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B e v e z e t é s . 

i . 

A z egészség' jelei. A ' vidámság-, tiszta sze-
mek , meleg szarvait és füle l i , simán fekvő 
szőr, tiszta nyelv, erősen álló f o g a k , gyor^ 
kérődzés , 's j ó étek vágyás. 

II. Valamelly betegségnek jelei. Az 
ctelre való vágyás' és vidámságnak fogyása , 
az állat nem kérődzik, szőre fel vagy pe-
dig hátra á l l j fülei és szarvai hidegek, 
szemei folynak vagy homályosak, farkát nem 
csóvál ja , nem legyezgeti ; fejét lesüti és 
gyakron megmegrázogatja, egész teste rész-
l tét , vagy valamelly tagjai 5 érütése (pulsu-
sa) szokatlan, vagy igen gyors , vagy lankadt 
és csendes. Arra is kell figyelmezni, nem üt 
é ere néhányszor igen lassacskán, azután meg-
megáll, meg ismét igen sebesen ver , léleli-
zete rövid, sebes és büdös ; nyelve száraz, 
fehér , sárga vagy épen feketés, 's fogai mo-
zognak , taknya száján vagy orrán bőven fo -
lyik ; szemei körül sárga karikák vannak, 's 
elühomlokán sárgálló vonások. 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár



III. Minden állatot egészségben i'gy tart-
hatni: 

1) Tiszta és egészséges takarmányja, 
vagy cledelle legyen. 

2 ) Mind a ' jászo l t , mind az istállót vagy 
ólat tisztán csinosan ltell tartani. Az istálló-
kon jó szelelő lyukaknak kell lenni , mellye-
lien a' marha' gőzölgése szabad' kimehessen , 
legjobban lehet ezt a' czélt elérni, ha rézsun-
tos szelelő lyukakat, ollyan formára mint a' 
kémények csináltat a' gazda. Az istállóknak 
melegeknek kell lenni , de nem rekedteknek. 

5 ) Tiszta folyó víz a' legszükségesebb az 
egészségnek fenntartására. Alló po'sványos 
v íz , melly tele van , apró bogaraicsliáhkal és 
férgecsliékkel mellyeket az állat ivás közbe 
fe lhörpö l , mindenkor ártalmas. Szintén arra 
js kell vigyázni, hogy mikor a' marba- meg-
melegedett , ne cresztessék legottan a! vízre. 
, 4 ) A ' rendes , az az: ugyan-azon egy 
időben való etetés, 's hasonló mértékben, 
sem igen sokat, scin igen keveset egyszerre, 
•igen hasznos befolyású a' barom'egészségére. 

5) Nem jó igen korán reggel legelőre 
hajtani a' marhát. Ha mérges harfnat búit le-
hetetlen hogy ne ártson , ha pedig nein mér-
ges még is niegluiti a' marha, magát; .Igen-me-
l eg , nedves hideg, ködös , vagy ha dér esett 
tulajdonképen soha sem^iellene a' marbátki-
hajtani, valamint iszapos helyekre sem. 

6) A ' zöld l óhere , legföképen ha a' 
lóhere még fiatal nem használ az állatnak , 
nagy kíváncsisággal nyeWel i , 's kárt okoz 
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nclu. Jobb hogy ha a' zöld lóhere közé min-
denkor vagdalt szalmát vegyít az ember, vagy 
a' lóherét eggyütt vagdalja a' szalmával. 

7 ) A" sót , úgymint a' leghasznosabb fű-
szerszámot nem kell az állattól kímélni 's 
mindennap kell egy egy keveset adogatni. 

8 ) Sokan szoktak holmi gyökerekbő l , 
füvekből és más egyéb orvosszerckböl készí-
tett porocskákat's a' marháknak eledelek közé 
vegyíteni. Hanem ha az állatnak mindennap 
orvoságot nyújtunk, akkor szükség'idejében 
elveszti az orvoság erejét, mivel utoljára ele-
delévé válik. Ila józanon felveszsziik, az egész-
séges embernek nem kell az orvoság , miért 
adnánk hát azt az egészséges állatnak? 

Lehet ugyan egy bizonyos orvosszert 
minden 8 vagy 14 nap múlva adogatni, 's ez 
a' következendökből áll: Tarnitsgyökeret , 
fenyömagot apróra úgy szólván porrá kell 
törni , 's korpával 's sóval összevegyíteni 's 
egyegy maroknyit adni. Ha a' dög uralkodik 
akkor többször is lehet használni ezt a' ¡szert. 

Még lehet ugyan a' liövetkezcndökct is 
néha néha használni: 

0) Rosz vagy változó időben , vagy ta-
vasszal 's ősszel egy kis hashajtó szert , 's 
ezen szükségre az alólírt szerekből egyet le-
het választani. 

A' hashajtó szer után, mindenkor jó szá-
raz takarmányt kell adni, hanem csak keve-
set egyszerre. A' hashajtás után szomjazik a' 
marha, azért módjával de gyakran kell itatni. 

10) Jó takarmány 's tiszta istálló mel-
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lett, földi ! még arra is kell vigyázni, hogy a' 
marha' teste kigőzölöghessen, ha a' bőre te-
le van porral , mocsokkal és ganéj jal , akkor 
az izadásnak lyukai bévannak dugva , a* g ő -
zölgés megakad, 's a' marha megbetegszik. 
Azért a' marhát szorgalmatosan kell vakarni, 
's a' ganéjtól megtisztítani, tisztaság mellett 
fele eledelei becri az állat. 

IV. De minden kitelhető vigyázás 
mellett meg is megtörténik hogy az állat 
megbetegszik. Ennekokáért a* természetnek 
munkálódását orvosszerekkel kell elősegíteni. 
E' czélra liülönféle izzasztó, vizellcthajtó, 
tisztító, szé l ' s hashajtó, oszlató, lágyító , 
gyógyító 's erősítő orvosi szerek vannak, 's 
ezek közül az állat betegségéhez alkalmaztot-
takat kell választani. Szánnunk kell azt az 
iigyefogyottat, a' ki beteg marháját egyedül 
eezettel , olajjal akarja gyógyítani. A' ki a' 
marhának sok ola jt , vagy egyéb zsiradékot 
ád , ez által azt okozza, hogy más szereknem 
használhatnak. 

Az orvoságnak beöntése szarun át leg-
jobban történhetik,vagy valami fa csövönj's min-
denkora' szájba, kell tölteni soha az orrlyukak-
ba. Sokan azt hiszik hogy ha az állat tüdejére 
Szenved , leg jobb az orvosszert orra lyukán 
beönteni , mivel ekkor a' legegyenesebb úton 
tüdejéhez jut. A ' kik ezt hiszik ugyan vi'sgál-
ják -meg figyelmetcsebben a' toroknak belső 
alkotását; 's tapasztalni f og ják , hogy min-
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dcnneli előbb a' gyomorba kell jutnia, 's 
innét a? testnek többi osztályjaiba , ereibe. 

Még- azt is fel kell venni, hogy az állat 
könnyen megfúlhat, ha az orrán öntjük bé az 
orvoságot, 's ha a ' levegőt szívó csóvbe csak 
a' legkevesebb jön, tehát azt köhögés által is-
mét ki kell hozni, 

V. A beleknek 's egyéb részeknek sa-
ját ingetelhetöségök van. Ha ollyas valami 
csípős szer jön reájok, tehát rángatódznak, 
's öszvevonják magokat a' belek. 'S ezt a* 
rángatódzást, 's összevonulást, mi görcsnek 
szoktuk nevezni , 's ha erösebb , köszvény-
nek. Mennél jobban összehúzódnak a* 
be lek , annál nagyobb á' fájdalom, 's mind az 
a' minek ezeken a' test edényeken keresztül 
kellene menni, többé nem mehet, 's így a' 
baj nagy. Az illy esetekben arról kell az or-
vosnak gondoskodni, hogy ezeket a' részeltet 
megtágítsa, vagy a' mi ugyan annyi a' gör -
csöt megszüntesse. Ezt legkönnyebben esz-
közölhetni melegvízzel való borogatások által, 
vagy meleg darab kánforral egyelített boro -
gatásokkal , szekfü virág terjékelj főzött le-
vével, 's gyakortabb klistyélekkel. 

Az ereknek és beleknek összehúzása mi-
att a' szív sem küldheti * * "* " ' ' ' 

A ' vérnek eme visszatolódása által szapo-
rodik a' szív' ereje, 's ezen oknál fogva, se-
besebben 's nagyobb erővel lökdösi a' test-
nek többi részébe a' vért , 's innét támad a' 
forróság. 

vért,'s innét származik 
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A' tcrmdszotneíce'zen munkálódását hideg-
lelésnek "nevezik $ 's valóbán felvévén, a' hí-, 
deglelés nom ogyé'b,'aaori természetes orvos-
nál , melly a' bennlevő tisitátalapságokat vál-
toztatni tncgmásolni, • jav/tani, 's • &V testből 
kiűznitőreitszik. •'•'• • <'.!•• •>•'•.. »1» 

Az illy Iiörnyülálásoliban » ' vérnek felet-
te sebes kerörígését akadályoztatnunk ke l l , a' 
forróságot, gyöngítenünk, 's a' gyúladásokat 
megelőznünk, a'tísztátalanságoknak útat nyit-
ni, más szavakkal, a' természetnek segedelmé-
re sietnünk, 's ott a' hol sokat tesz zaboláz-
nunka' hol keveset ösztönöznünk. 

Ezen czélhoz eljutunk,'ha korán iparko-
dunk segíteni^ gyakori többszörözött érvágá-
sokká!, hűtő , hashajtó , minden csípősséget 
bebonyolító , vágy eltávoztató szerekkel, hol-
mi hűtő fíivekkél 's eledelekkel p. o. saláta, 
sóska %üa!i t: szintén hűtős hajtó klistélyekkel, 
's a' t. 

VI. Dehogy használló szerekre akad-
junk, szükséges hogy azokat a' hetegse'-
geket mellyeket orvosolni akarunk ismer-
jük. Ez nem olly könnyű a' minőnek első 
tekintetre látszik'; mert többnyire csak kül-
ső jelekből Ítélhetünk, 's ezek gyakran csa-
logatók 's csalók; és sokszor egynél több ok 
l ebe t , melly az állatot betegé teszi. A* Ildik 
szám alatt a' közönséges jeleket előhoztam , 
ezekről lehet valamelly állat betegségét gya-
nítanunk , a' következő számok alatt egyen-
ként minden nyavalyák' ismertető jeleit cmlí-

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár



teni fogom , ha csali a' nyavalya nem valami 
különös ismeretlen baj. 

A ' legbiztosabb 's legközönségesebb út-
mutató az egészség iránt az iitö ér (puls.) ez 
mondja - meg ncliünk vallyon a' baj nagy é 
's veszedelmes é ? kiki átlátja tehát mennyi-
re szükséges az iitö eret ismerni. 

Az a' hely mellyen a' pulsust lehet leg-
jobban tapintani, a' mejnek bal fele, az első 
láb mögött , vagy az alsó álkapezák alatt, bár 
melly felén a ' fe jnek, közel a' csonthoz. Mind 
azt a' mit a' marha nyavalyáknál a'pulsusról 
tudni kell és szükséges értelmesen ide ikta-
tom. 

1 ) Egészséges ép állatnál az iitő ér egy 
minutumban /(0, 5 0 , GO, vagy TOszer üt. Men-
nél inkább vénül az állat; annál lassúbb ér-
ütése, mivel vére is lassabban folyik. Borjúk-
nál 's fiatal marháknál gyorsan üt. Ezt a' liü-
lömbséget jegyezd - meg barátom, ha egy 70 
esztendős embernek olly sebesen verne az 
ütő ere mint egy gyermeknek, úgy hidegle-
lésben sínlödne, következésképen az öreg a' 
lassú ériitésnél egészséges a' gvermek pedig 
a* gyorsnál. Mennél ifjabb annál sebesebb, 
mennél idősb annál lassúbb a' vérnek forg-á-
sa következéskép az ütő érnek verése. így 
az ériitésnél a' korra az esztendőkre is kell 
figyelmezni. 

2) A' betegségeknél találtatnak . rendes 
és rendetlen, halk és gyors , erős és gyenge 
kemény cs lágy érütések. 

3 ) Rendesneli nevezzük a' pulsust ha 
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egyformán ver , t. i. vagy egyformán lassan, 
vagy egyformán gyorsan. Hogy ha az Utö cr 
meg áll , vagy ha majd lassabban majd gyor-
sabban »»egy, úgy rendetlen, 's többnyire a' 
halál jele. 

4) 11a az ütö ér valamelly betegség-
ben egy harmadával hamarébb m e g y , mint 
sem az állat horában egészséges állapotjába 
vernip kellene , tehát hideglelést jelent, 's a* 
botegség magos lépcsőn van, 's többnyire ha-
lálos. 

5 ) A' gyönge érütés t. i. ha a' verés 
olly gyönge hogy alig lehessen éraeni, ez 
igen szomorú jel. 

0 ) " A z erős rendes érütés, többnyire a' 
gy6gyúlás' kedves jele , az erős érütést meg 
lehet gyöngíteni, de a' gyöngét nem megerő-
síteni. 

7) A* l<emény pulsus a z , hol az ütések 
ollyanok mint ha valami fával tennék az ütést, 
's mintha az ütő ér fából volna. Az illy ér-
ütésnél veszedelmes a' betegség. 

8) Olly pulsus melly kemény 's gyors 
is egyszcr'smind, belső gyúladást jelent, 's 
hol azonnal az érvágáshoz kell látni. 

g ) 11a a' pulsus tömött erős, hanem mel-
lette lágy, altkor gyógyúlást lehet reménleni. 

10) Ha a' pulsus kicsiny, sebes és ke-
m é n y , akkor nagy a' veszedelem. 

l l ) A ' pulsus tehát a' botegség nagysá-
gát mutatja, megmutatja, van é forróság vagy 
gyúladás, vagy épen rothadás a'testben. Ha 
a' pulsus forróságot vagy gyúladást hirdet, 
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azonnal az érvágáshoz kell fo lyamodni, 's 
ezt a' környülállásokhoz képest többszörözni, 
's a' forróságot 's gyúladást clüzö orvoságo-
liat használni. 

Vannak azonban más esetek mellyekben 
az érvágás inkább ártalmas mint hasznos, 

12) A' lélekzés a' vérforgáshoz alkalmaz-
tatja magát. Három értitésre egy lélekzést 
szokás számlálni. 

Ha az állat beleiben nagy fájdalmakat 
szenved, tehát lélekzetét tartoztatja, 's nem 
lélekzik rendszerint, hanem n y ö g , 's a' lélek-
zct tartóztatásával akar könnyebbséget sze-
rezni magának. 

Ha valamelly állat sebesen szívja a' lé-
lekzetet» tehát a' vére is sebesen kereng, 's 
így érütése is gyors j következendöUépen a' 
lélekzésböl lehet a' vérfolyását megítélni. 

VII. Ha cC vér valami által feltüze-
si'tetett, 's folyása gyors , rajta kell len-
nünk hogy azt mennél elébb lecsillapít-
hassuk. 

l ) Érvágások által, mellyek a' nvakere-
lien történnek 's a" mint a' környülállások 
kívánják 2 vagy 3 vagy 4 font vért lehet eresz-
teni , 's azután ha a' szükség úgy kívánja az 
érvágást ismételni. Eret a' nyakán vagy a' 
hasán vághatni, vagy a' fark belső részén, 
vagy átaljaban mennél közelebb lehet a' be-
tegség fészkénél, mennyi vért kellesspli eresz-
teni , ezt az állat kora , vérmessége, vagy a' 
forróság a' mellybe van határozza el. Hanem 
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az érvágást mindig a' betegség kezdetével le-
liet használni. A ' betegség közben , midőn 
már az állat elerötlenedett, többnyire inkább 
árt mint használ az érvágás. 

2) Hűtő 's hashajtó főzetek beöntése ál-
tal. 

3 ) Hütö 's hajtó klistyélek által. 
De ha a' forróságot egyszerre mértéklet-

Icníil adott hűtő szerekkel akarnánk lecsilla-
pítani , vagy eloltani, úgy nagy kárt okoz-
nánk, mivel a' forróság vagy hideglelés egy-
szersmind természetes orvos , ,melly a' ren-
detlenségbe jött testi nedveket rendbe hoz-
za, 's mind azon tisztátalanságot és csípüsé-
geket, mcllyek rendetlenséget okozatnak ki-
hajtja, 's így az emberorvos ezen munkáló-
dásban egyedül a* természetet segítse, 's ha 
szükséges segedelmét mérsékelje. P. o. hogy 
a' fogak formálódhassanak a' természet a' fő-
b e több nedveket hajt , mint sem ott helyöll 
lenne, innét gyakorta nagy forróság szárma-
zik. Tla mi a'természetet ezen fontos munkáló-
dásában gátoljuk, vagy, a' mi ugyan az az egy, 
ezeket a' nedveket visszahajtjuk, vagy ha a' 
forróságot elfojtjuk , bizonnyára helytelenül 
cselekszünk, hanem lehet ezen nedveket, 
pióczák vagy gyenge hashajtó szerek által fo-
gyasztani. 

VIII. A' bétegse'geh1 megvi'sgálásáncíl 
'$ gyógyításánál a következendőkre kell 
jne'g vigyázni. 

l ) Ila a' baromorvos a' betegséget isme-
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r i , többnyire segíthet is, ha a' szükséges gyó-
gyító szereltet, és annalt idejében használja. 

De ha addig- várunlt még- a' baj clhatal-
madzott, altltor természetes, hogy a' gyógyítás 
sokszor késő vagy legalább sokkal nehezebb. 

2) Ha ellenkező szerekkel.gyógyítunk p. 
o. tüzesítő szereket veszünk elő, ott , a' hol 
hütenünk kel lene, tehát o'llykor ugyan azt 
tesszük mintha tűzre olajt öntenénk. 

3 ) Szükséges hogy az orvos a' környül-
állásokbúl a' következendő 's ezekhez hason-
ló kérdésekre tudjon magának megfelelni . 7 

Van é forróság ? 
Nagy é az a' forróság,, .lehet é belső 

gyuladástól tartani? • , 
Vérmes é az állat? :, 
Kincs é dugulása ? 

»a Nem régen volt é az állatnak gancjolásd 
vagy vizellete? 's minő volt mind az egyik, 
mind a' másik ? . 

