
Szemelvények az Enciklopédiából 

  

A pomagránátfa Carthago tájatt terem, nemigen magas, levelei keskenyek és fényesek, 

virágja bársonyszín, gyümölcse tele maggal. Az almája jóízű leves, legfőképpen a gyomornak 

hasznos, a torhás okádást megenyhíti; ha héjja és virágja egyarányú mértékkel főzetik meg 

vízben, avagy ecetben, és a gyomorba bevétetik, az ő levele minden hideglelés ellen igen jó.  

  

  

  

A fügefa, mely nemigen magas, héjja sima, mint az olaszdiónak, gyümölcse hosszúka, mint a 

körte és tele maggal. Ez az egyéb fáknál termékenyebb, úgymint mely háromszor, avagy 

négyszer is terem egy esztendőben, úgyhogy egyik a másikot ottérje. A füge színe elsőben 

téjszínű, osztán mézszínű. A fügefához kötetett vad bika (ökör) megszelídül tőle. Az izsóppal 

megfőzetett füge éhomra vétetvén bé, a hurutot és a tüdők nyavalyáit meggyógyítja, ha penig 

rutalevéllel gyalogfenyő butkóival és olaszdióval megtörettetvén és elegyíttetvén, liktariomot 

(szörp) csinálnak belőle, a mirigy (pestis) ellen is igen jó, úgyhogy akik osztán abban 

mindennap valamicskét vesznek bé, ritkán mirigyesedjenek meg.  

  

  

  

Az almafa a tartományok külömbsége szerént sokféle és házi vagy vadalmákot terem, a 

háziak közül az édesek melegebb természetűek, a savanyók penig hidegebb levűek. Mindezek 

hasznosok az elme elájulási ellen, és a szívnek megvastagítására illendők, azokban 

mindazáltal, akik gyakorta esznek bennek eleget, követ (arénát) szoktak nemzeni, és a 

gyengébb gyomrokban felpuffasztó lelkeket szereznek, ennek felette az inaknak is 

ártalmasok. A vadalmák mind szorító erejűek, melyek mindazáltal megtörettetvén és 

valamely edényben víz öntettetvén reájok és megfőzettetvén, must ízű levet adnak, melye a 

hasat igen jól meglágyítja. Az almafa nemei a bisalma és a barackfa is.  

  

  

A bisalmafa sokkal törpébb és almája mohos (pihes), melynek természete hideg szabású és 

szorító, mindek okáért a meleg nyavalyákban a gyomor megerősítésére igen jók, mint a bor is, 

ismét az őbelőle készíttetett méz, avagy olaj is.  

  

  

A kökényfa (vadszilvafa) a megmondottnál küsebb mind maga, s mind gyümölcse. Ezeknek 

a virágjából lecsepegtetett víz hatalmason használ az oldalfájások és a mellynek sokféle 

nyavalyái ellen.  

  

  

A cser-(tölgy-)fa, mely magas, temérdek és darabos héjjú, levelei igen bevágattak, cseges-

bogas ágazatú. Az ő természeti gyümölcse makk, néhai gyümölcse penig gallos (gubacs) és 

cserenyv. Melegít és száraszt, de csak módjával, s egyszersmind szorító szabású, főképpen az 

a hártya, mely a makk héjja alat a makk húsát befedi. Az ő leveleiből lecsepegtetett víz a máj 

folyásit és rothadtságát, mint a tüdőjét is, boldogul meggyógyítja. Az asszonyok fejér- és 

akárminémű folyásikot is megállítja, s minden megaludt vért kiűz. A levelek penig, magok 

először megtöretvén és az új sebekre tétetvén, azokot egybevonják és beforrasztják; az izzadó 

hév daganat és kelések kezdetin igen hasznosok, miivel a meleg keménységét megelőzik. A 



kettévágattatott gallosokban néha légy, néha hangya, néha penig pók találtatik. Melyek felől a 

község azt tartja, hogy a légy hadakot, a hangya drágaságot, a pók penig döghalált jelent. A 

gallos pora a sebre hintetvén, ránc nélkül egybeforrasztja. A tölgyfa homma meleg borban 

bévétetvén, a vértpökőknek igen dicséretes. 

