen 
rofzfzúl; mei-t nem illik ’s nemis fzabad l’ Ter-em 
{баек nevét teremrett dolgokra кишат. A’ régi 
Magyarok pedig Natragulyínak-ìs nevezték ‚ de más 
fú az. 

37- - 

BORSÓ (ша) ved-borsa. Dea/f. 
Securìdaca. Securidaca caule fcanden 
te H. CRANTz. Frantz: F eve lupi. 
ne. Német: Братьев. 

Leveleì ollyak mint a' borsóéÀla' magva ollyan mint a’ régiek fejiìéje', két élü. Búza és Arpa 
köz'ótt terem. 

BELSÖ HASZNAI: Будто: erò'síttenelr ez 
шеи keferü magvai ‚ kiket borhan щек—иен fózni, 
's a’ bort inni kell regvel. ’ 

‚ ‚ 38. ’ 

BORS-FÜ : Dea'k: Satureja , 
Thymbra; Satureja oHìcinarum edun _culìs biñoris H. CRANTZ., 119111212: 
Sariette ou Savourée. Ola z: Thim 
bra. Петей бампер. 

Hazi Kemekben termefzrik, сит 36 а‘ iìaga 
mint a’ kakuk-ñìé'. ' 

HASZNAI azonok, mint a' Каш-Швей. 
, 39. 



42 Uj Faves ё: I/’irágos 
' ' ' » 39 

» BORSOTSKA-FU: (kis) Kis 
borfotska-fü , Temondád-fú, Büdös-l'ú, 
Erdei&quot;ésìMezei Vad »reteln Dea-k; I’ 
-beris ,fThlaspi minus; Thlaspi altemm 
minns umbellatum ,_jNallurtii horte'nlîä 

‘ folio Narbonenfe. Lost-.L11 ‘ Icon. 218. 
к Frantz: Nallor Sauvage. (Ли/2: Thlas- . 
pi. Német: äâefemlraut I(Elem) Elem wil: 
ter .Ruß , 'ßrunlraut 

_ Ez flinek ize , levele, ollyan mint a' Nafhn'tium 
nak vagy kertitormának , de a' húvellyei ollyak, mint 
a’ kvacl muflaré C Thlaspi), tsak hogy kilîëbbek, 
mellyekben két verhenyeges magotska van. ' 

KÜLSÖ HASZNAI: карту, ellen -a' meg. 
zuzott levelek ‚ а‘ fájos tagra köttetvén GALENUS és 

' ‘ВАМОСКАШ tanúbizonyságai fzerx'nt kivälrképen 
hal'zna'lnak. 

Nóta: 1) Te fmondad-fúnek azért llevezték _, 
:nivel a’ Régiek ezzel fzoktäk vólt a’ Hidegleléseket 
gyógyítani, talpokra kotvén ezt agoknak ’s a’ t, 
2) Némellyék штык; а‘ ki ez fúue gyökerét _nya 
kára ша, annak Fogfájását внеш. 

4o. 

BoRsoTsKA--FÜ (magy) Nagy 
Borfotska - Ei , Palatzka-Íii ,' Temondád 
iii , _Vad-mullár, Vad-torma. Вей/г: 
Thlaspi majus, Thlaspi arvenfe 'lìlî- f' 
quis latìs BAUHINI. Frantz: Seneve 

. ` Saw 

 __.___‚ ‚__ъА b_-___,



Magyar Кета 43 
Sauvage. OlafZ: Thlaspi. Német: 
ßaurenfeuff. 

- HASZNAI az Elsöael egyezök. Ezen вып, ki 
il'zik róla , аЬЬап а' súlt шита. 

4r. 

BOROSTYAN, (földönñitó) Föl~ 
dön futó borostyán- , Folyo-fú , FöldiÓ 
borostyán , Kereknádra. Dea'k: Hede- ' 
ra terrellris, Chamaecill'us; Hedera Ahu 
mi repens BAUHINI pin. 35. _Glecho'l 
ma foliis reniformibus LINNmI. Frantz: 
Lierre terrelìre. Ola/'2: HedereI 0 Е 
lera. Német: винить, (тер. ' &quot; ' 

Ez fú kertekben önként terem hol'zfzan гипс 
а’ perje közt; Levelei vel'e formájúalt, fetét zöldek 2. 
А’ virágai hofzfzalläk, kékek: Amaz Parilìai Шуе): 
nemeinek hires visgalója Tounsnron'r- ezt az Cala 
minthákhoz тазу matska-fú nemeihez fzárxxlálta 
Boennnvr: pedig Chamœclemánnk nevezi. 

BELSÖ HASZNAI: 1) Száraz- betegségbea ez 
fü leveleit a' Beteg forro vizzel meg-öntellë 's egy 
két ñnsäval regvel ’s ellve belöle igyék. 2) I/ér 
риф, melly tiìdöböl ered', meg-állitja, ’s a' Tüdöt 
még tilztítja, illyen módon ki él véle. ‘ 

KÜLSÖ HASZNAÍ: 1) Коны: meg-alli't (a2 
az a' yBélfàíjáíll) midön e’ Шуе! vizben meg-fózik ‚ és 
azt melegen öfzve hajrogatott mha között melegen a’ ` 
hasta каш. a) Föp'e'ny, és vese ’s holyagban lévö 
kö ellen, az egéfz fúböl каши: fördö hal'znos. 

l 

KÖZ 



44. Ui Faves ё: I/irago: 
KÖZ HASZNAI:Í А’ lovaknak béliben akzir mi , 

готы! gyógyi't, tsak а' fzéna között etefsék vélek 
ez fiivet. 

Nóta: « Pénz levelü-ñ'inek helyetlenill nevezikl 
шеи: az más fü, mint ide elább meg-magyaráztam. 

42. 

BOROSTYAN, (fárafutó) Fárafu 
tó-borostyán, Fai-borostyán. Dea'k: 
Hedera arborea. Hedera foliis ovatis 
lobatisque. HENK. CnANTz. Frantz: 
Lierre en Arbre. Olajàz: Hedera. 
,Nemen ääaumminbe. ‘ 

Oll тёща ez mine e kis g enge шика. Az Impgralîumban ¿gy Tudós Tgîïrfaság ай iria felöle, 
hogy ez regenten Indiából Görög Orfzágban тесен: 
vólna, a' honne't egéfz Euro ában ei-terjedett, úgy 
hogy тёк moli az Erdökben-is találtatik, ’s a' .ker-L 
tekben-is magában tei-em. Levelei fetét zöldek, bei» 
rom fzèìeletiiek, telelök, kemérmyek, fényl'ók. 012— Í'zel vir- gzik, télen a’ gömböiyìi bogyói meg-émek. 
Fák alatt terem , és azokra tekexvényeii'enńfel-fut. 

BELSÖ HASZNAI: 1) Nyavalyatörls ellen 
a’ Levelek рога hafznälatos. 2) Gyer'mekel- el» dmA 
da'rát azon рога meg-fzünteti, melly in AC1-Is NA 
TURE. cuiuosoiunvx Vol. Vto meg-bizonyíttatik. 

KÜLsö HASZNAI:-1) ведены: Её‘сбвЬегпй 
lz levelekkel. n) Fontaneüál'naír a’ fäjából. задуб— 
bitskákat tsinálrattnak a’ Chymrguibk. 

`Nóta: A’ Fekete Bogyóit meg-nem kell eimi, 
nerr fellyül 's alúl рыдали. i ‚ f 

 

\ 43. 
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BoRVE'NY: тешат; Payá-ni, 
Földì~borostyán, Mindenkor zöld, Bör 
чей-Ей ‚ Bervén-ñi , Száz-fü , Lontz ‚ 
Meteng.- Dea'k: Vincapervinca, Clef 
maris daphnoides Ноге Iìmplici; Vinca 
minor caulìbus procumbentibus foliis 
lanceolato-ovatis ñoribus pedunculatis 
H. Сады-1:2. Frantz: Pervenche. 
Német: ' @ingeůn , äìintergeůn, .ßngeún , 
SJîagbpaImen, îvbtvivlen. 

A’ Kertekben terem , ha ültetik egyiìer, magi 
ban вытри-06111; А’ levele sötét zöld, kemény 's 
vaûag mint a’ bör, ìnnét börvény a’ neve. 'Télben 
zölden meg-marad, ezért Télìzöldnek-ìs helyeílën ne-1 
veztetik. A’ viräga fzép kék, töltséres forma, ak; ` 
kora mint a' Harang viräg. 

BELSÖ HASZNAI:1)Harfáiáahfulyást vérhaß 
. meg»gyógyx't ez fü, a&quot; ki borban f'ózi’s úgyifzfza. 2) 

Torokdagalláaát ’5 jáíását el-vefzik a’ levelek ,' a' 
ki-azokról való fótt Yizzel, gyakorta a’ torkát öblö 
getì , de ezen végre. szfzel шеек a’ leveleket meg 
1zedm. ‘ 

KÖZ HASZNA: A’ kinek bora zavaros ‚ 5 
nem tifztúlhat-meg, vonnja-le azt más hordóba , be 
rsáfson börvény leveleit belé, Verje~bé a2 aknäjä' 
Базу fzäját , nem ibkára meg-tifztúl: ez predaáltv 010g. ` '_ ‘ 

44« 

2 *- BösovENY.: Bubuifská._ Da; 
Phellandrìum , Cicuta paluíìris съешь; Q - o». 



4o U 7 миг: es` Vaag-os 

~ folia; Bhellandrium aquaticum folio 
vrum ralnilicationibus divaricatis HENK. 
Свисти. 

Ez~is Biîröknek a’ Neme; ollyan leveleì vagy_ 
пак, közel mint a’ kapornak vagy Anisnak, a’ hon_ 
nét Foeniculum aquaticum a’ neve. Ten-em vizekben. 

BELSÖ HASZNAI: l) Azon nyavala'król halie 
:nosnak tartatik, mint a’ Bürök alatt emlékezék. A' 
Londoni Tudósok probsít tévén ezen fiinek sürìl levé» 
vel (cum Extraûo) se hafznät, se :írtalmát nem tn 
pafztaltäk. 2) Belsö эту és seb ellen egy drakmáig 
való bé~vett magvait hafznosoknak, mondja az ifjabb. ` 
Нызтвк А. N. C. Vol. V. AEn ńgy itélem ‚ elsö 
bé-vételre elég tsak fél-annyi; meri: Büröknek 11eme 
1évén, nem lehet пека tökelleteilèn hinni eleinten. 

Nóta: A’ Lovak ha megàefzik e’ Шт, töle 
шпаг meg-döglenek, olly nyavalya által mellyet Вей 
kul neveznek paraplegia, melly {камешек а’ neme: 
Ellemben . az 'ñl az ökröknek femmi ártalmat nem 
okoz; mint ezeket maga LINNAEUS in Itinerário Well. 
46. mint valósa'gos dolgokat meg-bizonyitotta. ` 

45— 

BUBOLYITSKA: Mogyoró falá 
ta , Baraboly, Vadturbolya , Mihály 
‘kamonyen Dea'k: Cicutaria odorata, 

`‚ .Cicutaria Pannonica CLUSII Pfendoa 
l-pios Боготы, Myrrhis odorata R1 
Алых. — Chœroñllum bulbofum, caule 
`levi ‚ geniculis `tumidis H. CRANTz. 
Frantz: Chiche fauvage. Német: фи 
perl , welfcber выть ‘ - 

.s 

Es 
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Ez Ш о11уап majd mint a’ Turbolva~fil, de les' 

veletskeì gömbölyegek; gyökere gömbölyil mint еду 
mogyoro ;l fakó fzinü és némünémìlliépen jó fzágń. 
тащишь erdön ës fzölök között. Némellyek ezt а’ 
Görögök Holoconìtìl'sének lennî tartjäk. Oenanthe 
nemének-is Ienni mondják. @_ ‘ 

Nóta :‚ Itt Debretzemben falyíta gyanánt efzikl 
ezen Bubolyitskát az ö gyökerével: Némellyek 2511211 
masnak штык. CLusrus Doktor azt irja, hogy en-~ 
nek meg-étele után ‘ó maga fo fájást lzenvedettg En» 
elégfzer élvén тё1е‘ itt Debretzemben azt nem сарай-1 
taltam. . 

‘ 46. . 

ВПИА-УШАС: Kék-vifág, vad 
pésma. Deak: Cyanus minor. Centau 
rea Cyanus oñicinalis , - calicibus ferra 

\ 

tis, foliis linearibus integerrimis inñmis 
dentatìs Ьоввьп Icon. _546. Frantz: 
Bleüet , Blaveole , Aubifom petit. 
Ola/z: Fior campefe. _ Nemet; Кош: 
blume (Mana) тат ‚ Rerçnagelein. 

Ez fü а' Gabonák között két réf magellan-is nö', 
fejeket botsát, këkböl fzép vilägos kék tsipkézett vi-I 
rzígok nönek.~ A’ kerrekben-is egy tellyes ` sárga vi 
rágut termefztenek , ezt Pésxna virágnak nevezik. 

KÜLSÖ HASZNAI: Suma мыт «ei-verza 
a’ meg-zůzott, és а’ lzemre rakott virágok. î 

С 

. _ 47~ . y _ А к . 
. Битв—Ей: Fara-ai, Pimsaó 

fü , Veresfellö-ñìí) Veres-fú. так: Ru 



43 ' Uj Fave: és Vira'gos 
I Rubia tinéiorum live fativa, `Rubia 

tinélorum foliis fubfenis. H. ÍCRANTz. 
-Frantz: Garance. Ola/Sz: Rubia. Né- _ 
niet: ücrberròtbe. _ 
‚ Ez a' Ragadó-fúnek a’ neme: A&quot; hofzfzú kes 

Жену levelei a’ iza'rai кыш tsillagos formán állanak, 
mint a’ tsillagos mäjfú Ievelei; kìknek t'óveiben nö 
nek-ki az apró , fejér kerefzt forma шаговых , 
mellyek leg-fellyül a’ levelek töveìböl api-ó штаны. 
Ron 'állanaln А’ gyökere hofzfzú, vékony ‚ kivììl 
belül piros. Mezökön 'önként terem , termefztik-is 
kertekben kivált Sileiìában; hajdan а’ Hollandufok Ze 
landieíban termefztette'k. 

BELSÖ HASZNAÍ: 1) Esêsrò'l : A’ ki magos 
tól esett ‚ аЬЬап fugorodott vért el-oizlatja , és gyd 
gyitja ez gëökérröl fòtt viznek itala, vagy рога hufz &quot;granumra é-véve, mert feb gyógyittó erö-is van 
benne vinnét ez gyökeret a' Tör'ókök nevez' Ван, 
mell jegyez Baliàmot, vagy Baliämi tulajdonságot. 
2) l-Iójzám el-állásaít meg-inditja ez, ha ki azon mó 
доп él véle. 

KÖZ HASZNAI: I) A’ Pofztó tsinálok vei`zik 
hafznát , pirosra feiivén véle a’ gyapjät; Bört-is ve 
resr`e feiìenek véle: De hogy fzebb és tarroiiàbb 1é 
'gyen feilékje ‚ elöre hárońi efztendeigl a’ fóld alatt 
kell a' gybker'eket tartani. 2) А’ fzáraival és leve- 
leivel при édényekeefényesítteni és пищат 1е11ес. 
. N дм :VHa a’ inalatzoknak egwéhányfzor korpá~ 
ba атак 'ez gyökeret enni ‚ epróra vagdalváu Vazi’. , 
tehaft minden tsontak pirói'sá válik töle. 

BUZOGANYfFÜ ‚ Kákabot, Ва 
1‹а‚__ ' _Dea'le Typha live Clava pari'nïñris. _n_n-_HAL 

.AA-.4. Ь .——-__.. 
_2* 

em&lt; - 



Magyar Kert. 49 
Typha angufiifolia, foliis femicylindri 
cis Src. H. CnANTz. Frantz: Maíï'es, 

- Mache. Gla/z: Mazza, Sorda. тётей: 
шпагами ‚ затрешь“: , таггтшбеп. . 

- Tókban és álló vizekben a’ ridd között terem; a’ gyermekek jadzanak véle, fellyül ollyan mint а' 
bot , ha ütnek véle fzéllyel mégyen pehelformájába. 

BELSÖ HASZNA ninrs, ellenben a’ ki meg-efzi a’ buzogányát ш meg~fojrja. 
KÜLSÖ HASZNAI: Égíat gyógyitt , ha а’ pelhét oh hájjal öfzve kevervén, а’ teûet véle kenik, 
VKÖZ HASZNA 1) Párnakat vagy vánkosokat és Dunyhákat meg-lehet a' pelhe'vel t'olteni. 2) A’ Bodnárok az az Pinter-ek leveleivel a’ hordó fenekeit ' öfzve foglalják. 

Nóta: A’ Buzogän pelhe ha a’ fúlben mé en íìketséget okoz. y &quot; gy. ’ 
49» . . 

BÜROK: (közönséges) Közönsê» 
ges bürök , Bödök, Börög, Sip-fü, Bös 
vény. Dea/e.' Cicuta major feu vulga 
ris: Cicuta maculata foliorur'n* feŕraturis 
mucronatis, etiolis membranaëeis api-&gt; 
ce bilobis. ENR. CnAN'rz. Frantz: 
Cigue, Segue, Olaf2:.Cicuta. Német: 
Standing, щита). 

Ez ember задушен-19 nö, és ki-terjed fzé 
leiï'en. A’ fzárán veres pettegetéfek vagynak;_1eçelei 
ollyak mint а’ petrefelyerné, de ietëçzöldek ¿s nagyob 



5o. Ui i Faves és 17 iragos 
batskäk. A’ vir-¿gai fehérek , aprok, borittó módrä 
állok; magvai nz Anis maghoz hal'onlok, de fehérel 
lök. Az egéfz Ш igen büdös. Terem mindenìitt az 
u'rkok melleyt, és äxInyékos helyeken. ' « 

BELSÖ HASZNAI: Mérges fi'mek шмяк ez 
теизма; Еп ezen. Magyar Orfzrígi Bürköt virofus 

- fabbnak, az az mérgeièebbnek tal'tom, mint azt, melly 
egyébütt terem; Mindazonáltal bels'ó hal'znai A1117. 
S-röRcK ' UR, (Felséges és ‘kegyelmes KIR LYNE 
ASZSZONYUNKNAK moil'ani Udvari Elsö Orvofsa) 
bizonyitja _ egynéhány Munkaiban, mellyeket, ezen 
fü eránt k1-botsátott: Tudni-ìllik a’ mirigyes dagadá~ 
fokat (Scirrhos) az el-olzlatja , és a’ Raksiilyt el 
vefzti ez fünek siìri'm ki-fözött leve (Exrracîtum) , 
`melly kéfzittetik következendöképen: A’ zöld fúnek 
leve kì-nyomattatik Vag'y préfeltetik, ezen leve tse 
rép edényben gyenge 'tüznél fziìntelen való kavarás 
alatt , hogy meg-ne pergelödgyék, готах, mind ad 
dig, mig siii-ü pép yagy káfa formájú nem lefzfz; 
yEkkor ofztán a’ biìrok levelei ' räval öfzve gyura 
tik, hogy mint» téfzta ollyan legyen: Ebböl két 's ’ 
Ыгош bors fzem nyomót regvel ’s ellve a’ »iìnlödö em 
ber bé-véi'zen egynéhány napokig, А’ gyökerévelés 
fúvével pedig belsöke'pen élnì nem tanátsos.~ 
_* KÖZ HASZNA: На ki a’ zöld Bürök-füvel a’ 

tsizâmáját meg-keni, fekete, fényes és puha léfzen az att l. ` 

N дм : Nem kevés Authorok, minden merges 
fúveket ‚ mellyek borittó form-.íjúak (Plantae Umbel 
latae) közönséges névvel Cicnt-.íknak nevezték. A’ 
mérges Fiìvekröl és вигвама leg-bövebben ésjobban 
itt RileUs Introduëlione Generali in i Rem Herba 
riam. Anno 169m és Ткну in Commercio Norico 
Anno 1740. ' 
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BUROK (Vizi mérges) Vizi mérges 
bürök. Dealer Cicuta a uatica. Cicuta 
Virofa Umbellis o olìtifoliis, petiolis 
mar 'natis obtulis .CnAN'rz Nemet: ßalñlrfcbierltng. . 

О11уап a' levele rnint a’ petrelëlyem, de fetét 
zöld, vizekben terem , a’ fzára ~alol veres és zöld 
fzinii.V N. Györ Vármegyében еду helyen -böven 

` l . 

HASZNAI nintsenek hanem a'rtalmai,A mer-t akár 
ember, akár marha leg-kevefebbet efzik benne , ha' 
mar meg-hal töle. . _ f . 

Nóta: А' régi Görögök Athénás Vámlèában, 
a’. kit halálra iteltek evvel a' fúnek meg.ételé'vel ölték 
ineg. Ama’ паду bölts Pogányt Socan'rßs'r4 és DE# 
Mos'rnnNEsT-is ezen fú levének meg-itatásávalazon 
Városbéliek meg-ölték. ' 

. i 

‘I 

1 - 51. 

CSABA. `IRE : Csába iiröm, Chá 
ba Ire ,. Chába üröm', Dinnyefzagufú, 
Ilìen.- fzakálla -fúnek Vétek nevezni.. 
Леше: Pimpinella Sanguiforba pratenlis 

fïiiajor Bore fpicatoï C. BAU_H_1NI,~8C 
yminor hirfuta laevis Ejusdem..l `Frantz: 
Pimpinelle, Grande Sanguiforbe. 'Ola/Ez: 
Pimpinelle. Nemet: Мета, @www 
Etant, шпагат. - 

Ez Fì'mek levelei toll formara állanîgi, tsipkel' lsek; A’ fzárai &quot;s ágai verhenyegellëk; gai vegen 
' П Q ~ avil 



52 Ui Ринг: és Virage: 
Бутан forma gefztenye fzinü termés vagyon, e’ на. 
rül fok apró kék virágotskák állanak, kiknek közepé 
böl s-.irga fonalatskfík ki-növe látfzanak. Kétféle ez: 
killebb és nagyobb, az els'ó terem liives mezökön; 
A’ máiik kövér nedves fóldben. 

BELSÖ HASZNAI: отдам: meg-ällit ez ш. 
ba leveleit vizben vagy borban fózöd , ’s azon levét 
шва. 2) Has-_folyást azon módommeg-:illiß 3) Tü&quot; 
den tifzaaya és юннаты а' silly miarr olcalmazza 
a' gyökere рога, ki azt mézzel egyelitve efzi. 

KULSÖ HASZNAI: x) Sebet gyogyittanak a 
zöld öfzve tört és reí rakodtt levelek; a’ шее-124 
aztott és febbe hintett levelek pera-is azont miveli 
2) _Tsúvò's тёти és гадка: azon módon meg-gyd 
gyms. 

KÖZ HASZNAI: l) A’ nagynbb , Csába-Ire 
lövet lälyäta gyanánt~-is вши: Borban-is téfzik, melly 
fúl igenjegéiäéges ’s jó izü папа válík az. 2) A’ 
lovakban lév'ń férgeket, az ez gelefztákat az fü meg 
öli, mind a’ fzénfíjok közzé tévén azt, mind pedia 
abrakjok közzé öfzve vagdalva kevervén azt 's mind 
Italokban hányván a’ füvet,r mellyet TABERNEMON 
‘uws-is gyakran illy haíznosnak lenni maga параша 
Ш`а fzerënt bizonyit. 

Nóta : Ez F'ú pedig minémìì hathatos lebeket 
gyógyittó erejìi légyen, és miért neveztetik Ceiba 
Ire-flìnek , meg-tetl'zik e’ következendökböl: Tudni 
illik: CHÁBA Magyar régi Kiraflya Аттхы Királynak 
HoNoiuus Csáfzár Leányától fzületett kiiiebbik Fia, 
êdes Attyának halála után , midön az ö két Tellvér 
jeivel az Orfzág el-ol`ztái`a eránt meg-nem egyezhe» 
tett vólna , és a’ Magyarok-is meg-nem akarának egy 
gyezni; Nagy hadakozäs és kemény ütközet tämadf 
ván közöttök az Orlkzígban, tizen'ót ezer Magyar had! 
ember mind egyig febben efett; De ezen füvel va 
ló kötöztetés ‚ és egyéb formában való orvofoltatás 
ш mindnyájan meg-éyültenek, a’ honnét ez elm néz 



_ Magyar Kert. 53 
ve mind e’ mai napig Cs'íba-Ire'nek hivatik , a’ régi 
Magyarok pedig Cha'ba-Irének neveztik , mert Ghzíba 
Király`akkor maga татам-тез életben , a' fent ne- 
vezett Magyar fereggel. 

’ Í 520 - _. l . 
csALLAN. (едет) Egea; csai 

lán, Nagy-Csallan, Ch allán (а’ régi 
Magyarok fzava fzerént. Dea'k: Urti~ 
са urens; Urtica dioica, foliis ycordatis, 
raCemiS geminis. H. CRANTz. Fraai/Z: 
Ortle. Ola/Ez: Ortica. Német: Щебет, 
ёёсеппебеш. r 

Csallánt nem fzükség magyaráznom ‚ mert à’ 
gyermekek-is esmérik. и ' 

BELSÖ HASZNAI: i) Favëayt a’ vesékböx 
ki-tifztitja a’ Fort `-Vize e’ fúnek. a) Идёт/Юры meg- 
állat , а' ki-préfelt és bé-vett leve. 

KÜLSÖ HASZNAI: Szél-ütött embereknek ta - 
jaikat hafznos a’ zöld csallaínnál verni, mert `érz 
kenységet és eröt okozazokban. ‘ 

53° ' 

CSALLAN: (apró) Apró-csallán. 
Dea'k: Urtica minor feu crifpa. Urti 
са pumila foliis ovatis racemis biparti 
tis H. CRANTz. Frantz:0rtie petite. 
Német: RIetnbrenneäel. 

HASZNAI azonok mint az 'eist-Slick. 
KÖZ HASZNAI; A&quot;’tejes faáékakat ha meg 

dörgölik bel'ól ezen zöld fxivel, fok feli lei'z а’ réjnek 
tôle, 

П А &lt;А . 



54. 1 Uj Fave: és I/ira'gos` 
y - _». r . 54.~ I l - u ' 

’ ' „CSAL'LAN' (ша) Arva-csallán, 
Holt-çsallán , Szelid-csallán, ` Matskapa 
réj. Dea'k; Urticav тонна feu iners, 
Galeopûs ; i Lamìum ; purpureum` fœti 
dum folio .fubrotundo;‘ live Galeopfls 
Diosçoiums, Galeoplìs maxima Рацио— 
nica. Cum-1&quot; П...р. 36. Lamìuml purpu 
reum foliis, cordatisï obtulìs petiolatis 
Н. CnaNTz 8cr alterum Verum: La 
кий-рт а1Ьиш foliis cordatis acuminatls 
.petiolatis verticillis vvigintifloris Ejus 
dem. Frantz: 'Ortie puante, Ortie ne 
piquant ~point. ‚от/2: Ottica mortua. ' 
Német; заме гнева ,~ заимеем. 

Ollyanok a'vlevelei mint az égetö tsallané, de 
gömbölyegek , nagyok ’s nem égezök; А' virägai 
mint a’ Csallané, vagy inkzlbb mint a’ fekete pel'zer 
сие vir-.ígai ‚ de fehérek , vereïlek-is, többnyire pedig 
fehérek; Találtatik fovények mellett ’s tserék közt-is. . 

BELSO HASZNAIÍ _1) Fehér Яду?! az Aiz fzony Emberböl ki-til'ztitja , kivált a’ feh r virígú ‚ 
mind a’ ¿live mind a’ virága, élvén azzal 'Thea gya~ 
nant. 2) Gelvvákat -liafonlóképen el-vefzti ez fü, 
azon modón vélé való élés által. _3) Vizellete-t, melly 
meg-rekedtt, meg-inditja a’ róla -való ital. 

Nóta: Ez ñivet a’ PLINIUs Lamiumának lenni 
állitiák néméllyek, de más az, mint közelebb, ez alatt 
meg-irott Csall'ín neme alatt meg-rŕlagyara'ztam,l Az 
Lírva-csallánt» az az Galeoplilì pedig nevezi CLvslus 
Т amium folio urticae: Máfok az erdei méh-ñivetìne 

‘797.1 
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vezik Plinius Lamiumnak , de ez fem^~az, тег: vald 
ságos méh-fú-vek xnemeihez tartozik ez , mind ide 
fala'bb a’ méh~fiivek lorjaiban-is helyheztettem. _ 

55° ' 

csALLAN. (.jórzagu) 161221511 
csallán,v Erdei-csallán. Dea'k; Lamium 
niontanum , Lamium Plinìi _, Lamiuni 
Pannonicum foliis melilI'Ãœ сшц La 
mium montanum melill'œ folio ВАНН!— 
N11 p. 231. Mellitis LINNJEI'.' Spec. 
Plantar. pag. 832. Nemeí: îßalbneßel; 
äBanöenfraut. l . 

Ez Fiì'réfni magaûänèis terem . fzára négy» fzvzi-&gt; 
'geletü , levelei hafonlok az kerti méhflühöz, de letét 
zöldek ` kedves illatuak: А’ virägjai a’ l{fz-.frakon 
kel-él( ŕorban állanak, kelztyiì formájúak, teil fzin'úek. 
‘Völgyeslerdökben vék'ony fák' alattI árnyékòs helye 
ken terem; A’ mint magamis böven fzedtem ez a’ 
fúvet , ,Anno 1761-dik Efz»tendöbe_11,„midön volnék 
Names Vefzprérn Va'rmegyében, N. Kenellëy Péter Ur 

. 'Kilngös nevü jófza'gában ’s erdejëben, a’ holott liatal 
&gt;fak alatt lejtös és ärnyékos helyeken fok terem. Ez 
‘tehzit az igaz Plinijnâ fiìve. Mindazonältal némelly 
Tudol'ok más ñìvet-is neveznek Plinius Lamiumnak, 

_melly a’ Galeoplis matulatay J. Видим,“ vagy &quot;La. 
„111311111 mortuum Cown/ima. Lamium alba linear no 

‚катит. Ezen Csallán nemet HOFFMAN 'Gäfpa'ra'Lép 
gnek meg-keményedéfe ellen kiváltképen javalja. _. 

BELSÖ HASZNAI: Föve'ny ellen kiváltképen 
--való ’virtulïà -vagyotl az erdei свищи, mind ргае. 
'fervativè mind curative ‚ akár théa gyanánt ufuálga'a' 
»fmlödö einher., akär ki-préselt levét iddogalja. 

.~_ 

П l A715 



56 Uj Fave: és Vira'gos 
‚ Nóta .' Ezen fúviinket Fuscnxus és TnAGUeMe 

`liiibphyllumnak , az az méh~ñi nemének nevezték , de 
minden ok vnélkul , inert ugynn-is- ezen Plinius Шнек, 
fe meh-fü vàg tzitrom-fu fzaga nem vagyon; a’ mé hek-is nem jrlïják, ’s nem-is gyönyörködnek ebben 
mint az mêh-fúvekben: Helyefsebben. azért a’ La 
miumok vagy Csall-ánok nemeihez fzenkeztetthetìk; 
annyival-is inkább, mivel ezen füviinknek-is, mintA ç’ 
Csalla'noknak ajakas virágai vagynak. Az méh-fúvek 
pedig mind kerefzt virágnak. „ 

56 

, CSALLAN (fekete) Fekete-csal 
lán, Varju-mogyoró.' Dea'k: ScrophulaF 
ria; 'Scrophularia nodofa foliis- cordatìs 
trinervatis caule acutangulo. HENK. 
CRANTz. Frantz: Scrofulaire. Ola/z.' 
Scrophularia. Német: ъгаиптш‘д (такт: 
lein) баитщ. 8eigtñar5enfraut., Raw 
benlraut. 

Ollyan a’ levele mint a’ Csalláné , de hofzfzabb 
és fetét zöld, ’s biidös fzagu&quot;, mint- a’ Bak, vii-éga \ 
api-ó , verhenyeges; Gyökere apró „давшим mint 
a’ borsó fzemek rakva. Terem házi kertekben és vi 
zek mellett. 

BELSÖ HASZNAI: 1) Belsò’ febeket gyógyitt 
ez fil, iveln azt théí gyanzínt. 2) Gugákat Ember 
teiìén el-vefzri a’ gyökere , inert oleató ereje va 
gyon , akár boi-ban fözze, akár vizben ’s ingy igya 
valakî. Y l 

Nóta: Purga'ló ferma nêviî Ieveleknek nehéz fza 
git el-vefzik ezen levelek `fözetettyén azokkal, a) A.’ 
fertéfelmek febeit _ez Ш tiiztitja, ha zölden гей rak 
ják, és az azokban lévö nyüveket ki-vefzti azon mó 
don гей rakatattván. 
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57* ' 

CSASZAR-KORONAIA VI 
RAG ; Korona-virág. Dea'k: Corona 
Imperialis Dobonßm pempt. 202. Peti 
lium foliis caulinis H. CRANTz. Frantz: 

I(säouronne Imperiale. Német: Ватке: YOU. ‘ Ч - ` 

Ez mint ogy Korona forman álló a’ Liliomok kö 
пёс: leg-rendeíîëbb kerri virág a’ fzemrc, de a’ fzag 
lásra , az ö büdöiségére nézve leg-mtabb azok kö~ 
Zött. 

aKÜ'LSÖ HASZNAI: l) Az тёте} 'fel-háboro 
дам, melly el-:íjnlásban, gégének fojtogatáfaiban ’s a' 
t. álì, a’ Belga Afzfzonyok ez Ш gyökerének fzagolä. 
sával hamar le-tsendefìttik. a) Kemény шимми: 
oleat ezen gyökér. Belsöké en femmi módon nem 
kell véle élni , mert igen m rges fü ez. 

58. 

CZAMOLY-FU :i Sas-Fri, Harang 
vîrág , Kefelö-fú, Gelefzta-ñi. Deak: 
.Aquilegia hortenüs íìmpleX. BAUHINI. 
pin. 14.4. Frantz: _Ancholie Colombi 

‚ ne. шт: ящер, шт. f 
- « Félember magaßágra-is nö a’ ветки, viraga 

вы; és piros ‚ egyveles fzinìì, le-felé loggé, har-ang. 
{ох-тат; 1еуе1ей ollyak mint a’ nagyobbik fetskefiìé ; 
A’ magvai fzinekre és nagysägokra nézve a’ Balhak. 
-hoz, hafonlittanak. Az Ш erd'ókben és mezökben-is 
taláîtatik. &quot; 

BELSÖ HASZNAI: 1)=~..Himlò°zò' Gyermekeknek 
v’hafzst a’_magokat Papa-fu vízében törve és mea 

Гады, 



'58 Uj. F lives 'l e': Wragos 
fz'úrve bé-adni , két Lat vizben fél vagy q'uintlit , az 
az egv nehéz éket meg~törvén. 2) Меч-тиши vi 
z'elîetet ezen magok meg-inditják, rágván azokat, 
vagy .meg~törvén til`zta kút vizben, A’ leveleknek 
ezen hafznai. 

KÜLsö HASZNAI 51') Tomi belm- damal 
sa't a’ virágai és a’ magok el-oleatják , kiviilröl fel-» 
kötvén azokat. 2) тутошним: а’ virág vize 
пища. ~ ‘ 

. « . 59- ‘ . 
_ CSENGO-FU (kis) Kis-csengö-ŕ'ú. 

Csengö virág, Likas levelii-l'ú. Dea'k; 
' Hipericum minus .feu vulgare C. .BAU 
ншх, Herba perforata. Hypericum 
`perforatum lioribus` trigynis, caule ап= 
с1р1с1, foliis obtulìs, pellucido punöla 
tis H.Í CRANTz. Frantz: Millepertuis. ` 
Ola/z: Hyperico perforata. Németŕ 
Gunst Sobanneßlraut, Sobanuetlraut. 

Közel ember magalkägra fel-nö a’ í'za'ra; -Ennek 
oldalain ke'tfelìil apró fzárak fzármaznak ‚ kiken egy 
néhfíny foiban két két lima levél egymás ellenébe :ill ‚ 
mellyek ollyanok ’s akkorák mint a’ sárkerép levelei, 
tsak hogy fzéleik 'nem tsipkéíïëk: Ezen levelek tö 
vetskeìbe ismét egy ’s két aprobb leveletskék látfza 
пак. A’ leveles fza'rak végeiben vagy Vteteiben vagy 
nak öt leveliì sárga virágok, mellyek dörs'óltettve'n 
fzurkot illatoznak , ’s veres nedvefséget magokból 
‘borsáttanak Mind virágôk -mind levelek pedig mint 
ha tilvel által штык vólna ‚ olly apró _lyukatskák 

l 

kal te!lyefek. _ 
BELSÖ HASZNAI: i) ral/.ben lab' .all ki 

til'ztitja a’ magva, ha gyakran egy drakmakvagy . _ . . 5t; 
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kötting nyomó belöle meg-evödik. в)‘ Ратуши 
ezen módon meg-öriztetik ember. 3) Belen' febelet 
meg-gyógyit ezen. fù és vira'g ha Юг: vxzét il'zfzak. 
4) I/e'rfolyájoknt тег-151121511 ezen uton ’s módon. 

) оперы/ш: Emberben ezen módon meg-öli. 6) 
ehe'z штаммами, mellyek a’ hasban lévö ereknek 

rekedéséböl,- gyengeségéböl, ’s e'rzékenységéböl бас. 
fzärmaznak , meg-fziìnteti ez fú és viräga, ha fött 
vizet az &gt;olly ember ileiza. 

KÜLSÖ HASZNAI: Ége'srò'l já, ha ап'а az 
öfzve tör'ótt magokat és leveleket rakják. 

KÖZ HASZNAI: A’ lovakban lévö férgeket meg 
’óli ez zbld-ñì leve , torkokban t'oltvén ezt, vagy a' 
fzéna ’s abrak között etefsék-meg e’ Шуе: а’ lovak 
kal, azonképen hafználni fog. . ‘ 

Nóta :_Nem meltó hogy emlités, hanem hogy 
intésképen щам, minémü fok babonaságot vifzen 
véghez a’ tudatlan köz-nép ez fúvel. _ 

60. . 

. CSENGO-FU (паду) Пиву-свет 
gö-fú , Szent Нрав-Шуе, Vér-fú, Vér~ 
állató-fü. Dea/t: Hypericum majus. 
Afcyron , Androfœmon minus , Hypel 
ricum _Afcyron floribus pentagynis, 
caule tetragono ,. herbaceo , ereé`to iim-- 
Èlici, foliis levibus integerrimìs Hmm. вычти. 1i`rant:z::` Jaunette. Német: 
@una Sobanneßjßtaut, (groß) ' 

Ollyan formäjú ez mint az elsö, ki-vévén ezt ,I ' 
hogí fokkal _nagyobbak és fzëleffebbek leveleì, ’sv azo és a’ virágok nem _lyukall'ak Terem wzenyös 
helyeken és patakok пенек. 

‘t ` . имя. 



6o _ 'U j Funes ér Vira'g'os' 
HASZNÁI: Azonok mint az Elsönek Loke 

110: Doktor tanńbizonysa'ga fzerént. ' 
Nóta: А&quot; cserékben vagy Bokrok között har- ` 

madik csengö-iii.- is találratik , щепу Véres-fünek 
neveztetik , ezt nevezi Heim. CRAM-z Un ; Hyperi 
Сит Androfae'mum iioribusA trigynis, pericarpiis bac 
catis , caule fruticofo anciniti. Levelei hafonlok a' 
nagy-csengö-fú leveleihez ; vira'gai pedig а' kiiiëbb 
csengö-fú virágjaihoz. Hai'znai azonok mint az Elsö 
allait` meg-imm. _ ‚ _‚ 

6r. 

csER-LEVELÜ-FU =» (ns) Kis 
cser-levelu-ñì, Szénakék, Kis i'arlo's-ñi , 
Gamandor-lii , Fodorka. Deak: Cha 
mœdris vulgaris , Teucrium Linnœl , 
Querculus minor, Triifago, Serratula», 
Chamœdris minor repens BAUHINI 
pin. 248. Teucrium Chamœdris 011101 
narum, folils cuneiform1-ovat1s , inci 
iis crenatis petiolatis,_ñor1bns fubver-` 

‚ ticillatis terms petiolatis RIVINI T.Io. а 
Ezl шнек levelei ollyak mint a’ Cserfa levelei, 

de aprobbak , fénylök, kevéfsé illatozok; A’.virága 
kefztyü forma verefellö. Némeilynek alsó ajaka öt 
réfzre ofztva vagyon, mellyeknek középsöje нами 
módra bé-felé hajlik. Terem mezökòn, réteken; 
De a’ fzántó `Póldeken termö más ‚ inert az fel-áll mint 
a’ Bots-iii, e’ pedig fold i'zint el-terjed: A’ Debra. 
.gzeni паду erdöben b'óven termettnek talältam ‚ melly~ 
nek levelei fënyeiiek vóltak. 

BELsÖ HASZNAI: 1) штамп n nagaan 
“гагат Leányzok, kxknek egéfz пенек. geti'zett, és 

 

kik 



Magyar líert. .A » 61 
kik kevés mozduläsra-is el-fáradnak ’s -ñxlladoznakg 
Fözzék-meg e’ zöld fúver fele vizben, fele réfz borban 
‘s igyanak ebböl éhomra és ufonna tájban egy iiveg po.` 
hárra Valót, és meg-épülnek. 2) Kofzva'nyes Ember 

Vnek-is hafznos ez ñiröl fött vizet minden napon me 
legen meg-inni. ) Vizi betegséget gyógyitt az ki 
nyomott zöld-ñì eve. 

62. 

CSER-LEVELU-FU : (közép) 
Közép cser-levelü-fü, Nagy farlos-ŕ'ú , 
Kerti -fodorka. Вей/е: Teucrìum ere 
били, Chamœdris ereéta. Teucrium 
lucidum foliis ovatis acute incifo Гег— 
ratis glabris , ñoribus axillarìbus gemi 
nis, caule ereéto. H. CRAN'rz. Német: 
@roter ßatbengel. - 

HASZNAI: Ezé-is azonok mint az Elsb'jé. 

Nóta: Az igaz cser-levelil-fîì (Chamœdris vera) 
köfziklás és köves hegyek oldalain terexn; a' levelei 
igen fényefíëk; A’ Ш rnint magam-is láttam alatso 
notska: A’ Vírágai kefzt ’i formák , verefellök, pá 
roüàn egymsís mellett allo . Ez az igaz kamedris te 
hát kiìlönöilën az Afzfzonyi nemnek hafznäl , mei-t 
kiváltképen a’ méhet tifztittv-.ín , fok nyavalyáktól ö 
tet meg-örzi, és az anya «méh miárt betegeskedö 
Aùfzonyokat meg-gyógyl'tja. Ennek okáért mint be 
tsülhetetlen fìivet javallom ezt az igaz Kamandort.; 

63.- 
_ csaaéLEVELÜ-FÜ. {nagyobb} 

Na obb cser-levelü-ñi , Nagyobb far 
los- ú , Bibinella. Dea'k: Teueriurn maf 

_IUS 



62 щ ravesI es l/l'ragos 

jus ' спешат ггипсога R.. п. теи 
crium majus Pannonicum latifolium. C. 

01.11511. .Nemen @rväer Giumanber. 
Ez nagy Kamandort x771~dik` El'ztendöben a’ De 

bretzeni nagyErdöben az ö vii-ágzásában találtam 
vagyon ma's-is , mellynek levelei keskennyek. w. 

HASZNAI : Fäjos tag'ú embereknek ezen fúböl 
ferdöt kélzitteni ůoktanak. , 

‘ 64. l il* i 
CZÈKLA. Dea'k: Beta, Beta Vull _ 

garis caule ereëto Ними. CRANTz. 
Frantz: Bette ou Reparée. ÄOla/z: 
Biélao Biétola. 'Ne'neelk&gt; тащат; „ 

BELsö HASZNAI: I) Haat шт: a’ ezen-.1. 
nak meg-étele. 2) Helftikás Emberelmek-is hafznál',l 
mert hivesítö terme'fzete vagyon. ` ' 

HASZNAI: Holyag 121113155 után ezt 
kell aï-teflre rakni , és meg-enyhitti a’ vfzíjdalmat , &quot;s 
a’ febet meg-gyógyitja. ~ 

. 65. 

kék&quot;clillag virág. Вей/г: Айех‘асйспз; 
Allerion, Bubonium, Inquinalis. _Alte 
ratticus coeruleus vulgaris. BAUHINI, 
FuscHn ëc'CLUsrr. ‘&quot;Frantz.' Eíìoile 
herbe , Petitl afpergoutte, Petit mu 
guet. Olafz: Aller attico.&gt; - Német: 
êternfraut, Gwartenbíume. ' 

А' virágìai kékek, kerekdeden állanak. a* «kö'zœ 
Qekbe egy fzép sárga gomb vagyon. Terem 12111210 ‘ ' ' on 

5 _ 

свыше-Ей: ,Bêta - thefjékf, . 

   

ыфым 
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kon ésrêteken; levelei egyìknek дает, máfìknak 
keskennyek, ravatolïak , N. Györ июню]: llmdu 
Bm , fzabad hegyen lévö Parlagombnmis böven terem, 

_ KÜLso HAszNAi {waan-a a man gyd 
gyitt az öl'zve tört gyökere. 2) отдадим}! azonv 
forman oleat, haa’ tort gyökeré rérí гамак. 

Nòta: A’ meg-mart tagot’ nem kell mindjflrst 
bé-gyógyíttattni, hanem elöfzör köpöllyely a’-mérget 
belöleiifùivami fzükség, hogy az ember êlete meg 
tarŕaůék. 

. 66. . » 
.. юным; VIRAG ., Dak: Ly- . 
chnis coronaria altera rubra. Ьовььп. 
1соп. 33 . Frantz: Oeillets , Palle lleurs , gallerofes. Ola/'2:- Lychnide. 
Nemen ^ тагяепгшетп ‚ Sllîarienrofen. 

Két egymzís e'llenébe älló hofzfzas {вы-63 levelei 
vagynak ; тёща: ńgy állanak kerekded forban, mint 
a’ {zeg-fil, fok féle fzinüek, pirellak, fehérek ’s a’ t. 
kertekben termefztik. ’ - 

_ « С 
fr KÜLSÖ HASZNAI; I) Sebeliet g'yóg'yz'tt a’ 1e 
vele ha reäjok гамак. 2) Адутеш tifztitt найден 
tés anni a’ давишь fe1~l`zivotr leve. 

‘ ‚ь _ 67. ~ 
„ csIKoRGo - FU. пппушю - ai. 

Пете: Gratiola ,- Gratiola olìicinalis llo 
ribus pedunculatis., foliìs lanceolatis' 
ferratis. H. anAN'rz. Frantz.' Gratio 

_.le. Ola/z: Stanca `cavello. Nemet: 
шить, ' - 



64.` Щ Гане: er Virage: 
Ez i'ú két ’s három arafzni magoilàn nö. A&quot; 

fzá'ra négy fzegeletiì; kefer-ii levelei néminémiiképen 
az Isóp leveleihez hafonlok, de fzéleiiebbek gyengeb-` 
bek és végeiken ravatoil'ak, egymaís ellenében állanak 
ketteilën; Ezek között а’ teli izinü és töltsér forma 
virágok laftfzanak. G ökei'e áll fok fejér vékony forma 
fonalakból. Teremm fzokott ez fü vizenyös lapályos 
helyeken: Én böven találtam N. Györ Várofsänál 121 
getben, a' Sidó temet'ó felé lévö legellö réteken; Es' 

_ itt Debretzennél а’ téglás 1 ketten túl való vizenyös 
rétek mellett. f ` ’ 

BELSÖ HASZNAI: x) ‚ I/'ízi betegséget gvó 
gyitt e’ fil, a’ ki leveleit borban Fózi, és ebböl а’ 
borból regyelenként egy iinsaíray valót meg ifzik: Egy 
melkely borban pedig elég egy vagy két drakma; 
Száraz levelei рой: pedig ezen yégre 15. vagy 3o. 
granumra meg-eheti mindennap. 2) Gelefztaíkat kilüz 

- ezen módon ki él véle. 

. HASZNAI: 1) Ã ki: gyermekeknek 
fejeirhvz'zi/rurságát , ,niellytöl ollyan a’ fejek mint eg&gt; 
tök dinnye, melly miatt helytelenül váltott gyermekekn 
tartattnak (mint ez egy Magyar munkämban, iiiellyetv 
a’ kis gyermekek nyavalyáirólirtam ’s nyomtatattam, 
bövebben meg-magyaráztam) gen reí rakott zöld fú 
levelei el-oleatja'k. 2) Sebet мрет ha róla fött 
borral azt mofsák ’s leveleit гей rakj . 

Nóta: i) Nem jó az illyen fü között legeltetni 
n’ lovakat , тег: minden tápláló nedvefségek ez fú 
étele ältal belölök ki-hajtattván, el-hitványodnak. 2) 
Е’ Füv'el ne minden orvofolja magát, mert` gyenge 
terméfzeteknek vei'zedelmes lenni fzokott , tsak erös 
terméfzetü paral'zt embereknek való. Itt Debretzem 
ben a’ köz emberek, kik ez flivet csikorgó fúnek 
hivják, némellyek negyed ’s harmad napi hideglelésben, 
Vfél marokra valót-is leveleiböl borban meg~föznek ’s 
azt ifzfzíkmeg, melly fellyìil ’s alól annyira k1-pur 
ga'lja вне; ‚ hogy azon rofz vendégektöl egéleen 
..—.._.н_‚1...‚ь . По ën- 6“ атм: inrem meer` hozv 

_-___.._ -—  
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:zon napon-‘bé-ne vegyék, melly' a’ наведение]: nap 
ja: A&quot; be~vétele ниц pedig azon nap lavanyot ne 
egyenek. ` / ' 

` 68. 

CZILLAR - Farkas fzölö, 
Négy тет-ш , Csillag-fü , Paris-1li. 
Dea/e: Paris herba. Paris quadrifola H. 
.CRANTL Frantz: Railìn de Renard, 
Etrangle &quot; Loup. Ola/z: Herba Iaris. 
„Штаб: @lnßeee , шишек. - 

Ez Füvetske sürìl, ámyékos, nedves Erdökben ta 
lältatìk, egy тайга .fel-nö', tetejében né»t , fagyal. fa leveleihez hafonlitró_„ és tsillag' forman 316 leveleì 
vag nak ‚ ezeknek felette ismét aprobb négy leve 
lets ék állanak , mellyeknek këzepében egy lis fzölö 
{зет nagyságú gyümölts vagy bogyó vagyon, mclly 
gömbölyü és feketellö. Ezen Нате: Выл-нм: pin. 
167. Ebfzölö nemeibez fzámlälja ‚ és nevezi Így: So» 
lanum quadrifolum bacciferum. TABERNJEMCMANL: 
pedig Farkas répa 'nenteihez tél'zí, és nevezi így :‘ 
Aconitum Salutifernm: Mivel ledig a’ nevezett {щек 
mérgellëk, aze'rt a’ mi.C2illar-ñivünket~is némellyek 
ollyannak tartják; de Ma'r'rmorvs ezt _az ö könyvé 
ben tagadja , és belsö jó Hafznait maga ßját Ехре 
rientiájával bizonyitja, E'r'rMüLLEn lÍolttor , bajdanr - 
Liplìában egyfzer ’s mind Profeilbr , pediglen fok 
halznait elöl fzámlálta. ' 

KÜLSÖ HASZNAI: т‘ Pejlí erGazálr ellen a’ 
fúvek között nints iobb ennél ‚\ mi or a’ zöld leveleit 
öl'zve zuzzák, a’- kéményhez гагат korommal öfzve 
keverik és pép formaban ré-.íjok rakják, mert meg 
érlelvén azokat , ki-fakadäsraás bozza. e) Szfmérem 
зерне/е vheves dagadássít meg-fzüntetì a’ гей rakott 
zìjld-fü. 3) душку: el-vefzti„ha _zölden olom mo 



k66 Щ Faves és I/&quot;tra'go: 
veres fzemelret meg-gyógyi'tja ez fünek -kiff'atsartv le- ' 
ve ,l mellyeket gyenge ruhákban réájok kötni kell. 

69. ‚ 

CZIM AZ - FU : Palatzkféreg - fui. 
Dea'k: Xyris, Spatula foetida: Iris` foe 
tidillima corollis imberbibus , petalis 

« interioribus patentillìmis, caule unian 
gulato, folìis enlìformibus H. CRANTz. 
Frantz: Glayeul puant ou fauvage. 
Néant: ñBanblauäEraut. 

Ez ñìnek levelei hofzízak, ’s ollyak mint- egy 
kétélü tör., meg-dörsöltettvén olly bildöfek mint a' 
büdös féreg,mellyet a’ Magyarok Czimäznak-is nevez 
nek &gt;; virága karmafm fzinü; gyümöltse akkora. mint 
egy borsó í`zem és piros. Terem rétes helyen, Erdön 
és mezön-is. . . ~ 

BELSÖ HASZNAI: I) Mírigyelfet ¿s омут 
е1-оГ21аг а’ gyökere рога etzettel be-Vétettve. 2V 
Dagadtt Lépet-is meg-puhítja ez por, ki gyakran 
fél drakmát l'zarvas nyelviì fin-öl fótt vizben bé-vé 
Гиен. 3) Falladásról: Jó ezen por fejér» Ifoprólfótt 
vizbe bé-véve. ‘ 

KÜLSÖ HASZNAI: Унт: sömù'rt‘,és fakadá- ‚ 
fokat gyógyitthatja, valaki ez fú ki-fatsar lévevel 
azokat mofogatja. _ ‚ 

KÖZ HASZNAI: lFözd~meg ez fúvet vizben, 
mellyel azon forron öntözd-meg az _ gynak az az 
nyol'zolyának fzegeleteit, és el-vefzti a’ Czimázokat; C 

‚ . 7o. 

« czIM-NYELVÜ-FÜ, Erösífrö 
fü , Szeretetre~hajtó-fü. . beak: Cala', 
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nance. Catananche `chondrilla cyanoi~ 
des luteo choronopi folio. H. CRANTZ. 
Német: Sterfblum, êtrelcbŕraut. 

KÖZ HASZNA: Némelly Alzfzonyok,-ezen 
zöld filvet, vagy a' fzárazat, timsós vizben meg 
f'ózik , es a'gyakat véle sárgára fellik: de fok babo 
nasägot-is vifznek Véghez véle. 

N óta : Ezen ñìvel mint emlittém, а' 'büvös Ы 
vos hitetlen lelkü embërek fok &gt;babonasägot vifznek 
véghez a’ Hazafak körül.) Ezen okból nem akarom 
ezt itt le-felleni, vagy ki- magyarázni. Lorucxanusy 
Doktor ngyan az ö ñives kön _vében pag'. 156. meg 
magyarázta és liguráját-ís . _ 

71. 

«CZIROK : Csilköles , ' Czirköles. 
Dea'k: Sorgum, Milium Indicum , Mia 
lium arundinaceum femine fubrotundo 
nigricante C. BAUHINI. in. 26. Frantz: 
Millet d’ Inde , Ble’ arbu, Surchi' 
Olafz: Sorgo. Nérnet: Svrgfaamm, 311 

‚ btantfwer aber Женат тиф. ' 
Mint a’ näd olly magolïân nö ez , ës olly ke 

mény a’ fza'ra. A' feje fok fzegeletes magokat terem, 
mellyek kevél'sé nagyobbak mint a’ köles. Ez Planta 
leg-elsöben Indiaból Olafz Orfzägban vitet'tetett , а' 
honnét egéfz Europzíban el-terjedett. N. Györ`Vä1‘me- 

¿gyében magam-is ‘termefzetettem 
BELSÖ HASZNAI: 1) F ejer fulyását Afzfzony 

embernek meg-'fzünteti ‚ ha meg-tört magvait fözi, 
és azoknak levét ifzfza. 2') I/e'fhaß meg-a'llat а’ 
magva, ha аз: böv lza'mmal meg-_törve tojaís fejérivel 
тез-Ша. i ^ . .. 

Е 3 — KGZ 



03 щ мае: е: l/zragos à 
KÖZV HASZNÀI : i) Ezen magokat тег-ба 

lxnltnttvrln az az óröltettvén lifzt léfzen belölök.I de 
e’ lifztböl tötedékeny kenyér так, lehetne emendalrii 
vagy jobbitani árpa liŕztnek hozzfí замши. 2) А&quot; - 
замнем: és galambokat ¿ezen magokkal hizlaltattni ‘ е et. - - 

` _ 72. ' 

CZYPRUS-FU (kerti) Kei-ti czy 
prus-i'ú. _ Вей/е: Cupreili herba , Cha 

,maecyparill'us , Abrotanum _ foemina. 
Santolina chamœcyparill'us , pedunculis 
unifloris foliis quadriiärie dentatis H. 
.CRANTL Frantz: Cypres petit. Cy 
pres de Jardin , Garderobe. Német: 
69pm, штатив, (этом 

Ezt böven termefztikììa’ Debretzeni hízi kei-_ 
«пьем; fzürke fzimi alatson, fitska forma ió 12231 
gu-fu. A' сесе]ёп`1ю1'2Гий fzärakon apré fzék-fú viní 
gokhoz hal'onló virzigjai vagvnak, kik'erös i'zagunk. 
Kétféle ez fd, egyik jó af так rofz fzagu. A’ mezei 
Cyprus pedig, Kalintza-fü neve alatt megßiratott. 

BELSÖ HASZNAI: r) Sárgasa'gról fózd-meg, 
e’ ñivet és igyad vizét egynáhány napokig. з) Ge 
деды/ш: meg-öl emberbgn , ki он“ rejet ifzik, щепу 
ben ez ñìvet magostól тез-Ёж . 3) Hnldj'za'mat - .meg-indire borban meg-fózetet , ’s ezt a’ bott meg. 
îvfín. 4) Dühò's ‚Ша: manija _által következö ve 
fz'edelemt'o'l nieg-öriztetikI ki ez fúvet fok ideig efzi 
’s vizet пива. 5) Feje'r folyäsrit Alzi'zonynak ‘meg 
лица, ha tiz' 's hul'z napokig ez fúvet efzi ат: zöl 
den ali-5r porúl. ~ . 

KÜLSÖ HASZNAI: метет; генеаёгезс 's en. 
шиши meg-fziinreri ez fü, az щёки köttettvén az 
чаду élvén afbel'óle kéfzült готам. KÖZ 
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KÖZ HASZNAI :f A’ moly ’s egyébb féreg 
bántja a’ тыка, а' mellyek közzé e’ Ш ra» 

a n .l ' ` ‘ _ 

' 73' ‚ . ' . 

CSOMBOR: Putnok-,Fú , Köl'z’ 
vény-menta. Chyombor (а’ régi Ma’. 

'arok ki- mondáfa fzerént.) Dea'kf 
ulegium , Glecho: Menta pulegium 

Horibus Verticillatis , foliis ovatis ob 
_tulìs fubcrenatìs, Ieaulìbus fubteretibus: 
repentibus, itaminìbus corolla longiori 
bus.y Frantz: Pulege, Pouliot. _Ola/z: 

/Pulegitn Német: ‘Delen - 
Ezt a’ fúvet falulì parafzt Afzfzonyokìis esmérik; 

a' mentähoz hal'onló , tsak hogy fokkal killëbbek a’ 
levelei,ige'n jó fzaguak; арх-6 tellfzinü virágjai a’ 12:1 
rai körül tsuportofsan állanak. Terem ‘vizes réteken, 
és kertek ärkaiban-is. « 

BELSÖ HASZNAI: t)Y A’ {тег-гейши hó 
даты kiváltképen ditséretes ez Ш , mert ezt meg 
inditja ‚ valaki belöle egy latot véfzen, 's ап‘а egy 
mefzely forró Vizet ат, és regvel ’s ellve egynéhány 
nap ezt meg-ìfzfza; а’ belöle kél'ziìlt fórdö-is erriil 
'hafznůatoa я) Rekett [ёж/юг Emberböl ki- hajtja 
ezen módon. ) Fnlladástól meg~í`zabaditt, ez fünek fött vize, kevgs fzin .mézzel öfzve egyeletive. 

'14» 

д . CSORMOLYA : Fekete buza_, 
Rokafark-ñi. ._ Вей/е: Melampyrum , Тп— 
«tìcum vaccinum I. BAUHINI Alopecu 

« . E 4 rus 



70 Uj Fave: és Viragos' 
rus THEoPHRAsTI 82: PLINII, Me 
lampyrum -arvenfe fpicis conicis laxis, _ 
braéteis dentato fetaceìs. H. CRANTz. 
Frantz: Ble’ noir, Ble’ vache ou de 
boeuf. Rouge herbe. Ne'met:` темен: ` 

‚ Ymeinen', äßaçlitelmelßen, матами. ' 
' A' Buzak között terem, fzint úgy fejc'van nékie, 

ESR; piro; A’ magva a’ buzríhoz fokat`l ha 
KÜLsö HASZNAI: видимым a kenny-le. 

gelet a’ Csormolya lilïzti lágyitja és ol'zlatja. 
KÖZ HASZNA:` Ez fúvet a’ Tehenek és Ökr'ók 

fzeretik enni. ' 

Nóta .' 1 E’ Magoknak lil`zti a’ kenyeret meg 
feketitti , és а ki illyen kenyeret ef'zik , annak fejét 
meg-nehezitti; MAT-raloLus mindazoníltal azt allitja, 
hogy ez magoklifzti nem ártalmas a’ kenyérben. .K3 

‚ . 75. ‚ . 

CSOMOR'IKA': Vizi` méreg, Far- ` 
kas nevetdfü, Méhek nevetéfe. Dea'k: 
Apium rifus-, Ranunculus fceleratus, 
foliis inferioribus palmatis, fummìs di 
gitatis, fruétibus oblongis H. Смута. 
Frantz: Grenouillette a uatique , ou 
Grenoillette d&quot; Еац. e'met: îßall'th 
banenfuß ‚ может 
. Ez Boglár vira'gnak a’ neme; a’ Ievelei pette 

felyemhez hafonlok , néha fehér petegetélèkkel rakvík, 
erös etetö izüek; a' virígai так. Terem álló vi 
zekben , vizes árkokban ‚ motsaírokban. ВЕЬ 
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BELsö HAszNAlRÓL Nm Шток, шт a' 

ki meg-éfzi ez ñìvet , azt nem fokára meg-öli; eïsö 
ben tsndálatos Nervufok штатива: ‚ húzását okoz. 

fza_'az emberben ‚ úgy hogy még az äbra'zatja inait-is 
fzéllyel huzza, mint mikor a’ nevetésnekaëtufa alatt 
az ép ember- azon ábrázatnak ìnait mozgatni l'zokta. 
Eizegr kivül juh, ketake 's a’ t. ezen fünek ételét'ól e-v z. ‚ 

KÜLSÖ HASzNAI; х) Game/1.1¢ avermi 
a’ fúve azokra kòttettvén. 2) Amay-¿r „наша 
meg-nyitja , midön a’ levelek olajban тащит a’ 
végbélre köttetettnek. 

N óta: A’ _ki тез-{21:11:11 enni е‘ vefzedelmes fii 
vet, annak Drosconlnrs régi nevezetes Orvos azt 
javali a , hogy azonnal annyi téjet igyék, a’ mennyi 
:Sak _elé fée, hanytató Orvofsaïggal-is éljen elslìben, 
az url/m magät [Хвощ kenetelfe. 

_ 76. 
» DERÉTZE. Dea.. Beccabunga, 

Veronica beccabunga', racemis laterali 
bus , foliis ovatis, planis , caule гереп 
te Hmm. CnANTz. Frantz: ` Berlé., 
Cardamine. Qta/z: Crallione. Német: 
âëaœbungen , îßalïerbungen.' 

Vizes helyeken és folyäfok partjain terem , ollyan 
apró kékellö a' virága mint a’ Veronikaé; Levelei _ 
gömbölyegek , és mint a' forma Ievelei úgy `meg-tai. 
pik a’ nyelvet. 

BELSÖ 'HASZNA1: l) Ve'rnek redhattsága't 
és sós forma lVoltát: Scorhutus) melly miatt emiten 
ege'lz kiìlsö telle, belöl pedig {паба ‚ Inye, foltokkal, 
fakede'kokkal és í'ebekkel vPz'ńntelen telve, ez lil ki 
váltképen helyre bozza. és meg~job1tja ilïy formar 

- » E 5 ‘ ban; 



72 ш have: e: Viragor 
han: Végyen illyen ember két marékni illy zöld Ш 
vet; {дне-те; téj_i`avoban нёс ittzében, vagy in 
kább mikor fórnì kezd, veíie belé, igyék. ebböl napia’~ 
ban hároniiìor-is egy 's két üveg pohírral, continuál~ - 
ván ezt igy egvnéha'n hetekig és meg-gyógyúl. Az 
ki-nyomott fúnek lev t-is balználatos ezen nyavalya 
ról inni. ' \ 

' 77. &quot; ‘_ 
DISZNÓKOMENY :› Егаей па 

‘kömény , Kénköves gyökér. Dea'k: 
Peucedanum, Foeniculum porcinum; 
Peucedanum отстаю foliis quinquies 
tripartitis, ñliformibus , linearibus H. 
Сидишь. Frantz: Queüe de pourceau. - 
Ulafz: Fmochio porcino , Peuçedano. 
Nemet.- Spaarftrang, банта, бфюеЬеЬ 
wuïß. , 

' Ez fú leveleire nézve a’ kömény fúliöz hal'onlitti 
sárga virágotskai borittó módra siìrìien öfzve állanak» 
magvai hoi'zfzaiiäk; A’ gyökere fejéböl hajfzálhoz ha’ 
fonló,vékony leveletskék köröskörnyúl fél-ielé тащи. 
Terem Magyar Orl'zágban hegyeken és erd'ókben. 

BELSO HASZNAI: l) Falladásról , щепу sii 
rìi nváltól eredett, темами: ez gyökér borban 
fózetettvén, vagy ki-nyomott leve bé-vétetettvén. 
2) Torokgyikot vagy стадам, ezen ki-fatsart lév 
mézzel egyelitettvén, és azt iván meg~gyógyítja. - 

KÜLsö HASZNÀI: [т 6fm ...aan , a 
gò'rtsöt gyógyl'tt ez meg-törtés etzetben ’s ìolajban 
habart gyökér , mellyel kenegetni kelletik azokat. 

 

 

78. 



¿magyar Aart. 

73' 

DISZNÓRÉPA: Diana kenya, 
гам: kenyér. Dea/e: Cyclaminus, Ar 
thanita; `Cyclamen Europeum corolla 
retroñexa. H. CRANTz. Frantz: Pain 
de porceau. Olafz: Pan porcino. Né 
met: @rbòpfeb выпить, штамп, 
ёсМфаЬЕгаиг. 

А' ‚пешей fzi'v form-¿jaah , иву oll al: mine а' mogyorofa levelei, fóld fzint feküfznek; {Пи-65321 fzá. 
rai a’ töveböl ki-növe vagynak, kiknek tetején egy 
pix-os jó fzagu vira'g , mellynek levelei hatra felé на] 
lanak, mint a’ Narcifl'usban líthatnì. A’ gyökere гё 
ya forma , gömbölyìi Паров ‚ fekete ‚ néha verhenye. 
ges, belöl fejér, keferü, erösetetö izü; `Terem на. 
ves, vizes és árnyékos helyeken , Szántó fóldben 
erd'óben: Häzi kertekben~is termelztik. ` 

BELSÖ KÉPEN Vefzedelmes ez gyökérrel 61111,— 
inert a’ beleket öfzve fzaggatja. 

KÜLSÖ HASZNAI: l) Kemëny Gaga'l'at (Scirr. 
Ьоз)е1‹о&amp;1аг3а а’ meg-ref_zelt gyökér, ki reel каша. 
2) Has „мы meg-inditt azon módon a’ hasra köt. 
ietîlvén. 3) Gelefztákat-ls illy forman meg-öl é: 1- ajt. ' 

r 

79° 

DINNYE :Y y(sárga) Sárga dinnye 
Dea'k: Melopepo, Cucumis ollicinarum 
melo , «foliorum angulis rotundatis, po 
mis tomlolìs. H. CnaN'rz. Frantz: 
Melons. Ola/z: Pepone. Ne'met: авт 
laune. 

BEL' 



'74 U] faves es Vera'gos 
BELSÖ HASZNAI: l) A’ sürü és &gt;sós vért 

meg-jóbbitja a’ jo'l meg-érett dinnye étele. 2) Badgyatt 
ragokat' a’ nagy hivség miatt az ö bivesl'ttö erejével 
és kellemetes значат megffriíliti ’s meg-erösítti. 3) 
I/'esélr рушит а’ fövény miatt meg-enyhittik a’ 
magok, vizben töretettvén és azon vizet meg-ivan. 
4) Ромб betegségben ezen módon шиш: viz itala-is 
igen hal'znos. .5) Almatlanságot hafonlógképen ezen 
viz tsenclçs álommal fel-va'ltja. &quot; ‘ ' i 

N óta: Az én gufztufom fzerént leg~jobbnak 
tartom , a’ Cserhéjú , a’ fehér és zöldbéliì dinnyéket. 
Tifzán innét N. Szabolts Vármegye'ben kivzílt Boga 
yton igen jokat vtermefztenek. Dunantól N. Komárom 
Värmegyében Csepen és N. Fehér Várrnegyében; 
Aba'n, k'úlönös nagy és jó iziiDinnyéket ettem; meri: 
kevés a’ magvok, a’ bélek mint a’ méz ollyan édes , 
és mint a’ vaj úgy el-olvadnak ember fzájában, felette 
jó illatúak, és ezen tulajdonságokra nézve, böv meg 
ételek urán-is a' gyomor femmi nehézséget vagy meg.. 

‘rerheltetéll nem érez. ` . 

80» 
. , \ 

DIN NYE: (görög) Görög dinnye.- 
Dea'k: Anguria: Cucumis anguria foliis 
palmato ûnuatis, pomis globolis echi 
natîs. Frantz: Citrouille. Német: 
.îßaíïermelonea . 

BELSÖ HASZNAI: Azonok |mint az elsöé . 
kivältképen Magyar Orfza'gban_~ fokv forró betegség 
ben fekvö ember , ennek levének gyakor itala által , 
ki~épülni tapafztaltatott. ~ 

N óta : Рейке leg-iobbakat ’s egéi'ségellèket hoznak» 
mellyek noha nagyuk még-is könnyük , piros bélüek, . 
apró fekete maguak. Rol'zfzúl tselekefznek Tifzsín in 
ne't , hogy éretlen le-lzedik ’s e1-.adják , melly' miatt 

az ’ 
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az emberekl betegségben esnek: Éretlen Görög din. 
nye pedig az, a’ melly ncha kitsiny,_mëg~is nehéz, 

. béle halava'n l'zinü, igen tömött, magvai viafz {zi 
niìek ’s a’ t. _ ` 

81. 

: ВОНАЫУ: aan Nicotiana, Та 
' bacum , Petum , Herba fanëtae .Cru 
_cis, Herba Reginae, Hyofciamus pe 
ruvianus DonoNlEI pempt. 45a. Frantz: 
Nicotiana, Herbe à la Reine.` Ola/z: 
Tabaco. Német: Soßatf. ` 

A’ fliveket Visgä'lók hétféle nemeit lzárnlzílják 
_ elöl a’ Dohánynak , de izére nézve igen fokléle, ki 

eröll'ebb, ki 'gyengébb , ki jó fzagú, ki rolzlzabb: 
A’ Döbrei Dohányt én leg-hafznolîäbbnak tapal'ztalom; 
levelei igen gyengék, sárgállok, ibolyát illatOzók ; А’ 
flìñi kedves lzagu', nyelvet nem tsipö mint a’ Diofzegi 
Dohány, melly a’ nyelvet meg-is febesít'ó erejil; Nemeg 
Heves Vármegyéböl Pellre eleget vifznek az elsöböl: 
Vámospirtsen pedig rnindenek felett leg-gyengébb Do 
hzíny es jó rerem. Ezt а’ füvet leg-elsöben 1560-112111 
Nicotius, ki az akkori Frantzia Királynak máibdik 
FnaNcIchsnak Lifabonäban Követje vólt, Frantzia 
Orlzägban hozta az uj világból, melly. az America ‚ 
az elött femmit fe tudtak Europában а’ Dohány fe 
löl. A’ Lulitaniai Királyné _CATHARlNA pedig a’ таз. 
vait legelsöben Udvari Orvollài által examináltatta. 