Nagy fájdalmakpt szenved é az állqt? 
Ezt az orvos arról. ismerheti - meg, hogy 

az állat a' áajós helyre nézeget , 's hátulsó 
lábával felé rugdos, vagy leveti 's liánja veti 
magát , még. ismét felugrik. > 

Az illy esetekben hasrágást, dugulást,, 
szorulást, görcsöket vagy gilisztákat lehet gya-
nítani, 's ezek ellen való orvos szereket hasz-
nálni. . . 

Nem zabált é meg az állat?. 
Micsoda takarmánnyal élt % 
Nem borjas é az állat? 's mi óta? 
Nincsenek ó pattanásai? persegései? 
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Izzad e ? 
Tiszták é , vagy homályosak szemei ? 
Sima é , vagy feltorzadt é szőre? 
Melegek é , fü le i , szarvai "s szája, vagy 

hidegek é ? 
Forró é az orra 's szája? száraz é vagy 

nyálkás ? 
Nem szűnt é a' fejős marha a' betegség-

nek kitörésénél tejet adni ? 
Minő a' te je? 
Nem melegedett é meg az állat ugrálás, 

vagy munka által ? 
Nem ivott é hirtelen? 's minő vizet ivott ? 
Nincs é hasmenése, folyik é tőle ver , 

vagy fehér vagy zöldes nyálkásság gánéjjá-
val? 

Nagyon büdös é ganéjja ? hogy ha ez a' 
környülinény adná magát elő már gyuladást 
gyaníthatunk , vagy épen valami rothadást a' 
belekben. 

Tiszta é a' vizellet, sárga, vagy sötét 
veres, vagy véres é ? 

Nem csíkozott , borjazott é nehezen ? 's 
mennyi az ideje hogy fiasodott? nem maradt 
é valami hátra a' rnéhtcrméséből ? mint tar-
tatott az állat, ellése után? 

Kihajtották é a' legelőre ? ' s micsoda táp-
lálatott kaphatott itt? 

Nem hajtották é hideg nedves időben 
k i ? úgy hogy magát meghűlhette, vagy hogy 
a'szükséges párolgása akadályoztatott? korán 
é , a' mikor még mérges harmat hevert a' 
mezőn hajtatott h í ? 
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Csak akkor azután, ha az orvos az illycs 
ezekhez hasonló kérdéseket, azon környül-
ményekböl mellyellet lát, maga magának meg-
fejteni iparkodott, csak akkor nyúlhat a ' g y ó -
gyító szerekhez. Ha ezen vi'sgálatokat elmu-
latja homályban 's ködben tapint, csak gon-
dolomra használ szereket, 's többnyire ár-
talmasan. De ne is gondolja valaki, hogy az 
állatok'betegségét olly könnyű vólna kitalál-
ni mint hinne? Az emberorvos Hi betegét A 
— Zigkikérdezhet i , az sem találja sokszor 
Ili a' betegségnek okát , vagy fészkét. Ez ó l -
lyankor kénytelen próbákhoz kezdeni , 's 
gyakrán a' szenvedő embert egy jobb világba 
küldeni hol sem í r , sem fű nincs. 

Ha tehát az emberorvos nehezen ismer-
het i -meg társabetegségeit, mennyire nehezeb-
ben eshetik ez a' baromorvosnak , minthogy 
itt csak a' tapasztalás és nem az értelmes be-
széd vezérelheti egyszer'smind. 

4 ) Ha az állat nagy hasdugúlásban szen-
ved , igen hibáznának a' gyógyítók, ha egy 
gyógyító szert a' masihaután akarnának beléön-
teni. Ez által az állatot megölhetik, mivel 
a' dugúlás áltál a' bél mint egy bé van köt-
ve , 's ha csak folyvást öntözgetnek be lé , a* 
bél mind jobban jobban megtelik, 's a' baj 
nagyobbodik az illy esetekben gyalirabbi klis-
tyélek által liell a' marhán segíteni, 's azu-
tán könnyebben lehet valami hashajtó szer-
rel felülről munkálódni. 

5) A ' klistyéleliet nem lehet elegendően 
ajánlani. 

x 
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Ezen czélra egy ally fecskeridezűt (Spri-
tze) tart az ember, a' mellybe legalább egy. 
jó icze b e f é r , 's ezzel a' liörnyülrb'éájpek&eai 
alkalmaztatva a' szenvedő baromnak, hütö, 
hashajtó, oszlató klistyélek .adatnak. Van-
nak olly esetek a' hol egyedül klistyélek ál-» 
tal lehet a' sínlödő marhat helyre állítani. 

0 ) A* régi időkben nem igen ismerték, a' 
természetes gyógyító szereknek erejét, 's így 
illyonkor a' babona kedve szerént munkáló* 
dott. Ha valamelly betegséget nein; tudtak 
természetes gyógyító szerekkel i^cggiyógyí-
tani , azonnal .boszorkányozottnak v mon-
dották az | állatott 's> «mindjárt füstölés-
hez , ördögűzéshoz,, boszorkány ke'rgetés* 
hez lattak. í g y . p, o. nem tudtak a' kiíi-
czamítás, a' külső sebvérzés ellen természe-
tes eszközöket, azért legott'an a' .vakonhasa-i 
talan babonához, fogták. : :3 uj ! ' : íio«*» Jil 

De a' ki csak egy keveset iritneria- tíol* 
goknak természetes folyását, a" ki isnjeri az 
okokat, és különféle ;olsoknak mindenféle 
munkálódásait és következéseit, az jól tudja 
hogy minden betegségnek természetes okának 
keli lenni, még akkor is,, ha a' szűk emberi-
elme ezt , az első'pillantásban , sött hosszas 
vi'sgálatók után se fogh'atja-fel, ¡tudja"¡tehát 
azt is hogy minden betegséget ha csak lehet-
séges meggyógyítani,- természetes 'szerekkel 
kell gyógyítani, / •• t,r.!.-i 

Ha lehetséges volna a' dolgoknak termé-
szetes folyását szóval meggátolni, változtat-
ni , akkor mi kevésből állana a* szomszéd.ham-
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bárjából vagy clés tárából az élcmí5nyt, lá-
dájából a' húszasokat, szavak által elhívni, 
elhozni. 

A' természetben mindennek örökös elha-
tározott változatlan törvénye van j mellyet 
maga a' természet alkotója szabott, minden-
nek kell okúnak lenni , ok nélkül semmi sem 
lehet, s minden oknak, vannak következé-
sei. Az a' ki a'napnak fényt adott, hogy ne-
künk világoságot és meleget adjon, annak 
rendeléseit, semmi teremtett valóság meg nem 
gátolhatja szóval. 

Azon mindenható valóság1 öntött a' ter-
mészetbemérget, és ellenmérget egymásmel-
leit. Az állatnak adá a' természeti ösztönt , 
hogy megérezhesse mi lehetne nekie méreggé 
's mi javára, 's bizonnyára az állatok csak 
a' legnagyobb éhségtől kínoztatva esznek o l -
lyast a' mi ártalmokra szolgál. 

Az a' nagy valóság az embernek észt adott, 
hogy megvi'sgálhassa, mi a' méreg , mi az el-
lenméreg, vagy hogy micsoda szerekkel le-
hessen valamelly betegségét elfojtani. 

Minket tehát maga a' kegyes természet 
utasít, hogy természetes eszközöket használ-
junk. A ' hit pedig tiltja hogy babonát gya-
koroljunk , és a' mindenható nevével vissza-
éljünk. 

Ha figyelmetesen megvi'sgáljuk, a'ter-
mészet minden betegségeket maga iparkodik 
meggyógyítani; e 'szerint néküVík a" termé-
szet munkálódását a' gyógyító szerekkel egye-
dül elősegítenünk líell. Ott a' hol a' termé-
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szet nem munkálódik , ott nincs ereje az or-
vpságnak, p. o . vegyünk- fe l egy megsebe-
sítést — egy sebet , a' természet a 'megsebe-
sített helyre mindenkor több nedveket ű z , 
ú g y h o g y a' seb magától is meggyógyulhat, de 
ha a' természeteit kenőcsei vagy ílastrommal 
segítjük hamarébb begyógyúl. 

Meg kelt tehát jegyeznünk, hogy a"gyó-
gyító eszközök mindenkor csak a' természet 
szolgái maradnak. 

8) Vannak a' természetben olly szerek, 
mellyck a' testet tisztítják avagy hashajtó sze-
r e k ; vannak olly szerek, mellyek a' hőséget 
gátolják 5 meg ismét mellyek ismét a' tisztá-
talanságot kiűzik a' bőr felső részére , vannak 
mellyek a' beleket és gyöngült tagokat erősí-
tik i, mellyek vizelletre hajtanak; a' testbe 
fészkeli férgeket megölik ; a' csípöséget meg-
változtatják, vagy bébenyolít ják, i';gy hogy 
minden fájdalom nélkül elmegy a' testből, van-
nak szerek mellyek oszlatnak és lágyítanak, 
mellyek gyógyítanak és a' fenét akadályoz-
tatják , vagy a' vérfolyást megállítják. 

Ezen természetes szerekből kell tehát az 
orvosnak olly szereket kikeresni, mcllyckct 
a' környülállások kívánnak , 's okos niegkü-
lömböztetéssel kell a' természetet segítni. 

9 ) Vannak sok olly esetek hol maga a' 
természet kimutatja mint kellessék gyógyítani. 
P. o. valamelly állat hasmenésbe esik, ez 
sokszor annak jele lehet, hogy az által testét 
minden tisztátalanságoktól ki akarja tisztítani 
a' természet, és így illyenkor nincs az orvos-
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nak más dolga mint a'természet munkálódá-
sát előmozdítani. 

10) Most kimutatjuk majd az orvossze-
reknek munkálódásait, melly ekkel a' beteg-
ségeknél béfolynak. 

11) Az orvoságok mennyisége az egésa 
könyvben vén marhára van számlálva. Az if-
jabb marhának korához kell alkalmaztatni az 
orvos szerek mennyiségét* 
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Az orvos szerek Lajstroma. 

I. Hashajtó szerek. 

hashajtó szerek által a* testben lévő tisz-
tátalanságok kivitetnek. Hashajtó ereje vanc' 
következendő szereknek : 

l ) Készített Borkő (präparirter We in -
stein ) minden órában vízben felolvasztva négy 
latot kell adni , mindaddig míg nem munká-

2 ) Csudasó , minden órában vízben 
feleresztve 2 , 3 — 4 latot lehet hashajtásig 
adni. Vagy egyszerre 12 — lG latot. Ez a' 
liét hashajtó szer egyszer'smind hüvősítő. 

3 ) Jalapa por 2 lat. csudasó 4 lat. 
4) A l o e 2 lat. csndasó 4 , 0 , egész 

8 latig. 
5) Aloe 4 lat. 
6 ) Porrá tört mustár levél mézzel kever-

ve 4 lat , csudasó vízben feleresz 2 — 4 
latig. 

7) Porrá tört karó répát mézzel vegyít-
ve 2 — 4 latot, 

lódik. 
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8) Porrá tört Rhabarbarát vízzel vegyít-
ve 2 — 4 latot. Ezt az orvos-szert leginkább 
használhatni, ha az állatnak hasmenése van. 

q) Hashajtó szernek lehet tekinteni ha 
egy pintnyi lenmagolajt önt az ember az ál-
latba, ezáltal a' belek meglágyítatnak 's du-
gulásoknál' a' gánéj liönnyebben megy ki. 
Azomban csinnyán kell az olajadással bánni , 
mert azután sokszor ha az állatnak az orvoság 
szükséges, ez nem teszia' kívánt munkálór 
dást , mivel a 'be leket a' zsír ellepte. 

A ' gyomornak 's beleknek saját mozgá-
sok vagyon, raelly által az eledel a' saját út-
ján kimegy. A ' hashajtó szer.ek ezt a' mozgást 
izgató ereik által elősegítik; úgy pedig ha.a' 
hashajtó szerek a' zsiradékok által bekenet-
tek , nem munkálódhatnak belekre. 

Szint az a? eset, ha sok nyál van a* 
belekben vagy gyomorban. Az illy esetben 
felette j ó , ha a' baromnak az ember 4 lat 
borkövet ád vízben felolvasztva estve , 's azu-
tán csak reggel a' hashajtó szert. •; 

A' borkő felolvasztja a" nyálat, melly a-
zután könnyen elmegy. Mindazonáltal ha 
hashajtó szerre hat óra múlva nem követke-
zik ganújzás, tehát még egy§zer be kell ne-
ki adni. 

II. Hűsítő szerek, 
- : ¡: ,!'.<t ÍVJ • í* '•• I ;!•• : " 

Ezek a' szerek eltávoztatják a' felhcvü-
lést és a ' hősége t , megcsillapitják a' vérnek 
forrását , eloltjuk a' szomjúságot, melly a' íot -
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róság természetes következése , megállítják 
a' hideglelést, 's ellenálnak~a'gyuladásnak és 

Káposzta l év , aludt t é j , sóskagyökerés 
level, Puskapor, lenmag, bodza liktáriumok, 
tökmag vízzel, salétrom spiritus, kénkő spi-
ritus, vitriol spiritus. Ezekből a' szerekből 
lehet hűtő porrokat, és hűtő főzetőket csi-
nálni p. o. 

Vegyél két lat tiszta salétromot, egyitszo 
savanyú káposzta levet add b é a' marhának, 
többször is ha szükséges: Vagy < 

Végy két lat Salétromot 's keverd egy 
itsze aludt téjbév 

Vagy vegyen b' gazda 0 '-lat' Salétromot 
és négy lat Salmiakot, 's ebből napjában há-
romszor kell beadni, egyszerre két latot. Vagy 

Végy 1 pint borecztet , 1 pint savanyú 
káposzta levet , vagy savót, 2 lat salétromot 
1 máróUnyi lenmagot, mellyet elébb a' víz-
ben kell megtörni, mind ezekhez egy kanál-
nyi bodza liktáriumot, 's ezt annyiszor kell 
az állatnak beadni, a 'mennyiszer szükséges-
nek találtatik. 

Vitriol , Büdöskő és Salétrom spiritusokat 
ollyankor kell beadni, mikor az ember a' 
belső részek rothadásától fél, vagy ha az inak 
ellankadtak. 

Oltykor az illyen spiritusból két latot koll 
venni, 's ezt 4 itze vízbe kell csöpögtetni, 

rothadásnak. 
Készített Borkő 
Eczet , 
Salétrom, 

o 
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's hozzá egypár Italán bodza likráriumot ve-
gy í ten i , 's napjába többször kell belőle az 
állatnak adni. 

Hogy ha az illy hűtő egyvelékneli egy-
szersmind a' hasra is kell munkálódnia , tehát 
lehet hajtó szereket hozzá tenni, 's erre leg-
inkább -alkalmatos a' csudasó, mert egy-
szersmind hűt is. Lásd a' 44 szám alatt a' 
gyuladásról 's a' XII alatt, a' rothadás ellen 
való orvoságokat. 

III- Fájdalom, és görcscsillapítók, tom-
pítok és álomszerzők. 

Ópium , Theriak , és Sydénham fájdal-
mat csillapító csöpjei. 

Ha az állat nagy fájdalmakat szenved be-
le iben, tehát a 'többi orvosszerekhez fájdalom 
enyhítőket is lehet tenni. Vagy minden más 

.orvos szer helyet lehet egynehány lat The-
riakot vegyíteni. 

IV. Izzasztó 's a' külsőre munkálódó 
szerek. 

Az illy szereket ollyhor használja az Or-
vos ha a' test' gözölgése megakadályoztatott, 
's ezek által ismét helyreállítani iparkodik az 
emhftc^ szintén hogy ha a' beleknek belső 
csipős nedvességeit a' bőr felső részére akar-
ja az ember hajtani. Makacs betegségeknél, 
az illy szerek által sok mérget ki lehet hajta-
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n i , 's ezeket akkor még- bátorságosabban le, 
bet használni, ha a' természet magátúl indúl 
izzadásra, 's mint egy útat mutat a' tisztáta-
lanságok' kiirtására. 

Az ember gyakorta maga érzi mennyi eny-
hűletet szerez nekie az izzadás , hanem azt 
a' kellemetlenséget alkalmatlanságot is tapasz-
talja , hogy ha magát átaljában izzadásba akar-
ja hozni. 

Ezen környülményekben a' közép úton 
kell maradni, ha csak a' bajt nagyobbítani 
nem akarjuk. 

Az izzasztó orvosszerek a' követkézén-» 
dök. 

Bodzavirág, büdöskővírág, kánfor, Thc -
rialí, üröm, encziangyökér, angelikagyökér, 
szarvas szarv spiritus, fenyőmag, b o r , fok-
hagyma, kéménypiszok, piskolcz büdöskö , 
röpülő salmiaksó, p. o. 

Vegyél hét maroknyi Bodzavirágot, egy 
maroknyi enziangyökérport (ezer jó fü tár-
nics földepefű) lisztet 's 4 kalán fenyőmagot, 
mind ezekhez a' környülállásokhoz képest le-
het egy lat büdöskő virágot venni. 

A ' büdöskö virágot különösen lehet aján* 
lani a' kör persegések ellen. 

Kánfort más gyógyító szerekkel Vegyít-' 
ve mindenkor csak 2 — 3 quentnyit lehet 
adni szarvas szarv spiritust 1 — 2 latot. 

A ' gyökereket fenyőmagliktáriumbá kell 
keverni, azomban maga ez a' fenyömag lik-
tárium is elég az izzasztásra, jobban munlú-
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lódík még hogy ha az ember szarvas szarv 
spiritust bever hozzá. 

Az izzasztó szerek közé lehet számlálni 
az örvcny gyökeret is, 

V. Gyomorerősítő 's szélhajtó szerek. 
Az állatoknak gyomra 's bele gyaliron 

olly igen kitágultak és elgyöngültek, hogy 
az eledeleket illendően meg nem emészthet-
t é k , innét származott a' hasnak felpulíadása. 
Ezen rossz ellen a* következő szerek hasz-
nálnak : 

Az tarnicsgyÖltér (Enczián) g y ö m b é r , 
kalmusznád, babér, fenyőmag, üröm, szék', 
fü virág , fodormenta. 