  

  

 A gyalogfenyőfa az ő apró gyümölcsét két esztendeig viseli, és az elsők még meg nem érvén, 

másokot hoz; rövid és hegyes levelei vannak, héjja keskeny és csaknem mindenütt 

megvagdaltatott szabású. A harmadik rendben való melegítősége és szárasztósága vagyon, 

minek okáért melegít és egybegyűjt, a meghűlt gyomornak és egyéb részeknek 

megmelegítésére jó. A gyümölcsének első renden lévő melegítése és szárasztása vagyon, 

melynek sokféle hasznai vannak (főképpen az őbelőlök lecsepegtetett és kisajtoltatott 

olajnak). Ha bévétetik, a levegőég megveszettsége ellen a lelkeket megerősíti és megbővíti. Jó 

a hurut, nyilallások és egyebek ellen is, egyszóval minden rothadt és pokol nedvességeket 

megemészt. A gyalogfenyőfából vött olaj jó a köszvény ellen, sőt a test egyéb fájdalmai ellen 

is, ha ővele a hátgerinc megkenetik. Ha a fülbe bocsáttatik, a süketséget elveszi. Ételben 

bevétetvén, a komor kedvet elűzi. A ő gomija (enyve), ha tikmonyfejérrel megelegyíttetvén, a 

homlokra és a vakszemekre kenetik, a fő csepegését megállítja. Temjénporral és 

tikmonyfejérrel a hasra kenetvén, annak folyóságát megkeményíti. 

   

  

  

A fenyőfa, mely igen ágas-bogas, levelei hegyesek és fésű szabásúak. A fenyődiók melegítők 

és száraztók s egyszersmind enyvezők. A hurutosok és asszúkórságosoknak használnak, az 

egész testet megerősítvén és megmelegítvén.  

  

 

  

A szuroktermő fa magas, feketéllő, ragadós, sikeres és folyós héjjú, az ágnak csak két oldala 

felől kinövő keresztforma ágacskájú, levelei szélesecskék, lágyacskák és simácskák, mint a 

rosmarinté. Amelyek ezek közül fejérebbek és levelek egyik felől hammuszínűk, azokból oly 

gyanta (enyv) foly, mely mézzel együtt megfőzettetvén, a fő és torok lecsepegési ellen jó, sőt 

akármely külső nyavalyák ellen is használ. De legnagyobb erejek vagyon a sebek 

felgyulladásának (tüzességének) megenyhítésére és azokot az ő enyvességével 

egybeforrasztásra. Árpaliszttel és borral egybefőzettetvén, a megkeményedett tálgyukot 

(keléseket) meggyógyítja.  

  

  

 

A nyírfa, mely gyenge, héjja először barna, osztán fejérlő; fája gyenge és romlandó, minden 

fák felett teljes édes ízű lévvel. Ennek héjjával a régiek papiros gyanánt éltek. Az ő tavaszkor 

szedetett leve az áréna és a sárgaság ellen igen jó, sőt a szá(j) rothadtságát is meggyógyítja. 

Ezen lév ha az aluttej közé eresztetik, a sajtban semmi nyű nem teremhetik.  

  

  

  

  

  

  



A fűzfa szérnyű hamar nő, sokáig él, mivel megodvasodása után is sokáig nem vész éppen 

meg. Ez erősebb, avagy romlóbb. Az erősebb fekete, avagy fejér. A fekete a kertek mellett 

szeret legjobban nőni; a fejér a folyóvizek mellett. A romlóbb még fejérebb. A fűzfáknak 

száraztó és temérdekítő erejek vagyon, főképpen az ő leveleinek és héjjának, levelei, ha 

borban megfőzetnek és megitattatnak, a hastekeréseket megenyhítik.  

  

  

A mogyaróbokor (fa), mely jó magas, törzsöke vékony, kövér, fejérlő szennyekkel 

megválasztatott; levelei az égerfáénál szélyesebbek és fogasocskák, bimbója elhullván, 

mogyarókot terem. A mogyarók melegek és igen nedvesítők, minek okáért megkövérítnek 

ugyan, de mindazonáltal a gyomornak ártanak és könnyen vérhasat szereznek, főképpen 

amely veres hártyával boríttattanak bé. A zöldek egészségesebbek mindazáltal az asszúknál. 

Megtöretvén penig és mézes vízben megitatván, a régi hurutot meggyógyítják. A 

megégetettnek hamva óhájba, avagy medvehájba kevertetvén s a főre kenetvén, a hajelhullást 

megorvosolja.  