BELSÖ HAS¥ON véget, nem tanátsos meg-enP 
ni a' Dohänyt , fe zölden, annyival inkább lzárazan, 
mivel hala'los v'érhall tämafzt. А' mi pedig a’ Do. 
hány ВИН: és poi-:it illeti, ha az idö e's 11er fziik 
nem vólna ‚ fokat kellenék itt `azoknak irnom , kik 
azokkal élnek, de ezt mäfzorra hagyom. Mivel pe. 
dig fokaknak ärtalmokra, némellyeknek penig .hafznok- _ 
ra vólt, innét a’ Tudofek кыш-1: némellyek az ö _ 
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ll 
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könyveikbeu a’ Dohányt ditsérik , máfok душит. 
En úgy капот -i'emmi le года а' mi az emberen ki 
vül vagyon , tsak okollàn éljen a' teremtett dolgok~ 
kal: Hal'znos a' Dohäny fìifii Phlegmaticus embernek; 
ki tele nedvefséggel és смыт; iltalmas i'záraz em 
bernek ‚ és piros ábrázatú embereknek. Hafznoiläbb 
regvel éhomra, ártalmas pedig közel érel elött és 
hamer utánna doha'nìyozni , mivel az eledeleknek jó meg-eméiztésére fzü séges Lympha fpirituofa a' пуд. 
lal egyntt ki-vettetik. 

KÜLSÖ HASZNAII i) El-ragadó nyavalyál'. 
tól minémiì а' Penis a’ Dobány fúlli Пшмвкввовк 
tanúbizonysága fzerént meg-öriz. 2) Dagadozott Ы 
bakatmellyeket verelség nélkúl valók (pedes oedema- 
той) az öfzve zuzott és réäjok, rakott leveîek meg 
lohafztják. 3) Sebelret azon formán a' levelek Буб 
gyi'ttanak. 

KÖZ HASZNAI : Magam fzemeimmel láttam , 
hogy a’ rühes rehén , а’ fzáruz dohanyról fött vizzel mo 
fatattván meg-tifztulr. Ugyan ez lével a' nyofzolyák 
ibrróan meg-öntettettvën, а’ biìdös férgek belöllök ki 
vefznek. Ember feje pedig mofatattván , a’ fok apró 
férgetskéktöl meg-fzabadúl. . 

„ N дм: Némelly nagy emberek azt állitják, hogy 
a' Dohány fúlli az ember orra felett lévö izita forma 
ltsontotskán (os cribroiinm) által-hatván az agyvelö 
ben még en , de azt nehezen bifzem, mindazonältal 
`niélto v [па meg-is ollyas hallottat examinálni,ki életé 
ben a&quot; levegö égnek iokar áldozott. 

820 Ju` 

EB-CSIPKE: Vad-rófa, Paragi rófa. 
Dea'k: Rofa Sylveitris, Rofa ,canina 
germinibus ovatis, pedunculisque gla. 
bris, чаше petiolisque aculeatis Do 
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поты pempt. 187. Frantz: Rolìer. 
Sauvage , Rofe de Chien, Eglantier. 
Német: `iîelbevfen ,_ @ornrvfen , @eettafem 
юны Stolen. - ` ‚ ' 

Ez vad rólà terem mindenlìtt, sövények &gt;közöt: 
és tserék között; a’ ümöltse поганые, piros, 
öfzöl a’ gyermekek-is edegetik és nyetfen eiìik. 

BELSÖ HASZNAI: l) Ve'rfolyást 'meg-áüit a’ 
virága, ki théá formara il'zlza. _2)\ Holyagban lévö 
fövényt ki-hajt a' gyiimöltsének vagy Csipkéjének 
magva poi-a törve be-vétettvén. 

83 

EB-NYELV : Atratzél, Eb-nyel- 
Vil-ñì. Вей/е: Суп031о1`о11`иш Vulgare 
feu отстаю; .Супо31о11`пт ltaminibus 
corolla brevronbus , íoliis Iato~lanceo- 
latis, tomentolis, fellâlibus H. CRAN'rz. 
Frantz: Langue de chien. Gla/z. Cy 
noglollo , ngua di` cane. Német: 

&quot; mahnung. 
I Ollyan ez fù mint a’ fekete nadály gy'ókér'fúve, 

tsak hogy fokkal .kill'ebb.' A' fzöfz'ós levelei fold 
fzint el-terülve vagynak, kiknek közepibe apró 1е 
veletskék lzíttattnak. A’ fzira nem ègìyenellën fe1-álló. A’ gvökere verhenyeges. Terem óvényes fzáraz 
fóldben,' uton utfélen. ‘ 

BELsö HASZNAI; lj Vanna aun, ha gva. 
kerének porát egy атамана véres borban meg-ifzod. 
a)_Magnak folyását, azon „ша móddal meg-l`ziin- 
ten.. ' 

‘ A_JL 



78 Uj F avel` 'és ï/'iragos 
. KÜLSÖ HASZNA: Kernény dazadásolrat lai 

gyltja 's meg-érleli a’ шее-2112011: gvökere. 

Y _ 94.. 
EB-szöLößzépfzölö. реале: 80 

. lanum Vulgare, Solatrum: Solanum ni 
grum , caule innermi herbaceo, foliis 
ovatis dentato-angulatis, umbellis nu 

nftantíbus' H. CRANTZ. Frantz: Мо 
`геПе. 4Ola/'zz Solano.V тётей: SRaCDts 
шиит, бфштаиг. ‘f ‘ 

Ez Ш а’ kertekben önként terem ‚ a&quot;bors l`zem 
&gt;nagvságú gyiimöltsei öfzfzel zöldek&gt; ofztán feketékki 

«válnaln Azegéfz fiinek erös pésma l'zaga van. 
BELSÖ HASZNAI nintsenek hanem Iartalmai.' 

Bizonyiftauk ing Соммвксю Lira-ER. Noale. hogy egy vaaki paré gyanánt meg-ette és meg-hólt töle. 
KULßÖ HASZNAI: Неве: dagadájt ’s annak 

щадит: fzüntetik a’ levelek fel~rakatattvän. a) 
Csufzt vagy Szent Antal ëtüzet , azon módon a’ le 
velek `el-oleatják. 3) Kò'röm antrag ellen halznál 
nak , a' meg-zuzott' és réa kötözött levelek. Ай]: 
:salyt ezen módon ez levelek el-vefztik. 

- Nóta : Vigyázni kell, hogy kis gyermekek az 
cb-lzölö zöld vagy fekete gyiimöltsét meg-ne egyék, mi 
vel a’ miatt a’ nyavala ki-tönlé öket: _lavallom агат, 
hogy a' Cselédes Gazdák ez fiiverr az &quot;ó házi ker 
teikbôl k'i-irtallsék. Az apró тата-13 vagy mint 
шпата nevezikv azl Bai-ouali ez.- eh-lzölö gyümölrs 
meg-écele щи el-vél`z. . _ 

ß 

woe; 



. _ ’Magyar Кем. ~ .79 
‘ 85- ` 

EB-SZOLO : (fel-futé.) Fel-futé eb* 
fZÖlÖ , Vizi. eb-fzölö , Erdei fZÖlö, Vad 
fzölö, Temondád-liì, Mély-lii. Dea'k: So 
lanum fcandens, Dulcamara, Amara dui-Y 
cis, Vitis fylyeßris MATTHIOLI. Soia 
num dulcamara caule inermi _frutefcen 
te HeXuofo, foliis fu erioribus' halla 
tìs, ,racemis cymolìs / ENR. CRANTz. 
Frantz: Amer doux ‚`“ Douce amere,y 
Vigne Sauvage. Ola/z: Vite Salvati 
_c_o_3 Német: шашкам, ie länger ie E 2l'. 

A’ Horthobíglî vizekben és sár-rétiben a’ kákeík 
között elég terem. Az Tekint. Andräli Urak Hidgya . 
alatt igen nagyokat látt'am: De fokkal 'killebbek re 
temnek árkokban. Lehetne ezt nevezni fel-lìitó vizi 
eb-fzölönek-is; Levelei hafonlok а’ közönséges eb-l'zö 
löhöz; 'Virágjaì tsillag forma'júak ‚ kékellök , tiz 's 
tizenkét fzámmal a' fzáratskákon függök, a’ köze 
pekben pedig sárga gombotskával ékeskedök. Az 
egéfz Plántalmagallhn fel~fut ‚ és ollyan tulajdonsága 
Vagyon -leveleinek . és velìfzei héjának,- mellyek raga 
tattván ‚ elöfzör keferìi izt adnak, toväbb rágattattvzín 
mind édefsebb izüekké lél'znek. l 

BELSÖ HASZNAI: I) тау meg-keme'nyedlsß 
ellen: Végy fél maréknit ez levelekböl, Юга-тез egy 
ittze,vizben ’s idd-zmeg. z) Szdraz betegse'gne/r ein. 
halònló módon halználaros. &quot; 3) Kò'fzvlny ellen ki» 
váltképen ditséretes ez fu fött Vize. 4) Frantzaral 
igyék mindennap az ember egy két unciát az apró 
ágatskáiról fótt lévben. 5) Sárgasa'g ellen lpedig a’ 
gyökerét kiváltképen ditsérì Danna; m Excitatio. 
nibns PraStie'ß.’ ` 

._ ...2' о 
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KULSÖ HASZNAI: 1)’Afzfzony ember mely 

jeínek keménységet ’s dagadzísát az öfzve zuzott és 
réa rakott levelek meg-gyógyi'tják. 2)-Szeplöket nr 
шт ’5 egyéb tellen lévöket , `és foltokat el-hfíritja 
az ezen Ш gyümöltseïböl ki-nyomott lév, valaki ez 
zel magat molla. ‘ 

KÖZ HASZNA: _A’ nyakäba akafztjlík' а' fzar 
vas marhának а’ Páfztorok ez Шуе: ‚ némelly nya~ 
valya ellen. 

68. i 

ЕВ - TÉJ _: Tejes-fü , Farkas-rei. 
i Dea'k: Efula, Tithymalus ‚. Lathyris: 

Euphorbia pithyufa Umbella quinque 
fida , bifida, involucellis ovatis muero 
-natis, foliis lanceolatis iniimis involutis 
retrorfum imbricatis H. CRANTz 8C 
alia: foliis inferis lineariis , fuperiori 
bus foliis, allìne minoris finiilibus con 
fpicitur. Frantz: Thithymali, Herbe 
a’ lait , Efpurge. Dlajz: Т ithimalo. 
Nemet: ЖИВЫМ, Seufelâmtld). 

Ez fü úton útfélen terem , a’ gyermekek~is es 
merik; Levele vagy fzzíra meg-fzaggatattván, téj fzi' ' 
nü nedvefség fziv-.írog-ki bel'ólök , melly tüz mód 
jara égeti a’ nyelvet. .. 

BELSÖ HASZNAI: Vizi betegségben ki vagyon. 
’s abban шабаш, ineg-i`zabadúl, midön а’ gy'ókere ро 
rát tiz vagy hufz gránra kevés ó borban minden har 
mad nap meg-il'zl'za , az héiának porát elég tizenöt 
grannmig bé-venni. Egyébként mérges Ш ez, és . 
nem minden embernek tanátsos bé-adni ‚ inert fellyìil 
aliil fzörnyen ритма az embert, és' béht-is öfzve 
(animada. . „д- L 

дг— .-2. 
@eg-.E 

-.. 

MSB? 
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KÜLSÖ HASZNA; .Qzömälfsf'if el-vefzt ez fil 

taie, tsak hogy gyakran tsepegtellë гей az ember. 
N óta: A’ nagy eb-téj neveztetik Latbyris, Efir 

la major Pythyufa, melly a’ neveztetett (1rdög-réj. 
2) A’ kertekben-is termei'ztenek egy eb-téj nemét 
(mellynek Lathyrìs vagy Camputia minor а” neve) 
mellynek magvait sar-fu mag gyana'nt tizenöt вы. 
mal a’ köz ember meg-efzen; Ez némellyeket köz 
zülök olly- keménven fellyül alúl шее-ригу“ ‚ 110 
harmad napìg~is meg-feltl'zik: De bär ne élnének v le 
magok vefztekre, inkzíbb Orvos поит-овцы kérvén 
tanátsot, mivel nçm minden nyavalyában a' purgatiok 
tanátsofsak. 3) En egy különös Eb-téj fúvet talältam 
Dunán túl Nemes Суёт Värmegyében , mellynek cha 
raáterét mivel fohol fe olvashattam , газет-111 azt ek 
keipen : Efula major frutefcens, foliis falicinis, famine 
orobi linguam таящие urente. 

87° 

EGERFÜL-FU. szörösni, Béta 
virág (de helytelenül így) Dea'k: Au 
ricula muris, Pilofella, GnaphaliumI di 
oìcum farmentis procumbentibus, caule 
lìmplicìiiimo, ~corymbo limplici termi 
nali iloribus dìoicîf HENK. CRANTz. 
Frantz.' Pilofelles , Oreille de fouris, 
Oreille de ratte. Ola/‘zz Orechia di 
topo. Német: шантаж. - 

Ezen lfú terem homokos, parlagos és kemény 
földben, а‘ fóld'ón el-terill; A’ levelei akkorák és 
ollyan fzörölïëk', mint az egér fille, hamu fzinüek, 
virágjai sárgák. Ezt némelly Tudofok az Oroleány 
fog-fü nemeihez l'zámlálják. 



39.y Uj Faves ё: Viragos 
BELSÖHASZNAI: платят“, щепу capas 

materiától vagyon fzì'mteti ez fil fött Vize. s) Vlr-Í 
kò' ljl meg-állit abban, a’ ki gyakran herbathe for-_ 
mara ifzik róla. 3). итал ezen módon'xneg-állit. 

KÜLsö HASZNM:v 1) sanar abat зуб 
дума, midön -fótt vizével az mol'attatik. z) ип vlrfolya'sát meg-allitja, ha ezen fil porzít Orr-lyuká 
ba botsátják. ` ’ . 

_ N óta: Egy Auriculafúvet le-feílett Dioscolu. 
pas ‚ mellyet ö és mál'ok i'gaz Auriculanak lenni ál 
littanak: Ezt én Deákul magyarázván téfzem-ki ekké' 
pen: Auricula muris haec ‚ haber ferpiliformia folio- ‚ 
1а ‚ in cauliculis ereêtis oppoflta , ex quorum alis u 
trinque liofcula duo tresve prodeunt: Tudni-illik fenn 
álló , kakuk-fú level'ú fzöl'zetlen kis fü ez , melly Pa 
tikákban nem tartatìk , lianem- az elsö. 

88: 

ванным—Ш: Егег levelli 
fü, Czitzfarkkoró. Dea'k: Millefolium, 
Achillea folns bipinnatls nudìs, laciniis 
linearibus dentatls, caulibus fulcatìs. H. 
Свищи. Frantz: Millefeville, 1’ Her 
be militaire. Úlafz: Milfolio. Németf 
Sehaufgaben, вашими. - ' 

'rel-‘em am тёща, :1‹епе1‹Ьеп‚ сетегёкЬеп: 
Varaditsnak a’ neme ez , еду réfni magolTan nö, te 
tejéban az apró fejér viragjai ‚ iigy allanak ’ófzve 
mint а' Varaditsnak vireígai.` Ezeknek ’s a’ toll for 
ma leveleknek Kämfor fzaga van, ha meg-dörsöltett- 
nek. E’ fil a’ Sthalianufok el'ótt igen betses. 

ввысь НАЗИЫА1: души: „мл Mzafájaal 
makat meg-enyhittik ez Ш virágaì ‚ а' ki azokat Гог 
r6 vizzel mea-önti és ilzfza. 2) Vest/mel: fájdal. 

r l 
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т&quot; ' 

malt, щепу а’ bennek lévö köböi ’s Fòvényböl eredttek 
el-veí'zi ezen Ш fött vizének itala. 3) Az arany érnek 
és a’ hófzámnak rend kivül való folyását ezen `mó- _ 
don meg-tsillapitja ’s moderálja. ` 

KÜLSÖ HASZNAI: 1) sana ’s Mayan 
ez Ш meg-tifztitt ’s meg-gyógyítt, kidfött lévével 
azokat рампа ’s molla. _ 2) Hanya'st meg~l`zünteti ha 
fnvit és virágit apróra vágdalva , és forró borral 
vagy forró vizzel meg-öntözgetik’s úgy melegetskén 
a’ gyomorra kötik. ` 

Nóta.: Nemes Györ Vármegyében a’ Nagybaráti 
mezön veres virágú Eger-fark fúvet böven teremm 
lättam ; Ez&gt; Vlrhasról hafznoll'abbr mint az .elsö vagy 
fejér virágú Egérfark-ñi. ' 

89 

EGER ‘ - TOVIS` Pésmakoró. 
Deals: Rufcus, Myrtus ll'ylvel’rris, Ruf 
cus aculeatus foliis fupralloriferis nudis . 
H. CRANTZ. Frantz: Brufc, du ATriv 
con. Ü Olafz: Brufco. Német: Emaux?s 
tom. ` _ ` &quot; 

Ez ñi tsemete forma levelei , ollyak ‚ mint a’ 
myrtnsfa levelei vagy pufzpäng levelei, de hegyelfek 
és fzurol'läk; Olalz Orfzägban erdökben terem, a’ m1 
Orfzígainkban kertekben termefzfik. 

BELSÖ HASZNAT: 1) Nehéz таят vagy an 
nak egéfz fen akadását, meg-Izabaditja ez fü gyöke 
re akár porlil, akár f'ótt viziil bé-véfzi valaki. 2) 
Vizi погладит lévö .apr-ó követsk'éket ki-hajtja ez uton mó on. yVagy gyúmöltseit kavéval egyiitt per 
gellék. ’s úgy ka'vét belöle fózzenek fzint rigy fog 
hafznälni. 

F о ‘nn 
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ЕЭУЬ’ЕЧЕЬЁ-ЁЙ: реале: Uni- 7 
folium; Ophrïs unifolia.' I. Вышних. 
Frantz: Une'feville. Németr (Этим. 

Ez fúvetske Gy'óngy Virág neme ; de igen kis 
ded;Egy gömuölyeg levele van;Vii-á otskái fejérek, 
jó ваши. Terein hegyeken és árny kos erdökben. 

BELSÖ HASZNAI: Рит ellen kivältké 
hafzmílatos a' gyökerének poi-a , egy vagy fél iqmnt 
lire (az azA nehezékre) egy kala'n etzetben hé-véve, 
ткну után az ember bé-takarodzék,-hogy шиш: 011. I v ‚ 

gi. . 

ENDIVIA: Apró katang. .Dea/e: _ 
Endivia, Intybus; Cichoriiim endivia 
Íloribus folitariis pedunculatis, folìis 
integris crenatis H. CRANTz. Frantz: 
Endivie. Ola/z: Endiv'ia. Német: @Ik 
bitten, Eleni Sonnenmerbet. . 

HASZNAI: Az Endivìának azon hafznaì Illini 
а' Kattang koronak, melly hafonlóképen termefztetlk» 

'_ '- N ótà: A’ mezei Endiviát Chondrillänak neve 
21k» шт @anuentvirbeb 

’ ' 92° . 

nenni-FU ¥= шаг ерег5-Гй. реши. 
Fragaria, Fragaria vefca ilagellis ге— 
ptans H. CRANTz. . Frantz: Fraile, 
Olajz: Fragole. 'Nemen CìtbptrftgiitÃ 
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‚ 1 

A’ Debretzeni Cserében felég böven terem , melly ‘ 
fokkal lobb izü_, mint a' mellyet; a’ мы kertekben 
termei'ztenek. - 

BELSÖ HASZNAI t r) Forró betegségben 
_az врет) gyiimöltsnek ki-nyomott levét hafznos a'dni 
a’ betegnek. ' ` 

_ KÜLSÖ HASZNAI: l) Задел-в: meg~fzáraztanak 
a’ reájok rakott levelek. n) Fogfa'jást meg-fzüntetik 
ezen levelek, ki ezeket тёща. ` f \ 

y 93° ~ 

EZERJÓ-FÜ. (ns) ка; ezerjórú, 
Fòldt-epe , Föld-epéje - fue, Hideglelést 
дадут-н]. Dea'szentaurium minus, 
Febrifuga, Gentiana centaurium corol 
lls quinqueñdis, infund; buliformibus 
caule dichotomo H. CRAN'rz. Frantz: 
Centaurée petite, Fiel de terre. Ola/z: 
_Centaure minore , Blondella. Német: 

_ îaufenbgulbenŕraut, Заведите. 
Teì'em ez fúvetske nedves réteken, mint a’ 

hors-fil (Satureja) úgy all-fel és akkora; Levelei 
kakuk-fú leveleihez haionlok, tsak hogy fetét zöldek; 
Vî1°ágjaia'.tetejében aprok, t'óltsër formzíjúak , ve 
relî'ek. Az egél'z fú igen keferü. 

BELSÖ HASZNAI: Ii) Hideglelöslemberfóz 
ze-meg ez fúvet virágostól boi-ban , mellynek ha erös 
fele viz légyen. `’S igya ehomra melegen' azvt , egy 
két ůnsányira, vagy annyi kis üveg poha'rra valót , 
mellyet Duntln túl németeßen glázlinak neveznek. 2) 
А’ nehezen eme'fztö gyomrot meg-'fegiti-ezen módon. 

KÜLsö HASZNAI; 1) saben.: aan@ _es губ 
gyítt az erröl fótt viz ,Fmellyel mosni kel! жрём. A ‘ a 
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z)_ (года: fejet azou módon мы; véle, meg-gyd 
БУ‘Ча 

l 

94° 

EZERIÓ-FU: (nagv) паду ezer 
jó-ñi, Szarvas gyökér-fü; Körös-fa leve 
liifñì , Diktamos , Ditamos. Deak: Di 
¿itamnusl albus, Fraxinella: Dictamnus 
fraxinella oŕlicinarum HENK. CRAN'rz. 

«Frantzz F raXinelle, VDic`tam blanc. О 
‘lafzí Ditamo bianco. Német: @interim » 
gemeinen: штат. ‚ - ‚ 

А' levelei ollyak mint a’ körös-fa levelei, ke't; 
arafzni magalïan nö; Virágjai ollyan mint ~a' kis е 
zerjó-füe', de fokkal nagyobbak és nem keferüek; 
Dunán túl a’ Bakonyi Erdöben böven teremni Líttam. 

1BELSÖ HASZNAI:` Nyavalya - töre's ellen 
gyermekeknek halznos bé-'adni egynéhsíny granurnra a’ 
gyökere por-5t ‚ legy kalán fekete Icserefzne vizben: 
kiv-.ílt hafznos adni azt, midön a’ gyermekek him 
lök.miatt nyavalya-törésben esnek. Koros emberek-is 
kiket a’ nyavalya сё: gyakorta, hal'znolîlm élhetnek ez 
gyökérrel. ~ ' 

Nòta: A’ gy'ókerét ezen hal'zonra'. __ Taval'zkor 
ген ki-ásni mig fzárba nem mégyen: Oízkor~is le et. ‚ . A _ ‘ 

95- Y 
FARKASALMA : Him farkasal 

ma , Farkashézaagyökér , Hézaggyö-. 
kér; Likalir. Dea'k: Ariñolochia lon 
ga; Arillolochîa clematitis foliis асов. ‚. _ а—' 



Magyar Kert. ' 87 
datis , caule ereéto , üoribus axillaribus 
confertis H. CRAN'rz. Frantz: Ari“ 
iloloche, Foterrle. Német: геттер. 

Ez fü fzölökben és kertekben önként terem, 
fzív forma levelei vagynak , kiknek olly erös fzs 
gok és izek mint a’ hors; A’ holezú vékony gyöke 
re l`zint illyen izii; A’ virágok sárgállok holezuká 
fuk: Dunán túl a’ Rábtza név'ú folyó viz mellett lé 
vö l'zigeti kertekben elég terem magában. 

_ BELSÖ HASZNAI: и) Змей: afán a’ . rekedtt ve'rt a' méhböl ki-tifztitja ennek gyökerefgleár 
porúl akár italúl Végye-bé a' beteg; porúl elég egy. 
fzerre fél- drakma az az harmintz bors fzem nehéz~ 
ségü. 2) Hófzám ‚тат, те11у hideg siirü vértöl 

,eredett, meg-inditja ‘ezen gyökér, tsak тлёй-тез 
egy mel'zfzely vizben egy latig ‚ melly vizh'ól napou 
ként éhomra egy linsa'val-melegen kell'inni'. 3) “дм. 
ladozóÁ Személyeket ‚ kik tudni-illik a’ tüdöbenfre. 
kedett'fsilrü nyál miatt ollyanok meg-legitti ezen gyö 
kér ezen módon való véle élés által. ' 

KÜLSÖ HASZNAI : l) А’ taüvös ¿s kemlny 
’a büdös Лебеде: (lilìulœ) jó ezen portal hintegetni, 
mert&quot;hamarább gyogyúlnak. 2) Lábfza'ron герб régi 
fekélyel'et ts'jèbe/:et „ezen por meg-gyógyr'tja réájok 
hintetettvén , va borban azt meg-fózvén ë's pép 
formán a’ febes 1 akra rakva'n. 3) Уайт: а’ fe 
bekröl el-vefzt az réájok hintetett gyökér рога. 4) 
Sebelrre, mellyek ütés ’s Vágás által ellek, a’ köz nép. 
is tudja mitsoda hafznos a’ Farkas-alma `leveleit réá 

или]? ‚ akár zölden, akát elsöben borban тег-1622611 eze et. 

KÖZ HASZNAI: Lovaknak fekélyei és febjei 
mellyek а’ nyeregtöl ellek ezen `réa hintett fri levelei 
vagy gyökere porával meg - tifztúlnak ’s ШЕЕ-Буд 
gyúlnak, A’ marhában-is pedig hogy vad-hus vagy 
nyiivek ne támadjanak megsakadályoztatja. ' ’ S ._ lVó 
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МВт: А’. gömbölYü Eyökerü Ariñolochia Lika. 

Ишак neveztetik. ‚ 

96. 

FARKAS REPA : Farkas дуб— 
kér , Farkas bab ‘, Farkas méreg-Fú , 
Négy leveliì-'fü, Gyökere el-fordúlt-fü 
Vifzfza forduló fzölö , El-forduló &lt;l'zö 
lö, Mérges-ñì. 'Denia' Aconitum, Uva 
verfa, Strangulator lupi, Aconitum 
ly'coétonon , Aconitum pardalianches 

’MATTHIOLI : Aconitum lycoóto'num fo 
liis palmatis multiñdis villoíìs H.C_iiANfrz. 
Frantz: Aconit, Tuë loup. Olafz: A 
_connito. Nérnet: ìBvlfůwutä, @iftftaut 

Ez ai'körzikiisnegyeken és erdökbenas гегеш: . 
Némelly Bótaiiikufok a’ Boglár virág детства, (ad 
Ranunculos) mál'ok üfak-fú nemeihez (ad Napellos). 
fzzímlálja'k ez mérges füvet. ' 

HASZNAIRÓL nem irhatok, Ьапеш- akamai 
ról, mei-t ez felette mérges iii, mellynek meg-étele 
le után , mind Ember, mind bároiii hamar meg-hal.' 

97° « 

FARKAS-NYILA- FU: Dea'k: 
Bidens: Bidens ballata: foliis ovatis 
ferratis , inferioribus oppolìtis , {пре 
rioribus teriiatis&gt; intermedio mejore. 
HENK. CRANTz._&quot; ' - 

Magos fú ez/z 'Ierem írkokban. 
HASZ. 
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HASZNA ez: Ногу -itt Debretzemben a’ köz. 

nép vérhas ellen паду hal'zonnal él véle; a' levele 
p'orät borban ’s vizben itattván a’ beteggel. 

‚ ' 98- ‚ 

FAL-FU: Köronto-f'ú, Fogoly-ñi. 
Dea'k: Parietaria, Perdicium: Parietaria 
oñicinalis foliis_lanceolato ovatis alter 
nis TABERNJEMONTANI p. 550. Frantz.' 
Parietaire. Ola/z: Parietaria. Német: 

» @ilatfrautI Gt. sDeteráfeaut, ‘.lllaueefra'ut. 
Terem ó és ú) так mellett , hole'zú g'yenge le. 

velei vag'ynak, mellyek a’ Has-lägyittó~fii leveleihez 
hafonlok. Ezt a’ fuvet lleg-helyell'ebben le .rajzolták 
az ö Herbariumaikban BRUNFELD és TABERNJEMON 
uNUs , és az ujjabbak közzül BLAnWex..v 

у BELSÖ ‘ HASZNAI: Удине: relrede'se't meg.. 
inditja a' гамм ki-nyomott leve ,_ egy kis üveg Р°° 
hírksfba féröt bêvévén abban. 

KÜLSÖ HASZNAI: x) Суд/Ы az az Szent Ап 
tal tilzét ’s egyéb heves dagadáfokat el-oleatják a’ 
тег-шеи és reí rakotr zöld levelek. a) Vizelletet 
és követskéket emberböl ki-hajt ez Ш, ha img тайги 
meg-rántjzík és az híbak közzé выпь— ‚ ' 

KÖZ HASZNAI: 1) Kehes fzarvas marháknak 
ez frivet a’ Rëgìek meg-törve jó hafzonnal bé-adtäk. 
2) Az iivegek ,pedig ïzép tifztaíkkä vállnak ezen fü» 

. vel mol'atartván. . 

N два : A’ meg-irott fal-fú az igazi Oí'lìcinalîsì 
yaz az: Patikában valo Parietaria: Е’ helyében ngyan 
némellyek mail' lìlbllituálnak ‚. mellyet CLusIUs Doktor 
nevez igy:.Parietai-1`a Sylveílris йоге luren.: Es ат 
.irja e’ felül, hogy femmi orvoli hafznát nem тифа. 2) 
Ezen Шуе: Perje-ftìnek és Inny-fúnek-ls печет; né. 
mellyek, de helyteleniil..\ „ 

nn 
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FEI-IER HATU-TOVIS : Fehér 
vagy fzöfzös bogátskoronak-is lehetne 
nevezni az én itéletem fzerént. Dea'k: 
Acanthium Diofcoridis. Frantz: Char 
don argentin. Olafz: 'Acanthium. Ne' 
met: ñßeifer Silla. 

Ez 111 а’ Bogätskoróhoz hafonló, hofzfzú; 
nagy, hegyes , fzélein meg-tilskézert fzöl'zös fehér 
levelei vagynak. A’ Gabonäk közt terern, Ugyan 
ezen fúvet a’ gz-dik l'za'm ат: Bogi-ítskoró neve alatt 
le-is irtam. ` 

KÜLSÖ HASZNA : i) Inail-nal' gò'rtsò's òfzve 
hazását (Темнит) а’ gyökere meg-gyógyitja , tsak 
etefsék ’s itafsäk azt a’ beteggel. 

KÖZ HASZNAÍ A’ levelekhez _ragadott fzöfzt 
le-vévén, fzint úgy lehet kéfzitteni nime a' felymet.. 

loo. 

_ шато-Ей: гена vaag, вуар. 
Ju feltêi-fu. ' Dea'k: Ifatis, Glaltum, Шов 
tinôtorius: Ifatis tincïtoria foliis radica 
libus crenatis, caulinis fagittatis, Sili- ‘ 
culis oblongis H. CnANTz. Frantz: 
Paltel. Ollîfz: Giallo, Guado , Palhllo. lerna: 8er blumen , sDuffel, @epbenfltmucñ 

Ez fůnek ollyak leveleì mint az úti filé, i'etét 
zöldek` de csipkéztettek. Egynéhäny aralznira magali 
fan nö; A’virágai kerefzt,formajúak,sárgák le felélog 
gok mint a’ lednek virága (vitia 1' lvefiris) Terem 
rétes helyeken és mezökön; virágzi pedig Pünköst 

veil-mnY nur _ 
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Y BELSÖ HASZNAI: 1) Viret embernel-'megn 

пища, ha ez Íiìvet borban vagy vizben meg-fozi 
’s úgv ilzlza: mivel pedig a’ sürii vért ennyire meg. 
gyengitti , шлеп. a) A’ Llp-dagadáfat és sárgasá. 
got-is el-háritja. 

KULSÖ HASZNAI: 1) Dagadájòlrat el-of'zlat 
a’ zölden reí rakott fù levele. a) Sebelret ezen 
módon gyógyi'tt. 3) Séraljl-is ’s ak'irmi fzakadsíst а&quot; 
külsö ’s Belsö réfzekben helyre elllitja, tsak kötözzék 
ezen zöld fúvel. \ 

KOZ HASZNA: A’ гены: Gyapjaikat és Роной 
kat fzép kékre тети ez Íilvel , kivált azzal a’ mel- ' 
lyet kézi munka мы fzaporittanak; söt az meri mon-y 
dani Raljus hogy ezen Ш minden egyéb fellékeknek 
fundamentoma, i &quot; . 

ICI. 

FETSKE-_F.U: (паду) Nagy 
fetske-ñi , Arany-ñì , Arannya verl'en 

ö-fú , Czinadonia, Verel'ellö-lii, 'Vére 
ullo-ñì. » Deák: Chelidonium majus ‚ 

Hirundinaria: Chelidonìum majus pe 
dunculis, multiñoris.,L1NN1£r. Frantz: 
Chelidoine grande , Efclaire grande. 
Olafz: Chelidonia majore. IVe/met: 
вставим, затаившим ~ &quot; 

Ez Planta mäs~fél réfni magellan nö, önként te 
rem kertekben sövények ’s тюк mellett és mezön; 
fzëp sárga vir-.íga vagyon mint a.’ Boglár virágnak ; 
А’ Levelei hal'onlok a’ Czamoly vagy Sas fil levelei. 
hez , taak hogy világos zöldek, és ha a’ levelek vagy 
fzárai meg -fzakal`ztattnak , та nedveßég foly- 
ki belölök. ' 'A 

...nf 
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BELSÖ HASZNAI: l) Sürü тёте meg-ritkitt_ ~ 

ez Ш gyökere, ki a’ róla fort vizet gyakran ifzfza. 
а) Hifat meg-índitja', ki azon _ ódon ezen gyöke 
ret' ifzfza, vagy az uj és nedvefseggel tellyes gyökeret 
úgy meg-kéfzitti ’s bé-vefzi. - _, 

KÜLsö HASZNAI. I) setmana a’ iam 
el-vei`zr a’ fü sr-irga leve ‚ tsak Бутан tseppeiitsék 
гей. 2) Szemen lévö hälyogot-is el-vefzti, és egiéb 
külsö feb-helyeir meg-til'ztitja ezen sárga nedvel'ség, 
ha egy _tseppet rea tseppentenek. Söt tsudálatos: а’ 
Gólyák-is az ö ñaiknak fzemeiket ezen fiivel gyóq 
gyi'tják, és letét fzemeik ineg~világofodnak nékik. f 

102. 

‚ FETSKE-FU: (kis) Kis fetske. 
fü, Füge levelii-Íii, Galambbegy, Var 
jumogyoro; Gol 'va-rontó-fú , Siily-fü ‚ 

— Mezei sül-iïi. ` eak: Chelidoniuin mi 
nus, Scrophularia minor: Ranuneulus 
ficaria foliis cordatis angulatis petiolatis 
H. CRANTz. Frantz: Petit El'claire.v 
Ola/z: Chelidonia minore. Nemetůtigß 
wanenfraut, Rletnfwellfraut. -‘ \ 

_ _Ez nedves mezökön és rétes kertekben terem, 
a’ virage ollyan mint' az elsöé, féiiylö , säi'ga; Ala 
rsonkfi'ivetske ez ‚ Boglár virág fúvek nemeihez tar tozi . 

BELSÖ HASZNAI: им ein' »aan (scm-_ 
bums) a' ieveiek jobbra válrozrarják, ki éivé1ek Раиса 
gyanänt. ' ' \ 

_ KULSÖ HASZNA: Vig be'lben a’ ст: (hœmor~ 
Iholdes coecas) az ö kezdetiben, a’ zöld-fi'ì leve ш 
haben reretertvén és reá körterrvén Fain: Hoei-MAN 
1`ires' Ото: tanúbizonysága fzerént el-òlizlatja. 

“АТ! 
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Nóta.- Némellyek azt tartják, ha a’ gyökerét 

golyvás ember nyakäba akafztja,_ ’s Úgy hordozza, 
golväját el~veí`zi róla. ь ~ 

103. -‘ 

FOKHAGYMA - SZAGÚ FÜ :` 
(mezei) ‚ Ме2е1 fokhagyma - fzagú -fú. 
Deak: Alllaria, Hefperls alium redo 
1епз: Eryñmum alharia foliis cordatis 
H. CRANTz. Frantz: Alliaire. Olafz: 
Alliaria. Német:.-.anblaud)fraut. 

Ez Ш két íingnire fel-nog 'mezön és sövények 
mellett terem ; А’ vir-.íga fehérellö ne'ha särgálló', ke. 
refzt forméjú; Levelei а’ nagy csallán leveleihez ha 
lbnlok ‚ (зак hogy nem f_zúrcfsak , és világos zöldek, 
mellyek ha dörsöltettnek valósägcs fokhagymät illa-' 
toznak. ‚ . 

KÜLSÖ HASZNA: A’ fene :nelly tagot el-f'og 
lalnì акта; igen hafznos 'azt ez шнек :neg-zúzott 
leveleivel kötözni, vagy _ennek ki-nyomott levét etzet 
tel egyelitve, ruhákkal a’ dagadäsra rakni. 

' 104. 

FOKHAGYMA _` -‘ SZAGÚ - FU : 
(vizi) Vizi fokhagyma-fzagú-ñi, Vizi 
fodorka; Ezer jó fúnek-ìs _nevezik _de 
helyteleniil. Dea'k: Scordium: eu 
crium fcordìum ofiicinarum foliis оЫоп— 
gis feñilibus dentato -ferratis, ñoribus 
geminis lateralibus pedunculatis, Саше 
diffufo H. CRAN'rz. Frantz: Gârgien ‚ „ r e 
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drée d’ eau , Chamaraz. Német: вафа 
fuoblaud), жалким. 

Tartozik ez Fil a2 Cserlevelìl-fü nemeihez, in 
nét TOURNEFORT nevezi igy: Chamazdris paluůris ‚ 
mert vizenyös tós helyeken terem; A’ mint-is böv 
termését tapafztaltam N. Györ Värofsának fundufsän, 
a’ Város Temetöjén túl lévö Iapátzokban; Itt Ве 
bretzen körül pedig a’ köntös kertben lévö vizeny'ós 
helyeken b'ovségeliën találtam. Ez fú-is dörsölve 
foknagymát illatoz. ' 

BELSÖ HASZNAI: 1) Dò'gleletes ragadó пуа 
valyáktól mint a' Peñis, meg-örzi ez fú az embert ‚ 
tsak gyakran ennek poi-ät egy drakmät borban vagy 
etzetben bé-végyen. e) Rothafztó jbrró betegség 
böl meg-fzabaditt ez fúröl fótt viznek gyakori itala. 3) 
Patétsben fekvö embernek igen hal'znos ezt ezen mó 
don inni adni. 4) Hagymázban lévök hafonlóképen 
ezen nevezett ital által meg-épiilnek. 5) Tadöt kö 
vetkezö rothadástól meg-örzi, úgy , ha a’ fü leveleit 
porra törik, és ezt mézzel ölzve kever-ik addig mig 
sürii pép vagy ka'là forniáiú lefz ‚ 's ezt fél kalánra 
valóìg gyakran eizik. 6) Melyben öfzve gyült ge 
nvettséget (Empyema) ki-tifztitja' ezen uton módon 
való élés iltal. 7) Farfabát gyógyi'tt fél maréknira 
fél«ittze vizben fözetettvén ’s ezt ivan, vagy véle kö 
tözvén a’ fijos tagot. 

KULSÖ HASZNAI: x) Fenêral kiváltképen 
hafznos e’ fil , melly-is fözetefsék ’etzetben, és ebbe'n 
märtsanak ruhzíkat ’s teregel'sék melegen a’ tagra. 2) 
Csavös febeleet (ñltulas) jó véle fetskendeni , inert 
azokat meg-tifztitja és meg-gyógyítja, de ekkor bor 
ban kelletik meg-fózni. _3) Eres dagadäfokat és 
folyó régi fekélyeket meg-tifztitja, tsak kötözzék e’ 
fú zöld leveleivel, vagy hintsék-meg a’ fzáraz leve 
lek porával. » ` 

'IAP 
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105. ` 

FOLDI BODZA: Deák: Ebulus, 
Sambucus humilis. Frantz: Yeble, Su?` 
reau bas. Német: тащит. 

Ezt a’ наш bodzát a’ gvermekek-is esmérik,'-te- 
rem Dunán nil imitt этот: mak телец. 

BELSÖ HASZNAI: к) Vizikorságtól meg-Pza 
baditt e’. képen: Vedd a’ zöld bodza gyökerének közép 
sö zöld haját, meg-refzelvén azt nyomjad-ki a’ levét, 
vedd-bé fel latnira ez lever minden harmad nap és 
meg-fzabadúllz. A’ magvait-is ha egy drakmáig meg 
törve borban meg-ifzod azon forman hal'ználnak, mi 
vel igy-is НЁМ! alúl haralmallàn purgálnak. n) Far fabáßlr meg- pülnek, tsak ez bodza gyökere vagy 
magva pol-ät fél-drakmát Földi tömjén-fü fo'tt vizében 
gyakran igyak-meg, 3) .lzzada'ß okoznak a’ virágai 
ha théa módra il'zfzák. 

KÜLSÖ HASZNAI: 1) Vizes »vagy fehe'r дида— 
lláfok el-oleanak, ez zöld bodza l'záras héja porrlnak 
fel-köttetéfe altal. a) Таи/Ь vagy Szent Antal' паша 
el-oleatt'atik a' közép zölcl héjának гей köttetëfe által. 
q) Sérüllfeket ‚ és ezekböl fzármazottlkiìlsö dagadáfo 
kat meg-gyógyítjak а’ veres borban fótt és гей ra~ 
kott bodza levelei. 4) Szemërem tejìnelr dagadája 
ezen módon meg-gyógyúl , kivált ha apró bojtorjánnal 
ver-es borban fózetettnek. 5)'Bör alatt v'ófzve gyiìlt 
“цвел-агитки ‚ a’ vizben fött és reí tétettetett le vele . ~ ~ 

KÖZ HASZNA: Borban vetettvén a' Bodza uj 
virági, annak ezek által muskatály fzaga léfzen. 

Nòta : Némellyek a’ földi bodza gyökeréröl l`o`tt 
vizzel, vagy tsupa levével hajaikat' molàák, a’ vég 
te hogy feketék e's kontorok légyenek hajaik. 

' G JM. 
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` юбъ ‚ 

4 ̀ FÖLD FUSTI: Шей? Fumaria, 
_Fumus terrae, Capnos: »Fumaria oili 
cinalis pericarpiìs monofpermis, race-_ 
molis, cauley `c_iiii'ii/fo. HENK. CKANTz. 
Frantz: Fumere. Olajz: Fumo terra. 

' Németrërbtautb. . 
Ennek Ievelei vélionyak, aprók , hamn fzin'úek; 

virägjai kefztyii forniák, aprók, verefellök. Terem a' hegyi fz'ólök között egy arafzni magaiïàn és bo 
'kroßän , el-is'terjed fóld-fzint.&gt; Izéi-e nézve kefer'ú. ' 

BELSÖ `HASZNAI: 1_) Köjzvént kì-irt a’ ki 
nyomott leve vagy Succuiià, ha azt til'ztulva az olly izeinély éhomra és ui'oimakkor fél üveg pohärkánira 
iízfza, a' tött.vize~is jó e’ végre. 2) Frantzas Гае 
mélyek eleinten ezen forma'ban ez fúvel való éléfsel 
magokat meg-fegitlietik. 3) закатами-и jó. vize 
és leve. 

KÜLSÖ HASZNAI: l Koppafzsa'gái ember 
iiek meg-fzör'ósi'tti tsak fózz k а’ levét fzilva-fa vagy 

_ Cseresnye-fa gummában (mellyet matska-méznek nevez 
a’ köz né ) és kennyék magokat ezzel. 2) Koj'zt és 
vara: gy gyi'tt ezen leve „vag Succufa , ha egyará 
nyu fokasfigu lapn gyökér vizevel etzettel ‘s тёще! 
öfzyâkegyelitve fo'zik , ’s igy a’ tifztátalan tagokat 
m0 D u 

‚ _ 107. - _ ' 
FÖLDI мостом: naar: Le 

thyrus“ra`dice efeulenta; Lathyrus ar 
'veniisv repens tuberol'us C. BAUHrNr, 
Lathyrus tuberofis cirrhis шрифта, 

_ „ ‚ “_ 
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foliis ovalibus, internodiis nudis. H. 
CRANTz. Frantz: 'Noisu de terres. 
lvémet: (типе, @ebfelgem @richt 

Majd ollyan forma fü ez mint a’ Borsó-ñì , Ga 
bonák között el-terjed, fzép piros jó illatú' virágjai 
vannak; Ul'zfzel a’ fzafntás közben meg-láttatik a’gyö- 
here, melly fige forma, barna. A’ Difznók igen 
fzeretvén ez gyökeret, a’ tarlokon hamer штык. 

HASZNAIRÓL: egyebet nem irhatok, hanem 
hogy it't Debretzenben ez iii ökerét meg-fözik ‚ és _kedves tsemege gyanánt az gìâledelek utzín mint a’ 
Gefztenyét fel-tétetik, mondhatom-is hogy jó ’s édel 
ìzìì ollyankor а’ fehér béle: Нага: pedig nem inditt 
ennek étele, söt inkább l'zoritt. v 

'Nótm Ezen Poldi mogyoró- nevezetiben a’ Fli 
vekr'óllrok külömböznek-: Mert МАттнюшз Pfeudo 
apiumnak nevezi ‚ holott‘femmi hafonlatofsága nintsen 
az apiumokhoz; `Ich. RAJI Methodo Plantarum pag. 

_5a. Bulbocallanum (földi gefztenye) neve alatt adja elöl: 
_Némellyek Oenanthe nemeihez Мышцам melly Bu. 
bolyitska n_eme. C. LINNIEUS Bunium alatt recenfeál 
ja. Lehetne ugyan ezen mi fóldi mogyoronkat-is yfól 
di vagv dilznó gelztenyének nevezni, noha Theod. 
ZWINGER in` Theatro Botanico Bubolyitskáknak (0e. 
nanthe) valamelly nemeihez hafonlittani láttatik ez mi 
шиит, mert ат: irja, hogy оп 7а1‹ а’ levelei mint 
a’ Koriandrum filé, holott a’ mi. óldi -mog oronk' fú~ _ 

-vének levelei ’s' virägai inkább a’ Borfoj z hafon~ 
Alittanak. . ' « , 

nog. 

:. Fülben erefztö-iii, Fül 
ben 'máfzo-lii, F iilben fatsaró, vHázi 
гам , тек zöld, rl\`/liudenkor élö, Klb'vi 

-r 
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roi/’a , Mennydörgö-fiì. Dea'k: Sedum 
majus, Sempervivum, majus, Barba Зо 
vis, Aizon: Sempervivum teé'torum 
folììsl ciliatis propaginibus patentibus H. 
CnaNTz. Frantz: ,Jou barbe grande. 
Ola/z: Sempervivo. Ne'met: фаившщ, 
ЭоппегЬаг. 

Házok tetején,`fendelyen nevelkedik ez Planta, 
és fzéles 's vallag leveleit el-fzaporitja. 

BELSÖ HASZNAI: 1) Nyavalyás lis gyer 
mire/melf, az az: kiket a’ nyavalyagör add inni ez fú 
nek ki-nyomott levét , kis kalánkánként. a) Rette 
gésrò'l ezen form-¿n fog hafználni azgknak. » 

KÜLSÖ HASZNAI: 1) Dagadájblrat (111811111 
mationes) el-ol‘zlati:£k a’ rea rakott levelek. 2) Száj 
ban lévö apró kelevényeket ’s holyagotskzíkat (_aphtas) 
a' zöld ñi leve el-vefzti kenetettvén azok véle. ì) Ege'sföl igen hafznos e’ fil leve, tsak hajjal vagy 
rósvajjal fözzék-meg ’s úgy kennyék a’ meg-égett ta 
gokat. 4) Szömöltsò't a’ kezeken, a’ Läbokon pedig 
a' tyuk-vl'zemeket` (clavos,) el-vefzti az azokra непе 
tett zöld-fù leve , vagy reäjok тёмен öl'zve zuzott 

. levele; E’ végre javallom , elbl'zör 'a' lábakat meleg 
vizben megàkell aztattni, ez után a’ kemény clava 
foknak tetéjeket le-mettfzenì , ’s úgy ofztán azonokra 
a' fill-fd leveleit meg-zuzva fel-rakni. \ 

KÖZ HASZNA: Lónak dagadtt lába gyógyíb 
швеи igy: Fözzék-meg e’ liìvet etzetben, velsenek 
belé timsót , és köfsék a' ló labára. A 

.` 109. к 

FÜRTÖ z-FÜ. szölarú, Maha 
fú, Bayfú, Шеи kenyere. ими: Все 

Фита 

 

 ì ь‚
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\ 

trys, Ambrolîa, Botris odorata Monr 
soNr. Frantz:_ Piment, Millegraine. 
Ola z:Borr1. тёти: îraubenlraut. Shun 
gen taut , Reottenftaut, шиш; шт. 

Ez fúnek ollyanok levelei mint a' Bikfáé, de 
fokkal hol'zfzabbak igen jó fzagúak: Ez fúvet H. 
Сшита Ur az Átriplex vagy Laboda füvek alatt 
helyheztette, [дыхания pedig a’ Chenopodiumok 
közzë. . 

BELSÖ HASZNAI: l) Fallada's ellen , &quot;fözd» 
_ meg e’ frlvet édes gyökérrel, és igyad. a) Vlres 

genyetséget köpök, fözzék-meg kevefsé ez lìivet сё] 
Ьеп ’s igyák az illy tejer; А’ fzáraz levelek pore-is 
mézzel öfzve kevenetthetik pép тащу Liktariom for. 
mára, mellyböl napjában egvnéhänyfzor az olly em 
ber egy kalánba feröt meg-ehetik. 

KÜLSÖ HASZNA: Has-tekere'ß meg-tsendesi'tt ez 
fü, tsak fózzék olajban, :nelly olajjal kenetelfsék a' 
has jó melegen. ~ 

KÖZ HASZNAI: 1) Ruhäk közzé rakatattván 
ez fil, nem как jó fzagot :id azoknak, de a’ molly. 
nak kár-tételetül-is meg-örzi. я) E’ Шнек lugia'val 
mosatattván az ember feje ‚ '_a’ fetkék belöle el. 
vel'znek. ’ 1 ’ 

110. 

FURESZ LEVELU-FU= Fogas 
levelü--tii , Fellö-fii. Dea/e: Serratula 
tinétoria foliis lyrato- innatilìdis, pinna 
terminali maxima ño culis conformibus 
H. CnaN'rz. Frantz: Serrate, Herbe 
des teinturiers. (Да/2: Serratula. Ne' 

‘Mnl’ 
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met; Schattenfraut ‚ @abilitanti “ - Зегбесг 
watten. f . - 

Terem az erdökben és mezökön; A’ lzára tövé: 
bi'il ki-jövö levelek , fzéleil'ek, hol'zl'zak, és mind ' 
két fzélein fogal'sak, mint a’ Füréfz; A’ felsö levelek 
aprobbak; A’ fzárak fejei ollyak mint a’ tüskés bojtorjíné: 
Tseh Orl'zágban bövségefsen rerem, 
l ` BELSÖ HASZNAI: i) Ese'irò'l: hal'znos ez- fil 
vagy ennek gy'ókei'e fejér boi'ban meg-fözve , mellyet 
inni kell. 2) Arany-êr fel-etagadását afvégbélben el 
oi'zlatja, veres borban ha meg-fózik ez leveleket , és 
ezen boi-ral azt pároll ik, vagy а' fris gyökeret zuz zák-meg és гамак reí ' ’ 

KÖZ HASZNA: Pointer-is- feñenek lenen рин 
tival. ' . 

III. 

Шиш ЬЕУЕЦЁЖЙ: Dea/.5 
Salicaria , Lyfimachia: Lyfimachia ilo 
ribus fpicatis foliis conjugatis HENK. 
CRANTZ: Mat. Med. 8: Lylìmachia 
foliis quaternis fubfeílilibus, peduncu 
lisjquaternis uniiloris , Ejusdem. Frantz: 
Lyûmachie, Corneole , Souiìe d’ eau, 
Perce boiie. Olafz: Lylimachia. Né 
met: азиатка. . - 

Az egyiimek virrgjai kann formen áiiának , 
fetét veres i'zinììek; Levelei a’ fúzfa leveleihez hafon 
littanak , ez az igaz Salicaria ‚ mellyröl ToUKNi-:Fon'n 
és von HALLEK-is einlékezik. A’ máûk né leve 
les, sárga virágu, a’ yirágok izéllyél ‘.illokfV ez az 
nazi. `Lylimacliia , mellyi-öl irt Marrnlotus. ' Mind 
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ez két fú ölni magollàn fel-nö , a’ vizes helyeken » 
gyenge fiiz-fák között. A’ Lylimachiat Conrad: Св:— 
`wenns Chamenerium nemeihez fzerkezteti; [лишив 
pedig Lythrnm neve alatt recenfeälja. 

BELSÖ HASZNAI: 1) Vérkò'pëae't mind kettö 
meg-l'zünteti, a’ ki a’ fóld levelek ki-nyomott levét 
vagy- Succufsát ifzfza. a) Уйти]! ezen forman шев 
gyógyitja. ` 

KÜLSÓ HASZNAI: l) Orr vërfolyájt `-meg~ál~ 
'litla' meg-zuzott és az orr lynkában dugott zöld le ve e. . 

Köz' rHAszNAI = Е2 faveknek mai а' xegye. 

112. _ Í- 

GALAMBBEGY: Kikeleti faláta, 
Apró smezei таща. Dea'k: Valeriana! 
la, [идиша agnina; Valeriana loculta 
Horibus triandris, caule dichotomo', fo 
liis linearibus H. Cnaiwrz.l Frantz. 
Sallade de Chanoine. Német': башу 
tid), Eltebfeeiïe. ' ‘7 

' ' ‘\ 

Ez a’ Bäldrián fúh'ózhaibnló, de igen gyenge 
alatsony fúvetske; kikelet felé а' hó el-olvadván a’ 

-l'zegény' Emberek »ki-áfszík és Värol'okba vifzìk а' 
piatzra leg-elsö Taval'zi Sala'ta gyanánt el-adv-.ín аи. 
Nemes Nagy Суёт Vírofsa säntzaiban eleget fzednek 
a’ fzegények. Itt Debretzenben pedig kikeletfelé 
ál'ultatik.. 

BELSÖ HASZNAI: коны: melly az врет! 
lzármazott meg-fzììnteti, ha valami lében meg«f‘ózik ez 
füvetskéket, és ezt a’ levet melegen itatják a’ Ве 
te el» u gg .G 4 . KOZ 
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KÖZ HASZNA: Salata' gyanánt élnek véle itt 

Debretzenben és Nagy Györbenás ’s egyébútt: ki 
víltképen való jó vér tifztittó és fzorulläû lfel-fzaba 
dittó ereje vagyon ez ñivetskének. 

N дм: A’ Galambbegy neve вымыв а‘ kis fets 
ke frire illik. 

113. 

БАБКА-РТ]; Вей/с: conroligo, 
Helleborus fœtidus caule multìñoro fo 
liofo, foliis pedatis. HENK. GRANTz. 
Német: Sauéltaut. 

Hunyor neme ez, apró a’ levele, köves heg'yeken 
tei-em. . 

HASZNA nintsen ‚ hanem тата, mert Ern- Y 
‘bert és bai-mot, ha meg-efzi, el-vefzti. 

114. 

GYAPJAS~FUz Rókaŕark , Réti 
kender. Dealer Gnaphalìum tomento- _ 
fum; Gnaphalium caule ümpliciñimo, 
corymbo {implici , terminatrici, farnien 
tis procumbentibus H. Cnam-z Mat. 
Med. Frantz: Immortelle. Olafz: 
Gnaphalio. Német: шишкам, явит: 
wolle, Sebbnnnelltaut, заживит. 

K't` Plat ez, ll ek 6 -e ’ka kuk~ñìliöszn3liafonilóaapró Tâeyglya jgärleveglzteslkgei ziagy 
nak;‘ mellyek a’ Czar-.ín fel-fel íllanak. Folyok 
mellett és îóvenyes fóldben terem. 

nur.. 
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BELSÖ HAszNA: ranma» annee einher. 

er1-öl a’ ñlröl fótt vizet igyék. 
KÜLSÖ HASZNAI: l) Torok-dagada'sban: 

nyomják-ki a’ levét, keverjék öl'zve téjjel és borral, 
és ezt gyakran a' beteg a’ torkában forgafsa melegets. 
kén. 2) Käröm mlrget meg~gyógylttanak а' meg. 
zuzott és гей rakattatott zöld levelek. 

KÖZ. HASZNA: Ennek igen gyenge gyapjzít , 
vagy inkább pamntját fonnifisy lehet, és igy kòz yha 
(гонка fordittani. _ 

Nóta: Régenten a’ fzegény emberek ez ñìnek 
leveleivel toll helyett töltötték-meg az Pärnáikat vagy 
Derékakaljaikat. A’ Debretzeni nagy Erdöben 1773 
dik Eùtendöben еду fzép sárga virágu gvapjas-fú ne 
mére шпагат, mell hez hafonlóról - PLUxeNerws 
emlékezik e’ képen: naphalium herbacenrn odoratifli 
mum foliis decurrentibns, obtuíìs , mucronatis, utrin»l 
que tomentolis planis. Ezen fúvetske~is sárga Буи. 
párnak neme. Embereknek igen hafznos fri lehetne 
ez, inert a’ vir-áginak épen ollyan f drága illatja van ‚ 
mint а’ Mecchabéli Ballàmoînnak: a’ honnét el-hifzen, 
hogy Vérhasban lévöknek;` неким; ЕшЬнеЮхеК, ‘s 
egyéb belsö febekben fmlödözöknek, ha véle `élnén€k, 
fokat hal'ználhatna, . 

115. 

- . . БЕВЕЫУ—ЕП: Köl'zvény-ñi, Pap~ 
lan a' Len-fóldben. Dea'k: Cufcuta ’ 
major, Calfutha: Cufcuta ежи-орава »ño 
ribus yfeililibus H. Смыть Frantz: 
Au rie de 1in, Goutte de lin. Ola/z: 
C cuta.- Шт; тщеты, задеты. ‘ 

A’ Gerény-ñi a’ knmló, tsallán, -de kiválfv` a’ 
len köztterem , és гей tâkeredik туда,“ hogy azt 

т &lt; ’ 9L 
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el-is fojtia. A’ Botanikuf'ok ezt Parafitica Plántäkhoz 
fzerkeztetik, mivel nem a’ fóldböl, haneni а' теПу 
fúhöz ragadtt, abból Velzi nedvel'ségét és печете— 

BELSÖ HASZNAI: 1) Ma'jnalr is Le'pnek 
keménységét meg-lágyitja , ifel~marélmii-a vizes bor» 
ban fózetettvén egy ittzében ‚ mellynek regvel felét 
’s eitve a' máûkat meg-kell inni. 

N ¿ta : Némellyek ezt Bóldog-Alzlzony hajának, 
is nevezìk, de iiikább az Epithymumra illik ez 
név. ' . ‚ 

116. 

_, ‚СУЁКЁЫУ-ГП: Gyékény-káka, 
Oreg-káka, Fülemiile-iii. Deak: Iunf 
cus laevis panicula fparfa major C. 
BAUHINI, 8e Iuncus Horidus Ejusdem. 
Frantz: Jonc. Ola/'zz Ionco. ' Német: 
âßiníen. д 

A’ Tókban _ és motsáros lœlyeken elég rei-emi 
А; egyik virägos, a’ тык nem az; A' viriígok-4 ` 
nak hirom a’ levele, ez az igazi fiileni'iile-f'ú, az az': 
Juncus trilidus foliis ñotiliusque tribus terminalibus 
H. Смыть f ' 

BELSÖ HASZNAI: Удивит: inditt a’ magva 
meg-rörerertvén és borban bé-véterertvén. 

KÜLsö HASZNAI; А’ канььёньы а’ :seyes 
febeknek el-fzéleizte'sére 'Ihrundákat leher kéfzitteni. - 

Köz HASZNAI.- i) А‘ nagyobbik швам: гааг 
тока: és Gyékényeket tsinálnak; H1izakat-ìs jó vê 
le feddeni. A’ Gyermekek ezen ufznì tanůlnak a’ 
tókban. 2) А’ virágos käka штаты kosárakat le 
het fonni; A' vékony felsö ägaiból пут kalailiokat е. 
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1am kaarten; На а’ anima bait те: мы. 
veted , a’ vizet* magához fzijja, ’s a’ born tifzt'án 
hagya. ‚ _ 1 

я 

117. ‘ f f 
\ 

GoMB'A.FÜ` .f Denk. Апагогад 
се vulgaris latifolia annua _ToUnan 
FORTH. Német: mannůbatnlfd). 

_, A’ fóldön el-terjedö fzéles levelei vagynak mint 
az uti-fúnek ‚ kik világos zöldek, fzéleiken 131131162 
tettek mint a’ töglyfa&gt; levelei puhäk .‚ nedvelïèk ‚ 
tellyelïèk .‚ tsipös iz'úek. A’ Gabonák köz'ńtt önként 
terem: Bets körül-is elég {егерь 

r . 

BELsÖ HASzNAI: тенте гекедёзёс meg. 
inditja a’ fü ’s ennek magvai borban meg-fözetettvên, 
mellyet gyakxan inni kelletik. ‚ l _ - 

118. 

. БУОРАК. (fekete) F ekete gyo 
Apar , Szurok-ñi, Szu-ñi, Vargák fiive, 
Száraz-ñi. Вей/е: Origanum ‘, Cunila. 
Origanum vulgare foliis ovatìs; f icìs 
laXis ereétis confertis paniculatis 1N 
мы fpec.- Plantar. pag. 824. Frantz: 
Origan. Német: Soßen, íßvblgemutb. ' 

Ez igen esméretes fil : Arkok és söve'nyek танец 
magollàn fel-nögLevelèi а' Manr'ínna leveleihez 11:1 
fonlok, de kevefsé nagyobbak, )ó illatúak. A’ vini. 
gai а’ fù tetejében fzorolï'an egybe nöttek, api-dk i 
kékellök. - &quot; 

BELSÖ HASZNAI: 1) Falladozájt,me11y em.&quot; 
ber mellében lévö вши nyaltól vagyon, meg-gyógyíf. 
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ja, а’ ki тез-1321, és. me'zzel egyelitve il'zik e’ ñìröl. 
2) Btl-fájajl meg-rsillapit ezen módnn. 
_ KÜLSÖ HASZNAI; домами туш: ту Гог 
man: Fözd-meg e’ fúvet virágostúl tiùta téjben , és 
botsásd a’ gözit a’ fájos (овса. ‘ 

KÖZ HASZNA: Ennek Lugia'val a’ I a jat 's `innalza: feketés fzinre változtattni lehet. БУ P 
In). ._ 

GYOPAR. (sarge) Sárga o ár, 'Army Virágú-fii. ‘Beale Stoeclizirs pci 
_trìna , Chryfocome, Amaranthus lu 
taeus, Gnaphalium elichryfum live lioe 
chas citrina angullifolia. B A UHINI. 
Frantz: Herbe a Cotton. Ola/z: Fior» 
velluto. Német: тащите, motten: 
blumen. 

_A’ Bzfrfonv virag nemeihez tartozik e’ fri: Sza. 
taz fövenyes helyeken a' fúvek közt terem; A’ tete 
§én bokrofsan :illanak a' fénylö tilzta sa'rga virágok, 
‚падки meg-{zäradva'mis szon izép fzineket meg “Щ . . — 

BELSÖ HASZNAI: 1) Menfájoe einher 11а‹ 
ûonnal ihatik e' fúröl. 2) Gele/‘ztákat ki-hoz box-ban 
fözettettvén a’ viragok. a) Teieket Aa’ Da'ikáknak 
meg-bozza , ezen módon kéfzítettvén, ha élnek vële, 
“тай-111111: ennek italával. 

KÜLSÖ HAszNAn катет: гадами _fn 
dalmît, a’ vìrágok eleven fzinre hintetése, és igy 
ezeknek füfiinek ‚ azon réfzekre valâ botsáttatáfa 
meg-l'zünteti. 

ITP.” ‘ 

.r 
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КбЗЁНАЗША]: 1) A’ ki ruhäi lközzèï rakja 

e' ñlvet, azokat a’ moll ól meg-Ötzi. n) Lngot ha 
tsinálnak belöle a’ tetve et-is тез-611. 

_ Nóta: Némellyek a’ вынуты virágot, neve. 
zik sárga gyopárnak, de helytelenül. 

I 20. 

GO-LYA ORU - FÜ: Efzterag 
otra, Galambláb, Darú orru~fú, Golya’ 
köröm, Varjúláb , Galamb-ñî, Szent 
-Robert -fúve, Vér-- таю-щ Dea'k: 
Geranium columbinum pedunculis bi 
floris folio longioribus , foliis quinque 

artito multilìdis ‚ laciniìs acutis аги— 
’s ,glabris, calicibus arillatis , )farm 

LANT. Frantz: Pied de Piegon. Né 
met: Gtorcbmfcbnabel, шмыг. 

Sokféle ennek Speeiellë, és fok idö ’s bövebb 
hely kivántattnék ezeknek meg-fzámlálására. A’. Буй. 
möltsei ollyak mint egy поит Darú тазу Golyß 
otra. 

KÜLsö HASzNAi: Balay... Embereke. ja em 
тын kéfzült fórdöben fóröfzteni. 

Nóta : Ez elött 25. Elztendövel 'Amerika'ból 
Amllerdámba egy шале; Geranium fúnek neme ho 
zattatott, mellyet magam-is a' kerternben egynehány 
El'ztendeig lzaporitotram: А' virage ollyan nagves oll 
l'zép kék, mint a’ Borrago-ñì viriíga: Délre txzenket 
órára egéle'zen ki-nyilik ‚ Déluta'n hamm órára реал: 
viráginak leveleit mind el mind el-hlllal'ztjß. 

'fdf~ 
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121. ' 

GoRoG SZENA-i Görög ЬаЬ, вак 
Izaru-ñì, Horgas hüvelkü fzéna, Bakfzar 
vu-i'ii, Ketske fzarvu-ñi. .Dea'ks Foenum 
grœcum: Trigonella foenum grœcum oili 
`cinarulin , Leguniinibus feílilibus lÍtriatis 
ereétìusculi's , fubfulçatis, acuminatis , 
caule 4ereiSto H. CKAN'rz. Frantz: Fe- . 
nugrec. е Ola/z: Foenugreco. Nen/ietf 
éßvcfäbvrnfraut, тестю феи. L - 

К 

‚ Ez fil Here neméliez tartozik, fehéi' a' viräga, 
a&quot; Bab-virághoz hafonló, Német és Frantzia ОММЕ 
ban böven termei'ztik. . . * i 

. _ f“ KU'LSÖ HASZNAI: i) Kemtny »eres ладам 
_/ jòkat haiiznos ez fü magv-ínak liíztivel kötözni, káfa 

i' vagy pép formara el-kéizitvén azt. 2) szemnelq 4fa'j: 
шита: dagadását hal'znos ez inagokból китом; ko 
tsonnyäval kötözni. 3) Abrázaton lévò'- fzeplök ezen 
kotsonnyával való kenettetés ältal el-vei'znek. ' », «l 

.xöz HAsznA = 'liebes -iovak . тез-691111165 115 
ez magokat abrakjokban vélek étetik.' ` 

I &quot; Iza.' . ‘ : . 
GYÖNGY viKAG: szene . 

György virága, Szelentze ,~ Kakuk -vi 
rág. Вей/е: Lilium convallinin , Ephe 
шепни non lethale; Convallaria maja' 
iis {Евро- nudo H. CKAN'rz. .Frantzz 
Muguet. Német: шариата: ’ 

Iren 
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Igen esmëretes dräga illatú vil-zig ez, itten a’ 

magy Erdöben Tavaízfzal nagy bövséggel terem. 
KÜLSÖ HASZNAI: 1) El-efett taga Ember 

äztafsa» e’ gyöngy virágokat éget borban ‚ és ezzel 
mol'ogattallà el-,és esett mozdúlhatatlau tagjait. 2) 
Homályoa Гите/181 meg~világosítt az ezen vira'gokból 
ki-nyomato'tt nedvefség vagy fuccus, és ennek azokra 
való kenettetéfe. . 

Köz HAszNA: A’ leveleiböl mefzfzex tze-p 
zöld feltéket lehet kéfzitteni. _ ' 

1 Nota : Málbk a” káfa-virágot n_evezik gyöngy~ 
vîrágnak. . 

.. ‘в 

123. 

. GYOZODELMES-FU :` Dea'k: 
Viéiorialis longa CLUSII Hilf. 189. 
Allium montanum foliis maculatis, feu, 
Allium viétorialis radice oblonga reti 
culo obduëta H. CnANTz М. Med. 
Tom.~II. pag. 59. Német: _Eiegmury 
ïlßeemanntbarntfcb. __ 

Ez Наш/1112111 neme; négy levelei Vagynak, 
mellyek ollyak közel mint az Uti-fúé: Köves hegye~ 
ken terem , Magyar Orfzágban s'úrìi Erdökben-is ta. 
láltatik ‚ olly helyeken a’ hol a’ GyöngygVirág te 
тещ.` Némelly Bányáfzok és a' ’Sidók 1`о1&lt;д babonasä 
got vifznek véghez ez fúvel; de jó lelk'ú Kerel'ztény 
Ember az illyen proba'knak békét hágy. 

/ 

KÜLSÖ HASZNA zy Тети АЩ‘ёопуоЕпаЬ 
ЪазЬёН fajdalmaikat , ha n akokra kötik ez fúnek` 
губит-61 Harter. UR mondalä fzerént niegîlzüntetx. 

'I' 211. 
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- Y 124. . '_ _ 

GYÜSZÜ ViRAG: аута-ш. 
ani-fú , Uj-fú , Ujjos-ñi. Dea'k: Di 
gitalis-, Daétilitìs. Dì 'talìs alba folio 
afpero BAUHINI. l rantz: Digitaler, 
Gantelez , Doigtier , Gant поте Da»P 
me. Ola/z: Aralda. Nemet: üingetbuk 
blumen, эмитент. - _ 

Levele ollyan mint .a' kifiëbb ökör-fark-ñìë, 
Szent jakab Haväban virágzik, .és öt ’s hat -gyüùü 
forma virági le felé lognak. Terem Erdökben és 
mezökben. _ ~ » 

HASZNA: Belsöképen nem jó véle élni, mivel 
hántató @rele VagVOUâ Klvüll'öl Pedig а' Gugákat és 

f дымка: el-ol'zlatja réájok kötöztettvén. 
125. 