Ezeket a' szereket illy módon lehet hasa» 
nálni : 

Tarnicsgyökér lisztet 6 latot , 
Babért 2 latot, 
Gyömbért 4 latot, 
Fenyömagot ö latot 
Ürmöt 4 latot, mindenikből lisztpéppel v, 

fenyömag liktáriummal 0 golyóbist kell csi-
nálni , ' s napjában 3 kell beadni a' marhának. 
Ezt a' mennyiséget lehet szaporítni vagy ke-
vesítni, a' mint t. i. az állat állapotja kí-
vánja. 

VI. Yizelletre hajtó szereli. 
Ezek egyszersmind hütenek ís 's viíel-. 

Ictre is hajtanak, 
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Salétrom, csudasó, borkő s vízbe tört 
tökmag és lenmag, ide tartoznak a' spárga-
gyökér , petrezselyem mag és gyökér , nem 
különben a' fenyömag. 

Ezeknél jobban hajtanak a' következen-
dők : zellergyökér és mag, vereshagyma, re-
tek, torma, szappan, terpentin, hamuzsír, 
a' pinczebogár, másként százlábú bogár. 

Vizellethajtó orvoságot e' képen lehet 
készíteni. 

Egy font kifejtett tökmagot, és 
Egy fél font lenmagot, törj egy itszc 

vízben kásává, szűrd át, 's vess hozzá négy 
lat tiszta Salétromot. A ' takarmány közé le-
het petrezselymet keverni, szintén spárga-
gyökereket és tört fenyömagot. 

Ennél erősehsb szer ez : 
2 lat terpentint tojás sárgájával keverni, 

's hozzá 2 kvintnyi pOrrá tört tengeri csillát, 
(hagymát) kell tenni, mind ebből golyókat kell 
csinálni 's úgy beadni a' marhának. 

Vagy : 2 fekete retket, 
3 hagymát 
2 Gyökér tormát, együtt megtör-

ni , szappannal összekeverni 's úgy .beadni. 
A-zonban a' vizelletres hajtó szerek bca-

dásával igen csinnyán kell bánni. 
Mert hogy ha a' vizelleti edényeket nyál 

lepte e l , vagy ha kő van bennök , *s a' vizel-
let a' maga útján nem mehqt, akkor a' bajt 
nagyobbítjuk , ha a' vizelletet orvos szerek-
kel akarjuk hajtani. 

Azért mindenkor tanácsosabb, elébb kly-
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styélekliez folyamodni. IS' végre vegyen az 
orvos meszes vizet, vakarjon egy kis szap-
pant belé , 's ebből fecskendezzen egy keve-
set az állat méhébe vagy csövébe. Az is jó 
ha az ember a' segg, vég-hurkáján szappanvíz 
hlystyélt ád. OUykor a' ganéjolás közbe több-
nyire vizelleni is szokott az állat. 

VII. Orvosszerek a' föveny ós kő 
ellen. •<•• 

Mind azokat a' szereket mellvekét a' VI. 
szám alatt előhoztunk a' kő *s föveny ellen 
is lehet használni. De hogy ha az orvos a' 
követ sze'rtezúzni vagy felolvasztani akarja, 
akkor e' következendő gyógyító ssereket kell 
használni: 

Meszes vizet 
Szappant 
Fanyal Iíukójczát (Bärentraube) illy mér-

tékben 
Egy font fehér szappant, és 
fél font fanyal kukojeza levelet, ebből 

5(5 golyót kell csinálni, 's belőle mindennap 
Q kell beadni. Vagy 

E g y itsze meszes vizet egy ioze édes tej-
jel keverve. Vagy 

végtére egy fél font fanyal kukojeza levelet 
mézet, terpetínt, salétromot és csudasót, 
mindenikből külön külön 4 Tatot, mind eb-
ből édes fagyökerrcl lő golyót kell készíteni, 
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V minden nap reggel '9 este egyet, egyet kell 
beadni. 

VIII. Giliszták ellen való szereli, • 
A' giliszták az édeset szerotik és kerülik 

a' keserűt. Minden férgeknek, legbiztosabb 
halálára szolgál a' kénycső , 's mind az a' 
mit belőle készítenek. 

Azonban nem elég egyedül a' férgeket 
megölni , hanem mind őket , mind azta 'nyá. 
lat a' mellybe tartózkodnak, ki kell a' test-
ből hajtani. E' czélhoz jutunk kényeső 's ke-
serű szerek által, azután a* nyálat kihajthat-
ni hashajtó szerek által, de sót kell hozzájolt 
vegyítenünk. 

Lehet egyszersmind a' hashajtó orvoság-
ba férgek , giliszták ellen való szereket ve» 
gyíteni. 

Ide több szereket iktatunk a' giliszták 
el len; hogy annál könyebb legyen a' válasz-
tás. Leg jobb az illy giliszták ellen való sze-
reket hold fogytában beadni, mert sokkal ne-
hezebb őket elűzni mint sem gondolnánk. 

l ) Tör j tárnics gyökeret, ürömmel,vag-
dalj apróra fokhagymát, vegyél egy pár lat 
czitvormag:it C3ö u r m f a a r n f »0 * ' s egy m®-
roknyi s ó t , mind ezt megke l l nedvesíteni, 
jól összekeverni, 's az állat elébe tenni ,hogy 
belőle nyalhasson. 

Ugyan akkor lehet az állatnak hashajtó 
szert adni , 2 lat áloéból és 4 lat csuda-
sóból készítve. 
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Egy óra múlva lehet melegített édes tej-
bő l klistyélt adni , mivel tehát a' gilisz-
ták felülről lieserüt találnak, a' mit nem szen-
vedhetnek, alulra vonulnak, a' tej f e l é , 's in-
nét a' hashajtó szer magával ragadja. 

2) Egymásután néhány napig konyhasót 
kell adnia ' marhának, mind italában, mind 
eledelében. Ezután vegyen az orvos fényes 
kémény kormot, törje porrá, 's minden 5 
órában adjon az álatnak 1 latol lisztpéppel. 

közbe addig kell hajtó szereket adni, 
mig az egész giliszta fészek el nem pusztul. 
Az említett kémény kormot , a ' l e g j o b b sze-
rek közé számlálják a* giliszták ellfcn. 

3 ) Végy 6 lat czitvor magot, 
4 lat tárnics gyökeret , 
4 lat fokhagymát, 
4 lat A loé t , 

12 lat csudasót, 
mind ezt porrá kell törni kovásszal liktáriu« 
má csinálni 's új holddal három nap alatt be 
kell adni. 

4) Vagy 4 lat Jalapa p o r t , 
10 lat csudasót, 

3 lat ördög szart, 
4 lat czitvor magot, 

szintén kovásszal liktáriumá csinálod és há-
rom nap alatt beadod. 

5) Vehetsz 5 lat Aloét , 
2 lat hamuzsírt, 
4 lat gyömbért , 
2) lat kényesőt büdöskővel 

felkeverve, csinálj belőle golyókat kovásszal, 
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de úgy hogy három kyinthyinél többet ne 
nyomjon e g y , 's adj reggel és estvc egyet 
egyet. 

Ö) 4 lat A l o e , 
1 lat ásványos Áethiopsot egybe kell 

keverni 's néhány napig egymás utánbeadni. 
7 } Áztass 2 lat asyány sáfrányt 1 itsze 

b o r b a , 's add egynehány napigaz állatnak. 
8 ) . Vess vízbe kényesöt., 's íorrald-fel 's 

ezt a' vizet kell adni inni , ezen víz mellett 
más szereket is lehet használni, 

•• , t.: . . -.'ís •'.'•••• ."• •• :frt 

IX. Nyál bonyolító szereli. 
Főtt lenmag nyálka, továbbá főtt árpa 

nyálka , bir'salinamag nyálka, cseresznye 
mézga , édes gyökér , lenmag olaj , fa olaj , 
édes téj , és fcje'rmalva gyökér. 

Ezekből e'"szerekből "mindenkor lehet az 
állatnak adni, ha beleiben erős csipösség va-
gyon , melly nekie fájdálmakot okoz. Ha az 
állat valamikép méreghez jutott volna, tehát 
bőven kell nekie adni, hogy a' mérget hamar 
bebonyolítsa 's munkálódását akadályoztassa. 
Ha a' méreg a' bélnek hajtásaiba vette magát, 
akkor már az orvosnak kevés reménysége le-
het a' kigyógyításhoz. 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár



X. A' savanyúságot vagy a' vér éles-
séget emésztő szerek. 

Hamuzsír, osztrigateknyő, tojáshéj, csi-
ga ház , ráltszem , líréta , Magnesia. Ezek 
azok a' szerek , a' m'ellyek a' vér savanyúsá-
gát magokba szívják vagy megváltoztatják. A ' 
szopó borjaknak harfiár megsavanyodik a' 
gyomrok , mivel egyedül tejjel élnek. Ezek-
ből a' fennemlített szerekből valamellyiket 
lisztpépbe kell jól megtörve keverni, 's azon-
nal megszűnik a' savanyúság. A' nagyobb mar-
hának is hasznára lehet áz illy szer , ha va-
lami savanyúságot Vesz éázre nála az ember, 

XI. Felolvasztó szerek köhögésnél, 
tüdő vagy mejbetegségeknél. 

Hűtve felolvasztók a' következendők : ké* 
szített borkő , méz , salétrom, esudasó, sal-
miak, éretlen fűmag, fiatalfü. 

Hevítök, ingerlők és felolvasztók egy-
szer'smind ezek: Hagyma, csilla vagy tenge-
ri hagyma, retek , torma, fokhagyma, amo-
niali mézga (Gummi amoniacum) ördögszar, 
myrha , piskolcz, piskolczkénkő, terpetin-
olaj , büdöskö balsam, szarvas szarv spirittis, 
Salmiak spiritus, büdöskö , büdöskő virág, 
ürvengyökér, liert zsázsa, néhol rezsuka, 
bürök, vadmustár, anismag. 

Ezekből a' szerekből illy módon kell or-
voságot készíteni: 
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4 lat fokhagyma, 
4 lat örvénygyökér1, 
3 lat ammoniaU gummi 
(i lat csudasó, mind ezt jól összevegyí-

teni ke l l , 's az állatnak belőle mindennap 
három kanálnyit adni : vagy 

2 lat csilla hagymát, 
5 lat vadmustárt, 
4 lat tormát ebből naponként két kanál-

lal. Vagy 
3 lat ördögszart, 
2 lat piskolezot, 
4 lat Salmiakot, 
3 lat Gummi ammonialiumot napjában 5 

íialannal. Tovább : 
5 lat anismagot, 
0 lat örvénygyökeret, 
fél font büdöskővirágot, 
8 lat mezet , 
8 lat kátránt (kulimázt, ) 
4 lat Ammoniakum Gummit, 
2 lat büdöskő balzsamot. Ebből minden-

nap a' meddig szükséges 3 kalánnal. Avagy : 
8 lat csudasót 
3 lat Salétromot, egy pint vízben kell 

felolvasztani, 's belé örvénygyökérből 3 la-
tot keverni . 's mindenkor egy egy messzelyt 
reggel estve beadni. Lehet még venni, 

4 lat száraz bürök füvet , ezt mézzel ösz-
szekeverni "s 4 árpa szemnyi nehézségű go-
lyókat kell csinálni 's reggel estve egyet 
beadni. Vagy keverj össze 

8 lat lenmag olajt , 
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4 lat mézet 's -jl-urr (vi t . r, . :r::i 'r> hl 
3 tojás sárgáját. Vagy , « . ¡<.t;.< /«»»:.! 
0 lát reszelt tórmáriák a' levét 's öntsd 

egy messzely serbe, 's adj hozzá örvény g y ö -
keret 's add bé. — Ide leket még alhaJjnaa-
tatai némellyel a' 45 szám alól. n / 
•J: i ' W . ! 3 ' T I O Í Í .yg f.''.rn\t }•(;>) rYnon 

X I I . A ' r o t l i k d á s , ' s m e g r o V K a d t 'csí-
pőség e l l e n - pestben. ,.,,•„; 

A ' rothadasnak ellenálnak; 
Fűzfa hiíj, örvénygyökér , roöiai szekfü 

virág, kánfor , timsó, üröm, vas vitriol, eczet, 
és minden savanyús szerek, vitriololaj, bü-
döskö spiritus, vitriol spiritus'. Ezekkel a'sze-
rekkel illy módon kell bánni , végy 

8 lat f ű z f a h é j a t ; : o n , : , 
2 lat kanfort , törd.es.t porrá 's adj min-

dennap négyszer egy egy kanálnyit. belő-
le. Vagy : 

2 itsze vizet, . ¡¿s , • ; 
4 kalán mézet, ; ,t 
£ csöpp vitriololajt lassan kell belé csö-

pögtetni 's napjába háromszor egy egy-oiész-
szelyt, kell adni. 

i. - • y* z \ ii-!..!• .vél lí-jií 
XIII. Erősítő Szerek. 

A' legjobb erősítő szer valamelly nagy 
betegség után e z : 

2 maroknyi új csizma szöget, 2 marok-
nyi ürömfüvet, 1s önts rá 5 pint bort, 'a tedd 

3 
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ki a* napra, vagy melegre hagy ázzon egyne-
hány napig, 's ezután .mindennap egy egy 
messzelyt kell az állatnak beadni, a' borból , 
-ha. pedig á' bor le fogyott , újra kell azon 
anyára tölteni. Vagy 

Mindennáp lehet másfél lat vasport 2 lat 
porrá tört tárnics gyökeret 's keverd össze 
íi!i«tpóppcl va^y mézzel 's add be . 

Ezeken á' oaoreUen'kívül erősítenek még 
c ' hövetkézbndők: úgytrvínt, bo r , pálinka, 
üröm, ruta, tárnics g y ö k é r , pserfahéj, ezer 
jó.fü, vaspor mézzel, szagosfüvek, és fűszerek. 

XIV, Külső gyógyító szerek, lohasz-
lasra, láffTÍtásra. 

Sebők és daganatok nem olly számosan 
találtatnak a' szarvas marhánál, miht a' lo-
vaknál , mind e] mellett feljegyezzük itt mind 
azokat a' szereket, > mellyeket elöfordúlható 
bajoknál használni lehet. 

a ) Hamarjaban támadt sebet * legyen az 
metszés , mellyen a' hús nincs szaggatva, vagy 
zúzva, igen kön-nyü iiriég'gyógyítanii'' '-Ha a' 
sebbe valanijképen !ször vagy ezekhez hason-
ló tisztátalanságok' jutottak volna, azokat el 
kell távoztatni, 's a' sebet pálinkával 's pe-
dig erőssel jól kimosni. 

Az illy tiszta sebet legkönnyebb pálin-
kával, vizgllettcl, vagy sósvizzel bégyógyi-
tani. Azért igen jó teszen az orvos ha tépett 
.gyolcs szálakat rak a' sebre 's azt nedvesíti. 

b ) Egy olíy sebbel mellynél a' hús meg 
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van szaggatva, vagy zúzás törődés van, egé-
szen másképen kell bánni. A' szaggatott té-
pett hús soha se forr a' többi hússal össze , 
hanem az egészséges hústól el kell azt liülö-
nözni gyűlés által, 

Igen hasznos e' végre a" 8 szám alatt ki-
jegyzett oszlató kenyöcs. 

A ' sereimet megnedvesíthetni Goulardnak 
vizével; szappan spiritussal, meszesvizzel, kán-
forspiritussal vagy kékvízzel. 

c ) Ha az erekig, úgy hogy ezeket Játni 
lehetne, terjedne a' sérelem, egyedül bal-
zsami szereket, 's semmi kövéret, semmi zsira-
dékot ne használj p* o. Peruviai balzsamot, 
terpetintinktúrát, myrha vagy aloetincturát. 

d ) Mcrges sebeket , harapásokat vagy 
veszett állatok által ejtett sebeket , nem le-
het máskint gyógyítani , mintha az ember az 
ép húsig kimetszi a' sérelmet, és só spiritus-
sal beköti, elébb azomban a' sebből j ó ki 
kell a' vért folyatni. 

e ) Az elhagyott tisztátalan sebeknél és 
daganatoknál, mindenek előtt a* sérelemnek 
kitisztításáról gondolkozni 's a' daganatokat 
eloszlatni kell , 's ha azonnal nem lehet 
lelohasztani, meg kell érlelni , 's arra ipar-
kodni hogy meggyüljenek. 

Az illy sebeknél is mindenképen kerülni 
kell a' zsiradékos kenyőesöket, mert ezek in-
kább ártalmasok, mint hasznosok. 

Ataljában pedig minden gazdának nem 
győzzük eleget ajánlani ezen ezikkelynek gya-
kori elolvasását, hogy a' külső sérelmek' orr 

3 * 
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voslásánál bizonyos készséget 's ügyeséget 
nyer jen, úgy sok rosznak fcsékély fáradtság-
gal elejét fogja venni tudni.-

A' költségek kissebbítése miatt azokat a' 
szereket jegyezzük ide , mellyeket kiki maga 
készíthet. 

1 szőr Sóui'z. 

Annyi sót vet az ember a" vízbe , a* mén-
jiyit a' víz felolvaszthat. Ha kelletinél több 
sót vet az ember a ' v í z b e , olvadatlan száll 
az edénynek aljára. Éhhez egy harmad vágy 
negyed résznyi boreczetct önt az ember, 's 
minden esetre egy kis pálinkát is. •— Ezt á' 
sóvizet igen jó sikerrel használhatja az ember 
friss sebeknél, ficzamitásokpál, törődéseknél. 

2szor Óneczet (3Mei;efTi;)) 

Egy fél font ezüsttajtékot kell venni, ezt 
üvegbe vetvén egy pint boreczetet reá önte-
ni , 's nyolcz napig a' napra vagy a' liemen-
cze mellett, vagy más meleg liely-en tartani. 

Ebből az lóneczetböl azutm végy egy 
latot, keverj hozzá 2 \lat erős pálinkát vagy 
égett bor t , 's 2 font tisztavízet — 's ezen 
keverék az úgy nevezett sebvíz , vagy Gou-
lard vize, mellyet minden gyuladásoknál, tö-
rődéseknél , 's daganatoknál használni lehet, 

r 
3szor Óneczet kenyöcs. 

A'^fönt leírt óneczetből kell venni egy 
keveset 's belé lenmag olajt kell önteni 's j ó l 
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felkeverni, ebből fehér kenyőcs lész. Mellyel 
hasadásoknál vagy daganatoknál j ó előmenet-
tel lehet használni. 

4 szer Szappanspiritus. 