   

  

 A bodzafának hamuszínű ágacskái vannak, belöl lágy béllel teli, levelei olyanok, mint az 

diófáé. Gyümölcse bársonyszínű, melyben vér szabású lév vagyon. Ennek neme közül való a 

földi bodza is, mely törpe és alacson, törsöke négyszegű, levelei mint a mondoláké, úgy 

választattanak el egymástól és szárny módra terjedtenek ki. Mindenikféle melegítő és 

száraztó, megemészteni és kitisztítani való ereje vagyon, efelett penig egybeenyvező erejű is. 

Gyükere, avagy levelei külön borba megfőzettetvén és megitattatván, a vízkórságosokot 

keményen megtisztítja, melyre a földi bodza gyükerénél semmi hathatóbb és használatosb 

nincsen. Amely vízben az ő levelei megfőzetnek, a száraz hurut ellen igen jó. Az őbelőle 

csináltatott liktáriom a verítékeket és akarminémű mérget is kiűz a testből.  

  

  

A Szent János fája ágacskái bársony szabású színűek, levelei szőlőlevél-formák, de 

küsebbek és zölden feketéllők, gyümölcsei gömbölyegek és verhenyők s hosszú szárakon 

állók. Levelei és gyümölcse hidegek és száraztók a második rendben s egyszersmind 

egybeenyvezők is. Minek okáért a gyümölcs leve valamint elkészíttetvén, a szív reszketése 

ellen használ, sőt a testnek mi tüzessége ellen is, főképpen penig a mirigyeseknek. Ezen lév 

ha lúdlábfűvel készíttetik meg, a himlőnek (aprónak) igen használ.  

  

  

A rózsa vesszőszálakként nő ki, zölden feketéllő szennyes, sok horgas tövisei vannak, levelei 

egyrészént fűrészesek, gyümölcse és virágja jószagú. Minden rózsák hidegítők és száraztók, 

de módjával, mind külső, s mind belső nyavalyák ellen hasznosok. Az óborban kifőzettetett 

levelek a fő és a szemnek fájdalmit megenyhíti, az ínyek is, ha avval megöblíttetnek, 

megjavulnak. A rózsaméz akármely részeket megerősít és minden komor kedv indító s 

torhaszerző dolgot kiviszen, főképpen ha köményből főzetett orvossággal, egy küs sót is 

adván hozza, adatik bé. Hasonlóképpen a rózsaolaj egésséges, a homlokot megkenvén véle, a 

fő fájását és a meleg nyavalyáit meggyógyítja. A vadrózsákon termő gomba, ha porrá rontatik 

és borban béitatik, az árénát kiűzi, a benne találtatott férgecskék penig azon haszonra 

hathatósbak. Az ő vizek a szem veressége és rothadtsága, sőt akármely ő nyavalyái ellen is 

igen jó. A veres rózsákon kűvül akármely rózsából való víz is megitatván, megerősíti és 

módjával meg is hívesíti az agyat, a gyomrot, a lelkeket és a természeti meleget, és őköt a 

rothadástól megoltalmazza.  

  



A folyószederj igen tövises, széjjelterjedő, levelei eperjlevél-formák, egyik felől fejérek s 

másfelől feketék. Gyümölcse szinte olyan természetű, mint az igaz szederjfáé. Száraztó, 

hidegítő és egybevonó természeti vagyon. Az ő leve, ha a verőfényen olyan temérdek (sűrű) 

lészen, mint a méz, jobb a mostaninál (mustnál?), a zsályából készíttetett sziroppal 

megegyelíttetvén penig, mindennap kétlótnit meginnya a bélpoklosoknak igen használ. Az ő 

levelei, virágjai, csírái, gyümölcsei vízben megfőzettetvén, ha vagy megitatnak, vagy ruhára 

kenettetnek, minden belső gyulladást csudaképpen megenyítenek. Ha a megszárasztott levelek 

végei borban megfőzettetvén itattatnak meg, a véres hasmenéseket mindjárást meggyógyítják.  

  

  

  

A szőlőtőnek gerezdeiből való lévből először must leszen, azután megforrván bor, mely a 

földnek mintegy vére és az italok között szinte olyan, mint a kenyér az ételek között. A 

fővebb boroknak nyolcvan nemeit számlálja Plinius.  

  

  

  

A borsóín az ő kacsocskáival valamihez kötődvén, jó magasan nő fel, gyümölcsei 

kerekdedek, melyek egy hüvelybe is sokan szorulnak bé. Ez kerti, avagy mezei. Ezek 

küsebbek és a földön elterülők. Emezek penig nagyobbak. Mindenik virágja nagy fejér, vagy 

bársonyszínű. 