HARANG-FU: Folyó-ñì, Sulalr, 
Salok-fü, Zulak, F elfutó, Ifzap. Вей/е: 
Convolvalus major. albus `BAUHINI. 
Frantz.&quot; Campanette, Liferon. Ola z: 
Villuchio. Német: Житии, @lo en: 
юты, ЯЪаиттшъе. ' ‚ 

Terem sövények'mellett ’s mezökönás, a’ Fákra 
fel-fut kivält a’ nagyobb , de a’ kìlïëbb а' fóldòn el 
terül. 

BELSÖ HASZNAI Vizi betegségben lévö fözze 
meg e’ fúvet vizes boi-ban és igya regvel ‚ а’ vize 
Не: hatelmalsan ki-vil'zi bel'óle. 

KUL 

 



Magyar nerr. In 
KÜLsö мяты: 1) aannam. _kann an 

öfzve zuzott zöld harangfüvet. s) мм теша: 
meg- könnyebbitik a’ borban bé-vett magvai. ' 

KÖZ HASZNA: Ennek gyökerét a' Difznók 
igen fzeretik , ’s töle meg-hiznak. - 

126. 

HARMAT-FU. Dea'k: Rotella, 
Rosfolis, Sponl'a Solis: Drol'era rotun 
difolia fallirora feu Ros folis HENR. 
CRAN'rz. Frantz: _Rofée de Soleil. 
Német: Sonnentau. 

Nöni fzokott vizenyös rétekben a’ mohok között, 
'arany fzinü vékony fz-íratskákkal; Levelei kerekde 

dek kalán módra béhajlok, melly hajlásban a' ham-.at 
meg-állapodván, fénylökké téfzi a’ leveleket: Vira 
gotskái rofa formák, fehérek; Magvai ollyak maJd 
mint a’ buza шавок. 

HASZNAIT mi illetì: Ez ñìnek külömbféle Pa 
tronusi va nak: Fallada'rról némellyek mint Prof. Boscmsngîános, ki nékem а' Botaniában régi ‚111156 
ges Tanítom az Argentoratumi Univerlitáeban vólt, 
az ö könyvében melly a’ Cynofura Materiae Medi. 
cae pag, 383. ditsérik: Máfok mint Вспомнив ‚ ne. 
vezetes régi Orvos Doktor, mérges сапе}: lennì alit 
ják ‚ ё; mindenellül logva _rejicìálják, holott az Е!— 
sök azt álitjäk, hogy a’ k1 ez fúvel-él hofzfzú éle 
ш ember lél'zen. Igaz hogy пазу ereje van néki2 
a&quot; süriì nyálnak el-oleattatásära, annyira, hogy ha a’ 
Juhok-is шее-61211: mint Rarjus Janes-is mondja ha 
lálos köhögést nékiek okoz: Ennekokäért méltónak 
tartom ez fünek jövendöben bövebben léendö meg» 
visgáltatasát. 

Nóta: Ha e’ ñlröl vizet égernek az папу-1211111. 
ve lélzen töle, innét némgly Chyxnikufok, ez _fúben ` - 1222 
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igaz- aranyot keresnek, de liafzontalan , inert neil 
mind arany az, a’ mi sárga i`zinnel fénylik. 

1:7. 

f HARMAT-KASA , Manna-káfa , 
. ВоГяогййпекеГа. Dea'k: Gramen mannœ; __ 

Gramen Daétylon, el'culentuin C. Выт 
HINI. Frantz: Gramen de manne. 
Olafz: Sanguinella , Herba capriole. 
Német: батат, Sitamigrañ. — 

Ez fil Nemes Szatmär Vái'megyében, és egy? 
bììtt Tifzán innée önként imitt amott vizenyes helye. 
ken спет; Úgy hallom Nemes Nograd Ydrmegyé 
ben, nénielly Nemes .Uralt-is 'Jófzägaikban termefzte 
tik. Mais Orfzágokban-is terem ,` ez okból iòk 
féle nevek alatt róla emlékezet vagyon a’ T udófok 

*könyveibem Nagy emlékezetú LiNNizus az. ö Sve 
eiai Itinerariumzíban irt mái- illyen fúröl , és Fefhica 
neve alatt le-rajzolta: MoKIsso pedig in Hìlior. Plan 
tar. Tom. III. pag, 262. illy fúnek нём i'zem elei 
be rerjefzti. ` — » 

KÖZ HASZNAI: Téjben meg-fózetettvén fzün 
telen való kavarás alatt jó izü ’s könnyen emél'zt 
vlietö káià vagy pép léfzen belöle, melly nein annyi~ 
ra ember gyomrát ММ]: mint a’ köles käfa , nem 
is olly fzorittó erejü mint a’ Ris-kalk. 

Nóta : А’ бгашепевпек magvait hal'znos Ienne 
jobban meg-visgálni, mivel fzükségnek idején a’ Gabo 
näk helyében mint reménylein néniellyeket faint iîgy 
тщете ul'uálni, . _ 

› - . . .‚ 
. ' r - ... . i . . г.— А‘ ‘l1 M4'.A~ A 

’-—-- / а 
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_HASLAGYITTO-FU :Harman 
tti-iii , Dìfznóparéj , Szél-i'ú. Dea'k; 
Mercurialis; Mercurialis annua caule 
brachìato, foliis labris, Horibus fpicatis. 
H. ' CRANTz. rantz: Mercuriale Vi 
gnoble. Ola/z: Mercorella. Német: 
ßfxlgelfraut. - 

Közel ollyak levelei mint a’ Fal-fiié , A’ fzölök 
bel annyi ткет, hogy néha a’ bor~is fzagát vefzi ' (б е. 

_ BELSÖ HASZON végett, némelly helyeken ha 
{Еде indittani béagygyák, de némelly nagy Tudomänyú 
Emberek mint Stom, LINNlaus és Сшита nem 
javallyák. . - 

KÜLSÖ HASZNAI: 1) Szoralásban igen jó e' 
fúböl Crylìélt kéfzitettni. 2) Nehéz hallásban a’ 
levét ez fiìnek a’ ñilben kell botsáttani. 3) Szömò'l 
taölr e’ füvel dörsöltettvën e1-vefznek, 4) Szeplökat 
a’ «мы а’ Succulla elfvelzti. 

` N óta; A’ Bärányok e’ т. meg-étele man .el 
1vel'znek. _ ‚ 

120. 

_- f HAGYMA (fekete.) Fekete hagy 
ma, kutya hagyma. Dea'k: Ampelo 
.prali'um, Allium caninum, Porrum vi 
neale: Allium vineale caule tereti fo 
lio bulbifero, liaminibus tricufpidatis 
WnNMANNx. Frantz: Porreau fauva 

‘ H a ge, 



_m Щ Гане: a laragne - 
ge , vigne porette. Olafz: Porrandel 
lo, о Рогго falvatìco. Német: ЕШЬ: 
[пиф ‚ ЗэипъвгпоЫаиф. 

BELSÖ HASZNAI: Igen erös lévén ez hagyma, 
meg-enni nem javallom, mivel a’ gyomornak artalmára 
lenne. 

KÜLSÖ HASZNA: A’ тая-теист vizellet 
meg~indittatik az ebböl kéfzììlt fördöben a’ хамам; 
való bé-ülés altal. 

` 

130. _ 

HAGYMA (mogyoró) Mogyoró 
hagyma. Deak: Cepa afcalonica; Al 
lium afcalonicum fcapo tereti, foliis fu 
bulatis, umbella globofa, liaminibus tri 
cufpìdatìs 'H.CRAN'rz. Frantz: Efcha 
lotltes, appetits. Német: @ftblaudh ваш фе 

Nóta : Ennek-is ereje a’ fellyebb ineg-irott 
.hgymáéval meg~egyez ‚ söt még kedvellëbb izü. 

131. 

HAGYMA: (keserii) Keserü Нагну— та. Deak: Porrum feótile, Cepa ñ 1 
lis, vel feëtilis. Frantz: Pourrete, 
Oignonettes. Olafz: Cipola feétile. 
Német: бфпшгапф. ‘ 
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Nóta : Az ebböl kéfziìlt levellël hal'znos azokß 

nak élni, kiknek holyagiokban követskék vagynak. 

132. 

HAGYMA (kigyó) Ki ó-hagyma. 
Dak.A1|ium urlìnum fca'po emicylindri- 
co, foliis lanceolatis _ petiolatis umbella 
falìigiata H. CRANTz , St limele: A1* 
lium molii ГсаРо fubcylindrico Ejusdem. 
Frantz: Ail d ours. Német: штатов: 
миф, ЯЗйгВпоЫаиф. 

Terem árnyékos erdökben, levelei fzélefeskék, 
he ellek, világos zöldek, erös hagyma fzaguak; A' 
feh 'virági n’ tetején íllanak. Némellyek ételben« 
is tefzikn 

Nóta .° Nem kell meg-engedni a’ тающими, 
hogv а’ Juhokkale' flivet тык, mivel a' tejek fok 
hagyma fzag'u léfzen töle. 

1330 

HYACINTH - VIRAG = ' Вей/е: 
I_¿yacinthus vulgaris. Frantz: Iacinthe. émet: фиата, тегдепЫпте. 

Kikeleti fzép kel'ztyü-forma kék kerti virág ez. 
BELSÖ HASZNA: Зинаида: gyógyr'tt a’ mag 

va meg-tötetettvén ’s borban bé-vétettvén. 
134. 

HOLLÓ-LÁB, Varjú-láb, Veres 
iii, Kigyóharapra-gi, Etzetes-fú, Tsil Inn' 
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lag-fü. Dea'k.’ Coronopus fylvelirîs , 
Pescorvînus , Sanguinaria ‘, Acetaria; 
Plantage coronopus foliis -linearibus, 
dentatis fcapo tereti. HENK. CRAN'rz. 
Frantz: Pied de corneille, Corne de 
Cerf. _ Olafz: Herbaliella. Ne'met: 
Киты, тщете. ‚ 

' Ennek levelei hoizfzak: fogas fzélüek, a’ gyöke 
te fejébbl egy rétüen, de hofzfzan fok l'zrizanként és 
keskennyen ki-növök, mellyek a’ Rôldön el-terjednek; 
Virágiai а’ fzslra tetején a'llának úgy mint az uti-fúé, 
a' mint-is uti»fii neme ez-is ‚ tsak hogy a’ fogai mint 
a’ Hollól-.íba , vagy fzarvas i'zarván az ágak úgy ki 
ällanak'; Némellyek a’ fzörös leveleit és vir-.ígait a' 
Levendulaéhoz hafonlitj-Ák. Mezökön 's Gabonák 
közt terem; kei-tekben-is termefztik, mellyet Olalk 
_Ori'zágban Ганса gyanánt meg-is efznek. 

BELSÖ HASZNAI: i) Vizi betegsëgbò'l ki 
épìil, ki ennek g ökerét borban fózi ’s azt ifzfza. 2) 
Virköpést meg-allittanak a’ magvai,akar vizben igya 
valaki, akár pedig magänollan meg-egye. 3) Has 
ffííó vagy kolikas embernek igen jó е' fúvet Paféi 
módra megœnni, Primus, Diosconmns és (Знание 
Tanú»bîz0nysägai fzerént. 

135. 

_ к HUNYOR: (fekete) Fekete` hu 
nyor , Zál'zpa, Kigyó-iii. Deák: Hel' 
leborus niger, Veratrum; Elleboi'us ni 
ger fcapo biûdo.'L1NNAi1 feu Hellebo 
rus niger fcapo nudo, bìiloro,foliis perla# 
tis HENr.. Cium'rz. M. M. Tom. III. 
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pa _. ‚ . Frantz: Ellebore noire. O lafz: lleboro. Német: Sileäwutß (Штат 
за) Статика. ' . 
_ Ennek а' fzárai hoí`zfzak-, gömbölyììek, veren 
ettegetéfekkel тез—тающий; mindenik l'zár körìil {Иена ujhoz halbnló e'gymás mellé fzerkeztetett le. 

velek állanak mellyek vallagok és kemények, fetét 
zöldek , íim ‚ l'zeleiken ravatofsak; Virágai rol'a 
formák; A’ zöld virágoknak közepeiböl a’ gyümöltsei 
nönek , mellyek apró fzárú módra meg-görbülve _ab 
lanak, a’ _bennek lévö magotskák gömbölyegek. Gy'ó» 
kere fejéböl fok apró fonál vékonyságához hafonló 
gyenge hofzfzú fekete gyökeretskék kiàn'óve Мит 
nak. Ez iii a’ Magyar Orfzági nagy Hegyeken-is 
terem. 

BELSÖ HASZNAI: l) Nehëz gomlolatolrat 
чаду Melancholiát meg-fziìnteń, ki` ennek gyökerének 
egy титан: fehér borban meg-fózi, ’s azt egyné 
känyl'zor ehomra ifzfza, z) F arfabújòknabis illyen 
'módon hal'znál ‚ de inkdbb a' levelek fózeteñënek. 

KÜLsö HASZNAI: 1) завета; enen а' 
kere рой: egy borfonir kel'erü lmondola olajjal a’ Ш! 
ben kel! botsattani, 2) _Varat fel-élyel'et és Ниле: 
az etzetben fòzött gyöker meg-gyógyl'tja. ` 

KÖZ HASZNAI: Nehézfvagy egyéb nyavalyí 
ban lévö Juhokat és l'zarvas marhákat a’ Páfztorok 
gäógyl'ttanak e' gyökérrel, fel-vágvän farkoknak bö r ’s abban rakván azt. a) Tetveket meg-öl a’ gyö 
kérnek рога. ^ 

N óta: A’ 'feketehnnyort kigyó-fúnek helytele 
nül nevezik , 'mert más Ш az. Azt jedzette-meg egy 
Tudos , hogy a’ Tridentumi Ditiobau termö Hunyor 
на): purgállo ereje nintsen. д 

1. 

\«, 

H a. ’ IQ6. 



118 Uj Favesy Virágos 
1,36'. 

HUN YOR (fehér) Fehêr hun'yor,` 
,Prüfzùentö-fü, Sai-ga kükerts. Dea'k: 
Helleborus albus', Veratrum album ra 
,cerno fupradecompolito corollis ereëtis 
H. CRAN'rz. Frantz: Hellebore blanc. i 
Ola z: Elleboro bianco.' Német: ïßelff 
fe leâwntâ. ‘ 

Ez nagyon kiilömböz az elsö hunyortdl , mert a’ 
hofzí'zú más fél réfni fzíraill alól fzëles uti fúhöz ha 
fonló levelei vagynak néki; -A’ fzärzínak tetején a’ 
fetét zöld tsillagos virági fo'ben allanak , a’ Ш közel 
ollyan mint a’ Vitez-Iii (Orchis) Magvai ollyak mint ’ 
a’ buzzíe”. Gyökere vékony sárgalló ‚ belöl fejér ’fok 
apró vékony gyökeretskókkel yrakva. Dlmán túl a' 
Bakonyi Erdöben nagy bövséggel teremni láttam. 

HASZNAIRÓL nem irhatok, hanem mérges 
vóltáról, mert akär Ember, aka'r valami ällat ha meg 
efzi a' gyökere'tkevés orák alatt nékie мы: okoz: 
A’ Juhok pedig meg~evén leveleit, azoknak béleket 
hathatofsan ki-tifztitja. ` ' 

KÖZ HASZNA: t)` A’ gyökere tejben meg-fó 
zetettvén, .ha Legyek ebböl a’ téiböl réízesiìlnek, 
azonnal öfzve dagadoznak és el-vefznek. 2) А’ 'gyö-ä ’ 
kér poraval tetveket-is el~vel`zthetni. - 

. 137. 
HUNYOR. '(Sárga) Sárga hunyor, 

.Sárga kökörtsin. Dea'k: Helleborine 
Matthioli, feu Helleborus niger tenui» 
folius buphthalmi `fiore. C.` BAUÍÖINI. j. 
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Német: штаты, vermelnte febmaeâe 
âmeámua. 

Ennek levelei ollyak mintla’ kerti anis'é ’s kaporé; 
Virágjai azÖkörfzemJú virágaihoz f_zinre ’s nagysa'gra 
hafonll'ttanak. Némellyek kaltes-lab nemeihez téíkik 
ezt, és nevezik ìgy; Ranuncnlus foeniculaceis foliìs 
вис. Ez az HIPPocna'rEs Helleborulla, és az Dio 
sconmas Buphthalmullà. Aullriában és. Tseh Orfzág 
ban Praga körül elég terem. 

HASZNA: A’ fekete api-ó gyökere'nek игуан 
az`mint az elsö Hemyorénak tartatik. 

\ 

138. 

IBOLYA (sárga) Sárga ibolya.' 
Dea'k: Cheyri, Leucojum luteum, Chei- 
ranthus _LINNJEL Frantz: Girolile 
jaune, Violette jaune. Német: Siegel» 
(gelbe) gelbe Stegelvlolen. ' - 

Ezt- a’ házi kertekben fok helyeken termefztik 
egél'z öfzig virägzik ’s magzik. 

BELSÖ HASZNAI: 1) Sárgaságról halznos 
a’ virágokra forrón öntott vizet gyakran inni lágy 
melegen, a.) Hófza'mat ez módon meg-inditt. _ 

KÜLSÖ HASZNA: Fö-fájásban ki iìnlödik ‚ а”, 
Virägokat kölï'e типа között fejére: e 

139. 

IBoLYA (fana.) Farra. may., 
Figebab, keferiì Vadbab , kék к f anyor 
viola. _Dea/e: Lupinus fativus, ore al 

f hn 



1:20 Ui Füves e's I/'irágos 
bo. Cinisi-1. Frantz: Lupin; Otafz: ` 
Lupino. Német: ůeigbobnm. 
- '_ vläzt-is fok házi kerrekben termei'ztik: Kinek fzép 
kék, kinek fehér a’ IvirÃga. 

BELSÖ HASZON véget&quot;v a’ Régîek közzîll 
Аукцион, és az ujiabakból Sim. PAUL; ez Ш mag-~ 
vainak vagy Babjainak meg-ételét ártalinasnak tartjákg ' 
De még-is lbk Nemzetek moll véle élnek: Azt ugyan 
meg-kell vallani ho ennek étele 2'- vért meg-süritti, 
és a' tellnek nem j „крыши fzolgiíl,` Terhes Ай. 
fzonyok pedig véle éppen ne éljenek. ._ . ‚ 
‘ KÜLSÖ HASZNÀI: t) Külsò' dagada'fbkat a’ 

Lifztì el-ol'zlatja. 2) AFekilyeket ¿s ниш meg-gyd 
gyi'tharni ezen magokról fótt lével. . 

KÖZ HASZNAH) A’ Juhok a' zöld hiìvellyei' 
tölV meg-hiznak. 2) Koi'zos Jubokat kell gyógyi'ttani 
lekképen: Ezen magokat Bábakahírs fiive gyökerével 
fózzék-meg jól vizben , mellyel egynéhány napokig. 
a’ Мок mofattafsanak. ‘ 

цо. 

IGLITZE-TOVISK, vagy tiiske, 
Iglitze , Gelitze tüske, Okörgus, Eke 
akadály, Ekerartó-fú, Szainár gyönyö~j 
rüsége , Szamár tövis. ‘ Dea'k: Ononìs, 
Anonis , Reliabovis; Qnonisl fpìnofa 
_ñoribus fubfefiilibus lateralibus , caule 
fpiiiol'o H. 'CKAN'i-z. Frantz: Arte» 
fte boeuf, Bougrande, Bongrave. 0 
lafz: Anonida. Ne'met: фацета“, Эф: 
fenbiecb ‚ ñßeiberfrteg, битам. 

С fdr 
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Sok helyeken az Szántó гашетки ‚ ë: ntak mel 

lett terem , veres és sa'rga a’ viräga, t'úskéfsek a’ Гад. 
rai bokrofsan nö. 

_ BELSÖ HASZNAI: r) L'e'pdagadását el-vefzi, 
ha egy Lót gyökerét egy pint vizben meg-fózik , ’e 
azt так. 2) Követ «gl-ront és ki-hajtya а’ Holyag 
ból ezen forma élés által. 3) Рд'ъхёпу 1нЬеп vvagyon 
a’ gyökere реп-й: fél Quintlüg fehér borban éhomra' 
igya. ‘ 

_KÖZ HASZNAI: A’ lovak nem huddozbatván 
fözzék-meg e' gyökeret nékik és töItsék a’ torkokba. 
2) A’ virlfgjai még ki-nem „итак, úgy ‘bé-lehet 
tsinálni, mint' az Olalz käprit. И 

e ч 141. ' u 
ISOP: Dea'k: Hyíi'opus; Hyli'o 

pus oiiicinalis fpicis fecundis Hann. 
CnaN'rz. Frantz:` Hyíl'ope. Ola/z: 
Ifopo. Német: SYD». e 

A’ kertekben mindeniitt termeíztik az Порог ‚ 
de анкет hol és mitsoda Grizágban terem , még ed. 
dig a’ Tudolök ki nem nyomozhatták. 
. BELSÖ HASZNÀI: I) Falladozá Ember meg 
épül tsak fózzön-meg egy Lót Порог egy ittze viz 
ben ’s igya ezt a’ тес. 2) Köhögt'ji ezen forman 
Í'zünteti. « - » 

KULSÖ HASZNAI: l) Ütës vagy esés miatt 
meg-sértödött tagokra igen hal'znos etzetben vagy bor- 
ban fózött Ifopot rakosgatni. 2) Toroknak belsò' da. 
глицин, jó ezen Шнек fótt vizével gyakran öhlö. 
getal. . 

142. 

KAKAsTARÉ 1, Kans einer. 
Dea'k:Y Crylia Galli, Aleétorolophus; 

m.; 

Rhinanthus feu ,.pedicularis pratenliaY . 



122 Uj Faves és Viragos 
lutea Ген; crylia galli BAUH'INr _8c 
CnaN'rzr. Frantz: Pediculaire , - Crete 
de Cog. Német: `@annulant , Sìòbelß 
Etant. » у 

А' réteken 'terem kët arafznîra; Levelei oll 
pettegetélèkkel rakvák , mint ha tetvek málîznána 
rajtok; A’ virágok s-.írgák , a’ kakas taraj'ához hafon 
littok. A’ magvai шишек. 

BELSÖ HASZNA: kVerfolya'jt akar minémiit 
тез-6111: borban fózetettvén'. 

KÜLSÖ HASZNA: Traves fekllyeket hafznos 
е' fllböl kéfzült lével mofogatni ’s шатия. 

r ' ‚343. 
KAKITS = какапси ‚ Nyúikék, 

Nyul aré, пущ-гамм ‚ Nyul-Í'ú ,_ Муш 
kápo zta. „Dea'kz Sonchus, Laétuca Le 
porina: Sonchus foins lœvibus 8c tene 
ris , _“calycibus glabris H. CRANTz 
M'.`_ M. Tom. II. р. 52. Frantz: Lai 
teron lìfse. Olafz: Sonco, Cicerbita. 
тётей: тщета, Sanblflel, SQafenlobl, 
glatt гетман. 

Ennek ötféle nemeit önként îmitt .amdtt teremni 
tapafztaltam, ki tiiskés, ki Липа, ki magos ki alatsony, 
de akár mellyiknek levele vagy fzzíra ha тег-{швами 
tatìk, téj fzinii nedvel'ség l'zivárog-ki belöle. Еву 
ötödik kakits formav magos Ш némelly kertekben-ls 
terem , mellynek levelei a’ Szent Ввиду-Ш leveleihez 
hafonll'ttok, tsak hogy kiílëbbek, 'fetét zöldek , kik 
mfg-fzaggatattvaín téj fzinü nedvel'séget kl-botsáttanak, 

почтя 
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neve Lamplìma , шт) ёёопфепнат: Lamplìma сот 
‘inunis petuncnlis tenuibus ramolillimis , calycibus fru 
ûus angulatis H. CRANTZ. Ezv Ш a’ febes tsets bim 
_bokra rakatattván azokat meg-gyógyítja. __. 

BELSÖ HASZNAI: 1) Sa'rgaságról me'g a’ 
)rattangkoronäl-is barhatofsabbnak lenni tapafzralratott 
cz fú, 2) мнимым halzonnal Ylehet а‘ kignyo 
mott levét inni. ' 

144- _ 

KAKUK-FU: (mezei) Mezei ka~ 
kuk-fü. Dea'k: Serpillum; Thymus fer 
pillum lioribus capìtatis caulibus de~ 
cumbentibus, foliis planis, obtuiis, ba 
li ciliatis H. CnaN'rz. Frantz: Serpo» 
let. Ola/z: Serpillo; VNémet: Sìuenbel` 

Még а’ gyermekek-is esmérik e' füvetskét , тег: 
uton ut-félen terem, jó illatja vagyon mint a’ vtak~ 
tromnak. ` 

BELSÖ HASZNAI: 1) ТИПА]! meg-lküute ez 
fil, a’ fel-kötéßel. vagy róla való ivílläl. 2) Meg» 
állott vizelletet meg-inditja, ki bort il'zik~ róla. 3) 
Rigi lrähöge'jt meg-fziinteti, a’ fort ’s mézzel egyeli 
tet( V126. ` ‚ 

_ KULSÖ HASZNAI: 1) El-efett tagokat meg-épît 
tì az e’ fúböl kéfzült Ferdö. 2) Gyenge густо: haik 
nos véle kötözni, _ 

145. 

КАКИХ-ЕЙ: (kerti) Kerri ka 
kuk-fú, Olafz kakuk-lii, Kerti temjŕn 
fú , Ball'am-ñi ‚ Demutka , Timusjlïi, 

‚ _ T1: 



124 Uj Hives és Vira'gos . 
Timián-ñì, Méz-i'ii. Dea'k: Thymus, 
Serpillum romanum: Thymus vulgaris 
ereëtus, foliìs revolutis ovatis, lioribus _ 

'verticìllato fpicatis HENK. CKANTz: 
Frantz. Thym. Ода/2: Th mo. Ne'~4 
met: fìbpmiantraut, шпат шиш. 

НАЁ2ЫА1: Amok :ai haihaióaabbak, min: a» 
mezei kakuk-fúé. - _ 

146. ` ‘h 
_ KAKUK-VIRAGA: Kakuk pök 
,te-iii, Mezei torina. Deak: сжатые, 
Flofcuculli, Nailurtium pratenfe: Car 
daniìne ratenlis foliis pinnatis , radica 
libus fu rotundis ‚ caulinis lanceolatis 
H. CKANTz. Frantz: Crefson de 

rez, Pail'erage fauva e. Ne'met: im@ en ober затее, джазе, (Seucbblum. _' 
l Nedves mezökön ’s так mellett terem; A’ ke 

’ rei'zt forma vira'gai fehérek 's verhenyegeilèk-Às; A’ 
vlevele olly erös tfìpös mint a’ torina 

HASZNAI: Azonok„ mellyek a’\'kerti és vizi 
’s egyéb tormáé, mint irja P_etr Famous Flora 
Francica pag. x51. - . y 

147. 
KALAN-LEVELÜ-FÜ: Kalan»- 

fú. Deak: Cochlearia officinalis foliis 
-~radicalìbus fubrotundis ‚ Caulinis oblong 
gis fublinuatis Н. CRANTZ. Ждали: “' f- er 
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&quot;Herbe aux cuilliers. Сиг/2:3 Cochliaf 
ria. Német: Sìôiïelftaut. « l ‚ 

Némelly kertekben termeùtik ezt а' Шт; Lè 
velei kalán módra öblöilëk. A . ` ' 

, BELSÖ4 HASZNAI: 1) шиит: злак: a* 
zöld-fü ki-préiëlt és Цаца! е yelitett leve. 2) Fab'y 
итого/та]: ezen formán' ználatos. ` 

KALINTZA-FÚ: Eölditemjén-fü, 
F öîdi fenyö ‚ Közvény-fú, Mezei tzi 
pros, Vadcyprus, Infú, [га—Ей, Vad 
ruta , ‚ Vadmezei ibolya, _`Dinnye-fü. 
Dea'k: Chamœpitìs, Iva arthetica, Ajuga, 
Abiga; Teucrium chamœpitìs oñìcìnarum 
foliis triñdìs linearibus inte errìmis, 
ñorìbus feßìlibus lateralibus olitariis , 
'Gaule diß'ufo' Нвнк. CRANTz. Frantz: 
Jue Mufcate, `Iue mufquée, Jue arte--' 
tique. Ola/:2: Chamœpityos. Németf 

_@rbptn , üelbcppreñe'n , ‚ ефшшашет. 
Ez arafznì тушке. az aratás шёл a’ sarjú kö 
találtatik és ugarokon ‚ о11уап mint yegy his Ре. 

n ö-fátská; Levelei keskennyek, hofzfzak, olly {za 
g ak mint a’ fenyö-fa levelei, тазу fenyö magok: 
A’ fok apró vira'ga ‚ ajakas és sárga. 

. BELSÖ HASZNAI : I) K ösve'ryy fáídalmai 
“1.11m fmlödök, пазу hafzonnal ihatjak ezen fîìröl fött 
шгес. 2) Битыми]; ezen módon hafználatos. “i2 дела то а: meg.épi«i с; fu, ki ша, ¿s (“Затей véle magic, ` 

KUL 



¿zu UD] шпик: el' VtïügUI 

KÜLsö HAszNAI: 1) выли enga Emberek. 
nek ennek Fördeje kivaltképen hafznalatos , kötözni 
is jó ez Шуе] azokat, apróra ‘ vagdalván és zuzva'n 
a’ zöld-fúvet. a) Kelevényelret, ¿s fiabe/ret gvógyitt, 
mézzel öfzve keverve azokra kötettetvén. 

1490 

KALMOS. Denk: Acorus Verus&quot; 
f. Calamus aromatlcus ofiicinarum BAU 
‘ншх р. 34. Frantz: Calamus aroma~ 
tique. тётей: Sialmuñ. ’ 

Allá tókban és motsárokban terem; ollyan mint 
a’ káka; Viragai hat leveliiek; Terem Lengyel 0r 

»l'zägban-is Vilna Va'rol'sánál; de még egéfz Frantzia 
Orl'zágban nem találtatott ez Ш ‚ mint ott laktomban 
a’ Tudos Emberek fzavaiból értettem vala._ 

BELSÖ HASZNAI: l)_Ki nem ehetílr ez Ы fris 
-gyökere't fzelje kerekdedre ’s egye. a) Nehe'z eme 'z 
шёл: а’ gyomornak ezen úton helyre bozza. a) a 
tarújòs ’s kò'hò'gö Vén Embereknek halznos a’ gyö~ 
kér рога ‚ tiz granra gyakran bé-véve'n azt. 

I so. i ` 

KANYA-FU. seb . romans-ai. 
Леше: Sophia Chirurgorum, Sophia Do 
donœi, Accipitrina: Silìmbrium So 
phia, petalis calice minoribus foliis de 
compoiito-pinnatis HnNn. CRAN'rz. 

.Nemen Эпитет, Señenlrant. 
Ez Ш árkok és régi'falak mellett böven тет, 

bokrolïàn ‚ és a' virägi kerelzt formák арка: sárgak ; 
A’ levelek gyengyék - ` 

ВЕЕ 
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BELSÖ _HASZNAI : 1) Оси/иди! megöl e’ 

' fü és a’ magvai. 2) Vírhárkll megállittanak az apró veres magotskák, ha ki gy ran egy drakmat из, 
fel kala'uba `féröt belölök meg-elzik. 

KÜLSÖ HAS/SNAI. Intra/¿ron ша tebek чаду 
Lukas febeket ez lil рога bé-gyógyi'tja. 

Nóta : Némellyek a’ Genillát nevezik “пуп-Ша 
nek, de helytelenül. 

151. 

KAPOR: (kerti) Kerti kapot. 
Dea'le: Anethum: Anethum involucro 
neutro 8c feminibus compreliis. Frantz: 
Aneti. lOlafz: Aneto. Nennt: Sill. . 

Házi kerlekben-is önként elégy terem 5 A' fzů. 
та егбз. 

BELSÖ HASZNA`= вши nyálat ember тенё 
böl ki-tifztitja ez fú ‚ megáözetettvén vizben és mé~ 
zet tévén belé. ' . ' 

KÜLSÖ HASZNAI: 1) Dagadá meg-Iohafzt 
a’ meg-zúzott zöld-fu, midön fel-köttet` . a) Тшшл 
meg-fzünteti, ha a’ hasta és gyomorra kötik. 3 Al~ 
matlansígban a’ kaporból кеты: Llíbviz hal'z latos. 
4) Hasfájáßt mellyek meg-rekedtt fzelektöl vagynak, 
a’ kapot magvai meg~törve, és fel-.kötve шея-{Зайца 
tetik. 

1520 

_ KAPOR (mezei) Mezei ka r, 
',Medve gyökér. Denk: Meum, nefy 

_ thum 'urlinumz Athamanta meum fo 

liis _capillaribus, `{eminibusque glabri; . n. 



из &quot; Щ Баш ¿s mg@ 
Rriéììs H.' CRANTÈ. Frantz: Mu ̀ , . 
Fenovil~ fauvage. Ola/z: Meo, Fino 

?hìfelllo. Német; штамп, ober деки: Ell С . » ` 

Mint a’ kapot olly magoíï'an nö , és a'_ leveleî. 4 
is onyanok: He eken terem; A' gyökerének kedveá 
illatia vagyon. edve „быть pedig neveztetìk ‚ 
mivel a’ töve eleje köröskörül ollyan Ikörös , mint a’ 
Medve. Nemes Heves Vármegyében egykor egy Uri 
Házhoz vi'etettvén, utamban hafonló fúveket Ieltem. 

BELSÖ HASZNAY.: 1) Fulladozók a’ gyökere 
át gyakran egyék hufz gránig. s) наладите Egmetik a’ magvai rägván azokat. 3) Gyumorblw 

lévö sürü пуда: e1-oleatja a’ fent emlitett por~ 4) 
Hójìa'm шиш: meg-inditja a’ gyökere, ha fél latot 

«egy ittze vizben fózvén, arról mindennap regvel éh~ 
gyomorra melegen iiìik valaki, . 

KÖZ HASZNA: A’ tehenek igen Í'zeretìk ezt 
l’ fúvet enni ‚ élvén pedig véle böv és jó tejet ad» 
nak. Egyéb ûarvas тата pedig töle meg-erösödik _ 
’s meg-is hiz'ik. ` ~\ 

Nóta : 1) Az: irja Dloscommas, ho ha Vva» 
laki igen ’böven' é_i_ ezl fú gyökçrével , teh t fó-fájíst 
okoz nékle. 2) szfzel leg-jobb e’ gyökeret ki-ásnà» 

‚ 153. 

KAPOR (olai'z)` Olafz kapot. 
так: Foeniculum: Anethum fuenicu 

. lum fruôìibus ovatis Нвык. CRANTZ. 
Frantz: F enovil. . Ola/'2: Finocchio. 
Német: ümtfel. &quot; 

_ Ez-ìs. a’ kertekben önként terem; Leveleì {26 
_nl_ollyak mint affliaporé, на]: hou vìJágos zöéldek _L_ » B 
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sa.. 

(s kevéfsé vañagabbak ’s nagyobbak , Braga az egéí'z 
Шнек ollyan mint az Anise. Vad-Anisnak-îs lehet. 
ne nevezni. f - 

BELSÖ HASZNAI: x) .Köhò'gò' ember igyék 
a’ gyökeréröl fótt vizet. _ 2) Hz'mlò's душ—темпам 
is hafznos illy vizes inniok adni ‚ hay igen пану hév 
aégek nintsen. _ Y . . 

. KÜLsö HASZNAI: i) мрет» свае: havn# 
tik ‘а’ 'magok, mellyeket gyakran rágjanak, 2) Но 
mályos fzemüeknek-is jó ez штока: gyakran fzäjok» 
ban forgatni. . _ 
’ Кбг 'HASZNAI: A’ мы: ezt a’ fave: igen 
kedvellik»v _ ’ ` ‚ l ‚ 

- 154— 

-KAPOSZTA (rsipkés) Tsipkés А 
kápofzta, Kék kápofzta, Fodor ká ofz- \ 
ta , Harafztos .kápoí'zta Вей/е: raHì 
ca crlf'pa , olas ntrum. Frantz: Chant 
crefpe. ‚ Ola 2': Verze. Német: Юте: 
R091, üinterfvbl. “ y 

BELSÖ HASZNAI: тушит ЁшЬехеВпеЬ, 
és напавшие}: igen hafznos ezt a'käpofarác jól meg. 
fóve enni, a’ Levét pedig кланами: Ьёгрбвешй. 2) ‘ ‚ 
Vér-jolyásban a' magvait паев-Вен tör'ni vizben 's &quot; 
ez vizes inm. 

„ Nóta : Hogy e' ивой: édeíëebb izü- légyen, 
a’ Н42_1°е‹1е1ёхе kell гады, hogy a’ dé: és hideg jól 
meg-tslpje, 

IQ ’ ` ` так. 



130 Ui Faves é: I/'ìrág'ox 
I 55. 

KAPOSZTA (erdei) Erdei ‚ ká 
pofzta, Vad harafztos kápofzta. _Devi/z: 
ScandiX, Beŕîten veneris: Scandix ‚ е. 
&amp;еп veneris feminibus lœvibus ro ro 
longìñìmo H. CnAN'rz. Frantz: Рейд— 
ne de Venus. Német: Sperbclfamm, та: 
btlfůtffel. 

A’ Gabonák közt спет ; Levelei a’ Turbo! á' 
hoz мышами; A' tetején apró fehér vìrägots á'k 
vagynak; A’ magvai olly hofzfzan felhfelé этапах 
mmt eg'y fés'ú года. 

KÜLsö HASZNAI = Derek ушиб: вещее 
hafznoílân kéfzìttenek belöle. . 

N òta: Régenten kapoí'zta gyanänt éltenek e’ fú 
vel az ö gyengeségében; melly a’ gyomrot nem ter 
`helli úgy meg, mint a’ több kípofztäk. 

156. 

KAPOTNYAK : Kopottnyak-ñi: 
Mogyoró allya. так: Afarum: Afa 
rum europœum foliìs reniformibus ob 
tuíìs binìs H. CnANTz. Frantz: Са 
baret, Oreille d’ homme , Narde fau 
vage. Ola/:2: Alfaro.&quot; Német: фат; 
muß. &quot; ц: д y 

Mogyoró~fäk ат: és nedves Erdökben terem: А' 
fetét zöld velë forma és hofzfzú kopafz fzárakon :ílló 
(az honnét a’ kopottnvak-fú neve-is eredhetettl leve 
le_knek tövében, hofzfzú gyenge fzárakon állanak a' 
гибко]: kik Итоги réfzse mint еду el-fznkafztva lá 

` fart. 
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sannak, jó шашни. А' levéleknek „és я” vékony 
hofzí'zú botkos gyökerének mint a’ box-smak olly стёр 
fzagok és izek vagyon. 

BELSÖ HSAZNAI: 1) Hideglelò's er'ós tex-mê 
íìetü embereknek, ha fál drakm-íra bé-agygyák' a’ Буб 
here рейдах: егбП‘вп purgálja fel e's alá felé. 2) 
Vizi betegségben fetrengöknek nagyobb hai'zonnal ада 
tatthatik. Átaljaíban mint xärtalmas füvet jobb el» 
tivoztattni. ' ‚ 

f/ ` 

l 57. 

КАКОВЁРА. Deákaapus; 
Brañìca парне, radice caulefcente Бий 
formi H. CRANTZ. Рит: Navet 
Латан. Olafz: Napo, Navene. Né 
тег: @tecŕruben , frangòfifcbe Живец, ‘wa 
Юса. 
' Ez répanak a’ neme, melly hofzfzů és чана; 
tövü, kivül шике belöl fejér a’ töve ‚ erös. izü de 
jó fzagú; levelei a’ retek leveleíhez шашек. Fran 
та Orfzágban egélïHoldokkal termefzteni láttam. 

BELSÖ HASZNA: Nem паду vagyon, mer! 
' nehéz eméfztetü és kevel'et täpláló répa ez. 

KÖZ HASZ_NA: Magvaiból olajt kéfzitteni le» 
het , de fzappan-xs kéfzìferthefik belöle. 

Nóta : Меру karorépa önként а’ mezökben ш ' 
rem, azt Тайм-Нина]: nevezik. 

158. ï 
KARTIFIOLA: Duik; Brame» 

(мандата: Нита; Chon ñeur. Német: 
Шагом, Ябгитепгбт. ш— 
‘ .‘ ' З 



132 _ Uj Faves ё: _ Víra'gos 
Nn't'a: Ennek vil-âges feje kënnyebb eméfztetìi, 

агу hogy az ebböl kéfz'últ levefekkel a' betegY embe. 
' teket-is tápiálgatni lehet. 

159. 

_ KAssAI КОЗА: Вей/ё: Ьусп 
nis noâtiílora C. Выплыл. Német: 
2811111 5u тиф: темпы 951111111. 

Ennek a’ гать terméi'zetéröl és hnfznärólfemńait 
fe tudok irni egyebet, hanem hogy nappal fzag nélkül 
vagyon , nap le-nyugta után pedig азота! а’ fake 
`fzìnü harang forma vira'gai неф/е: illattal tellyeíîëk; ` 
НецеКЬеп fzoktzík termefzteni, 
. Nóta; Mísféle Шинам; a* Magyarok nevez 
nek паны rosának. 

160. 
KATTANG ~ KORO , » Katlan Ь ko 

to , Vad-cìkoria ‚ Napután-nézöfjaró-fú. 
Dea'k: Cichorium fylvefh'e, Intybus er 
raticus , folfequium coeruleum : Cicho- 
rium in_tybus caulè ûmplici folìis denta 
to Штабы &quot;Frantz: Chicorée, Endi 
„vìe fauvage. Y s Olafz: _CìcmauÍ _ Német: 
äßegmarrb, ìßegwetâ. _ 

Ez a' koro mindenütt terem útakon, út-félen; 
l Virägai í'zép kék fzinüek .‚ kerekdedek. ` 

yBELSÖ HASZNA: 1) Sárg'aságat meg-gyd 
. gyítja а' nyers gyökér'kimyomott leve,A наш gya 
kran ifkfza.~ 2) мути]: ’s Ьёрпе/к keménységeit 
ezen formán &quot;тез-115357162. 

w.“ 

 

161. 
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KATIKA -REPAIA-F : Sifak-~ 
Tú'. Deak: Napellus,` Aconitum соегш 

leum. Frantz; Cha Peron de moyne. 
Olafz: Napello. _ emet: тактами, 

‚ blau ставшим. 
Nóta: Ez felette mérges fü. Ember таджик. 

mira- nö; Terem magas hegyeken , Erdökön ‚ kel-tek 
ben-is termefztik, de bär ne termefztenék , шеи: akär 
hamm, ha meg-efzir valami тет, hamar meg-hal 
töle mint régenten Алешка-13 meg-jedzette. A' 
fzára verhenyeges töredékeny5Leve1ei hofzfzú 121 
ron Ишак, hat reùre oleók , hátaikon hamnfzinüek; 
Viráai nag'yok, kékfzìnük, Sìfakhoz vagy Бак-Мойщ 
йёьоЁРаЬаГопШок. Gyökere ollyan kerekded mmf. ß’ t o ~ 

:Gaf 

KET'SKE - FU: Vad - ketske - ЕЕ. 
Deák: Doronicum ̀ :` Doromcum pardallan» 
vlches foliis cordatls obtufìs denticulat'is; 
radicalibus peuolatis., caulinis amplem 
cauhbus Н. GRANT@ Doromc. Né 
met: ©emíenmur5. ‚ 
. Е2 Шаг]; fzrîra` két araíìńi, 'gömböîyû, ebböl 
fok apró fzzíratskäk fz-Srmaznak , mellyeknek tetejében 
а’ csillag-Tú virágához (Aller) hafonló és вей-на Vìrágok ' 
luanak'; Levé-lei nagyok , Afzéleílëk, kevéfsé kerekde. 

`dek ‚ zö'dek , fzöfzöñ'ek; А&quot; gyììkereì- fehérellök, 
A’ Scorpiokhoz hafonlìttok, édes шаек. Terem magos he 
‘gyekenMagy'ar Orfzágban, Außriában, Styriäban, Туз 
гоНвЬт, Kerrekben-is termefztik.- ' ' ‚ 

I». . ‚ `НА52 
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HASZNAI; уши/ты és egyéb nyavalyákról 

' a' „акта: fokan ditsérik; De паду Tudományú és 
hitel'ú Emberek mint GEsNERUs , LINNzEus és 
CnAN'rz Un, gyanúsa'gban hozzák ezen hafznait: 
Jobb tehát addig véle nem élni, mig a’ вашем ez 
pläntát jobban meg-visgíljäk. 

163. 

КЕТЗКЕЖПТА. Dea'k: Galega, 
Ruta Ycapraria: Galega oíiicinalis, legu» 
minibus Itriélis, ereâtis; foliolis lanceo 
latis, ůriöìris &gt;nudis Ннык. CnAN'rz. 

“Идти: Galega. Olga' Lavenefe, о. Lavamini. Ne'met: метит. ' 
_ Nedves helyeken és patakok ‘mellett terem ez, 

mint a' vad-lentsének (vitia Тушеная) vag mint a' 
Ledneknèknek ollyak a’ levelei , egymäs e enébe 
egy áll ‚ 'és hegyes; Virági bokroiîàn vagynak , feier 
és veres fzinüek. l 

BELSÖ HASZNAI:` 1) ~Himläs „ищете: 
igen hafznos e’ fúröl kéfzillt fótt vizzel пассий. '2) 
Ритм: fzemélyeknek-is javallom ez Как. 3) gigi: idejënds javaltatik ez fü ëtele és italß, de 
etzerben вен áztatrni. . 

' 164.- ‘ 
` KETSKE -~ SZAKALLU - FU., 

Szilfa-levelü-ñi. рейд: Ulmaria, Bar 
bacaprœ, Reginaprati: Spirîœa ulmaria 

&gt;folns pinnatzs: impari majore lobato 
ilonbus 'cymoíis CnANTz. Frantz: 
Reine de rez. Német: @tißßarßìîßtlů 
Bart, âßocfß art; т 

‘ е 

О!` 
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Terem fol ok тент és nedves mezökön; Lne 

. velei az apré ójtorjánhoz hafonlittanak; Vira'gai fár 
шаги függenek , fehérek ‚ jó fzagúak. 

BELSÖ HASZNAI: i) Уйти]! és egyéb vér~ 
folyaíst а' levelek meg-állittanak , a’ ki az azolu'ól Шт: 
vizet ifzfza: в) Forró betegségben ki ifzik ezen fú 
röl meg-épül. 3) Vértköpö embernek-is haíknál illyen 
módon. 

Köz HAszNA; virágai шщъьац‘ ьйпуашшёп 
bortít kedves illatúvá téfzik. 

N дм .- A’ Caprifoliumf-is ketske Q fzakeíll - Шнек 
tèveztétik. . 

l 165. 
KENDER (иена) szelid kenden 

Вей/г: Cannabis fativa. Frantz: Chan 
vre. Ola/Ez: Canape. Лёшей: SQanff. 

BELSÖ HASZNAÍ: 1) Ondofblyásban lévö 
&quot;fzemélyek, Lidertzefek, köhögöfsök meg~épülneka ez 
kender magvainak meg-étele utín. 2) Magna/c лип. 
Щеп való folyásät, meg-íllitják a’ kende;` magvaì. 
A' Zöld fúnek pedig néminémü mé'rg-es- terméfzete 
игуан. GAnEN RAI] és KmMPn-:R fzavai i'zerént. 

KÖZ HASZNAI: 1) А’ Tvukok rápxálfanván a' 
kender magolfkal bövebben dtojnak. 2) А’ Lovakat 
ha a' zöld hendel-nek leveielvlel meg-törölgetik ‚ fem 
minémü féreg réájok nem fzall. 

Naw; Nem за la' ¿mam haras rókban шагни, 
штшйпд el-vefznek так а' halak: De igen ártal 
mas 1vó «цевьем dzratmì, тет: azokat давите: 
fekké мы. 

f 
\ 

'l 

I _g . 166. 
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v166. ~ ï 

KENDER (час!) Vad-kender,&quot; Vi. l 
_ _zi -kender, Vizi gyopár , Май] gyógyit 

tó-ñî. Daak: Eupatorium cannabinum 
feu vulgare: Eupatorium „cannabinum 
oñìcinale folììs digitatis'H. CnANTz. 
Frantz: Èupatoiœ batard. ‚ Ola/'zz Ter 
zola. Német: QBafferboff. -' - 

Meg-kell jedzeni , ho häromféle ez a' 'vizi ken. 
der vagv Eupatorium: z Egygyik, mellyröl ift 
Мвзпв melly az Agetatum; Máíîk a’ Görögöké, 
шеи az Agrimonia vagy apróbojtorján; Harmadik 
az vchaNNAjé щепу a’ mienk; ennek kender forma 
a' leveîe, vìzes árkokl fzélein пакет. ~' « 

BELSÖ HASZNAI-z 1) M Итал- .hemênységet 
meg-lágyirják ez fü levelei, а' ki ezekröl gyakran 
ifzik. 2) Выпадет/тыл hafznos igy vële élni. 
3) Vizellet el-:íllását meg-inditja. 

KULSÖ HASZNAI; 1) шиты ты ли. 
gadását meg-lohafztják ez fü levelei, ha borhan fóze. 
tettvén azutaín гей rakatattnak. s) Там/513121 gyó- 
gyítt ezen formän a’ fzemérem сейте kötetettvén. 3) 
мм emberek a’ zöld-fú ki-n omot levét keverjék öfzve etzettel és sóval , és ferdgs után kennyék-meg 
tagaikat ‘ véle. 

Köz HASZNAI: i) xehes птицах es шт: 
marhíkkal hafznos e’ fúvet meg-eterni, 2) А’ fzáraz 
Ш fúRi minden férget el-üz a’ házból. ' ‘ 

‚ 1676 . . 
KERESZT'FU. DPa'k: Cruciata: 

Crucìata hirfuta C. Выплыл. Frantz: . 
Croìfette. Német: штатив. 

z ‚ 

 

____/M» »A 
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Ei Gabonák- között rel-em , Szent Антиквар 

t lium) neme: a mint-is humans-is Скштг Па; 
Valantia neve alatt recenteälják. 

BELSÖ HAszNA f I) гагат епуьйсг аи mrt: 
való Théa forma itál. s) Канада: gyógyx't ez fü 
akär mint éljen véle az ember. 

KÜLSÖ HASZNA: Serült embereknek kiem* 
' haí'ználatos ez az fù. ` 

168. .. ' ' 
1 KÉT-LEVELU-FU¢ Dak: вь 

folium, Ophris bìfol'ia'; Ophris шага 
bulbo ñbroí'o, caule bifolio , foliis ova 
tis, neëìarii labio bìůdo LoBELI I. 
1Frantz:Double’feville.- Német: Bmw 
Blatt. ` ‘ . y ` ̀  _ 

Ez nedves és ámyékos helyeken &quot;сект ‚ 'ollyan 
a’ két levele ‚ mint a’ fejér hlmyoré, vagy inkább а’ 
fzéles тещ liti-filé; Virägaî tetejeben úgy {Папа}: 
mint az ökörfarkkorojé ‚ mellyek этапов. » 
fw KÜLSÖ HASZNAI: к) Twaalf wma вы. 

'forrafztja e’ fù , kötöztetrvên azok véle3 z) Sérví 
jès fzemélyeket-is hafznos vele kötözgetm. 

KÖZ HASZNA: A’ ki~nyomott zöld fúleveem. 
ber hajät feketére „гашиша. _ 

169. ' ' 
l KIGYOTRANG : Anya-fü, Sár. _ 

_'kány- fü. Вей/е: Dracunculus major 
MA ттнгоь I. Frantz: Serpentaire. 
‚Пётр: Фтфептта, matterwurg. 

Ez sììl-fïìnek,_ (Arum) a’ neme; Levelei ollyak 
mint а' nyll-fúé , (fagittaria.) Vagyon kilïëbb Гид. 
МГц-13, és harmadik melly a’ vizben ce1-em és Юга. 

CUI] 
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cunculus Aquaticusnak neveztetik: Mind a' häromnak 
pedig azon hafznai, melly a’ sül-fúé; de a’ vizben 
termö a’ többinél gyengébb erejü. Ezen kiviìl né 
melly kertekben talältatik, egy kedves illatú kigyo 
папе-Ш , melly inka'bb Anya-fúnek neveztetthetik, 
az menfa névü fúhöz fokat пайщик, а’ honnét-is né 
mellyek nevezik ezt igy: Dracunculus íìve Abrotanum 
mas linifolio acriori 61 odorato. LINNœUs `pedig a2 
Аммиак közzé helyheztette, hafonlóképen Сюита 
Uil-is, ki-is nevezi ekképen; Artemiiia Dracunculus 
foliis lgnceolatis glabris, integenimis, \`_ 

BELSÖ HASZNA az шаман ez, vhogy ha* 
Тата gyanánt ei'zik, a’ bé-vett Eledelekec könnyen 
meg-eméí'zthetökké tél'zi, mivel a’ gyomrot 's egyéb 
belsö réfzeket mcg~erösíti. 

KÜLsö HASZNA: ij Еошмл‘в luy-daga 
dásät meg-fzììnteri e’ {й ‚ borbanfózetertvén, ’snes 
illy'bon'al a’ fzájät gyakran mofogatván. ~ 

170. . l* 
тет-Ей: Magyar-orrzági _ ki 

ó-fü. Deák: Serpentaria Panonnica. 
типы: Viperine d’ Hongrie. Német: 

ипваси'фев Seblangenfraut. 
Én Anno 1753~dik El'zteudöben1 Nemes Fehé_1_° 

Vármegyében tert Utazäûmban eztet az Шуе: az o 
virágzäsäban шансам: És nevezem ekképen; Зареч 
laria paxinonica, cauiìculìs infix-mis produâ1s_'hum1- 
fuiisque, foliis сед-даю oblongis , Beribus fellìhbus ‘fo 
Ест-115. Egyébként az Arìßolochiäk (Ёжик-затёк) 
ncmeihez Сапсан: ez-is. Y . 

HASZNAIRA ńézve агу vérem, a' vegane@ 
Serpenteriáról таит nem fokat külömböz , de дёшев 
döben g’ Prob-ík ezt jobban 4meg-»Inutatjzílh - 

 

171. 
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171. 

'KIGYQ-NYELVÜ : Szent 
György fuve.. Deák; Ophìogloñ'um ‚ 
Lingua ferpentma: Ophiogloíï'um _minus 
fubrotundo foho Выпить ` Frantz: 
Langue de ferpent, Herbe fans colte. 
(Лир: ngua ferpentina. ' Путей . глас: 

' пищит. f - . 
Ennek egy паче: Íeveletskéje vagyon , mell, 

a’ vizi úti fúhöz hafonló; Mellyb'ól egy hofzfzú 
kigyó-nyelvhez hafonló kis шавка ki »növe va 
гуси. Terem nedves mezökben a’ hol-is вы: Pün 
köst havában штатам. ‚ ' 

kKÜLSÖ HASZNA g x) эмир ïógyl'tt e’ Ш.» vetske, ki véle (внёс kötözceti, ,1va запит: 
fzerént. n) Uj Лебеде: tilztittanak leveleì borban ha 
meg-fózik és azokat fel-rakják. v 

i720 
` KIRALY DARDATSKAJA. 

Девиз: Haßula regia; Afphodelus ramo 
íns caule nudo, foliis eníìformìbus, сао 
nnatìs vlaevibus. `H. Смыть Frantz: 
Aphrqdille, ou Ache royale. Ola/2;: 
моете, Centocapì. Német: @oliv 
warg. f ’ « ‘ 

_ Ez’ Ш úgy nö-fel mint az ökörEaxkkoro; ‘А‘ 
Lillomhoz 4hafonló fok virxígaì a' teteìén-is úgy álle, 
пай sürüen , _mint az ökörfarkkorojé, a’ honnétné 
mellyek nevezik ìgy: Afphodelus Liliaceus; A’ зуб 
kereèis a' Lilipméhoz hafonló» Tex-em kövérb гам. ‚ en 



140&quot; Uj Fave: és Vira'gos' 
ben ,mezön és Беден, innét máfok nevezìk ekképen: 
Pfendo-afphodelus alpinus. 

„ BELSÖ HASZNA: Sárgaságot el-hárìt а’ gyö.. 
kerének ki~nyomott leve, ki azt gyakran Жида. 

:730y 
KOLOKA. ` Imergyökér. Deak: 

Imera pannonica. 
Nóta: Ez a’ tüskés тет vizben [ещё-Ш. 

‚Ы. Vefzprém Vármegyébçn egy bizonyos tóban tc 
rem. Igen mérges fù ez , тег: а: embert, és a’ bar 
mokat hamar meg-öli.; 

174. 

комы). так: “ Ьпри1и5, Hw' 
mulus Ьшыш. Frantz: Houblon. 0 

'laj 
горб. 

Itt Debretzemben ez 111 а‘ ferfözésre kül'óńös 
helyen termeûztetik. Sövények menen-is terem és 
-azokra fel-fut. 

BELSÖ HASZNA: смерти meg-öl a’ komló 
téjben fózetettvén. 

xÜLsö HASZNA: ритмом: щека: vagy 
üfés által meg~romlott tagokat hafznos e' fúvel kö 
lOZtettni» l 

_ xöz HAszNA: А’ вуепве juvém гит щ 
mm; a’ Spil-git, шея-ют emi, és azen hafznai 
”так. ` 

Lupulo , Brufcandole.. шт ‘ 

4,_‚‚-›.—_—___._— 

@ew-„mmf- _. f 
 __... __« -:_: _- .;tg&1.‚_.- “-..ьриш

175 
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.. ,_ fa'- , ‚ . 

l KONKOLY. щи: -Nigellal’n'um,~ ` 
Agrolìemma Linnaei, Lychnis fegetum 
majoŕ C. BAUHI'NI. vFrantz: Niel Ьа 
гаме. Olafz: (шпоне. Német: там. 

Nóta: Ez Шнек Githago a’ neve Тащить, 
ё: Pfeudo-Melanthium MATTHIoLusNáL ; A’ Gabonäk 
közz'úl ki~kell irtaui , men: а' lifzti а’ kenyetel 

‚ meg-ßvanitja. 
r 

176. 
KORIANDROM (kerti) Kertì 

koriandrom ‚ Tzigány petrefelyem, So 
bxák-bori-fú: Sobra-'bori-fú. так. Со 
riandrum: Coriandrum fatîvum 1111611 

„bus globoñs Ннык. CnANTz. Frantz.' 
Coriandre. Olafz: Coriandro. Ne'metŕ 
liortanbet, шпагами. ‘ 

Ezt némelly птенец termeßttik, mint a’ рь 
trefeîyem olly magasra nö; Levelei az aranyos- ap 
rad (Adianthum) leveleihez hafonlittanak, de azo ál 
nagyobbak. Az egéfz fünek gömböây'ú шарами 
együtt olly nehéz` сдана vagyon mint fzintén a’ Bil 
dös férgek vagy Tzimazoknak a’ fzaga. A’ magok 
игуан meg-ßzäradvän kedves illatúvá válnak, De mig _ 
nyerfek а’ íüvel együtt mintodafel-emlittém ollyan bü 
döfek, melly okból-is ez fúvet némellyek 411211112: 
nak lenni шашек, de ebben valóság nintsen. 

BELSÖ HASZNA: 1) Fò'- a'f'á mell ото: gyengeeégéb'ól eredett ebb-.írit afáafgtêa, gyälkgn rí 
gatattvan és le-nyeletetrvén. я) Наб- fa'éaalmait ' я' 
m_eg-1‘?k_¢dett« стенка, mellyek exedtek ,ezen módon 
wlmplqa. . . . l . noz 



У 142 и; шт: es штат 
` KÖZ HASZNA: A’ muflban vagy borban a’ 

fzärg: сап: magok botsárartváu ‚ Muskatály Гашиш: Tele ш. ` ‚ ‘ 

177'. ` 
KORIANDROM: (mezei) Me- 

zei koriandrom; F ekete koriandrom,A 
Fekete так, Fekete kómenyl fúnee 
pedig nem helyeíl'en neveztetik. Deák: 
Nigella, Melanthium, Gith v: Nigella '~ 

etalis- fubnicufìgidatis foliis fubpiloíis. . CRANTz. шиш: Nielle barbue. 
Német; @dimmer Сотню. 

f Kertekbenás termefztik, mezökben pedig az ön. 
ként termö fokkal alatsonyabb; Leveleì olly gyengek 

‚ mint a’ kaporé; Virägai világog kékek ;» Magvaì a' 
konkolyhoz hafonlók íkinekre és formájokra nézve, 

‚ de kézzel dörsöltettvén kedvelï'en illatozok. 

KÜLSÖ HASZNA: тигрята erös ereje va 
gyon ez fú magvemak , inikor vizben öfzve töreiett 
nek , ésxaz a' vlz fel-l'zxvattxtik. 

178. ` _ 
\ 

KoRsoTsKA-FÜ. реши siumf 
ilquaticum:` Sium live apìum раните 

. fuliis oblongis C.v Вдпншь Frantz: 
Вене Ache d’ eau Ola/'zz Sio. Né~ 
met: атташе!) , äroftbeppld). 

Folyok mellett és Tolßálcöm terem. 
BELsö HASZNA: 1)' тиши: induimiîél 

véle. в) Färmyt a’ vegékbäl illy img;- . 

   



Magyar Kent. _ 143' 
Наш: Ezt másként Iñemkorf'otsszjänak nevezik. de Vëtek igy nevezni. A’ Heixinét vagy Cis-§mpe~ lofbis Iñenńpohírkája-Yfünek nem helyeiiën nevezlk. 
. . ~ 179* - 

KOLDOK-.FU :. Venus ~ köldöke, Bóldog-Aßzfzony köldöke~fü, fzerelem 
taplója, Bab-levelü-ŕîi. Dna/e: Umbili-Í 
cus Veneris, Cotyledon, Acetabulum, Cotyledon Umbilicus Veneris CLUsn 
Hitt. 6.3. Frantz: Nombril de Venus. 
Olafz: Umbelico di Venere. .Némeh 
татами. * 
l Ez Ш régi Epületeknek ornìadozott `_kìi'veixnén egyéb köves meleg helyeken _ terem; Levelei pais . 1Ьгша’1‹‚ virá'gai töltsérefïëk. быт terem , télbep leveleit meg-ranja , ravafzi'zal virágzík. L 

KÜL-SÖ HASZNA : Dagadá/òkatmleattnak a' 
Ievelei, ha meg~törve`fel-rakjäk. ’ ' _ 

Nóta e, In Flora Francica a’ Cotyledon és' Um bilí'cm Venen-is két klìlòmbözö funek ‚помани 1епп1: Ellenkezöképe'n Гад! pedíg SIMON PAUL &quot;in Quadripalff»~ _tito Botanico. pag. 277. . 

‚ ‚ 18o. _ ‚ 

КОМЁШ?` C he ifi!) » Hëgyì ~ 115 .mény, Vad-köméng, îeßy-ámñi. Duik.’ Sefeli шаманит, цпегшопшпиш: Torf 
dylium officinale, involucris 'partialibus 
_longitudine Богат, fo}“s ovfafis laci» 

H. сит? {Мёд [Sqeìr ou 
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Siler montaîn. Ola/z: Sefeli. Német: 
байтам, Ябегщеш. 

Hafonlók majd levelei a’ Keni-köményhez,me}lyet 
Anisnak neveznek ‚ és öńként a’ kertekben terem. 
Találtatik hegyen mezön. Magvainak hathatós füfzer 
fzám fzagok vagyon. * 

BELSÖ HASZNAI: 1) KorságojlìxÃ-nak haiìnoe 
ez Ш magvainak, vagy gg'ökerének porát gyakran fé! Drakmát vizes borban b -adni. 2) Hófzámat meg 
шпик е’ magok , ki éfzì ezeket. 

KÖZ HASZNA: Nehezen ellö marhával, ha meg 
etetik e’ magokat, meg-könnyebiti azt. 

181.l 

KÖMÉNY: (kerti) Kerti-kömény, 
Bötsi-kömény, Anis.` Dea'k: Anifum: 
Pimpinella anifum folìis radicalibus Нив 
l'plicibus LINNJEI. Frantz: Anis. О 
Iafz: Anifo. Német: впав. 

Kertekben termefztik; Levelei a' Leiviñikon-ñì 
,leveleihez közel hafonlók, tsak hogy approbbak, 
g'ómbölyebbek, és fejérell'ók. 

HASZNAIRA nézve e’ fü meg-egygyez a' 
fellyebb le-irt Olai'z Карст-Шуе] ‚ de ennél fokkal 
hathatóßàbb, mert ugyan-is а’ Tsets-fzopók, midön а' 

- bennek meg-rekedett fzelek miatt fokat kinlodnak, 
ez Anis-mag рога käsájokban, egy kés hegyre fér'ó 
kevertettvén , ezen kinoktól meg-fzabadúlnak, 

182. 

.. _KÖRONTÓ-FÜ: Körontó gyöke 
ш-Ги. Üëák: Saxifrgga- rotundìfolisì` exl-- 

 

 _. ‘--.ин‚
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ba.' C.. Единый. Frantz: Сайе 
pietre, Romptpierre.' Ola/z: Saxif'raga, ì 
Salhfraga. Német; витым), (тете: 
runber.) f 

Levelei ollyak mint a' földön futó borostya'né, 
kik a’ földön többnyire el-terülnek; virágai вешек 
'óf levelüek; Gyökere mint meg annyi apró gömbölyü 
gyökeretskékböl 2111. Terem köyes helyeken; Tseh 
Orfzägban pedig böven találtatik. 

HASZNA: Emberben пешек kö ellen lennì 
mondatik, de H. Сити UR, mint ártalmas fúröl 
'ellenkezöképen irt felöle ekképen: Saxifraga radice 
granulolä , foliis reníformibus lobatis; acris multum 
dim-erica habetur, fed quod ínñda exoleta. 

1830 A 
KORTVELYFA LEVELÜ-FU. 

_ Lemonya-ñi. Вей/е: Руго1а; Руго1а 
rotundifolia ltaminibus adfcendentibus, 

iñillo' declinato. .H1-:Nm CRANTz. 
rantz: Pyrole. Ola/'zz Pyrola. Né 

met: äßintetgrůn, ñßalbmanngolb. 
A’ levelei gömbölyegek Simák катет h е ken , egél'z télen zölden maraî'l.&gt; ‚ в”. 

‘ ” BELsö HASZNA; salaam 1: идет meg. 
gyógyítja ‚ ki borban хлев-11521 ’s úgy il'zfza. 

KÜLSÖ HASZÑA: Uj febeket hamat gyógyít. 
шпаг az réáiok выбиты: és шея-2112011: zöld le- vele . 

Nóta : Más Ругани-61 emlékezik Lomcsnvs , 
melly réteken texem , és làevezi igy: Limonium рта. z fen. 



146 Ц i Füves és Vira'go! 

w 

renfe, ждёт танца“): Ez вы; veres borban meg. 
fözve ‚ а’ nagy Has-folyáil meg-ällitja, és külsöképen ' 

« fel-köttervén , тандема: tiìzes «та-вашем meg~fzün- 
tet és el-oleat, . 

-. 1_84. 

KUKORITS. (kék) Kék'-kiikörits, 
шпат , Kükeŕtz , Kökörtfìn , Kö» 
körtyén. Deák: Colchycum: Colchy 
cum tautîumnale foliis lanceolatis _ere 
élìis ',HENR. CnANTz. Frantz: Col 
chique, Mort au chien. yOlot/52:; Col 
chico. Ne'met:Í запоёт, Sperbftblumen, 
Жившие Этап. t 

yÖfzfzel eleget láthatni , a’ mezökön, пасеке“, 
parlagokban; Töltséres forma kékell'ó „мы - vagy 
nak , kiknek üres fejér hofzfzú i'zarok а' fóld fzì` 
nén . ’ - 

N ótu : Minden réfzei ez ñineli olly mérgeíï'ek, 
Вову ha ki meg-efzi azt, kevés idö alatt а' bélit 
öíäve iìaggatja. ‚ 

_ . 185; 
_ KUKO RITS (fekete) Fekeçe Ей: 

könts, Leány-kökörtsin, [АЗ—пикеты. 
Dea'k: Pulfatilla, `l&quot;ie1°baventì':d- Ацето— 
ne pulfatilla vulgaris faturatlore flore 
'CLust Frantz: Coquelourde, Paile-~ 
fleurs,` Pulfa'tille. Идти: Кафепгфещ 
Dñerßlnmeu. _ _ 

&quot;' ' ` ’ Kö. 

i. u. » 
‘wv .,f., 

и 
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s Kövér fóvenyes helyeken ’s Erdökben-is terem; 

Levelei erößèk, murokrépa leveleihez hafonlók mig 
gyengég, azután el-fzéledök; Viräga tůllagos, fetét 
zöld; Gy'úmöltse akkora mint egy dió, gömbölyii, 
fzürke fzörös, Ищу ollyan közel mint egy tiìskétV 
vagy sül difznó; Gyökere a' Bába-kalzíts-íîi gyökeré 
hez hafonló Сайт-е ‚ de édes izii hofzfzú. A’ Papin» 
(Anemone) nemeihez tartozik e’ fü: Némellyek kik 
az Anemonekat Bogla'r-virágok (Ranunculi) nemeihez 
fzámlálják, ezt a' kükeritst-is ide fzerkeztetik. 

BELSÖ HASZNAIRA nézve az ujjabbak ät» 
talmasnak пшик ezt, de nem rég M. D. Am' 
ST&quot;ch UR Felséges és kegyelmes KIRÁLYNÉ 
М RIA THERESIA Afzfzonyunknak Udvaré Elsö 
Orvofsa ‚ és Tanátsoiïä , ez fúnek kììlönös belsö 
hafznairól egy könyvetskét irt, mellyben a’ fú-is 1е 
rajzolva Vagyon. 

KULSÖ lHASZNAI: 1) Fmrfabá/òk kölàék-fel 
a’ тег—211201: leveleket. 2) эзбтбтбз el-vefzt a’ 
fü leve áztattván ezt véle. 3) Az aves jèbeket tifz 
titja azon ш leve. 4) Быт: és húlt tagokat, ha 
kötözik véle meg-éllefzti ’s meg-melegitti. 

xöz HAszNA: вещими пепегепдудгутв 
fekélyeit, ez fúvel meg-lehet tifztittani 's gydgyl'tni, 

N óta: Pulfatilla melly fetétkék neveztetik Ló 
kökörtsény , Ló-kükörts, fekete küküns: CLUsIUs 
реф; emlékezik e’ ñìröl ekképen: „ Caeterum Pnl. 
„f fatillae vulgaris pallim hic (ветре in Hungaria) 
„ inveniuntur duo genera: Unum praecocius crailîore 
„ folio Ноге ampliare et dilutiore ‚ quod áb Hunga 
„ ris Ló-kekertsin, id' ell: e uina pulfatilla dicitur; Al 
‚‚ tex-um non adeo praecog olio minurius inciíb, ño 
„ re minore et iäturatius purpuralc'ente, quod` 'Ungari 

Leány-kertsin h. e. -Vir-ginis pnlfatillam appellant. 9, 

K э 186. 
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186. ' 

KUKORITS (sárga) Sárga 'kükö 
rits, Káfa vìrág, Kaukalin , Kankalék, 
Tavafzi-fü, Tavafzi-virág, Szent PéterV 
kultsa, Szent György vìrága , Kefz &quot;а 
`virág. Леша: Primula veris, Flos а 
ralyfeos , Verbafculum pratenfe odora-A 
tum BAUHINI: Primula Veris oíiìcìna-` 
lis limbo corollarum concavo. Hmm. 
CRAN'rz L: vel Primula foliis rugoůs, 
hirfutìs, fpica inclinata, Ноге odorat. 
Ejusdem in M. M. T. I. pag. 95. 
Frantz: Prime Vere. Néanrt: C'ötblůäeb 
blumen, гсттегвгфшва, баш тете: 

шпага, штат. ’ 
F/z egy arafzni Шнек `kefztyü-forma vir'âgai 

vagynak; Levelei tövéröl fel-felé állanak gömbölye- 
gek, fzöröt'lëk; Viraígai sirgäk, jó fzagúak. Terem 
nedves Erdokön és réteken, Tavafzkor virágzik. 