Végy 8 lat száraz Velenczei vagy Debre-
czeni szappant, vakard apróra, 's tedd egy 
icze pálinkába, keverj hozzá 2 v a g y 3 lat 
borkő só t , vagy Jvarnyzsírt, hadd 24 óráig 
meleg helyen , 's rázogasd egynehányszor ezen 
időközben, 's ha a' spiritus kitisztult 's a" 
szappan felolvadt, más üvegbe kell lehúzni, 
's az előforduló szükségre eltenni. 

Ez a"' szappanspiritus eloszlatja a* daga-
natokat, minekelőtte felpattannának, távoz-
tatja a' fenét, 's igen hasznos minden sebek-
nél 's ficzamitásoknál. •• 

5,, Meszesufá a' mellyet mind belső mind 
külsőképen használni lehet. 

Ehhez egy font oltatlan meszet kell ven-
n i , reá öt font vizet önteni , 's egy éjjelcp 
át rajta hagyni. Azt a' bőrt, mellyet reggel 
rajta talál az ember, el kell vetni, a' vízzel 
azomban á" borításra való rongyokat kell ned-
vesíteni, ez a' víz eloltja a' forróságot és gá-
tolja a' fenét. 

Ha a' mcszesvizet bclsotépen , p. o. a* 
kő vagy föveny ellen akarja az ember hasz-
nálni, tehát egy itsze meszesvízhez egy meszi-
sacly édes tejet kell vegyíteni, < 
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6szor fíánfors/nritus, 

Vcgycl három font Iiánfort, olvaszd fel 
egy itsze erős pálinkába, dugd be , és tedd 
el használásra. 

Ez a' spiritus erősen oszlató *s minden 
nyomásoknál , liificzamodásoknál és ehez ha-
sonló állapotban lehet használni, 

1 szer A heh víz. 

Vegyél ncgy lat salamiát, 3 árpa szem 
nehézségű kánfort, iO lat desztillált krispányt 
dörzsöld össze égett borban, önts reá égett 
bort , vagy igen erős pálinkát, 's ha mind ez 
felolvadt, szűrd által itatós papíroson, 's ve-
gyíts hozzá a' 7dik szám alatt lévő meszes 
vízből egy itszét, 's azután tedd el jól békön 
tött üvegbe. 

Ez a' kék víz mind az állatnak mind az 
embernek hasznos sok gonosz sérelmeknél, 
's minden házi gazdának ajánlható.' Ezt a' 
vizet jó kimenettel használni lehet szemhá-
lyogok mepgyógyítására, ha az ember a' sze« 
met egy tollúcskával megkenegeti, 

8szor Oszlató henybes, 
vagy is olly henyöcs melly a1 sebnek gyű-

lését elömozdüja 's föltartja. 

Vegyél terpetint 's mézet, vagy terpetint 
és tojás'sárgáját, mind a' kettőből e g y f o r -
mán, keverd jól össze , 's liend meg a' he-
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lyet vele. Ha ezt a' kenyőcsöt még Crősebb. 
nck kívánnád, keverj hozzá krispányt, vagy 
vedd az egyiptomi balzsamot. 

Qer Terpetintiiiktiíra. 

Ennek is. igen nagyon gyógyító ereje 
van, 's a* vad 's rothadt húst elnyomja, 's e' 
hövctkczendőUepen kell keszíteni. 

Vegyél hozzá 8 lat t^r^etín olajt *,s ke-
verj belé. egy itsze pálinkát. Locsold megye-
ié a ' rongyot vagy a ' tcpdel t g y o l c s o t , ' s tedd 
â  sebre. , : . " / 

Ezek a' fölhordott'szerek azok ', mellye-
ket a1 falusi gazda ha akar maga készíthet , 
most már ezeknek a' szerelmek munkálódását és 
hasznát adom elé , hogy kiki tudja, miként 
és mjkor kellessék hozzájok folyamodni, 

10. Gyógyító ¿szerek. •, 

V gyógyító szerek .közé lehet számlálni 
a' kCvetkezendöketí sósvíz , cezet , vizellét;, 
sza.ppansptritus., viasz, ^yánta, me'.egbor, 
ónCczet, vagy Goulard' vize , myrha, aloe , 
's ezekből készített tinktura , tömjény, hjas-
tix, t'crpentin 's a' t. ' 

11. Oszlató szerek. 

Ü r ö m , salamia, rozmarin, majoránna, 
rózsalevelek, zsálya , bódzavirág, izsóp, szek-
fü virág , méhfü , ' sáfráo , kánforspiritus, vit-
riol , egérfa levél , bablevél , czéklalevél, bor-
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ecáoty b o r , égcubor^ sfcáppan, míniuln szap-
panspiritus, lukukfü, 's a' t. 

Külső daganatok', vagy kezdő domboro-
dások eloszlatására, a' fen említett füvekből 
kell borogatásokra választani. 

Vegyél p. o. egy maroknyi egérfa leve-
let', íozd-iricg egy itsze épzetben, locsfilj-me^; 
eWel'valámi'rón'gyópskat;, rakd a' daganatra, 
's a' levelekből is tehetsz reá. 

Vagy vegyél: ürmöt, rutát, zsályát, cser-
lisztet, mindenikéből'égy egy maroknyit, zöld|. 
vitriolt négy látöt , két fát ónczukrot , 's főzd 
meg két itsze eczetben. Ez a', borogató szer , 
erősítő 's oszlató is,' ' 

Száraz borogatásra a' Uövetkezqndöket 
lehet használni, két lat szagos füveket, "s két 
árpa&zemnyi kánfort , tedd mind ezy egy 
zsacákóba, 's rakd ídgy 'Melegen a' dágátóatra. 

Hogy ha nem lehet a' daganatra boron-
gatásokat tenni, tehát leg jobb a' daganatot 
szappanspiritussal -.vagy óueczettel bekenni. 
Jó 's hasznos még a' meszesvía, vagy h(a egy 
itsze eczetbe 3 lat Salamiát felolvasztasz.. 

Vagy vegyél 4 tojás fejérét, , egy árpa 
szepinyi nehézségű sáfránt, 2 lat gnepftefet-, 
1 lat lenmagolajt , egy fél lat Sa lamig , egy 
lat szappant, keverd mind ezt jó l Össze, 's 
fend bé a1 sérelmet,; V^gy 

Vegyél fél font lenmagolajt , 1 lat Sala-
miaspirítust, 1 lat Kánforspiritust, keverj hoz-
zá í lat. óneczetet , 's kend bé vele szorgal-
matosan a' sérelmet, 's kösd mindig meleg-
gel bő. 
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ÍZ. Lágyító erejök a' következendő sze-
reknek vagyon.' ' 

Lenmag tejbe főzve, fehér kenyér szin-
te téjbe áztatva, foenuin Graecum , Szeliftí-
virág , Lenmagolaj, ökörfarkkóró virág, bod-
za virág, börök flastrom, rtialy Valevél, kö-
lóhé^e,*karárépá zöldjébe felittcts'zve, kovász, 
mustármag liszt, ammoniak gu'mrui, körösbff-

•r W B ! -
Két' maroknyi bürök-füvet egy ilsze víz-

ben megfőzvén, borong'ásd a' sérelemre, *s 
locsolgasd meg gyakorta. 

Ila válámelly sérelm'ét nem lehet elosz-
latn i , meglágyitásán kell munkálódnunk, '$ 
azon iparkodnunk hogy meggyüljék. Ezen 
czél elérésére a' fenn említett szerekből va-
lamelyiket kell választani p, o- lenmagot kell 
megfőzni 's apróra vagdalt hagymát téjjel ká-
sává csinálni, egy pár kálán olajt hozzá önt-
vén , a'sérelemre rakni. Végre- sült hagymát 
kell felrakni. Hogy ha a' daganat egészen meg-

** -lágyult, meg kell nyitni ,• vpgy magától felfa-
kadni hagyni, 's azután.oszlató kenyőccsel 
meggyógyíthatni. 

--jí-. Ha á> borogatásokat nem lehet jo alkal-
maztatni, akkor kenyőcsöt kell készíteni, egy 
fél font disznózsírt vévén belé, 2 lat porrá 
tört ütörrv levelet kell tenni 's 2 Jat Salamiát, 
mind ezt jól összekevervén szorgalmasan kelt 
a' sérelemre rakni. 

Vagy vegyél bürök , vagy meíilot flastro-
mot, althea zsírt, 's keverj bozzá lenmagolajt 
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ntég keny.őcsé yál.ik, azután kend bé vele a' 
daganatot, de mindenkor szorgalmasan be-
kösd. 
-!'•.• • .il ><>•• • < • v 
.13,! SebszárÜó szerek a' következendők. 
- b ó t - j Uh 610)1 jl-.Bho 16 . . r : , }{AirV 

Görög pzeri^za, görög czeruza flastrom, 
mastix:, ezüsjt'.hab, óneczet, myrha, tutia, 
tapló , égett..bor, faliszt, 

Ha vaíamely sérelem nem mély,, ép a* 
bús .körűié,, 's. még, is folyik, , tehátj ki kell 
szárítani , 's azon iparkodni bogy összeforjon. 
E' végre a' felhordott szerekből kpll egyet 
választani 's a' sebre szárazon szórni. 

Vagy vegyél egyformán óneczetet és pá-
linkát, öntsd tépett vászonra 'srakd a' sebre, 
.,-./ I,. M t ; - , < h Ü : <«"•'! V. ' • ' ,'» 

' 14. EdzS szerek a' következendők. 
' ' ' • • ' "i 

_•,.;, Lágyan édzők: fehér ezukor, timsó, kő-
rösbogár por« ••••-.'.. 
.no.' Erősebbek: kíispány, óltatlan meszbt. 

Még erősebbek ;. fejér praecipitatum, sub-
'.limatum, pokdlkő, vitriol olaj¿f választó víí. 

Ezeket a' szereket a' vadhús' eltávozta-
-tására tehet 's ¿(¡ell használni, vagy. mesterség 
ges daganat :formálására, - ! • i'r, -ni 
• 1. f, . , ,.\l- :. ' 

15, V'-érfolyást csillapító szerek. 
Ha erek vannak megsértve, tehát ipar-

kodni kell jó bekötni, vagy erősen megszo-
rítni. 
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Efcen czélra a* következő szereket lehet 
használni: 

Taplót , timsót, vitriolt, melly a' levegőn 
szétesett, a' timsót's vitriolt össze kell kever-
ni 's a' sebre hinteni. Spiritusvini rectificatis-
simus is megállítja a' vérl'j mert az edénye-
het összehúzza. A ' legnagyobb szükségben 
tüzes vasat lehet venni, 's ezzel a 'sebetérín-
teni, 

i6. A külső fenét akadályoztató szerek. 

Meszesvíz, terpetínolaj-, égettbor , sa-
lamiasó, spiritus , kánfor, timsó, vitriol,, sa-
vanyú szerek, üröm, ruta 's több ehhei ha-
sonló, 

Például vegyél egy fertály font oltatlan 
jneszetet, 

2 maroknyi'ürmöt, 
1 maroknyi rutát. 
Fözdmcg két Hs'ze vízben , szűrd le 's 

heverj hozzá egy mesázely kánforspirítust, 
's mosd meg vele a' sérelmet. ! ' " : 

Vagy egy messzely ; ví'zbe csöpögtess két 
lat vitriololajt, azután vegyíts hozzá még egy 
itszc pálinkát 's használd a' sebre. 

Vagy vegyél nyolez lat söspiritust 's egy 
messzely vizet, ha azomban a' ba} hatalma-
san kezd terjedezni, tehát legjobb a'tiszta 
só spiritus. 

Balzsam gyanánt lehet használni: terpc-
tínolajt két latot, Peruviai balzsamot 2 la-
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tot, kánfort 1 latot,>"p«rrá tört niyrhát fel 
latot 's mind ezt jól össze kell keverni. 
íl' : ~ ü /ii* ."ÜOíi'l" *02ílr' - < * 
17, Szereli mellyeh valanielly tisztátalan, 

sebet kitisztítanak. 

11a a' sebből véres, vizes büdös nedve-
ség folyik tehát tisztátafáYi, 's meg nem g y ó -
gyul. Az illy seb körül békötésekor mulattak 
el valamit, vagy szőr , fa , csont, üveg, vas, 
V.̂ gy -tnáS valami jött. belé , vagy már a' fene 
esett belé. Az illy esetekben minden idegen 
testeket ki kell venni, "'s a' sérelmet kitisztí-
tani.. A' következendő szereket lehet ollyan-
kor használni ha az úgy nevezett sebvíz szi-
várog. 
.,;!j.;íí®dmé?> "néz , cnyrhg, aloe , terpetin, 

minden balzsam, égett b o r , s ó , .kémény* 
mócsok , Salamia, h ú g y , ü r ü m , ruta, bürök, 
diófa levél, meszesviz. 

- íVfegy^ A, lat I/erúviai balzsamot, 4̂ lat 
Velenczei .terpetinolajt, 1 lat hagymát, 2 lat 
salamlat, 1 lat myrhát, kenj-meg ezz.el tépett 
gyo lcsot , 's tégy napjába^ kC'ts^er sebre 
belőle. 

•• ' ' ' 1 > • • - • 

18. Ha pondfók .vannak a sebbe. 
' .8®' ' ' ' !••"' ™ > 1W(n ^ vo 

Tehát, két lat porrá tört dohánylevelet 
vegyél , 1 lat Salamiat, és négy lat terpctíut. 
És keverd jól össze. 
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.«•, " • t . . .> (.. • v.' •.>•.; - <• 
li). Valami tisztátalan sebnek kimosá-

«ara. 
c ')••' ""i Oln<i?' r. Xr>n 

Vegyél 4 lat dohánylevelet / 4 lat sót és 
fözdmeg egy itsze vízben, zsíros kenyöcsök 
az sebekre ártalmasok. 

20. Tisztátalan sebekre való befecsken• 
dezesre. 

Végy egy árpasze'mriyi nehézségű subli-
máturrtót 's egy messzely'-égettbort. 

fii. flastrom. 

Flastromot legtöbbnyire boríték'gyanánt 
használni, hogy a* levegő ne hathasson a 'seb-
re. llégi flastromok és avas kenyőesök nem 
használhatók, azért mindenkor frisseket kell 
venni. •" 

Diachil flastromot ragasztó flastrom gya-
nánt lehet használni, 's tépett vászonra is 
lehet rakni, hogy le ne essék; 

A' Diachil flastrom Gummival, vagy a' bő-
rök flastrom előmozdítja a' gyűlést, 's elosz-
latja. Szurok és viasz egyé olvasztva hasonló 
szolgálatot tesznek. 

A ' minium flastrom és a' Görög czeruza 
flastrom, szárítanak és hütenek. 

Minden flastromból lehet kenyőesöt ké-
szíteni , ha hozzá olajt kever az ember. 
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22. Erekre 's inakra való kenyöcsok. 
Kificzamodásoknál, roszlépéseknél's ezek-

hez hasonló eseteknél lásd a' 34 's 5 5 szá-
mokat, a' hol több szerek hordatnak ezek 
ellen fel. 

• ! \ 

XV. A' ldystydlckről. 
Minden klystyc.lt egy legalább egy iczes 

fecskendezóböl lágy melegen kell adni. 
1. Közönse'ges klystye'l, 

Vegyél melegvizet, egy pár kalán len-
mag olajt , 's vakarj b'elé egy darab szappant. 

2. Ingerlő 's egyszer smindlágyító klystye'l. 
m m ; : ! . . . . 

Ehhez fris húgyot kell venni. Vagy két 
lat dohányt meg kell egy itsze vízben főzni, 
's egy kalán sót 's .két lat szappant hozzáten-
ni. Mennél több szappan használtatik, annál 
ingerlőbb. 

Vagy vegyél két lat mustárlevelet, fözd-
meg egy itsze vízben, szűrd le 's tégy hoz-
zá 4 lat Glaubersót 's hadd benne fölolvadni. 

3. Hütó klystye'l. 

Erre qgy itsze sayanyúkáposzta levet kell 
fordítani, vagy fris túró vagy tarhó vizet, 's 
hozzá 2 kalán mézet l<ell vegyíteni. 
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'Jó az árpa , 'ha mind hddig/ f ő z ö d míg 
felpattog , 's azután keverj':;Borl<övet lei-
vébe . , . .uh,uiof>iib:\ ¡. ímhí 

4. Hűtő lilystyeí melly egyszersmind min-
den csípőséget Lebonyolít. 

Végy egy maroknyi szejifü ; 'virágot, 4 
lat szappant, egy maroknyi ürmöt> £őzd- tneg 
egy itsze vízbe 's szűrd át. 

4. Fájdalmat szüntető klystyél. 
Ezt mályva levélből , sydcnham fájdal-

mat csillapító csöp je ibő l , ópium 's Theriak-
ból készíthetni p. o. főzz egy maroknyi kor-
pát egy itsze v í zben , 's keverj hozzá egy ár-
paszemnyi nehézségű mennyiséget Sydenham-
nak fájdalmat szüntető csöpjeiből, 

ő. Giliszták ellen való klystyélek. 
Lásd a' 24 szám alatt való értekezést a" 

giliszta nyavalyákról. 
A ' véghurkába lévő giliszták ellen c ' kö -

vetkezendő klystyélt lehet csinálni: egy ma-
roknyi ürmöt *s egy lat koloquintát főzz hét 
itsze vízben , addig még félig bé f ő , szűrd 
ezután át , tégy hozzá egy messzely halzsírt 
és tégy hozzá három árpaszemnyi nehézségű 
sublimatumot. 

7. Erősítő klystye'l. 
Főzz fris cserlisztet, 2 maroknyi ürmöt, 

egy negyed rcsz lat opiumot 's egy marokni 
tárnics gyökeret. 
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Ily klystyőlt meggyöngült beleknél lehet 
használni. Ugyan ezt lehet használqi a' vég-
hurka kidudorodásánál. 

8. összehúzó klystye'lek. 

Főzz meg egy maroknyi tormentilla gyö-
heret egy itsze vízben, szűrd át 's fecsken-
dezd a' véghurhába. 
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Az Marha betegségekre alkal-
maztató szerek. 

1. A4 bórjúk úgy nevezett szivüríilésfe 
e l l e n i 

• ® o y n * g y hetes borjúnak mellyet eíszoíitatsz 
5 nap alatt másfél lat sárkányvért mézzel ve-
gyítve kell adni, *s ezután nőni fog 's néni 
esik szivürülésben. 

