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AZ ERDEI ÁLLATOK SZEREPE AZ ELMÚLT SZÁZADOK GYÓGYÁSZATÁBAN

Dr. Hajdú István

Ha az ember régi könyveket nézeget, - mint például az "Onomatologia 
forestalis piscatorio venator ia!,-t, melyet 1772-ben Frankfurtban adtak ki, 
vagy a lipcsei kiadású "Jagers practicaff-t 1746—ból, megdöbbenve tapasztal- 
ja, hogy alig két évszázaddal ezelőtt milyen magabiztosan kezeltek az orvo
sok a különböző emberi betegségeket, "nyavalyákat11, az erdei állatok külön
féle szerveivel, i11. azok főzetével.

Lássunk egy-két receptet:

A fogoly agyveleje borban élvezve a sárgaságot gyógyitja. Epéje, méz
zel elegyitve, a gyenge szemet élesiti, s az emlékezőtehetséget javit- 
ja. A meggyujtott fogolytollak füstje a vajúdás fájdalmát enyhiti, a 
tojások pedig azon erővel birnak, hogy a meddő nők ettől termékennyé 
válnak, a szoptatok pedig sok tejet nyernek.

A kakukk egészben hamuvá égetve a kőbaj / epekő,vesekő / a nedvesség 
/ ödéma / és a gyomorbaj ellen használ, - de a nehéz nyavalya és egyéb 
láz ellen is jó.
A megfőtt kakukk-hulladékot különös szeretettel isszák azok, akiket 
veszett kutya mart meg.

A mátyásmadár hamuvá égetve és a hamuját szembe fújva a látást élesi
ti.
Sülve azoknak jó, kik varázslás által férfiasságukat elveszítették.

Az emlősök nem kisebb gyógyerőt képviselnek:

A borz zsirja igen hatásos kenőcsöt szolgáltat tört tagok számára. Kül
sőleg, jó melegen kenegetve, vagy allövetként használva a kőbajtól szár
mazó vesebaj ellen jó.

Gyöngéknek, benaknak, köszvenyeseknek főleg róka — és macskazsirral



-122-

vegyesen használva igen hasznos.
Használ továbbá idegláz ellen, és arra is szolgál, hogy a szakái ne 
őszüljön.
Az elhamvasztott borz vérhányás ellen jó, sebvére száritva rüh ellen, 
/lepárolva/ mérges marás és döghalál ellen.
A borz agyveleje — olajban főve — mindenfele fajdalom enyhitesere való.

A sündisznó nem kevésbé hasznos.
Az elégetésekor keletkező hamu használ azoknak, akik a vizeletet nem 

tudják visszatartani, de jó azoknak is, akiknek gyönge a gyomruk, nem 
tudnak székelni.
Hamuja medvezsirral és mézzel keverve a hajat nagyon növeszti, főként 
akkor, ha előzőleg rövidre nyirván, mustárral a fejbőrt vörösre dörzsöl
jük.
A sündisznómáj mézzel és ecettel a fehér-, és vizkórt, valamint a rüht 
és a köszvényt is gyógyitja.
Epéje a kőbajt szétoszlatja, zsírja a sérv, gyomorhártyája a kólika el
len jó, hulladéka a kopaszodás ellen használ.

A vadmacska irháját az elhízott, vizkóros, felpüffedt embernek ajánlja, 
úgy, hogy azt a szőrös oldalával a meztelen bőrön hordja, mely ekép a 
puffadtságot fölemészti, a gyenge gyomrot erősiti.
De vigyázni kell: a soványaknak igen ártalmas!...
Zsírja, dióhéjban tartva, köldökre kötve: próbált ellenszere a nehéz 
nyavalyáknak.

A medve zsírja melegít, szétoszlat, lágyit. Fülfájás, hajhullás, kösz- 
vény, füldaganatok és szárcsont-fekély ellen használ.
Epeje nehez nyavalyat, sargasagot, külsőleg rákfenét gyógyit.
Finnhonban az emberek a medveepét panaceának /varázsszernek/ használ
ják: beveszik, izzadnak és szerencsésen meggyógyulnak tőle. A medve 
jobb szemét kivájva, megszáritva a gyermek nyakába akasztják ijedezés, 
álomból való felrezzenés ellen,

A szarvasnak igen sok részét használta a gyógyászat.

A farka, vagy magja /spermája/ segit'az impotencia kiküszöbölésében,de
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a boszorkányság ellen is jó.

A terméketlen asszonyoknak - közösülés után - szárított szarvas far
kot, vagy szarvasmagzat-burkot kell fogyasztaniok.

A vulva /a szarvastehén külső nemi szervének/ egy darabkájának fogyasz
tása megakadályozza az abortuszt.

A rigyetési időben elhullatott szarvasnyál és sperma használ a pestis 
ellen.

"Decoctum et priapo cervi curat dysenteriaM, - azaz: a buja szarvasból 
készitett gyógyszer gyógyítja a vérhast.

"Genitale cervi*' /a szarvas nemiszerve/ segit a tűdőbajjal szemben, 
epéje is jó a tűdőbajra, de a szülést is könnyíti.
Mája a vízkor ellen, tüdeje a köhögés ellen jó.

A szarvas-velőből készitett kenőccsel keléseket, vérfolyást lehet gyó
gyítani.

Az elmeszesedett, megkeményedett, rostos aorta-gyűrűt szarvaskeresztnek 
hívják, és sok mindennel szemben segit: erősiti a szivet, véd a női 
terméketlenséggel szemben, jó a szülésnél, használ az orrvérzésnél és 
az epilepsziánál.

Az agancsszesz és olaj, valamint az illó agancs-só minden súlyos nyava
lya ellen jó, ha a beteg orra alá tartjuk.

A nerazőrészek aszalva és borban élvezve: szerelmes gondolatokat ébresz
tenek.

A leírtak nem éppen emelik a korabeli orvostudomány,illetve az emberi szel
lem dicsőségét.
Sokat kibírhattak elődeink. Azt hiszem, nem a véletlen szüleménye a mondás: 
**Dum vitant stulti vitia, in contraria cursunt, azaz kissé szabad fordítás
ban: **ha a bolond a bajból meg akar szabadulni,egy nagyobb bajba kerül.**
S az ilyen kezelésre mondta az egykori erdész:'*Medice! Cura te ipsum!** azaz: 
Doktor! Gyógy£tg(j meg csak magadat!**...