BELSÖ HASZNAI: 1) Köfzw'nyes ember ez 
fúvet és virágát forró vizzel öntse-meg ’s azt igya. 
2) Vesében lévö követskéket a’ virágok ki-hajtjak, 
ki azokat a' fellyebb mondott móddal ifzfza. 

_ KÜLsö HASZNAI: l) ваш-шаге Embefekef, 
как femmi tagokat nem birják , javallom ez fúböl 
kéfzììlt Fördöben fóröfzùék. 2) Podagrás lábu em 
berek köfsék a’ virágokat a' fäjdalma: hib fejére 'S 
tulp-Ära. 

 . А——;touq&—————‹——_ ___ _
 

i M. 
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к ` 

Llina-Moso-Ivíï.I slr а 11110111. 
Dea'k: Hemerocallis corollìs avis. H. 
CRANTz. Frantz: Hemerocalle , Lil 
jaune. Olafz: Giglio falvatico. Német: 
фетиш ßlllen, шве (вымыт. 

Е2 liliom neme, Halmokon, Erdökben, s'ót ker 
tekben-is termö; Füve ‚ viräga, és g ökere a’ Lilio 
méhoz hafonló, tsak hogy fzinére n zve mindenik a~ 
капу fzinü. 

BELSÖ HASZNA: Nehezen Изгиб/те]: 1762 
zék-meg ez ñivet borban ’s itafsák vélek. 

KÜLSÖ HASZNA: 1) Fehër идиша: ez 
fel-köttetett fú el- oleatja. 2) Malynek kemény 
dagadását a’ meg-zuzott ’s fel-köttetett gyökér meg 
lägyitja ’s el-mnlatja. 3) A’ Kopajì föt тез-111132131“ 
ja a’ gyökérnek hamuja mézzel öfzve keverve. 

_188. 

LABODA (izetlen) Izetlen labo 
да ‚ Laboda-paréj, Izetlen-fú. Вей/1: 
Atriplex : AtripleX hortenûs caule ere 
610 herbaceo foliis triangularibus H. 
CRANTz 8c altera: Atrìplex ballata, 
caule herbaceo, Valvulis femineis magnis 
deltoidibus fmuatis Ejusdem. Frantz: 
Arroches de Jardins, F olletes, ou 
Bonnes Dames. Olafz: Atriplice ‚ BI 
Repice. Német: 9311118, элем. 

K4 ' A’ 



150 Uj Fave: és Virágo: 
A’ kertekben termefztik, söt önként a’ paréi 

вазы; terem ’s mezökben; magos шт iètét zöld 
Тайм,- Мгот fzegeletes Levelü-fiì ez. 

v BELSÖ „HASZNA az: а' ki meg-fözeti 's meg 
efzi , hasát lágyitja , mint a’ paréj ‚ de e’ mellett а‘ 
gyomrot el-1'ontja mint bölts PYruAGow-ìs nehéz 
eméfztetü eledelnek шпона ezt, mondviín: Вову sárgáb 
sägotüés Vlzìkórsägot okoz. ' 

KÜLsö HAszNA :. Kemay тащит magy 
hafzqnnal lehet ez füvet v - 

189. 

.. LABQDA (büdös) Büdös laboda. 
Oñör , Ollör- paréj , .kutya~ labçda. 

“Леше: Асг1р1ех foetida , Chenopodinin _ 
foetidum : Ат lex l шпат Гощу 
rhombeo-ovatis, oribus conglomerati 
aXillaribus. H. CRANTz. Frantz: 

âtrîoche риапсе. Német: вывесим ~ Не. 

Ez ganajos és fóven es~helyeken nyárban talál-4 
tatik , ollyak a’ fetét zöl `levelei ‚ mintha fejér p0r 
tal meg-hintetœk vólnának , és ki hozzájok пуки“, 
rólokigen biidös'l'zag ragad uiiaira. Vagyon_ таз 
nemü-is, mellynek levelei nagyobbak, „так; 
zöldek , nehéz angúak; ezt némellyek Pokolvar new. 

' fúnek lenni tartìák. 

KÜLSÖ HASZNA: Mme mim fzenvefiö 
Aíìlìonynak ‚ hafznos e’ flìvet а‘ köldöké're kötözm. - 

кои HASZNA: Négy мы шагов febjeibm 
lévö férgeket Тиса: bizonyittáfa fzerént, ok-vetet 
len'úl шее-611}: fù, ha meg-zuzva a’ Теше kötik. 

 

 

190 
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190. 

LAPU ‚ Í'zéles.) Széles lapu, Édes 
lapu , Nagy apn , Bojtorján. Пей/е: 
Bardana major, Lappa major, Perfonaf 
ta, Aretium bardana, foliis integris 
Вороты р. 58. Frantz: _Bardane, 

`Glatteron. Ola/z: Lappola nmgiore..` 
iNémet: Rutte (große.) . 

Ez mindenìitt termö frivet а' gyermekek-is es.. 
mérik, mert az egy dioni ’s gömbölyii bojtorjána ‚ 
bunda'jokhoz ’s gubaíjokhoz , hamar hozzá ragad. 

yBELSÖ ÍHAszNAl; 1) нищим gyógyf; ь а’ gyökere fejér borban fözetettvén, ’s агс a' Ьоп: 
kimelegen ifzi'za éhomra. 2) Fò'wfnyt ŕr köver rom, 
а’ magva ,' egy drakmaig valót тег—жён belöle 

KÜLSÖ HASZNA: 1) Régi febeket a' meg 
zuzott ’s fel-rakort zöld levelek meg-gyógyíriák, 2) 
Fitzamodott садом-15 ckképen haiznos a' levelekkel 
kötöztettni. , . 

KÖZ HASZNAzMelly Iuboknak a’ tiidejek ve'í'z 
és keheiî'ek ‚ azoknak apróra kell а' 1ари gyökerét 
vágdalni , ’s eledelekközt vélek meg-etettni. 

è 191. 

LAPU (hegyes.) Hegyes lapu,v 
Keserü lapu, Lofoska, Lorom lapu. 
Dea/e: ` Lapatum' acutum ; RumeX. 
Frantz? Sarelle, Herbe an teigneux, 
Herbe de patience. шт: впиши“: 
шт, ßenbenfraut. 

к s ‚. ль. 
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Ez-is igen `esméretes fú, az `:S'rkokbau és azok 

nak fîélein elég terem; magos fzelés hofzfzú levelei vanua . - 

BELSÖ HASZNA: t) Нити napi hideg 
lelëß шеелита а' gyökere, mellyet apróra farag 
vän, borban kell fózni és úgy inni. я) Sárgasá 
got ezen módon a’ gyökere gyógyl'tja. 

KÜLSÖ HASZNA: Kofzos és rähes Ember-ek, 
vajba fózzék-meg ez meg-apritott gyökeret, és ken 
nyek magokat. - . 

Иди: Ez lapu helytelen neveztetik Lósóskának 
es foskoromnak , mert ez az acetòfa major; Ezen ki. 
vül ezen Iapu'nak femmi sós ize nintsen. 

‚ 192. 

LAPU (vizi) Vizi lapu. Dea'k: 
Lapathum aquatìcurn , RumeX Hyppo 
lapatum H. CRAN'rz. r Frantz: Grande 

arelle. Parella de marais. Német: äßañ'erflette, äßañ'erampfer. 
Terem tókban és álló vizekben, hafonló a’ kö 

zelebb emlitett lapuhoz , tsak hogy Ievelei ezénél 
Iokkal nagyobbak. 

BELSÖ HASZNA. Sárgaság ellen a’ gyöke. 
re igen hafznos ‚ теПу 4a' hafat-is meg-inditja. 

KÜLSÖ HASNAI: 1) Veras шрифт igen 
jó rakni a’ leveleket. 2) Кб/шёпу miatt dagadozott 
tagokra hafonló hafzonnal а' levelek rakatattnak. 3) 
Riìhes és kofzos fzemélyek , fözzék-meg a’ .leveleit 
borban ‚ és mofsák azzal teReket. ‚ 

и ч) Cil) 
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193. 

. LAPU: (tövill'es) Tövilï'es lapu, 
Kemény lapu, Szamár Пари, Bojtorjá 
nos la u, Koldustetü, Difznó-mogyo 
ró. ea'k: Xanthium', Lappa minor. 
C. Выжить Frantz: Gloutteron pe 
tit. (Ли/2: Lappa minore. Német: 
вдавите ‚. Пете Rlette. 

Ez fü ha'zi udvarokon , írkok melletr „гнет; а’ 
gyümöltse egy пазу mogyoroni, de tüskés mint a’ 
maleag. _ 

KÜLSÖ HASZNA: 1) кря/„шт jó a’ leve. 
leket rakni. 2) штамма: ezen módon a' levelek 
el~ol`zlatnak. 3) Ute's által öl'zve gyült vért ez leve. 
leknek fel-kötéfe el-oí`zlatja. 

194. 

LEDNEK : Bükkön , Lödnök, _, 
Vad-lednek. Dea'k: Ervum, Orobus: 
Orobus pannonicus CLUsn. Frantz: 
Ers. Olafz: Ervo, Orobo , Moco, 
Robeglia. Nénaet»~ @tbm - 

Ollyan formalmint&quot; а' Borsó-ñi, piros а' vìrága; 
A’ magva gömbölyü verhenyeges; A’ magva héja 
vagy tartója görtsös. Terem Erdökben. 

BELsö KÉPEN а’ magväval aka mi módon 
élni ártalmas. 

KULSÖ HASZNA: 1) Szeplò'lret az ábrázatról 
el~vefzti a’ magok lil'zti mosván azzal s_zt. я) Da. 
gadáfolmz meg-lágyitt a’ magoknak lìl`zt1 pép-formíra 
midön febkôtik. ' к&quot;? ' (ì . 
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KÖZ HASZNA: Az ökrök meg-bîznak e’ Ш 

töl, magva'xt pedig a’ Galambok kedvellik, 
Nóta: Varjú borsónak-is nevezik de ezt 111 

käbb az Onobrychisre az az fzamár-hergre illik , mu 
har-kölesnek és Tsir-köleànek респ; épen nem jól 
mondatik. 

195. 

LEN.\ (Vad) Vad - len.V Deák; 
' Linum fylveñre feu Linum erraticum, 

Pfeudolinum: 'Linum fylveflre latifo 
lium hirfutum llore coeruleo. I. BAU 
нхш. Frantz: Lin fauvage. Olafz: 
Lino. Néma: ßeinbott'er, шиш iïlacbä. 

N. Nagy Györ Värollä Fundufsán az útak mellett 
_ elég terem; A’ fü еду réfni- magos, kerek a’ virága, 

'i'zép kékfzinìì . de könnyen el-hulló. ' 
' KÜLSÖ HASNA: Kemz'ny мятным el 

oleat e’ fiì, midön vixfa'ga'val сдуй“, iros vajban 
сдав és úgy fel-kötik. 

- - x96. 

‘ LEN (apró) Apró len , Angliaì _ 
len , Beleket- _ indittó len. Dea'k: Li» 
núm' catharéìicum anglornm , Linum 
pŕatenfe foliis eXiguîs: Linum cathar 
ticum foliis oppoíitis, ovato~lanceolatis,4 
caule dichotomo, corollis acutis. H. 
Свисти. Német: Riem ямщик, так: 
gieríiadyâ. ` ' 

\ . 
. \ 1 

Ez 
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Ez fúvetske más-félarafzni magma nö; Mind 

virágá mind Gyümöltse a’ Lenhezlafonlitta’ viréfgok 
pedig fejérek aprók: Levelei-is ‚ igen aprók, keske. 
n ek , rövidek, fetét zöldek. n En ezt a’ шт. N. 

зуб: Vároíià Fandńfsa'n a' KIs-Megyeri tón túl lévö 
kis Halmokon böven teremnì Шпаги, és belöle Неве: 
fzedtem , és molt-is egy marékra valót nálam tartok. 

BELSÖ HASZNAI: K ò'fzvênye: ¿s _fò'venyes 
emberek hafzonnal élhetnek ez fiìvel , met: laxálo 
ereje vagyon. A’ Сайга: fúböl fel drakma annyi bor 
kövel bé-vétettvén az hafat meg-inditja; Vagy pedig 
ez füvet virágoíiúl , gyökereflül egy latnira fejér ó 
borban meleg parägban, vagy meleg fzenben _egy e'ià 
tzakán meg«kell áztattni ‚ és regvel лежаками mele 
giben meg-inni ‚ és igen hatalmaíïim purgálni fog; téj 
favoban~is ezen végre meg-lehet fózni. 

Nóta: Ezen fúvet Вшншпз Jínos az Alñne, 
vagy Tyukhur nemeihez fzánilálta, de a’ mag-tartója 

A(Capfula) és az magva, ez` attól nyilvánsággal meg 
külömbözteti. Lum-:mus DoElor nevezi igy: Linum 
f lveílte perpuiillum. CLnslus pedig igy: Quintum 

amalinum Pannonicmn. Vad- leneket pedig ezen 
kivül négy félét recenfeál, mellyek Hazánkban teren» 
nek, mellyeknek ketteje fzéles levelü , a’ többi kep» 
kèny lèvelü. ' f 

197. 

LEN-LEVELU-FU , Béka - len ‚ 
Vad-len, Fa- yökerii~fú, Hugyos-ñi, 
yGyujtován-íiì , ad '- kendernek pedig, 

lhelyteleniil nevezik. Deals: Linaria, 
Ofyris; Linaria’ pannonìca йоге luteo 
minore. Antirrhinum linaria foliìs 
lanceolato-linearibus , confettis , caule 
ereâto , fpicis terminalibus feñiliiìbus ‚ o» 



~156 Uj have: és l/ira'go: 
floribus/ imbrìcatis HENK. Сшита. 
Frantz:fLìnaire. Olafz: Linaria. Né- ‚ 
met: Встать Sparnfrant, шиш 8111106. 

Е2 kertekben és mezökön 'önként magofl'an te 
rem, fokat hal'onlit az Ebtéj-fuhöz ‚ с1е levelei шев— 
izaggatattván, fehér nedvelêéget nem botsáttanak,minc 
az Ebtéj nemei :‚ Virágai sárgak , farkantyuíîàk , in 

' nét az Antirrhinum vagy Boxju- orru-fü nemeihez 
fzámláltatik. 

lKÜLSÖ HASZNAI: x) Végbélben lévö ступ 
igen jó ez fúvel kötözni. я) вшиты]: vizellö 
ember fózze-meg téjben е’ fiìvet, ’s köllë kis hasára 
‘s ágyékára. . 3) Szeplò'ket az äbrázaton a’ fú Suc-~` 
culla el-Vefztl. 

198. 

lLF.1\1~_F0V.PÓ PUSZPA-NG. 
Dea/r:~ Elatlne, Antîrrhinum Elatìne, 
foliis hañatls, alternis, caulibus pro 
cumbentlbua H. CRANTz. Frantz: 
Elaune. Néant: (Евгенией? ñBeibIein. 
' A.’ Gabonák közt terem ‚ Rild-fzint el-terjed; 
Levelei härom fzegeletüek, gyengék , fzöfzöilëk; Vi 
rägi sárgák; Haibnlitt e’ iii a’ Veronikához, innét 
neveztetik-isÍ Veronica foemina Fuchûi. 

BELSÖ HASZNA: Vérhaß állit e’ fúnek Где: 
leve, ki meg-ifzfza azt. ‚ 

KÜLSÖ HASZNA; 1) Könyvezb' летите: jó 
ez öfzve zuzort zöld füvel kötözm. 2) Evesfebelret 
és a’ raíksülyt, ei Шуе] ki lehet tifztittani. 

 

 

199. 



' Magyar Кем. '157 
199. ‚ 

LENTSE (vad) Vad-lentse, Led 
vnek. Dea'k: Vitia vulgaris femine ni- -‘ 
gro. C. BAUHINL Frantz: Vell'e. 
Olafz: Afaca. Német: îßfcfen. 

Némelly helyeken ezt termel'ztik, de önként-ìs 
сел-ст, magolï'an nö, mint а' lentsének ollyak leve 
lei; Vira'gi kékek; A’ gömbölyü barna apró magvai 
_hofzfzú hüvelyetskékben rekel'ztettve vagynak. 

KULsö HASNA: Emana lemayaga е1 
ní'zlatja a’ magokból kéfziilt lifzt , mézzel öfzve ke» 
vervén azt és úgy fel~rakván. 

Köz HAszNA: А’ [так igen'kedvelnk ez 
fúvet, a' Galambok pedig magvait. 

Nóza: Olafz lentsënek таить pedìg а’ _Co 
lutea veûcaria, @rbaafls'nfen; Ezt kelftekben&gt; termefz 
tik , hüvellyei fzint úgy рыдать mint a* Senna fe 
velek, de emberben fok fzeleket tämaíztanak, 

200» 

LÉP-FÜ. Вей: Afplenium: All 
plenium ceterach ofh'cinarum frondibus 
pinnatilìdis, lobìs alternìs conñuentibus 
H.' CnaN'rz. Német: штат, SRU? 
farm. 

Ez El дата: nyelvii-fú nemeihez tartozik; Ма— 
gas крыши hafadékiban terem. 

BELSÖ HASZNA: Lëpe Мне]: dagadtt ¿s fájos 
ez Шуе: fózze-meg vizben , és lágy melegen regvel 
és ufonnakkor еду két kis üveg решка! igyek~meg 
belììle, egynéhány параша. 

' 201e 



158. ‘ Uj have: és Virage# 
2010 

' ‘LEVENDULAn Вей/е: lLaven 
dula: Lavendula fpica, foliis lanceola 
_tis mtegemmis fp1c1s ' nudis HENK. _ 
CnAN'rz. Frantz. Lavande.' Olajz:A 
Lavanda.. Német: Slavenber. ì 

BELSÖ HASZNAI: 1) ‘Нбйёшаб meg-inditt 
fél marékni Levendula ‚ három mefzfzely box-ban -fó 
zetettvén, mellyböl ehomra egy tséfzere vagy két би 
vsárn, valót, melegen тег—Вен inni. `~2) Sulz/fet e&quot; 
módon ki-hajt. ' 

KÜLSÖ HASZNA: Taga [шиши/ш: javal 
lom, hogy ez fúvel kötözzék ‚ és» belöle kéfzült För 
döben fórefzfzék , de mikor a’l viz foi-r, tsak akku; 
íaükség. belé vetni a’ fúvet. &gt; ‘. 

. ' ' 'n q 

-KÖZ HASZNA: Moly nem közelit oda a’ hova 
ez а’ {мешкам __ ‘ ~, . 

д .. soz.&quot; &quot; ' &quot; ' 

LEVESTIKON. Löbösfak, ‘van 
petrefelyem, Lestyán-fú. Deák: Leve 
Hicum , Hyppofelimmr, ` Smyrmqnf 
Ligulliclimleviílicum foliis multiplici 

_ bus, foliollsY fuperne incilis. 'HI-:Nin 
CRANTZ. Frantz: Levefche. Gla/z: 
Levillico. àlVémet: вигвама, ЁВаЬЁшш. 

Házi kertekben termefztik; Levelei a’ zell'ei- le» 
veleihez мышами ., tsakliogy nagyobbatskák és 
fetét замен; А’ fúnek 's gyökerének ,erös fúíker. 
Сайт {зада és izeívagyon, _ _I _ 

ser. 

 

  



Magyar КМ. 159 
BELSÖ HASZNA; l) Нашем fuient india 

a’ tizenöt grannmra való meg-evödött gyökere, узду 
magva porä. 2) Hófza'm шее-(ЯШМА: шеЕ'ЁПдЁЧаь 
а’ zöld leveleknek ki-préselt és fél iiveg рои-га! bé 
vett leve; vagy e’ végre гамак-1: -lehet a' губка-е. 
böl és leveleiböl kéíìitteni. 

y Nóta; .Külömböz ez a’ Drosconlnns. тмин. 
komától, melly тай Orfza'gban Liguria névü Tar. 
tomänyban пакет. - 

203. . 

LILIOM. (kék) Kék-liliom. Вей/е: 
Lilinm coeruleurn , Iris ciomeliica: Iris 
germanica corollls barbatis, caule foliis 
longiore in_ultiiioro , lionbus inferioribus 

edunculatls. H. Спиши. Frantz: 
lambe , Iris. ‚ Olafz: Inde. Лёшей: 

ßtelwurô, шатает. ‚ 
BELSÖ HASZNA: 1) Fulladozoñ'nak a’ gyö» 

here ponából hufz granumot mmden nap kétfzer bé 
1ehet adni meleg vizben, . 2 I/-izi betegw'gben lé. 
vak а' zöld ту пут губ émek levé: egy камин 
valót minden harmad nap igyanak, és hatalmalfan аи 
féle inditja a' meg-rekedett vizeket. ' 

. ‘204. 

LILIOM (sárga) Sárga liliom. 
Dea'k: Iris paluliris lutea, .Acorus adul 
terìnus: Iris pfeudoacorus corollis “Яш 
berbibus; petalis interioribus тащите 
minoribus foliis eníiformibus HENR. ' 
Сшштщ. Frantz: LAczorus faux. _0 liz/fr. 



160 r Uj Faves és Viragos 
lafz: Iride falvatìco. Német: 3119811 (gel: 
Бед gelbe îßafferlilgen. ‘ 

' BELSÖ HAszNAI: гашише . van?, Hasfblyáß, Vírfblyáß ‚ ez vizben termö sárga ° 
liom gyökerének kì-n omott levévelmeg-leher álittani, 
melly lévböl egy fél alánra valót , fzint aunyi ve« 
rea ¿mik fyrupba gyakran bé-lehet venni. 

N óta: Terem eg alatsony l'zaba'sú Lilìom né. 
щепу ide való Hízi ertekben, mellyet Török 11 
liomnak neveznek; Levelei ollyak és úg állanak 
mint az Ebtéjé; Virági piroilàk. Nevezreri : Lili'um 
шиши ñve myniatum Byíànticum Cwsn. 

205. 

LILIOM 1 (fehér) Fehér lìlìom. 
Dea'k: `rLilium album.: Lilìum candidum 
foliis fparíìs, coroilis f campanulatis H. 
CRANTz. Frantz: LiS blanche.' Né~ 
met: 2111111, тете 2mm: ’ 

HASZNA: Kemz'ny dagadájòlrat meg 
érlel, ez Lillomnak, és a’ sárga vagy Arany fzìnil Lì 
liomnak ölkve zuzott nyers gy'ókere, mellyet gyakran 
a’ daganatra kötni keiletik. 

206. , - ' 

1 LILIOMy (apró) Apró Lìliom , 
Mezei dárdátska. Dea/e: Gladiolus fe 
getalis, Xìphon: Gladiolus ñoribus uno 
verfu difpolitìs minor 8C humilior C. 
Вышли. Frantz: Giajeul ou Glaìs. 
Ola/z: Gladiolo, Monacucie. . Nérnet: 
штифтам, 91е1пгфтегге1.+_ в 

h 
` . 

1-` 
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Ez Líliom nem а’ gabonák közt ßeŕem; Levelei 

Därdához hafonlók; Virägi- а’ Liliomhoz , kik fakó 
fziniìek, egy rendben állók; Gyökere hagyma forma, ` kettösu 

BELSÖ HASZNA: To'lfös ggermeleŕnel: Мал nos a’ gyökerét vizben Íözm, és'v lek itattni. ~ . 

207. 

Y LOHÉRE (réti) Réti-‘lóhere ‚ 
~ Három levelü~ñi. Deak: Trifolium pra 
tenfe: Trifolium pratenfe fpicis fubvil 

- lolìs cinéìis liipulis oppolìtisf, membra 
naceis, corollis monopetalis. HENRÍ. 
CRANTz. Frantz; Trefile, ou Triolet _ 
des prez. Ola/z: Trifoglio. Nami: 
атташе, ůlelfwblum. ‚ 

Ez fiivetske minden réteken talsfltátik; A’ oirá. _ gai pillangó formäk ‚ verellèk särgával .egyvelelh 
. BEDS() HASZNA : Рей! folyásból Aizfzon 

emben e' тушке lli/.tifztitja , tsak igya gyakran k1, пусто: levé: , vagy fött vizér. ' 1 
e KÜLsö HASZNAI: я) нац/Ош am@ а' 1e пёс erefzf'zék és el-veízti e’ hál'yogot.- 2 flagona 
года: kik kemények, a' meg-zúzo'ŕf s fel~kötött 
zöld Ш ymeg-lágyirja, 's meg érelli. 

KÖZ HASZNA: A’ gyenge bárányok és Bor 
nyuk igen штык ez filver ennì, és hafzníkís nékik. 
A' méhekds a' virágaic тётей járjiík, 

L Q and` 



162 Щ Faves és Vira'gos 
208. 

LÓHERE (иена) Kerri -1611е1°е‚ 
Illatozó lóhere, Moly-ñi. Вей: Tri 
folìum odoratum: Lotus fativa adorata 
annua llore coeruleo. I. BAUHLNI. 
Frantz.' Treñe odoriferant. Német: 
611101901“,тошгефепш Rice. ' « 

Ezt a' kertekben termefztikßkék és jó illatů vi 
rágai vagyn . J’ 

BELSÖ HASZNA: 1) Sülyt az emberben el 
oleac, borban fözetertvén ez fü, és meg- mézelcert 
vén , mellyet ol'ztán pohzironként inni kell. 2) Mêh» nek meg-Ireményed!sét meg-lágyitja ezen m'ódon ki él 
véle. Egyebként e’ fúnek ’s viŕáginak azon több 
hafznaî. vagynak, mellyek a’ Melilotufe az az Säf 
kerépfúé. ' 

KÜLSÖ HASZNA: 1) мышами `a’ kis 
gyetmekeken (Enterocele) meg-gyógyítják а’ virágok olajban fózetettvén, mel el azt az fzakadäil kötözni 
kelL я) Е'ЧЩМ ember áztaíTa e’ virágokat etzet 
ben, vagy rófa etzetben és kefzkenöjét meg-áztattyfán, 
те] köii-.e-be véle homlokát. я) Ese's últal meg 
цепи: tagokat ‚ hafzonnal lehet e’ fúvel kötöztetmi. &gt; 

Nótn : i) Ez virágokat fz-irastól jó Házban fel 
aggatni ’s tartani, :nerr kedves Шагов gerjefztenek 
benne, a' rofz levegö eget-is a' fzobákban meg-job 'bitjáln я) Мо1у fúnek nem jól nevezik; jóllehet né 
mellyek azt tartják, hogy e’ fzäraz fú ruhák közt 
шпации, azokat a' molytól щек-готам nem 
engedi. 
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nog. 

LOH'ERE. (Spanyol) Spanyoi 
lóhere, Szamár-here, Varjú'borsó. Deák: 
Onobrychls: Hedyfarum onobrychis le-A 
` guminibus monofpermis, aculeatis , co 
rollarum alis calyce brevioribus, ‚Саше 
elongato Клим. _ Frantz: Saintfom, 
Német.- SQanefgtf. 

Ez fr. fok.: tirent. а' Lautner. ,' de съЬЬе: a' 
Polygálá'hoz az az Téjhozó fúhöz, innét Gassen Poly» 
galonnak nevezte. A' veres pillangó forma virägi 
holzfzú fzärak tetejein ‚ hofzfzú kaläl'z módra nönek. 
AfNagVGyör Város Territoriumán a’ tiinált útak är 
kar lìélem gvakran virágában láttam ez гит. 
_ BELSÖ HASZNA.I Izzafztó ereje vagyon e' 

funek ,. meg-kell fózni vizben. 
KÖZ HASZNA: Méltó vólna ezt a’ Шуе: 

fzaporittani, és egéfz Hóldakat véle bé - vemi ‚ 
mert a’ ízarvas marha igen fzereti , töle hizik , és 
fok tejet nevel. '“ 

210e 

LónoRMU-FU Samir-karma 
fú. Dea'k: Tuiiìlago,\,Farfara: Тиша— 
gq {iarfara fcapo imbricato uniiloro , 
foliis fubcordatis angulatis denticulatis. 

. Н. CnAN'rz. Frantz:l Тайна е, Pas d' ane. Ola/:2: Farfára. Némçt: Ёиташф, 
Sioßßub.' ' ' ,_ 

L a 'Le 



164 Uj Fn'nes é: Vira'go: 
Levelei közel» ollyanok mint a’ fzamár-lapuê 

(Xanthium), de vilägos zöldek, egy felöl ‚ fehérek 
pedìg más felöl. А' virägok а’ levelek elött hama 
rébb teremnek , sargäk. тащим patakok és for. 
ráfok mellett. Duna partyain Nemes Baranya és Tól~ 
na Värmegyében b'óven terem; A’ gabon-ikkal keres 
kedö Hajos Emberek säkkal hozzák~fel Gyŕix'ben` el 
Ют, és febe= läbú emberekre kötik hafzonnal. 

BELSÖ HASZNA: x) Köhögò's ember ара-1:51 
meg a’ gyökeret,fózze-meg és igya levét. 2) Рана 
dazu/:nul: javallom , ez fúvet és virágit {Буди thén 
gyanint: 3) Salyäs emberek-is Еву éljenek véle. 

KÜLSÖ HASZNA: Вертепа és {съев em 
lölmek bimboit jó ez levelekkel` kötözni. 

Nóta : 1) Ez Шуе: пётеЦуек nevezik igy: 
Édes lapn , Szamänlapu, Ló-.körmü-lapu , Marti- la 
p1! , Földi-tök , de ezek nem helyes nevezetek_, merc' 
valamint a' Tök nemeihez ‚ 'úgy a’ Lapukhoz-xs {em 
mit fem hafonliç.A Földi-tök'nek ugyan a’ Régiek пе 
vezték, de ez név jobbgn illik а’ Bryoniária. a) 
Azt-is állitják , melly i'zölökben ez Ш tfrem , а' Ёё— 
löböl fzármazott bor-is ezen fünek fzagát hordozza. 

211. 

LÚDPASIT , Fehérhátu-ñì, Vad« 
Varadi'ts , Ezüñös Лёт-Ш; Dea'k:l An 
ferìna , -Potentilla . F`ul`chii„A Argentina : 
Porenrilla anferina folìis pinnatis Ген-а— 
tis caule repente LINNJEI. Frantz.' 
Argentine, Agrimoine fauvage. Ola 
Argentina. Német: @enfetirb, @il евг 
Etant. ' ' f r ' 

Ez fúnok levelei toll formäjúak, ollyak mint az 
Agrimoniáé vagy apró bojtorjáné, föld fzinr eiln-te 

’ l' n 
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rìilve &quot;упак, egy felül fehérek mint az 0n e. 
dény ‚ ggfengek ,y meg-rágatattvän fzorittó -izüek; Virägi s rgík б: level'úek, a’ Tormatilla és&gt; . Földi 
epe: virágaihoz hafonlók, a’ honnétA Hmm. смыт: 
Un a’ _Fragaria &gt;neve alatt e’ fúvet defcńbálta. Te 

i rem vizenyös réteken, és álló vizek partyain ‚ а 
Ludak kedvellik ez fúvet. _ ̀  

BELSÖ HASZNA: l) Vérhas ellen »Fózd-_még 
e' fúvet borban ‚ és igyad ezt, 2) Flyér fòlyájòkat 
Ale'zon oknak af На meg-állitja, tsak törjék porri - és egyék-meg. g) Vêrlräpäjl a’ tüdöböl шее-5111: ”с: 

- fù, ha meg-‘fózik _és ennek vizét ilzfzák. _ . - 
. KÜLSÖ HASZNA: о Bama fam-fan 36 

mosni a’ zöld-fù ki-nyomott-levével. s) Szájnak` ‚ 
I_ngnçlr febjeit ezen módon hafznos véle mosni. &quot;3) 
szvefgyült tejét az emlökben el-oleatja _'a* fel-kön-` тюк Й. 

212. 

. MATSKA-TOVISK, Szamár-.tö 
Yjs, fzaméu'&gt;- korg, 'Százfú,- Százfó-ñi, 
Ordögkeringö , Ordög-rakollya, Отдад 
fzekér, Ordög-bordája,y Fejér-tövisk, 
Szunyog-tövisk , Mezeî l-tövill'es lapu, 
Atkozott tövisk. Dea'k: Eringium , I- ‘ 
ringus : Eringium campellrev officinale, 
involucris fubulatis capitulo` longiorib'us. 
CLUSII. Frantz: Chardon a cent te 
tes y, Panîeaut.` `Ola/z: Irìngo. Német: 
Sltannttreu&quot;, дешевым - l 
_ Talältik, ez úton útfélen,{`ok tìiskésvfejei vagynak 
пане, mellyek bokrollîm :lllanak` Е’ Ш meg~fzáradvín 
a’ Izéltöl _hajtatik ide ’s tova, és'forog mine а’ kerék. 

L 4 BEL 



'166 U1' Faves ¿s Virage: 
BELSÖ HASZNAI: x) Föve'ny kit Бузим; 

paint, fözz'ón-meg egy latot ez ñìb'ól egy meiìfzely 
)ó kút vagy _Forrás vizben, és igyék belölaminden nap 
енота-а, a’ fóvénytöl nem lefzfz több bántáiä. a) 
Qmìpfolyásban ki vagyon ezen módon hal'zonnal 
таща е vlzet. y ‘ 

_ N дал: i) Anno ибо-ШК Ei'ztendöben az én maj 
Joromban egy Lakomnak két efztendös gyermeke egélirJ 
teílében meg-dagadozván , e's` három hétig igy ПЫШ— 
Vén , az én javall'ifomból ez fünek gyökere так 
harmed парка egéleen meg-épült: Tudni-illik paran 
tsoltaln, a’ sütö meleg kementzében fzárafzfzák-meg 
e? gybkeret, törjék рот! és et'efsék a’ gyermekkel 
aokŕslíJälian. 2) А’ ketske ha meg-el'zi e' fúvèt, 
то; tuleI el-annyira , hogy az egéfz пуд] elötte 
meg-alli, mig ki-:iem vetette. ' 

3131 

МАТ SKA GYOKER , Báldrián-ñi, 
Bádian-ñi , Therjékfxi , Ford uló-fü , Bal 
dian-fü, SZ. Magdolna iiive. Вей/е: Va 
leriana,_`Nardus agreliis, Phu: Valeria 
na - oßicinalis, Horibus triandris, foliis 
omnibus pinnatis H. Смыть Frantz: 

~ Valerienne. Olafz: Valeriane. Лёшей: 
Rabenmuml ‚ мыши, äugenmnriel. 

Ennek ollyak levelei mint a' körös-fa leveleì, 
de ишак, fetét` шаек, a’ ' fóldre папок; Gyökere 
ollyan mint az ördög нагара-Ш gyökere, de kedves erös illatů, a’ honnét a’ matskák-is ezt fzeretik 's 
шее-вши; Virägi aprók, fehérek ‚ kerefzt (опий: 
Tex-em ez fü vizen os fóldben és rétekben, Вене]: bends de nagyobb äabůiil. l 

RUT _.. 
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BELSÖ HASZNA: 1) Szemeimek homályayláì á ga'ról veille ember a’ шея-тёк gyökeret az ital an 

аи: bor, akär viz légyen, és i ék róla foká'ig. 2) 
Nyavalya шёл ùi'mtet e’ gyö ér, ha naponkênt а' 
poraíból еду fél lato: a’ nyavalytls meg-eiìik , magábìx 
vagy fekete tserelìne vizbe. 

Лёт: Ez: а’ пат Kiráxyńé Afzrzony kapot,. 
щами nevezték Erdély Orfzágban тёк ez elött két~ 
её: efzrendövel. 

214. 

_ MATSKA-FU. Matska~nádra, 
Matska-méz-fii , `Erdei matska -menta, 
Erdei tsombor, Макай (а’ régieknél.) 
Вей/е: Calamintha: Meliíia calamintha, 
pedunculis axillaribus dichotomis longi 
tudine foliorum H. CnAN'rz. Frantz: 
Herbe de chat. Olafz: Cattaria. Ne’ 
Vmet: Ratenkauf. 

Magoffan nö ez, négy fzegeletiiek a’ läárai, le. 
velei fzív formák , jó fzagúakz Virágai hofzfzů fzá 
rakou állok ‚ kiknek közé ajaka az az killebb älló leveletskéje шатает]; virggokon ‚ ravatoil'ak és vere: 
vettegetéfekkel fénylök. Találtam teremve N. Györ aírmegyében fzemere вши. 

BELSÖ HASZNAI: Tapaiìtaljäk né'melly lAíì. 
i'zonyok ez fünek fok hafznait, mert ugyan-is Ferdöt 
kéfz'tvén magoknak belöle , utánna, a“ méhêknek 
fok féle paflioiról, az az: teftekben ’s vérekben okoz.. 
каши fok féle válrozáfoktól meg-fzabadúlnak. 

Nóta: A_nnyira ikeretik'n' matskák ez» ñìvet, 
hogy a’ щепу febjébe haza hozza az Ember, azar ab 
ba meg~kereiik, . i 

Í. r: Qn; 
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215. 

МАрАккбЬЕЗ: парша, 
6убпяу-Ко1ев, Gyöngy-ma u-köles, kö 
magú-fu , Tengerl köles, . eak: Litho 
fpermumt Mlllium folis: Lithofper 
mum oHìcmale , feminibus lœvibus, coe 
rollis calycem viX fuperantibus, foliis 
lanceolatls H. Смыть Frantz: Gre 
mil, Herbe aux perles. вши: Litho 
fpermo.’ Nemet: шествию , ‘Deelenbtrfcln 
башмаки.- _ Y _ 

Ez fri hoi'zfzú keskeny levelekkel, és apró 1:61 
tséres fejér'virágokkal négy агата fel-nö; magvaì 
gömbölyegek, olly fehérek, 's fénylök, ’s keménnyek 
mint a’ gyöngy'ók.' Terem parlagokban ‚ gabonäk 
között ‚ útak mellett, két féle egygyik kilîëbb a’ та! 
iik nagyobb пегий. Anno 177zben innét Nyir-egy 
Мига vitettvén, az elsö nemìit, azpn útamban fok 
helyeken böven termetrnek találtam. 

BELSÖ HASZNA: Holyagban ¿s Vese'kben 16— 
vö követskéket ki-hajtják e' magok, mid'ón borban 

‘ vagy vizben meg-törvén öket bé-vëtetettnek: Ezen 
végre a’ fúve'ben-is hafználatos az Embert ferefzteni. 

Nóta : A’ Tókban terem egy „и neme, melly 
nevezretik: Arundo lithofpermos lachryma Jobi; Ennek magvai hal'onlók а' madar köleséhez , de ak. 
потёк mint egy borsó Гнет, és азов hafznúak mint 
a’ nap-káfa тает. _ 

216. . 

MADARTÉJ-FÜ : А Vadhagyma, 
'&quot;vuk-taréj , Tiktara, Uri~virág. Свей/с: 4 « - ' t. 
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Ornithogalum minus pannonìcum Ноге 
albo 8c luteo CLUsn. Frantz: Oignon 
blanc Cham altre ‚ Charles. ~ vOla/z: 
Ornitogalo, atte di Gallina. Német: 
завезти, щиты *’ . ~ 

Ez fúnek levelei ollyak mint a’ párhagymiŕjé; 
Virági Liliom formâk, llat- levelüek , fehéi'ek , alol 
zöldek. Terem gabonák köz'ótt , itten kerrekben.is 
termefztik: Német Uj-Várnál a’ mezökben Sál'gavirá 
gú rerem: Gy'ókere ollyan gömbölyü és fzinü mim: 
a’ veres щупы, tsak позу nints l'zaga, а’ mint-is a* 
pufztai fzegény emberek meg-.fózve efzik. 

BELSÖ НАЗ'ЫА: N став/и tò'rò's Тат-1:20. 
póknak ez gyökeret hafzno an meg-lehet téJben fózni, 
’s azon fejet nékiek adni. 

KÜLsö HASZNA: Rigi гнетет feta а' 
meg~zuzott gyökérrel kötöztettvén meg-gyógyúlnak. 

Nóta: A’ Tudofok ezen fü és a' Phalangíuml né. 
fú meg-külömböztetö réfzei eránt nehezen egg. 

'gyeznek, de Сншзт. LUDWIG in Deñnitiom'bus Ge.. 
легат Plantarmn pag. 214. &amp; 215. а’ kettö- közön,` 
Való külömbségeket fzépen ki-magyaräzta , és -mind 

‘a’ két füvet д mint két különös nemeket решаема. 
217. » 

„ `MADAR LAB-FU'1v _Madár 1:6— 
röm-fú. Лёше; Ornitopodium feu Peg 
avis: Ornithopodium majos BAUHINI 
p. 35o. Frantz; Pied d’ Oifeau. Na 

met: азовские. _ 
Ez fúnek ollyak'leveleì és vira'gi mint a* Len. 

_ tséje, és olly бою-отца egvmás mellett теней; _ А&quot; 
ш 



170 Uj Faves ésl Wra'gos 
мышами 'kêt levetskéje verefellö, a’ két mellesleg 
álló leseletskék fehérek, és а' leg~killebbik levelets 
ke sa'rga , és igy mindenik viräg három fzint murat. 
A' gömbölyü sârga magokat tartó hüvellyei görbék, 
görtsöiî'ek, mad-¿r lábat hafonlittok. Terem halmo 
kon , réteken. 

BELSÖH'ASZNA: A' тез-гейша: 'vízelletet 
meg~inditja a’ fü, mìdön belöie e marékba férö 
egy mei'zfzely b_orban éskannyi viz en meg-iözetik, 
mellyet inni kelletik. 

KÜLSÖ HASZNA: HafonI vagyßgyékon lévö 
(закат meg-lehet e’ fuvel gyógyirtam, ennek gya 
korea való fel-köetetéfe шт. 

218. к 
МАВВА-РЙ (ш) Kaz. meer.. - 

ñi. Mettér~i`ú, Anya-fü, Anya - méh 
fú. Dea'k: Matricaria , Albabenediâta, 
Parthenium: Matricaria parthenium fo 
liis compoûtis planis, foliolìs очаге—111 
cilis, pedunculis ramoûs H. Скдыти.‘ 
Frantz:y Matricaire, Efpargoutte. О 
Iafz: Matricaria , Amarella. Német: 
шишкам, âlllettee, тешат. 

A’ kertekben kÉt réfni magoiikn önként meg-te 
rem ; Levelei az Urömhöz hafonlók de швами; 
Virági ollyak mint a' {щёк-Щ virágok. Erös illatja 
van az egéí'z fúnek, kivált a’ virígoknak. 

BELSÖ HASZNA: 1) Szülës atún tò'rtënò' 
belsò' Видами/ш: meg-tsillapitja ez Ш, ha egy fél 
vagy egél'z факта: étetnek-meg ez fúnek poríból: 
Ä’ betegnek ezen végre a’ kis hasa't-is lehet az egél'z 

&quot;&quot;el kötözni. 2) А” тем: шевчйёсйца és Hófzí 
mat 
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mat indîtt ez fù, ha ki ifzùìk rola, vagy Бур-ёж]: 
levét a' zöld шнек egy ke't latig ha ileza. 

KÖZ HASZNA: Kehes marháknak agygyák е‘ 
ñìvet enni sóval egy'útt; és Jobban léi'znek. 

`219. 

MADRA-FÜ (basi.) ваза шм 
raffiì. Dea'k: Matricaria argentea foliis 
bipinnatis, pedunculis folitariis Нвыц. 
Смыть Minet: братков: 91mm, 
mvblrietbenber тёти. 

Ezt kerrekben-is termefztik; Levelei ollyak majd 
mint а' paprádé , ez az fzárnyañäk , még pedig ker.. 
töztettve , és felette hathatos illatúak. ~ 

BELSÖ HASZNAI: Azonok, mint аз elsöë, 
абс fokkal hathatofiäbbak. 

220. 

l MAJ-FÜ (memes) Nemes тай-Ей. 
‚ Dea/t: Hepatica nobilis: Anemone he 

рапса foliis trilobis integerrimls. H. 
CRANTz. Frantz.' Hepatique. Ola/z: 
Herba шипа. М‘тег: Seberftaut, @heb 
тешат, атташе. 

Ez Erdökben vizenyös helyeken tel-em , és ala 
tsonyon; Levelei а’ варогпуаК-Ш leveleihez hafon 
littanak , három gömbölyü fzegeletiìek: A’ virágai а' 
Вбгуёпу virágaihoz hafonlók, világos kék fzinüek. 

BELSÖ HASZNA : l) Máj dagadásról f'ózd~ 
meg fele vizben és fel réù botban mell itallal g а han élni kell. ’ У 7 

KÜI - 
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KÜLSÖ HASZNA: ré) эту-ютам: enen {бы—шея е’ ñìvet borban ‚ s mofataísék а’ romlott 
fzáj véle. 2) Мотом“: dagadását a’ vizével el 
lehet oleatnî. 
‘l 

2210 ` 

MA I - FÜ (tsillagos.) Tsillagos 
máj ~Í`ú , Ragodó-fů , Erdei meíier. 
Deals: Hepatica ‚ iiellata , Matrifylva: 
Aparine latifolia,y humilier montana 
TOURNEFO RTI I. Frantz: Muguet.P 
Német: впитавшим, îiäalbmeifìer. 

Hafonló ez a’ Ragadó fúhöz, tsak hogy nem 
ragad úgy va' ruhához; Virägi fzárán гении, api-ok, 
шаек, jó татах. -Mäsképen neveztetik-is Еву: 
Ыреппа five rubeola montana adorata. : 

HASZNAI azonok mint az els'ó májfúé, kivaflt _ 
sérvéfes íkemélyeket jó vele kötözni és róla itatni. 

222. ' » 

_ MAJ-FU (fehér) Fehér maj-fü. 
Deak: Gra'men parnaiii albo- limplici ño 
re BAUHINI. Ola/'zz Gramine di раг— 
паН‘о. Nemen авт ЯеЬегЕгаиг, weiß 
Sergblúmlein. -_ \ 

Ez vizen&gt; ös rétekhen termö , íöldi borostjän 1e 
чет ‚_ és .1 fej r virágú jói'zágú-ñi,~ egyik máj-íiihöz. 
fem hafonlitt, hanemtsak az ‘ё hafznaira nézve а kivlïlf 
képen fejében meg-febesítetett Embernek javallom, hogy 
‘e’ fúvel mind bel'sö, mind külsökëpen éljen: Ezt TA 
Benyzemommms bizonírja, vegy деке: példával , 
‘Weldon 157o»dik Eûtendöben Vilhehnus Saxoniai Fei 

‚ 1°' 
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jedelem vel'zedelmes febeket vett a’ Hintorúl való le 
esés által ‚ те11у Fejedelem tsupan ez fü ältal meg 
gyógyítratott, gyakran iddogalvan ez fúröl fött 
vizet. 

223. . 

MAJ-FU (kövi) Kövi máj-fîi. 
Dea'k:- Hepaticafontana: Lichen ре— 
trœus _latifoliu5. C. BAUHINI. Frantz.' 
Hepatique, Porcorau. Ola/z: Lichene. 
ávêmet: 381111111: aber вшитым, 931006: В 6U. - ' 

Ez moh formájú-fü, :nelly forrafok, és folyama 
tok körül, mellyek fziintelen arnyékban vagynak, te 
rem. Ezt MICHAEL Péter, ki a' Florentiai Akade 
miában hires Botanicus vala, Marchantianak nevezi 
ekképen: Marchantiamajor capitulo Rellato, radii; 
teretibus, capfularum feminalium crenis in longiuscu 
lum veluti produëìis: vagy: Marchantia ilellata Aït. 
Paris. 1713. р. 307. 

&gt; BELSÖ HASZNA: Майна} meg-lem¿nyede'sëav 
meg-lágyitja ez Ш pora egy drakmáig egynéhäny napo 
kig véle való éles man, mellyet-is kevés big rojas 
ban kelletik keverni ’s úgy lenyelni. 

KÜLSÖ HASZNA: Sehelrböl folyó ve'rt meg. 
illitja, a’ zöld zuzott és fel-köttetett vér. 

l Y :24. _ 

MAJORÁNNA. Вей/е: Majoran 
na, Sangpfuchum ‚' Amaracus: Origa 

&quot; _num majoranna, foliis ovalìbus obrulis, 
~ _ Spìcis fubrotundis, compaéhs'gpubefçen; 

l 
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tibus H. CRAN'rz. Frantz.' Majoriai 
ne, Marone. Német: Sleptan. 

BELSÖ HASZNAŕ Taga выше emberek,A gya 
kran majoránna porát harmintz granig vegyenek-bé, 
gyöngy vii-5g vizben vagy botban: Három drakma 
füvet ezen végre еду mefzfzely borban meg-lehet 
iöznì, 's úgy véle élni. Ezen formákban e' fü fzé 
düléll, Tagoknak refzketését, Füleknek zugga'sát, 
Carharust ‚ Badjattságot gyógyítt: Ez végre, .hogy az 
Eledelekben-is illyetén fzemélyek, ez fúvel éljenek 
javallom. . - 

KÜLsö HASZNAI: i) щитам-1698 а' 
zöld majoränníval vagy fzzírával töltsön-még egy lpeilt--` 
„явка: ’s köll'e 'azt fejére. 2) Sze'ln'tött i'zemélyek 
e’ fiiböl kéfzült fórdöben magokat fóröfzfzék. 3) 
yGyenge {идиша/п olly vajat Вен fel-fzini, mellybeu 
majorínna fózetetett. ы 

225. _ 

MAK (Час!) Vad-mák , Veres 
так, Bujdosó — mák, Büdös-mák Pi pats, Pipantz ‚ Papantz. Deák: ŕapa 
ver erraiicum feu rubrum: Papaver 
rhoeas capl'ulis glabrìs globoiis, caule 
pilofo multiiioro. foliis innatiiidis ‘in 
cilis. H. CRANTz. rantz: Раю: 
fauvage. Olafz: Pavero erat. Német: 
Каином, ůelbmagfamen, шатает. ’ 

A’ Gabonák között mindenütt böven тет, 
és пазу pix-os virágokkal fénylik. ’ - &quot; 

BELSÖ HASZNA: l) Katharasban lévök 
:inuenek fori-ó vizet .e' veres mik virágira , ’sigya 

nak 

l 
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mak-meg belöle egy tsuporkára valór lágy melegen 
regvel7 ufonnzíra és le-fekvéskor. a) отшути 
lásban, az az: fzegezésbeu пышек, ezen úton mó 
don élhetnek ezen virágdkkal. „ ' V 

226. 

MAK (гиена) 52е11с1 так, Kerri 
mák. Deak: Papaver fativum. Frantz: 
Рачок: de ' ardinsî Ulafz: Papavero do» 

’ metrico. émet: @artenmagfamcm ¿Delf 
magen, табл. у. 

_BELSÖ HASZNA: влетел fijan епуысгак 
ez n_iák magvai, ki azokat efzi; Kiváltképen a’ fe. 
hér шавок; ha' vizben megitörik öket és úgy- ifz 
шк ‚ vérhasból, Kolikákból okoztatott nagy bél-. 
fájäfokat enyhittenek. .' ‘ ' &quot; 

KÜLSÖ HASZNA: 1) Fö-fájás спутаеш 
azon töretett magok levének тьмы homlokra va 
ló kötertetéfe által. z) Штатный; ellen, kéfzìt. 
tsenèk láb vizet egynéhány fzárgz kerti mák 
fejeiböl. ‚ . ' ‚ д ‚ 

227. y 

МАК (Ггагуаз) Szarvas . mák. 
Вей: Papaver' corniculatmn ,Havo Ноге 
Сьчзц. Frantz: Bavot corna., @Ia/z: 
Papavero cornuto. Német: @tbvtnttt 
Штатами. ' › 

Е2 цинк neme ¿árga vvritágú , hüvelyei bergaf.. 
' :zik mint @gy Гаагу, fés_ 1i fis _ggy pá; 

wellen. Телец: mezökbpn:_ zen inver домин 
Un. Glautium neve alatt _recente-¿lia 1n R._H. 

‚раз. 549. vLamartine gedingI a’ Сматывайся Еге l“ 
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rálja. Tounwnroa'r 7 és Ндцвк Un pedigY nevezi 
igy: _Glaux foliis tortuoûs бас. 

BELSÖ HASZNA: Nehezen Изгибы}; föz. 
zék-meg ez fri Vgyökerét vizben ’s itafszík véle. 

228. 

MALVA (apro) Apró málva, 
Has lágyittó-fmßPapfaitty д Dea'k: Mal 
va vulgaris ,feu pumila: Malva caule 

Aprolirato, foliis cordato orbiculatis, obf 
folete quinquelobis; pedunculis fruéii` 
feris declinatis H. CRANTZ. Frantz: 
Mauve. Ola/z: Malva.' Nemet: Фар: 
nein, (gemeine.) ' 

Mindenütt elég terem és lábakkal tapottattvrín, 
femminek tartatìk, holott a’ bolts Teremtö fok féle 
hal'znú eröt ez fnben' formálr. A' régi `Romaiak 
ugyan e’ ñivel Eledel gyanánt~is éltenek. 

BELSÖ HASZNAI: защити, Vérhasban, 
рамами: vizelle'eben, мим vizellésben, -Kò'hö. 

_gerben , [Га/ё fìíjdalomban , Szeíraz betegsŕgben ‚ 
Заманит, nagy hafzonnal élhetni e’ Ш leveleivel, 
вы: kötözéfek akár italok által. ' 

Nóta: LINNmus in generibus Plantarum ezt a’V 
Lavaterak alatt fzámlálja :elöl , in fpeciebus plan 
шиш pedig az Alceak alatt emlitte ezen málvzít. 

229. 

МАША (иена) Kerri maw, 
Piras málva , Málva rófa , Erös málva 
rófa. так: Malva horteuiis feu arbo- 
rea: Alcea rofea foliis ñnuato angulo 

. iig ' 
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iis H. CnaN'rz. Frantz: Mauve de 
jardin et cultive, Rofe de Trenier, 
Grande mave. Gla/z: Malva maggio» 
re. Német: фатален, sliappelwfen, 
@artenpappela 

HASZNA ez , midöń'a’ fzajban a’ mondolák , 
és a’ nyaktsap meg-dagadoztak,' ha ez pires-malva 
пак virágait тег-1152111 vizben, és ez vizzel а' fzáj h 
és torok gyakran ki-öblictetik , tehát azon réfzeknek 
dagadáfok el~oleik. ~ 

230. 

MALVA (fehér) Fehér тыча, 
Mazola. Dea'k: Althea, Ibifcus, Bis 
malva: Akhea oßicinalis foliis. {impli 
cibus -tomentoíis H ENR. CRANTz. 
Frantz: Guimauve. Ola/z: Malvavis 
со. Néinet: (1161111). ` 

Е2 fü _közel mindeniitt találtattharik' mezökben ‚ 
árkok fzélein: Magoíïän nö; Levelei hamú-fzinüek , 
lágyak, gyapjalfak; Vir-.ígi mint az apró malváé 
ollyak , de fehérek. HALLER UR ez málvzít Lavatem 
neve alatt igy irja-le: Lavatera foliis quinquangula. 
tis aeilris crenatis ‚ lacinia media produëìiore. 

BELSO HASZNAI: l) Vérhasban fetx'enaö 
igya ez málva gyökéréröl fótt vizet és fájdalmait 
тез-Гоша епу111це111. `2.) `Pajalalmam vizelte'sröl е' 
gyökérnek рога hafznällatos. 3) -N yilalla'sbun (mel 
ìyec Dunán tńl l'zegezésnek neveznek) ezen módon lhetni véle, vagy pedig a’ gyökerébol kéfzült ko. 
tsonuyát enni kelletik. 4) Toro/r телеф]: ezen for-_ 
man lehet fegitteni. s) Nagy там а’ nevezerg 
ital és kotsonnya meg-fzünteti. - 

M z KUL. 
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KÜLSÖ HASZNA: 1) Kemény {душим veres 

delgada/ole lágyitattnak és érleltetnek а' levelek íltal, 
lia azok apróra vagdaltattva fel-kötettnek, elöfzör 
kevés forr`ó téjjel vagy forró vizzel azokat meg-:iz 
tatwän. 2) Tsipò' мот e's Forgó пот} közt va 
ló fäjdalmakat enyhittik ez levelek, midön ffzint igy 
fel-kötettnek. 3) Завете kinek fájdalmas a’ belölle 
ki-fzivárkodó ~ sós nedvefség miátt, kéfzittsen fehér 
tif'zta gyóltsból egy kis párnátskát, tölçsemeg a’gyö- 
kérnek fzáraz pol-ával, köiïè fzemére éjtzakára, fog 
hufználni. 

Nóta: Egy ittze vizben elég fél Unc-ia gyökér, 
vagy еду marék málva levelek. 

23I. 

MALVA (Час!) Vad-málva, Sz. 
Simeon fúve. Dea'k: Alcea, Herba 
Simeonis: Мата а1сеа caule ereélo , 
foliis multipartitis fcabriufculis Нвык. ' 
CnANTz. Frantz: Bimauve. Ola/z: 
Bismalva. Német: Sigmarůftaut, ЁЕЦ‘ 
ив, Щивепрарреш. 

Е2 málva neme топ ńtfélen terem, teil fzìnii 
nagy virágai vagynak; Leveleì fetét zöldek. 

HASZNAI az egéfz 'ñìnek és gyöker'ének ат 
nok , mellyek az elötte való vmálvlsmnk'vagymiln 

232. 

t MÁLVA (айда) «Sárga lmálva. 
Deák: Abutilon avicennae , Althea 
Theophrañi flore :luteo: Мата abuti 
Ioides foliis 'lobatis, `villolis, сама ere-_ nl,... . \ o, 
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¿to , calycibus breviiiîmis, capl'ulis , 
globolis itriatis: loculis polyfpermìs H. 
смыт. Frantz: Abutilon. Német: 
ЖМИ)“ Фарси, gelbe Gibtfd), Soutienw 
papeln. _, 

i Két ember magal'sa'gra nö ez málva neme, vireL 
gi Yaprók sa'rgák; L'evelei kerekdedek, ravatoíâak. 
fzöfzölïek. Kertekben termefztik. ` ' ’ 

HASZNAI azonok mint a' több mäkoké , ki 
vält а’ forma magok , borban bé-vétcttvén ,- az köv 
töl fzármazott fa'jdalmakat enyhittik.' 

_ 233 
MARIA TZIPOKJE vagy Tzi 

pellöje. Dea'k: Calceolus Mariae , Da 
mafonium: Helleborine calceolus diète 
Mariana , caule foliol'o flore luteo mi- ' 
ноге Н. СКАЫ'ТЪ. Frantz: Soulier 
de Notre Dame.' Német: тащишь, 
житием, ‚Цптггаиещть. f ' 

Е2 tsudálatos fü, inert a’ vii-afg: pontban ollyan, 
mint egy efztendös kis gyermeknek a' sárga kis tzi 

_pötskéje vagy `tzipellöje:l Ezen virágnak az elein két 
felöl egy hofzfzú veres virá'g leveletske vagyon ‚ 
mellyek ollyak ymint tzipökön lévö piros ' pántlikák, 
mellyekkel azok öfzve köttettnek. Igazán irta GEs 
Nnn, hogy Helvetiában lok helyeken terem ez Шуи: 
ke, magam~is Helvetiu'ban laktomban ’s jártomban fok 
helyeken talältam ‚ kivált Schañ'haufen Névü Vároc 
körül, leg bövebben azokon az útakon,'mellyek g'mü 
lita'l néviì hol'zfzú völgyben vagynak. Magyar 0r 
_fzágban-is terem imitt amott , úgymint Német-ujvíâ'lkü - М Q r’ . 

‘Е, 

. 

I 



130 ‘ UJ Fave: ё: Vera'go: 

tiil, Nemes Vefz§rém ‘Vármegyében-is talzíltam , de &gt;böven akadtam re Names Somogy Vármegye'ben , az 
Pui'zta-Korpad vnév'ú Helység körül lévö Erdökben 
nóg-dik Efztendöben,- midön kedves Hugom Afz 
fzony és Sogor Uram Sárközi jános Uram látogatá 
sara Nagy Györbül oda Korpädra. 1e~mentem, melly 
mint egy tizen-nyóltz mérföld Györhöz. 

HASZNAIT mi illeti ez füvetskének: Ama пазу 
tudomänyú &gt;és nevezetes Botanicus CLuslus ezt irja, 
hogy ez Plánta'tsk-ínak, femmi hafznzít nem tudja, és 
az _ujjabb könyvekben»is femmit fe' olvafott hafzna 
felölz- Mindazona'ltal BAUHINUS János egy&gt; jeles Fran 
tzia Orfzági Füves Doktor irja e’ сени, hogy az и] 
febeket hamar meg-gyógyítja. Méltó bizonyára e' 
mi Fiiv'únknek terméfzetí tulajdonságait jövendöben 
bövebben meg-visg-álni. ` 

N óta: Ezen fúvet külömbféle nevek alatt neve 
zik a’ Tndofok: Némellyek az Orchis nemeihez té 
fZik, mäfok a’ Hyacinthufokhoz&gt; GesNEK Alisma ne 
meihez fzerkeztettel. HENK. Сшита UK Pedïg CY' 
pripedlum alatt recenfeálja. 

234. 

MASZLAG. Твида-Ю; Dea/e: 
Stramoneum foetidum, &gt;Datura , Них 
metella : _Datura {tramoneum Pericarpiis 
fpinoiis, ereâtis, ovatis, foliis ovatis 
glabris H. CKANTz. Frantz:‘ Pomme 
epineufe, Nois metelle, Pomme de 
Peru. Ola/z: Stramonia, Noce metel 
la. Nemen Stewapfel, Мифами. 

Ez esméretes iii az ö na ’s mint egy tojäs 
körösköriil erös tîìsk kkel bé-boritott' zöld 

Тетя, ¿s öl és _ezekben lévö fekete lok _konkoly 
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forma magokrdl , ’s leveleìnek igen bîidös fzagafról. 
Terem fok hel cken, ими: az majorokban és fzállá 
fokon ganajos óldben. 

Nóta: Ez fúnek minden réfze 4merges, és &gt;ki 
meg-efzi meg-hal töle;rméltó vólna mindeniirt- ki-irä 
tanì, mert az ilìentelen emberek kán-t tefznek véle, 
meg-itattvaín magvait azokkal a’ kiket gyülölnek, de 
a’ Puika hak-_is a' magvait meg-efzik , és azért vel'z 
nek-el néha olly fok apró ризы: А’ levelei игуан 
azon шва hafzonra valók mint az eb-fzölö levelei. 
Némellyek a’ maleagot Eb-fzölö Nemeihez,rel`zik, és 
nevezik Solanum pomifermn, Solarium pomo fpìnoí'o. 

2350 ' ’ 
MEDVETALP - FÜ ‚ Medve~kö- 

vTörn. Dea'k: Branca urlìna,_~Acanthus 
vulgaris, lSphondilium Diofcorìdis: А 
canthus mollis folìis íinuatis inermibus. 
H. CRANTz. Frantz: Branche Uríìne, 
Patte d’ ours. -Ola/z: Branca urlina. 
Мм: ßàrcnflaum. 

Terem köves és nedves mezökön; A’ Ш magos, 
Virfígi fehérek; Leveleir nagyok вышек medve 
talphoz hafonlittók: másfel réfre. fel-nö, fzára olly 
valiag mint az Anisé. Ez fúvet [лишив Heracleum 
neve alatt deferibzílra~ . 

' KÜLSÖv HASZNA a’ leveleinek azon melly a&quot; fe 
'hér és apró málvájé. Ezen fúnek rermél'zeti tulaj 
donsága még elégségesképen meg-nem visgálratott, és 
méltó vólna , тег: а’ levelek égett boi-ban vertetvén 
azt állandó. fzép zöld fzinre változtatjzik. A’ gvökei'e 
vizben fózerettvén valósägos fer izüvé tële azr.` 
A’ Lithvánufok Eledel g amant-is élnek ez levelekkel, és az fejeken támadott Flin роющий: ezen levelek 
kel vefztik-el. ' ' 

_ M 4 ‘ 236. 
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236. 

ì MEDVE-TALPU TOVIS. 
Пей/е.“ Acanthus verus: Acanthus foliis 
pinnatiñdìs fpinóiis HENK. CRANTz. 
Frantz: Acanthe. Olafz: Acantho. 
Német: Rellene: шииты. 

Ez fú magoffän nö нет heiyeken , патент. 
is termefztik; ollyan mint egy bogátskoró ‚ felsö le 
veleinek l'zélein tilskëtákëk'áilanakì Virägi fehérek g, 
Gyökere veres. 
‚ KÜLSÖ HASZNA: Уфа-{1116 emberel' kéfzites~ 

sen fórdöt e’ fúböl, és gyakràn fórödjenek benne. 
237. .` 

_ MEDVE FUL. Deák: Auricula 
urli, Paralytica alpina: Sanicula alpina 
purpurea B AUHI-w 1 feu Primula au 
ricula H. CRANTz. Frantz: Oreille 
d&quot; ours. Uta/z: Sanichìl. Német: 
шлама, азегмфшвекытшп. 

Е2 magas hegyeken de alatsonnyan termö veres 
vira'gú-fiì, káfa vira'g vagy keí'zty'ú virág neme: Le 
velei medve fülhöz hafonlittanak. Kertekben ékefsëg 
nek okaîért termefztik. Tyrolisban-is terem a’ he 
gyeken Infpruk mellett , Aullrisiban és Carinthiában 
Grétz Víroilä игл-ш. 

НАЗША ezek, hogy l) mind belsö mind kill 
söképen véle való éles ваш, akfír nii vér-folàyäll és мамаш meg-gyógvi'tt, tudni-illik ez fü por t e'véu 

Ävagy ez Шуе: а’ sérült кадет rakván. 2) Т üdeje 
Нив} véfz és rothad egye gyakran ez fúvetske po 
‘rät mézzel öfzve'keverve. 

&quot;\~«~-__/-- - 
 

 

»90, 
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‚ _ 238. 

&gt;MÉH-FU (kerti) Kerti meh-iii, 
Czitrom-ñi , Mézelke. рт: Melilla 
hortenlìs, Apiaiirnm, Citrago: Meliil'a 

« oliicinalis, racemis axilla'ribus Verticil 
latis , pedunculis ûmplicibus HENK. 
CRANTz. Frantz. Melill'e. Olafz; 
гнета. Német: Wliñenfeaut». Speer` taut. 

Ezt-is kertekben temiefztik , az egéfz Шве! 
оПуап jó fzaga van mint а’ Tzitromnak. 

BELSÖ HASZNAI: 1) Elmínek gyentfesëge't 
erösíttiez Ш, ki róla bort vagy vizet ifzik. .2) 
Szale'ä ata'n meg-badjatt tagokat meg~vi`dítja e’ fú 
ezen módqn ‚ avagy pedig a’ пира gyakran volti' 
fzagläfa láltnl-is.' ' 

KÜLSÖ HASZNA: 1) Szél-ütött гадом; mos 
3111 és kötözzék ezen fúröl fótt borrel. 2) Fö~fájos 
fzemélyek köfsék ez Шуе: a’ fejekre. \ 

New: А' méhek igen'jaféle мёде: катить 
а’ méh fúböl, és annyi fzeretik ezt ‚ hogy ha a’ ka 
Ibkat e’ Шуе] meg-k'enik, abból folla ki ~- nem fzök.. 
nek. 

239' , ' ‚ 

(idegen) Idegen шёп— 
' fri, Moleivai méh-fii, Sátan-Íîi. beak'. 

Meliil'a turcica ,Y Moldavica : Draco 
ce'phalum moldavica , ñoribus Verticil-v 
latis, vb'raŕfteis lanceolatis , - ferraturis 
' ' `» М I: m 



'184 Ui Favei- е’: Viragos 
capillaceis H. CKAN'rz. Ne'met: ‘lâh ' 
tjaannteuffen. 

Ez-is kertekben termefztetik , levelei hegyefïëb 
bek, keskenyebbek és ravatolïäbbak mint az elsöben 
vagyon v. Ниши UK deferibálja igy: -Ilh'acocepha 
lum foliis ellipticis-valde crenatis.~ _ . 

HASZNAI: Azonok mint az elsöjé, tsak hogy 
kevei'ebb Tzitromfzagú lévén e' fú, nem-is olly hat 
hatoi` erejü mint az elsö. _ 

‚ ; . _~ 240: . 
_ MÉH-FU (сшей) Erdei meh-m , 
Vad-tzìtrom-iii , Mézgánts ,» Sátán-ñì. 
Dea'le: Meliii'ophyllum: Mellitis melis- ‘ 
fophyllum HENK. CKANTZ. Német: 
штата. : 

Егеп méh-fú Erdökben terem, ämyékos helye 
ken a’ vén. fak alatt; fzárai négy {'zegeletüekp ke 
ménnyek: Levelei nagyok . hofzfzatskák , hegyeiïèk ‚ 
keménnyek , fzöröli'ek, fzéleiken kevéßé rayatoßàk, 
fényeñèk, fetét zöldek; izre tsipölïèk ‚ fzagra Tzi 
потов illatozok : A' virígok aprók. 

HASZNAI azonok , melly а’ kerti tzitrom-Íiìé. 
Némellyek ugyan a’ kertit eröíiebb fzagära nézve va 
lamivel hathatofsabbnak' камни. 

N (на: Némelly Нам Tifztekkel, kik a’ Füvek 
ben gyönyörködtenek , En 1769-dik Efztendöben a’ 
Debretzeni Nagy Erdöre ki-menvén, ezt az meh-fú 
nek vnemél: abban egy vén fa töve kör'úl meg-keltem; 
Mellynek fetét zöld leveleinek oll an fzaga vólt, vala mint a’ Tzitromnak: n azért ¿nek ott lett~meg 
talzíläsát, egy &lt;itt lakó Jó Akaromuak. jelentettem ‚ 
de tellyel'séggel nem akaraí el-hímú, hogy én azt ab 

` ban 
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ban a’ Nagy Erdöbenl-.íttam völna: Utánna való'Efz. 

&gt; tendöben egy так Uri Ember, Kotsijában azonNà 
Erdöben ki-vitt', Véletlen az Erdöben provocal rI . 
gi fzavaimra, mellyeket azy emlìtett fnìröl hallott'; 
mondván. Motall'am-meg azt a’ fúvet, a’ hól talältam; 
Е' végre közel egy óráig kereñem,l söt maga-is az 

va’ 1_]ó `Uri Ember fzánván izzadáfomat, _fegitetfe 
azt keresni , de hafzontalan, inert kivánságink és 
fzemeink a’vFüvel magával ’s_ fzag'ival meg-nem yi.. 
damiratthatának. 

f ` 241. 

MENTA (Робот) Fordor - menta, 
Házi- menta. Dea'k: Menta crifpa. 
Frantz: Menth creis'ëe. Ola/z: Menta. Német: Rrauâmůnô, ' rauíierbalfam. 

Házi Kertekben igen termefztik ezt, fodros a' 
levele és igen hathatós jó fzagú. v 

KÜLsö HASZNA: i) Gyomr fijos етдег 
lotsolia -‘meg ez Mentát meleg borral ‚ kölïë véle 
gyomrät. ' z) Hánya'jl és fok tsuklaílt yezen шё 
don meg-fzüntet, 3) Sabes tagokra a’ тез-211292: 
zöld leveleket hal'ználaros kötözm. 4) Utéy 
Шт! lett febre-isA ezen módon kötöztetthetìk ‚ és olly 
borra! paroltatthatnak , melly a' Menta levelein fel orott. . 

242. 