\ . ) 
2. A' tehén tölgye' daganatja ellen. t _ , i 

Ha a' tehénnek me^borjazása után igen 
megdagad a* tö lgye , tehát jó sörbe fel kell 
forralni tiszta búza korpát , ehhez egy kis 
friss vajat kell vetni, 's a* tehén tölgyét lágy 
melegen békenni. 

Vagy főzz meg egy maröknyi egérfa le-
velet eczctben 's mosd ezzel a' tehénnek a' 
tölgyét. 

Vagy forralj fel egerfa levelet, rutát , 
zsályát és ürmöt boreczetbe. 

Vagy Vedd egynehány tojásnak fejérét, 
4 
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keverj hozzá sáffrányt cs faolajt 's Iiend meg 
napjában egynehányszor a' tehén tölgyét. 

Az is használ, ha a' tehén' tölgyét több-
ször fenyő maggal megfüstölgetik. 

Jó az is, ha Görögczeruzát, miniumot, 
's sertés zsírt összevegyítesz 's azzal lienéd 
bé a' tö lgyet , de arra figyelmezz , hogy ol-
lyankor a' borjú meg ne nyalhassa, mivel 
a' minium ártalmára lenne. 

Ha azomban a' baj nagyobb mértékben 
volna, annyira hogy gyuladástól lehetne 
tartani, altkor vegyél 

4 tojás' fe jérét , 
egy negyed rész lat sáfrányt, 
fél lat salamiat, 
2 lat óneczetet , 
1 lat lenmagolajt 
1 lat szappant, keverd mind össze jól 's 

napjába háromszor vagy hatszor kend bé a' 
tölgyét. 

Használnak 's foganatosok még azon g y ó -
gyító szerek is , mellyeket a' XlVdik czikkely-
ben a' I ld ik szám alatt, úgy mint oszlatókat 
említettem, 

3. A' hasmenés 's vérhas ellen. 
Hasmenés mind a* nagyobb mind a'kis-

sebb marhánál gyakorta előfordul. A' has me-
nés támadni szokott a' meghűléstől, megza-
bálástól, ha a* gyomor nem jól emészt, vagy 
ha benne meggyűlt a' tisztátalanság, 's ol-
lyankor ha szükséges a' természetnek segítsé-
gére kelt lenni. 
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A' borjúknál a' hasmenés igen közönsé-
ges betegség. Támadni szokott vagy a' sok sa-
vanyúságtól melly a' gyomorban a' téjtöl ered, 
Vagy a 'sok szopástól, 's így a'borjúknál min-
denekelőtt a' következendő szereket lehet 
megpróbálni. 

Tör j porrá tojáshéjat, vagy vegyél he-
lyette magnesiat, 's keverd össze ugyan annyi 
gyömbérrel , 's adj ezen keverékbül, minden 
reggel és estve egy vagy két latot vízben. 

Hogy ha ezekre a 'szerekremeg nem szű-
nik a' hasfolyás tehát mindennap 1 vagy 1 és 
fél lat Rhebarbaráf lehet adni , egy kevés 
tárnics gyökér lisztet kevervén hozzá. 

Vagy vegyél egy pöhár vizet habarj belé 
egy tojás sárgáját, 's keverj hozzá egy fél 
lat Rhebarbarát, 's add bé háromszorra, reg-
gel délre este a' borjúnak. 

Ha mind ezen gyöngébb szerek nem hasz-
nálnak, legjobb azon szerekhez folyamodni, 
a' mellyeket a' korosabb marha számára adunk 
elő. 

Ha a' korosabb marha' ganéjolása nem 
valami különös büdösségü , 's nem megy ve-
le epe , n y á l , vagy vér , tehát nem veszedel-
mes, 

Ollyankor a' természet maga magától a' 
tisztatalanságokat hordja k i , 's ezen munká-
lódásában nem kell háborítani azonnal. Ha a' 
hasfolyás néhány nap múlva mog nem szűnik, 
akkor a* tisztátalanságok' elmellö'zésén 's a' 
gyomornak meg'melegitésén 's erősítesén kell 

4« 
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munkálódnunk. E* czélhoz pedig bennünket 
a' következendő szerek fognak vezetni. 

<3 lat porrá tört tojáshéj, 
6 lat tárnics gyökér liszt, 
0 lat üröm , 
4 lat l lhebarbara, 
4 czikk fokhagyma. Keverd mind ezt jól 

össze', 's adj belőle mindennap hárpmszor a' 
marhának 2. kalánnál, 's ezt l'olytapd egyne-
hány napig. • ; • , 

Ha a' hasmenés egynehány nap múlva so 
szűnik meg akkor a d j : 

2 lat llhpharbarát, 
8 lat csudasót^ 
4 lat tárnics gyökérlisztet, mind egy-

szerre. ' 1 . " " ' '• 
IIa még ez sem használna,. akkor már 

egészen el kell állítani, 's pedig ílly mótion , 
— yegyél 

1 idessiély vörösbort vess belé gfömbért , 
's add be. 
"' Vágy adj fekete afonya bogyót (Heidel-
beere ) 's száraz megtört-vadkörtvélyt. Vörös 
boluszt, vagy megtört makkot vörös borban , 
í ó 's hasznos az illv hörnyülállásokban a' fű-
' '<•'1 i r • • . . . . . . szerszamos borleves is. 

Vagy főzz meg 6 maroknyi cziczkórót 4 
ítsze vízben , hadj belőle két ítszét bé forn i , 
's önts belé egy messzely bort , "s adj ebből 
de csak a' nagy marhának reggel esttel egy 
mcsszelyt. 

Vagy önts egy pár lat terjéket borba 
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adj az állatnak ollyan vizet italra, mellyben 
tüzes vasat hütöttél. 

Ha azomban a' hasfolyásnál a' ganéj híg-, 
sárga, nyálkás, vagy véres\ akkor ezt a ' be -
tegséget vérfolyásnak nevezik, 's ez dtig-
lesztövé válhat, hogy ha a' természetnek nem 
sietünk segítségére. 

A'vérfolyásban a' környülállásokra figyel-
mezvén e' következendő szereket lehet hasz-
nálni: 

iször : Vegyél 
4 lat büdöskővirágot, 
3 lat Arabiai mézgát (Gumrait) 
3 lat terjéket (Theriak) 
3 lat terra sigillatat, 
4 lat Rhebarbarát, 
3 lat örvénygyökeret, 

mind ezt össze kell t örn i , 's belőle vízzel 
liktáriumot készíteni, 's adj belőle napjában 
háromszor mindenkor egy egy kalányit, 

2szor : Vegyél két lat Vitriololajt, csö-
pögtesd két pint v ízbe , keverj hozzá 4 ka-
Ián mézet, 's adj napjában három messzelyt 
az állatnak, Ez a' keverék ellenáll a' rotha-
dásnak. 

3szor ; Ugyan azon időben szorgalmasan 
kell klystyélezni. Egy messzely tejet kell 
venni 's egy fél font Jenmagolajt, ehhez sy-
denliam fájdalom csillapító csöppjeibőj adj 
30 csöppet , 's lágy melegen használd klys-
tyélnek. 

Vagy Yégy négy lat fejérmálva gyökeret 
's egy maroknyi lenmagot 's főzd három 
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messzely v ízben, mind addig míg egy mesz-
szely befőt t , ezután egy fél messzely ecztet 
*8 egy fél lat salétromot kell hozzá tenni 's 
átszűrvén fordítsd lágy melegen Itlvstyélre. 

4szer : Vegyél 10 lat sárga füzfakérget 
3 lat kánfort, 

törd mind ezt porrá 's adj bé napjában három» 
szor, mindig egy halánnyit. Ez a' szer ellen-
áll a' rothadásnak. 

5ször : Vegyél egy itsze alutt tejet , 
2 lat salétromot , 
1 lat salamiat, 
1 lat büdöskövirágot, mind ezt ősz-

szekeverd helyesen 's add bé egyszerre. 
öszor : Az itt előhozott szerek használása 

közben még az itt következendő orvos szere-
ket is kell használni. 

4 lat tárnics gyökér , 
4 lat a loe , 
fél lat kánfor vegyítve. Vagy 

"szer : 4 lat tárnics gyökér , 
2 lat aloe , 
8 lat csudasó, 
fél lat kánfor. Ezen erősítő hashaj-

tó szerek magokkal viszik az epét. 
8szor : A ' mogyorófavirág, mellyet az em-

ber Martius holnapban szedeget, 's korpával 
és sóval elébb porrá törvén vegyit, szintén 
igen hasznos, 

Qszer: Igen gyakran kell a' beteg állatot 
a' fen előhozott klystyéllel klystyélezni, mi-
vel a' klystyél olajos 's nyálkás részei által 9' 
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belel<nel( csípősegc elborítatik, 's ez által az 
állatnak nagy könnyüség szerződik. 

lOszer: A ' marhának ital gyanánt olly 
vizet kell adni, mellyben lenmagot 's árpát 
forralt fel az ember, takarmány helyett pedig 
vízzel locsolt árpakorpát kell adni. 

11 szer: Szorgalmatosan kell az állatot va-
karni, melegen tartani, pokróczokkal beta-
karni , 's az istállót gyakron k isöpörni , ki-
füstölni. 

4. A' borjúk fejér ganéjolása ellen. 
A' marhával a" 3dik szám alatt lévő rend-

szabásoli szerint kell bánni, 's ezen kívül 
egy fel lat tormentillaport kell beadni len-
mag olajban. 

5. Tetvek ellen. 
Azt a' helyet hol a' tetvek tartózkodnak, 

terpetinolajjal, vagy erős eczettel mel lybcsót 
kell felolvasztani, kell megmosni, vagy do-
hánylevelet kell megfőzni, 's ezen lével a* 
tetvek fészkét megmosogatni. Fortobák víz-
ben megfőzve még hasznosabb. 

Ha mind ezek a' szerek nem segítenek, 
tehát kényesőt egy babszem nagyságút kell 
venni, 's disznózsírral egy mozsárba mind 
addig dörgölni , még golyócskák nein ma-
radnak b e l ő l e , azután egy szíj vagy posztó 
darabra keni az ember , és a" marha' nyakára 
köti. -
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6. A' Vervizellcsről. 
1) A' vérvizellés yalamelly külső sére-

lemtől szármozhat, ennekokáért, szorosan 
meg kell vi'sgálni a' testet, hogy a' szerint 
a' mit tapasztalt az ember alkalmaztassa az 
orvoslást. 

2) A ' vérvizellet szármozhat a' teljes vér 
rüségtől vagy megmelegedéstől. Ezen eset-; 
ben elegendő ha az állatnak eret vágnak, 'q 
naponként egy pár lat salétromot adnak sa-
vanyúkáposzta lévben. Tudniillik egy itszo 
savanyú káposztalevet kell venni, 's ebben egy 
vagy két lat salétrpmpt kell felolvasztani, 's 
ezt a' folyadékot napjában kétszer vagy há-
romszor önteni a' marhának torkába. 

3) A'vérvizellésnek oka lehet még az i s ; 
ha a' marha holmi csípős plántákat evett , 
ezen baj' elmellőzésére eleséget és csípőssé-
get bébonyolitó szereket kell venni, úgy mint: 

1 maroknyi lenmagot, 
1 maroknyi mályvasajtocskákat, 
2 lat cseresznye mézgát, vagy Arabiai 

gummit, 
2 lat hamuzsírt, mind ezt két messzely 

vízbe kell megfőzni, 's a* marhának lágy me-
legen beadni. 'S ezt a' beadást hétszer vagy 
háromszor napjában megtenni. 

Gyakran az is elég a' meggyógyításra ha 
az ember egy maroknyi keményítőt igen rit-: 
liára , hogy az állatnak undorodást ne okozi 
zon , vízben felolvaszt. Ezt napjában ikéts?ec 
háromszor kell megtenni, 's az állatnak más 
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Italt nem adni, 's egyébb eledelt sem adni 
száraz takarmánynál. 

4 ) A* vérvizellés még a' vese edények-
nek elgyöngülésétől is jöhet, ezen esetben 
erősítő , összehúzó szereket kell elővenni. 

Erre igen alkalmatos az olly v íza 'mel ly -
ben tüzes vasat hűtött egynehányszor az em-, 
ber. 

l^vábbá használhat az embor eziczfark 
korút, tormentillát, cserkérget, vagy cseri 
lisztet, mindenből egy egy maroknyit főzzön 
két itsze vízben,'s adjon belőle napjában 3 vagy 
négy messzelyt a' marhának. Gyakorta elég-
séges a' cscrkéreg 's tormentila főzetje. 

5) Gyakran veszedelmes jelek mutatják 
magokat a' vérvizclletnél, ha hogy az ember 
gyúladástól tartana, yegyen 

1 lat salétromqt, 
3 lat tojás héjat, vagy pedig Magnesiat, 
2 lat csudasót, mind ezt egy messzely 

vízbe vetvén jól összekeverje , 's hozzá 
még egy fél lat vitriololajt csöpögtessen. 

Ezt a' folyadékot napjában kétszer vagy 
háromszor kell adni; egyszer'smind ollyan-
kor lehet a' marhának két hűtő klystyélyt ad, 
n i , 's e' végre a' 4 szám előadott lilystyélt 
lehet használni. 

Ezen szerek helyett lehet még a' követ-
kezendő gyógyító módot is próbálni. 

I maroknyi lenmagot, 
's egy fél maroknyi tökmagot, együtt ösz-

szetörni ke l l , 's az ember két itsze vízben ad-, 
dig főzi míg nem nyálkásodik. Ezen nyálkás 
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nedveségből vegyen az orvosló egy mcsszelyt, 
's vegyítsen hozzá: 

1 lat salétromot, 
1 lat fejér hamuzsírt, 
2 halán mézet , és 
1 lat kánforspiritust, ebből a' vegyíték-

ből napjában kétszer vagy háromszor kell 
adni. 

6 ) Az eddig mondottakból világos, hogy 
a* vérvizeilés okait tudnunk kell, ha kígyógyí-
tására az alkalmatos szereket válasszuk. Ha 
még az okokat ki nem puhatolhattuk, tehát 
e' következendő szerrel kell próbát tenni. 

8 lat terjéket 
3 lat cseresznye mézgát vagy Arabiai 

gummit, 
8 lat vörös Boluszt, más fel itsze vízben 

felolvaszt az ember, 's napjában háromszor 
adja ezt az italt a' marhának. 

7. A' forróságban való hirtelen ivás 
következéseiről. 

Hogy ezen veszedelmes bajt, melly ma-
gában csekélységnek látszik, az ember elhá« 
ritsa , vegyen 

Másfél lat vörös boluszt , vagy az úgy 
nevezett terra sigillataból, ugyan annyit, 

1 lat salétromot, 
fél lat büdöskövet, 
1 lat babért , mind ezt apróra törvén egy 

evő kanálnyit, egy messzely boreczetbe "s 
ugyan annyi savanyú káposzta Iévbe vegyit ; 
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's egy pár óráig álni hagyván, este 's reggel 
önt az ember az állat torkába belőle. 

Az illy természetű csekélyebb bajokat 
liönnycn elűzheti az ember , .ha bort és gyöm-
bért vegyest ád, vagy eczetbe tört babért. 

Makacs bajok azomban gyakorta megkí-
vánják, hogy Grandikmagvat, egyet vagy kettőt 
készített 's porrá tört rákszemmel adjon bé 
az ember. 

A ' még itt felhordott szereknek is nagy 
és próbált befolyások van, úgymint: 

fél lat büdöskő, 
1 lat salétrom, 
1 maroknyi fenyőmag, 
1 maroknyi tárnics gyökér , egy itsze 

vízbe vettetik 's úgy béadattatik. 
Vagy vegyél : 
fél lat mithridatot, 
1 kalán fenyőmag- liktáriumot, 
1 kalán bodza liktáriumot, 's vegyíts 

hozzá 20 csöpp büdöskő balzsamot, ebből 
napjában háromszor kell beadni. Lehet még 
az illy környülményekben'azon gyógyító szert 
is használni, a' mellyet az 58 szám alatt fel-
hozunk. 

8. A' fogmozgás ellen. 
Ha a' gazda ezen erőtlenséget észreveszi 

marhájánál, azonnal dörzsölje annak fogát 
kémény korommal, sóval 's tormentillapor-
ral. Vagy ha hogy ez néhány nap múlva nem 
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használ Toganatosan, folyamodjék e' követ, 
kezendő szerhez. 

Egy quintnyi kánfort olvasszon fel pá. 
Unkában, öntsön hozzá egy quintnyi vitriolt, 
's töltse vízbe. Mind ezt hogy jól összekcve» 
redjfik felrázogatni kell, 's ezzel kell a* mar. 
ha innyet szorgalmatosan mosogatni. 

11a még a' most felhozott szer sem hasz. 
nálna , akkor a' fogmozgás nem másnak, ha-
nem a' barom belső hőségének esalhatlan je. 
le. Ollyankor egy maroknyi árpát 1 lat salé-r 
trommal kell megfőzni, savanyú káposzta 
lével vegyíteni, 's ezt messzelyenként addig 
adogatni míg a' beteg marha meggyógyul. 

Ha az ínyen daganatok vagy kelések 
vannak, akkor egy pohár ccztet kell venni, 
egy kalán mézet belé keverni , 's gyakorta 
mosogatni vele a' marha'száját. Nézd n^ega* 
hűtő szereket a' Ildik szám alatt. 

9. Az aranyérről. 
Ez a* betegség az marhánál nagy hason-i 

latpsságcal bír az embereknél előfordulni szo-
kott hasonló nevezetii betegséghez. A' vér-
edények a' test hátúlsó részében duzzadásig' 
tele vannak, megrepednek, 's innét szárma-
zik a' sok aludt vér, mellyet sokan kezeik-
kel vonnak ki. De ez a' bánás mód semmit 
sem ér. Ez a' betegség leghamarább támad-
hat pálinka mosléktól, úgy hogy az állat al-
fele feldagad, 's kékvörös lesz. Ezt a' bajt 
a' következő módon lehet orvosolni: 
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1) Ha az állat nagy forróságban szen-
ved , eret kell vágni, 's italába salétromot 
vetni. - 111..;!);: 

2 ) Az író a* leghasznosabb szerelt közé 
tartozik az illy betegiségekberi. 