  

  

A bab levelei olyanok, mint a háromlevelű fűé, zölden feketéllők, kövérek, mint valami 

vesszőszálakon nő, virágjai fejérlők, de belöl fekete szennyekkel külömböztettenek 

(választattanak) meg, gyümölcsét kétfele nyíló hüvelyben termi, mint a borsó is. 

Középszerént való hideg és nedves természetű, mindazáltal puffaszt és nehezen emésztődő. A 

héjjalt mindazáltal jobb. A héjjak az új palánták (ültetések) tövére tetetvén, azokot 

kiszárasztják. Az ő virágjokból lecsepegtetett víz penig ruhára öntetvén, a testből a töviseket, 

csontokot és az egyéb belémenteket kivonja.  

  

  

  

Az espinácnak (spenót) hosszú szára, hegyes magja, fellyül hegyes, s alól széles és csúcsoson 

kihegyesíttetett levelei vannak. Hideg és nedves az első rend végében. Az ő leve a hasat 

meglágyítja és a vétkes (hitván) nedvességeket kiűzi, hasonlóképpen a derékfájást és a has 

keménységét elvészi. Az őbelőle csináltatott olaj a máj és a gyomor fájdalmit és gyulladásit 

megenyhíti. Ezen a pókok marások ellen is igen használ.  

  

  

  

A salátának teje bő, levelei kerekek és fodrok. Ez ha a mezőn terem, rövidebb levelű és 

szárú, mint a vettetett, ízi mindazáltal keserű és teje bővebb. Nedves és hívösítő, de módjával, 

mint a forrásvíz, minek okáért kedves főképpen nyárban és igen egészséges. Mivel ételi 

kívánságot szerez, minek okáért minden egyéb parés füveknél dicséretesebb. Az ővele 

gyakorta élés mindazáltal a látásnak ártalmas. A vadsaláta levele az asszonyok tejével az 

égéseknek (ti. ellen) jó.  

  

  

  



 A kövér porcsinnak (porcfű) levelei kerekdédek, kövérek, temérdekecskék és hátulfelől 

fejérek, szára is temérdek és veresellő, csillagos és sárga szabású virágú. Az ültetettnek 

levelei szélyesebbek, szára temárdekebb, mint az erdeinek. Hidegítő az első rendben, a 

másodikban penig nedvesítő, egy kevéssé savanyó. A meleg és sáros folyásokot megállítja, az 

ő leve jó a forró gyomornak és az belső oldaltag fájlalóknak, főképpen a mindéltig tartó 

hideglelések ellen, akár bevétessék, akár kűvül adassék hozzá. Egyszóval akarmely meleg 

nyavalyák ellen használ. És mivel szorító szabású, jó a hasamenőknek és az asszonyok 

folyásának és egyéb vérkiürüléseknek, főképpen árpaliszttel.  

   

  

A málva, ha kerti, nagy és temérdek levelű, szára háromsingni, virágja rózsa szabású, veres 

tudniillik vagy fejér. Ha mezei, engedelmesen lágyít és kevéssé emészt is, a kerti penig 

mennél nedvesebb, annál gyengébb. A málvafőzések a régi hurutot megenyhítik, az ő levelek 

főzése penig közönséges olajjal megelegyíttetvén, az égés ellen használ.  

  

  

  

A vereshagyma szára vékony, kerékded és üres, mely csomós gyükérből (fejből) kél ki, 

sokrétű, melyek osztán a teteje felé egymástól ugyan kerekdeden válnak el. Meleg csaknem a 

negyedik rendben, részei temérdekek. Leve levegőég természetű és melegű. Ha egy éjjel 

hideg vízbe tartatik, a vízbe olyan erőt ad, hogy ha azt megisszák a gyerekek, a gelesztát 

őbelőlök kiűzi. Sóval egybetöretvén, a sümölcsöt (szemölcsöt) gyökerestől kiészi. Ha fél 

tyúkmonni benni megtöretik és hozzá egy kicsiny holt mercurius (higany), ismeg herélt 

disznó szalonnája és a borostyán apró gyümölcspora adatik, s avval csináltatik egybe és véle a 

fő megkenetik, a pokolsinnyedeg (rüh) tőle meggyógyul. Az ő leve mézzel és rutás ecettel 

felestrom módjára ruhára kenetettvén, a dühös eb marását meggyógyítja. Ezen a fülbe 

öntetvén, a gennyedtséget és az egyéb rothadt nedveket kiűzi és a süketséget meggyógyítja.  