МЕЫТА (közönséges) Közönsé; 
ges menta. Haak: Мета vulgaris. 

-Némea (Semaine @artenmuna ‘ 
Kertekben termefztik' eat-isJ de nem fodros a’ 

levele ‚ nem-is ollyan hathatos mint a’ Fodor-Mama. 
Ar'áb 



ï186 l Uj Fave: és ï/&quot;era'gos 
Nóta : A‘ Mentríknak mäsként' magyarúl' Bär 

zing-il a’ neve, de ez igen régi Magyar fzó lehet. 

24g. _ 

MENTA Bóldog-Afzfzony) Ból 
dog-Al'zfzonv entája. Dea/e: Menta 
Saracenica, alfamita: Tanacetum 'bal 
famita foliis ovatis integris ferratis H. 
Самих. Frantz: Menth romaine , 
Meath de Notre Dame, Herbeï du 

'cog. Olafz: Menta grœca. ' Néneet: 
вышитым татптйпд. ' 

Ezt-is kertekben termefztik , hathatós Vjó illatja 
vagyon: Ferdöt pedig kéfzíttenek e’ fúböl azoknak, 
kiket a' hófzám rendeletleniìl ja'r, Egyéb halznaira - 

` тёте a’ Mentákkal meg-egygyez. 

244 

MENTA : (vizi) Vizi Menta, 
Vizi torina, F ekete Menta, Téli fala 
ta. Dea'k: Menta aquatica , Sifym 
brium aquaticum: Mentha aquatica fpi 

~ cis capitatis, foliis ovatis ferratis pe 
tiolatis, liaminibus corolla longioribus. 
HENK. CRANTZ. Frantz: Menthe 
aquati ue ou fauvage. Német: îßaíl'et» 
múni , аса: ober Sioâmůng. 

BELSÖ HASZNA: Vizelletet шт ¿s föve'nt 
gait emberböl a’ ki Iezen Mentäról fel-forrott bort 

O 

KÜL 
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xÜLsö `HASZNA; Miha aen meg-.enema 

'tagot hafznos az levelekkel köt'ózni. 

_ 245~ _ 

-MENTA (mezei) Mezei Menta, 
Ló-Menta, Mezei fekete hegyes Menta. 

ybeak: Menta arvenlis iloribus vertici! 
latis foliis ovatis acutis ferratis; {lami 
nibus corollam œquantìbus H. CRANTz. 
Frantz: -Menthe iäuvage ‚ Chevaline.y 
Olafz: Mentaliro. Шт: ßilbe 9111115, 
Коттйпд. _ -» 

HASZNAl azonok mint a’ -fellyebb `valóknak. 
_246° 

MENTA (fehér.) Fehér Menta, 
Vad-polaj , Mezei fejér he yes Menta. 
Dea/e: Mentha acuta, enthaílrum, 
Calamintha vulgaris live incana: Men 
tha fylveliris fpicis oblongis, foliìs ob 
longis Itornentolis, ferratis , feliilibus; 
ilaminibus corolla longìoribus HENK. 
CnANTz. Német: Qinlellflllâ, 613189 
типа. ‘ 

HASNAI azonok mint a’ fellyebb тающих, és . 
takin még nagyobbak. 

_ ‚ 247. ' ` 
MENTA (hegyì.) Hegyi Menta Hegyi шашка Menta , Hegyi maäskz; 

_I y y п _ 



188 Uj Füves és Убито: 
nádra. Deák: Nepeta pannoníca major 
8c elatior Monsom III. p. 415. 8C 
.LINNJEI Spec. Plant. pag.- 797. Ne’ 
met: тет, Rabenmímg, %ergmunai . 
» HASZNAI azonok, mellyek a’ Matska-fáé ‚ és 
Méh-filé, ’s Mentäké. _ 

X . . ЗАЗ 
x a MÉRGESIFEKETE TSERESZ 
NE. Farkas tserefzne. Deák.“ Bella 
dona“: Atropa belladona, caule herba 
ceo , folliis -ovatis integris H. смыт. 
Frantz: Morelle, Marine. Ola/z: Bel 
la' Donna. Német: „залетит, 580166: 
beer. 

Ez Planta-is Eb-fzölö neme, a’ honnét más neve 
Манит furiofum: Levelei gömbölyegek , Gyümöltsei 
hafonlok a’ fekete tsereûznéhez. Tereìn a’ Magyar 
Orfzági hegyek körül. _ &quot; 

KÜLSŐ HASZNA: кант: el-xìefztenek a’ le 
velei , mellyeket reá kell rakni, és ezt fok Tudos 
Emberek рюмка: és Iráfaikban bizonitjäk; 

“Nóta: A’ Gyümöltsét meg-nem kell enni,.mert 
az ö édes izében a’ halál vagyon el-rejtve, úgy hogy 
egy két fzemnek meg-ételetöl kevés órák alatt' meg. 
hal az Ember, mint fok [нотой példák bizonyítják. 
Ez okból nem tana'tsos ezt kertekben“ termefzteni, 
mert a’ gyermekek hamar meg-e'fzik e' kellemetes 
i'zmii 's izü vefzedelmes gyümöltsöt. 
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` 249. . 

MESTEP. GYoKÉR., Tsáfzár 
gyökér. 'Dea/e.“ Imperatoria, Oûrucium, 
Alirantia: Imperator-ia olìruthium H. 
CRAN'rz. Frantz: Imggteratoire. Olafz: Imperatoria. -Ne'metz “Плющ, ёВгщЪ 
warg. ' 

Nagy hegyeken terem két réf magalságra; Leve 
lei a’ medvetalp-lîi~ leveleihez hafonlittanak , Virägi 

_ ůgy állanak mint az Anis~i`ú virági és aprók fehérek. 
Gyökere egy ujni vallag, belöl fejér ‚ kivül fekete» 
erös fzagu és iziì. 

BELSÖ HASZNA: x) Vizikorságban' lêvö 
vagy eg ébként-is öfzve dagadozott ember fél latot 
e’ gyök rböl fózzék-meg egy ittze borban vagy vi 
zes borban , és igya kis üveg poháronként. 2) Fal. 
laádozásban a’ gyökér porát hulz gránra meg-enni hafz. n latos, ~ 

KÜLSÖ HASZNA: l) Mirëgyes пущ-т a’ le 
veleket sóval ’s etzettel öfzve zuzva kell fel~kötni. 
2) Nyelvnel' mazdalhatatlamágában a’ ízél-'útés 
miatt а' gyökeret jó gyakran a’ i'zájban forgatni, és 
az uta'nna fzivárodott nyálat mindenkor ki-kell köpnì. 

2500 

MINDENT GYÓGYITTo-FÜ. 
Deak: Panaxheracleum. - .i 

Nóta: Ногу о11у egy Ш légyen, melly minden 
nyavalyát meg-gyógyithallbn , vaz a’ rerméízettel-is 
ellenkezik: mert valamint hogy minden Гане]: külö~ 

~. nös гни-421115215 fzaga, ize, ’s fzíne vagyon; ú fzintén terméfzeti tulajdonsagaiban-is külömböz, i); 
igy катюша erejü-is [рискни ugvan az ö kgîiy ` . ` V' 



¿yy .Lul/CJ UQ V'I', WSU; 

vében pag. 128. egy mindent ~g ógyíttó-ñìvet ш; 1е e’V képen: A’ Fünek gömbölyü 52;’ í'zára,l ’s verefel 
lö; Levelei a’ foska leveleihez haíbnlók, de hofzfzab.. 
bak, vékonyabbak , zöldebbek; A’ vii-:ig fzzirok ka 
рог módra állók, ’s a’ magvai kaper maghoz 1121011 
16k; А’ Gyökere lima , vékony, fejér és tsipös iz'ú. 
Vìrígzißi Augußusban. ` 

- 251. ` . 

MIRIGY-FU. Kalap-ñi. Dea'k: _ 
Petaiites: Tuiiilago petalites thyrfo o 
Vato, ilofc'ulis Omnibus hermaphrodi 
tis CR A N'rz. Frantz: Рвите, _ 
Herbe auA Trigneux. Nénzet: тешит? 
wm, бфюейбюигд. l ' i 

Terem nedyes mezökön, és a’ Ló-körmüñìhöz 
fokat hafonlitt ,_ a’ min't~is yenuek-i; elöizör a’ virága 
azután a' levelei nöni köyetkeznek , mellyek az egy 
arafzni holezú ilreges fzáran hofzí'zatskák f'ólçi faint 
pedig gömböiyegek, heimikon fehéreuök: À' иже. - 

yjén az apró sárgálló vira'gok »filrtöil'en ijfzve шеи-1102 
tettve allanak. ` «Gyökere fakó fzinü, vailag, &gt;belöl 
fejér és акценты-щади. 

BELSÖ „HASZNA: l) Forró vagy _ragpdá 
betegségben fözd-meg e’ gyökérnek fel-latját egy ittze 
etzetben vagy borban ’s _apronként igyad. 2) Nya 
»valya штаб/тем: hafznçíl B_óldog emlékezetii ЦВ. 
van SWn'rEN javailáfa fzerént, úgy ,' hogy egy Un~ 

_ см: egy fónt méhsérbenl meg-.keu fo'zni, mellyböl 
-ehomra egynéhäny Unciat meg-igyék a' n_yavaläs` 
adván nékì' egy holnapbanïkét чаду _haii-0m yizben еду 
kis gyenge Laaxativát` 

KÜLSÖ HASNA : Gagák ellen, mellyek 'pes 
tìsben штат kiváltképen дешев р’ _&quot;keret рёв ibi-miba магнаты-каша. 'm 

_Nó 
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Nóta: Némellyek ez fúvet Marti-lapunak 's 

Febérhátu-lapunak-is nev'ezik ‚ de femmì közi nints 
а' Lapukhoz. Egyébként kétféle а’ mirigyfei: Kis. 
sebb és nagyobb , melly a' Magyar Orfzágì maga: 
hegyeken-is tei-em. 

252. 

MISE-GYERTYA Шеи nyila-ñi, 
Nagy ökör-fark-ñi. Deak: Orobanche,` 
Candela regia : Orobanche ramofa, cau 
le ramofo; corollis quinqueñdis Нвык. 
CnANTz. Frantz: Orobançhe. Ola/z: 
Herba lu a, Corda di leone , Herba torta. 
Német: onuermurg, @enenmůtgen 

Ez fakó fzinü magoil'atska-fú, Tengeri vagy ku. 
koritza között , kender ’s egyéb vetemény közt te 
rem ‚ mellyeknek-is ártalmára van. 

KÖZ HASZNA: A’ mondatik: felöle mikor gyenä' 
ge , mint a’ Spárga olly jd a’ meg-ételre; küìömben 
защити ez шнек meg~-étele után bövséges tejet 
a . 

. 253. ‚ 

MOH: (fai) Fai -_ moh. Deak: 
Mufcus arboreus: Lichen filamentofus 
pendulus , tamis impleXìs fcutellis ra 
diatìs H. CRAN'rz. Frantz: Mouife d’ 
arbre, Ufnee comune. Gla/'zz Mofco. 
Német: äaummwä, ßaumgemieß. 

Terem ez Szilfán , Nyärfán, Bikfán , Tserfán, 
катет ‚ Jegenyefán: Levelei igen ayrók , keaken» 
nyek' fehérellök. 

N \ nm 

. .  „.„_ .__ А .__,__
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BELsö HASZNA: татар нщал „ь . {llit ez то}: póra, ki ezt meg-efzi. ’ g 
KÖZ HASZNA: Lugban fózetettvén ez moh, 

a’ hajgt neveli , ’s ki-esni nem engedi. . 
l' 254. 

_, MOH (fóldi) F öldi moh, .Széles 
fzürke levßlü fóldì moh. Deák:Lichen 
terreßris cinereus: ‘Lichen foliaceus 

‘ repens, lobatus, obtufo-planus, fubtus 
Venofus, pelta marginali аГсеш1епсе.Н.` 
CRANTZ M. M. »Némeü ßrtifŕtmvßß, 
âlfwgrauelîqlovä. l 

BELSÖ HASZNA : Dühò's eb татя/и ellen, 
egy Tudos Anglus Зим: névii igen ditséri ez moht, 

/mellynek-is pora't negyven granig, fok hafzonnal az 
. olly harapás miatt romlott embereknek béadott, fél 

annyi fekete hors porát kavarván a’ por közé. 

255. - 

MOH (kaptsos ) Kaptsos mQh. 
Вей/е: Mufcus terreñris clavatus: Ly 
copodium caule repente , foliìs patulis, 
pedunculìs fpina gemina terminatis H. 
CnAN'rz M. M. Frantz: Pied de 
Loup. Német: êßerlappen, Schlange 
111008. 

Ez moh neme fzáraz helyeken Erdök körülterem; 
. А’ vékony hol'zlzú tüskés fok fzáraì fold fzint teker 

vényeñ'en el-terjednek. Ez moh gyiimöltse apró veí'e 
forma zöld hüvelyetskék mellyekben lzép sárga arany~ 
flinîi por va on. ` gy BEL. 
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BELSÖ HASZNA: 1) Nyaval'va-tŕiröa gyerme 

keine/r hafznalatos ez port fekete tserel'zne vizben 
bé-adni, annyit a’ mennyi egy liés hegyére fel-fer. 
2) Rekedtt vizelletér meg-inditja annak, a’ ki pe. 

' trefelyem vizben bé-véfzi. ` 

KÜLSÖ HASZNA: r) Ат nana дадут 
ez\moh póra azokra hintetettvén. я) Br'irne/r fel-»tö 
rését a’ kis gyermekeken ezzel a’ porralkell hinteget. 
ni. 3) Tsajt vagy Szent Antal шиты: fel-daga. 
doz ott vere; gragokat hafználatos ez portal hintegetni, 

256. 

MOLLY-FU: Peniz-ñi, ‘Molly’ 
ellen valo-fü. Dea/e: Blattaria: Ver 
bafcum blattaria foliis ampleXicalilibus 
oblongis glabris, pedunculis folitariis 

CRANTz. Frantz: Blateire, Her 
b'e vermineufe, Herbe aux tignes, 
Herbe aux mittes. _Németz бфаЬеш 
fraut, тратишь — 

Е' magolïàn növö fü a’ mezökben terem , az ö. 
körfark-ñlhöz fokat hal'onlitt ‚ tsak hogy virágai fe. 
téttebb sárgák; Levelei hafattabbak ’s' mélyen rava. 
tollak; és ca lillai vagy mag~tartó kis hüvelyei göm` 
bölyüek; inner C. BAUHINUS nevezte- igy: Blattaria 
lutea folio oblongo laciniato: HALLER UR meg helyes seben nevezte. Itt a’ kertekben terem egy kék vi. 

_rágú molly-iii ‚ ez a’ Blartaria perennis Ноге violaceo 
Monlsom. ‘ 

BELSÖ HASZNA: Gelel'ztákat öl ez fü, a' ki 
róla gyakran 1i`zik. 
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l 257. _ 

MUSTAR (ketti) Kerti-multár 
Fejér muliár, Karti reptze. Dea'k: Si 
napi feu Eruca fativa alba: Sinapis a1 
ba iiliquis hifpidis rolt'ro obliquo lon 
giliimo H. CRANTz. Frantz: Mou-v 
tarde, Seneve blance. Olafz: VSinape, 
Moaarda. Nana: Semi, Штамб, 
¿aime Statuten. « 

Kertekben лететь; Levele a’ répa leveleihez 
hlibnlit; a' l'zära` fzörös , magvai fejérellök ts'ipöíi'ek~ 

' BELSÖ HASZNA : ‚ э) Hedeglelò's ember egye ez ymagoknak porát. 2) A¿gr-dagadáaról fözd-meg 
ez magokat borban és igyad. ‚ 

KÜLSÖ HASZNA: Forró ‘betegetg' miatt е! 
méjében hab'orodott embernek , töije öfzve en mago 
kat, és etzettel egyeiitve köifsék a? talpára. 

258. 

MUSTAR (mezei) Mezei mu 
, ítáif ,i Reptze, Közönséges re tze ,- Ег 
`dei шмыг , Reptsin-fú , anga'- iii. 

Dea'k': Synapi iilveiiris, гЕгиса fylve-Y ' 
liris , Rapìiirum arvorum , Erica: Sina 
pis arvenfis íiliquìs multangulis toroi'o 
turgidis, roíiro longioribus H. CRANTz. 
Frantz: Moutarde fauvage. Német: 
ЁВЁЮ“ @empf , Speberieb, erbefraut , e ller. 

Te 
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l &quot;Тегет mezökben, tsip'óllebb erejii mint az elsö. 

Hafznai-is ugyan azonok. 
I 

MUSTAR (olafz) Olafz Mullár, 
Olafz reptze. Dea'k: Refeda, Eruca 
hifpanica fefomoides: Refeda lutea, fo-b 
liis omnibus trilidis, inferioribus pin 
natis H. CRANTz. Frantz: Refede. 
Лёша: Steäeben, @panache шатен, 2M; 
feter Eilanden. f 

Ez Ш Nemes Györ Virmegyében az так mellett 
terem , egyeneliën fel-álló , réfni magos ; Tetejeben 
apró ssirga vn'ägok kaláfz formán állanak. 

KÜLSÖ HASZNA: Dagada'sra mindenfélére k «hal'zonnal köttetik ez iii. 

260. - 

NADALY-FU (пану) „Nagy паз 
dál iii, Fekete nadály-ñi, szve for. 
ra tó-Íii ,~ szve plántaló-flì , Sarkas* 
fri. 4Dea'le: Symphytum majus, Confo 
lida major, Solidago unëtuofa, Inularw 
Раса: Symphytum отстаю foliis ova 

vto -lanceolatis decurrentibus. HENK. 
CnANfrz. Frantz: Grande confyre, 
Grande confonde, Oreille d’ Asne. 

_Ola/'zz Confolida maggiore. Ne'nret: 
äßallwna, бфтщтщ. 
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Ezt a’ шт а' Рэга’ёр Ale'zonyok-is esmérìk; 

terem mindenütt так mellett, és vizes mezökön; 
Levelei közel ollyak mint a’ hegyes lapuî, de kilëb 
bek annál, és fetét zöldek; Vil-ági kékek, töltsér for 
majúak; (губит kivül fekete ‚ belöl fejér ‚ hofzfzú ‚ 
és vaílag. ‘ _ l - 

BELSÖ HASZON мёде: а' ki él véle úgy 
öfzve huzza a’ torkát, hogy tsak nem fojtja, azért 
némellyek nem javallyák: Máfok ismét Belsöképemis 
hafználatosnak lenni mondgyák, vérköpes ellen „тёк 
llas ellen és fzáraz betegség ellen. 

KÜLSÖ HASZNA : r) Törò'tc штата öl'z 
ve forrafztja ez Ш gyökere , ak-.ír рои“ hintsék а 
zokra, akár pép formán fózetettvén köl'sék а’ t'órésre. 
2) Arany ¿me/r 'rend kîvìil és fzì'mtelen való folyáfa 
a' végbélböl lñeg-állittatik, hogy ha e' gyökér poräból 
borral, vagy Его: vajjal Iraty tsinálnak , és azt fel 
kenik ’s kötözik. ' _ 

‘26[._ 
. NADALY-FU (kis) KisV nadály 

fu, Kövi nadály-ñi; kill'ebb nadály. 
Вей/е: Symphitum minus, Cofolida pe 
паза, Alum -Pliniì. Frantz:- Confyre 
getiêe. Német: детства, Вт. ëlntoni: mi! . ‘ l 

\ 

Terem köves heg'yeken; Levelei ollyak mint a’ 
Thymus-fúef', jó татам Virägi армяк, kékek. 

_BELSO HASZNA: l), Melyet tz'fztittmézben 
éä vlzben meg-fözetettvén e’ fü. 2) Ве15б' шиш 
Irft gyógyítt, ha olly vizben fózîk, mellybenlelöllzöt ~ 
tuzes vafat egynéhänyiìor meg-oltottak. ‘ ŕ 

HASZNA: Щ fèbell're hafzonnal kö 
tettheuk a’ zöld vagy borban fózött fü. A’ gyöke 

` ` i l re 
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re pedig e’ ñ'mek ììtött és fzakadtt tagokra nagy ha 
fzonnal а' Horvátok vagy Croatufok applicálják. 

. 262. y 

'.NADALY~FU (közép) Közép na 
dály-ñì. Dea/t: Bugula, Confolida meA 
dia, Herba Sanëti ‘Laurentii: Confoli- . 
da media prateníis coerulea C. Выпи 
N1 vel Bugula reptans, 'foliis ovatis 
interilores liipatis, flagellis reptantibus 

‚Н. Скдыти. - Frantzz' Confyre Мо 
yenne, Bugula ,Herbe au eharpantier. 
Ola/z: Confolida mefana. Német: (55111: 
brngůnßel, @ann 2aur¢n5traut ' 

&quot;Ez Füvet [тылов Ajuga nemei alatt helyhez 
tette.- Terem legellö mezökben,l Rérekben a.’ toltsák 

’ körül; Levelei gömbölyegek; Virági fzép kélxek.l 
BELSÖ HASZNA: 1) Sebeket és belsö ша 

kadzíl'okat meg»gyógyi'tt e’ fü ‚ ki fort vizét gyakran 
ifzfza. a) Szájnalr febeit, és belsò' .dagadáfìt а’ 
Toroknak ' a'zon módon mint a’ Gyik-fú meg-gyd 
gyi'tja. к _ _ 

363. 

А NAPRA-FORGO Napra forgó vi 
'rág ' Deak: Corona Solis Tabernae 
montani, Sol altiílìmus, Ноге mutante, 

_ Flos Solis peruvianus. Frantz: Soleil, 
Fleur au Soleil. Német: Sonnenblume. 
_ Kertekben termefztik , ez két ember magafsaglî 

шт; Virági mint egy tányér ахать, Levelei fzé 
l м . ПпПЪЬ 
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lefiek nagyok; Ezt a’ fúvet leg-elsöben 'AmerikábóL 
’s abban lévö Peru névü Orfzágból так ide Eu 
ropában. ` ' 

KÖZ HASZNA: Virágit , ha ñii'zerfzämmal _’s тайн! fózik, ollyan izüek , mint а” Spárga ; Mag-vait 
meg-lehet enni: Némellyek ugyan azt tartják, поду fó-iäjäü okoznak e’ magok. En gyermek koromban _ 
eleget ettem, de illy штык utánna nem tapafz` taltam. ‚ 

’y d » _ 264. 
NAPUTAN lFolenULÓ-FU, 

Napután jard-iii, Naprà nézö-ñi. Вей/е: 
Heliotropium Diofcoridis, Solfequium, 
Verrucaria, Scorpioides album, Chelo 
ne', Cancria: Heliotropium Europœum ’ foliis ' ovatis integerrimis, tomentoíis 
rugoiis, fpicis conjugatis Н.` CRANTZ, Frantz: Herbe aux verrües, Tourne 
fol. Olaf: Heliotrcâpio maggiore. Ne’ тега Sonnenwenbe, гашиш, Жатки Вмиг. 

E’ fú Sz-ántó штамм és Ugarokan két агаве 
nira fel-nö; imita és Ágatskai fehérek ишаке]: ; Levelei holeizńkai'sak, gömbölyegek :fizörösök: A’ 
fúnek tetejében apró töltsér formájú `fehér virägots kak, ваша mo'dra egygyü é nagy ízzímmal fzerkez 
tettve vagynak, melly vírágos kalafz olly forman` all, mint a' на: vagy Skorpio танка, tudni-illik öfzve’_te- Вене vagyon. A’ mint ezt Nagy Gvör “тощий пётепУ Szantó fiildein böven teremni la'ttam. 

BELSÖ HASZNA: вши nyálat és Epét а’ тоги! “наша ez fü, ha еду maréknit belöle yizben &quot;leg.f`ń7m ’n __.-- :n т 
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KÜLSÖ HASZNA': 1) Раза/‚подам _tagokat jó 

ez fúvel kötözni. 2) Rall-salt és egyéb el-terjedö 
fekélyeket , hafzna'latos ez Шнек ki-nyomott levével 
mofogatni , kötözni, vagy leveleivel bé-kötni. 3) 
Szömöltsö/r ezen módon el-véfz általa, vag pedig 
a’ ikegeletes fzürke magvatskait sóval öfzve ell zuz 
ni és úgy a’ sömöltsökre каст. 

Nóta: A’ Hangyak mind el-vefznek ha féfzkek. 
re каши ez fúvet , és a’ лунками abban véle bé» 
dugatattnak, _ 

265. 

‚ NARDUS (romai) Római nardus, 
Szent Mária Magdolna fiive. Dea'k: 
Nardus celtica , Spica celtica Diofcori 
dis, Nardus alpina CLUsn: Valeriana 
celtica Horibus triandris», foliis ovato 
oblongìs obtulìs integerrimis HENK. 
4C в. А N т z. Frantz: Nard celtique , 
Nard gaulois. Olafzî Siggica celtica. Német: Шить“ ать, elfen: @nic . 

д filiagbalenenieaut. 
Ez igen alatson matska 'gyökér-ñl neme , hatha 

los illatú ‚ verhenyeges fzinü. A’ gyökere leveles. 
:öl virägostól Patikzîkbanás tartatik, és a’ Therjék 
közzé tétetik. Terem Magyar Orfzsígi magos he 
дует és Tvrolisban, Styriiíban ’s Carinthiában-is. 
Nagy érdemü von Hatten pedig az Helvetziai Hava 
fokon ez fúvet Ieg-elsöben meg-talälta. ,_ _ . 

BELSÖ HASZNA: 1) Gyomor fajas ember e 
'ókér рои-ё: egy drakmáig 'egye gyakran. 2) Vefe 

[шор/та]: az erröl fòtt viz шт“, az az: fél Lót 
Nárdiist meg-kell i'ózni egy ittze vizben, mellyet 
fokfzor inni kell. \ 

l 
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266.` 

NARTZISSU S. Вей/с: Narciíì'us: 
Narciíî'us autumnalis major C L U s 1 I. 
Frantz: Narciíl'e , Campanette. ` от; 
ЫагсНГе. Német: таштпгьвкеш; 

' A’ Häzi Kertekben termefztik ez virágot, melly 
Í'zép sárga fzinü, ’s jó fzagú. 

KÜLSÖ HASZNA: 1) Едет: hafznáx, табл 
a&quot; g ökerét тез-211222“, mézzel öfzve egyelittik ‚ 

`és иду az égett tagrà fel-rakják. ` 2) Abrázazon lé 
vò' дарю/{ей el~lehet véle vefzteni , etzettel és (за! 
lzín параша! öl'zve törvén e’ gyökeret. ~ . , 

267. 
NATRAGULYA. Nagy-dra 

gulya, Alom-hozó-fü. Вей/е: Mandra 
ora: Atropa acaulis fcapis unilloris. 
. CnANTz. Frantz: 'Mandragora 

Olafz: Mandragora. Német: îlllraun. 
Ez mérges fü hegyeken terem, kertekben-is ter 

mel`ztik de bär ne: Levelei Fóldfzint nönek-fel, és 
nehéz {'zagúak mint az Ebfzölö levelei, fetét-zöldek, 
fzélefí'ek; Virága egy van melly töltsér formájú , és 
В: réi'zre vállo: Gyümöltse egy gömbölyü bogyó: 
Gyökere kivül verhenyeges fzinìì belöl fehéres, két 
äguéúmint еду Ember két lábaihoz павшим, nehéz iza . 

BELSÖ K'ÉPEN nem tanátsos ez Шуе! vagy 
gyökerével élni, mivel halälos álmot okoz: Némel 
lyek ugyan javallysík, ki nem álhatik, :nomi-meg 
lábair olly meleg vizben, mellyben ez gyökérnek 
héja fözettetett,. 

-zn 
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268. 

NYAKrÜ. Hwang-ai; Tsengö 
vállas-torok-ñi, Erdei répa. Dea'k: 'Cer 
vicarìa major, Trachelium, Campana 

\ 

‘ 1а radice efculenta`: Campanula hifpi 
da, Alioribus feñil'ibus, capitulo termi 
nali, foliis lanceolato linearibus undula 
tis. H. CRAN'rz. Frantz: Gantele'é, 
Gands Notre Dame. Német: гашиша, 
зарастить . i Y . i 

Ez Нанта-{11 neme Erdökben- Rétekben tex-em 
árnyékos helyeken, Levelei tejet fziva'rognak, 

KÜLSÖ HASZNAI: I) Torolmak külsò' 's 
lbelsö dagadását el-oleatja ez fü akár nyerfen meg 
zuzva fel-kötefsék, akár téjben-_fözetteßék_ я) 8211] 
rothadását ’s febjeit-is ógyxtla, b'orban fözettett 
vén , és azon réízéket v le mofogatvau, 

N óta : Vagyon kill'ebb fzabál'u illyen fü-is,melly 
a’ campanilla pratenfls fiore `conglomerato Bauamt 
ennek-is azon haiznai mint elsönek vagyuak. 

‚ \‘ y l .` _Y . 269. 

ИШЬ-ЕЁ: ЫуНаз—Гй ‚ Vizi-nya. 
‘Dean Sagittaria: Sagittaria foliis fagit 
tatis acutis HENR. Cnau'rz. Frantz.' 
Sagette masle. Olajz: Saette. Német: 
тешим. 

« Ez Ш álló vizekben' ’s Tókban terem; Levelei 
nvilhoz hafonlók , hegyeíl'ek; Virági aprók, fehérek ‚ 
а’ Boglar virághoz valamennyinten hafonlittok, a’ 
bonnet egy.Y Тоишгоат névü hires Frantzia 01125 

gi 
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gi Füvek Profeíibra, ezt а' Boglar virígok nemeì 
llatt le-irta. 

HASZNAI ez fúnek an k Il k l ' шиши hai'znai. “gy агопо ’ те уе а 
27o. 

_ NYUL-LAB-FÜ. Ugorka nöfzöflì. 
Dea'k: Lagopus, Pes leporinus, Trifo 

/ rlìum _leporinum:v Trifolium rubens, fpi 
ycis Villoûá longis, corollis monopetalis, 
caule ereéto , foliis ferrulatis Hmm. 
anN'rz. Frantz: Pied de Lievre. 
Olafz: Pie de lepre. Német: гимн“, 
`Derfenfuñ, Наташе. 

Е2 fü magellan nö, fok ¿gai vag ak nékie, 
kiknek végein hòfzfzúk-.ís vereí'ellö feje vagynak; 
Magva oll an apró mint a’ köles; [,evèlei hármaiî'an 
ällanak. _ rátäskor eleget láthatni a’ Gabona'k között, 
átkok mellett-'is terem. 

BEÍSÖ HASZNA: l) Vér-lrò'pe'ß meg-Állit. 
hatfz, ez fü fejeìvel és magvaival porra törvén azo 
kat , és úgy élvén véle. 2) Уйти]! meg-fzüntet 
ezen por borban bé-adatattván. . 

KÜLSÖ HASZNA; д) 82етёгет гей dagadá. 
sara köttefsék e’ iii, és el-oi'zlatja a’ dagadáfl. a) Arany 
émek fzüntelen folyásät meg-lehet állittani a’ fakó fzi~ 
nii fejeinek poranak a’ végbélre való kötettéfe altal. 
3) Sebba'l folyó vért ezen módon ez роща]: fel-hin 
tetéi'e által meg-tsillapithatni, 

A-f 
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271. ` - 

oKoRFARK - nono = окаты 
iii, Gyapju-_iiL Királyfgyertya. так: 
Verbafcum, Tapfus barbatus: Verba- 
fcum oliicinarum „foliis decurrentibus 
utrinque tomentolis. Frantz; Bouillon 
blanc. Olaj'z: Verbafco. Német: 
шипит. _ 

Esméretes fü ez mindenütt , a’ mezökben (ат; 
tatik , magos , a' Levelei nagyok hak, gyapjail'ak; 
Vira'gi a’ tetejében sárgák, jó Ша! ak. 

BELSÖ HASZNA: Уйти]! 's 17 ¿rirò'péß meg. 
lehet állittani a' levelekröl fótt viznek italával. 

KÜLSÖ HASZNA: ч) Végbe'lfiijdalmaít meg. 
enyhittik a’ levelek , midön téjben fözetettvén fel 
k'óttettnek. 2) Tejlnek ’s börnek переда/22 és annak 
fájdalmit ezen módon el-kéfzitve hafználatos vêle 
kötözni. 

N óta: Nem jó ez fúvet balas tókba banni, тет: 
а' halak töle el-vefznek, mint bizonyítja ezt nagy 

értelmü Шиши: in Diíl'ertatione de Viribus 
Plantarum. 

272. 

OKOR-FARK. Dea'k: Afphodelus: 
Afphodelus luteus caule foliofo foliis 
tri uetris liriatis H. CRANTz. Frantz: 
Ар rodille ou Ache Royal. от z: 
Ali'odillo, Centocapi. Német: @5011&gt;S 
man, Мамаши. 

Е: 



204. Uj Fave: é: Í/ira'go: 
Ez fiì a’ Magyar Orfzági Erdös nagy hegyeken 

terem; MÃsfél réfre fel-nö; Levelei а’ fokhagymáéhoz 
hafonlók de hoßzl'zabbak; Virági körülötte tsillag for~ 
májúak, fehérek. Gyökere ollyan mint egy пану 
fok~hagyma ‚ ’s ollyan fzin'ú mint a’ tifzta arany, 
izre kei'er'ú,V » 

BELSÖ'H'ASZNA g Vizelletet és ‘Hófzämat in 
ditt a’ gyökér borban meg-fözctettvén , melly bort 
kis pohzíronként inni kelletik. 

KÜLSÖ HASZNA: l) Koppal'z Föt meg 
hajasít, a’ gyökérböl kéílziilt hama, mellyet mézzel 
öíìve kell keverni, és az fejet véle kenegetni. 2) 
Kelew'nyeket meg-fakafzthatni е’ gyökérrel, meg 
zuzvzín vagy apróra törvén azt ‚ és úgy a’ kelevény. 
re kötvén. ' ' ‘ 

KÖZ HASZNA; Ez gy'ókérnek fúůitöl az Е 
gerek mind ehpártolnak a’ шагал. 

l А п ' ‚ . 

оковгЫУЕШ-Еп (каш) Kaz. 
ökör-nyelV-ñi, Atratzél, Mezeì `ökör- 
nyelv, mezei atra'tzél. Вей/е: Buglos- ` 
fum verum-Vulgare-fylvelire, Lingua bn 
Vìs: Anchul'a oñicinalis foliis .lanceola- 
tis fpicis imbricatis fecundus. HENK, 
CnANTz. Frantz: Bugloífe _ comune. 
Ola/z: Bugloífa. Német: bœfengung. 

Sok helyeken talílható fü ez; Levelei iëtét zöl., 
dek , keskenyek, hofzfzarskák,` virági töltsén Гоп-тёк 
kékellök: HALLER Ua pedig nevezi, Buglollům ilo. \ 
ribus longe fpicatis. 

BELSÖ HASZNA: l) мы: gondolata ст— 
beul: a’ fúnek virágaival igyanak bort, тазу viîet. ' к D 
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2) влипшим]: öfzve dagadozásat oí'zlatja l’ Ш 
kl-nyomott leve, mellyböl hat unciat egy font favó 
közzé , vagy annyi árpa'vagy zab viz közzé kavar. 
ni lehet,e's úgy meg-inni. — - 

274. 
OKOR-NYELV (vad) Vad~ökör- 

nyelv, Veres òkor- nyelv, P1rittó-iïi. 
Вей/г: Bugloffum rubrum, Alcanna, 
Anchufa iloribus fpicatis: Lithofper 

4mum tinëtorium habita villofo. LIN 
мы. ’ Frantz: Orchanette. Olajz: 
Anchufa. Német.- эшье Entfernung. 

Levelei hafonlók az elsö ökör - пущу-111 leve 
leìhez, de keményebbek: Minek elötte fzárba indůl 
а' nagy levelei fóld lent a’ fzára körül, körös kör 
пущ el-vagynak terjedve. Gyökere hofzfzú piros. 

BELSÖ HASZNA: Нафта]: és Vérfolyáli ez 
gyökér fótt vizével meg-lehet a'llittani. Y 
~ '_KÖZ HASZNA: Ez iii gyökerével a’ pofzrót 

.pirosra сети, fát és viafzt-is lehet véle тента. Né 
melly Afzfzonyok ez gyökérrel a'brazatjokat 1311031: 
jak, hogy ñatalabbaknak teli'enek ‚ és kedveiîebbek 
legyenek. ’ ~ 

‘L о. ` ч 
OKOR-NYELV (kis) Kis 111161— 

nyelv, Mélëes .Vad-harapált ógyittó fú. ' Deák: chium vulgare ,~ ugloíTum _ 
yfpurium: Echium .vulgare rcaule tuber 
culato-hifpido; i foliis caulinis laneeola 
tis hifpldis, ñoribus fpicatis lateralibus. 
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H. CnAN'rz. Frantz: Bugloii'e fauva 
ge, Viperine. ‚ОМ/2: Buglolfo falvati-l 
со. Német: шве ober Heine Detiengung, 
гиацинт. 

А' Чад-ёкбг-пуеПЬег haiònlitt ez, Ésak/ 110eg a’ 
fzör'ós levelei approbbak; Virági fél kaláfz formaban 
Шатки, сб1с$ёгеШз1&lt;‚ viola fzinüek: Magvai aprók 's` 
ollyak mint a’ kigyófeje. Terem i'zäraz fóvenyes 
fóîdben és fzántó fóldek mellett Nag ‘ Györ Várofîä 
Í'undufsa'n a’ mint а' Komáromi út v n efkö ol'zlop felé 
az út-félen homokos helyeken elég terem. 

KÖZ HASZNA: A.' Dajkáknak tèjeket neveli 
ez Га, ha levesben élnek véle, mert a’ fńnek Vérq 
tilztittó és vékonyittó ereje vagyon, i 

276. 
oKoR-szEM-VIRAG. Na 

, gyobb l'záfzfzor fzép virág , Szent Já 
nos ' Virága vagy fúve. _ _Dea'k: Buph-f 
thalmum ‚ Bellis major prateniis, Con 
folida .media Diofcoridis: Bellis fylve 
lit-‘is major caule foliofo. C. BAUHINI. 
Frantz: Oeil de boeuf, Grande rimi-’ 
vere. Ola/z: Occhio de bue. émet: 
шаманами, бете: ЗоЬаппеБЫтпе, grof= 
fe âlìleienmailiebe. . 

Rétekben és Párlagokban tei-em , magoñ'an nö; 
Levelei a’ varadits-fú leveleihez hafonlittanak; Vira 
gi nagyok kerekdedek , kiknek közepe'ben еду nagy 
arany fzinü gomb vagyon, mell gomboknak l`zélein 
вышивки hofzfzú keskény feh r viríg leveletskék 
Штык. ` 

BEL 
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BELSÖ HASZNA: 1) Sárgaságot gyógyítt 

-hatni a’ virágokkal, ki azokat borban fözi és úgy in 
ni adja. 2) Gelefztcíkat Emberb'ól a' virágok ki-ha] 
ják , meg-ölvén elöfzör azokat. 

KÜLSÖ HASZNA: Sebekre kötni jó ez iiìvet 
öfzve zuzván ezt elöl'zör. 

i' 277- ‚‚ 
OLLYW-FÜ, Vadkék , OllyW 

madeir-fuve,` Erdei паду Sahita vagy 
Tzikoria , Béka-virág , Borjú-ful. Deak: 
Hyeraceum maJus 8: minus, Cichorium 
luteum: Hieraceum piloiiiiìmum muro 
rum folio pilolìliìmo HENR. CRANTz. 
Frantz: Herbe d’ Eprevier, Chicorie 
Jaune: Olafz: Hieraclo ,_ Spielaletto. 
Néant: гашиш, вшить 

Killèbb és nagyobb fzabású vagyon. Terem Er 
dökben és régi falak körül , magellan nö, .fokat ha 
ibnlitt a' kakits-fúhöz; Levelei kivált alúl igen fzöröll'ek ; 
.V irági tetejében gömbölyeg fej'úek, sárgak. Gyöke 
xéböl сё} fzinü nedvefség шитый. ‘ 

BELSÖ HASZNA: 1) Maly-fajas Embernek 
iavallom, igya ez zöld Шнек ki-nyomott és meg-tifz 
túlt levét. a) Vér-leäpe'a ellen-is commendáltatik. 

МВт: Azt jedzette-meg PLINIUs, hogy az 61137 
'Wök az ö homályos fzemeiket ez fri zöld levével :iz 
tatják, és világoll'abban lätnak: Ezt-is meg-kell jed. 
zeni, hogy az Hieraceum latifolium CLUsu az igazi 

,Borjú-ñilfü; Hyeraceum minus foliis tenuibus pe 
dig az igazi 011yw.fú. 

. а 

n&quot; -..„ 
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273.' Ч 

GROSZLÁN Fos-FÜ, вага: 
fejü-fú, Difznókék (de igy helytelen.) 
Вей/е: Taraxacum, Dens leonis , Hìe~ 
raceum ma'us Твин: Leontodon ta 
raXacum о cinale,. calyce inferne reile 
Xo, folìis runcinatis denticulatis , lœvi 
bus. H. Смыти. Frantz: Dent de Lyon,V 
Pifsen liet. тётей: SDfañentbbrlemfraut, 
ìò'menfraut, тафты. 

Ez fúvetske mindenütt terem так mellett és me. 
zökben; Vir'ígi nagyok , sárgák, magvai elheEek, 
kiket a’ fzél fzellyel hordoz, ha meg-ének; zära két 
arafznì magas, lires', ha meg-fzaggatatik ат fzára 
akár levele , téj fzinü nedvefség fzivárog-ki b`elöllök. 

BELSÖ HASZNAI: 1) Has-nem'fŕ шее-5111: 
ez ñìröl Гас: lév. 2) Vërhajl шедшие, а‘ ki ez fú 
vet gy'ókerelìöl , штаны Lentsével fózi 's úgy a' 
levét ifzí'za. 

KÜLSÖ HASZNA: Égetò' holyagoírat az mel. 
len, fzemérem teilen, ’s egyéb teñnek réfzein nag, 
-haíìonnal lehet ez zöld flìvel kötözni. 

KÖZ HASZNA: Miko: gyenge ez fü, Шве 
ńgy lehet катет és&quot;enni mint a’ Salátár. 

. Nóta: Ez Ш helytelenül neveztetik Difznókék. 
nek,l inerty ez név inkaíbb a’ kakitanévü fúre illik. 

‚ l ч _ 

oRoszLAN TALE-FU, ' вы. 
dOg-Afzfzony palástja. ‚ Dea'k: Alchi 

. t .JL-_.. д m1] 
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&quot;Esaïe-»S 
„vï'ïìi 
гв 

milla, Leontopodìum: Alchimilla vul 
garis foliis lobal'is Нвык... CRANTZ. 
Frantz, Pied de Lyon, Alchymilla. 
Ola/z: Pie de Leonef Namet: бинта, 
Uaferfrauen элиты, шпагата, вбит: 
tapa, батист. 

Kai'zálló rérekben Erdök közört tei-em, mezök 
ben-is hal'onlóképen; Levelei gömbölyüek, í'zelelfek ‚ 
rántzolîak, n), óltz ’s kilentz lzegeletiiek, ollyak kö 
zel mint egy orolzlán talpa. A’ mas-fel aral'zni fza. 
ratskái egyeueiïen а' gyökeréböi fóld fzint nöttek-ki, 
kik kemények. Майна Н61пар}ёЬап а ró tsillag for' 
májú, sárgìíllo virágotskákkalékesked k ez fît; Ezek 
alt-.ín látatmak mákhoz hal'onló de sargälló magotskak'. 
Gyökere ujni узнав, kivül verhenyeges, belöl särga. 

BELSÖ HASZNAI: 1) Tüdönal` jèbjeit meg. 
gyógyítja ez й], ki ifzik róla. a) Fehër {шута 
A1`zfzony-embernek meg-állitja ezen Ш itala. 3) Nya 
valyu-tò'röt fzemélyek igyak kêt, не: latta а’ zöld 
Га ki-nyomott levét, yakran ‚ és meg-lzabadúlnak. 

KULSÖ HASZNA: l) Щит ez fl'tvel igen jó 
kötözni. 2) Torolr dagaaasban a’ torkát ’s fzáját 
gyakran ez Ы vizével kell öblögetni , mint nevezik 
gargarizälni kell. ` » 

Nóta : ~Nékem egy Magyar munkátskám mellyet 
a’ kis Gyermekek nyavalyáiról irtam Tek :. Nemes 
Szatmár Vármegìében Nagy Karolyban 177x-dik Eiz 
Atendöben ki-nyomtatratott: Ennek tizedik paginájában 
a’ nyomtató a’ ваш—ш után el-hagyta helyheztettni 
ezt al fzott; `Oroleántalp-iîìvel; és igy olly értelme 
lett mintha ¿la камыш: näveznék-is Bóldog-Aí'z [тау palfzty k holott nem gy vagyon hanem az Urolzlíntalp Шуе; nevezik annak. ,1 ’ 

П А Anh 
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280. 

ORDOG*HARAPTA-FU , Or 
dög тата—Ш El-harapott-lii, Ki-rágott yökerü-fü, F älorfus diaboli, Praemorl'a , Jacea ni 
gra: Scabiofa fuccifa oHicinarum, сою!— 
lis quadritidis œqualibus, caule {impli 
ci, tamis approximatis, foliis lanceula 
to-ovatis, integerrimis H. CRAN'rz. 
Frantz: Mors de_diable. Ola/z: Mor 
fo di diabolo. тётей ìlbblßfraut, îeu= 
ftläaßßíâ. 

Hafonló ez a' Vär-f'úh'ôz. (Scabiofa) tsak Вову 
a'kék virág-feje valamivel kiíiëbb amazénal , e’ me 
lett a’ gyökerének eleje köröskörül, ollyan héjános 
.mint ha meg-rágattatott vólna, a’ honnét ördög ha 
xapta Шнек neveztetett. Terem mezökben és Gabo 
nák között. 

BELSÖ HASZNAI: x) Нит/3145]! meg-allitt, 
tsak fózd-meg gyökerét és leveleit borban ’s igyad 
azt. z) МЛ; fújását-is meg-lzünteti az Afzfzonynak, 
ha erröl a’ fúr'ól ifzik. ì 

KÜLSÖ HASZNA: Квит: ls Pokolvarra hafz 
нотах: köttetik ez zöld korában meg-tötetett т. 

KÖZ HASZNA: Мену Lónak homályos l'ze 
meì vagynak , annak ezen füvet és ennek gyökerét 
meg-apritva az abrakja közzé keverni javallom. 

281. 

önvÉNY-FÜ. ö'rvény gyökéf. 
Deák: Helenium, Enula, Inula: hInula 

е 

ekély~ñi. Вей/е: Suecifa,i 
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helenium oliicinarum, foliis amplexi 
caulibus ovatis rugoíis fubtus tomento 
iis, oalycum fquamis ovatis. HENn. 
.CRANTL Frantz: Auneé. Ola/z: 
Enola. Nérnetf Èlllantwlltß. 

Az Örvény-ñì вес Ember magafsägra nö; Leve 
lei akkorák mint a’ Dohaíny levelei; Virägai tetejé 
ben kerekdedek , -sárgeík: Gyökere fakó l'zinü, jó il 
l tú erös iziì: Egy l'zóval ez fú közel ollyan mint az lÄrpa répa vagy tsitsoka névü fü. Terem Erdökben 
apró folyamotok mellett. 

BELSÖ HASZNA: Falladozó amber egye po 
rát ez fü gyökerének, és igyék-is róla. 

KÜLsö HAszNA». Rane. agora: ez Будка: 
её! fótt lével, ha gyakran mofszík,.meg-til`ztúlnak. 

Nóta : Vefe-fájó ’s köfzvényes fzemélyeknek 
javallom, hogy ezen gyökeret ollyan boi-ban vagy 
ferben штык, mellyböl êtel felett inni fzoktanak, 
vagy öfzve vagdalva a’ man közzé hármyák , élvén 
annakutínna az ollyan itallal , és a’ nevezett пуа 
Valyaík ellen nagy hafznít tapai'ztalni fogjiík. Ez 
gäölâéá' fúñitöl а’ fzunyogok mind leí-takarodnak a’ ` Z lo . 

y 282. _. t 
ösTöR видима. 'Dean che 

‘_nopodium, Chenopus. Német: битый. 
Ez Labodának a’ neme, a’ levelei majd ollyan 

vaßagok és lágyak mint az Irha , fellyül fetét zöldek, 
alól fejérellök , íìegeletefsek; Terem régi ganajos 

f fóldeken. &quot; ’ 

Nóta: A’ Régiek közt némellyek , kik közül 
ложным azt jedzik-meg e' Юты , hogy ha a’ 
Difznók meg-el'zik, töle el-vefznek. 

О 3 283. 
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283.д ‚ 
ОТ LEVELU-FU. Ot ujjú-f'ú. 

Szár-ñì, Bikatök. Dea/e: Quinquefo 
lìum vulgare, Pentaphyllum: Fragaria 
pentaphyllum `ofíìcinarum folìis di ita tis, caule repente pedunculis uniligoxiis 

_H. CnANTz. Frantz: Quinte feville. 
от Cinque foglio.- Német: iïůnfiîn: 
ger taut, тата“. - 

Terem ez nedves rétekbeil , föld-fzint el-terjed; 
vîrági ollyak és olly sárgák mint a’ Ludpásí'té (sulfe-A ' 
fina) Gyökere verhenyeges ílzinü, fzorittó erejü. ‘ 

BELSÖ HASZNAI: 1) Fejér {туй}?! az Afz 
fzony embernek meg-állitàtthatik, ez fúnek ki-nyo 
топ leve által, mellyet hatlatnira levesben bé-kelle 
tik venni. z) Hófzámnak шипит való {оду/1511: 

`nieg~i`zïmteïi a’ gyökere, akí: рои“ egy drakmaig 
bé-vétetödgyék, akár pedig а’ zöld-ñl nyers губке. 
ret italában äztañâ. 3 )l итал ezen módolr 

_ gyógyítt. ` . 
KÜLsö HASZNA: 1) Fogfájáß aumet, ст' 

ván 's forgatván а’ Г2211Ь’ап gyökerének fótt vizét. 
я) Szájnak belsö rothadását, hafznollàn mofsák азов 
vizzel. ~ 

KÖZ HASZNA: I) Hogy à’ ketske fok tejet 
adgyon ‚ egynéha'ny napokig ez fúvet véle etettni 
kelletìk , minekelötte irme'k. o.) Melly Lónak lil-ñ 
tzamodott а’ lába , vagy meg-dagadozott атак gyó 
gyínására jó marokkal e’ ñìböl fózzél-meg borban, 
vefs közibe egy дашь Iros-vaját, ha meg.puhúlt a’ 
ñi mentül melegebben lehet, regvelenként öt napig 
kösd az Lónak а’ laïbára. ' 

 

234.` 
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PALATZK - F ,_ Palatzka - fü , 

Vadmuliár , Te -mondad-fú. Леше: 
Thlaspi majus: Thlaspi campeñre, lili» 
culis fubrotundis, foliis fagitratis, деп 
vtatis incanis H.CnAN'rz. Frantz: Se» ’ 
_neve fauvage. O/afz: Thlaspi. Német: 
шипит? ‚ йбегепгтиг. 

Ennek Levelei fél ujni holzfzak, паша-шпаги, 
és harem hegyes йеве1егйеКг А’ virígi fehérellök; 
Hüvelyei gömbölyegek, lapoßäk; mellyckben apró 
hama gömbölyeg forma magotskák vagynak. Az 
egéfz fü gyökerestöl magastól erös fzagú és tsipös 
izü. Terem mezökben, Épületek körül-is: Nagy 
Gvör» körül pedig böven nö azon útakon, mellyek а' 
belsö Vsíros temetöje felé vagynak. 

BELSÖ HASZNA: i) [Лапша hajtanak a’ 
magvai, mellyeket meg-törvén akár Lévbe, akí! 
,magokban meg-lehet enni. a) Öfzve аут: és sült 
vért bel'ól emberben ez magok illy módon el~oleat~ 
nak, 3) Salyò's fzemélyek-is meg-tifztúlnak az ezen 
magokkal való élés által. ` 

KÜLSÖ HASZNA: гать/яма: hafznox ezen 
füvel kötözlii, 

' .. j ' v235.» 
PAPA-FU, Aldon-ai. Dak: 

Carduus benediótus: Centaurea calyci~ 
bus duplicato'fpinolis, lanatis, involu 
cratis: foliis femidecurrentìbus denticu 
lato ‘fpinolis H. CRANTz. Frantz: 

' 0 4. Char 
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Chardon benit. Nemet: .Glatbnßtnebltttnf' 
traut, выпитым. - 

Y Ez fúvet a’ kertekben termel'ztik, -bogát'skoró 
neme, alatson, igen tüskés levele , és vir-.íg'os feje ‚ 
és ‘igen keferü-fú. 

BELSÖ HASZNAI: yx) Gyomor gyengese'gtt 
erösi'tti annak , a' kik ez iii porából egy drakmát 
meg-efzen. a) нищем} allit az leve ‚ mellyet 
két Unciáig ‚ akár mitsoda lévben a’ beteg ' bé-vehet. 
3) Sárgaság-z's illy forman véle gyógyl'ttatik. 

KÜLSÖ HASZNA: I) Bör alatt öfzve gyillt 
és fugorodott vért , melly iirés akär esés által lett, 

'~ el-oi'zlatja eziii. 2) Tejlnele rothada'fa és abban 
lévö rák ellen hafznos ez zöld-fil ki-nyomott leve. 

286. 

PAPER SZENYE-FU, Pál'ztor 
erfzény, Páfztor-tarfoly, Páfztor-táská 
ja, Béka-tarfoly, Szukes-Íii, Vér-állató 
iii, Portzogó-iii, Vad-muliár, Élek ha 
lok. Dea'k: Burfa Vel era palloris Sanguinaria: Thlaspi burlg palioris, li 
liculiculis obcordatis foliis radicalibus 
.pinnatiñdia H. CRANTz. Frantz: 
Bouffe de Ípalieur, Bourfe de Berger» Ola/z: Bor a di paliore. Német: ‘Sie 
шинам, Seefelîraut. ’ 

Ez-is Palatzk~i`únek a’ neme, tsak hogy nem 
c’Iblei-'ós tsipös: Hüvelyei ollyak mint egy két i'ze 
geletü erízény, mellyekben tizen-nyóltz pix-os érett 
таящий}: vagynak. Ez halaván ШЕЛ-Ш az- Ерш: 
letek наган-аз terem. ~ ` 

' ‚ШВ 
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KÜLSÖ HASZNA: 1) Uj рвет öfzve for 

rafzt a’ 4zöld-fri ki-nyomott leve, ha kötik és mofsík 
véle. 2) того/ум k'úlsö kötözéfek ältal véle 1:11— 
lapittani lehet. 

' N óta: Némelly Magyar Diéìionariumokban ez 
fri Шеи táskájának neveztetik de vétkellën: Igy fzin 
tén a’ Régiek helytelenül Béka lentsének nevezték ‚ 
de a’ Béka-lentse vizben terem. _ 

237. 

PAPONYA , ’Sidó - tseresnye , 
Muhartz, Venus - köldöke , Körontó 
fri. Вей/е: Alkekengi), Halicacabum, Solanum velicarium: hyfalis alkekengi 
oliicinarnm,I foliis geminis integris acu 
tis , caule herbaceo inferne fubramolb 
H. CRANTz. Frantz.' MOrelle '0u Ba 
guenaude, Culebol, Coqueres, Alqua- _ 

uenge, Cerife d’ youtre mer. Ola/z; 
- 'alicacaba Német:-Subenfetfeben, 259:ŕ 
beeellen, rettet штифтах. f - 

Ez eb~l`zölö neme; némelly kertekben а’ 3806. 
nyek mellett önként terem : i'zép pil-os a' Gyümölt'se 
és ollyan ’s akkora mint a' txerefzne ‚ ¿i Piro; härtyával bé-foglaltattva van. 

BELSÖ HASZNA: l) Fövënt a’ wail'bò'l és 
követskéket a’ Holyagból _ki-hajthatui ez- Gyümöl. 
tsel: E' végre két unciat, az az: négy lotot egy 
mele'zely fehér borban meg-zuzvafny és meg-fzürvén, 
a’ таим: id_dogalni kelletik, és fog halìnálni, 111111: 

.illy jó hal'zna bizonyittatik in Ephemeridibus Na. 
turae curíol'orum. Decade III. N. 7: 8. Az érett 
gyümöltsöket-is трёп :gagában ez végre 101121151: 5 ’ t05 
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fos meg-ennì7 сайте hat hat fzemet. „учит; 
ellen путина-111 а’ paponya gyümöltsöknek та, 
‘в egyfzerre két latot igyal-meg belöle. 

288. 

PAPRAGY: Erdeì paprád, Or 
dög bordája-ñi, Páfrány ,’ Perje. Dea'k: 
Filìx mas: FiliXl ramofa major, pinnu 
lis obtulis non dentatis „Топкывгок 
TI. Frantz: Tougere, Feu iere maiL 
fe. Olafz: Felle. ‘ Német: штат, 
фигептигд. Y . 

‚ Erdökben vén fák körììl terem , a’ levelei ollyak 
mint egy nagy fzárny , fe viräga fe magva. A’ va. 
(tag Тайга: ha Vágod kerefzt'ól, ké: fejü Га: forma ké 

' pet Iátfz benne. 
BELSÖ HASZNA: 1) Gelel'ztákat ki-üz a 

Ъа ki egy lat gyökere рой: mézben 'kever ’s az: 
meg-afzi, ezt mondgya Diosconlnns. 2) Le'pmzk romlását meg-épitti a’ gyökere, borban fözetettvéu 
¿s azt iván gyakran. 

KÖZ HASZNA: Мену Ló a’ fölclre vágja ma 
gát, belsö romlsza miatt, tegyék_ nyelveal-i ez зуб 
keret, és azonnal emél'ztete шее-1116111 és fel-kel. 

239. 

PÁPITS. Pipatz, Patatz. Пей/е: 
Апетопе: Апешопе fylveiìris alba 
minor. Единиц р1п. Frantz: Paf~ 
fe ileury ou Coquelòurde.- Ola/z: А 
nemone ou 'lion di Dona. ' Német.’ 
äßinbtůälein ‚- Жпетопегьшт. н 
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Hegyeken, Erdökben terem, ollyan közel lmint 

a’ Boglär virag, kölömbféle fzinii: Отшив Poeta-is 
Lib. X.- metamorph. cap. из. ezen Ш _neméröl em 
le'kezìk. 

- KÜLS() HASZNA:`- 1) Teje't navali az Afl. 
{Izonynak , ha az fúvet és fzárát daralt arpaval' meg. 
fözik és azon formaban az Emlökre kötik. 2) Ул. 
rar és börnek egyéb til'ztäralanságát, meg-lehet ez iii 
v'el tifztittani. 3) Fönek kopafzsagát meg~jahasítják 
a’ levelei, taak gyakran azokkal azt dorfolni keu. - 

Nóta: Ez fil virága tsak akker nyilik, mikor а' 
ùél fúj. » 

290. 

PARLAGI-ROSA. Dea'k: `Ado- 
nis nos. Német. шатает ‚ Шарм: 
toäleln. . 

Ez a&quot; ваша: között terem , piros a’ virágá; 
Levelei olly vékonyak mint a’ tzérna; Sokat hafon 
litt a’ vìrága a’ kakas la'b-fúéhez, innét СЕзцршщ 
ahoz-is fzámlálta; Levelei pedig a’ тильда: Innét 
Tounwnron'r ennek'nemei közzé helyhezterte. 

BELSÖ HASZNA.: Уфе-дуб Emberek törjek- 
meg а' magvait , virágait borban, és azt néha неуе 
fenként hörpölgefse'k. _ - f 

291. i 

PARLÓ - FU, Apróaojeofján. 
Daak: Agrimonìa , Eupatorium шансо 
rum , Argemone: Agrimonia eupatoria, 
foliis caulinis _pinnatis , Yimpari petiola 
to, `frucflribns hifpìdis H. CnaN'rz. 

Frantz: 
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Frantz: Agrimoine, Eupatoire. Olafz: 
Agrimonia. Nena-et: эъегтепщг Ест“: 
man, ßtucbmutä. 

Az Parló Шнек levelei madár ki-terjefztett fzar~ 
nyához hafonlirtanak, fel felé :íllanak , mint a’ i'zar 
vas-fu, az az Diptamnus levelei, шагам ‚ jó fza 
gúak; Virági ollyak mint az ötlevelü-fúé , de ap 
probbak ‚ sargaík , hofzfzú kaläfzban a' Ш tetejében 
illanak: A’ magvai igen aprók, az emberek, ruhái 
hoz nagyon bozza ragadnak: Tex-em ez Ш mezök 
ben , köves hegyeken ‚ Erdökben. 

BELSÖ HASZNAI: I) Egése'gtelen májú Em 
berek nagy hafzonnal ihatnak ez fúröl , forró vizet 
öntvén leveleire, melly vizet ehomra és nl'onnakor 
melegen inni kell. z) Belsö salyò'lret вы: а' ve 
se'kben ez fü днища, gyógyitja. 

KÜLsö HASZNA: i) sername капать 
magokat ezzel af filvel. 2) Тбдбзёуег-и ennek fel. 
köttetéfe alta! gyógyithatni. 

292. 

РАКЕ] (izetlen) Izetlen Paréj , 
Efter Paréj. Dea/e: Blitum rubrum:` 
Blitum capitatum, capitellis fpicatis 
terminalìbus. HENK. CRANTz. ' Frantz: 
Blette, Porcerouge. Olafz: Bletto, 
Biedono. Német: Wieger, Éßlutftaut. 

-Termefztik ez füvet söt magaban-is meg-terern 
a' kertekben: Gyökere és l'zara pirollak mint a’ Ver; 
és ha meg~töretettnek , Vérhez bafonló piros nedves 
ség foly-ki belölök kivalr a’ gyökerböl , magvatskai 
igen aprók, feketek, l'ényellëk, Паренёк. 

BEL 
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BELSÖ HASZNA: Уйти]? állittanak a’` mag 

vatskäi, egy kalänba féröt belölök meg-törvén mosár. ‘ 
ban ‚ mellyet-is vizben bé-kell venni. 

KÖZ HASZNA: Más Orfzágokban leveleilî 
meg-efzik mint a’ parét hogy. minälulnk el'zik, de 
némelly Emberekben nagy gyomor-fájali támafzt az 
illyetén eledel. А' magvatskáit-is úgy kéfzittik ’s 
efzik mint a’ kölesfkását. A’ Gyökereivel-is elede! 
gyanänt élnek. , 

_ 2.93- l 

PASTERNAK, Moh-répa. Dea'k: 
Paliinaca: Paiiinaca fativa foliis {implici 
ter pinnatis H. CRAN'rz. Frantz:’Pa- 
nais , Palienades. Német: ‘Dañetnaeì 

Kertekben termefztik ezt , a’ mezökben-is maga 
ban terem; Levelei mint egy пазу fzárny ollyak, jó 
fzagúak. ‚ 

BELSÖ HASZNA: _1) Vizi Hozyag naja: 
meg- gyógyl'tjäk a’ magvai„mellyeket meg-törve e’ 
des gyökér porával öfzve kell kevemi , ’s úgy kell 
meg-anni. 2) налетел ezen magok meg-»étele meg 
5111112. в 

Nóta: A’ mezei Paliernak neveztetik nidus 
avis , Németül .bafenůbtleinz Ennek fok fehér virá. 
gotskainak közepében egy piros virägotska all ‚ 
mellyet nyavalya-törés ellen némellyek hafznosnak 
lenni mondanak. ‘ A' Pallernak melly’ Hegyen tel-em ‚ 
neveztetik Daucus montanus apii folio major C. Вш 
ншх ‚ melly a’ Kotsord-fú, vagy Vad-murok, Néme. 
Ей! âëernmoeeufůmmel. ’ ‘ 

2011. 
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l _ 294-_ y _, _ 

PENZ LEVELU-FÜ. шага—га, 
Angyal rugta°ñi. Dea'le: Numularia, 
Lunarìa, Centummorbia: Lyûmachia 
numularìa foliis` fubcordatis, Horibus 
folitariis caule repente H. CRANTz. 
Frantz: Numulaire, monyere: Herbe à 
cent maladie.' Német: ‘Dfenfugftauh 
êngelfraut. » ' 

_Föld fzint hofzfzan el-terjed; Virágai ollyak mint 
az lOt: Ievelü-ñié, vagy pedig a’ Tormatilla-ñié, de 
nagyobbatskák , és särga'bbak. A’ штыка: oldalain 

`egy'más ellenében ällanak a’ levelek, kik gömbölye 
gek , ’s akkorák'mint еду régi ezüli Poltura; Ezért 
helyeíïëbbenis pénz levelü-ñinek neveztetik ‚ mintfem 
а’ Hedera terreftris vagy шин borostyán-fú , mellynek 
nintsenek gömb'óly'ú level'ei.y Terem álló vizek Таё— 
lein ‚ nedves rétekben Erdökben. 

BELSÖ HASZNA: 1) Уйти: ellen fózzék 
meg bol-ban , vagy fzáraz porát veífeék abban ‚ mellyet 
is inni kelletik melegetskén. 2) Vérköpe's' ellen jó 
ez fù porát enni, vagy ki-nyomott zöld levét inni. 

V3) Száradni телу kis Gyermekek kezdenek, javal 
lom., azokat-is erröl a’ fúröl itafsäk. f 

KÜLSÖ HASZNA: 1) Külsò' febet 111013541:— 
meg az erröl a’ fúröl Fótt borral, és az után a’ í'zef 
1'az porával hintsék-bé. a.) Száj штамма gyd 
душа; tsak téjben fózzék ez fúvet, és тык v__éle 
azt gyakran. - ' ‘ ` ï . 

~ PERJE Pörje. Deák: Gramen of 
flcmarum,- Gramen canmum: Tnticum _ 

&gt; re- » 
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:erfan=\`..`~A 

.MWD .Y1 т ‚п 

repens , calycibus шпоне, 8c vita ре— 
renni. IFrantz: ` Chiendent. Nérnet: 
дышат, фипъвягай. 

Ez a’ Gabonák közt tei-em, ollyan a’ feje közel, 
mint a’ baza-fil, de üres: A’ Gyökere igen bojtkol, 

fés a’ földbeu mefzí'ze el-fut, vékony és fehér. 
BELSÖ HASZNA: `1) Ve'rlrò'piß ember, ez 

fúnek ’s gyökerének ki-nyomott levétigya, 2) (заела: 
Gyermekekkel ha hóld fogytan itattják ez gyökérröl 
Ёж vizet, a' férgek belölölök ki-vefznek. _ 

296. ~ 
PESZERTZE (fekete) Fekete 

pefzertze, Fekete pemetfú, Bujdosó 
tsall-án, Pöfzertze , Püfzertze. так: 
Marrubium nigrum , Ballotta: Marru 
bium nigrum foetidum BAUHINI. 
Frantz: Marrube noire, Mar-tube uant. 
Ola/'zz Marrubio.` Német: nbntn 
(штата) - 

Terem шок mellett 's mez'ókben, leveleì a’ 
tsalanhoz fokat hal'onlittanak , fetét zöldek, шагам, 
virägi verefellök. 

KULSÖ HASZNA: 1) Dagadtt fájos és febes 
teûet , hafznofíän ez fúvel kötözni és Parolni lehet, 
de belsöképen nem fzoktak ez fúvel élm. 2) Da'hös 
eb шах-ш ellen sóval meg-hintve a’ leveleket tel 

, kell каша. 
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297. 

PESZERTZE (fejér) Fejér pe 
fzertze ‚ F ejér pemet-fu , Pöfzeritze. 
Dea/e: Marrubium album: Pralìium: 
Marrubium vulgare dentibus calycims 
fetaceis, uncinnatis HENK. CnANTz. 
Marrubin. Ola/z: Marrubio. Német: 
Этот (weißer.) . 

Y А’ ига négy zegenen, мы тез, kivüi eze. 
fzös. A’ gömbölyü levelei egymís ellenébe allanak, 
mellyek „падок, ereilbk, fzéleiken ravatoílàk, е 
géfzfzen gyapjallak és fehérek, hathatos fzagúak és 
izilek; Viragai aprók fehérek , és tsu Потап öfzve 
татах. Terem úton útfélen, és régi alak alatt. 

BELSÖ HASZNA: l) Arany ¿r míatt fzen 
vedök hafzonnal ihatnak ez fúröl. 2) Salt belsöt ki 
tifztitt melly végre mézben a’ leveleket fözhetni ‚ 
vagy tsupa ki-nyomott levét a’ zöld lîlnek ihattya. 
3) Ma'jnalr meg-kemënyedése't el-oi'zlattya ez fü , ki 
ezen módon véle él. 4) Hófza'mat `ha meg-rekedtr, 
meg-inditja ez fù. g) Sill-il nyalat a’ tiidöböl ,elf 
шт ez fúnek poranak bé-vétele. 6) Fövent ki~ 
bait, ha tsak théá formaban idogaltatik. 

‘KÜLSÖ HASNA: Dühös ab шахт: ellen igen 
invaltańk ez ñinek fel-köttetéfe. . 

298. . 

PESZERTZE (vizi) Vizi pefzer» 
tze. Dea'k: Marrubium aquaticum RAI, 
Pfeudomarrubium RIVERI. Syderitis 
prima MATTHIOLI: Lycopus Euro 
I‘eus foliis iinuato ferratis vH'. CRANTz. 

Frantz: 
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Frantz: Marrube aquatique. Néant: 
Qßaífeeanboen._ . . 

Nyári idöben nêmelly __Patakotskák mellett; és 
némelly vizes ärkokban találtathatik ez fü: Levelei 
keskennyek', hegyeíîek, virági aprók , ajakailàka kiknek alsó еду ajaka veres pontotskákkel rakva. 

BELSÖ HASZNA. Hamann ée egyél.A ver. 
foháfzífokat ezzel meg-zillithatni, ` úgymint levének ital val. v . 

299. 

PETRESELYEM (hegyi) Hegyì 
petrefelyem , Vad-méz-iii. Dea'k: ‚ vO_ 
reofelinum, Apium montanum. Né: 
met: êläergpeterlein , защищает. - 

A’ közönséges Petrefelyemhez наготы: levelei , 
de fetét zöldek; Gyökere vaíiag, erös fzagú , kivül 
fehér, melly meg-metfzetettvén, téj fzinü nedveíséget 
lizivarogtar: Terem ez fu Fóvenyes hegyeken és lasi 
raz mezökben-is. _ 

l 

BELSÖ HASNA: 1) Мити]: ¿s Lipaek da. gadását olealja ez fu gyökere, e' végre Succuísát 
gyakran inni kell. 2) .s_‘árgasa'grúl ezen formaban 
lehet véle élni. ' 

KÖZ HASZNA: l) Sertéfeknek dögi lévén, hännyäk e’ gyökeret az ételek közzé. 2) A.’ juhok 
midön igen vefznek, végyenek két réfznit e’ gyökér 
böl, egy réfz fenyö mag partit sóval együtt kavar 
ianak a’ gyökér közze, ’s tegyék a’ Juhoknak eleibe 
hadd nyalogal'säk. __ ‚ ‘ 
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I. PETRESELYEM (vizi) _ _Vizi 
gaetœfelyeni , Vlad-S' etrefelem , V 121 
mogyoró, Duik: enanthe aquatica, 
Filipendula aquatiça: Oenanthe apii 
_folio B A u и 1 N I. _ Német: штреки 

. fügen. ’ 
Ez Petrefelyemhez hafonlittó ‘ vizben _termö fú 

пек, gömbölyeges gy'ókeretskei mint meg annyi vé попу fzalakon fúggenek, мы feketéllö hártyával 
bé-borítvá vagyn'k, belöl fejérek , és jó édes izüek. 