3y Jó a' gyakori klystyél, htitó/nyálkás 
és lágyító klystyélekböl. — 11 

E'' czélra használj ! 
• il marokfejér mályva levelet, •' 

íi lat salétromot, 
2 vagy 3 lat , Cseresznye.mézgát, vagf 

•enyvet, főzd meg egy itsze vízben > ízürd át, 's 
lágy melegen klystyélnök kell használni. Le-
het lenmagot isr va'&y fejér mályvagyökeret 
főzni. [ . . . 

6 ) Az alatt mig az állat betegeskedik, 
mindig könnyű, riem igen tápláló eledelt 
kell adni. 

5 ) A' feldagadt alfelet lehet meszes TÍaj 

Kel vagy lenmagolajjal kenegetöi. 
: v.r-'i ,il ' : • 

10. A' gutaíitesről. v 
Ezt észre lehet venni, ha a' gazda mar-

háját hirtelen reszketni látja, ezután csakha-
m a r l e r o g y i k , 's ha a' guta ütés érős , meg-
döglik. - i • 

A' mint a' gazda a' marha reszketését 
észre veszi, azonnal lásson az érvágáshoz a' 
nyakán, 's csapoljon le hároin egész öt font -
nyi vért, sokszor megtörténik hogy ez által 
azonnal felgyógyul a' marha. Ha nem folyna 
t é r , tehát az állatnak orlyukaiba kell egy kis 
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vesszőcskével, mellynek végére rongy darab 
van kötve , csiklándozni mind addig , mig a' 
vér megindulni kezd. 

Hasznos ha az ember e' következendő 
szerekből ád lilystyélt: 

1 maroknyi fejérmályva g y ö k é r , 
1 két maroknyi lenmag, 
fél lat salétrom főzettessék meg egy pint 

vízben, 's vegyítessék mind ehez 1 kalán len. 
mag olaj. 

Ezt a' klystyélt az első nap egynehány-
szor kell adni , ha erre nem következne has-
menet, tehát egy maroknyi dohánylevelet 
kell megfőzni szappanai és sóval , idystyé-
lezésre. Belsőképen pedig használd: 

1 ) A' 8dik szám alatt való hűtő italt, 's 
lassan lassan sokat kell belőltf adni áz ál-
latnak. 

2) Lehet a' marhának nyers fövetlen fa-
csipát, mellyben nincs fakéreg egy tojásnyi 
nagyságban adni. 

3 ) Adhatsz: 
2 lat Aloét , 
4 lat keserűsót, 
4 lat borkövet vízben felolvasztva, *s 

ezt az első napokban egynehányszor kell ado-
gatni. — 

Ha a* marhának valamelly tagja halt vol-
na cl , akkor valamelly húsos részén le kell a' 
szőrt vagdalni, 's húzó vagy is körösbogár 
llastromot kell reá tenni, 's a* sebet minium 
ílastrcinmal begyógyítani. De mivel a' guta 
ütés gyakorta ezután is megjelenni szokott , 
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tehát Iegtanácsosabb, ha a' gazda a' marhát 
meghizlalja 's levágja. 

11. Az úgy nevezett rózsa ellen. 
E' következendő szert kell alkálmaztatni: 

2 lat salétrom, 
8 lat keserűsé , olvasztasséh két itsze 

vízben fel 's adassék hozzá, 
2 lat büdöskö vir^g , 
4 lat görögszéna mag, 's adjon be-

lőle a' gazda reggel , délben 's este a' mar-
hának , és takarja bé meleg ruhákkal. 

12. A' csont kórság ellen. 
Megtörténik, hogy a* legegészségesebb, 

legdelibb és húsosabb marha, testének va-
lamelly részen gocsöket , csomókat, dagana-
tokat, vagy pattogott dúrva bőrt kap, 's mind 
ezek szemlátomást nagyobbodnak , terjednek, 
's az is megeshetik , ha hogy a' baromnak va-
lamelly finnyás és gyenge részén van , hogy 
a' marha elvesz, 's még pedig véletlenül 's 
hirtelen. Gyakron az olly csomó magát a* 
fejen mutatja, gyakron a* nyakon, torkon; 
a' bőr megsárgúl, sokan azt gondolják hogy 
e sérelmet a' fadarázs okozza. 

A ' mint a' jó gazda állatján ílly Csomót 
megpillant, azonnal ragadja - meg ujjaival 
úgy . hogy az egész göcs kezében legyen, 's 
jó éles késsel csináljon olly mély keresztvá-
gást, mig valami g ő z , vagy valami sárga yiz 
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liem jön ki> szinten úgy kell a' recsegő ri-
pacsos bőrt felvágni. A' metszést salamia spi-
ritussal kell kimosni, ezt azonban mésszel 
kell készíteni, 's ha ez nincs kéznél , hason-
ló hasznot hajt a' sóspiritus, ha még fez sem 
találkozna, jó a' boreczet , ha benne sót ol* 
vasztfelaz ember. Szint olly alkalmas a férj-
fi gyermek vizellete. 

Ezután egy hagymát kell vágni, ' s a ' s e b -
helyre kötözni. A' sebmosást 's a' hagyma fel-
rakogatást minden óraban addig kell folytat-
ni míg az állat rángatódzani kezd , 's a' be -
teg részén vissza tér az érzékenység erre az-
után facsipából 's viaszból készített flastró-
mot lehet felrakni. 

Jobb még ha az ember hozzá férhet aa 
egész göcsöt kivágni, ha tudniillik, erek j 
inak, nem akadályoztatják, ÓUyajlkor is a' 
felül említett szerekkel a' sebet mosogatni^ 

Belsőképen használj egy maroknyi össze-
tört f enyömagot , és ennek harmadrésze ba-

. b é r t , néhány apróra tört fokhagyma czilt-
liet vess egy messzely boreczctbe, 's 24 óra 
alatt adj belőle a" marhának háromszor vagy 
négyszer. Vagy 

1 lat röpü l j salamia sót egy pohár vía j 

ben. Vagy 
1 vagy 2 lat terjéket. \agy 
1 vagy 2 lat szarvas szarv spiritust, 
1 lat terjéket önts egy messzely eczetbe. 

-— Ezután lehet hashajtó szert is adni a'mar-
hának, ezt így készítsd: végy 2 lat a loét , ö 
lat keserűsót: olvaszd fel v ízbe; 's add bé< 

t 
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13. A' friss lóherétől vagy más egyéb-
től való hirtelen felfúvódás va<rv fel-O * 

poffedés ellen. 

1) Minden késedelem nélkül jó sör vagy 
a' mi még jobb jó borlevest kell késziteni 's 
az állatnak beadni. 

2) A" mi még hamarébb megtörténhetik 
egy pohár pálinkába egy tojásnyi nagyságú 
írós vajat vagy vajat kell vetni 's beadni.. 

3) Gyakorta használ ha egy vagy két 
itsze langy meleg tejbe egy maroknyi por to-
bákot vegyit' 's hamarjában beadja. 

4 ) J ó , ha az ember azonnal kövér 
ganéj levet átszűr 's egy messzelnyit be-
ad a' marhának, ezután ped ig , 4 kanálnyi 
disznózsírt kell felolvasztani, két itsze forró 
vízben, 's lágy melegen a' marha torkába kell 
önteni. Ez alatt az állatot szalmacsutakokkal 
dörzsölni kell , mozgásba hozni 's gyakron 
klistyélczní. 

5 ) Jó munkálódik a'marhában a ' fa vagy 
lenmagolaj , ha valamellyikböl egy fontot vé-
vén belé salétromot tesz az ember. 

Ezen orvos szerre az állatot eleinte las-
san azután mindig gyorsabban vezeti az em-
ber. Ez alatt szelcfü virágból 's vízből kell 
lilystyélt készíteni, de a' vízben sót és szap-
pant kell vetni , 's még hozzá lenmag olajt 
vagy más zsiradékot venni. Ha erre nem kö-
vetkezik ganéjolás, ismét kell klystyclezni, 

5 
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6) Hasznos a' szappancsap egy gyertya 
vastagságnyira megfaragva, 's az állat vóghur-
liájába diigva, ez által gyakorta minden lilis-
tyélezés nélkül szokott hasnyílás következni. 

7 ) A* legújabb tapasztalás szerint legjobb 
orvos szer, ha az ember a" felpuffadt mar-
hának 

2 lat finom gipszlisztet, 
1 lat terjéket, 's 
1 lat fenyömag liktáriumot vegyítve 

ad bé. 
8 ) Jónak mondják: ha a' marhának ko -

vászt eczettel feleresztve adnak bé. 
9) Ha 1 lat fekete kő olajt , 

egy fertály font kocsikenöt, kulimászt, 
ganéjlével felolvasztva, ád az ember , ez sem 
szokott munkálódás nélkül maradni. 

Az állatnak mind addig míg a' puffadás 
meg nem szűnik, f a p ö c z ö k k e l , vagy szalma-
csutakkal mindig tárva nyitva kell a' száját 
tartani, hogy a' pára kimehessen. 

Ha mind ezek a ' szerek haszon nélkül 
maradnak, nem marad egyébb hátra, mint 
hogy az állatnak egy késsel vagy az ismere-
tes troikárral a' bal oldalán egy nyilást csi-
ná l j on , mellyen a' meggyült pára kigőzölög-
hessen. 

A ' vágásra ha a' marha a' rossz párától 
egészen megürült, facsipa fiastromot kell 
tenni. 

A 
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14. A' golyva ellen. 
Leggyorsabban meggyógyítja az ember 

a' golyvát, ha megnyitja, 's a' benne talál-
kozó nedvesegnek, 's bezárt levegőnek útat 
nyit a' kifolyhatásra. 

Vagy pedig a' golyvát kényeső kenőcsei 
be kelt kenni, a' mellybe büdös borkő olaj 
vau keverve. 

Ugyan ekkor a* következendőt is kell 
használni: 

4 lat pörkölt spongiát, 
5 lat salamiát, 
1 lat borsot , mint ezt porrá kell tör-

ni , 's napjában két latot kell a'' marhának 
belőle adni. De ezen orvosszer bevétele után, 
csak egy óra múlva kell a' marhát megitatni. 

Jónak tartjuk azt is-, ha íejér mályva le-
velet, rutát, ürmöt 's lenmagot megfőz az 
ember és ezt rakogatja a* gugára. Ennekután-
na a' sebet fri6 vajjal , mellybe babérolaj ke-
vertetett kell békenegetni. 

15. A'fark féreg ellen, a'szarvas mar-
hánál. 

Az e betegségben sinlődő marhák, bú-
sak, érzéketlenek, 's azt lehet velők tenni 
a' mit csak akar az ember. Farka lágy és fon-
nyadt, 's körös körül lehet forgatni, a 'né l -
kül ; hogy mind e' forgatás mellett az állat 
csak legkevesebbet meg is mozdulna, 's ha 

5 * - ' 
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nem iparkodik a' gazda rajta segíteni, úgy 
farkának egy íze a' másik után meggyül , 's 
el esik. Ezen veszedelmes bajnak okát nerti 
gyermeki játék kitalálni, azonban ez a 'ba jos 
nyavalya vagy attól támad, hogy az istálló 
nedves, vagy hogy a' marha tisztátalanul és 
mocskosan tartatik, vagy pedig az állat tes-
tében már megromlott nedveségektől , vagy 
végtére attól , hogy valamelly ki nem tört , 
vagy ki nem törhető betegségnek materiája 
magát oda vette. 

A ' beteg állaton e' következendő módon 
lehet segíteni: 

A ' farkat ott a' hol a' fordulatok meg-
szűnnek, 's a' hol a' farkgödör még tapint-
ható , mint egy két hüvelyknyire fel-
felé felmetszetik, 's hogy a* metszés jó vér-
zésnek induljon, a* hát gerinczet és farkát 
dörzsölni kell erősen. Hogy ha a* vágásból 
elegendő vér kifolyt, akkor eczettel . sóval 
és borssal jól meg kell mosni , erre azután 
egynehány napok múlva a' marha gyógyú-
lása következik. 

Ha ezt a* szert annak idejében , jókorán 
használja az ember , bizonyosan segít. 

A ' feljebb említett szerek helyett lehet 
a' metszést salamia spiritussal is békenni. 

Ajánlani lehet ezen ártalmas kórság el-
len a' keserű és füszerszámos szereket. En-
nek következésében mindennap lehet az ál-
latnak két lat narancs levelet összetörve 's 
mézzel keverve beadni. Igen hasznos még a' 
szorgalmatos klystyélezés. 
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16. A' ríih, bőrpörsögés és kosz cllon. 
A' marhán gyakorta látszik olly héj for -

ma fejér pörsögés , de főképen a' szája, nya-
k a , 's szeme körül, sokszor pedig az egész 
testén. Az állat rongyos bőrűnek látszik, sző-
re feláll , 's többnyire elvesz. A' természet 
ezen az úton tisztátalanságokat űz ki a' test-
b ő l , ezért segítségére kell sietnünk, és min-
den mocskot piszkot a' megnyitott úton ki 
liell a' bőrnek felső részire hajtani. 

Azért mindenek előtt hashajtó szereket 
kell az állatnak adni, 's ennek 2 lat babér 
áloéból 4 egész hat lat csudasóból kell állani, 
ezt a' két első orvoságot feli kell vízben ol-
vasztani,'s azután. 

Ennekutánna vegyen a' gazda 
fél font büdöskövet, 
4 lat salétromot és 
4 lat 'finom porrá tört piskoloz májat, 

mind ezt kovásszal liktáriumnak csinálja, 'g 
naponként háromszor adjon a' marhának be-
lőle mindenkor egy evő kariálnyit. 

Ezen orvoság beadását egynehány na-
pig folytatván többnyire megorvosoltatik a' 
baj és a' bőr nyavalya, sokszor minden külső 
szer' használása nélkül clpusztú). 

11a azonban nem olly könnyen szünne-
m e g , a' kovász liktáriumot folyvást kell ado-
gatni , 's azonkívül büdöskővirágot friss vaj-
ba kell keverni, 's ezzel a' pattogásokat meg 
kell kenni, ezen kenegetés után néhány n í p -
pal , mind a' héjas pörsögés lehúM. 
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Sokan tapasztalták, hogy az ¡ilyes nya-
valyák ellen a' következendő szerek is fo -
ganatosok. Gyűjtsön az ember egy kosár ökör 
fark kóró t , melly az ugarokon és az útak szé-
lén szokott teremni, béveti egy katlanba, ezt 
jó béborit ja, 's egy óráig f ő z i , a ' főzes köz-
be egy pár maroknyi konyha sót , é.s több fa 
hamut vett hozzá , 's ezen nedveséggel moso-
gatja az állatot. Azt mondják, hogy az em-
bernek is szokott ez hasonló .betegségekben 
használni, ha a' sót és hamvat elhagyják. 

Gyakorta férgccskék oktozzák ézeket a' 
betegségeket 

I logy pedig az ember a' rühbe fészkelt 
férgecskéket könnyen megölhesse , vegyen 
a' falusi gazda kénycsőt , annyit a' mennyit 
neki tetszik, f ő zze -meg annyi vízben a 'men-
nyiben akarja , 's adjon a' marhának ezen víz-
ből mindennap mint egy három vagy négy 
mcsszelynyit. A ' víz egésszen tiszta marad , 
's a' kényesö leszokott az edén^ -fenekére 
szálni, természetes nehézségénél fogva. Ha 
az állat gilisztáktól háborgattatik, ezek is 
elűzetnek. 

Ataljában pedig megjegyezni kell a' ké-
nyesőrő l , hogy tetűt, gilisztát, *s minden 
más férgeket megöl , 's a* felől megírt mó-
don nem csak az állat ¿1. de maga az ember 
is minden következés'>és veszedelem nélkül 
használhatja. 

Át nézhetni azon orvosi utasításokat is 
a' mellych felül a' giliszták ellen való orvo-
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sápok és szerek számában mint hasznosok 
felhozattak. 

Ezzel rokon 

17. Bögöny szúrások ellen. 
Sokszor tapasztalhatja 's láthatja a' mar-

hájára szorgalmatossággal gondot visélő gaz-
da , hogy.a' iparhának sok apró kelései van-
nak derekán, mind esek a' férgek 's legyek 
szúrásaitól támadnak, mellyek tojásaikat úgy 
valamint egy almába, a' marha húsába tojják. 
Ez a' rossz leginkább kínozza nyári időben 
a' legelőre hajtott marhát. 

Férjli gyermekhúggyal kell mindennap 
oz illy keléseket mosogatni, 's ha már meg-
lágyultak, ki kell nyomogatni, 's ollyankor 
a' férget azonnal könnyen ki lehet venni. 

Ezu.tá,n az egész derekat addig mosogat-
ja az amber a' férjfi gyermek húggyal, H ölig 
egészen meggyógyult* 

Vagy vegyen az ember egynehány ma-
roknyi biiröU levelet , húgyban vagy vízben 
főzve 's mosogassa ezzel az állatot. 

Vagy f őzz -meg egynehány czikkely da-
rabokra vagdalt fokhagymát egy pint v ízben, 
•'s olvasszon fel ebben a' vízben két lat sala-
jniát, "s mosogasd naponként a* daganato-
ltat kétszer vagy hárpmszor. 

Ha a' kelesek már felpattogtak, csak 
folvvást ugyan azon vízzel kell mosogatni, 
mind addig a' raig minden seb meggyógyul. 
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Belsőképen lehet az állatnak adogatni 
mindennap. 

1 lat büdöskő virágot, és 
i lat fényes kémény kormot. 

18. A' vizellet tartóztatásáról. 
A' vizellet tartóztatás dögleletesé válhat 

mivel a' hólyag könyen megrepedhet. 
Ezen baj ellen azonnal egy pár marok-

nyi fenyőmagot kell f ő z n i , 's ugyan annyi 
petrezselyem gyökeré t ' é s magot , ezekhez 
lehet még venni boggancs az az / bojtörjány 
gyökeret , minekutánna ezt egy fél óráig főz-
ted' át kell szűrni, 's belőle a' marha torkába 
messzelyenként öntögetni. Jó mindazonáltal, 
ha a* gazda magánafy azon jutalmazó fáradtsá-
got veszi 's a ' V I . alatt felhozott vizellethajtó 
szereket megvi'sgálja , ott több olly orvossze-
rek találtatnak, 's azokból mellyeket légalkal-
matossabbnak gondol választhatja. 