  

  

  

A petreselyem levele olyan, mint a büröké, körös-környül szakadozott, magja olyan 

boglárocskába foglaltatott, mint a kaporé. A harmadik renden melegít és száraszt, a szájnak és 

a hasnak igen kedves. Nagy béható és eloszlató ereje vagyon. Minek okáért akár főtt, s akárt 

nyers legyen, vizeletet szaparít. A magva magánál sokkal hatalmasabb. Amint a vizeletet, úgy 

a havi folyásokot is erősen megindítja, a májt megtisztítja, a vesék és a hólyag fájdalmit és 

köveit meggyógyítja. Gyükere leveleivel és magjaival megetetvén, a gyomor és az egyéb 

tagok dagadását s a hát fájdalmit megenyhíti, mivel béhatván, kiszárasztja és megemészti a 

vétkes nedveket. Ez az ő megtöretett magja a főnek eves koszai ellen igen hasznos.   

  

  

  

A szék- avagy sebfű hegyes levelű, pásint módon terem, virágai sokféle színűk és szaglók, 

melyek új korokban megtöretvén, a fő sebeit egybeforrasztják és azoknak fájdalmit 

megenyhítik, a csontocskákot, töviskéket és egyebeket is a testből kivonnak. Hasonlóképpen 

gyükerei megfüstöltetvén, avagy maga is a fű vízben megfőzettetvén, a főfájást megenyhíti. 

Az erdei sebfű leve hatalmas jó az árénásoknak, ha két vagy három kalánnit isznak meg 

benne.  

  

  



A rosmarint vékony ágacskájú fű, levelei aprók, sűrűk, alol őszök, fellyül zöldellők és 

timjénszagúak. Meleg és száraz a harmadik renden, felette lágyító, emésztő és elkenő erejű. 

Az ő leve mézzel megelegyíttetvén, a szem látását megélesíti, magja borssal borban a 

sárgasággal illettetteknek hasznoson adataik bé. A bor, melyben ennek levelei megfőzettettek, 

ha reggel és estve lagymagadon vétetik bé, a vért tisztábbá teszi, az ételi kívánást felállítja, és 

minden belső nedvességeket megemészt, és az azoknak kiköpettetését segélli.  

  

  

A levendula négyszegű, belöl üres szárú fű, melynek levelei sokak és hamuszínű zöldellők, 

szélyesecskék és a rosmarinténál hosszabbak, melyeknek tetejekben kalászos, bársonyszínű és 

apró virágocskák nevekednek. Éppen második renden melegít és szárazt, az agyat az ő 

sugorodási és eloszlási, sőt akármely hideg nyavalyái ellen is igen segélli, a gyomrot és a májt 

a beléjek színlődött nedvektől megszabadítja. Virágjai hatalmas jók a gutaütések ellen, borból 

bévétetvén, a vizeletet megindítják, hasonlóképpen a szívnyilallást és a sárgaságot is 

meggyógyítják. Vize a főszédelgés ellen sokat használ, ha egy lótnit veszen ember bé benne, 

hasznos a görcs ellen is.  

  

  

A gyömbér levelei nádformák, egy esztendőbe kétszer-háromszor is megzöldellik, a tetejek 

felé meghegyzettek, gyükerei csögös-bogosok s elterjedők. A földbe három-, avagy 

négytenyérnyire nő bé, minek okáért az indiaiak és az arábiaiak (akiknél terem) egy bog 

között valónit hagynak csak benn, midőn a többit kiássák, melyből a jövő esztendőre ismét 

elég terem. Erősen melegít a harmadik renden és nedvesít az elsőn; részei temérdekebbek, 

mint a borsnak, minek okáért az ő nedvességek miá két esztendőnél alig tartanak tovább. A 

meghűlt gyomornak csak valóban jó megvastagítója, sőt még egyéb nyavalyáinak is jó 

orvossága, főképpen a megcsináltatott, mely újan nádmézzel (cukorral), avagy mézzel tartatik 

meg. Az ő porocskája estve ecettel bévétetvén, sok külömb-külömbféle nedvességeket viszen 

ki étszaka a verítezés által a testből.  
 