BELSÖ HASZNA: l) Лёше: ront Embeŕben, 
ki _ez gyökeretskéket таблиц. в) Szeteket- Ванта]: 
ez&quot; дубинами ezen formän való élés Ша}. 

sol» -. -_ 

‘РОЬА—ЕЙ: Hegyi. „ь. (тег: a’ 
_mezei a’ _ Va_d-1'o_smarin,g.` _ Ведь: Ро 
lium montanum: Teucrìum 'polium ca. 
'pitnlis fubrotundis: f'olìis _oblongis 01) 
111133, ycrenatì's tomentoiìs, ‚ fellìlibus сац 
1e ргопгаф. Hmm. CRAN'rz. Frantz. 
Polion. Лёшей _ßttgvvlen 

А&quot; leńelei ‘а' l'l`s0mln'n'-i`\l_ шалаш vlnii'onlitftw 
v leak, ае-ЕеЪёгеЬ’: jó illatúak. Текст ez Надувная: 

ФаНЩшофп. . .L . 
'BELsö'HAszNAI х) шииты шип ez 'an 

borban meg-fózetettve. 2) Vizi-hetegdgben 1évök 
nek-is illyen módon hafznos. „ 

--дд 
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xüLsö nAszNA. rem a fayó nennen, 

_ köfsék e’ zöld fúvet a’ homlokokra. _ i 

__ -POBTSINÍFU (fzelid) 'Szelid 
'l гонят-Га, Ports-.fml lezno orja. Вей/г: ortu'laca dòlnelhca: _Portulaca ’oflicina 

шт foins cunelformibus' iioribus fellili 
ъ bus. H. CRAN'rz. Frantz. Pourpier. 
_a Ula/Íz: ~ Porcellana. .Németà шевелит, 
a `ñäargel,'f_,?,al;rt\etlmt5el. _ ' . 

Kerrekben termefzrik , de magaban-is nö ottan 
Ё . és mezökbene- Levelei -gömböl-'yegek vaitagok, nedves: ' _séggel tellyelîek mint a’ .Salyata a’ honne't a’ hel i- _be такт: ё1пе1к—Ёз véle. э _ у 

Bntsö HAszNAe 1) Рота щит mary 
_ - _az epéröl eredett, olly íàvót haíimos inni, :nelly-ben 
а ez «'fú leveleit fòzték. 2) 17 érhasról mellyet okozotr 

‘о— а’ böv врёт]: etetö ereje, ezen nevezett italt hallan. 
'iäképen этим. 3) Kö mean :man Ember igya il' f ez fünek ki-nyomott lever. 4) щадит: vizelledi 

‚Ь __izemélyek-is azon kx-nyomott Ilever ha il'zfzeik , faj 
П‘ _dalmaiknak a’_ vizellés &gt;közben наг): meg-enyhüléset Еж _tapafztalni так. _ i ' 

у . г vleon:rana-1ro (van vae-ponsen 
Ь“ ~ fri, Vad-Salyáta, Difzno-portsin , Kö 

`velar-porteña. ‘ Dea/t: Portulaca -fylveliris. 
_ ` Штатами: мы; Qlefetbutgel. 

Ez hafonló a’ lzelido Porraín- füh'óz ‚ tsak hog _v таза: gömbölyeg leïelei, ШЬЬец. тёща? 
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Тети köyér fzántó földekben , niezökben és (zölök 

HASZNAI ugyan azonok, mellyek fellyebb a‘ 
fzelid-portsin-i`ii alatt mondattak. 

.L .„ _ 304.l y ' 
PORTZ-FÜ (пазу) Nagy portz 

‘ fù, Portzogó páfit, Uti portz-fú; Te remtodó-iii ‚д Térdkötö-ñi , Difznó-páíit, 
'._Száz шит-га ‚ Vér- allató portsin. _ 
Dea'k: Polygonum, Centumnodia Corri giola, ‚Защитит, lSeminalis: Polygo 
num latifolium. C. BAumNI-.ÍÜFrantzz 
Renoée, Trainaii'e, Centìnode. Német: 
шест, ñSSeggrañ, шипит,“ явить: 
inviten. . Ez iii mezökben так mellett каштан, i'öld 
y-fzìnt igen el-teried; A' virágotskai igen aprók, ‚сев. ribinìiek, kik apré hoizfzúkás fetét zöld levelek tövé» 
ben allanaka ‘ f ‚ ' _ 

KÜLSÖHASZNA: i) даёт“ nereßége't е! 
oleatja ez fü , ha гей kötik a’ leveleket aka: meg zuzva, akárporúl. 2) Emlb'lrnele шалаш: el-ofz» latja e’ fù az ö fel~köttetéi`e altal. 3f) ватт: Sze mélyeknek kiviiltképenl hafzníl ez ú mint` hajdan Ноъьвкшз ]а1‹аЬ Nagy Тиаошёпуф Parifxai' Ото: 
fok hafznait az illyen romlaiokban 'tapafztàlta z a’ hon &quot;nét Holleriana never-is adtak ez Швей. fA’ sérvél'es 
tagot azért köt'ózni kelletik ez щадя pptívßi bei. 
s'óképen-ic éljen a’ beteg. _ .. ‚.. .._..,‚ ‘ _ . а t ‘ _ nf. . 

Il.. 

ь— А il.' . f i ‚. `‚. Ч 1.; 
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_ PORTZ-FU (kis) Kis portz-fli, 
Szakadáli g _ógyíttó-fú., Tököfség ellen ' valo-iii. Бел/е: Polygonum minuit,l 
Herniaria ,_ .._ Millegrana ,f Corrigiola. 
Frantz: Herbe. au ture, Conrigiole .pe-y 
tite. Német: .Quin Яшма. » f 

Hafonló e’ fúvetske a’ nagyfportz-f'úböz, és {за} - 
az a’ külömbség, hog levelei és virági apróbbak, 
fzäratskai vékonyabba д De ‘ ez-'ìs az utakon igen 
el-terjed гам fzint, úgy hogy az amber lába-is meg-_ 
akad benne. ' . ̀  

.HAszNAI «gym mok,me11yer s' Nagy 
Рока-1116. 

~ f Nóta: Vagyon még leg-kiílëbb Рога-Ш. Ezt 
[люта]: Illecebrunmak nevezte. 

_ _ I306. __ _ 
RAGADO -_ FU , ‚ Ragadomány, 

Ragadvány. &quot; Deák: Aparine vulgaris: 
-Galium aparine foliis oëtonis, lanceola-' 
tis, carinatis, fcab-ris retrorfum aculea 
tis, geniculis villolis fruétu hifpido 
CRANTz. ’ Frantz: Gratteron, Reble.’ 
Ola/z: Spionella. Német: Rlebftallt, ßen 
щите. ' _ _ ' 

A’ Gabona'k- как. kivált a’ Len között, mellyet 
a’ földre vonfzon, terem: A' hofzi'zúká's vékony- leve. 
lei mint a’ tsillagos máj fîìben a’ fzáraik köröskörül 
állanak; Virági aptók harang formaiúak. ‘Az egéů.v 
Ы igen ragados , úgy hogy einber kezéhez ruhájához _ 3 f ` ra 



228 щ Миг: е: Wengo; 
tagad , ínnét a’ Görögök Plúlantropon, az az: ember 
fzeretö nevet adtanak nékie. 

KÜLSÖ HASZNA: Т sets'Irirnboz'nak`&gt; repedeze' 
Yfeit ez zöld~fú ki-nyomatott leyével hamer meg-lehet 
gyógyíttani. 
_ KÖZ HASZNA: Мену te,” nem tií'z'tav, huzzák 
làgrefztül benne ez (тес, és. minden gazt ki-huz löle. . - 

~ son 

RAPONT Z. Ворони. Dea'k: 
Rapunculus , Картишки: Rapunculus 
foliis ’imis cordatis, fuperioribus angu~ 
ůìs, Spica cylindrica longiHima Нвык. 

. CRAM-z. Frantz:` Raponce, Clochett-0 
се bleue. `IOlafz:A Raponzolo', Карап— 
cìoli, Raponl'e. Német: Slapunôel. 

_ Kertekben vtermefztik ezt, magaban-is nö , halmos 
helyeken , mezökben;„Leveleì holezak fnnäk; Vi 
rági kékek :_ G ökere egy arafzni hofzi'zú , és fzint 
annyi vaiiag, Vs édes iziì. 

\ BELsö HASZNA'. Tejz¿neve1i-e»gyakëf ¿tele 
a&quot; fqutatos Afzfzonyoknak ‚ mellyet mint a’ répát ' az 
eledelek közt Iehet fözni. Sahita налёт-15 élhetn'r 
22 gy'ókerekkel. ‚ I 

' . 308. — _ 
* REKETTYE Szamár tövìsl, Ig-l 

lìtze, Nyul-rekettye, virág, Sár 
ga feílöfñì, Pogány -ékeí'ség._ ‘Dea'kr 
Серны: Genilta purgans [pinis termi 
“ahbns., ramìs teretìbns.4 -Ih'iatis, foliis 

i 
к 
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lançeolatìs lim licibus lpubefcentibus H. 
CRAer. rantz: Genelì. Ola/z: 
Genelira. ' Német: шт, @infn так: 
menlraut. ‘ î 

A’ mezökben rerem,` alatson fzabilsú, fzarai eröf 
sek; Virígai sell-gak , kalal'z formaban állok; ez az 
Genilìa pannonica, a’ nagyobb nemü, melly tal-.íltatili 
és a’ kerrekben-is termefztetik ‚ az a' Genilia Scopa» 
ria. Vagyon harmadik, mellyet гена Шлем: neve'z 
nek, és azon végre forclitatthatik,Í mint a’ leg _ elsö: 
Ezt nevezi Heren. Cnan'rz _Un Genilia tinêìoria fo. 
liisaàlanceolatis fericeis , ramis lbicatis teretibn:r _ ere is. . „ ‘ -— 

BELSÖ HASZNA l) тафты; gyógyitatt-` 
-batik a’ leveleivel , :nellyek borban f'ózeteüenek. 2) 
Kö, мыт vagyon, rörje a’ .magvair porra, és Её! 
drakmar igyék-meg napjaban -két рёвом izben melegl 
vizben', és el-rontja a’ követ. _E_g ebkénr ezek a.' ma gok h-_myálbls indittanak. 3) ¿Lyne/r' dagadásiít a', 
virägok 'el-oí'zlatják,`- élvén velek 'egynéha'ny парой 
kig herba~thea gyanánt, 

. KÖZ HASZNA: A’ Канте virágait fzint úgy 
_ мёд ki-nem nyilnak, bé-lehet rsinálni щепы, vala 

mint az Olafz káprit, és а'_ ki gyakranr él ez illy 
’ el'zközzel, azzal nem tsak az -ételt meg-kivántattyl, 

_da majjat, lépìt-îs meg-tifztitja. 

309' 

RoNTó-FU. Kö-mneó-ni, sze 
fzös-fú, Szörös-iii,- Hájasëi'ú, Kerefzt 
fü, Aggo-ŕii, Kerefzt yökér. Dea'k: 
Senecio, Erìgerion: enecio шлёт; 
corollisA -nudis ‘ foliis` pinnato давите? 

а \ 4 I A аш 

. Ъ. 
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amplexìcaulibus, Horibus fpariis Hierna.` l 
CRANTz.' Frantz: Senecon. Olafz: 
Cardoncelle, Spelliciofa. Német:@rlnb= 
traut , (benannt, шьете, штатива. 

Ez fúvetske kertekben és mezökben tei-em , nö 
агу két arafzra; Levelei hofzfzatskík és a' fzéleiken 
öblöfsek; Virági sargäk , tömöttek ‚ mellyek öfz felé 
fzint úgy meg-öl'zülnek. Egy fzóval ez egéfz fù a' 
Szent Jakab _füvehez hafonló, tsak hogy amaz magos, 
ez álatsony сек-тет. 

KÜLSÖ HASZNA: t) Tagnlmaìe ígesët ezzel 
igéy lehet gyógyìttani ‚ hogy leveleit Iros vajba föz» z k; mellyel а’ teliet gyakran kenegetni kelletik. 2) 
Szemérem tejtnek dagadáfa ez levelekkelnagy hafzon 
nal kötöztetik. 3 I/arat, dagaddjt, j'ebet, a’ zöld 
ñi ki-nyomott lev vel tii'ztittani és gyógyíttani lehet, 
mosvrin gyakran véle azokat. ' 

Köz HASZNA: Мену мы“ Gelezen my. 
на]: ‚‚ azokkal ez Ш kimyomott levét itattni kelletik. 

310. ’ 

ROSA, Ketama. Dea. non. 
Frantz: Rofe. Német: гном. 
’ HASZNAIRÓL a' позами шк az mitteln: 
hogy a’ fehér rofa viríg, téj favóban vagy fzilvl 
lében fözetettvén а’ beleket meg- inditja: A' Piros 
rofa pedig fzorittó terméfzetü lévén мышца a’ 
Hasmenéll. ' 

3U! _ 
ROSMARIN. lDea'le: Rofmarinus. 

Frantz: Rofmarino. Olafz: Rofmarmo. 
Nemen тешат. 

BEL&quot; 
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~` &quot; BELSÖ HASZNAK 1) Szënlülò' летите/1 a' 
rofmarin leveleire töltseuek forró vizet és igyák azt. 
2) Taga el-efetteknek hafonló módon való élés javal 
так ‚ avagy a' levelekböl мы]: port egy kési-hegy 
nit az oll fzél-iìt'ótt emberek gyakran egyenek, lehet 

-az levele et borbaa-is fözni, és a' bort vélek itattni. 

_ RUTA (kerti) Kerti ruta. . Вей/г: 
Ruta. Frantz: Rue. 01a ‚з: Ruta. 
Német: Жатва, 28a-neunten. 

nELsö HASZNA.’ ъ) Nyavazya :om Emi... 
reknek halznos a’ ruta vizét inni. 2) Pelii'snek ide 
jén az nvval kéf'zült etzetet gyakran Izaja'ban forgaf. 
ni kelletik: A’_ Шнек pora-is kenyérre hintctettvén 
шея-61121 ez dögleletes nyavalyától azt a’ ki meg. 
efzi, 3)Hòj'zámat-n1eg-inditt ez iii, akár borban 
aktiv: vizben bé-vetetedgyék , és akkor fel marékni 
fúvet еду ittzében meg-lehet fözni. 

KÚLSÖ HASZNA: Котам: meg-vefzett ta 
gokat gyógyi'thatni igy, ha ez fúvet sdval, etzettel, 
borral pép formara шт zuzzík ’s kavarják, mellyel 
a’ romlott tag kötöztetik. 

333 

RUTA (köfali) Köfäli ruta. Вей/е: 
Ruta muraria, Adianthum album, Ca 
pillus venerìs: Afplenium frondibus а]. 
ternatim decompolitis; foliolis cuneifor 
mibus crenulatis- H. CRANTz. Frantz: 
Capillaire, Cheveleure de femme. ` о. 
iafz: Capel venere, Percepierre. Né 
тег: ñltaueerauten, бытии. __ 

и Р 5 ‘ Ez 



_v_-'_ _v - и „до 

Ez alatson virágtalan és Наши izinü fúvetske ré. 
gi kö-falak között rerem; Levelei hamil-‘fzinüek a’ 
Rutähoz hal'onlittanak. Ez ollyan fúvetske. mell 
ha vizben тай-111111143 de meg-nem ízik. Némellye 
AArva leány наития nevezik: 

BELSÖ HASZNA: Köhögös Embereket, kiknek 
tildejek tele siìr'ú nyállal, ez ñìvetske kiváltkéven 
meg.fegìtti, akár fött akár öntöt vizét melegen igyák; 
akár pedig ez fúvet porra törvén, i'zin mézzelegyütt 

ép formara öfzve kavarván ‚ azt gyakran fél 118 
laura féröig hé-vegyék. 

314» 

RUTA (hold.) Hóld ruta, 1113— 
hóld-fú. Lúd-rettentö-fü. Dea'k: Lu 
haria minor: Lunarìa ramofa'minor а— 
11111111111 folio. H Cnaxfrz. Frantz: 
Petit lunaire. Olafz: Lunarìa ' de cra-_v 
polo. Német: @taub-maten, топишь 

Ezen Ruta neme, (mellyet &quot;шагам-19 birok, é; 
az Osmunda nemeìhez tarrozik) alatsonyotska, he. 
gyen ’s Erdön termö fúvetske: Gyümöltse egy _kö' 
römnì hole'zaságú , és ollyan mint egy fzölö 11111615 
ke. de tifzta arany fziniiz' Innét az Alcthicufok 
ollyan gondolatba eñek, mintha ez az Plántátska, a 
maz a’ Böltsektöl tégen kerefett ‚ Böltseí'ségnek kö. 
vének meg-talälására alkalmatos vólna: De minthogy 
az illyen munkára a' tererntett dolgoknak véghetetlen 
esmérete kìvántatik, ez pedìg e' világbán feb nem 
гаммах, ezért а' kivánatos .követske el-rejtettve 
mamá. мы kell hat keresni, :nelly` mind örökké 
el-tart. ` ' 

HASZNAIy egyébként ez катить azonok. 
mellyek a’ kö-fali rútäje'. 

KÖZ 
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KÖZ HASZNA :_ Pedig ez: Fekélyes max-hak altala meg-gyógyúlnak, kötöztettvén ’s mofatattvein 

ez i'iivel. 

§15- -. + 
SAFFRANY (eend) szene sa 

frány, jó féle sáfrány. Dea'k: Crocus 
orientalìs: Crocus ñoribus' fruétui im 
poíitis tubo longiíiimo H. смыт 
M. M. Frantz: Зайти. Olafz: Cro 
co, Sail'erano. 7.einen Бабкин. 

ввьзё НАЗИЫА: I) May fana es Olen 
Сайт meg-tsillapit a’ Sálirannyal való élés. 

KULSÖ HASZNA'. 1 Hinya'ß, melly meg-fzìi. 
nés nélkül tart meg-:init а Sa'frány, ha а’ gyomorra 
_kötik. 2) Fájdalmakat valamelly tagban enyhit 
ezen mödon. 

&quot; ' Nóta .- Meg~jedzeni &gt;kivsintam e’ következendö 
het: A' Sáfránynak hevittö , és vért ritkitto ereje 
vagyon: Ez okokra nézve, Ifjú emberek ne éljenek 
böven véle, a&quot;mint tapafztaltam egy Dunán túl la- 
kó Nemes Iñún; Kinek a’ Szíì'rany böv étele а’ Не 
шогЬоШ vagy ”папу-ё: folya'sát okozta. Szüz Lé.. 
Änyzok , mellyeknek Hófzämak még тез-пеки indúlt, 
‘s e’ mellett igen bö vérüek ‚ Sáfrányoû ne egyenek, 
mert mint a' tapal'ztalás ältal ' tudva lévö , hogy az 
illyetén Leányzok ofztan gvakorta való Vérköpésben 

‘ ellenek. Gyermek-'Ãgyas Afzfzonyok-ìs a’ Tifztulàífok 
nali idei alatt safra'nnyal ne éljenek. 

316. 
SÀFRÁNY (vad) Vad-sáfrány, 

Toth-sáfrány. Dea'k: Carthamus, Cni. 
. - cus, 



234. U j laves res Virágos 
cus , Crocus fylveltris ;- Carthamus tin 
âorlns fol-ns ovatis integris {errato-acu 
leatis H. Смыть Frantz: Safran 
batard. Cartame. i' Olafzî Cartamo. 
Миш: Galilee, шиш байта. д 

BELSÖ HASZNA: l) Fulladozó ember és 
köhögö a’ särga virágival hafznollän élhet. 2) 1/2'. 
zi-betegsëgben lévöegy latot törelïën a’ magvaiból. 
és vizzel fatsarja-ki a’ levét és igya-rneg. 

noz HAszNA= 1) Auflieger“, emberek rok 
helveken штатах ezt és a' sai-ga virágait Sáfräny 
belyett verik az eledeleik közzé, melly hafználatos-ís. 
2) А' Pofztó tsinalók e' viragokkal fellik a’pol`ztot. .‚ ’ 

' . _ 317. _ 

. SKARLAT-FU, Kakastaréj-iii, Sz. 
Ilona fuve, Szent János tiive (а’ гё— 
gieknél.) ‚Леше: Sclarea, Horminum, 
Gallitrichum: Salvm Sclarea foliis me] 
golis cordatis, oblongis, villolis ferra- ` 
tis: brafîteis iiorallbus calge 'longiorifî bus, concavis acummatis. . CnnN'rz. 

',Frantz: Orvale, Toute bonne. - Olafz: 
Sc'iaria. Német: Staatlatbïtant. ' 

Tartozik e’ fü a’ Sillyák nemeihez; Szäraz köves 
helyeken, és rétekben-is terem: A’ fzáraì négy Гае 
geletiiek ; Levelei `i`zivformíjúak , ’ rántzolihk , fetét. 
zöldek; Vir-.ígai ollyuk mint a' заимке de гегем 
lök. Gyökere kis ujni valiagságú , és hofzfzan a’ 
Èóldbe fzolgâl. _ . 

Ч 

nor.- ' 
v&quot;. 

 



' ‘Magyar КМ. 1‘, д 3235 
KÜLSÖ HASZNÀ: ' 1) Аяутд‘ъ‘ tifztit't l’ 

para ez fúnek, a’ ki мы}; gyanánt él véle. 2) да. 
gadtt veres fzemek meg-gyógyúinak ez ñì magvai. 
пак rofa viz által 111- huzott kotsonnyfíval. Tudni-il. 
lik а’ magokra rofa vizet kell tölteni , és egy fél 
nap hadd áljon a’ viz rajtok ‚ azután gyenge ~ruháy; 
meg-kell benne áfztatçnî, és azt a’ fzemre kellkötni. 

Nóta: 1) Е2 fú leveleiböl ha kevefet vetnek а' 
muûba' a’ bornak muskatály ize léfzeu töle , melly 
ital a’ gyomornak hafználatos ‚ de ha fokat tefznek 
bele e' fúböl az ital fö fájäst okoz, 2) A’ Régiek 

‚ a’ Kerçekben termefztett Skárlát fúvet nevezték ka. 
vkas-ten'éj fúnek, mìvel а' virága a’ fú fzärainak tetején' 
шее-111131011 kaláfz formában állanak. ‘ - 

. _ 318- « 
f'sÀLLYA; (ma) .Kerri sánya, 

Вел/её SaIVia z. S_alv1a . oñìcinalis folìis 
lanceçlato-Qvgns ;n§egrls .crenulatis, 110 
_nbus fpicaus, cályclbus obtuûs. Hann. 
Судить ‚ Frantz: Saug€.~ Ода/ат: Sal 

* vm.` тётей-6111519. д '_ _ ~ I 
i. BELSÖHASZNA: шиты: vagy „гита tagu 

çmber'eknek fözzék-meg a’ Sállyát viz'es bol-ban és 

KÜLSÖ HASZNA. z; Ниццу: gógyitt, ha шее-143“ gyakxan fel-rakjäk, mint r gi пеняет 
_ Oŕvost Розница—11 Ызрпуша. - 

3x9. 
SALLYA (mezeï zöld fzinü) Ме 

2е1 zöld fzìn'ü Sállya, Setét zöld leve 
-111$1111уа, Vad-zöld- Sállyaq-Dedk: ~Sal- 

V 



2 36 Uj Мима Viragos 
via Sylveliris, Orm'ium: Horminum 
S lveiire Salvifolium vel maculatum. дат: Hor-minou Sauvage. Német: 

явит @alben mit bnnflen grünen шатки. 
Terem e' Sällya neme a’ mezökben, rétekben, 

_ollyak levelei mint az igaz Sállyáé. 

HASZNAI azonok, mellyek a’ Scharkít-fúéz _ 
y ' ` ' З zo. ' Y 

‚ SALLYA`,_ (mezei fehér fzinìi) 
Mezei fehér lenù sállya, Vad-fehér sal 
lya. Deák: Stachis germanica major. 
C.__BA’UHINI. д Német:_ 2mm? ваше!) 
mit тети êßlàttern ‚ житье: großerßelb: 
anbvrn. ' '- __ _ . 

Ennek az levelei mine momma@ „meg-jed 
шаге ízöi'zöilëk , hofzí'zuk , так, fzéleiken ravatoi' 
-fak, jófzagúak.I Ugyan'ezenifúvet némelly Tudo 
fok a’ Pefzertze _nemeihez;- МЕНЫ: a’ Шин flljälqz 
»fzerkeztertni kivánnyák. _ _ ' 

BELsö HASZNA: 1 'Maly' fanghi _leveren 
‘ fózefsék-meg vizben, és m zzel 's 'kevés &gt;igaz . 

nyál igyák. 2) Hófzämat inditç. a’ való ital. 
Nóta : .Ezeket az emlìtett 'Sáilyákar _Crusws 

-miìid Hominumokxa ‘ reduczílra, és ötör тесты], 
mellyek mezök'ón önként o _ 

’ _ U /_ ' 
_SALAMON РЕШТЕ,_ E_rdeì 

sulfii , (Sälengev gyökér', Fehér gyoke l*u-ñl: :S térdii-iii. Шайтан] Sa» 
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zr .— „d lomonis, 'Polygonum majus: Convalla 
- Aria polygonatum , foliis alternis ample 

Xicaulibus , ваше aucipiti, pedunculis 
aXillarìbus fubuniñoris HENK. CRANTZ. 
Frantz: _Grenovillet feniculiere, Seau 
de Salomon. Gla/z: Ginochieto Fra 
xmella. Néma: жегвтщ, Stamina?? 
шт. _ _ 

_ Ez-is_Portz-fú neme: Erdökben tei-em _egy réf 
magaůágra; Levelei közel ollyak mint a' gyöngy 
vira'gé, de keskenyebbek és&gt; gömbölyegek. A’ le 
velek 'fzárok elein két két töltsér forma fejér vir-Á 
gok vagynak~ А' gyökere hofzfzú fejér butzkos. 

KÜLsö HAszNA e naga/nait: идя: ё: 
loleat ’s az öfzve lìngorodott Avért ei~oi`zlarja az gyö 
kér, mellyet meg-kell törni, és pép vagy káfa formara 
téjjel meg-kéfzitvén febkötni. 

KÖZ HASZNA: Abrázatnak ‘Izeplöit 's egyéb 
vai-ait ez gyökérböl шиш; fótt viz e1~oleatja, ha 
gyakran azzal az mofattatik. 

f 322. ` ‘ _ 
` SAR-FU (паду) Nagy sar-iii, Sar-` 

&quot;Eîz,*- Tanden-fa', Твида-Ш, Otujjú-ñi', 
Krilìus tenyere, Kerti . berfeny, Török. 
'ma ' (mint nevezi-k a’ Paralztok.) 
_De лишат; vulgaris, Cataputia ‘ ma 
.jo'r y fCroton, „ Pentadaëtylon; ~ Ricinus 
gcommunis _&quot; foliis peitatis 'fubpalmatis 
'fettatìS `H.°‘CRÄ`N'TZ&quot;. YFì'anlîz: Ricin. 
от: Cyrafole. Német: Qßnnbttbanln, 
тешит. 



238 Uj Faves és Vire/¿gos 
Mint egy kis fa úgy all e’ Ш а’ Kertekben; 

Levele'ì „Буев, mint еду embel- kí-nyujtot't tenye- 
re ollyak. А’ tetejében tsuportol'f'an a’ magvai, 
mellyek közel ollyak és akkora'k mint ogy tarka. 
fznly vagy bab. Némellìfek a’ Maleagot (Знато neum) tsuda-fának nevezi . 

Nóta: Nein, tanátsos ennek magvait meg-ennî, 
mivel az Embert haláloilàn purgáljak, és a’ bélit 
öfzve «fzaggatjík v = 

323. _ 

SAR-FU (ns) Kis ваг-па, Apr.: 
sármag, Has шато mag, Ugró gyö 
kér. Dea'k: Lathyris &quot;major, Cataputia 
minor, Tith aluslatifolius: Euphor. 
,bia lath ris ' mbella quadriñda, dicho 
&quot;toma, ‘ oliis oppolitis integerrimis 
CRANTz. Frantz: Efpurge. охи/25 
Cataputia minore. &quot;Nemet: lEntitlgftaut, 
Eenetätrnut. y ‚ 

Ez az kertekben termö Sar-iii inkabb Eb-téj. 
(Efula) nemeìhez tartozik “inert af тег—[закипает leveleiböl téjfzinü nedveßëg fzivárog-ki: Èsïigy az 
elsö sárfúböz femmit fe hafonlit': Ez okból azeEb 
:ej-fü alatt felöle _emlékezetetfis terrein. ` &quot; &quot;Í 

BELSÖ HASZNA: Vizeïbetegäëgben lëvö Em 
bernek анкеты) lehet adni riz vagy tizenöt inyen ma 
gotsk'îkat тег: igen nagy Ierövel dolgoznak az Em. herben; ¿s bar a’ köz Emberek ne. élnének olly bö 
ven ez шнек magvaival, néha шавок ka'raval', mint 
az Eb-téj Magyarízatja Шип-1: ,es éteint Aiméll 
rerum. д . 

'.‘:Ё ' 
n 
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vf_ т... 324. 

БАНКЕКЁР: Nagy Lóhere, 
VSomkoro-fü, Medvefú, Шипу—111, Ш 
rályné Afzfzony kápofztája. Deak: Me 
lìlotus vulgaris ‚ Serratula campana, ì д VHerba re ia, Trífolium `Uríìnum: Me 
lìlotus о с1па11$ foliis 'ferratis quali 

A'zlbl'uptìs diiìinguitur. Frantz.’ Melilo 
te , Tridete aromatique. ‘ Ulafz: Meli 
loto , Loto domeñiço. Német: Stein; 
flee, Sibenôett , бывшими: (bep ben 
Gebmeißern genannt, weil fie Davon vben w: 
genannten granen 611111519“ Ràä machen. 

‚ Mez'ókben tex-em a’ Särkerép, nö kët réfni ma. 
gafságra; Levelei hármafïân állanak rajta; Vira'gai 
aprók , sîírga'k pillangó formäk ‚ és 011у {514901'10111111 
fúgnek mmt а' vad-lentse, (vitia) vira'gi, А2 681512 

‘ fúnek hathatos jó fzaga vagyon. A’ hármas leveleire 
nézve [лишив а' Т111`о11шпо11 közzé fzámlálta. Va. 
gyon még másféle Sárkerép, mellynek virági Izéllyel 
állanak és kiíIëbbek mint az elsönek virági , a’ leve. 
lek-isapróbbak amazénäl ‚ az egéfz 111 pedig két 
¿mnyi magoßhn fel-nö: Ezt MATTHIOLUS Lotus Ur. 
bana nevén печей, de nints olly kedves illatja, mint 
az elsönek, nem-is tartarik a’ Patiks'kban. e 

BELSÖ HASZNA: Fävényben 111116116 а’ vira' 
gait быке-шее forró vizzel, és azt а’ vizet igya 
gyakran. 1 ` 

KULSÖ HASZNA: l) Затаив} veres da 
gadásám а’ fzáraz virrígokay egy kis két rétü öfzve 
varrott g'yenge ruhába kell tenni, és ugy а’ fzemre 
kötözni. 2) Tsufz vagyoAntal-tüze ez Шт kö 

riña. 



24o Щ Faves e': Virágo: 
töztettvën el-oleik. 3) Holyagban Iëw'i îrò' miatt 
:nelly ember тимин, annak ezen fúböl és Virágai 
ш fóxjdör ken kéfzirteni. 

' 325° 

SARTSA-FÜ (melly ñivet én_ 
nevezek 1gy leg-elsöben.) Dea'k: Ро 
tamogeton: Potamogeton natans ‚ folìis 
oblongo ovatls petiolatis natantìbus. H. 
CnaN'rz. Frantz: Epy d’Y Eau; О— 
Iafz: Potamogeto. Mimet: @Samnaun 
‚ А' Sártsa-ñì álló tókban és motsárokban terem , 

tsak a' teteje vagy-is каши módra álló Kerefzt for 
májú virágotskák látfzanak-ki а’ vizböl; А' Levelei 
viz fzint és alatt-is ufznak: Ezt BAUmNUs János a' 
Lapuk nemeihez fzámlálta, l nevezvén igy: Lapatum 
ñuitans longo fel-rato folio. ^ 

BELSÖ HASZNAz` КМ}! nz ищем/г emêfztete 
len mennek-el (in aiïeétione Coelica) vagy pedig ha 
valaki vérhasban vagyon, fözze-meg a&quot; Sansa-fu le. 
veleir borban, melly borból napjában ke't három 
izben igyék. _ . 

KÜLSÖ HASZNA: Fekz'lyelret ‚ mellyek régiek 
i6 ez levelekkel mig zöldek kötözni, 

326. 

SARKANTYÚ «VIRÁe взыва 
láb - virág , Зажав—Ш , Király - Virág. 
Dea'k: Calcatrippa, Delphiniumz. Confo 
lida regalis arveníis. HENK. CnANTz. 
I'rantz: Pied d’ alouette, Confuede 

Ro# 
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Royal. ’l Olafz: Speroronne di Cava 
liero. Német: гешефт. 

.Тегеш mezökben, rétekben, erdökben , két a 
rafzni magasra nevelkedvén; Levelei olly vékonyak 
mint a’ kaporé; Virägi l'zép&gt; kék fzinüek, és hatul 
holzlzail'an ki-nyulok , melly úgy шиш , inint ha 
iàrkantjú vólna, - 

BELSÖ HASZNA: Суета? ¿getése't I'zünteti a’ ` 
pora , és az ki-égetett vize. 

HASZNA: 1) Uj febel'et gyógyitt 
а' zöld-fü ki-préfelt leve, mbsvzín ’s kötözvén azt 
véle. 2) Veras dagadtt лете/«е: gyakran olly той: 
vizzel kell kenni, mellyben ez fünek meg-zuzott vi 
rági egynéh-.íny oráig aztanak. 

_ 327. 

SAS. Deak: Sparganium, Bouto 
mos: Sparganum ereétum alterum Lo 
BELII 8C HENK. CRANTz. Frantz: 
Bauche, Glajeul d’ eau. Német: вши 
grafi, @egenttant 

Vizekben terem , levelei hol'zl'zak, ollyanok 
mint egy Dárda vagy fzéles Spadé. 

BELSÖ HASZNA: Ragadó тёти nyavalyd- _ 
ban törd porra a’ gyökerét és igyad vizben. 

KÖZ HASZNA: A’ Levelekkel a’ fzölöket kö 
tözik, és Ház-héja tetejét-is erösi'ttik. 

_ ' ' 328- - 

. _ ЗАЗА-РП ,___szçpieefe, - Kern-sa 
sáfu, Bots _- erejuáu, Borics-fú, Во 

, _ Q fnehrán 
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`i'ostyiin léveliiïlii, Erdei - vad-retek, 

\ Mnliár-iii. Deals: Lepidum, Piperitis 
PAUL. AEGINETAE 8C ‚Рыып: Lepi 
dium latifolium foliis ovato lanceolatis 
integris ferratis H. CnnN'rz. Frantz: 
Pailerage. Olafz: Piperora. Маты 
Фгейегггаиь шиш шее. ~ - _ 

Kertekben-is termefztik; Levelei надув]: mint 
a' Diofaé ‚ fzéleílek , gömbölyegek , fetét zöldek, 
мушек, fzéleiken tsìpkéztettek, erös tsipös izüek, 
mint a’ bors: Vil-agi igen aprók, Kerel'zt ‘foi-mak, 
fehérek; `Gyökere fejér holzfzú , erös mint a’ 
torina. 

BELSÖ HASZNA: 1) Romlott' mira Emberek 
's l-kiknek lépek dagadtt , olly bott igyanak ‚ melly 
hen ez Ш levelei штанам.” z) Gyenge gyomraalr 
nale-is javallom az illyen italt. 

KÜLSÖ HASZNA: Farfabdfòk kölsék-fel e' 
fúvet тез-гита, до ó hájjal vagy iros vajjal 14 
bosban pix-ittsák-meg elöizör , és enyhüléli véfznek. 

Nóta: к) Szeplös és varas abrazatot , ha mos 
lák vagy dörsölik ez fúvel megtifztúl az шт, de 
шт ortzával, ki igy bánik, hol 'agos és. febes lefzen töle. 2) Olafz Ori'zágban ez Ёж: а’ -silltel va 
Решайте! együet eizik Sal-¿ta „ш. ‚ \ 

339 

sEPRÜ RUTA. Abm, Шеп— 
fája, (Szagoshim feprii ñinek-is lehet 
ne nevezni.) Dea'k: Abrotanum: Arte» 
mina abrotanum foliis ramofliiimis feta 
aeis, caule ereôlo fußiruticofo Hmm; 

nu А w'rz. 
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CnANŕz. Frantz': Auronne. (Ли/2: 
Abrotuno. Német: Stabmueä, вши. 

Igen jó illatú fü ez, a’ Kertekben termefztik, 
vêkonyak a’ levelei Ujváros кыш fokat láttam te 
femm. 

BELSÖ HASZNA: x) Meg-rendu [zetelen 
а' belekben meg-inditja ez fü borban áztattv-án ezt. 
я) Hófzámat inditt ez módon, ki élve'le.` 3) Gelefz 
tnlr el-vefznek abban, ki magvait meg-törve borbau 
meg-ìfzfza. ~- J 

KÜLSÖ HASZNA: 1) Koppafz Fön hajat 
nevel ez Ш рога mézzel öfzve kevertettvén, mellye! 
kenegetni kell azt; Veres borban~is`lehet fózni és а' 
Föt úgy véle mosni. 2 Daqadájòkat és vémek 
bör alatt való öfzve gyülesét el-oleatja el fú,4ha öfz 
ve znzva гей rakják, vagy box-ban fözve ezt ‚ a’ da» 
gadtt tagokat véle paixollyák. 

KÖZ HASZNA: Gyìimöltsökre raknì ezt az Ей 
' vet hafználatos , mert_fokáig elfällanak és a’ Férgek» 

is meg-nem mál'zfzík. 

320| о: 

sEPRÜ-FU (kern) Kern Гергй— 
fù. Deák: Scoparia: Linaria fcoparìa 
C. Вышли. Olafz: Belvedere. Né 
met: @tubentenfeaut ' ~ _ 

Termefztik~is ezt, és beiöle íëprüket tsînälnak; 
Levelei ollyak mint а’ Len-levelü-ñi levelei, de kes 
kennyebbek. Egéí'z télen zölden marad. ‘ 

KÜLsö HAszNA: кадеты; гашишем 
1201351, midön gyakran ez` fúböl kéfziilt Ferdöben 
fórödnek. ' 

Q fz _ mi. 



244 Uj Fave: é: Virage: 
ззъ 

SEPRU-FU (mezei) Mezei fe 
vPrä-iii. Пей/г: Artemiûa ltenuil'olia: 
Artemiña campefh'is foliis шипы; 
linearibus ,_ caulibus procumbentibus vir 

tis H. CLANTz. Német: Ждёте: 
taut, тети Ябергий. ` 

' HASZNAIRAnëzve mêg hathatoñabbilehet ez 
mint az Fekete üröm. » ‘ 

Nóta: Némellyek a’ Variiivebís (Scabrofa) {fe 
grü-ñinek nevezik , de helytelenül. 

332. 

_ ’ SZANITZOR, Saniculaáii. Dea'k: 
Sanicula, Diapenûa: Sanicula europaea 
foliis radicalibus íimplicibus, Hofculis 
omnibus feHìlibus HENn. CRANTZ. 
Frantz: Sanilet. Ola/z: Sanicula , Dia 
penna. Német: вашем, ъшфгшщ. 

Nedves Erdökben és hegyeken tei-em, hírom 
nêgy arafzni ‚падшим ; Levelei kerekded formák 
mint az apró málváé, de e’ mellett öt és hat fzegeletüek, 
köröskörül ravatoiïàk: A’ fü 'tetejénv állanak vékony 
hofzfzú fzzíratskák, Vezeknek tetejében vaâynak az api-ó fejénvirágok, mellyek tsuportoíîân ö ve zilla 
пай; Gyökere hafonló 'a' Fekefe húnyor gyöketéhez. 

BELSÖ HASZNA: l) Bel ò' туб/е és febek 
ez _ñi által meg-gyógyítattnak, ak'r рощи, akár ital 
gyanánt, éljen véle a’ beteg. 2) Vir- [Шут meg 

llxtt ezen módon , vagy n’ zöld-fú -ki-nyomott- levé 
пек bé-vétele Шеи-15. _ ‚ 

 

zijn» 
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“гни- avr; 
THF т; 5:— 

xÜLsö HAszNA. = Kazan дышал, (ed 
eli: Exomphalos feu Umbilici protuberantia) a’ melly 
a’ kis gyermekeken röbbnyire esni fzokott, ez т 
bizonyosán meg-gyógyítja, borban péppé vagy kasáva' 
fózetettvén és két rétü ruha között fel-köttetvén. 

333 

-’ szAPPAN-FÜ. szappanozórú, 
Láb-mosó-fú, Tájtékozó-fú, Feliö-fú. 
Вей/г: Saponaria, Lanaria, Struthion: 
Saponaria oilicinalis calycìbus cylindris, 
foliis ovato-lanceolatìs H. CRANTz. 

' Frantz: Saponaire. Savoniere. Ne'rnet. 
_» ведавшим `întnbtmìgeleln ‚` брейфатигд, 

ефшветаис. 
` Magoliän nö ez, terem atakok es alló vizek 

mellett , mind pedìg fóvenyes rn êkos helyeken: Le 
velei hofzizak, fzéleíïëk, ereíîëk, imäkb Virigi a’ te 
tejében ' tsuportoliän állanak , bofzi'zak, teli fzinüek: 
Ezt Топкывгокт а’ Lychnis nemeihez fzetkezette, és 
nevezi Sychnis Sylveíirisnek~ ' 

_ BELSÖ HASZNA: 1) Frantzos nyavalyában 
lévök, fozzék-meg ez Ш gyökert-it,k vés 1gyak mele~ 
gen naponként három izben egy ìnefzfzelnüg, шаги. 
illik idején regvel, ui'unna tájban &quot;s elifve; illyen гот— 
las ellen egy Olafz Urfzági Todos, RAMAzzIm né 
vii Ember-is javalja. Söt fokkal- hathatoiiäbb vért 
til'ztittó erejünek tartatik e’ gyökér, amaz вата gyö 
kérnél , mellyet India'ból hoznak: Kivaltképen a’ Stha 
lianufok elött igen ditséretes ez izappan-fú gyökere. 

‚ 2) Fte/laziali( és tüdönek egyéb romláíit, úgymint 
tsiìves fekélyeit ez fù gyökere gyógyitja , азов úton 
motion mint az elsö fzam alatt mondottam. ' 

Q 4 nnb' 



24.6,. Y Uj Faves és Viragos 
niiLsö HASZNA: Raat. ambata, n. ez 

ñlböl 's&quot;`` ökeréböl kéi'ziilt ferdöhen egynéhányfzor förednekjgiegniíztúlnak: E’ mellett a’ gyökérröl (Вы; 
vizet-is gyakranigyak ¿des „акты együtt., 

I KÖZ `HASZNA: Ruhákat, Poi'ztokat és буза jat, ha mofsak ez Шуе! belölök mindenfzennyet 
motskot ki-véfzen. 

334° - 

SZAPORA-FÜ (him) Him fzapo 
ra-ñi, Szent-fü, Galainb~i`ii, Galambotz-fii, 
Keferii~t`ú:`Kakas-tzimernek pedig helyf 
teleniil neveztetik. . Dea'k: Verbena, 
Columbaria', Herba Sacra.: = Verbena 
oiiicinalis tetrandra, fpicis filiformibus 

' paniculatis , foliis multi'iido-laciniatis ‚ 
caule folitario. H. Сшита. Frantz: 

» Vervaine'. 'i' Olafz: Verminacola , Ber 
» benaca. `Ne'rnet: @ifeattattb îaußtnftaut. 

A’ Тиром-6.1, fél Erël'niy magasra nö; ¿Levelei 
hol'zf'zak, падут: öblöliëk, keiërü kedvetlen iziìek: 
Virâgi az iii tetejében kaläfz módra {Папа}: ‚ aprók , 
kékellök. Terem sövéirvekV és útak mellett ¿és régi 
falak alatt. ` - 

^ BELSÖ HASZNA: i) Kò'vet ront emberben, 
ha boi-ban fözi e'.\fúvet és úgy ii'zfz'a. 2)_` [Индии]: 
¿s Lépnek keménységét meg-lohai'ztja ezen ital. 

KÜLSÖ HASZNA: i) :Fa-fina meg-ranma: 
ez iii, ha tsak nyerl'en öfzve zuzva az ‚ homlokra 
Yagy Pónek tetejére kötretik. Ezt tapal'ztaltam egy 
“Нам nevezetes ßelsö Személyen „щади - Efzten-~ 
Чёрт, a’ kit-is a’ mindennapi Hideglelés mellett, az 
‘”&quot;-\11t€len való fri-fajas gyötörvén; ez ñinek fejeétete ‚- i re 

 ‚ .ç-w...
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jére való helyheztetését javallottam, melly~isfolly hat 
hatos vólt-, hog mig a’ fején шпона, minden Ед— 
fâástól ment v lt ,n de ha le-vette, ismét ИМИ érzett',' 
és valahányfzor fel-kötötte, mind annyìfzor azonnal ` 
meg-fzünt a’ fájás; mint magamnak valahà'uyfzqr meg. 
látogattam , annyìfzor az emlitett tifzteletes Személy 
tsudálkozva e’ dolgot bei'zéllette. Nem tsuda ha't, 
hogy a' régi Görögök ez fúvet Hyerobotane, az az; 
Szent Шнек nevezték ‚ mellyel-is az ö Oltáraìkat 
meg-rakta'k vala: De maga Вокализ-15 Lib. IX. 
Obiërv. Medic. cap. 52. .azt iria: Egy fzolga'nak 
olly fzömyü (ЕЕ-1355515: vólt, melly mìatt majd kéttség. 
ben efett , és mìhelyeñ tsak a’ пуант kötötte a’ 
fzapora fúvet, azonnal a’ magy fzíjdalmai meg-fzììnte 
nek. s) Hagymázba/n lévö ember fejét hafznos ez 
Шнек vizével mosni, 's véle kötözni. 

335° 

SZAPORA-FÜ. (nöíìén) Nöñén 
Гавром—Ш. Dea'k: Eryíìmum, Verbena 

' foemina: E ńmum officinale íìliquis 
fpicae adpre 1s, foliis runcinatìs. HENK. 
Смытг. Frantz: Velor, Tortelle. 
Olafz: Eriûmo , Irione. Német: 23ans 
lrenfenwf. ' ' ‘ 

Erös tsipös ìzü fü ez , ott tet-em a’ hol ха’ i'za 
pora-fu ‚ és fokat hafonlit ahoz, tsak hogy az apró 
virágai 5413951!- ' 

BELSÖ HASZNA: I) Fulladozó embernek, 
'kivíltképen hafználatos ez Ш, merr tüdöben meg. 
‚внеш siirü пуда: ЬагЬаюЩш oleatja, borban 162 
vén ezt és fzin mézet kevefet tévén hozzá. а) Ке 
Iredtt torkot hafonlóképen fzabaditja ez'ital. - * 

KÜLSÖ HASZNA: x) Ráksülyt, melly még 
lei-nem Гадает, jó ez nyerä füvel kötözni. в) HZLyag. 



248 Uj Faves é: Viragos 
han lévö.követskeket ki-hajrja ez Ш magvain'ak para, 
еду drakmáig fejér ó boi-ban bé-vetetettvén. 

заб 
SZARAZ-FÚ. Szú-fú,l Balha-lîi , 

Balha-halál, Зимой—Ш, Ebl'zeln.l Deák: 
Conyza. Frantz: Herbe Íde puces. О 
la/z: Conyza, Pulicaria. Német: Sûre: 
warg, шиты. 

Három fëlét fzámla'lnak ez ñìböl. Az Egygyik 
‚еду réfre magalîìm nö: Зайка és levelei'fzöfzölïëk, 
Virági a’ tetejében kaláfz formaban állanak és sárgäk. 
A' mállk két arafzra nö, Nagy sárga a’ virága , 
mint a'_ tsillag-fli virága (Alieri) ezt nevezik Eb-fzem 
nek. A' harmadik gyenge zöld vékony fz-Ãrú, melly 
nek tetejében4 gömbölyü sa'rga virígok vagynak, kik 
ha meg-émek, pelliephotsaíttanak,` melly a’ fzélt'ól 
fzéll el vitetikr Terem Szántó fóldekben és nedves 

‚тю mellett. 
BELSÖ HASZNA : Ve'rhas ellen, ezen fúvek 

igen ditséreteiïëk, de kiva'ltképen az a' fzaíraz Ш rie- 
me, melly neveztetik: Alier conyzoìdes luteo Ноге, 
és nedves vìzenyös motsáros helyeken terem, HOFF 
MANN :Íltal nagyon iavaltatik a’ sárgaság és Vérhas 
ellen, akár rúl végye-bé valaki az leveleit , akár 
ezekre forr vizet öntsön 7s azt igya. 

` KÖZ HASZNA: Azt irja onsconmes hogv ver. 
fzáraz-fü ñilii, mindenféle férget a’ Házból ki-üz 
és meg-öl, 

Nota : Itt'a’ Debretzeni Tserében egy, fzáraz 
fù neme. terem , mellyet Tserekonilonak nevez a' 
köz nép , és Ferdöket шт belöle: Ez tehát а' 
Conyzà vPannonica lanuginofa C, BAuaml vagy Сопу 
za tertia Стан. 

\ 

пап. 
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` trant , ëlagerblamenftaut.. 

337. . 

SZARVAS NYELVU-FU. Nagy ’ 
lép-iii. Dea'k: /Scolo'pendrium, Phylli 
tis: Afpleniurn fcolopendrium frondi 
bus ümplicibus cordato lingulatis inte 

-gerrimis, liipitibus hirfutis H. 'CRANTz 
Frantz: Scolopendre , Lengue de Cerf'. 
_Ola/z: Lingua cervma.- Német: 52ltfd): 
tung. ` ’ ' - ‘ 

-Levelei hofzfzak, íimák , mellyeknek ‘derekai ‚ 
yerhenyeges vonäfokkal meg-jegyeztettve vag nak; 
Nagy Várad köriil köves hegyes helyeken e1 g га. _ 
шпагах. - ‘ ' 

4nELsf') HASZNA: i) Тащат готЫ/ай’д! 
&quot;igen hafznailatos ezfúröl való ital.- 2) Virt köpo'lf. 
nek-is javall'om ez fúvet; lehetI a’ leveleit közönséges 
leves ételbe meg-iözni. 3) Le'pnek джигитам 
oleatja ez Ш ‚ ezen módon ki él vele.f 

KÜLSÖ HASZNA: Sebeket és Fekélyeket ez 
Ш tifztitt és gyógyitt, gyakran i`el~kötxfe11 azt. 

338 

“ sZAszszon SZEP ‚ VIRAG ,_ 
Taval'zieñi, Taval'z hozó-iii. Brak: 
Bellis minor: Bellis — ereunis fcapo nu' 

‘ do H. свищ. rantz: Primivere, 
Margueritte , Paquette. _Olafz: Mar.` 
gatita. тётей: Silaíilieben , Встаёт , 

*Í 
aSittern'iál ‚` @c'mñlilínnleial штифт, 

s. 



25o Щ Мое: es l/eragos 
Ez alatson ñivetskének fzélex ylevelei „так, 

mellyek föld ~ fzint el-terjedök: A' virâgok a’ göm 
bölyú fzárok teteiében kerekdedek ‚ középett sarga 
gombotskzíval ékeskedök, kiknek fzêlein körösköriil 
hofzfzú fejér virág leveletskék állanak, mellyeknek 
hegyei vereii'ek. Terem fik mezökben. ' 

BELSÖ HASZNA: i) Tarih', Máj és Vesëk 
meg-tifztúlnak ez iii leveleiböl _Tavafzfzal ki-nyo. 
mort lévnek мы. а) K fihögfis és Fallaaozó 
kis gyermekeknek ez Taval'zi-fú virágait te'jben meg. 
вен fözni ‚ és ez téjet vélek асами, vagy kásajokat 
illyen féle téjböl këfzittefsék. с Száraz betegség 
ben Iéyìik ez virágokat ’s ezekne leveleit ’s gyöke 
teit fzäral'zfzák-meg és törjék porri', és nad mézet, 
az az: tzukrot vagy sirga tzukrot fzinc annyit keveì' 
jenek bozza, melly porból изрыт: Ыющйо: egy 
liés liegyére féröt meg~kell emu. 

. 339 

» l SZEDERI, Erdei fzeder, Dea'le: 
Rubus vulgaris »fruétu nigro', Charna: 
batos, MorusI fylveliris: Rubus foliìs 

_ternatis '8c quinatis, colta fpinofa, fru 
‚ ¿tu nigrp levi H. CRANTz. M. М. 

Frantz: Ronce, fentis, Meur de ronce. 
Nëmet: Qìraunbeer. 

A’ Debretzeni fzálláfok наган, elég terem, és 
kar, hogy azon fzedrekböl etzet nem kéfzittetik , 
mellyböl úgy gondolom igen jó etzet vzilnék.y 

BELSÖ HASZNA: i) Vizi-betegségben lévöt 
igen já ez Ы gyökeréröl itattni. z) Кедам: те: 
later-is azon'módon meg-inditt. 

KÜLSÖ HASZNA: i) Körò'm mireg ellen 
fózzék-meg ez Ш gyiimöltseit gyenge tüznél, éséëiös ' _ 5 - 

 _ L...
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»én-fel “а&quot; рёрзёс. а) Tome nenn ‚гаммами, 
ezen Шнек leveleiböl kéfz'últ lével Шайтан kell az: 
öblögetni. 3) Száj irmyénelr тёте/г és rothadáfa ez 
'fú vizével moíätafsék. ‘ 

340° 

rsonJrÚ VIRÁG (kern) .Kerri 
{zeg-fü vìrág, Illatozó fze -fú. так: 
Catyophyllus hortenfls, los tunicœ ; 
D_ianthus çaryophyllus Horibus Гота 
1'115', fquamls cnlycinìs fubovatis ,- bre 
viíhmìs, `ezox'olhs crenatìs H. CRANTz. 
Frantz: Geroíìées ,TOeìllets de jardins.’ 
&gt;Ola/z: Стогов. Német: тянет, @naß-f. 
blumen, indien. l . 

BELSÖ HASZNA; Stn-unam е. 'fm-daba. 
шиит lévöknek vagdalják apróra a’ ритма vi. 
‚иван, ’s fózzék-meg nád-mézben, és пенёк vé 
lek azt. . _ _ l ' 

K'ULSÖ HASZNA: t) Fö-fájos emberek köt 
паёк {едет ez vn'ágpket. .9) год-{аут a* ůärß 
vìrágok füíh шея-туши, ‚ . 

` 341- * - 

SZEG-FU (mezei) Mezeì fzeg-Fú, ` 
Nyůl fzeä-fu. Вей/в: Caryophyllus fyi» veth'ìs` _ ore rubro. inodoro. Hmm, 
Смыть Frantz: Oeillet Гвинее; 
Armoires. Ola/z: Garofano fylvatico. 
Német: шве màgelein. ’ ‘ ' ‚ 

Текст Erdakben és Нашем.&quot; 
у ваг.. 



252 U j Füuer e'r Vìrágo: 
BELsö HASZNA: каш вымыв »broma 

ez fu Succuílà. ’ ’ 

342. _ - _ 

szEG-FÜ (badass) Büdös neg-rd, 
Tòrök fzeg-ñì, _Bárfony-virág , Büdöske, ` 

f Orofz vlrág, Sárga rofa, .Kaiïai rofa (de 
más az.) Dea/e: Ca 'ophillus indicus , 
Flos afl'ricanus, feu unetanus: Tage 
tes maximus reëtus fiore maximo mul- . 
tiplicato H. CRANTz. Frantz: Oeil 
let d’ Inde. Ola/z: Garofano. Német: 
Subianifcbe тщета, êametblumen, Sinn 
лишают. _ _ _ 

Kerrekben termefztik , virági tellyeliëk: veres 
bârfony 'IzinüekzLevelei a’ Vradits leveleihez vala 

»mit hafonlittanak, de igen büd'óíï'ek. Ötödik KA 
кош TsÁsZAR заедет, miaou az Afrikai ne 
реке: тенденциогагаюгс ez fü leg elsöben Euro 
yában. _ ' И 

` BELSÖ K'ÈPEN nem tanátslom таи vélel él» 
jen, inert Вспомнив , Rajus és LsMaRiì ezt _ mét# 
ges fúnek tartja'kl: Me'Itó vólna több probákat tenn 
véle. A’ kertekböl pedi'g ki-kellene irtani. 

KÜLSO HASZNA: Dagadozon tagokat mind; 
lzonáltal véle kötözni lehet. 

Nóta: Ezen fúnek nagyobb nemer KalTai козё 
пяк‘пеуегйр némellyek; A’ kilïëbbiket pedig Büdös 

. kénielliz h_ivJík; De az&gt; Eb-kaporŕ-is büdöskének ne. 

  

343. 
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.. SZEK-FÜ (közönséges) közönsé 
Vyes fzék-fú., Mezei i'zék-fü. Dea'k: 
Chamomilla vulgaris , Leucantheum: 
Chamaemelum vulgare am'arum J. Выт 
шш. . Frantz: Camomille. Ola/'zr 
Camomille.` f Német: Штате“. 

Ez közönsëges és jó illatú mindeniitt a' mezök 
ben termö fúvet, а' Tudofok közzill. egygyik Anthe 
mis , máûk Matricaria neve alatt emllttik. ‘ 

BELSÖ HASZNAI: i) Kit gyermelrekben nag? там lévén, igen jó öket ez furöl vagy virrigirl 
itattni. 2) нищем/2 meg-fziìntetik ez fil virágai 
рот] be-vévén azokat, vagy italban,ki_él vélek,minc 
egy Моток név'ú Tudos bizonyitja. 

KÜLSÖ HASZNA: 1) Fajdalmakat Kò'fzvëny 
vagy дадим: miatr, ki fzenved, kötteíië-fel ez fü. 
ver.- vagy virágit fza'razon. 2) кашу dagadámlrra 
ha köttetik ez iii vagy vii-ágai ‚ elöl'zör meg-öntvén 
forró vizzel azokat, meg-lágyitja és el-ol'zlatja, 3) 
Кощей: fzemély'ek-is fájdalmaiktól meg-fzabadúlnak, 
Ё virágoknak gyomorra és köldökre való_ kötéfe tal. 

— 34a 

SZEK-FU (illatozó) Illatozó fzék 
fü, Romai CZék-Íii, Nemes fz'ék-fii. 
Вей/е: Chamomilla romana. Németf 
альты): Stamlllen. ' 

Е2 az elsönek neme de kertekben tennelztik, 
és fokkal kedvelfebb illatú. . 

HASZNA , Hafonló , söt fokkal hathatóiiàbb ere. 
iii ’s hafznú, mint az elsö. 345. 



u] raves es l/:îragos 
« 345. ~ 

SZÉK-FU (Чад) Vad-fzék-ñi, Bü 
d'ös fziik-ñi ,_ Büdöske, Ebkapor. Вей/с: 
Cotula feuChamomilla foetida : Anthemis 
cotula foetida oliicinarum, receptaculis 

. ’ conicis, paleis fetaceis, feminibus nudis 
H.Cn.iN'rz. Frantz: Camomille puante. 

‘ Német: винты ¿inmitten , тощими, 
затмил, âlllutterlraut. 

Hafonló az közönséges l'zékiilhöz, és tsak az 
igen büdös fzag kül'ómbözteti-ineg-7 Egyébként ala 
tsonvabb-is , Levelei fzélelîëbbetske'k a’ virágaival 
együtt. Terem mezökben, parlagokban , i'étekben. 
Vagyon más ehez hafonló-is , mellynek femmi büdös 
fzaga nintsen. 

KÜLSÖ HASZNA: i) Dagadtt тона igen 
jó a’ meg-fo'zött leveleket fel~kötni. z) слушаю-и 
ha kötik azt el-vefzti. 3) Köfzvényes embereket fe 
rel'zteni-is fzokták benne. 

BELSÖ _HASZNA: i) Vizi-betegsêáben lévö 
fózze-meg ezt borban és igya. s) F ulladazó Ember 
éljen ezzel ezen módon. 

KÖZ vHASZNA: Hogy meg~ne tsipjenek a’ 
inéhek, midön hei-éltettnek ‚ vagy каната: fel-vered, 
kend-meg niagad ez fúvel, és rakd~meg magad véle 
’s mind el-távoznak töled, inert ezt a’ fúvet a' mé 
hek foha fe fzáljak-meg, mivel meg-öli öket, mint 
egyéb legyek nemeit-is. . 

Nóta: Némellyek a’ старт: fúvet (az az ` 
földi temjént) Eb-kapornak nevezik: De az helyes 
febben, Капли: fünek és földi temjénnek neveztetik. 

 

346. 
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цап :LW-‘ß 

346&quot; 

SZEM - FU: Szem vigafztaló, 
Szem тиса-111, Szem gyógyítt:o-f`ú,l ` 
Szem сатана-111, Efii-aíìa. Dea/e: Еп 
phraíìa , Ocularia: Euphraíia oŕh'cinaiis, 
foliis ovatis lineatis, argute dentatis 
HENR. CRANTz. Frantz: Eufraife, 
Lumilette. Olafz: Eufragia. Лёшей 
шестой. &quot; 

Ez alatsony fúvetskének fehér ajakas virá'gotskai 
vag nak , mellyeken fok sárga- és veres ttegetéfek lá' anak; Levelei fzéleiken ravatoilâk. erem 116 
vér mezökben“ és Szántó földek mellett. ’ De 
brerzeni Nagy Erdöben terem egy Euphraiìa melly hez bafonlot le-irt MoRIsoN III. S. II. T, 24. Fig. 16. illyen formán: Euphraíia lutea, foliis lineal-ibn; 
Ген-ай: , fuperioribus integerrimis. 

BELSÖ HASZNA: Homályos fzemü emberek'- 
nek, kiváitképen hafznos ez fù: Адам ez flive: 
borban vagy tegyék mnIìban hogy azzal egyg &quot;tt forjé „melly itallal annakutílina, ebédkor ’s\ vuìtlslœ 
rakor éljenek, külsöképen ezen végre iàtskotska'ba-is 
a’ porát e’ шнек erefztvén , a’ fzemekre lehet éjtfza kánként kötözni. 

347~ ‘ 

$2ЕКЕЬЕМ&gt;АЬМА]А. Вей/е: 
Solanum pomiferum.y Német: демарш, 
@elapfeL ‘ ' 

Kertekben termeíztik ez Eb-í'zölö Nemét; ¿ 
gyümöltsei akkorák mint egy фигами, de fzegele~ пеней és i'zép piro: kai-malin fzxnüek. 

'R Я?! 



256 ' Ui Fave: e's Virage: 
Nóta: Nem tana'tsos ez Gyîìmöltsöket ennì, 

inert az ember eí'zét meg-tsonkitják. 

348. 

szERELEM GERJEszTö-FÜ. 
Dea'k: Anacampferos: Anacampferos 
m1nor__repens folio deciduo C. BAU 
HxNx. 

Ez Bab-level'ú-fú neme ‚ de игуан tsak ollyak a’ 
levelei mint a' Portsin-fîi levelei. 

HASZNAI azonok ‚ mellyek a' Bab-levelil-ñi 
elatt emlittve vagynak. Egyéb inñuentiájat a' i'ze 
retetre nézve nem irharom. 

349' _ 

SZENT ANTAL - VIRAGA, 
Szent Iános virága , Kafa-fú, Szent I' 
Ván ' Virága (а’ régieknél.) ' Вей/к: Gal- 
lìum luteum: Galium tinéiorium foliis 
linearibus , caulinis fenis , ramorum 

uaternis, caule ilaccido, pedunculis 
ubbiiioris H. CnnN'rz. Frantz: Cail 

le lait, Muguert petit. _ Olafz: Galio. 
Német: Waterkant, шить, или: 
frauen штор. метис, Sltcgcrfraut. 
;. Mint a’ Ragadó-ñìé, úgy állanak ennek gyenge 
hol'zfzú fzärai körül a’ levelek, mellyek igen kes 
kenyek, de hole'zatska'k ‚ íimák, öt fzäxnúak. A' 
fz'ìrnak tetejében a’ fzép sárga apro vinígok bokrol' 
san állanak ’s jó fzagúak. Текст kafzůlló rétekben 
's egyébütt. 

HÜL 
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if 

KÜLsö HASZNA: 1) Оп тггфшш meg. 
~ állitja a’ рога, а’ ki azt fel~i`zijja. 2) Rühes embe 

те]: шев—гЦЁШМаК, ha ezen fuböl kéfzülf Fördöben 
fereíìtik. 3) Tsuzt, mellyet Szent Antal tiìzének-is 
neveznek, ez virägok meg~zuzatattván és úgy fel. 
цитат el-oleatjäk. 

Nótu: 1) А' forró téjben botsätattván ez virá. 
gok, a’ téj meg-iìxgorodik vagy el-válik. в) Melly 
napon az ада esöre akar változni, azon akkor igen 
паду illatja van ez vírágoknak. 

350 

szENT BENEDEK FÜVE 
Szeg-fú fzagú gyökerü-fü, Erdei fzeg 
fü, Vad-fzeg-ñi. так: Caryophyllata, 
Herba benediëta, Lagophthalmus feu 
oculus le oris: G_eum urbanum ñorìbus 
ere'ëìis, тещ globofo, Villofo z. arìßis 
uncinatis , nudìs, folìis lyratis Нвыв. 
CnANTz. Frantz: Benoife, Ret'lze,l 

’Herb Galìot, Salmonde, Sanemonde, 
Gaillor. Német: äenebiftenwurß, таз 
geleinfraut, 52:91 alle: ñBelt. 

Magoßàn nö ez Ш; Levelei közel ollyak mint 
az врет-Ш leveleì; Virági ollyanok mint a' Топазы 
la fué, vagy pedig ludpäßté, és sárgák: Gyökere _ 
vékony., verhenyeges , ollyan fzagń mint a’ {zeg-fù, 
terem a’ Debretzèni Nagy Erdöben~is, 

- BELSÖ HASZNA: x) Каша штат ellen 
затаив ez Га gyökeréröl шиш ital. 2) Оуепдс, 
gyomrú ember fözze e’ gyökereket borban, és Яву: 
azr a’ bon éhomra vagy ем feiert. 

R 2 ни 



 

258 ‘ Щ 'Füves é: Индуиз 
KÜLSÖ HASZNA r l) Sebeket или“ és gyó. 

душ ‚ а’ gyökerët borban fözvén , és azzal a’ borra! 
azokat mosván. 2) Tsüves .übe/ret ezen forma'nlehet 
véle gyógyittani. 

KÖZ `HASZNA: l) Ser közzé ha vetik ez 
‘ófzve vagdalt gyökeret, azt a’ meg-etzetesédéstöl 
megáltalmazza. г) A’ muli vagy bor közé tétetettvén, 
abban jó fzeg-ñì fzagot теги. 3) Etzet el meg 
önrvén е' gyökereker ’s úgy a’ ишак közzé tévén, 
azok jó fzagúakkä léfznek. - 

351 

« SZENT BORBALYA FÜVE. 
Вей/е: ВагЬагеа , Herba Sanéìaè Barba-v 
гав: Eryûmum barbarea fohìs 1yratis 
eXtìmo fubrotundo Hmm. GRANT?. 
Frantz; Herbe aux Charpentier, Né 
met: Samt Qìarbenfraut, штате, 7 

Mezökben terem; ollyak levelei mint a' reteké, 
’s a’ virigai-is ollyak, hanem hogy sárgák :Az egéfz 
fü erös rsipös izü: A' íìfymbriumok közzé мышь 
némellyek. ' ’ . 

BELSÖ HAQZNA: l) Уйти} sò: тетю“ vól 
tában (Scorbutus) hai'znoiîàn élhetni ez fúvel és 91:5— 

. gival Salyára шпат, vagy свара zöld leveleivel. 
я) Holyagbmz Шуб ‘ lrò'vet rontanak a’ magvai ‚ ki 
meg-efzi. ' 

352 

SZENT JAKAB-FÜVE. (Леше: 
Igcobœa: Senecio Jacobœa corollis ra 
dxannbus, foiiis pinnato-lyratìs , laciniis 

la 

  



Magyar Kart. 2:59L 

а; Н‘шп 
P 

#leaf-ê..%„ 

lacinulatis, caule ereéto H.- CnaNŕrz. 
Frantz: Herbe ou Fleur de Samt ]а-‚ 
ques. Német: @nner Saeobßŕrant. 

Magellan nö ez; А' keménv fzáràiu ollyak a’ 
levelek mint a’ Бомб-111 (Senecio) levelei: Virági e' 
tsengö-ñì virágihoz hafonlók , fzép sárgäk. 

BELSÖ HASZNA: Vérhasban lévök fózzék 
meg e’ fúvet és igyák a’ levét. ` 

KÜLSÖ HASZNA: 1) Torolr belsò’ dagadá 
sát moíTad gyakran ez emlitett Ш levëvel. 2) Тиг 
ves fekél ek a’ zöld-fü ki-nyomott levével пюГасш ván жмёшь ’s gyógyúlnak. 

Лёт: Az x773-dik efztend'óben Szent Jakab 
Havának XVIII-dik Napján 4az Epeíì \Mezöben 35: 
ván , akadtam egy különös Szent Jakab-fú nemére, 
melly az Jacobœa pannonica folio non lacinìato Jou. 
Вшншь Vagyon ma's-is, mellyet CLuslus печет 
Jacobza Pannonica foliis` incaniS. 

353' 

SZENT JANOS-FUVE. Еде: ‚ 
gyökerü-ñi, Édes gyökéri'ü, Higviritz. 
Dea'k: Liguiritia, Glycirrhiza; Radix 
dulcis Celli: Glycirrhiza glabra, legumi 
nibus glabris ‚ ñipulis nullis H в Nn. 
CRANTz. . -Frantz: Reglife. Ola/.zz » 
Regolitìa. Német: Eůâbvlâ. 

Az itt való házi kettekben némellyekben böven 
terem önként-is. 

BELSÖ HASZNAI: l) Köhöges emberelmek és 
gyermekeknek az öizve vagdalt gyökér öntefsék-meg 

, Y `R 3 forró 



260 Ui Faves e'r Viragor 
(от! vizzel és ital`sék vélek. 2) Увидим l'zünik ez 
gyökér Где: vizének itala által. ` 

KÜLSÖ HASZNA : в) Ahra'zatnak a’ tsuztól&gt; 
lett fel~dagadására,ì hinteílëk ez gyöke'r рога és el- 
oleatja azt. . 

354. ` - 
__ SZENT _LAszLÓ KIRALY 

FUVE: Kerefzt~fú , Gentiana, Еп—` 
tzìana,I Dantzia gyökér, .Szent Ilona 

‚Шуе, Keferii gyökerüfú, Ordög méze. 
. Вей/е: Gentiana .crucìata minor Нвык. 
f CnANTz 8c lutea corollis quinqueñdis 

rotatis verticillatis cal cibus fpathaceis 
Ejusdem. Frantz: entiane. Ola/z: 
Gentiana. тётей: епдшп, азиатка. 