19. A' kehköhögésről vagy a' kehről. 
A' keh teljes vérüségtől is szármozhatik, 

's hogy ha ezt észre lehet venni , azonnal eret 
kell vágni, 's egynehány font vért kell lecsa-
polni. 

Ha hogy a* köhögés meghütéstöl szármo-
z i k , azon'kell iparkodni, hogy a" visszaverő-
dött párolgás ismét helyreállítassék, sött in-
kább még nagyobb mértékbe clösegíttessék. 
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Annak okáért gyakorta kell az állatot vakar-
gatni, meleg rongyokkal, posztó darabokkal 
dörgölgetni. 

Ugyan akkor izzasztó fözetet is kell ne-
ltie adni ; 's ezt így kell készíteni : egy pár 
maroknyi száraz bodzavirágot vesz az ember, 
ezt két itsze forró vízzel le forózza, egy pár 
kalán fenyömag liktáriumot :vegyít hozzá, az-
után mind ezt bé fed i , 's messzelyenként ado-
gatja az állatnak. 

Ha a' kehes köhögés száraz, egynehány 
marok fejérmályva füvet, papsajt virágot, 's 
bojtorjány gyökeret két itsze vízben megkell 
főzni , 's ehhez mézet vegyíteni, 's belőle 
messzelyenkint a' marhának adogatni, 

Vagy 2-lat tengeri csillát,-
3 lat ökörfark kórót virágostól 
3 lat vadmustárt, mind ezt porrá 

kell törni, liktáriumá csinálni, 's napjában 
5 kalánként beadni. 

Jó hogy ha közönséges vöröshagyma lei 
vet , vagy mé^ jobb tengeri csilla levet méz-
zel vegyítve használ az állatnak a' gazda. Vagy 

4 lat árongyökeret, '„:.'}!:n 
4 lat örvénygyökeret, 
3 lat ammoniak mézgát vagy gummit, 
8 lat csudasót ; 

mind ezt jól porrá kell törni , 's napjában 
négy kanálnyit vízbe beadni. 

Ha azonban az állat köhögés közbe hú-
zós 's nyálkás nedveséget vet ki , akkor azon 
kell lenni , hogy ezen nyál még jobban fel -
olvasztassék. Ezen czcl elérésére, az ember 
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Egyébbként , igen kell vigyázni, bogy 
a* marha semmiképen meg ne hüttse magát, 
sőtt inkább azon kell iparkodni , ' h o g y állan-
d ó gőzölgésben legyen , azért mindenkor csak 
langyos italt kell adni , 's c ' czélra igen ijó 
ha egy pár marok árpát f ő z , 's ennek vizét 
adja italul. 

Az eledelre nézve legjobb a* marhának a 
j ó zöld takarmány , vagy ennek fogyatkozá-
sában jó széna. Egyébbként ajánlhatók né-
mely ofvös •szerek' a' XI. alatt, mellyeKet az 
ember saját ¿Itallátása legjobban niegkülöm-
b ö z t e t n i k i v á l a s z t a n i fog. 

20., A' sárgaságról.-
JIJI ; I C. 

Nem egyédiil a' f ő , hanem a' bőr is a' 
testen megszokott sárgulni, 's d' vizellet sziné 
is sárga barna, ha a' sárgaság nagy erőben 
van. .A' sárgaság az epe út bédugúlásától szo-
kott szármoini: 1 

Ez előtt ezt' a' betegséget htilönfele sze-
rekkel iparkodtak meggyógyítani, legjobb 
azonban: , i-n. J x J f 
, 4 lat szappan, 

4 lat porrá tört rhebnrbara , 
4 lat méz, 
2 lat pitypang cxtractust — {Sciiuciií 

ja&nfrmtí Leöntódon ) . Ezen. vegyítéket két 
itsze vízben addig hagyja melegen az em-
ber a' mig a' szappan egészen felolvad , mind 
cet jól össze kell keverni , 'a reggel r délben 
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szurkot 's viaszt vesz, ebből izzó szénre vet 
egy keveset, 's ezzel az egész istállót kifüs-
töli , 's úgy áll a* beteg állat mellé , hogy 
ezen felolvadó gyánta párát magába szívja. 

Foganatosabb lészen még ez a' párolga-
tás , ha a' beteg marha' fejére valami ruhát 
borit az ember , 's a' füstölő edényt feje alatt 
tartja. v 

Ezen felolvasztó pára a'legrövidebb úton, 
a'lélekzés által a' mély g ö d ö í b e jut, 's ott igen 
hasznosan munkálódik, egyébként a' fönn 
előhozott orvos szereket most is lehet hasz-
nálni ,Imivel olvasztók. 

Lehet . még a' következendő szereket is 
használni: 

1 lat tengeri csillát, 
1 lat fokhagymát jól össze kell tör-

ni , 's egy itsze vízben vagy még a' mi j obb 
ugyan annyi téjben megfőzni, ezután átszűr-
ni kell , 's hozzá i lat tiszta salétromot kell 
vegyíteni. 

. Ebből bizonyos időközt megtartván egy 
egy keveset adogat az ember az állatnak , 
minekutánna egy pár,kaién mézet vegyített 
hozzá , mivel a 'méznek felette olvasztó ereje 
van, 's ha épen akarja az ember nem cse-
kély haszonnal egyedül mézzel adhat vizet 
az állatnak ital gyanánt, de lágy melegen, 
mivel a' hideg igen ártalmasan munkálódik a' 
sérült melyre , 's ez az ital még hasznosabb 
lészen , ha salétromot vegyít hozzá. 

Jó , hogy ha az állat gyógyítás közben 
egynehányszor hashajtó szereltet vesz be. 
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és estve az állatnak béadni , 's ezt addig kell 
tenni, inig a' betegség megszűnt. 

Eledelül könnyű emésztésű leforrázott 
fiivet kell adogatni, 's c ' közzé pitypanggyö-
keret vagdalgatni. 

21. A' bél köszvényről vagy kolikáról 
's görcsről a' borjúknál. 

Mind a' nagy mind a' fiatal marha gya-
korta szokott bélköszvényben kínlódni. — 
Az állatnak nem kell a ' takarmány, fáradt, 
vakargat, tapos a' lábával , hasa felé néfce-
get, hátulsó lábaival feléje rugdos. Leveti ma-
g á t , forgatja, 's nyugtalanul hirtelen felugrik. 
Allándóúl nyughatatlanság látszik a'marhán $ 
dereka felemelkedett, 's a' hasa behúzódott. 
Gyakorta hideg verejtékkel van befedve, fö -
l e , szája, szarva, lába h ideg , - ' s ganéjolása 
nincs. 

Ha a' torka forró , a' hasa felpüffedt, 's 
vcréjtéke h ideg , akkor b izonyos , hogy már 
a' belekbe gyúladás fészkelte magát, 's az 
állat úgy szólva oda van. 

A ' bél köszvény származhatik e' követke-
zendöktöl. 

1 ) A ' takarmányban való tisztátalanság-
t ó l , p, o. ha benne homok , p o r , vas , szög 
's holmi csombókok vannak. 

2) Méreg vagy felette erős orvos szerek 
által. 

3) Meghűlés vagy a' visszaverődött iz-
zadság miatt. 
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4 ) Megzabalástól. 
5 ) Szelek szorulásától. 
6 ) A ' gyomorban vagy a' belekben te-

nyésző giliszták által. 
7 ) Hosszasan tartó dugulástól. 
8 ) A' beleknek csomősodása, vagy rend-

nélluil való összekanyarodása által. 
Q) Külső erőszakoskodások által, p. o . 

ütés , lökés , szurkálástól. 
10) A' belekben meggyült csípőségektől. 
11 ) A' hornyuknál a' görcs sok szopás-

ról szokott származni. 
Az illy sok eseteknél, mellyekböl a' bél-

köszvény szármozhatik igen nehéz valódi okát 
felfedezni. Ha tehát, meghűléstől, dugulás-
tól vagy megzabálástól, vagy más ezekhez ha-
sonló okokból származik, tehát legalább a' 
marha tulajdonosának kellene azt tudni, ki-
nek gondosan kell marhájára vigyázni. 11a 
nem tudja a' gazda az okát, a' leg is legelső 
's legszükségesebb egyszer'smind, hogy az 
állatnak klistyélt adjanak, 's ez előtt már jól 
békent kézzel , a' véghurkából az elrejtett ga-
néjt kivegye, ezután pedig a' következendő 
orvosszert adja: 

2 lat térjék, 
1 lat sevenfa (@ct>cn6aum) 
1 lat szappan, 
2 lat üröm e\tractust, 's mind ezt 

vizzel meghígítani kell. 
Ha az állatnak nincs forrósága leg jobb 

borban adni. 
Vagy pedig adjon a' gazda 
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1 lat sáfránt 
1 messzely borban. 

Vagy pedig egy pohár sósvizet, melly a' 
besózott hústól megmaradt. 

lllistyél gyanant pedig- leg jobb , ha egy 
itsze friss 's még meleg vizelletet ád. 

Vagy lozzön meg egy itsze vízben: 
1 lat szappant, , 
2 lat köménymagot. Ezt átszűrvén 

lágy melegen fecskendezi bé. 
Egy itsze víz lágy melegen, 's egy po-

hár jó olaj is igen alkalmatos a' lilistyéle-
zésre. 

Hasznos még ha egy itsze vízben 2 lat 
dohányt és 4 lat szappant főz meg az ember, 
és az említett czélra használja. 

A ' klistyélt mind addig kell, de minden-
kor idő vártatva adni , míg ganéjolás nem 
következik, hogy ha pedig a' marha gané-
jo l t , többnyire megszűnt nyavalyája is. 

Ha a' házi gazdának van olly készülete, 
hogy dohány füsttel adhat vele az állatnak 
klistyélt, tehát ez , minden ismert módok és 
szerek között a' legfoganatosabb. 

A ' klistyélck közé lehet sydenham fájda-
lom enyhítő csöppjeiből is mindenkor vagy 
harminczat; vegyíteni. 

Egyszersmind eret is kell az állatnak 
vágni, 's ha ütő ere nagyon sebesen v e r , 
annyira hogy gyuladástól lehetne tartani, te-
hát az ér vágásokat ismételni kell. 

Jó hogy ha az állatnak leforrázott szena 
polyvát rakogatnak hasára. 
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Hogyha a' bélköszvény valódi okait nem 
tudja az ember, azonnal ahhoz lásson, hogy 
a' gyuladást vagy a' fenét akadályoztassa. 

E' baj elmellözésére legsikeresebb szer 
két itsze vízbe lassan lassan 

2 lat vitriololajt csöpögtetni , 
i lat sydenhamnak fájdalom csillapí-

tó csöpjeit , 's mind ezekhez 
4 lat mézet vegyíteni, végtére pedig 
I font csudasót felolvasztani. 

Ezen hűtő 's gyúladásokat ellenző szer-
ből minden két órában ,egy egy messzelyt 
kell beadni. 

Ha a' bélköszvény valami erős szerektől 
p. o. méregtől származik, a* mit legkön-
nyebben a' hasnak fölpuifadásán , a' nyelv-
nek , szemnek és toroknak vöröségén ésgyú-
ladásán lehet megösmerni, ollyankor minde-
nek előtt a' méregnek bébonyolítására kell 
törekedni, 's azért mennél több nyálkás le-
vet lehet kell a' marhának beadni , a" legkö-
zelebbi a' fao la j , téj , főtt lenmag , vízben 
fölvasztott mézga, vagy enyv. 

Ha a' bélköszvény meghűléstől nem szár-
mazik, mindenek előtt az izzadás hellyre ál-
lításáról kell gondolkodni. Az állatot ollyan-
kor meleg takarókkal kell fedezni , leforró-
zott széna polyvát rakogat az ember a' hasá-
ra, vagy pedig tüzes vasra vetett szurokkal 
és fenyömaggal füstölgeti. 

Belsőképen pedig a' követkczcndőkct 
adja: 
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1 messzely b o r , 
1 bálán bodzaliktárium, 

2 Italán fenyőmagliktárium, 
1 lat büdösítő. 

Vagy : 1 messzely b o r , 
2 lat szarvas szarv spiritus , 
és 3 kvintnyi kánfor. 

Ezt a' folyadékot annyiszor kell beadni, 
a' mennyiszer szükségesnek látja a' gazda, 
továbbá nagyon hasznos, ha az állat szorgal-
masan dörzsöltetik, és vakartatik. 

Ha giliszták okozzák a' bélköszvényt, azt 
legkönnyebben lehet azon észre venni, ha 
az állat hátulsó lábaival hasa felé. rugdal, az 
alfelét dörzsöli, 's véghurkáját ki 's behúzo-
gatja, 's szélén valami fehér nedveség látszik. 

A' giliszták ellen azokat az orvoságokat 
kell használni, a' mellyeket már felhoztunk 
a' VIII. alatt. 

Ha elakadt szelektől erednek a' bélkösz-
vények, a' mit a' gyomornak mormolásán és 
zúgásán lehet észrevenni, altkor legjobb az 
állatot olly vízzel, mellyel az ember dohány-
leveleket forrázott le 's szappannyal klistyé-
lezni , vagy jobb szelifüvirágot, köményma-
got és szappant megfőzni és klistyél gyanánt 
használni. • 

Illyenkor a' szenvedő állatnak j ó , ha az 
ember egy pár lat terjéket, tárnics gyökeret, 
babérgyümölcsöt és ürmöt ád. Nézd a 'V. alatt 
lévő orvosszereket, mellyek mint szélhajtók 
fölhordattak. 

A' bélköszvénynél, melly a' megzabá-
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lástól »eszi eredetét, legjobb mindén szerek, 
között a' klystyél, mellyet szekfü virágból, 
köménymagból, szappanból 's dohányból ké-
szíteni szoktak. 

Az olly bélgörcsnél hosszas dugulás az 
oka , mind azt lehet használni, a' mit eddig-
ien mondottunk .. i » 

Hogy ha pedig az illy,betegségeknek oká-
ra nem lehet akadni, tehát ezeket a' szere-
ket kell elővenni: ¡, j,.i 

2 lat terjéket, . . , 
1 lat sáfránt, melegborba főikever-

ni 's beadni. 
Jónak mondják, a 'kik tapasztaltákr azt 

a* langyos melegségü sóvizet, melly a' hús-
tól elmaradt, ebből egy jó pohárral kel lbe-
önteni a' marhának torkába. 

Sokan ezt a'sósvizet a'melegen megszok-
ták szárítani, 's úgy teszik cl. 

Továbbá apríts apróba hagymát, 's egy 
darabka fokhagymát, és egy fertály font szap-
pant, 's főzd meg egy ítsze te jbe , 's vcsa 
még hozzá két maroknyi sót. 

Ha vászon vagy széles posztó darabokat 
forró vízbe mártogat az ember, 's úgy rakos-
gatja az állat' gyomra tájékára, igen jó, mi-
vel ez által is oszlanak a' görcsök. Hogy ha 
a' bémártott rongy hűlni kezd, ismét bekell 
mártani, 's ezt a' bánás módját, mindaddig 
kell folytatni, mig az ember enyhülést nem 
vesz észre. Sokkal foganatosabb még ennél , 
hogy ha megfőtt kását kevés kánforral ve-

6 
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gjrltre rak - fel asi ember.' ' Ha á! kása hűlni 
kezd , fölmelegíttetik. 

Hasznos még a' görcsökrtél, ha szekfü-
virágbol vagy bodza virágból való theát ter-
jékkel vegyiive , - gyaktabbán 's jócskán ön-
töget az allat'torkába.' ' ' ' 3a . .! . - !»:. 

Ha az állat étekhez való' hajlandóságot 
mutat , csak kgiwtyki'.s-kéves étéit"lrfell adni, 
's a' vizet égősaenéí'Vétvén bele , alkalmatos-
ságot kell tenni az italra. Igen jó , hogy ha 
hozzá rozsl isztet , vagy megpirított feUete-
lienyér darabokat vet belé. 

A ' betegségnek meghaladása után az ál-
latnak a' következendő hashajtó szert kell 
adni : 
•"' ' 2 lat álöét, és 

8 lat csuda'söt. 
A ' borjúknál előforduló hasrágást, melly 

többnyire a' sok, szopástól szokott származni, 
miVel a'! téj a' gyottiórbá egy csomóvá válik, 
i l ly módon kell megbrvdsólni: 

Vegyél 1 lat magnesiát, 
X kvintriyi rkabarbarát, 

! 1 kvintnyi ánismagot. Mind ezt por-
rátörvb vízben" kélj 'beadni. . ' 

ha szüliségesnek találtatik, tehát 
ezt á' mennyiséget az emher minden két órá-
ban ismét adhatja. ) Olvassa el a' gazda az 55 
áí'áin aUstt előadott tárgyat a' beteg borjúkról. 
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22. A' vízi kórságról. 
Vagyon olly vízi kórság , melly az egész 

testen elhatalmazik, s. ez különféle okoktól 
származhalik. ,Ezen vízi korságot arról lehet 
megismerni, ha hogy az ember az állatnak 
testét ujjaival nyomogatja, 's úja után min-
denütt lehorpad, és egy ideig behorpadva 
marad. 

Vagyon továbbá mejjvfzi betegség, ezt 
az állatnak fekvésénél, mikor tudni illik a' 
víz azon oldalra, mellyen fekszik folyik, fel-
ugrásánál pedig arró l , hogy ide 's oda haj-
ladoz , lehet megismerni. 

Az egész test elgyöngölése , a' beleknek 
eldugulása, vagy daganatok s kelések a 'májon, 
lehetnek a' vízi kórságnak okai. 

Sokszor a' férgek, mellyek magokat a* 
¿belekbe vagy a' májba vonták, szerzik a' ví-
zi kórságot; . ' " . : : ¡1 

•A" vízi kórság gyógyításához legelső út, 
az állatnak megcsapolása, hogy a* víztől meg-
menekediéli , vagy a' vizellet útján kell ipar-
kodni kihajtani, továbbá azon kell töreked-
n i , bogy a' férgek kipusztítassanak, 's a* 
testet megerősíthesse az ember ú g y , hogy ez 
a' veszedelmes nyavalya többet vissza ne tér-
hessen. , i , 

Meg kell azonban jegyezni j hogy ha 
mindjárt ollyan szerencsés is az ember, hogy 
az állatot a' vízi kórságból kigyógyítja, soha 
sem mel lőz i , vagy fojtja c l , ennek okáit , 

6 * 
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úgy, hogy a' baj ismét vissza no térhetne. 
Ila tehát az állat ki van gypgyítva, legjobb, 
hizlalni s levágni. 