Ennek levelei hafonlók az hegyes úti~ñì levelei~ 
.hez; fzzíra két arafzni magas, üres és vékony mint 
a’ kömény-fú fzzíra; Virá'ga sárga; Terem _hegyern 
rétes és árnyékos helyen: Gem-lus az Illyriai ЕЩЕ? tahílta hafznät leg-elöfzör Оповестив: tanúbizony - 
ga l'zerént ‚ innét inka'bb Gencius Kir-.ily ñivének пе— 
vezni lehetne. A’ kilTebbik a’ Gentiana crociata ez 
a’ kerefzt-fiì„ melly а' Szent Lál'zló Kira'lyßliìve, ez 
egy aral'zra magoßän nö, fzára gömbölyiì; Levelei 
kettößëk egymäs ellenébe ällok, a’ fzappan-fú leve- _ 
leihez hafonlittok: Tetejében hatallân ‚ heteíïën l'zép 
kék virágok a'llanak, ez neveztetik Frantzia nyelven 
Gentiane croiiïëë, Gentianelle, Croifëtte, Olafz nyel 
ven: Pettimbrofa. тщеты: montrant, томит: 
Tex-em mezökben, Szántó fóldeken; `Iuliusban virág- 
zik. Mindeniknek gyökere verhenyeges, jó fzagú , 
kefer'ń izü, 

вы. _. 
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BELSÖ HASZNA: l) Реж: сит hai'znos&gt; n“ 

’kerefztfú gyökere, ha egy fél drakmát mindern 
nap etzetben vagy borban bé~véfzeń, Szent Láleó 
Kil-ily pedig ezt leg elsöben találta vólna fel az ellen 
hafznosnak lenni , mint Сити; és ZWITTINGER em 
lékezik, теги: minekutänna а' Tataírokat Magyar Or 
fzägból ki-ìizte, azután hamar пазу Peûis :kezdett 
az Orfzágban uralkodni. 2) [штат ешЬег, fózze 
meg а' gyökeret borban, és igya éhomra azt melegen. 
3) Étel nem тати; ezen emlitett ital meg-bozza. 

KÜLsö HAszNA= y) Faluya” ё: egyéb 
rút febeket meg-til'ztìtja és gyógyítja ez gyökér, 
mézben fózvén azt és l'lgy fel-rakván. a) Tsüves 
febekben ezen gyökér bê-dugatattván, azokat таща. 

‚ fok elött öfzve nöni nem hagya. 

KÖZ HASZNA: A’ kerefzt-ñì gyökerét hafz 
nos meg-etettni a’ Difznókkal, midön köztök а' Dög 

. 'uralkodik , mert meg-öriztettnek e2 által a’ Dögtöl. 

sss- ‘_ 
винит LÖRINTZ FÚVE, Fees 

_ ke gyökét, Решке-Га; Méregölö- fri, 
iEskulapius fúve. Вей/г: Vincetoxi 
cum, Asclepias, Hirundinarìa: Ascle 
pias= Vincetoxìcum foliis oppolìtìs, ova 
tîs, bañ barbatìs, caule ereéto, Um 
bellis proliferis H. CRANTz. ‚ Frantz? 
Domte venin. Ola/Sz: Vincetoílìc'o. 
Német: Sœmalbenwurâtmuç. ‚ ' 
_ Egy reñxi magosra nö; Leaelei gömbölyegek, 

és ketteíïèn egymás ellenébe {Папам Az apró fe 
. jér virägai a’ Ш tetejében tsuportoíïân ällanak: Az 

hiivelyekben lévö magvatskái egy kis madárhoz На; ' 
fonlittanak, Gyökere fok vékony шиш fz'ílakból 

_ f R 4 áll, 



262 Uj Еще: 11: Vìrdgo! 
ill , fejërellö, ha meg-kofìoltatik eleinten izetlen , de 
kevés idö múlva , édefetske és tsipös Terem &quot;' 
erdökben Akarom e'mlitteni, hogv HALLEn Un ez 
fúvet igen helyeílën мазут-21225 ekképen: Afclepias 
foliis ex ovato lanceolatls , glabris ñoribus шестой: 
albis. LUDWIG pedig ezt a’ Stapelia nemeihez [гег 
keztettni láttatik. 

BELSÖ HASZNA: l) падшими” ki 
vagyon , fózeíIë-meg ez ñi gy'òkere't borban , és 
azt iddogalja napjában haíromiäor üveg 901151111 
ra, ezt Татов-15 javalja. 2) Szw тел/гейш, ’5 
dobogásít tsendesítti ezen ital. 3) Diihös eb kit 
meg-mart , igya gyaknn e’ fú gyökérének fort 
vizét. ‚ » 

KÜLSÖ HASZNA: 1) Sebelrre hintettvén `ez 
fú póra, az az gyökerének рога azokat ниша ’s 
gyógyítja. я) Torah ¿s mondola'k dagadáfa el-olea 
néak áez ñi gyökerének vízëvel való викой öblöge~ t s Ital. 

Nóta .~ Ez fúnek'gyökere nyers korába há'nyást 
is okoz , innét némellyek mérgesnek папин, de a’ 
fzárazban a’ próbák által `ártalom nem парши! 
tatott, ' ’ 

356. 

SZENT MAGDOLNA-FUVE. 
Вей/е: Nardus celtica, Spica celtica: 
Valeriana celtica ñoribus triandris, f0 
liìs ovato-oblongìs obtuûs inregerrimîs 
H. Сын-ш. Frantz: Narde celti 
ues, Gaulois. .Olafzz Spica celtica. 
El¿metz шкафе: ать, Эмма шашки п rauf. ` ` 

Ez 
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Ezalatson termetü fúvetse, Машка gyökér-ñî 

’ neme (Valeriana) terem magas hegyen , Hannan UR 
a’ Helvetziai hegyeken Ieg-elsöben találta , levelei 

` sárgeíllok, és sárgäk virägatskai-is: Gyökere kedves 
-illatú. 

BELSÖ HASZNA: Мелу amber gyomra nem 
eméí'zthet {Базе-те; ez gyökereker borban , és l'gy 
и: melegen éhomra. 

&gt; 357~ ' 

szENT возит-Шт, м 
1211311 golya-ñi, Szagos golya опа—111. 

Dea'le: Geranium Robertìanum , Cancro 
fanum :’ Geranium robertianum pedun# 
culis biñoris ‚‘ calyçibus pilofls decem 
angulatis H. CRANTz. Frantz. Вес 
de Grüe, Вес de Cicogne. Német: 
трактат, Sìvtblanñenfeaut. ' ' 

Ezen ñì hafonlitt a’ fellyebb emlitetr. Golya or 
rú fúhöz, tsak ebben külömböz , hogy ez egéfz Ш 
erös pésma illatú , söt ha dörsöltetik , ollyan nehéz 
Гаага van mint a’ Tzimáz féregnek; A’ virági tefl 
i'zinüek. Terem a” Pufztákban, és köves helyeken ’s 
fzölök barázdain. 

' BELSÖ HAszNA: ш ‚шит 's egyéb 
belsäffebeket tifztitt 's gyógyítt a’ zöld-fü leve vagy Шее а. 

KÜLsö HAszNA : 1) лапшу а’ щепу ещ— 
lökben vagyon, azokat e’ zöld fúvel kötözgeßék. 2 &gt; 
Emlò'kben meg-sürüdött téj el-oízlik ezen венка: 
által.Y 3) Meg-dagadozott тещей/тес az Aizfzonyok 
nale nagy hafzoxmal kötözhetm ez fúvel. 4) Tsuz 
тазу Orbántz Ember ` valamellyik taggin, ha kxiana 

i о 



264 Uj Faves é: Vira'go: &quot; 
kötözzék-fel az öfzve zuzott Szent Robert-iii“ zöld 
leveleit. 5) Szájnak belsö rothadája ellen mofatas- ` 
lék az gyakran ez Ы levével. 

358. . 

_ SISAK-FU, Kuklás-ñi, Tsuklya-fli, 
Szelid ilifak-ñi. Dea'k: Anthora, Antitho' 
ra: Aconitum anthora lloribus pentagynis, 
foliorum laciniis linearibus H. CRAN'rz. 
Frantz: Author. Gla/z: Autora'. Ne' 
тег: (этом, Здесдтисдег. ` 

А’ iifak-fiì a’ _Farkas-répa (Aconitum) fúhöz 
közel нагота; Terem magas hegyeken azon helyen , 
a’ hól a' Farkayrépa-fii: De a' szirga virágaì kiifeb 
bek. vGvökere pedig kettös gömbölyeg g'yökérböl 
ill, mellyek barna fziniìk kivül, belöI pedig fehérek,` 
'erös tsipös iz'úek. ` ' 

BELsö HASZNAIRÓL ш mak „émeuy 
Tndofok, hogy ennek gyökere, tôtV maga az ege'íz 
fù minden ártalmas füveknek mérge, так `a’ Far 
kas-_répa-fú mérge ellen különös штативы bir, ki» 
ììzvén minden mérget az emberböl;- A.' honnét vel'ze-v 
delmes ragadó, fon'ó nyaval '.ikban , has-tekerêsben , 
Gelefzták ellen ez iii gyöker t ditsérik. Más bolts 
emberek ellenben arra intenek,- hogy' ezen ‘Sifak-Fú 
belsö hafznainak tökélletes hitelt ne adjunk; És tsu 
dálkozonhìs , hog mind ez ìdeig ez Sifak Шнек va lóságos tulajdons gai' etant -valóy Controveriia e’ mi 

7 

bóldog Seculummknak _annyi Böltsei-által nem diri- 
шкафы. _ 

_ ssa. '__ ' '_ 
SZIV'FU, Sziv erösíttöfú. Dea'k: 

Cardiaca: Marrubium cardiaca C. 'Bauj 

 _„ _——‚_.
 

HINI. 
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HIM. Frantz.’ Agrìpaume, Cteneufe. / 
Ola/'2: Cardiacal Német: @etagefpanm 

Szärai magoiîàk, négy i'zegeletüek, feketéllök ; 
Levelei az öreg (наши leveleihez hafonlittanak , tsak 
hogy keskenyebbek'; Virágai aprók, ajakail'ak,l bár 
так és fejér гамме}: egyvelelì; А' fzzírákon _körös 
köriil tsuportofïàn ällok, melly okból inka'bb a’ Pe 
fzertze nemeihez tartozik.- Tex-em régiv так alatt, 

~ Ysövén ek mellett 'se ébütt-is. у l \ l 
BELSÖ HASZNA: Gelejìtálrat öl ez_ñì: A’ 

Régiek ugyan belsöképen a'rtalmasnak tartiaík ez Fú 
туг; Az ujjabbak pedig hafznosnak; щепу fzerént a’ 

- lilI Véle él, a' tiìdejét a’ süri'l turha'tól meg-til'ztitja. 
KÜLSÖ HASZNA: Kis gyermekeknek густо; 

fzfßaísát, midön a’ fzelek fel-fujjak azt (lfaHîo cardiaca, 
Cardipgmus) ennek fel-köte'fe A¿Ital tslllapîtani lehet. 

~ Förölìtenids lehet ez fù vizében afldsgermekeket. 
360. . 

SZIVO-FÜ, (igy\~ nevezem én 
leg-elsöben ezt a’ Швец)&quot;; Deák: Flam-- ' 
mula `Iovis, Clematis te'éìae: Clematis 
ilammula , folus infennribus pinnatis 
fcandentìbus laciniatls, Summis {impli-` 
cibus Lintegerrimis '- lanceolatìs HENK, 
CRANTz. ’ Frantz: Шашши1ад ‘ЕГресе 
de Liferon. .Olaj:'2:: ‘Flammolw Német: 
âßrenfraut, апатит. - 

Kêt réíni magosra nö ez fü , Levelei лютни 
hegyeíï'ek, egy felöl fehé'rek, más мы fetétzöld' 
fzinüek , és mint a' tüz olly- ещё. erös izüek -. Virä. 
gi fehérek nêgy levelefek. Terem выбит, és a’ 
Dunában folyó apró folyamatok mellett: De a’ Шт 

‚ - mme ‚А 



266 01 липе: е: l/migo: 
mint egyéb Clematis neme fel-nem fut, _hanem e e 
neßen fen áll., A’ kertekben némelly helyeken ha on 
ló fúvet nevelnek , mellynek kékek a' viz-ágai. 

BELSÖ HASZON végett nem ветшающи— 
tom , mivel valamìnt a’ Boglár vira'g , [zint úgy ez 
is az ö mérges ereje mìatt ártalmas lenne. ` 

KÜLSÖ HASZNA: Fogfájás melly nem az 
:dnas fogtól van, тез-121111115 ha ez fü leveleit az 
ember karja'ra kötik. 

‘ 361. 
sÓsKA (magy) Nagy 5651111, 1.6 

sóska , Sós-lórom , So-órom. Dedk: 
Acetofa fylvelìris feu vulgaris, Oxa 
lys , OXylapathum: RumeX acetofa 
Horibus dioicis, foliis oblongis fagitta 
tis H. Сидит 2. Frantz: Ofeille, 
Vinette ou Salette longues.- Olajfz: 
Acecofa. Német: Gaucrampfer. 

BELSÖ HASZNA: 1) Forró betegslgben kö 
zönséges ical gyanánt a‘ fúröl vagy gyökeréröl för: 
vizzel élhetni. я) Vérhaß és egyéb Hasfblyást a’ 
meg-för: magvai meg-etettvén шедшими 

KÖZ HASZNA: A’ sóska hus lében §f`ózetett- 
Yën hafznos eledel beteg fzemélyeknek. Ezen kivül 
a’ fejér ruhából a’ téntát Iii-véfzik а’ levelek, ha azo 
kat a’ ruhákhoz dörsölik, és azután a’ fejér ruhákat 
ki-moßák. 

Nóta: Ez sóska némelly Tudófoktól a’ Lapuk 
nemeihez мышцах. ' 

362. 
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362. ' 

SÓSKA (apró) Apró sóska, Ma-y 
dár sóska , Három levelü soska,' Alle 
luja-fú. Dea'k: Acetofella, Tnfolium 
acetofum: Oxalis acetofella, Scapo u~ 
niñoro, foliis ternatis, radice f llamo» 
fo-artìculata Hmm. CRANTz. rantz: 
Ofeille petite, Pain de coru. Ola/z: 
Trifoglio. Német: Ganerampfer. 

. Ez alatsony fzabäfu sóskának heil-mas fziv forma 
levelei vagynak: Innét a’ härom leveliì fúvekhëz 
пазу Lóherek nemeihez fzerkeztetik némellyek által; 
Lehetne azért sós härom levelìì fúnek vagy sósheré 
nek~is nevezni, ez fokkal foiîabb izü mint a’ пану › 
foska , és ig-y azon okra nézve hathatoilàbb erej'ú, 
mint mellyek a’ nagy sóska alatt шее-112111811. 

BELSÖ HASZNA: взаимный/аи мы, ki 
víltképen ez fú tiiìtitja ’s gyógyi'tja. 

363 
SZÖSZÖS-FÜ. Vad-tsombornak 

is lehetne nevezni az én itéletem fze~ 
rént. Dea'k: Clinopodium ori ani facie 
C. B A U H 1N I. Frantz: abreque. 
Német: ñßirbelboft. 

Ezen fú a’ fekete Gyopárhoz , az az Szurok 
fühöz hafonlit; Némellyek a’ tsomborhoz haíbnlitják, 
de az levelei vañagabbak és iì'ófzöilëk: Vagyon 
ollyan-is,mellynek levelei а’ Bafalyikom leveleihez ha. 
fonlittanak: Virági a' fzára körül úgy állanak, mint 
a&quot; Pefzertzefú yirígi. `Terem tserékben ¿s hegyeg 
nelyekben. 

BEL 



'_ i). L. zu() U] гите: 85 l/ ZTI/lgOJ' 

BELSÖ HASZNA я) замши igyák ez ru 
iïótt vizét. 2) Hideglelösök ez fúvet borban fó 
zefsék és azt a’ bort igyák êhomra. 

364. 
зпшбм (vizi) Vizi fulyom, _ 

. Vizi gefztenye, Vizi dió, Szamár-tö 
vis. Dea'k: Tribulus aquaticus. Frantz; 
Clialiagne d’ eau ou de Riviere. Ne'-- 
тег: älìníîernnñ, бестий, êpíßnuß , бы: 
фетий. f ' 
‘ Ez esméretes vizi°i`ú; Levelei a’ ’rizben „так, 

mellyek gömbölyegek mint a’ kapotnyak levelei, vagy 
mint a’ vizitök levelei , de kiíiëbbek. ‘ 

KÖZ HASZNA: Meg-fóve itt Debretzemben 
árulják öfzfzel , de ennek a’ béli nehéz eméfztetiì, 
és gyenge gyomrúakban kolikít okoz , mellyet a’ Ré 
giek-ìs meg-jedzettek. Némelly Nemzetek _ ennek Vle. 

` veleivel lovßikat hizlalják ;' A’ gyümölts bélibbl pe 
nig kenyeret s'útnek. 

_ _ 365- _ 
_ SULYOM (földi) Földi fulyom , 

.Koldus tetiì. Réti Vagy Mezei Lapu 
nak pedig helytelen nevezik. _Dea'k: 
Tribulus terreltrìs, folìis fex jugatis 
fubaequalibus, feminibus quadricorni 
bus H. CRAN'rz. Frantz: Tribule, 
Saligots. Ola/'zr Tribulo terrelire. Ne@ 
man (Шваб, ßurßelborn. 

_Föld faint a’ fzáraz fóvenyeà utakon el-fnt; Le. 
Vele! koze'l ollyak mint a’ Borsójé. Gyümöltseikéïis 
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kéil'ek. Tex-em Nagy Györ Vzîroílâ andul'szín, a’ 
mint а' Komìromi úton a' Forraís kútra -mégyen 
nz út. l 

KÜLSÖ HASZNA: l) Мандат} és fìáj'nak 
egyéb dagadáfa ’s rothadál'a ellen hafznos ez Ш тёг. 
zel és borra! fòzvén ezt ‚ ше11уе1 а’ fzáját lgyakran 
mosni kell. 2) Szemnelr gymgesëge ez zö1d~fú ki. 
nyomott levŕvel el-múlik. 

366. ‘ 

SZULOK, Ketske fzakály-ñî. 
Dea'k': Caprifolium, Periclìmenum , Ma 
trylìlva; Lilium inter fpinas. Frantz: 
Chevrefeville. (Ли/2: Caprifolio, Шё 
тет äßalblillen, шаман, шиты. 
д?&quot; Ennek a’~ fzzíra mages, vaílag 's erös mint eg fa:ága; Levelei kettefíëk, hofzfzak ollyan fzagńalïx 
таза mint a’ biìdös féreg; Virígai hofzfzafak fehé 
rek, Terem erdökben [лишние és Cm'rz Un&gt; a'v 
Loniceráklneve alatt emlittik ez Гаусс. ‹ - ' 

BELSÖ HASZNA: 1) Ритма: nyavalyá- ‚ 
ban lévö,Y {'zärait fözeilê~meg és igya a’ мес; 2) 
Kò'zvényeßknelr a’ leveleket fözzék~meg. - 

KÜLSÖ HASZNA: l) шут belsö дадим 
sát ¿s {ebeit ez leveleknek vizével igen &gt;jó gyakran 
mosnì ’s öblögetnì. 2) Fönelr febeit e’ -zÍóld fúnek 
leveleinek -levével kötni kell, és meg-gyógyúlnak. 
3) Szeplöket a’ börön e1-vel`zt aen lév. ' 

367. _ ‚ 
SZUROS LEVELÜ FEL 

`FOLYÓ. Dea'k: vHedera afperag' Smi- ' 
lax 

  
 

l 

’l 

j,&quot; 
:y 



27o Uj Юте: ¿si Virágos 
laX afpera folììs dentato aculeatis, cor 
datis novem nerviis Hmm. CnAN'rz.v 
Frantz: Lìl'et pinquant, (Ли/2: Edera 
fpinofa. Német: вафель: щам. 

Ez-is ollyan erös fzárú mint az elsìî;v Leveleî 
nagyok , valìagok , tüskéílèk, fejér teppegetéfekkel 
tellyelî'ek: Virági rofa штык. Termeí'ztik kertek- ' 
ben. r 

HASZNAI azonok, mellyek a'fzulok alatt meg 
irattak. 

368. 

SPARGA, Nyúlárnyéka, Kaláris 
ñì (a_’ piros gyììmöltseîröl) Sz. György 
lova far-ka. Deák: Afparogus. Видит: 
Afperge. Ola/2: Spiragi. Петей: 
Gpurgen. 

BELSÖ HASZNA: Vizelletet indittó еще 
vagyon'a’ Spárgának , és az gyökerének, azért fóvény 
miatt fzenvedöknek hafznos véle élnì. A’ mezei 
Spárga hathatoñäbb а' kertinél. 

Nóta: Еву Diëtiona'riumban mint egykor lá 
tám ‚ ez Ш lllen-Iova-farkának neveztetik ‚ melly 
nevezetet robálok, azërt mivel ими Kerefztén ek 
hez nem i ' az Iltennek Szent Nevét Шуе; hij ban 
Valósaígokra ruhzîzni. _ 

TALMosÓ-FÜ, Kánna шт 
fú, Mosó-fü, Simittó-fú, Ló-fark-fú , 
Béka rokka. Вей/з: Equìfetum, Ca_uda . 

eqm 
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equina, Hippuris: Equifetum arvenfe` 
Scapo fruâiŕicante nudo {теша frondofo 
H. Cnam'rz. Frantz: Prele, Glueüé 
de cheval, Chevaline. Ola/'2: Canda 
di Cavallo. Путем Steinman), Rasen# 
шиш, Stbañ'tben. 

Ezen füvel Dunán ш nz edénvek mol'atatmi 
l'zoktak. Terem motsáros helyeken, és tzáraz mezökben: 
Nints levele tsak vékony bòfzfzú lzáratskai: Az also 
ízáron a' felsö арх-6 hofzfzú fzáratskák úgy állanak, 
-mint a' meg-ijedett matskának a’ Гайка; Némell ik 
ollyan mint a’ Rokœfarka. Négyféle a’ mezök en 
тащишь: fok nemei lávén mindazonáltal azon egy 
hafznúak. A’ Ló-fark-ñi lbkkal vékonyabb fzdrats 
kákból álló, mint a' nevezett Tál-mosófú. .Teremni 
láttam böven Nagy Fehér Vármegyében a’ Dégi рай. 
täban , és a’ Szilaû földön. 

BELSÖ HASZNA: 1) Vb' vizellëß meg-fzüntet 
ez Га. a) Rekedett rízelletet. pedig nem inditt. 3) 
Ember тащим” lévö sült kiv'íltképen ki- tifzritja; 
Bé-lehet a’ meg-fzeíradtt-fú porát venni cgi fél drak máìg ‚ vagy a’ zöld fú kì-nyomott levé: ét птиц 
kalananként bé~vetethetik. 

KÜLSÖ HASZNA: off - »enzyme megane. 
hatni ez fúnek a' homlokra való fel~ köttetesé ~«íltal, 
vagy ,orra-lyukaiban bé-dugveín ezt. ‘- \ 

' 370e . 

. ÍTARKONY (l'zelìd) Szelìd tár 

.kony ,_ Imely gyöker. Вей/г: Pyre 
xthrum umbelliferum Выпиши. Frantz: 
Pyrethre. Olafz: Pyrethro. Német; 
шпагат, брегфатщ. . .. 

‚ ' I ‚д y S El 
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vofoltatás hafonlóképen javaltatik. 

Ez esméretes fü, a’ kertekben termefztìk , és 
juh hns leve'be meg-fózik: De a' Patikabéli külsö 
Orfza'gokban terem ‚ mellvnek levelei ollyak mint a' 
Vrädirs-korojé: Virági pedig akkorák ’s ollyak, mint 
a’ Chryfanthemmné. De a’ kertinek virágai ollyan 
fol-mín анаши, mint a’ Varadits-koroje'. Az elsö 
hathatoíl'abb erejü és а' Botanikufoktól az Anthemifek 
nemeihez fzámlálratik. 

KULSÖ HASZNA: 1) Sze'l-üte's miatt nyelvét 
ki nem forgathatja, az ezt a’ Ш gvökerét rágits 
kélja , de le-ne n elje a’ nyälat, hanem ki-köpje, 
vagy ez gyökérröl ótt vizzel a’ fzájät moi'srík вуа 
kran. a) Fog-fájojòknalr az illyen módou való or 

37: 

TARKONY (vad) Vad~tárkon , 
Ptriifzfzentö -fü, Nátha-ñi, Tetü- li. 
Dea'k: Ptarmica, .Iltuitaria : Achillea ptar 
mica oŕlicinarum foliis lanceolatis argu 
сё ferratis Нвык. CnAN'rz. Frantz: 
Pyrethre fauvage, Cirophlet, Herbe 
a’ eternuer. Olafz: Ptarmica, Stamu 
fella. Nemen @trant ‚ Sileßtraut, гоп: 
ber штат. _ _ 

A’ mezökben és köves helyeken штат: ez fu, 
melly egy két arafznì magos; Szárai gömbölyiiek ;4 
A’ levelek hol'zfzatskák, keskenyek, ravatoílak: A’ 
virágai a’ Varadits-fú virägaihoz hafonlittanak, {за}: 
hogy fejér fzinüek. Az egéfz fü erös tsipös izü. 
Vagyon nagyobb ízabású Vad-tárkony-is kinek virá 
gi közel ollyak, mint a’ fzék-fli virági;líeveleiollyak 
felly'ul mint az nyak-fii (штат) levelei. Ez egé» 
fzen a’ földre шик, de az elsö ferm Ш. 
. e Y . BEL  Щ 

ц ‘rur 

l 
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BELSÖ HASZNA: Vér. „шиш meg-állirf gz 

fü, mind gyökerestöl рот! törvén, щепу“ 7522е] 
meg-kel] inni. 

KULsö HASZNA: l) ůas vagy em ¿un 
öfzve gyült ve'rt a’ bör alatt ‚ el-Iehet oleatni ez Ш 
leveleinek fel~köttetése által. e) Fog fájását ищет! 
annak, ki ez fú gyökere't gyakran тёща. 

372° _ 

ТЕ1Н020-РП: - 'rejet nevelö. 
fú , Kerefzt-fli. Dea'k.' Polygala, Am. 
barualis: Polygala incarnata `iloribus 
crìllatis fpìcatìs, caule herbaceo ramo 
Го ereéìo , foliìs -alternis fubulatis H. ' 
CRANTz. Német: таты, тащит: 
leía. ' . l 

Ez шишке: Dunán tńl a’ Bakonyi erdöben bö 
ven láttam teremve í'záraz fóvenyes helyeken: Az 
tetejében „так nékie kékellö apró ajakos virágiai. 
A’ Juhok e’ fúvet l'zorgalmatoll'an fel-kereiìk. 

BELSÖ HASZNA : ') Sürt ври a' belelrbò'l 
пшик: ez ñì , ha fél maréknit egy mefzfzel borban 
föznek , és azt a’ bort meg-ìtatják. 2) Nyilullásròl, 
és тегам/к òj'zve dagadáíà ellen (peripneumonia) 
ez fúvetske nagyon ditsértetik; шеи: а’ Seneca gyö 
kérnek , mell et lndiából hoznak ez-is neme lévén; 
a’ Bölts Páriixai Orvofok ki-találták , hogy азов hat 
hatos erejü. 

KÜLSÖ HASZNA: Minden keménv dagadäfok 
ra 'ófzve zuzva lehet e’ Шуе: kötni, e's azokat el» 
oleatja. 

N òta: A’ таи-11:11: meg-even ez fu'vet, böv te.. 
jet так , méltó vólna azért hogy mindeniltt Iza. 
Pońtatméko д . L 

S 2 ста, 



274. Uj Fuut: és Virágor 
\ Ё: 137З°Г _ 

TEKERT-GYOKERU-FU, Ki 
gyó-gyökerü-fù. Вей/г: Bistorta major, 
Colubrina: Polygonum blstorta fpica 
unica. canje fimpliclñimo monoílachyo, 
foliis ovatis in etialum decurrentibus 
H. CnAN'rz. тата: Bistorte. Ola/'2: 
Bistorra. Német: Stattcrwurô, явить 
шщ. ' 

&quot; Hoíìfzú termet'ú ez, kinek i'zára gömbölyeges` 
‘s iìreges: А' felsöbb leveleil aprók, az alsók ollyak 
mint az’ liti-fü levelei, hofzfzabbak, íìéleil'ebbek, de 
mindnyájan veres pettegetéfekkel meg-jegyezrettek. 

. A’ tetejében ”Катя forma'ban igen apró teilv fzinü vi 
rägotskák látattnak. A’ magvai sóska magvaìhoz 
haibnlitranak: Gyökere kivúl barna fzinú belöl veres, 
öíìve 4huzó erejü. Terem hegeken ’s mezökben. ~ _ 

.. BELSÖ HASZNA: l) Убил-бравая lév'ó ez 
gyökér рой: egye. 2) Vérhasban lév'ónek ezen 
por haíänál. 

KÜLSÖ HASZNA: l) [пед-[щи ez fü gyö 
Rere рок-4781 vagy vizével meg-mofarattvän , meg 
erësödnek. 2) Esŕs vagy ат miatt meg-sénett ta 
iokat párollyäk `olly borral , mellybe ezt a’ gyökeret 
megfázték. 3) Sebas рада: gyakran öblögeilëk e’. 
gyökén vizésfel, ' 

374- - 

-TELI-ZOLD, Remsénrú.- ред/е: 
Erica vulgaris myricae folio hìrfuto. 
BAU HLN.: St CRAN т z 1 1. Frantz: 
Qileiro.&quot; &quot;ММ: SQCÓÉ, фетиш. tlf“ŕ ‚ 
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выяви fzélein fzáraz fóldben тет; közel olly'ak 

a' kövér levelei 's tlg állanak mint n’ Tamarifcus'A 
levelei, de annäl fok al а probbak; Szárai véko 
nyak , kemények; Virágai a Itetejében арх-61: és fehé 
rek hol teit-fzinüek, ’sJe fúggök.. . . 

-BELsö HAszNA: 1) гам [017015012 и An. 
fzon nak meg-fzünteti ez fù, ha veres borban a' vis 
Ár-.ígait-tözik és úgy ifzfzák. 2) Fo'pe'ny és Holyag. 
ban lévö kö ellen MATTHIoLUs ennek vizét 's levé; 
tigen ditséri. _ 

KÜLSÖ HASZNA : каюту“ embereket 
-hafználatos e’- fúböl kéfzült fórdöben ferefzteni. 

Nóta: А' méhek igen kedvellik a’ Reptsén fd 
vet, és&gt; jó~féle mézet kéfzittenek belöle ‚ mellyröl 
emlékezik Pumas-is. De Dlosconlnes és снуе 
bek az eñ'éle méz felöl спешит irtanak. ~ ‚ 

375 

ТЕТЕМ- ToLDó-FÜ. Denk: 
Chamœcìftus: Chamœciflus minor an 
uílo folio llore luteoCLUsn. Nérnet:4 
ifîenròälein , Sonnengûnöel.' ‚ 

Ez arafzni magasra nö ez; Leveletskei aprók 
„виден, keskenvek , eg П‘еп egymcís ellenébe Шок, 
ollyak közel mint a’ h mus fúé. A’ tzérnához 
hafonló vékonyságú ágotská tetejében apró sárga vi 
rägok állanak. Terem а‘ Debretzeni tserében. 

` BELSÖ HASZNA: l) штамм мыт enz. 
ze e’ fúvet veres borban és ìgya, 2) Vért-/fò'pönalr 
hafznál a’ fú рога. ‚ &gt; 

KÜLSÖ HASZNA: l) Uj febr/let куб ftt 
ez fil , midön azon zöld korában meg-zuzzäk ’s gy 
fel~kötik; ezen végre borban-is lehet ezt fözni ’s a’ 

. lS 3 l lebet 
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febet véle bé-kötni. 2) Sza'jnak belsö febeit igen 
jó mosni ez Ш vizével. 

376. 
TISZTESFÜ Parlagi-ñi, Parla 

'-virág. ‚ Deák: Sideritis major hirfuta, 
eraclea, F errarea: Sideritis hìrl'uta 

foliis lanceolatis obtulis dentatis, Villo 
fls, braöteis dentato fpìnolis pilolis, 
caule lhil'to, . fpicis- interruptis elonga 
tis H. Cnam-z. Frantz: Crapaudìne, 
Sideritis. Ola/z.' Siderite. Német: 
штанг, ßeruftraut, üclbanborn. 

Ez esméretes Ей: Terem шпината; köriìl 's 
egyéb i'zäraz homokos helyeken: Szárai magoiläk 
négy fzegeletüek, ízöröfl'ek; Levelei vilsígos zöldek 
hol'zfzúkáfok, kemén ek, kedves illatúak, hegyes 
sek fénylök és vi gos zöldek: Vira'gi fehérellök , 
néha rgálok, az levelek töveiben allok. A’ kis 
Sebb abású Tilztes-fú Ugarokon rerem', Levelei kes 
kenyek de nem fénylök, virági sárgálok ez az úgy 
mondatott Parlagi-fú. Harmadikról lMa'r'rulonns em- ‘ 
lékezik, mellyet tsak Auliriában talált, ennek levelei 
‚дыми; de etfélét én itt Debretzen körül-is Шкет. 
Némellyek egy Vizi-pefzertze forma fúvet-is (melly 
röl a’ Pelzertzék alatt oda fellyebb emlékeztem) melly 
а’ RAJUs Lycopull'a, a' Tifztes-fú n_emeihez fzer 
kefztetik. _ 

KÜLSÖ HASZNA: r) Мену kis gyermeklk 
el-fzzíradnak, azokat ezen fúböl каш: fórdöben ja 
vallom hogy fóröl'zfzék. 2) Kik a’ Fövény miatt 
Izenveçlnek, vagy Inai, kiknek lìíjdalmafok, azok-is 
ezen fordövel éljenek. 

xöz 
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4.“ 

KÖZ HASZNA: Melly Rutza vagy Кё 
tze Бака: a’ Görts öl'zve huz , el - annyìra 
hogy nyakok fére tekeredik, és läbaikkal meg-sántúl 
nak, azok шее-ёршик, Ьа е2 fü vìzében för'ófztett 
nek. ‚ 

377° 

TORMA (közönséges) Közönsé 
ges torina. Dea'k: Armorcia , Rapha 
nus rullicanus: Cochlearìa foliis radica 
lìbus lanceolatis crenatìs, caulinìs 1пс1— 
_fls H. Скмчтъ. Frantz: Raifort fau 
Vage. Olafz: Ramoracia. Német: эта: 
тиф, Run. 

A’ Torma mindenek elött esméretes , tet-em ma. 
gában-is nagy Tó vizek mellett a’ „так fzélein: 
De az az Torma leg-jobb, mellyet hegyeken l'zöl'ók 
ben termefztenek ‚ mert édes izü és fokkal eröllèbb 
mint а’ h-Ãzi kertekben termö, melly bild'ós fzagú és 
rol'z izü , ’s nehezen refzeltetthetö. Ezt az TOURNE 
тент-15 а’ Канты nemeihez tette ynevezvén igy: Co 
ehlearia folio cubitali. 

BELSÖ HASZNA: l) самшит emberböl In’ 
üz ez Torma gyökerének leve, ha éhomra ezt ifzfza. 
в) Vizi-betegségben lévö ezt a’ levet igya , és meg. 
gyógyúl. 3) Gyenge gyomra't er'ósítti annak, a’ ki 
ételben efzi а’ refzelt tormát. ' 4) Kòfzvényejèlm'ek- ` 
is hafznos a’ torma étele. 5) Ванадий]! а' l mon 
dett Tormänak levének itala el-härit't. . 

KÜLSÖ HASZNA: Таза el-ejleket (ha пазу 
hévségben vagy forró betegségben nem eñenek) hal'z 
nálatos ez tol-ma Ieveleiböl ’s gyökeréböl kéfziìlt 
fórdöben föröfzteni. 2) El-ájultalrat éllezthetni a’ 
мы vakart tonnának orrok alzi való сет: által. 

S 4 378 
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_ ̀ ` ' 378-' 

ï Т О R M A (Vizi) Vizi torina. 
Вей/с: Naliurtium `aquaticum' feu bye» 
male, Cardamine :„$1ГутЬг1пш , пайщ 
tium `aquaticum, iiliquis declinatis, foliis 
pinnatis, foliolis fubcordatis H. ÍCnAN'rz. 
Frantz: Creífon aqua-tique. f Ola/à: 
Naüurcîo. j Ne'mrt: îßaiïtrfrefk ‚1 {ìrlbf 
{бабе ‚ Шиш; ober тети тет. 

A’ vizi ,tormzi leveleì toll form-.ín állanak; Vini 
gìigen aprók, feh'írek; Magvatskai kis hüvelyegbe 
sárgák. Az egéfz Ш егбзтзйрбз izü mint a&quot; forma: 
Ehez hal'onló ñìvetskét a’ .kertekben-is termefztenek, 
de leveleì hofzf'zak , mélyeń ‹ bé-mettzetettek: Ezt 
nevezik a’ Botanikufok igy; Lepidium fativum flori 
bus tetradynamis, foliis oblongis multiñdis. Mind 

. ‘kettö egy erejü, tsak hogy a’ kei-tit faläta gyamínt 
,efzik , a’ vizir pedig orvoslzífokra fzed'ik. 

BELSÖ HASZNA: 1) тат]: romláfa miatt 
el-fzáradó ember , meg-épül, ha ez Шуе: valamell 1 
Вес kivält а’ vizit téjben Fózi ’s úgy ifzfze. я) ö 
‘vet ront стыдит a? zöld-fù ki-préíëlt leve, нам. 
гюпйёп: ivsln azt. 3) шимми ¿s Нити; gyd- . 
gyírt mézes vizben ha шк, és a’ beteggel ezt gyn 

‚ kran itatják. 
KÜLSÖ HASZNA: l) Умчи, kofzt gyógvl'tt 

a’ vìze vagy leve az шнек ‚ ше11уе1 magait дату: 
mosni kelletik. 2) хлещут: е1-етё0ш1с а mag 
vai, «гене! meg-törerettvén, és úgy fel-kötettvén. 

arf» _ д 
ТОВМА `(Török Orfzági) 

rök Orfzági Тонна; Dea'k.' Draba ш!— ' 
на 

„д 
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„-——-——-__._-—л› 
ь— 

garis.v Arabîs: Lepìdium foliis lanceo~y 
latìs amplexicaulibus dentatis Hexa; 
.Cn A N Tz. Frantz: Drave. Ola/z: 
Draba. Német: Südlicher Keeffe. ‘ 

liz-is torinának a' neme, egy réfni тазика-1: 
nö; Levelei holzízak,í`zökék, erös tsipös izüek: teta 
jében fok apr-ó virágok ällanak , kik ollyak 111111: a’ 
Bodza virágai, de apróbbak fehérebbek. Terem me 
zökben és Nagy Györ Väroßà Fundusán a’ Szabadhegyi 
út mellett-is: mellyet HALLEn UR nevez eképen: 
Draba foliis hirlìxtis incanis ad terram ovatis, ad calu-l 
lem -paucillilnis dentatis. Тошшнгокт pedig nevezi V 
igy; Lepidmm humile incamlm arvenfe. Ez fúnék` 
igaz neme eránt eleitöl fogva a’ fúveknek Visgälói 
nehezen egyezhettenek, mert némellyek a' Каши-111 ‚ 
пёшеиу a’ Tormäk nemeihez fzetkeztetik. 

BELSÖ HASZNA: I) Gelefztá/lat ölnek a&quot; 
magvais a' ki aznkat borban törve шев-Шиа. 2) 
Nehezen lehtltöle mézben vagy mézzel egyék a' mag. 
vakat. 3) Fefè fajas Ember а’ fövény шйш а’ тев 

y tört magokat еду drakrna'ig vegye-bé. 
`KÜLSÖ HASZNA z Le'- пе} dagadásúra, 

mézzelr öfzve kavaryán könëk-fe ez magvakat. 
380. 

ТОВМА (indiaî) Indiai -Torma , 
Sárga fel-futé, Spanyol farkantyú Vìrág, 
Király fzinü virág. Deak: Naiturtium 
Indicum, Cardamìndum, Tropeolum fo# 
vliis peltatis orbiculatís, Acriviola: Na 
iturtium Indicumy folio peltato fcan'dens 
J. BAUHINI. Frantz: Creíl'on d’Inde,' 
Capulìne. ' Némets: ‚Зашита .lîltefl'lefy ' 

: 
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Ezen ñìforinájlíra nézve a’C_onVolvulnfokhoz tar 

tozik , de erejére nézve a’ Nalhircinmhoz némellyek 
töl натыканы А’ Házi kertekben az ablakokra 
fel-furarják; Virägai nagyok, ‚так, farkantyuiiäk; 
Levelei gömbölyegek , és torina izüek. 

HASZNAI ez ñìnek azonok , mellyek а’ fellyebb 
nevezett tormák alatt meg-emlittve vagynak, каш: 

~képen a’~magvait vizi-betegségbena' Parafzt emberek 
meg-inni fzokták. , » 

. _. 381° » 

TORMATILLA, Vér-ñi, Vér 
.gyökén Denk: Tormentilla: Potentil 
la fragaria tor1nentilla_‘oflicinarum, fo 
liis quinatis feñilibus, calycè oôtolido, 

' йоге tetrapetalo H. CnANTz. Frantz: 
Tormentille. Olafz: Tormentilla. Né 
тег: ишемии, ältubrwutg, шпарит 
Siotbbellnmrg. ' ‚ 

Ez laz öt levelìì fúhöz hafonló Ш , tsak hogy 
‚утешь, gyengébb, Репа-5116; Levelei pedig nem 
ollyan hol'zfzú fz-árakon állanak: Virage-is approbbak, 
négy Ieveliìek, sárgák ;l Gyökere akkora mint egy 
Dio, verhenyeges fzinii és fzorittó izü. Terem er 

' d'óben és fzáraz homokos fóldben. _ 

vBELSÖ HASZNA : l) итал »vagy egyëb 
пану hasfblya'jt meg-lehet апатия а' gyökerével 
mellyet borban kell Fózni, és melegen inni. 2) F lij-, 
шита: nehéz Инта meg-könnyebbittetik a’ gyökeré 
nek porn та], mellyet egy egy féldrakmáig napjában 
Её: izben meg-kell enni, vagy úti-fú ki-nyomott 
nyers levében bé-lehet venni. g) УМА-брёл ezen 
gyökér рога, és az evvel való êléS тев-Ггйпсесй. 

KÜL 



'Magyar Kert. 281 

 

HAszNA :- u) mJy-á. шт», 1. 
ezt a’ gyökért etzetben Ifózik és aztaz etzetet a’fájoe 
fogon tartják melegen. я) Rend ищи való vér 
folyásdt az Aí'zízonyoknak meg-állitja az ezen губ. 
kérböl és ennek leveleiböl kéfzitett fórdö. 3) F olyó 
jëheket mosni kell az ollyan borra), mellyben a’ tor 
matilla душ: meg~t`ózettetett. 

3820 

TOROK-FU, Torok öröme, 
Суш-111, Tüz-ñì, Szilva-ñi, Szilva 1е 
velü-ñi. вы: Prunella, Confolida mi 
nor: Prunella Vulgaris foliis omnibus 
очаге oblongis petiolatîs H. CRANTz. 
Frantz: Prunelle, Herbe au chaman- 
tiet, Conlìre petite. Olafz: Confolìda 
minore. 'Némeu шаткими, Шиш, 
Gt. üntonifraut, @orbetb ' 

Hegyes és fúves helyeken találtatîk ez; a' tser 
levelü~fúhóz (Chamzdris) valamit háfonlitt, de annál 
íbkkal alatsonyabb úgy-mint egy arafzni; Levelei 
hofzfzatskzík,' fzöröíïëk, verefellökx kelerü izüek: Az 
'ajakas virágok a’ fú tetejében kaläl'z formaban álle 
nak , kékek de leg ìnkíbb kék ésveres i'zinnelegy@ 
litettek , halÈnlók a’ Lev-endula virá'gihoz»,A vagy pedig 
a’ feb-fü virágihoz. Magyar Orfzágban nagyobb 
{зашей-13 terem, mellyet a’ Botanikufok neveznek: 
Prunella grandiñora, coerulea magno fiore: Fehér vi 
ra'gu-is találtatik. Böven сети а’ Torok-ůì itt Ma 
gyar Ori'zägban, úgymint a' Nyirben, és a' Bodoházi 
és Pirtlì fóldön. 

BELSÖ HASZNAz. 1) Вена jèbeket gyógyl'rr 
ez Шнек nyers levének 1_tala. 2) Swrbutujt vagy 
vérnek sós vóltat-is tifztltja. 

KÜL 



282 U1' Füves és Vìra'gos 
KÜLSÖ HASZNA: Toro/l' dagadásban, e.’ 

zöld fúnek'ki-nyomotr levével a’ torkot -mosni keu', 
vagy pedìg a’ rsupav levelek-is Шуе ~ znzatattva fel-I 
k'ótettvén hafználatoíï'ak. » - 

‚ KÖZ HASZNA: Gyenge korában ez fúvet nagy 
haí'zfzonnal a’ faláták közt-is тек-фей az einher, 
vagy magát-is тез—битва. &quot; 

. 383° ` Í 

ТОК (vizi) Vizi-tök. Nym ha. 
Dea'k: Nymphœa, Nenupha: Nymp аз 
alba, foliis cordatis integerrimis', caly. 
ce quadriñdo. H. CRANTZV Frantz: 
Lyb d’ etang, Blanc d’ eau. Ola/'2: 
Nimfea. Német.- гашише. 

А2 álló tókban elég&gt; tex-em, a’ fzép fejér virági 
a’ viz felett állanak; Gyökere hofzfzú, fehér, 
vaiìag, mintegy ember katja. A’ gyiìmöltse ollyan 
mint a’ mákfej'e, és mák neme-is a’ vizi--tök,` a’ hon. 
nét el-hifzem' tsenclesi'ttö ereje-is vagyon. 

BELSÖ HASZNA: 1) Fofró betegslgben lé. 
vöket, a’ vizì~tök vìrägaiból kéfzült vizzel jó itattni, 
mivel a’ vérnek hevüléfe ez által fzünìk , az álmat 
lanság pedig nyugodalomra vältozik. n) Рем 
folyásban lévö fzemélyek fzárafzak-meg ez ñì gyöke 
тёк, és napjäban legynéhányfzor egy kés hegyre fé 
röt belöle meg-egyenek. 

KÜLSÖ HASZNA: I) Tejlnek fìeplò'ít el 
vejìthetni a’ magvait vagy gyökerét vizben meg 
fózvìén, és azzal moi'ogatvzín a’ tagokat. a) Hajat 
nevel a’ vizi-tök gyökere, ha lughau áztatják és az 
га“ a’ fót шиши. i 

S . 

n „ _ ï. 

Y' ‘- 3 84. 
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384 

TOK (fóldi) Földi-tök. Denk: 
317011111, Vitis alba: Bryonìa' alba fo 
liis palmatis utrinque callol'o fcabris 
H. “Садытъ Frantz: Colovrée blan 
che ,' Vigne'lölanche ‚ Brionie. Ola/’2, 
Vìte bianca. Német: 611111115, Babu# 
tenen, Sunbôfůrbt.&quot; - 
‚ ,Terem а&quot; sövények mellett; ollyak a’ levelei 
mint a’ fzölö leveleì , de büdöß'ek mint az eb-ízëlö 
leveleì: Virági aprók särgů. Gyökere vallas hofz. 
fzú; Gyümöltse egy borfoni nagysjágú, 

` I 

BELSÖ'HASZNA: I) Vizi-betegségben lévö 
ki-épül, ha a’ fóldi tök gyökere porát fel drakmáig 
meg-efzi, vagy egy drakmát vagy kettöt borban för. 
ve meg-il'zik: А‘ nyers gyökér ki-nyomott Ievét 
azon végre egy kalánra valóig kettés mézzel egyiìtt 
шее-111211121. 2)&quot;'Lêp-dagadája e1»oleik, midön valaki 
a’ gyökérre forró vizet önt, és ezt egy két ней: 
ifzfza. ~ . 

KÜLSÖ HASZNA: 1) La'bal'nak dagada'sát 
el-lehet oleattni , meg-rel'zelvén а’ nyers .gyökereß 
és аи: azokra fel-köttvën. а) Oldal штат 1ётб:е 
is hafznoílän k'ótözik ez yökérrel és leveleiyel. ) Farfabáfokat gyóg'yíttam lehet ez. wökérrel', Ё 
-nyers korában kéllël vakarjäk és fel-körik. v4) Üte': 
Фазу Ests miatt meg-sérica tagokat ezen módon a’ 
‘gyökérrel hogy kötözzék javallom. ' 

. , s. ` . ‚ 

1 тёти—110115, Palgrna, кета— hors. Вей/15 Capficnm ‚’ iper hìfpanie 
cum, Silîqllaiìtum: Capíicum annum 

. i »_ « . _ cav wl* 



284 Uj Fave: ¿s Virage: 
caule herbaceo , pedunculis folitariis 
H. CRAN'rz. Frantz: Poivre d’ Inde, 
Poivre de Guinée. Nemen' брата)“ 
‘Dfrffa 

Ezt kettekben termeí'ztik, és a’ piros hoi'zí'zú 
gyümöltseit a’ parafzt emberek рот! törik , és ele 
deleiket avval borfozzák. - 

HASZNARA nézve egyebet nem irhatok felöle, 
hanem hogy igen erös efzköz ez, `és ember vérér 
igen meg-hevitti. Egyébként ha etzerbe vetik a’ pa 
yrikár, а2 töle eröllëbb és канешь léfzen. 

' 386. 
TOLTSERES VIRAG. Dea'k: 

Mirabilis peruviana: Solanunr mexica 
num llore magno. Német: ‘Derutlaniffbç 
amel, затаить: щек. = . ‘ 

‚- ‘ Nota: Ez a’ Planta-is mint a’ Török-bors In 
diäból fzzírmazott ez mi fóldeinkre: És úgy itélem 
nem eb-fzölö hanem maleag neme leher ez, inert 
formája fzaga ezt jelenteni láttatik. Az Indufok Há 
chálnak nevezik: Mirabilisnek-is lehet nevezni, mert 
a’ Jalappát mirabilis nemeihez a’ Nag LiNNJEUs 
lzerkeztette, és ez Convolvulus vagy fzu ak formza'ra 
nö fel; а' Töltséres virág fiive penìg egyeneiîën fel.. 
all, valamint a’ maleag. A’ fok magva egy bab 

_vagy pafzul nagyságú de gömbölyeges fekete, körös. 
körül, görtsös, bel'ól fejér porral tellyes: Virági hol'z 
fzak mint еду töltsér és kül'ómbféle lzinüek , de olly 
fzagúak mint a’ maleag virágai. Meltó vólna ennek 
gyökerével ‚ és a’ magvaiban lévö fehér portal pro 
bákat termi, melly таит gyenge hé-vehetö haiàt in 
dittó i:l ienne: Ignz игуан, hogy egy TudosPatavái 
ból Loslvs Kärolynak azt irta egykor ,- hogy ez 
„ещё: kér штанг bé»vétettvén, az Ember hafat 

&quot;bilan заев-диакона. ’ 387. 
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TUBA ROSA Dealer Hyacin 
thus: Hyacinthus Orientahs, .corollìs 
ìnfundibuliformibus, fenufexñdls bali ventricolìs Hem.. CRANTz. Fzrantz: 
Iacinthe , Fleur de Rome. Ola/z: C1 
pole canine. Идти: 520011911 

Ez a' Házi kertekben termefztetìk: Szép fehér 
igen jó illatú hol'zl'zú viragai vagynak. 

BELsö HASZNA. stfgmgf’ e’. pehé; mené. 
ellen a’ meg-zuzott magokat meg-enm )avaljáln A’ 
gv'ókere felöl pedig némellyek fok halzontalanságokat 
так. 

388. ` 

TULIPAN T. Леше: Ти11ра. 
.. Frantz.' Tulipe. » Német: îullpm. 

N óta: Némellyek mint a’ repát úgy efzik 's 
kéfzittetik-a’ gyökerét, és tápláló ’s magot nevelö' 
erejünek tartják. De külsöképenás jó oleató efzköz. 

N 

'aw 
TURBOLYA. Olafz Ганга; 

Dea'k: Cerœfolium ' Chaerophyllum fcan-~ 
dix: Cerefolium emìnibus nitidis ova 
to-fubulatis, umbellis feílìlibus 1atera1i-` 
bus H. CRANTz. Frantz: Cerfevil.' 
Olafza Cerefoglio. Németz' заветам. 

Hal'onló közel a' Petrefelyemhez, de világolïabb 
zöld lzinüek a' levelei, és igen jó fzagúak,` падре; Ol&quot; 



886 y Ujk Enne: és I/'íra'gor 
dörsöltettnek: A’ gyökere'tejedzik: Terem erdökben, 
vizcs árkokban, kertekben-is ‘néha önként fel»nö, némel 
lyek ezt а’ DIosconInEs Gìngidiumának tartjäk: LIN 
Nßius Un a’ fcandix nemeihez tette. 

BELSÖ HASZNA: 1) штативы” lévö 
nek, adgyák ez nyers fünek ki-nyomott levét inni, 
és тег-611111, de napjában négy izbenmégy, négy `kn 
lám'a valót meg-igyék. 2) A' шляпе/г готы/2: miatt 
el-í'záradonak, ezen levet igen haíznos inni adni; 151 
tam itt Debretzemben olly tanúló 13. efztendös Шаг, 
a’ ki fel-efztendeig ägyban fekütt, fzüntelen éjjel nap 
pal köhögött, igen fok genyetrséger köpötr, ’s nagy 
hévségben éjjel nappal vólt, kinek femmi nem анаг 
vain haiználni, ezen fri levének általam javalott ital: 
dltal, három hêtre egéleen ki-épülr. 3) Szülás таи 
következò' шииты/1 (mellyek а’ méhben lévö fu 
gorodott vértöl okoztattnak) meg-tsillapitattnak ez fú 
nek fótt vizének meg-itala által , ezt ETTMüLLER 
Doktor és Hmm. CnAN'rz Ur-is commendálja, 's azt 
mondja ez ntólsó,v hogy minden fzülö Afzfzonyolmak 
a’ turbolya fúböl kélzült leves igen hafználatos, min 
den egyéb orvofságok felett, вы: minémü egyéb 
változál'ok öket érdekeljék. 

KÜLSÖ HASZNA: 1) Mery Ещё]: а: зап-и 
téj miatt kemények ’s dagadtak„ azokra haiìnoiî'an 
köttetik ez zöld~flì, mert a’ meg-gyült' sürii rejet el 
oleatja. a) [билете/с meg-rekedésëben а’ ikemé. 
rem сей alá kell ez fúvet kötni. 3) Bär alatt стаю 
fugorodott vért (melly ütés vagy esés által lett) &quot; е1 низа а’ zöld :urbana-fu , ha meg-zum fel-kestik.\„„fI 

390. 

TYUKHUR , Ludhur, Pipehur, 
Madarhur, Tyukbegy, Tyukharapta-fü, 
Ámyék fzeretö-fú, Egérfúl. yDen'le: 
‘АШпе, Morfus дайте: Allìne :inimi-y . _ l ` 9 



f'olia, foliis fubulatìs, caule ‘panìculato, 
pedunculis ñmplicibus; capfulis ereôtis, 
petalis cal ce breviorìbus. H. CRANTz. 
Frantz: orgeline, Mouron, Efparcet 
te, Olafz: Paverina, Gallinella-, Gal 
lina. Német: 011111011, 910111118, Юн: 
gelfraut, Ernten. 

Ez 111 épen akkorára nö mint a’ T uk тенью; 
Levelei~is akkorák, de vékon abbak s llegyeil'ek; 
Virági aprók fehérek , nvoltz eskeny leveletskékböl 
állók. Terem :ímyékos falak mellett ,és erdökben .’s\ 
fzölökben: WUNMANN Phytantozájaíban Tom. Il 
Nro. 77: 79. emlékezik egy Gabonák közt termö Al 
ñnér'ól , mellyet fpergula neve alatt recenfeál illyetén 
képen: Alline lpergnla- diêta longiori folio: îßrill'er 
S'nvlterld): Ezt a’ fúvet méltó vólna l'za rittani, 
mert a’ Tehenek fok jó rejet adnak,havéle lhetnek. 

BELSÖ HASZNA z 1) Ráglístót gyötrettetßtt 
ykis gyermekeknek, téjben meg-fózvén ez fúvet, azont te 
jer adjäk bé-nékie. a) .e1/'za korságban lévöknek ezen 
fú leve hafznoilän adatik-bé. . 3) Htwtgben lévö 
„ищешь jó ez fú vizét 111111 adni. 

- KÜLSÖ HASZNA: 1) Arany e’r rend Irivül va 
ló folyn'sa't 's ez miatt való «мышка: ‚ ez 111 pora 
meg-fzünteti, ha a’ végbélre hintik. 2) Titzes )ebe 
lret jó ez fn vizével mosni. 

KÖZ HASZNA: A-’- Ludak igen fzeretik ez fú 
vet enni , kivált a’ Libák ‚ vagy mint Dunán túl ne&lt; 
vez'ik a’ Sibák тез—111201111 töle , ez okból-is Erdély 
Orfzágbzm Pipehurnak neveztetik, melt ottan a' Li 
bákat Pipéknek nevezik. ` - 

Т . 3910 

 .— ;F1-yrw  I 'д’ьаш( .
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` 391° 

_TYUK-SZEM, Tyukbegy , -Ka 
kuk terjék. Dea'k: lAnagallis: Anagallis 
arvenfis foliis indiviûs, caule 'procum 
bente. H. CRANTz. Frantz: Mou 
ron masle , ‘Morgeline Gla/z: Anagal~ 
lida. Német: @inudibelb (Этими, @itz 
стаей, îllìutbfraut, ßernunftfraut. 

Ez hires jó fürerske,.leveleire nézve a’ Tyuk- ' 
hm; fúhöz valamit hafonlit, tsak hogy levelei абш 
bölyebbek , vallagotskák és fetét zöldek: Vii-:ígai 
aprók rófa formäjúak , pirofiäk , némellyek fzép kék 
i'zinilek (melly Anagallis fiore phoeniceo nevezterik) 
az apró fzegeletes magvatskik gömbölyii нашедш kében bé-rekeíztve vagynak. Helyeilën ’le-rajzoltält ` 
ezt az _ö könyveikben Pasemos , MATTnloLus ée 
Винты ‚ а’ többi _ mind hibás , inert Weinmann , 
azt irja, hogy négy fegmentumi vagynak a' „павиан, 

- holott öt az: MORRISON pedig és Мок \ azr irjäk :` 
hogy levelei fzárakon állanak (folie ребе ata) holott 
ellenkezöképen vagvon a’ 'dolog. Terem rétekben, 
Szántó földekben, rarlokban ‚ egy fzóval egéifz `Eu 
ropzíban mindeniitt raláltatik , tsak LA'PPoNiA Tarm 
mányában nem, a’ nfint a’ nagy [акцизов in Flora 
Lapponica ez ñìvetskéröl femmlt-is nem emlékezik. 

BELSÖ HASZNA: A’ rlnhò's állatolrnal: marzi 
säból következöv~ halálos Abetegség ellen ez Ш kivált- « 
képen mind a’ Régiektöl mind az ujjabbaktól nagyon ditsértetìk , _innétA TRAGus , TABERNJEMONTANUS Do 
„сшитом: irtanak felöle. A’ Német Imperium 
ban fok Patikákban tartatik ez fil, és az Brandebur 
gi Difpenfaroriumbanis Anagallis Elîëntia exfrál , kar 
hogy a’ mieinkbe-is eddig nem introducáltatott , :Nagy- tsak a’ köz emberek вы: е2 fú nem esméretellebb. 
Német Orfzágban laktomban игуан ‚ ez fúnek hafz 

nai 
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„ai мы, а’ aube. @bek „man que? fue fzép Та. 
núbizonyság leveleket olvallam: vaalt egyet , melly 

' lug-dik El'ztendöben Bambergában; a’ maíiìkat,` 
melly Menañeriumban 1757-d1k Efztendöben magi.. 
llratnalìter publicálratott; A’ ki tehát .varamelly da. 
bös álartól meg-maradtatott, annak feblét azonnal ez 
fu kì~nyomott levével va 1 vizével mosni kell ;_ a’ Ш 
porát pedig gyakran etefs k véle altar levesben: A' 
pix-os vir-.ign Tynk-fzem~fú (Anagalhs fiore puniceo) 
inkább ditsértetik ezen végre. ,» _ 

KÖZ HASZNA: Vadífzatban melly kutyát a’ 
dühös farkas vagy kntya шее-шага“, annak ièbjeit 
folyó- vizben ez füvel meg-kell, mosni ‚ és а’ fúvet 
véle meg-kell etettni, olly tojasban melly meleg pa. 

_ rá: vagy eleven fzén alatt meg súlt. 
` 392. 

TÜDÖ-FÜ, teppegetett) Teppege 
tett tüdöffii, Gallia-fü. Deak:Pulmonar1a 
maculofa latifolia,:- Pu'lmonaria ollìcinalis 
foliis radicalibus ,ovato-cordatis, fca 
bris Hmm. CnANTz. ’ Frantz: Herbe 
*auxv pulmons.- Olafz: Pulmonaria. .Né 
тег: Qungenfraut, Stritbmangolb, 521mb: 

_ fbi, защитившим. 
Ennek levelei és virági valamit hafonlîttanak az 

ök'ór-nyelv fúhöz avagy a nadály ñlhöz-is a’ .honnét 
némellyek Symphitum maculofumnak nevezik: Leve 
lei fz'óröirek , fehér fzeplökkel tetfzeröll'ek: Virági- 
oll ak mint az ökör-nyelv-fu vil-:lgi ‚ с1е approbbak , 
ké és verefellö fzinnel egyveiitettek. Tet-em erd'ok 
ben , és embernek mindenl'éle Tüclöbéli n'yavalyáiban 
kiváltképen halìnálatos. 

1  _ *11.1.1* ,a ?“ан м.„.  
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„&quot;__ v 

BELSÖ' HAY-ZNA t r) Száraz вышлет, 
melly a' tüdöben lévö siìlyböl ’s атак belsö febei~ 
böl fzármazik, Гейш: haiznaíl, mìdön ez ñìvet meg 
fözikyizben és fzin mézzel a’ beteggel itatjäk. a) 
.Vér-lröpllt meg-állitt, ha méz nélkiil valakiazon vizet 
ifzi'za. t 

'e i. а. y 

TUDO-FU (faj) Га] tüdö-ñi, Gál 
па-Ги. Dea/r: Pulmonari'a arborea, Li~r 
chen arboreus, vMui'cus.` arboreus: Li-- 
Chen pulmonarius foliolaceus laclmatus 
obtufus, glaber, fupra' lacunofus, fub 
tus tomentofus H в N к. С к AN т z. 
Frantz: Herbe aux pulmons. _ Ola/z: 
Pulmonarla. Német: ’ßaumlungtnl'raut , 
@maximum ñäunmwvti.Í f 

Ez то}: пете а' vén tseriäk ¿gain terem; Úgy 
lognak le-felé, a’ fzürke, va'pa's, fzéles , börkemény 

' ségü levelek , mint egy ember fzakzílla, mellyek-is 
fzoroilàn egy más птенец le-felé állanak ‚ végeik ре 
dig fzélefek, és'alsó réfzeken fzöfzöilëk: ”Еву hires 
’s nagy tudomínyú Angius Drrrnmus in 'Hilloria 

`mufcorum, mell'yet _Oxoninmban r745-dik efztend'óben 
ki-adott, az 29~dik‘ paginäban, ezt fai tiid'ó-fiìvet 
helyeiïën шашка; ‚ Е’ mellett a’ fellyebb le-irott 
CRAN'rz UR le-rajzoláí`a-is elégséges , mivel TOURNE 
‘говт, BAUnmus', HALLER és LINNIEUS Urak ezen 
Vfai tüdößfúvet-ls az-ömunkaikban azon módon le-irtak. 
Termését ennek mi Шей, leg-bövebben láttam Ne. 

&quot;mes Somogy Vármegye'ben, mid'ón потек ei'zten. 
döben, Kanisärúl fogva az ege'fz Nemes Vármegyét 
hofzfzäban Uzoráig el-jártam ‚ az holott~ìs ’ а’ Nagy - 
Erdökben, a’ fok vén Tser ’s Bik-fákon September 
holnapj'iban annyit Мчат; mellyet ha le-fzedùtetthe 

на тын: Ы: :ík-is véle шея-сё]: vólna. 
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BELSÖ HASZNAI: l) Sárgaságban ditsérte 

‘ tik ez fiivel való élés, e) Köhiígön ember théá 
gyanfínt nagy hafzonnal élhet véle ;` némellyek bor 
ban-is meg-Fózik ’s úgy il'zlzeílr. 3) Уайт: штат. 
Ьеп lévök, akár porúl, akár italúly haíznolîän élhet 
nek ez fúvel. v ' 

KÖZ HASZNA: Kehes fzarvas marháknak ad 
зак enni ez Шуе: ‚ melly elöfzör sóval meg-hintetet 
шт, és meg-épüluek. » f 

' 394° 

TUz-VIRAG, Gynrn ving, kenya 
bél virág, Sárga Vìrág, Burongó-tii, Pe 
remér, F ülemüleiii. Denk: Calendula, 
Caltha fativa: Calendula oHìc'inalis femi: 
nibus corymbiformibus, muricatis incur 
vatis omnibus H. CRANTz. Frantz: 
Soucii, Sollie, Olafz: Fior d’ ogni - 
Mere. man. semgnnnm, вышит. 

Kertekben mindenütt terme'fztik, пазу kerekeíèk, 
sárgák a’ virágai , mellyeknek a’ levelekkel együtt jó 
fzagok vagyon. ‚ 

BELSÖ HASZNA: Hófzámat indittanak a’ Й— 
rágok fejër borban fözetetrvén. 

KULSÖ HASZNA: Guta ììtötteker ez füböl 
kéfziìlt fórdöben kelll föröfztelli. 

395 

VARADITS , Vrádits. Deák: 
«'fanacetilm: Tanacetum ofiicinarum fo 

'~ his bipinnatis, incilis ferratis Нвык. CRANTZ. Frantz: êranaife, Tannée. 
` T Q Ola/'2: 



2,92- Uj Fave: é; Virágor 
Olafz: Tanaceto Athanalia. Nérnet: 
шпагат ‚ äßurmfrant. 
. Е2 magafíàn fel-növö fù; Levelei és fzép sárga 
virägai hathatos jó illatúak.- Terem Veröfényes&gt; f'ó 
venyes helyeken, erdök lzélein, .kerrekben-is ter 
mefztik. l ` ’ 

BELSÖ HASZNA: l) Gelefztákat ki-üzi em 
berböl, ha a’ Varadits magvai porát egy drakmäig 
meg-efzi; De a’ zöld ñìnek köldökre való fel-korte 
téfe-is a’ gelefzrák ellen hafznál'. a) Föve'nyt a’ Ш 
leve ki-hajt emberböl. ~_ . 

KÜLSÖ HASZNA : Riìhes embereket nem 
taak kenni, de {машет-13 hafználatos ez füben. 

_ 4 

д ‚ _. C 

VAR-FÜ, Kelés~ñi, Кой—Ей, Fe 
иду—Ш, Rüh-Íii, Sennyedék'ellen Való 
iii, Seprü-fü. - Dea'k: Scabiofa; Scabio 
fa major MATTI-1101.1: Scabiofa olîici 

'narum`_arvenñs-, corollis quadriñdis ra 
diantibus, caule hifpido, foliisA pinna 
tiñdis, lobis diliantibus H. (Винта. 
Frantz.' Scabieufe.` Olafz: Scabiofa. 
Nemet: 65rinbfraut, @rablvlentrant 

Ez Ш fokat hafonlitt az ördög harapta iühöz 
(Succifa) de «шесть kékségüek a’. virági; A’ le 
velei világos zöldek, Terem a’ mezökben., 

BELSÖ HASZNA : 1) Oldal nyr'laláaban, 
mellyet Dunzín-túl fzegezésnek neveznek, igen )ó ez 
fúl'öl inni. 2) Köhò'gò's emberek-is meg-Izabadúl 

¿hak igy, °‘ . ' \\` 

397— 
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397' 

VAR]U»MOGYORO , Szent 
János kenyere. Вей/е: Filipendula, Sa 
Xìfraga rubra: Spirea ñlipendula foliis 
pinnatis, foliolis uniformibus ferratis, 
Caule herbaceo, Horibus cymolìs H. 
Смыть » Frantz: Filipendule. Ne’ 

_ met: тогда: вшита), mllbe @arbe 
Három, négy arafznì magaflän nö; Levelei 

ollyak mint egy ki-terjelztett madár fza'rnya, vagy 
mint a’ Ludpà'iit levelei; Vim'gai aprók, fzép fehé 
rek, tsuportoil'an állok, le függök. hat vii-ag leve 
letskékböl formzíltattak: Gyökere holzfzas mint egy 
makk, verbenyeges fzinü, és egy holzfzń vékony 
gyökér í'za'lon fúggö. Némellyek ez fiìvet Genan 
thes és Olmunda név alatt emlittik. Tere'm dombon 
’s Halmon. ~ ' - 

BELSÖ HASZNA: l) Маки/д! le-efett ember 
nek ez gyöke'r poi-ät gyakian adni kell, ho'gy azt 
meg-egye. 2) Мену gyermelmek mangiar' Шея—тро 
lödnak (гаснет) azoknak ez gy'ókeret Íporúl bé~adni 
igen hafznosnak itéli Вмиг, ki régi egy nevezetes 
filveknek és ezeknek erejeknek Visgáloja Vala. 3) 
Fävr'ny там: iinlöd'ók, vagy nehezen vizell'ók föz 
zék e’ gyökeret borban 's igyák azt a’ bort. 

KÜLSÖ HASZNA: sans enen шага: réj 
jel öl'zve zuzott gyökeret, és köl'se'k- fel melegen a’ 
pépjét. 

398° - ` 
VENITZ. Fehér venitz, Vad 

venyike, Szulak-tii. f Deak: Clematis 
alba: Clematis viticella,- foliìs compo 

' . T д. \ i íìtis 

ii i 

 и(„ д NAA«



2'94 . ‚ U7' Риал és 'Virágos 
fitis deeompoíitisque , folio'lìs ovatìs 
integerrimis Hemi. CRAer.- Frantz: 
Herbe aux Gaeaux, .Clematite Né# 
met: Qßalbreben, ’baummlnbe , . Specîengrůn, _ 
вешними, 

` A’ sövények ’sl köz kertek között terem, és a’ 
Шт, fel-_fritz Virägi rofa 'formák , fzép fehérck jó il~ ‚ 
latúak; Оша pelyhes fzürke gyümöltsei látattnakI 
A’ Гайка mint a’ fa ollyan kemény, és néha ké: bei,v 
rom ujni vaûagságú. ' ` ' 

BELSÖ HASZON véget nem tanátsos ezzel 
élni, men erös ещё ereje vagyon; irja игуан Тм 
Gns egy hires régi Boranicus, 'hogy vizi-»betegség 
ben lévönek leheiïën borban meg-fözve ez Venitzet 
bé-adni~, De az ellen а’ betegség ellen hafznoíiìbb 
és bátorságoiï'abb orvofságaink „так. j ' 

‘ ' 399' 

VERONIKA , Dìtsöséges-ñi, Er 
dei sállya, Sarlo'á'ú. Dea'k: Veronica: 
Veronica officinalis, fpicis lateralibus 
pedunculatis, foliisA oppoíìtis, caule 
procumbente H. CRAN-rz. Frantz: 
Veronique. Olafz: Veronica.A Német: 
êbrenprriñ. ‚ 

Ez mindenìltt 4esméretes fü; Terem erdökben 
teerékbenîvirági aprók , kerekcledek, kékellök. ‚ 

BELSÖ швам: I) Ваш; рте: Шлю 
ÍS` gyógyl'tt e’ fü, ha forró vizzel шедшим-ъ úgy 
так mint a’ Hollandus their inni ílzokták, s) Sza 

‚ raz ‚загудят hailo'k ezen módon élhetnek véle. 3) 
“таят ember kinekelába uiia ’s talpa felette Vfáj 
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dalmas, ez fúuek ki-nyomott zöld lcvít két három 
latig igya, mint a’ пазу Вовкншв javallotta. 

Nóta: A' Debretzeni fzölös kertekben terem 
egy fü , melly Veronica neme, ennek charactere kö 
vetkezö; Veronica hederifolia Horibns folitariis, Го 
liis cordatis planìs, quinquelobis. Ezen kivül a’ De 
bretzenì ‘Nagy Erdöben i771--dik Eíztendöben egy 
ember magafságára fel-nött тонам: leltem: Ennek 
charaêtere im ez: Veronica fpicata, fpica terminali, 
foliis oppoíiris crenatis , obtulis , caule adfcendente 
flmplicillimo. Hamadik Veronika nemes Györ VLS 
roflà fundußàn terem azon lielyen, a’ mel-re a’ Polla 
Meilen' Ur Majorja felé az út Vagyon: Ez az Vero» 
nica` fpicata minor VAILLANTH. 

400. 

VIASZ-FU, ìgy neveztetik azért 
mìvel a’ méhek ebböl viale'zat ké'fzir. 
tenek. Dea'k: Cerinthe: Cerinthe так 
jor Сьпзп. Frantz: Melinet. Német: 
äßatbâttant , yï'glecfentrant. 

Hegyeken terem, ökör nyelv-fiì neme, kertek~ 
ben-is termefztik. 

HASZNA: Dagadájòkra lehet kötni mivel hi 
vesl'ttö terméfzetü. 

l '4010 _ 

». VIDRA-FÜ Keferii három lene 
lii-ñi. Dea'k: Trifolium ñbrinu'm: Me 
n anthes foliis tematis H. CRANTz. 
' rantz: Treile de Сапог ou aquatique. 
Német: Жбан“, шатен“. _ ‘ 



296 Uj Faves е’: Virág'os 
Alló tókban fzokott ez az lia'rom leveliì keferü 

fú teremni; Virígai aprók ‚ fehérek tsillagoíTak: ve 
res magotskákat tartó hüVelykei gömbölyüek. 

BELSÖ HASZNA: I) тасует: ember fözze 
borban ez fiìvet és igya- 2) Sárgaságot el-vefztivi 
_zének itala. &gt; 

KÜLsö HASZNA.&gt; relayer а' tenen meg. 
rifztúlnak ’s gyógyúlnak,~ha ez Шнек fótt levével 
шк mofatattnak. _ _ 

_ 402. 

VIOLA (пек) Kék Viola, Ibolya. 
Deák: Viola martia: Viola- oliicinalis 
foliis cordatis, liolonibus teretibus ре 
dunculis radicatis __reptantibus HENK. 
CRAN'rz.' Frantz. Violette. Olafz: 
`Viola ~porporea, Mammolla. / Nennt: 
жокеи, blaue шока. ‘ _ 

Тегеш 'erdökben, és ватным termel'ztik ez 
alatsony kerekded levelìi fúvetskét. 

BELSÖ HASZNA: i) Nyavalya-tò're's ellen 
ez vinigoknak vizének italát ditséri BAGLIVIUS hajdan 
Romában egy hires Profelibr. 2) Maly . fa'jo; 82: 

Vmélyek igyanak viola Vizet. 3) Forro betegse'gben 
és hagymäzban lév'öket haíznos ez vii-:igokra öntöte 
vizzel itattni. 4) шиит után való {шита}: ezen ‘ 
itallal meg-ùünnek. _ 

Ném : А’ Viola virágait nem kell foha forralni ‚ 
hanem tsak forró vizzel meg-önteilënek. 

4030 _ 

-VIOLA (hárorn fzinü) Három 
fzinü Viola, Tsáfzár &gt;Virág. Вей: `_ 

Vio 
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Viola'tŕicolor, Jacea tricolor. Frantz: 
Peni'ees», Menuet penfees, Clavelee. 
'Olafzz Iacea. Német: защитит, 

. {ätepfamftaut 
Terem erdökben , tserékben, ugarokban ’s egyé 

biltt: Nevezik-is ez fiivet Szent Háromsríg vìrágnak, 
és Шеи lzakzíllänak , de a’ mint fellyebb emlitettem, 
nem fzabad az Шеллак Szent Nevét а‘ teremtett 
dol'gokra mházni. 

HASZNAI: Azonok, mellyeka’ kék Viola alatt 
шее-Эта vagynali. i ' ` . 

` 404. ' _ 7 
‚ VIOLA (sárga) Sárg'a viola, Vi 

zi-Vìola. Deák: Caltha palulh'is; _Po 
pulago Inajor TABERNßEMoNTANI icon. 
750. Frantz: Souñi de marais, Soul. 
ei. Német: тактики, ЕШооёЫит. 

УйиеВЬепфед-ет ‚ na kerekded szírgaló levelei' 
_vagynakg Viragi-_is kerek edek , fzép sätgák, 

VBELSÖ HASZNA: pagada lépu mail ешЬо 
reknek igen hafznaílatns.~ ` ‚ î 

шью HAszNA= i) Riga.. mim „ты. 
tatlankodó kis gyermekeknek a’ leveleiböl kél'zìllt 
iörclö hafznál. 2) Мёда} tu'pesét ez zöld fü leve.. 
leivel kell dörsölni. 

\ 

0 . * _ «ws»` ‘ y . 
А _VITÉZ-FÜ, 'Kosher-fü, Nöl'zö 

iii, Embererö., Азы-Га? Авт-шёпу-д 
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fü. Пей: Satyrium, Cynoforchis lati 
folia: Orchis morio, bulbis indivilìs ‚ 
neétarii labio quadriñdo crenulato; cor 
nu obtufo, petalis omnibus conniventŕ 
bus H. Смытъ Frantz: Satyrion ‚ 
Telticulen de chien. Német: Steuben» 

trant, батата, Rnabenfraut, Strauß; 
blumen. 

Terem vizes rétekben, halmokon, erdökben ’s 
egyébiìtt: Egy arafzni magas e’ fü; Virági :linkar-` 
сак , verefellök, némellyek kékek , és tsuportoíiän a’ 
fzára tetején lállalnnk; Levele fel-állok, fzeleíîëk, hol'z 
штык, végeiken hegyeíïëk. 

BELSÖ HASZNA: l) Vír-_fblyásban lëvök, 
ez gyökér ételével meg~gvógyúlnak. 2) Nyavalya 
tò're's ellen (contra Epilepûam) egy Мок-пне névü 
Tudos commendálja. 

406. 

UGORKA, Buborka. Вей/е: Cu 
cumer, Cucumis Гашиш. Frantz: Con 
combre. Olafz:` Cocomero. Шт: 
Sîucumer, (Surfen. 

BELSÖ HASZNA: r) Forró hetegsëgben lé 
völmek паду meg-hìvésírtéfekre {'zolgzíl , hogy ha az 
Ugorka magvait vizben törik, és azt vélek itatjsík : 
А’ kováfzfzal favanyirott ugorkának a’ leve-is ezen 
végre hai'znälatos. 2) Hektikás és Száraz betegse'g 
ben lévö embereknek , a’ ша vagy nyers ugorka . 
levét inni igen hafznos , а’ mint-is ezt bizonyitja. 
Doû. és Prof. LUDWIG in Inlìitutionibus Medicinae 
Clinicae Part. Il. Tr. 2. cap, 4. ä. 789. . 

_wh y Nó. t 

ММ 

x `\\'-_§- 
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.me _„__._— т“- .-.A j 

Nóta : Kertekben terem más ugorka-ís, melly 
a’ neveztetett Havafi Ugorka, Fzörös Ugorka vagy 
Erdei Ugorka: Cucumis fylveñris , Cucumis aûninus. 
Ennek gyökere meg-refzeltettvén régi dagadílbkal; 
fel-köttetéfe ältal el-oleat. ‚ 

4°7° 

‚ ÜROM (fehér) Fehér üröm, Bá 
rány üröm. Dea/e: Abfynthium ponti 
cum: Artemifia pontica foliis multipar 
titis, Subtus tomeutoñs, tloribus fub~ 
rotundis nutantibus receptaculo nudo 
Нвык. CRANTz. Frantz: Ablinthe 
etite, Aluine pontique. Ola/z: АГ 
enzo petigo. 'Németf vQiìermutl), ebler 

&quot;_ ßermutb. 
A’ Pui'ztäkban teŕmö vëkony levelii üröm-fú ez. 

Az Abfynthium vulgare vagy közönséges üröm ре 
dig, kertekben és тюк mellett tei-em. Azelsö 
fokkal kedveíl'ebb illatń mint а’ yközönséges üröŕn', de 
nem-is olly vkeferü mint ez. Vagyon más igen alatson 
lzabasú iirbm-is , melly néíit fúnek ne'veztetik: Ab 
fynthinm Seriphium, ennek levelei ollyak mint a’ le 
vendnlájé, de fehérellök: Igeu hathatos jd illatú ez ‚ 
’s azon ereiü, ha nem nagyobb, mint az elsö ürmök. 
nek ereje. ’ 

BELSÖ HASZNA: I) Trömò'r ellen az iìröm 
`àürii levét enni hafználatos. в) Hideglelíisök Fózék 
ez fúvet borban , és azon bolt naponként egy üveg 
ротам igyäk. 

KÚLSÖ HASZNA: `) Gyomor»fájásban vagy 
hzínyeísban az apl'óra vagdalt üröm leveleit fel-kötni 
igen-já, 2) Frne ellen а’ tagok öriztettnek, ez borban 
fózetett Шнек fel-köttetéfe által, vagy páraltatäíIâl-is. 3) 
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Feke'lyek az ember telién ez üröm poraval Ag'yakran 
hintereil'enek és meg-tifztúlnak, 

408| ` ' 

_ ÜROM ,(fekete) F ekete üröm , 
Szent `Iános fiive, Seprö-fú. Denk: 
Artemìlia Vulgaris: Artemìlia foliìs pla 
nis femi pinnatis, pinnis rariter denta 
tis,- iloribus ereëti's denfe l' icatis HAL-- 
Lnn. Frantz: Armoife. laj'z: Arte 
miíia, Amarella. ‘ Nemet: Жом, St. 
Зашита Giuria. ~ ` 

E’ mindenütt termö és igen esmér'etès fü, шеи ’ 
embe'r magafságára fel- nö ; Szzírai vaflagok, kem 
nyek mint egy. так az &gt;algai: Levelei felsö réfzei. 
ken fetét zöldek , also réfzeken pedig fehérek ’s'fzö- ~ 
fzöß'ek. ` ' 

BELSÖ HASZNA: Sznle's atan tifzruläfa nem 
lévén a’ Betegnek igyék erröl a’ fiìröl fort `v_izet. 

KÜLSÖ HASZNA: i) Религий la'ball'at jó 
ez fúvel kötözni, mert a’ fájdalmak töle&gt; meg-firm. 
nek. _2) Lábaknalr feie'r dagaefa'sát el-oleatja e’ 
fü, ha azok az égö fúnek ñillìvelerdekelrertnek. ' 
Liive's által meg-sértetett embernekv épülésére f'zol- ‘ 
gál, ha ez zöld fiivet borban meg-rôti, és azt az fe- . 
jér bor't jól ki-fatsarván fel-kön. 4) ‚Мец-Шок: hó 
j'za'rnat meg-inditja a’ Ferdö, melly e’ fúböl kéfzit.. 
tetett. f 

KÖZ HASZNA: Kebes marháknak e’ fü porát ` 
só'val egyiitt meg-keverve etelsék-meg, vagy a’ til'z 
ra zöld- tiivet sóval jól meg-hintve hannyák eleibe, 
és a’ keb el-mulik rólok.` Üröm taplot. ezen a’ föl 
dön 8’ puíëtíkban ebböl kéfzittenek: Тайм—НЕЁ, а’ 
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Сайга: koroit meg-ëgetik, a’ meleg tilzes hanvät a'_ 
tenyerek között, az elöre meg-dorsöltetett fekete 
iiröm levelei közepiben téfzik, és ismét azon m6. 
don dörsölik a’ két tenyŕr között, mig a’ levelek 
úgy öfzve nem mennek, mint egy fodi'ott fz'ófz 
vagy 1011211. 

409. ' - 

ÜRE-SZAB, Vad-zab. . Deák; Ae. 
gylops , Avena, iierilis , Brombus. 

lFrantz: Coquiole , Avoine fauvage. 
(Ли/2: Egilope. Néant: бешеным), 

‘_ $аиЬепЬаЬе . 
Terem kiirált az Акра között; levelei Юге), 

ollyak mint a’ buzáé, de puheíbbnk.y ’ 
KULSÖ HASZNA g ,Szem fzegeletiben lei/ö 

идти dagadáat (ñilula lachrynialis) melly nyavalzft 
CELsUs Egylopsnak nevez, meg~gyógyithamiŕ ha ez 
zöld Шуе: meg-zuzzeík, és vreá kötik. 

4to.. 

ÜsZÖG. Dea/f: Lolium, Lamm* 
temulentum , fpica arifiata , fpiculis 

compreßìs arillatis Нвын. CRANTz. 
Frantz! Luille, ÑZiz'anie, Yoraye, 
lafz: Loglio. Ã/émetr Фота. » ' ‘ 

N два: Igen :íitalmas az iìfzögöt a' Gabonäk 
között hagyni , `és azokkal eg iltt lifzté öröltettni: Mert a’ kikaz efléle lifztböl {enyereket és kéfzült 
`eledeleket efznek, GALLNUS, LI'NNzEus CAMEnARIus 
és Саши Ur tanúbizonyságaik fzere'nt, Fö-fájáfok~ 
ban , Fö-fzedüléfekben езде]: és izeineknek- homälyos~ 
айда 's egyéb nyavalyák-is okoztatmak; A’ Ohonnét f ` VI 

О. 
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Опыт-15 igy lzollott: Et carent Lolíis oculos vi-A dantibus agri. Az apró marhík pedig, vagy fn'ìnr 
Виши-ПИ 4nevezik а’ Barom-ñak mint némellyek 
:anják az iìí'zögös Gabonáktól jobban meg-hiznak. 

411. 

UTI-FU (fzéles) Széles levelü 
úti-ñi, vagy közönséges úti-ñì. ' Dea'k:4 
Plantago major latifolia :y Plantago olii 
c'marum foliis ovatìs glabris , Scapo te» 
reti ‚ ySpicer ñofculis imbricatis HENK. 
CnaN'rz. Frantz: Plantain, Ola/z: 
‘Piantagine, Peantana. 'Németz'ìßrgeriw, 
‚тещ: álìegerld). — l l 

пышек igazán neveztet'ìki, тег: jobbára min. 
denütt так melle'tt (стат; Levelei fzéleßëk. - 

BELSÖ HASZNA: x) Fehér [оп/[1561211 lévök 
nyomjálnki a’ zöld úti-fú levét és igya'k azt. n 

KÜLSÖ HAszNA= Rigi та тет ha kof. ` 
'tettnek az útiiü levelei, azok k1~tìl`z;úlnak és meg. 
gyógyúlnak. ‘ 

. f ч 412- &quot; . 
` ЙТЪЁШ (keskeny) ÁKeslieny le 

velü úti-ñì, Hofzfzú úti-i'ú. Dea/r: ‘ 
Plantago anguliifolia: Plantago lanceo- › 
lata, folìis lanceolacis, Spìca fubovata 

‘ nuda , fcapo angulato. H. CnANfrz. 
Frantz: Plantain longe. Лёшей/беты: 
ler ìßegertd). 

HASZNAI «miek кашек а’ fzéles _levelü_ úri 
fúéh'óz. 413. 
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413. '_ 

UTI-FÜ, Tsipkés- пай-ш, Kigyó-ni. 
Враг/е: Plantago ferrata; Plantago lulita 
nica foliis lato-lanceolatis, trinerviis, 
fubdentatis , Á'ubpilolìs ‚ Scapo ’ angulato, 
fpica oblonga hirfuta. HENK. CnaNTz. 
Bémet: беты“ âßegerld). 

_ ' HASZNA: Harmad парез hideg'lele'at el-haf 
gyatatthatni, ez Ш ki nyomorr levének itala ш. . 

N óta -: Ezt Dundn túl kigyö nyelvü-fì'mek neve 
. zik. A’ Duna Ligeteibe és rétes nedves party-ain rerem; 

Ugyan ott Harmad napos Hideglelél'ek ellen a’ koz 
emberek fzerentséllën élnek ezen zöld flìnek ki-nyo 

e mott va prélelt levével. Ezen kivül meg-jed~ 
_zési-e val ez-is: hogy a’ fzéles levelü :úti-ñ'l leve. 
lein hét Erek (Nervi) lenni lzoktanak; А’ keskeny 
levelün öt erek; és a’ tsipkés úti-fún tsak három 
erek vagynak. ' 

„ф ‚ . 

UTI-FÜ (vizi) vizi latini. Derk. 
Plantago aquatica: Ranunculus paluliris 

. plantaginis folio ampliori ToUnNel-‘on 
тп. Frantz: Plantain d’ eau, Plan- 

‚ tain aquatique. Német: îßaffetwegetid), 
4 'iîwfenleant 

Tókban és vizes árkokban terem; Apró {едеш 
lö virági vagynak. A' egéfz fü magos. 

HASZNARA nézve nem ditsérhetem, 
mert etetö ereje vagyon mint a’ Boglzir virágoknak; 
néniellyek ugyanßárgaság ellen ditsérik. 

U &quot; KUL' 
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KÜLSÖ HASZNA: '1) Dagadozott lábakra le. 

het kötni ez fúvet. 2) Rëgi идет-и eke'pen meg 
tifzrirt. » o ' 

&quot; _ 415. 
UTI- FU (olafz) Olafz úti-fú. 

Denk: Amica ,_ Ahsma, P_tarmica _mon 
сапа: Amica montana foins ovatis in 
tegris, caulinis geminis oppoíìtis. H. 
CnAN'rz. Frantz: Amica, Plantain 
de monragnet. Német: батат, i530( 
вши), шипов, Entlanâfraut, ältuttermurg 
with e6 nicht mobi genennet. 

Hegyeken terem, sárga nagy viragokkal látfza 
tó mint a’ tüz virág, vagy mint a’ ketskefú viragil 
a’ honnét némellyek nevezik igy: Doronicum planta 
ginis folio. ' 

BELSÖ HASZNA: Magaxról el-ejleknek hafz 
nälatos ez fiiföl vizet inni, melly okból igazán-is ne. 
veztetik Panacea lapforum: De ennek hírom nagy 
virága't ele'g meg-önteni forro' vizzel, mert a’ foka 
hányást шт. 

416. 

‚ ZANOT: Ketske három levelíi 
fú. Dea'k: Cytifus: Cityl'us incanus li 
lìqllìS falcntis C. BAUHINI. Frantz: 
gytife., Olajz: Cytifo. Német: @tißf ее. ' 

‚ Mel?_Magyar Orl'zágban tei-em, erös kemény _fZál'ú , k vagy három arafzni magafságú,'ha'rom le 
'velü , sarge virígú, 

` BEL 

и 
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„I __ ___ 

BELSÖ HASZNA: i) тщете: ¿aanmaak a* _ 
virági, ha borban fözik ’s ú lizíza'k. 2) Кате: 
ront emberben e'zen шнек lev ein Fort bpr. 

KÜLSÖ HASZNA`=, i) шимми: enormi. 
nak a’ meg-zuzott levelek, ha fel-köttettnek./ - 

KÖZ HASZNA: Ez fúvet ‘a’ méhek, ketskék 
és так igen fzei'etik. 

417ь - 

_ _ ZELLER. Dra'k: Apium horten 
fe, Eleol'elinum. Frantz: Ache, Per 
fil de marais. Ola/z: Apio palulire. 
Néniet, (input, Фашиста), беги“. 

BELSÖ HASZNA: Melyben lévö süril пуща: 
el-oleatla , ha' az fúnek vagy gyökërének vizét méz. 
zel ifzod. ‘ ' 

HAszNA: А’ febe'k e’ ш ievévei ma. 
fatattván meg-tifztúlnak és gyógyúlnak. 

KÖZ HASZNA: Salyätának és leves ételekben 
jó ìzt ád ez fil. 

Nóta: Korságosf, az4 az; nyavalya.törös {зашё 
lyek'ne éljenek véle. 

  
 



KEDVES -OLVASQ 

zen lrövid belìédekkel tsak azt akarom meg-je?V Е lenteni, hogy az mindjärst ez Vutzín irott Elsö 
_Mataró Täblát a’ végre irtam; mivel az ezen Füves 
Körryvetskében meg-nevezett 417. rendbéli Fiìveknelt 
nevei., némelly Va'rmegyékben vagy Helységekben, 
több kiìlömbözö neveken-is neveztettnek , és igy az 
olly Helyekben lévö más Vármegybéli vagy- Helység 
béli Ember „az nieg-hallott vagy kivfíntató ’s javal-I 
lott`fúvet ‚ ez Füves Kertben fel-nem találhatná, ám 
bar Alphabeticus rendben irva ellljon-is: Ez okra nézvc 
a’ fent e'mlitett négy-fzáz tizenhét fzámú Füveknek ‚ 
killömbözö több-féle neveit~is , mellyeknek i'záma 
Нас-12:11 пеёууеп hat , ismét fok mlmkával. öfzve 
lzedegettenr, e's Alphabeticus rendben helyheztettem , 
Imellyeknek mindenike az Elsö Számú Füvekre muta 
_‚ tó; és igy könnyil móddal innét az Olvasó,am- 

' &quot; oda igazgattatik. 

  
 

i. 



ЦСОУЁ 

» arany-fú 
l arannyal ver- fetske~fü 

»vl-_ŕ  

vAZUJ 
É 

FÜVES 
S 

VIRÁGOS 

MAGYAR 

ELSÖ'MUTA ТО TÁBLA'g/J. 
KERTNEK 

 

А 
¿bruta la'sd: abruta 
ago-fü rontó-f'ú 
agar-fd vitéz-ñi 
agarmony-fü Vitez-iii 
alomhozó-äi natragnlya 
адепт-Ш papa-fü 
alakor tönköly 
alleluja-ñì sóska 
angyal rng~ pénz leveliì 

ta-Íiì ‘ iii 
angyelika angyal-fú 
anya-fú ' kigyótráng 
'- - - - matta-fü 
anya méh-fú ma'dra-fú 
apró katang endivia 
apró mezei galambbegy 

faleíta 
apró fel-futó harang iii 
apré bojtor- parió-fül 
l.ján ' ' 
apró sa'rmag sar-iii 

этапу virág 
fetske-Íiì 

arany vil-:ig gyóplír 
arva _leány aranyos pa 

haja rad . 
arony l'zakál- borjú láb-fú 
. la - - ' 

amyék fze- tyukhur 
retö-fú _ ~ 

atkozotttö- matska tö= 

 

fen ‘ó-fú . g' U 

visk visk 4 
atratzél eb-nyelv 

- - - ökör nyelv-f'ú 
В 

bak-fü bak fzaka'l 
bak fzarú _ görög ‘zéna 
balsam-.fú каш-ш 
balhafú baratzk le 

' чет—Ей 
„- - - iz-.îraz-fú 

balha magu- balha-fú 
fü ‚ ' 

.balba наш fza'ra'z-fü 
baraboly bubolyitska 
bafar-ofa bafalrofa 
baka buzoga'ny-fú 
bay-iii ' fúttös-fil 
bab lev elli-iii köldök~f`li 
3 Ьа1 



Elsö Мити 

магам: _ 

badian-fii 

naranja-fa 

matska gyö 
kérk&gt; mats a g ö kér y 

orozlän fog 
fü 

bar_fony vi- (zeg-fil 1'; д 

bár-.i'ny nyelv uti-ñi 
betonika bak-fü 
béka vir-ig boglár virág 

- - - -_ egér fill-fü 
- - - öuyw-fü 

bëka-fú söm'ór-fü › 
béka len lenlevelii-ñì 
béka tarfoly paper fzénye 

fü 
béka rokka Штоф—На 
béka therjék юными 
bervén-fú börvén 
bêtsi midra madra- ú 
bibinella tserlevelü-fiì 
béka tök öt levelü-fú 
bóldo'g afz- arany fanal 

fzonyhaja fú _ 
bóldog .afz- bóldog afz 

_ fzony te- fzony tö 
nyére Vifse ' 

bóldog al'z- кашами 
fzony köl 
döke 

bdldog afz- oroleántalp 
fzony paläs- fil 
rya: 

boragó bárány nyelv 
fü 

bólonditto-fü belénd-fú 
bogantsva- bogatskoró 
karo 

borjuláb-fiì kigyórrang 

borju ЕЛ f Шут—ЕЕ 
boi'zorka'nká-I harmatkalîsa . 

sa 

bojtorjan lapú 
borfos-fú sása-ñì 
borserejü-ñi зава-61 
boroñyanle' sisa-fxi 

. ‘velü-fú 
bubultska bösövëny 
buldosó tsal- решение` 

lán *l burongó-fü tüz virág ' 
buborka ugorka 
burets bäräny nyelv 

’ fú 
börvei-fú börvény 
bödök bìlrök 
bösövény - bili-öl: 
börög bnrök 
büdöske (zeg-fü 
bîìdös-fú borfotska-fú 

. - - fzeg-fû 
bükkön lednek 

_ с. 
._csap-f'ú &gt;baj-fîi 

csäb üröm csfíba ire 
csáfzár gyö- meíier губ 
kér kér 

csal'zär virag viola 
csere komló fz'áraz-fú 

 

csengö villas nyak-iii 
покой-Ш} _ 

cílrsoka arpa répa 
clìtseri borsó bagoly borsó 
ßůllag-fú tzillár-fü 

' hollólab 
clipke fa bóldog afz 

Izony tsip 
keje 

CSI?. 



lalala. 

lednek 
haidina 

czìtzfark-ko- ege'r fark-lil 
ró 

csirköles 

czinadonia fetske-fú 
czigány pe- koriandrom 
trefelyem 

czirok tönköly 
czitrom-ñi méh-fli 
csorbá kakìts 
csukly -Fú Шейк-111 
сЫЬа ire _ csäba ire 

ïchyallan csallán 
chyombor csombor 

D. 
darú отд-111 golya orńfú 
dantzia gyö- fzent láí'zló 
kér kil-:ily füve 

demutka какают 
vditsöséges-fú veronika 
yclindalmas-iii ba'j-fú 
diktamos ' ezen-jd ñì 
dinnye-fú kalintza-fú 
dinnye l'za- bárány nj'elv 
gú-Íii fii 

- \- l-- csába ire 
difznó-bab belénd-ŕii 

_difznó - ke- dil'znó-répa 
nyér 

Dìfznó-paréj has lagyittó 
fn _ и 

dii'znó - mo- lapu 
_gyoró 

difznó-kék oroleán fog 
iii' 

difznó-orja portsin-ŕïi’ 
difznó-psílìt рога-111 
difznó - por- рогат-111 
tsin ' 

l difznó - tö- bíbálkalzits- 
vis 4 

Е. 

eb-gyömbér baratzk leve 
ï-f lill-fü 
eb-fejii-fú borjú orrú-f'ú 
eli-kapot fzêk-fü 
eb-I'zem fzáraz-fů 
édes gyöke- fzent iänoc 
rüèfü füve 

édes paprágy angìlal édes - - - gyö ét 
elïralia Гит-111 

еЁенё langas- sömör-iii и 

egér fill tyukhm' 
egy bojtos- aranyos Pa. 
fù рты 

eke tartóeiii iglitze tövisk 

élek halok pianerfzénye. 
u 

el-fordtiló-fíi fai-kas тёра 
embererö Vitéz-fú 
entziana fzent láleó 

kiräly fúve 
erösi'ttö-fú cfzim-nyelvii ' u 

erdei fzeder bóldog afz-_ 
fzony 1511) 
kéje ` 

erdei e'des angyal édee 
gyökér gyökér 

erdei vad-re- borl'otska-fú 
tek 

- - — sa'sa-fú 
erdei vad- dii`znó kö~\ 

kömény mény 

 

U4 
erdei lìölö ebfzölöv 

` erdeì 



ЕМ ll/Iraató 
erdeî matska matskaèfü 
menta 

erdei csom 
bor 

erdei meller 
etdei répa 
erdei пазу 

íàla'ta 

matska-fû 1 

111537111 
ny :1k-fü 
tzikoria 

öllW-fli 
falamon ре— 

tséte 
erdei fzeg-fú fzent bene 

dek frìve 
erdei sillya veronika 

erdei sill-fü 

elleiparéi paré] 
elìteragora golya oni-iii 
etzetes-ñi hollo-l-.íb 

. ezustös há- lud pásit 
tú~fn ‘— 

ezer levelü- egérfark-i`ú 
f'ú ' 

ezer jó-fú fok-hagyma 
fzagu-fli 

F. 

viììgy öquü- len тенью u 

(а) viraíg balsamìna 
Ратная neve- tsomorika 

tö~fú 
farkas téj ebtéj 

‘ farkas hézâg {мая-шт 
gyökér 

farkas зуб- farkas répa 
kér &gt; 

farkas-bab farkas répa 
farkas méreg farkas répa 
farkas fz'ól'ó tzilli'r-fú 
fehér hátu-fli lud-páiit 

Yehér hitu bóldog lal'z 
tövisk fzony tövis 

Г . е 

fehér gyöke- falamon pe 
ril-iii tséte 

fehér tövisk matska t5.. 
e vlsk 

fehér bogáts bogáts (koró 
koró . i 

fekély-fú ördög Нагар. 1 
‚ ta-ñl' 

- - - var-fü 
fbkete pe- pefzertze 

тес-111 
fekete buza tsor molya 
Решке-Ш fzent lörintz 

fúve 
fel-futó ŕtörök-b'ab ‚ 
festö-fú izappan-ñì 

- . - fiìréfz levelì'l 
fù ~ 

- - -. bnzér-fú 
festö virág rek e 

- - - feliö- ü 
fige-bah ibolya 
fige -levelú- fetske-í'ú 
’ fri ` 
fodorka tser levelil-fú 
fogoly-fú fal-fü 
fogas leve- fúréfz levelú 

lü-fú ` 
folyó-Fú borostyán 
- - - -` börvény 

~- - -- banning-&quot;riV 
forduló-fú matska зуб 

kér 
f'ólditök ló-lïörmü-fii 
fóldi borost- bai-fù 

jzln 

 

- . . börvén . la... 



Tabla. 

 

földi fenyd'tziyrus 
Ш 

. f'óldi temjén- tziprus' 
fu . 

- - - kalintza-ñì 
f'òldi fenyö kalintza-fú 
fóllii kenyér dìfznó-répa 
foldì epe ezerjó-tü 
fúlben fafsa- ful-fn 

. ró-tiì 
fiile mille-fù gyekén -ñi 

tüz vir g ' 

° i G. 
_ gyapjú-fú ökörfa'rk koró 

gyapjú Сенб- fefi'ó-fú 
Ш , 

gamandor-ñì tser levelü-fú 
' gälna-fll tiidö-fú 

galambbegy fetske-fú 
galamb-fû golya orú-_fli 

- l'zapora-fü 
galambláb golya orú-fú 
galambotz-ñì трогала 
gelefzta-fl'l tzamolyfú 
gelitze мазке iglitze tövisk 
gereny-fú aranyfomíl fü 

:gyéké'ny ká- gyékény fu 
k _. _ а . ‚ 

gyengye зуб-шатен ре 
ke'r tse're 

аут-Ш t»V rok «fri 
golya varon- fet'ske-iii 
- tó-fn ' . 
göiiög bab görög fzéna 
gyökere el- farkas 'répa 

_ :branlant „ „ ‚ 
gyöngy kö- madár köles 
' les ~ -‚ 

l 

Uf: 

gfwglijtóvtfxbl Ien leveliì-fú 
ll . 

gyürii viníg tiiz virág 
H. 

’ hai-ang Virág tzamoly-fú 
harang-í'ú nyak-fli 
панда-Ш muftár 
bajas-fù rontó-fü 
hajnevelö-ñi этапу fonál 

f.. u A 

’ has indirtd- hîâ lágyittó fli и 

- - - sar-fü 
has lägyitt6- mälva 
fú 

häzi zöld flilflì» 
härom leve- lóhere 

lll ‚ ' 
hezag gyökér farkàs alma . \ 
hideglelést ezerjó-t`ú 

gyógyl'ttó 
fil ’ 

higvíritz fzent jfínos 
filve 

horgas hil. görög fzéna 
Velykü-fzé- ' - 
na / _ ‚ 

holld lab займёт-Ш 
holdruta ruta 
hold fli ruta 

, hugíos-fú ' len levelli-fil 
` In ` 

iglitze reke ` 
imer gyökér koloka 
imely gyö- tárkony 
kér _' 

inñì kalintza-ñl 
inerefztö-ñi' balfamina 

 

innv 



also шиши 

inny ujitô-fú tsikorgó-fů 
_ fal-fli 

il'zap harang-fú 
indiai buza t'órök buza 
izetlen-fú laboda 
Шел fzakälla viola 

cszlba ire 
borjú láb-f'ú 

iíìen nyìla- mife gyertya u 

Шеи faja ‚ feprú ruta 
Щеп kenye- fúrtös-fú 
re 

к. 
kaknk faläta bakfzakál 
kakuk terjék tyukfzem` 
kakuk Vira'g gyöngy _vu'ag 
kakuk p'ókte- kakuk virág 

f&quot; 
kakas tzi- kakas taréj 

mer 

fzapora-fii 
kalintz kakits 
kalán-fiì kalän lévelìi 

fil 
killa-iii fzent antal vi 

raga 
käfa virág kiìkörits 
kankalin kiìkörits 
kakas lab sömör-fi'l 
kakas taréj skarlat-ñi 
капая roíà fz'eg-fú 
kala'ris-fú l'párga 
karma mosó- tálmosó-fú 

fü 
kákabot buzogány-fú 
kalap-fú mirigy-fü 
kemi lednek bagoly borsó 
kern atratzél báx‘ánnyelv~fiì 

 kerti bogänts bóldog afz 
fzony тб 
vifse 

ker fodorka tser IeVelìì-ñì 
kerti temjén- kakuk Vira 
fú ga 

vkerti berfeny sar-fü 
kerri reptze 111111151 
kei-_ti bors török bor: 
kerek nádra borollyan 
kék Virág buza virág 
kék tsillag tsillag-ñi 
virág 

kefelö-fú tzamoly-fú 
kénkóvesV dìfznó kö 
gyökér mény 

kegztyü vi- kükörits r g ‘ 
kerefzt-lìi rontó-fú 
keserü-bab ibolya 
keferìi ha'rom- Vidra-fú 
тещ-ш 

keferìì-fú fzapora-f'ú 
- - - baratzk leve 

lli-fil 
меня gyö- fzent laíleó 

keriì-Íii király fúve 
kerelztes-fú fzent líí'zló 

kiraly fúve 
- - - téj hozó-fü 

ketske fza- fzilva leve- _ 
káll-fü lil-fü, . 

- - -- fzulok 
ketske hä- zanot 

rom levelìi 
Ш 

ketske fzar- görög fzéna 
Va-fú 

kenyérbél vi- tüz `Vir-¿lg 
ra'g 

_ '_kelës 



Ta'bla. 

 

kelés~ñi varfii 
keménylapu la u 
kigyó gyö- te ert 5316— 
:ker-iii Вей fú 
kigyó-fiì himyor 

- - - uti-fu 
kîgyó Нагар- holló läb 

tav-fù 
kigyó таит bak-fzakifll 

gyógyittó~ 
fü 

kis farlo-fui tser levelìi-fii 
kikeleti 111- galambbegy 

Ига 
kirägott губ-61663 Нагар 

kern-fil tafú 
itis hold-iii ruta 
kìrály &gt;iii s1írke1'ép . 
királyné al'z-särkexe'p 

fzony ka 
pofztája. 

kii-ály virág sárliantyii vi 
rag 

király fzinü гонца 
É'Vira'g 
király gyer- ökörfark ko 
tya ю 

koldus tetü lapu 
~ - - fulyom 

kopottnyak- kapotnyak 
fü 

kofz-fú &quot; тат-111 
kosher-fù vitéz-f'ú 
kotsord~fú pafzternak 
kukl-.ís-fii ilsak-fú 
kukoŕitza török buza 

köl'zvêny tsombor 
menta 

körösfa leve. eze: jo-ñi _ 
Iii-fü 

Каюта-111 fai-iii 
- . - pa'ponya 
.. . . rontó~fli 

kövì rosa fiil~fii 
kövi пасту nadaly-ñi 
kökörtlin kilkörits 

- - - ~fzent anta! 
viraíga 

kömagu-fli madzir köles 
kinkirtz kiikörits 
Мирра haidina 

. ki'ilius гепуе- sa'r-fú 
ге 

L. ‘_ 
lábmoso-fii fzappan-ůl 

' laboda ран-ё] paréj 
latorkoldus sömör-fú_ 
légy-iii y'bliratzk levb 

lli-fü 
leány kökör- kükörits 
.tsin 

lép-ñi l'zarvas nyel. 
vü-fú 

lemonys-ñi körtvélyfa 
levelü-ñi 

 

kutya laboda laboda 
kövér~fii bob levelü~fii 
köfzvény-ñì днём-111 

.. . - kalintzafú 

lednek lentse - 
lestyán-fú kömén _» 

- _. -A levelli on 
likafir farkas alma 
likas Мещ— tsengö-Íii 

fü. 
lokükerts kilköríts 
lofoska lapu 
lontz b_örv_ 
мантии bij-fu 



Elsö Matató 

ló-fark-fú ta'lmosö-fú 
lorom lapu lapu 
мании öilör 
ludrettentö- ruta 
ñi ’ 

ludhnr шиит 
löböflök levelìikon 

maria paputs niaria tzipök 
le ` 

:nariá mag- bétsi-fü 
' dolna-fúve .~. ‘ 
mádra gyö~-'kapor 

kér 
ma'i gyógyit- kender 
tó-fú 

matska nädra matska-fú 
matska paréj tsallän 
шавка 'méz- такими 
fü 

mitra-fü matska fü 
lmadár kö- а madár láb-fú 

röm-fú 
madár foska foska 
madár hui’ tynkhul' 
mazola málva 
inclina-fa _bóldog afz 

izony tsip 
kéje 

manna kása hai-mat&gt; kása 
mezei ara- aranyos js. 
nyos vei'z- tap-fù 
[Zó 

meteng » \ börvëny 
m'éhek neve- tsomorika 
tése ï 

` mettéryñl шашка—Ш 
mieze эту- fetske-fü \ u . i . . 

ргпз 
mezei tövis 

fes Зари 
mezeratra 
tzél 

mezei toi-ma 
mezei dár 

dätska 
mendörgö-fú 
medve kö 
röm 

mézelke 
mézgánts 
medve-fü 
merges-fil 
mérges чад.“ 

harapa'st 
gvógyiftó 
til 

mérgöl'ó-fni 

meg-iii 
mély-ñi „ 
mindenkor 

-zöld. 
mindenkor 

élö 
miliálykamo 

nyay . 
mirha-fiì 
momortika 
mògyoró Га 

l- ta 
mogyoró al 
lya ' 

шов 'répa 
' mofo-fú` 

mohar kö 

 

lies’ 

mezei tzi- kaliutza-flì 

matska сё. 
Vis 

экв: nyelv 

kakuk virága 
liliom 

fúl-fú 

míçfivetalp~ 
n 

meh-iii 
тёк-{й 
sárkerép 
fai-kas répa 
ökör nyelv 

fzent lörintz 
flive 

kakuk-fri 
eb-l'zölö 
börvény 

fiil-fú 

bubolyitska 

ñirtös~í`ú 
balsamina 
bnbolyitski~ 

kapotnyak 

разъема}: 
tálmofo-fü l 
lednek 

moli~ 



Ta'bla. 

 

moli-fri lohere 
muharrz papouya 
murok rép: répa 
muliär-fú sása-ñì 
muhar k'óles börköles 

N. 

лаву farlos- tserleveliì-fú 
fu ' 

паду ökör 
fark-fu 

magy dra- natragulya 
gulya 

пазу lóhere saírkerép 

mife gyertya 

nagyobb ökör fzem 
fzázfzor vira'gr _ 
fzép virág'_ ~` f ’ 

napka'sa madár köles 
nap utfin né» 'kattangkoro 

zö-fü 
пайка-Ш pénz levelli 

Ш 
natha-fú vtárkony - 
német gyöm- borjnláb-fú 

‚ bér 
négy leveliì- шиши 

fu 
- 'l- ~- farkas 

né'sít-fú , iiröm 
nölzö-_ñì тёща 
nyaktsap-fú bai-fu 
nyelves-fu _ baj-fli 
пушка: ' kakits 
nyul-fú kakits 
nyul paréj- кант 

fai-ita 
nyulárnyéka fpárgil 

‚— 

Ё 

lolafz tövis 
' olafz falyáta turbolya 
‚ olafz titi-fu liti-fù 

 v0. 
‘ Y artitsokl 

oroleán fzá- borjú oirá-fú 
jú vii-ag : orofz virág „fzeg-ñì 

orros fej'ú-fú borjú очи-Ей 
ördög fzekér matska tö 
keringö &amp;c.~' visk. 

'órdögtéj ebréj 
ördög bor- paprágy 

dája 
'Órdög mëz &quot;Ёж &quot;’1Ш16 

király fúve 
'óreg káka gìyîékény ká 

а. 

'óstör paréj 'óstör 
östör laboda ' ' 
öfzve for-.nadályfú - ‘ 
rafztó-ñi ’T ' 

д öt ujjú-fú ’ öt тещ-ш 
- - - sar-fel . 

' ökörgus iglìtze t'óvisk 
. ~ Р ‚Г 

pal'zúly ЬаЬ 
palatzk~ñi - '.borfatskañì* 
palatzk - fé- ‘tzimäz-fú 
reg-fù ‘- ' 

kaplan а’ Méry-fi 
len fóldben 

papfaitja malva 
lafztor er- aper fzén e p`fzény A pfú _ y 

patatz Y’ papits 
parlagi rofa eb tsipke 
parlagi-fú til'ztes-flì 
paprika ’ töl'ök bots 

“они“! 



\ Elsö Митю 

Parräd ` тпуоз ра 
prád 

tiffany ’ rapfásv o 
pa'fztor veiz- boga'tskoró 

fzeje _ 
pera-fü baj-ñi 
рёва levelú- borostyän 

fri 

pés makoró eger tövis 
perjé iii fai -fú 
peniz-fû molly-iii 
Peri@ Parräay 
peremér tilz virag 
реши-Ш nefzerrze 
pirósi'ttóáii buzér-fú 
pipats pipantz 

~- - - papitz 
- ~ - «pappantz 
- ~ - »mak 

pirittó-ñi 'ókör nyelv 
pipehur. tyukhur 
portzogófú paper ‘ {zé 

nye-fú 
pärtzogó pá- `portz-fli t » _ 

ports-fù portsin-ñì 
poégány ékes~ rekettye 

s E 
polé (шву) tsombor 
рощ 

Putnok-ñì __ tsombor 
pirüfzfzentb- hlmyor 

u 

о e» n tärkony 
R 

:'reptze ' inuerr 
yreptsin-ñl milliar 

- - -` reptze 
. re én-fú téli zöld 

ro fark ' gyapjas-ñi 
- - - tsormolya 

romai nardus bétsi-fii 
:hä-fü var-iii 

S 
sarge kökör- hunyor 

tsin 
sárga virág tiiz virag 
Särga hegyi lab mosó-fú 

liliom 
sárga feliö- rekettye 
fu 

sarga fel-fu- torina 
tó. 

' seis-fü ’ _ Itzamoly-fú 
salok-fú harang-fú 
sittin-fü me'h-fú 
загнав-Ш :racially-fü 

rág _, 
’ särfiìz sar-iii 

351- virzig sömör-fú 
sart'ok tök 
fanieula-fú fzanitzor 
farlo-fu veronica 
s:í1-kany-fú kigyótrang 
szïêrány gyö- kxgyótrang l“ 

i feb-fü bak~fú 
febesx'ttö-lil sömör-ñl 
feb forrafz. kánya-fli 
tó-fú \ 

Терта-Ш _ var fil 
- о с 

 

' rip-fo barok 
11111116 

iarkantyú vi 

„дн. 

ragadomány ragadvány 
regado-fri 

regado-fil ’ maifli 
Yéti kenden’ gyapjas-fú 

ы, ._ n 

 - Щ



Т a'bla. 

 _ ат
‚и 

taak-m `katika répa 
ia- ' 

iidó tserefz- paponya 
nye 

ůmittó-fú talmosó-fú 
iombek káka 
fobrák bori- koriandrom 

fil 
fomkoró sárkerép 
fok térdii-fú falamon pe 

tséte 
l'os [овощ sóska 
foorom sóska 
iiilak-fú harang-fú 
söm'ór-fú boglár viníg 
fpanyor viola ibolya 
fpìkinard levendula 
fpanyor sar- torina 

kantyu vi 
rég 

silly-fui borjú lab-iii 
- - l' fetSke-fú 

fz'Ãfz-fú börvény-fú 
~ - - matska tö 

visk 
fz'íl'zfó-fli matska tövisk 
fzarvas gvö- ezerjó-ŕiì 
kér 

fzamär tövis iglitze tövis 
rekettye 
fulyom 

fzamár koró matska tövisk 
l'Zamár here lóh'ei'e 
{затёк kö- ló-körömÍiì 

röm-fú 

с‘- в 

l' ч в 

fzár-iii ё: levelii-ñi 
fzalak-fú fulak 
fzakáll-Íü csäba ire 
fzakallos ré- répa _ 

ра . 

fzzíz bötké 
jfl-fn 

fzakadäst 
gyógyíttó. 
fü 

fzarkala'b vi 
räg 

i'zappanozó 
iii 

fza'raz-fú 
fzeges borl'o 
fzerelem-fii 
fzereleinta 

ploja 
fzerete tre 

hajto-fú 
fzéna kék 
fzép {'zölö 
fzépinö-fu 
fzelentze 

’ fzél-fú 

fzent-fú 
fzem Буб 

gyittó-fú 
l'zeg-fll fza 

gu gyöke 
r'lì-fú 

fzelid Взаи 
fil 

‘ fziverölittö 
fú 

fzilva leve~ 
lü-fú 

fz'omjuhozó 

 

Лари 

рапид 

portz-fú 

farkantyú~ 
virág 

izappan~fú 

gyopär ‘ 
bagoly borsó 
bárlòny virág 
ишак-ш 

tzim nyelyü 
fri _ 

tserlevelii-iii 
eb~fzölö 
sa'sa-fú 
gyöngy vi'ï 
rag 

hasla'gyittcL ' 
fú 

cyprus 
kalintza 
lzapora-ñi 
fzem-iii 

fzent bene 
dek-fúve 

iisak-fú 

{hiv-fü 

fzilvafñi 

torok-fú 
bogatskoi'o 

Гит-ок— 



мю rifiutata 
. ~ \ 
шток-ш gyopär 
Таи-Ей gyopír 

- -» - fzaraz-fú 
íznnyog tö- matska tö 
visk vìsk 

fzulak-fú _venitz 
fzörös-fú egér fill-fü 

Y - ~ - tonto-fü 
fzöfzös-fú tonto-fri 
fzölö-fli fúi'tös-fú 
fzúz mária- ;bóldog afz 
.teje fzony tö 

‚ „ vil'se . 
fzúkes-fú 'paper {zé 

_ цуг-Ш 
{zii-fü fziv-fü _ 
тат gyöfßv gyöngy v1 

Virága x Tilg 
_ - - kükörits . 

l'zent думу kigyó nelvü 
füve fü 

Гипс györgy Трёх-на 
_ lova far 

ka - ' 
fzent härom- viola 

säg virág 
fzent. jakab arany viríg 
vìrága » 

fzent jinos angyal édes 
целуете gyökér 

.. . - Vatjú m0 
gyoró _ 

fzent jános ökörfzem v1 
virága . ` rég 

fzent jános tsengö-ñi 
füve ‚ 

. - - skzírlät-fú 
- - ~ üröm 

fzent ilona агап os ра 
filve ~ р -j d 

Ь . C' [zent láleó 
kivra'ly fuvey ` 

. skárlát-fü 
izent robert- golya orú-fú 
frive 

fzent mag- matska gyö- 4 
dolna Шт: kér 

fzent maria nardus 
magdolna 
füve 

fzent péter ткёте 
kultsa ^^ 

fzenr {imeon -n'iálva 
fúve . 

Гавр: ivän yl`zent antal 
vn'ága _vìrág ‚ 

Т. 

talâáts vaka- bogatskoró r 

tatárka hajdina 
tätotján karó répa 
тат elsö пикап; 

vira'g 
tavafz hozó- fzäzfzor fzép 

fri virág 
tajtekozó-fú fzappan-iii 
téli {ваша bakfzakill ' 

-- - - menta 
Itéli zöld börvény 

- - - ful-iii 
téj-fú bóldog afz 

onny tu 
viiäe 

tejesrfú eb-réj 
tejet nevelö- téj hozo-fú 
fu - 

temondád-ñì borsotska-ñi 

 

eb-fz'ólöf 
та 



Ta'bla. 

-vr- e. . vad-édes 

свиней kö 
les 

madár köles 

tengeri buza t'ńr'ók buza. 
tetem toldo- репа-Ш 

ñl 
térd kötö-fú рощи-Ш _ 
timus-Íii kakuk-fú 
torok-fú baj-fú 
toi-ok öröme rorok~iiì 
turbeis-fú ta'rkolly 
tör-fú mezei dár. 

` dátska 
töviíäes la- bogats koro 
- pu 

-- - - . lapù 
tövifses fe bólclog al'z 

hér hatu b0--` fzony; tö 

thimìan-fú 
tyuk lkíb-Íiì 
tyuk Сага] 

tyuk begy 

tyuk ¿atap 
Са—Гй 

gyökér 

gats koro vifse 
‘ tök'ósség el- рот-Ш 

1еп valo-fel 
török mag ` sar-fn 
ytilz-fú.` totok-ñi 
therjék-fú matska Буб 

kér 
kakuk-fú 
boglár virág 
tiktara 
mad-.ir réj 
fü 

tyuk fzem 
tyukbur 
tyukhur » 

V. 
angyal _édeëk` 

gyökér 

'Vad-mezei 
ibolya 

Vad-lzölö 
_ Vadifzeg-fú 

vad-tzikoria 

vad-hagyma 
чад-репе 
felyem _ 

vad-tzitrom 
fli 

vad- olaj 
vad» ék 
vadanullár 

vad-torma 
vad-méz-ñì 
vad-íàlyáta 
vad-venyege 
vad-xmlrok 

vad~varadirs 
vad-tsom# 
bor 

vad-rofa 
vnd-len 
Уши-Ш) 
varju-mo 

vgyox'ó 

variu-borfo 

vargák~fúve 

 kalintza-ñi V 
eb-ůölö . 
Ízent bene 
dek-fuve 

kattangkoro 
vad-fog Вагу-1111515; dá:- _ 

’ '. ша dítskäja _ 
тай!” céj-fú 
leveftikon 

méh-i`ú 

menta - 
öllyW-fú 
paper fzé 

ny e-fú 
borfotska-fú 
borfotska-fiì 
petreiel)y em 
усищи-{11 
venitz 

paliernák 
kotsord-i'ú 
lud-pâlir 
fzölzfzösáii 

eb-tíipke 
len levelü-Íil 
golya oni-iii 
tsallán 

fetske-fů 
lednek 
lóhere 
gyopár 
tsengö-fu ` 
veres-fu vnd-tur bolya bubolyitska 

vad-pésm а_ 
vnd-ruta 

b'uza viräg ’ 
lkalintza 

veres-fu 
veres feliö 
fü 

X 
ю d n buzér-fli 

Vel'eß' 



Elsö Миши Tabla. 

vere: gyńìrii aranyos is. 
ta'p-fú 

veresiìllö-fú feitke-fú 
vér-fú tsengö-ñi 

- - - tol'matillaî 
vér gyökér tormatilla 
veres-fú holló-láb 
vérállato portsin-ñi 
-portsin 

vérallato-ñi жива-111 _ 
~ - - golya oni-iii 
. .. - paper fzé 

nye-fú ‘ 
vérehullo-ñi ferske-fú 
venus ferdö- boga'ts koro 

3e 

тётя köldö- köldök-fiì e _ 

~ - - paponya 
v'izi bors baratzk le 

Velil-fú 
vizi hunyor baratzk leP 

velu-fù 
vizi lentse békall'entse 

 vizi-méreg tsomorika 
Vizi-fodorka fok hagyma 

_ fzagu-fú 
v1zi-gyopa'r kender 
vizi-forma menta 
vizi-nyil ' пуп-111 
vlzl-mogyo- petrefelyem 
ro _ 

vizi-dio fulyom 
vizi-gelztel {illyom 
nyc 

vil'zfza for- farkas repel 
dulo-ñi 

U 
ugorka {za-'__ bärány nyelv 

gu-Íii fú 
ugorka kö- nyúlláb-fú 
_ fzö-i'ü 
ugro gyökér sar-fai 
ujjos-fú gyiìfz'ú vi. 

r 

uri vir-.ig _ mada'rtéj-fú 
on lapu uri-fa 

  
 

МА 



\ 

/ 
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MASODIK мнит TABLA. 
 

 l д 

А anethum 151 beta' 64 
° anemone 289 bidens 97 

abutilon 232 anguria ‘ 80 bifolìum 168 
abrotanum ‚ 339 anagallis 391 bistorta 373 
abl'ynthium 408 aniliim 181 blattaria 256 
acanthium 32 anferina 211 blitum rubrum 

99 apium ril'us 75 __ 292 
acanthus 236 apium hortenl'e borrago i ' 22 
aconitum 96 , 417 botrys Y 109 
acorl'us 149 aparine 306 brallìca crifpa 
acetofa 361 aquilegia 58 154 
acetofella 362 amm 36 brallica саци 
adianthum 4 313 агШо1ос1йа 95 Нога 158 
adonis 29 artemiíia 331 branca агнца 
agrimonia 291 _ _ 4°? _ 235 - 
alchimilla 279 armoracia 377 bryonia ‘ 334 
allìne 390 arníca 415 bugnla 263 
allium al'caloni- afarum 196 bugloilüm 273 

clim _ 130 aller atticus 65 _ 274 
allium ilrûnum ¿afplenium 200 bupthalmum 276 

' 132 §afparagus 368 bui-fa opalloris 
alliaria 103 ,afphodelus l:72 - _ 285.» 
alkekengi 287 ‘latriplex 1 88 - 
а1сЬеа - 23o-auricular urli 237 С. 
alcea 229 231 В д \ amaranthus во - ’ carlma 4. 
ampeloyrailiim bardana 190 catanace 70 
' 129 baiilicum f 24 cardamine 146 
angelica I barbaren 51 cannabis 165 
antirrhinnm 35 betonica 16 calamintha 214 
androi'ace 117 beccabunga 76 246 
anthora 358 belladona 248 cardnus benedi 

285 auacaml'eros 358 belli: minor 333 
Y о 

  

DE l'. 



Majo/iik Митю 
earduus mariae cyclaminus _78 

34 cl'mopodìurn' 3'63 
carthamus 316 Clematis alba 
calcatrippa 396 393 
caryophyllata 350 corona folis 263 
caryophyllns corona imperia 

hort: 34o `341 Ilis »; 57 
caprifolium 366 confoligo 113 
cardamlnum 380 Convolvalus ma 
capûcuin 385 jor 125 
calendnla 394 coronopus 134 
caltha ypaluñris cochlearia 147 

_ 404 coriandrum 176 
'cardiaca 359 cotyledon 179 
centaurium mi- colchycum I134 

nus 93 cotula foetida 
ce1-Vicaría 265 ‘ - 345 
cerœfolium 389 conyza _ 336 
cerinthe 400 crilia galli ’ 142 
chamœdris '_61 cruciata 167 

. ' 62 63 ctocus '315 
`cheliclonium loi cul'cuta 115 

102 cucumis 406 
cheyrus - 138 ehamœpìtis 148 ’ D. 
Chenopodmm 182 damafonium 233 

_ 189 dipfacus t 3l 
c_hamomlll@ 343 digicalis щ 

_ 344 doronicum 162 
‘ЬЗШЁС‘ЙЧЗ. 375 dracunculus 169' 
cin'ylanrhemum 3 ¿mba 1379 
сдсща - 49 50 dulcamara 85 
‘eicuta odorata 45 __ 
‘eicer I4 i Е. 
eichoriurn 160 ebulus 105 
cyanus minor 46 echium _ 275 
Суре?“8 _ 72 ЕЁУюРЗ 409 
СУПШ'а _ . 8 elatine 193 
'ïyllogloilbni 83 endivil 91 
‘ “qu 416 {авансы 300 V 

 epithiinnin _6 
equîfetiim 369 
eringium 212 
erilìmum 335 
erica ` 374. 
elìrla 36 
eupatorium _ 166 
euphraûa 366 

F 
fabaria 13 
fellandrium 44 
{высшим _ I 5;&gt; 
fenum висит 

12: 

ñlix 288 
tilipendula « 397 
Нов tunetanus 342 
ñammula Jovis 

360 
fraxinella 94 
fragaria 92 
fumaria _ l 

G. 
galeopíis 54 
galegaV 163 
gallium 349 
genna 302 
gentiana 354 
gladiolus Теша— 

~lis » 205 
gnaplialium ll4_ 
gratiola 67 
gramen manna: 

l?? 
grameii pamalii 

aaa 
gramen cani.. 

 

шт 
на... 

'29S' 



Tabla. 

tao 

157 
Н. 

ЬаПиТа regia 172 

geranium L. 
lamium plinii 55 
lathyrus 107 
lathiris major 323 

 mandragola 267 
marubinm 296 

267 298 
melampyrum 74 
melo 
тактам; ‚128 
menm _ 152 
melilla 228 239 
melilï'ophyllum 

24o 
menta 241 usque 

2 

6 
и melilotus _ 

mille folium 83 
mirabilis peru 

viana ` 386 
momordica 19 
тайги: arbore 

 

heliantheum 7 lapathum acutum 
helenium 281 191 192 
hedera terre- lavendula 201 

llris 41 Назара: 27C 
hedera arborea lepidium _ 328 

42 lenticularia 25 
hemerocallis 187 leviiiicum 202 
heliotropium 264 lilium vulgum 
helleborus 135 203. 205 

136 137 ‚ lilium lConva~ 
hepatica nobilis _ liinm 122 

j 220 linum vnlgare 
heparica llellata 1_95 

_ 221 linum шпагах 
hepatica fonta- cum 196 

na 2:12 linaria ‚ 197 
herniaria 305 lithofperuum 215 
hyofciamus 29 lichen renelh'is 
hilìiericum 59 254 

_ ‚ liqlliritia 353 
hillbpus 141 lycopodium 255 
hyacinthus _133 lychniseorona 

387 ria 66 
hyeraceum 277 lychnis no€ti- 
hormimun 319 tima r 159 

I lolium 41o 'A . lunaria 314 
jacobœa 252 _aninus 1 39 
iberis 3 9 f lupulus x 74 
imperatoria 249 vimera ремонта М. 
_ 177 matricaria -218 
_ltís' ' 204% 219 
“ай: loo i maioranna 224 
juncus 116; malva v 228 

us 253 

N. 
nardus eelt. 27 

265 356 
uarcilTus 266 
napellus 16! 
нарыв` |57 
naliurtium aqu. 

378 
nepeta pannoni 
.°а. 241 

nicotlana 'sr 
nigella 177 
nigellallrum 175 
nymphea _ 383 
nummulana 294 

О. . 
OnObl'yßhÍS 209 
01101118 140 
ocymal'trnm ‚5 

пядь“. -` 



Марш Mutatú. 
ophioglol'ümx 17| 
oreofelinum 299 
origanum 1 1 8 
orobanche 252 
orobus V1 94 
-ornitogalum 216 
_ornìropodinm 2 17 

P. 
_parietaria 98 
paris herba _ 68 
papaver 225 

z 226 227 
ранах heracle 

primula veris 
186 

pnmella 382 
pfyllium ` 18 
ptarmlca 371 
pulegium ` 73 
pulmonaria ma 

cul. 392 
pulmonaria ar 

borea 393 
pulfatilln 185 

Q.l 
quinque folium 

um 250 vide Penta. 
perfoliata lo рЬуПшп. 
perlicaria 21 ' 
peonia 26 ‘ 
peucedanmn 77 rannnculus 30 
petafites 25: rapunculus 307 
pentaphyllnm ref_eda 126 

83 rlcmus 322 2 

pimpinella alba 
12 

pimpinella ma 

 

jor 51 
pilofella 87 
руго1а 1 83 
pyretlmlm 370 
polypodium 2 
pormm [еще 

1 3 1 
polium 301 
portulaca 302 

303 
polygonnm 304 
polygala 37 2 
potamogeton 3 25 
plantago м: 

“qu ш 

rofa horteniis 3ю 
rofa fylvelh'ís 82 
rosmarinus ' 311. 
rorella 126 
rubus vulgaris 

_ 329 
rubus 1deins 33 
rubia tinEiorum 

47 
тайн: 89 
ruta 322 

S. 
iagittaria 269 
íalvia 318 
fanicula 33: 
falicaria 1 1 1 
fumaria 333 

 

fatyrium r405 
íàxi frage 182 
Iatureja _ 38 
fcorzonera 9 
fcoparia 3 39 
fcophularia 56 
fCOrdium 104. 
fcandix 155 
fcolopendrium `_ 

fcabiofa 
fcarea 3 1 7 
fecuridaca 
fedum minus 23 
fednm majus хоз' 
fenecio 3m 
l'erratula по 
ferpentaria pan. 

nonica 17o 
ferpillum 144 
fefeli niontanum 

_ 180 
{loechas cirrina ` 

119 
liramoneum ' 234 

A178' i 

íiachìs 320 
iidoriris 376 
ûgillum Мошо 

nis 321 
lium 
{inapi 257 253 
fymphitum :260 к 

2.61` 
íblanum volgare _ 

- 84 
folanun pomife 

шт 347 
fonchus 143 
fophia chyrur 

gorun 1 50 f 
fox-zum 



Tabla. 

Готам 71 
fpm-gamin 327 
fuccifa 280 
fmilax afpera 367 

T 
tanacetum 395 
taraxacum 278 
thymus 145 
thlaspi 254 
туфа 48 
tragopogon 17 
trifolium praten 

fe 206. 308 
trifolium libri 

' 401 ЩИ! 

tribulus {ешь 
lli-is 365' 

tribulus aquat; 
364 

tormentilla Y 331 

 

tulipa 383 
tullilago 220 

U. 
ulmaria 164 
unifolium 90 
urtica 52 53 
uvixlaria x5 

V. 
Valeriana 213 

valerianella 1 п 
verbafcum 271 
verbena 3 3 4 
Veronica 399 
vinca pervincaq; 
vincetoxlcum 385 
virga aureal 5 
viëtorialis slongn 

122' 

vitìa [99 
viola тата 4oz 
viola tricolor 4o; 

X. 
xanthium 

 

193 
xyris _ 59 

  
 

HAR- ‘ 



„ä Harmadik Matata 
  
 

.HARMADlKin/.IUMTO TABLA. 
 

a. Í 
urbanas» A.2,5 as@ 
тешит! 6 2.1 
«glen . 58 
вишни 267 
«liant 281 
nniá - 181 
auburn 296 197 

298 
affinita 8 
атм ` 36 
«пастой 346 

25. 
ßalfamâpfe 19 
banlieu › 24 25 
[защитное 42 

425 398 
Ьаиттшэв 253 

254 393 
balbrían 213 
Nennungen 76 

„ bathengel 6; 62 
baurenfenf 40 

y335 
beerrnbili 152 

_ Вигвам 32 236 
beereflann 235 
beerfnnicfcl 237 
Вспышки 255 
bertram 37o 

el” 

brrgp'eterlciu 299 
Ветром) 301 
Метан: 39 

_ 2.84 331 
b_ßnmt 408 
blbernel ` 1:2 
ЫЬегНее 4er 
зацепит 15a 
мщения: 128 
binlen 116 
blauer tabl 174 
bvtfâbvrnft'aßl I в 1 

 

Метан ‘- 17 
brucblraut 13 
brannbect 339 
braunellen 382 
Íbrenntmut 360 
битвами: зов 

303 
ßnrtfcb az 

LY. 
штаб 149 
camillen. 343 

344 
carnivl 158 
«штат narb 

22 356 265 
ciñenrůslein 37S 
сорт; 72 
corianbct 126 

127 
«штат: 167 

 Э. 
bill 
bouffant 
bannetwurg 
bnrten 
bollen 
аппетит 
Ьигфшафё 
эйггтигь 

Ё. 
naam 
c_brenmeii 
Шиш) 
rmbeet 
cinblatt 
Щепа-аи: 
афиш 
ennelmuts 
rnnelíůá 
тати 
enbinien 
гриф 
егВппб 
erbncrltnut 
старт 
ernrand) 
пашет 
einen 

15 1 
39 

252 
41.0 

118 
404 

lO 

336 

i II 
198 
399 
230 

68 
90 

m 
130 

354 
91 

. 4‘7 
:6s 

92 
l 48 
106 
107 
‘94 



Tabla. 

 

 

8. gulbenmunbftant 
'5 

шинам 415 gurfen 406 
farenl'raut 288 
felbrßfen 82 
мы 153 мыши; 9 
feigwanenhant babiebfraut 110 

102 baarflrang 37 
feigbobnen 139 штат 268 
&quot;'erberrôtbe 47 hanf 165 
&quot;erbeeblnm 100 bnnenfnä . 30 
штат 115 banentannn x42 
(темпами: 4o; [мигом 209 
frauenflubl 137 Ьщ’етщ 156 
штамма: 283 Мите: a7@ 

baubednl 14° 
Ё. Ьаиётщ 108 

еаифьшт 146 becbellnnnn 155 
этом! 39: тешь щ 
geiábart - 164 bengeípnnn 359 
вырыт: 366 beibenfrnnt 379 
гейше: 416 bìrfcbtnun Ss 
geißftant _163 bn'ftmung 337 
nemíenwm 162 beaamt 133 
gnnfennifiel x43, r 387 
genfefuli 282 number ‚ 33 
nenlerifb 211 ватт, „o 
nerílenmalcl) 409 выпавшие 83 
ветер! 358 bnnbêlnvblaucß 
вйфпогеп 26 ;29 
типе: 308 bůnerbarm 390 
Фетиш: 98 {WPÍ 174 
шивших: 376 p 
gvlbmiefenblnm 3 Ó. 
ВО‘ШЧЧ 172. 272 апатиею: ler: 
пошлин 187 ftben 237 
nttnbmurtelfraut штативе fre» 

. I9l 58 380 
“www 309 штамм: _per 

396 т! 386 

ivbanneâl'taut 59 
60 

бор 141 
E. 

lnßentrant 214 
faiíerttwn 57 
ferbelfrnnt 389 
На „текст 2,0 

 

fle traut 306 
Helle 190 192 

193 
[гашиш 134 
anblnncblrant 10; 
lotnblnme 46 
Египте . 225 226 

227 
frebêfraut 264 
пошлёт 345 
inebenfdnll 18's 

s. 
laebenfnoblanef) 

104 
титан: 113 
Ianenber 291 
lebertrant 220 

ш 22; 
кыш: 197 
шпате: 19S 

l b f l x96 ie Sap e 4 _ lieblìôriel 20; 
Idffelfratll _ 147 
lungenlrnnt 392 

SR. _ 
штампе: ‘34 
marienîebnl) 2;.; 
manuela 64 

силища. 



'Harmadík Миши 
таппвнеы 27o 

_ 338 
manuôtreu 212 
nillnnůbarnìftb 117 
margenrôßlein 66 
тшвьгпеш 87 
япапвюш ¿89 
mauerpfelfer 2; 
mette 138 189 
mclilïen 238 

239 24o 
melamine 79 80 
inerrbirl'tl) 215 
mecrrctticf) 377 
тешат 218 219 
тешите 122 
тещи 224 
meillermnri. 249 
mcgerlraut 349 
mener 292 
milglrnut zoo :nunornuten }314 
тпшщтейшп 74 
тащит 161 

- тйпь 241 те 
247 

iR. 
наветам 179 
nacbtícbancn 84 
narcllïeu 266 
nanermnn 169 

_ 273 
nattergůnglern 171 
пашет 34o 

341 
„легкими: 350 
neqel |38 
&quot;ЧП-31 ‚59. bië 56 
тешьте: - 1o; 

 теша: 371 
шейпинг 139 

136. 

rufen 
ruf aan 3h 
Uli n“ штыка 

 

‚о. rubrfraut 333 
vcbfenßung 273 rubrmnrf, .331 

274 275 ruperlôfrnnt 357 
оттянете 291 »rant 35 6 
vllerlucn) 95 ММ) 318 319 

.‚. . 32° 
5D. fnmlraut 325 

»appela 228 {аппетите - во 
229 232 342 

paliernatf 293 (апачи 332 
‘реЩфш 37 faust barbaren: 
реши 45 traut 351 
реппепьтитъ 211 (аист lafobôtraut 
Математик: 278 352 
»frilfraut 269 falïran 315 316 
Meningirant 294 fauerampíer 361 
plîllmfraut 18 Теще» 38 
polen 73 leíeltraut 180 

n ' Ст“ 257 leltfenfraut 303 
qnenbel _ 144 íeeblume 383 
GUCCÍUIQYGB 295' flebengegeit 208 

_5R Выпиши: 23 1 I {тягот 12; 
rabe 175 finan 279 
гати 372 linnrûn 43 
щите! 307 funnentiu 126 
тапки 312 313 íunncnblume 263 
munten 259 (пташек: 7l 
frpfrvlîe 1 la тем 353 
rbeinfarn 395 ícbabenîrant 256 
rneinblume 119 Наташи as 
Невский 327 fdinítben 369 
пивными 394 {фатпафйш 317 
ritterwnm gzó [финишныйС 11° 

а&quot; . 

310 ` 

 



Ta'bla. 
 

агата: 101 имевшими: мяте 364 nittlaudj 131 traut 93 94 mcbrrbiíicl 31 
fibicrlinq 49 50 тщета“: 286 темпом 4 
{сотами 127 фетиша 6 miller отв! 99 
{фтщыптитъ 355 taubenlraut 109 шипеть 111 
frblůil'elblum 186 кишки 388 тиши: 304 

- (тащить 29 tůrfifcber шве 379 - ~ 30; 
fietŕrubm 157 тешат) 160 Rechenbe типе _ и. megericb 411 

367 imgarifd) {стати bgg 414 
даёте! 234 зета!“ 176 mcfmutl; 407 
(двигай?! 405 ß. namur; 321 ein те ) 182 - шашист 61 fieingûníel 261 &quot;www 295 bz'âó „адамант 159 

_t _ __ _ 262 4 Мот! 2l, winbróáläin 239 lem ее 32 mmm rin 13 ilerfblum 70 заветам ' M7 mittens 19g 
“сайт 65 . темнее ',207 
“питии 384 тафта!“ 400 шпьавоп 363 
fiordmícbnabel тапыаивггаш 69 тщете!) 86 

120 malbfnoblaud) 132 „Dumm 95 
üubentenfrauf 330 штифт . 78 mullfraut — 271 
{ритма ФИТ“ *Mmmm 124 гепатит 322 

38; mailman 260 
“mmm 368 mûiït'ïbßñ 166 В. 
{регЬегЕшш Sl тай-“РИМ 21 
шипением as; wallrrbanmfui 7s штат“! ls 
(ртами: 323 таПттТеп 28 афиши: 16 

mañerŕolben 48 этом 184 
l Q' тапегершф 178 niet’ 14 ‘ - падайте 378 numiñel 333 
mbar! 81 mañerpeterlein gooliwmblait 168 
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