A' régi közönséges m ó d , mellyel a' vízi 
kórságot gyógyították semmit sem é r , mivel 
ez által a' bajt nem csak nem könttyebítik , 
sött inkább nehezítik. Ez pedig abban állott, 
hogy az állat szájába egy régi söprőt dugták, 
's az állat fejét lekötötték, azt gondolván, 
hogy így a' víz a| szájon kifolyni f o g , de 
meg nem- lehet f ogn i , melly úton folyhatna 
ki a* horpasz testből. 

A ' gyógyítás tulajdon módja e' követke-
zendő : 

A 'v izet egy Troikarral, soha sem egy-
szerre, csak lassan lassan lecsapolgatni kell , 
az orvoságoknak, mellyeket az ember hasz-
nálni akar, vizelletre hajtóknak kell lenni, 
de egyszer'smind erősítőknek, 's giliszta 's 
féreg pusztítóknak, mivel nem lehet tudni, 
nem okozzák é a' vízi kórságot férgek vagy 
pedig giliszták. 

Ennek okáért c% liövetkezendőket liell 
venni j 

~3 lat porrá tort szásilábú vagy pin» 
czebogarat, 

3 lat praeparált tengericsillát, 
4 lat fényes kéménykormot , 
fél font földi borostyánt (Giecoma 

hederacöa) porrá törve, ezt mind jól össze-
keverve, mézzel liktáriumá kell csinálni, 's 
belőle reggel és este egy j ó evőkalánnal be-
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adogatni. Ugyan azon idő alatt míg az ember 
ezt használja, adjon mindennap az állatnak, 

másfél lat.aczélport, 
két lat fűzfa kérget, 

Mind ehhez még. mint egy egy itsze vi-
zet, mellybe, kény eső főtt , 's azon orvos sze-
reket, mellyek VIII. alatt felhozattak. 

Egy más orvosi szer ez : 
1 lat sálétroit» karikácskák, 
2 kvintnyi tcilgeri csilla , 
1 lat gyömbér , 
2 lat kéménykoróm, háromszor kell 

ebből napjában adni', de csak mindenkor két 
kvintnyit vízben. 

Még ismét más mód. 
Fenyömag, 
Bojtorványgyökér, 
Petrezselyemgyökér, mindenikből I 

maroknyi. 
2 lat petrezselyemmag, * 
4 lat ezitvormag, 
2 lat tengeri csilla , 
6 lat fokhagyma, 
1 maroknyi örvénygyökér , 
3 lat kéménykorom , 
2 lat cseresznyefa mézga , vagyAra-

biai gummi. 
2 lat téjezukor, mind ezt egy tisz-

ta mozsárba finom porrá kell törni , azután 
fenyömag liktáriumban összekevervén, nap-
jában háromszor egy egy evőkanálnyit ado-
gatni. 
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Vagy végy : 
l\ lat Velenczei terpetint, dörzsölt 

's heverd - fel tojás sárgájával, vegyíts hozzá, 
1 lat porrá tört százlábú bogarat, 
1 lat porra tört 'tengeri csillát, jó 

lisztet lilctáriumá Kell készíteni, 's felét reg-
ge l , felét este beadni. 

Hogy az állat testében léyö víz, olly 
nyálkás és ragadós, hogy a' vizellet útján 
nem akar elmenni, akkor e' következendő 
orvos szert kell használni: 

2 lat Arabiai.gummi , 
2 lat téjezukor , 
4 lat örvénygyökér , • / 

4 lat vad büMiönygyökér, 
4 lat árongyökér. 

Mind eggyiitt porrá törvén, 's mézzel 
liktáriumá csinálván, napjában háromszor egy 
egy evökalánnal kell beadni. 

23. A' vérhasról. 
Lásd Nro 3 a' hasmenést. 

24. A' férgekről és más insectumok-
ról. 

A' férgek különféle betegségeket de je-
lcsen rühöt, 's l'.oszt okozhatnak a' marhák-
nál , tőlök szárma/hatik a" bélköszvcny , vízi 
kóiság több megszámlálhatatlan betegségek. 

A ' férgek, majd a' belekbe, majd a ' gyo -

I 
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mórba, majd meg a' májba szokták magohst 
fészkelni. 

Ezek a' férgek szúrnak, fúrnak a' be-
lekben , az állatnak minden tápláló, erejét 
megemésztik, úgy hogy nem kaphat semecö-
rc , sem tcstr,e , s. ipég e' mellett fájdalmakot 
l(ell szenvednie, úgy pedig hogy a' legjobb 
takarmánynál is,sovány, és szomorú marad. 

Az ismertető jelek, mellyekrpl meglehet 
tudni.}; férgektől s?enyed é,.az ál^at, e' követ-
kezendők. / : > f 

i ) Gyakorta szokta hátulját dörgö ln i , 
fa lhoz , fához, nem külömben az orrát. 

2 } llasafelé harapdos és rugdos. 
3 ) Sokszor nézegett hasafelé, "s a' sző-

re, rendetlen föláll. 
4) Mindéi) j ó takarmány mellett sovány 

marad. 
5 ) H-a nagy fájdalmakat szenved , akkor 

összeomlik, hányja veti inagd£, '& hirtelen 
felugrik. > , 

C) Ganéjába gyakorta találtatnak férgek 
vagy giliszták 

7 ) A' ganéjjal holmi fehér nyálka.megy. 
8.) A.' véghurkán spkszor fehér nyálká? 

hab mutatja magát. 
Q) A' marha igen gyakran tátogatja a' 

száját és. ásítozik, és sokszor ellepve van nyel-
ve buonyos fejér nyálkás n^uladékos taj-
téktól. 

i o ) Ha a' marha az illy iíjsectumoktól 
kínoztatik, mind ezen előhordott jeleli, éh-
gyomorra szaporodnak és keményebbek. 
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valyában, akkor csak hamar szembetünőképen 
megfogynak , megsoványodnak; nem kivan-
nak ételt} hasok fölpuffadt; nyugtalankodva 
feküsznekj álmokban föl föl ugranak, 's resz-
kedeznek; sokszor hasmenésök van, melly 
maga magától meg meg á l l j szemeik homá-
lyosak , 's sokszor nagy bövségben folyik 
nyál a' szájokon. 

Hogy lehessen a* gilisztákat megölni, 's 
a' testből kiűzni, lásd VIII. alatt felhozott 
orvosi szerekből. 

25. Az elveszet étek vágyás r ól, a1 meg-
zabalásról, gyomor fájásról és a' far-

. kas éhségről. 

Vannak több okok . mellyeknél fogva az 
állat elveszti étekvágyását. 

1) Az elveszett étek vágyás közelgető be-
tegségnek hirdetője lehet. 

2) Lehet a' marhának a' szájában , fo-
gaiban, nyelvén, torkában valami sérelme 
's baja. Ezt könnyen észrevehetni az állaton 
ha mutat ugyan étekvágyát, de csak alig kap 
hozzá már is abba hagyja. Ennek okáért leg-
j o b b egész száját kívül belől szorosan meg-
vi'sgálni, 's a' gyógyító szereket azon bajok 
ellen kell használni, a' mellyeket föltalált az 
ember , a' fogmozgás ellen lásd a' ü , a' torok 
fájás a' 30 , 's a' nyelven való férgek ellen 
Codik szám alatt fölhozott szereket. 
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Ha a* marha ínjén, vagy máshol a' szá-
jában találtatnának daganatok, kelések, pat-
tanások gyűlések, azonnal legjobb a' száját, 
mézzel és borral kimosni. 

3) Ha a' marhának szájában kevés nyál 
vagyon , úgy bizonyosan bedugúltak a* nyál 
források, 's ez által elveszti étek vágyását. 

E z ' e l l e n vegyél tá.^onygy/ikcrct, só t , 
és galgantot , 's mosd ki mind ezzel jól min-
denütt az állat száját. V a g y : 

vegyél sót , fényes kéménykormot, 's 
apróra tört fokhagymát, 's ezzel dörzsöld 
egynehányszor az állatnak a' száját. 

4) Nehéz munka után gyakorta megveti 
az állat a' takarmányt, hanem hajó i kipihen-
te magát, önn magától megszokott térni étek' 
vágyása. 

5) Nem ritkán a' gyomortól is származ-
hatik a' baj. 

Megtörténhetik, hogy a' marha gyomor-
nyálnak hijával vagyon , vagy épen az ellen-
kező , hogy tudniillik egésszen ellepve van 
a' nyáltól. Ennek elmellözésére néhány napig 
a' következendő szerből kell az állatnak ado-
gatni , hogy gyomra megerősödjék, 

2 maroknyi ürmöt, 
1 maroknyi tarnicsgyokér lisztet, egy 

itsze vízben megfőzni kel l , 's még ezen víz-
ben felolvasztani kel l : 

2 lat aloét, és 
ő lat csudasót, ebből este 's reggel egy 

egy fél messzelnyit kell adni. 
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Jó "még az is , hogy ha sót tarniYsgy öliér 
liszttel:keverve nyalni adogat a 'gazda. Áral-
jában pedig megjegyezni liell, hogy ritltán 
fogja az állat etek vágyását elveszteni, ha 
gyakran nyalhat sót. 

6 ) Gyakran megzabálja magát az állat, 
vagy méreghez jut, vagy apró szöget nyel-
ei a' takarmányban , 's azt a' bajt , raeily in-
nét szokott támadni, gyomorfájásnak, gyPr 
morgörcsnek, szívfájásnak szoktak nevez-
getni. • 

Ebben a' bajban az állat nagy fájdalma-
kat szenved , megvett minden eledelt, nem 
kérődzik],: szomorú , fáradt , öszverogyik , 's 
ritkán kell ismét fe l , fü le , 's orra majd hi-
deg niajd.meg meleg , nehezen szív lehelletet, 
's mivel a' fájdalom igen nagv, verejtéke hi-
deg , 's gyakorta nézegett »rra a' merre fáj-
dalmat érez ; gyakron fölkelni akar, de tes-
te hátúiját nem bírja. 

7 ) Ezen bajnak okai e' következendők 
lehetnek. 

a) Áz állat eledelébe valamiképpen mé-
reghez jutott , vagy szöget , vagy mas valami, 
ártalmast nyelt el. 

b ) Gyomr. t hideg ital által valamelly hir-
telen mégmelegedésnél meghűlhette. 

c ) S íe lek , dugulások's csípöség ís okoz-
hatják ezt az ártalmas nyavalyát. 

d ) Ha az állat igen kabzsi és mohon 
evő , 's egy ideig nem evett , 's azután egy 
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portionál többet adnak egyszerre, úgy a ' gyo -
mornak illy harpar megterhelése által ahadá-
Jyoztatik qz^mésztés, 's,hirtelen halál követ-
heti az illy megterhelést. 

Már hogy ha valami betegséget többféle 
okok okozhatnak , tehát természetes, hogy 
nem ' lehet azonnal az igazi szerre akadni. 
Azért az illy esetekben csak a' legközönsé-
gesebb'szerekh.ez kell folyamodni s leginkább 
azon iparkodni, hogy állatnak mennél előbb 
hasnyilása legyen. Azon közönséges szerek 
a' következendők lehetnek. 

a) Az állatnak eret kell vágni. 
b ) Szorgalmatosan kell klistyélezni szap-

panvizzel és olajjal. 
c ) 2 lat terjéket, és 

1 lat szappant kell borban beadni. 
d) Egy itsze lenmag olajt egyszerre tor-

kába önteni. 
e) Szintén szekfüvirág főzetet kell neki 

adni, s ebbe csudasót olvasztani, úgy hogy 
» egy óra alatt, mint egy j2 — lő latot ve-

gyen be. Ha így nem lehet hasnyilást szerez-
ni , úgy le kell mondani minden meggyógyít-
liatásról. 

Q) Ha valami módon és?re lehet venni, 
hogy a' bajnak oka az elrejtett szelek , akkor 
szekfü virágból , galganyból és üröm hői le-
het theát készíteni, 's csudasót is benne fel-
olvasztani , szorgalmatosan klistyélczni, 

10) Ha a'ganéjolásban volnának némelly 
je lek , mellyek azt árulnák e l , hogy valami 
csípős.ség van a' belekben, 's ezek okozzák 
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a' lajdalmat, akkor az állatnak ollyan g y ó -
gyító szereket kellene adni , mellyek a' csí-
pőséget béfúvják , p. o. összetört tojáshéjat, 
vagy magnesiát mindennap két vagy három 
latot. 

11) Ha méreghez jutott volna az állat, 
ollyankor igen használatos az olajnak bétől-
tése a' torkon. 

12 ) Gyakorta az állat a' farkas éhségtől 
szenved, a z a z : mindig és sokat ehetne. Az 
illy környülményekben rendszerint nagyobb 
az állat eledel kívánsága, mint sem a' men-
nyit táplálatja kíván. 

Hogy ha c' mellett az állat vidám, 'shú-
s o s , akkor nem kell semmitől sem tartani. 
Hanem ha sok és jó takarmány mellett sová-
nyodig , vagy ha azt veszi észre a' gazda, 
hogy a* takarmányt emésztetlenül bocsátja 
magától, akkor az állatot gyógyítani kell. 

13) Az illyen állandó éhségnek o k a i , 
vagy a' giliszták vagy a' gyomor meggyön-
gült , úgy hogy az eledelt illendően meg nem 
emésztheti, vagy a' gyomornál , melly az ele-
del megemésztését előmozdítja éles és csípős. 

14) Ha giliszták találkoznak, tehát azon 
szerekből lehet valamellyet használni, mellyet 
a* Vi l i . = latt fölhoztunk. 

Ha a' gyomorban csípösség van , vagy 
gyönge a' gyomor, 's ettől származik a' nagy 
étek vágy, vagy a' csípőség kihajlására vagy 
a' gyomornak erősítésére kell munkálódni. 

Azért az állatnak szorgalmatosan kell 
tarnicsgyökér lisztet és sót adogatni, 's azon 
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Iiívül, mind addig mig az állat egészen meg 
nem gyógyul a* következendő orvos szert 
adogatni. 

V^egyél 1 lat galgangyökeret, 
2 lat vasport, 

1 lat gyömbért, 
2 lat tört tojás héjat, vagy készített 

osztrigateltnö por t , 
2 lat máj aloét ; 

mind ezt finom porrá kell törni , 's mézzel 
liktáriumá készíteni, 's reggel este felét be-
adogatni kell. 
-...) Ezt a' hasznos orvos szert, vagy minden 
nap, vagy csak minden második nap is lehet 
használgatni, mind addig mig az állat tökél-
letes egészségre nem kap. 

Gyakorta e legendő, ha az állat napon-
ként kétszer kap finom porrá tört tojáshéját, 
vagy pedig vele olly vizet itatnak , mellybe 
hamuzsír olvasztatott fel. — Ez a' két g y ó -
gyító szer, minden esetre elfojtja a' gyomor-
ban elharapdozott és elterjedett gyakorta igen 
veszedelmes és ártalmas csipőségeket, és az 
ebből következhető döglelctes sokféle nyava-
lyákot. 

26. Szembetegségek. . 
Hogy ha a' szempillák vörösek vagy foly-

nak , ezen jelek belső forróságra mutatnak. 
Annakokáért az állatnak valamelly nyak-

erén eret kell vágni, 's egy pár font vérét 
kifolyatni, 's hűtő italul árpalevet, mellybe 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár



— 94 

összetört puskaport olvasztott- föl az ember, 
vagy pedig savanyú káposzta levet vagyecze-
tet vegyített. 

Nagyon foganatos a' következendő has-
hajtó szer is: 

2 lat Jalapg.yökér, és 
t 6 lat keserű só^ 

vízben felolvasztva 's cként az állatnak, torká-
ba töltögetve. 

Hogy ha valami éles nedveség ölly ma-
kacson fészkelte volna magát a' szemvidéké-
r e , hogy onnét elűzni nem lehetne, akkor 
mindenképen arra kell törekedni, hogy on-
nét eltávoztassék • , 

Annakokacrt az állatnak valamellyik fii-
lén a' szőri leberetválni kell, 's kőrösbogár 
llastroniot szükséges tartani, 's a' hozott I10-
lyagot-mind addig szívárogásban tartani ha-
sonló flastrom által a' inig a' szemeken szem-
betűnő javulás muiatkozik. 

l logy ha fris fövetlen borjúhúst köt az 
ember melegében ínég a' szemekre 's ezt né-
hány napig ismételi, tehát ez mind kihúzza 
a' forróságot , — 's ha a' szembetegségnek 
nem belső forróság az oka , tehát minden 
egyéb orvosi szerek nélkül meggyógyulnak 
a' szemek. 

A' pióczák is ha közel a' szemekhez ra-
kattatnak - lel , jó 's hasznos szolgálatot tesz-
nek. 

Tanácsolom még azon fölül Goulard vi-
zét, mellynek készítése mód|át mar előadtam , 
ezzel néha néha megnedvesíteni kell a' sze-
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rtiéfwct, vágy benne áztatott rongyoltál ftilra-
kogatni. 

ITa valami foltok látszanak a' szemben 
azokat cl ¡ehet űzni,"In nz ember fehér ezuk-
rot ' s égetett timsót liszt finomságú porrá tör, 
és tdlcsövön többször napjában, de ném hir-
t'elbnkedve a' beteg széinbe f ú j d o g á l j vagy 
pedig ha tiszta tojás 'íéj'étőből habot v e r , 's 
ezt vagy a' napon vagy valami meleg helyen 
megszárít ja , hozza ezukrot vegy í t , 's vele 
úgy bánik a' mint fe l jebb előhozott porral 
mondottam. 

Tovább vegyél tiszta fris sótalan írósva-
jat egy kanálnyit, keverj éjihez l'inom porrá 
tört borostyánkövet, keverd jól össze, "s egy 
lat szem nagyságú darabkát a' szembe ki kell 
kenni , de a' szemet azonnal béfogni egy kéz-
ze l , hogy a' zsiradék á' szemet-jól megjárja. 

Homájyos szemeket meggyógyítodh tod , 
ha a' íjiarhának gyakorta'adsz bojtorván vagy 
térjék (Baldrian) fügyükeret enni. 
- . Vagy szed j erdei bapg jwt , rakd e g y 
tiszta gyolcs darabba , nyqijid 's azt a*" ned-
veséget , :melly belőlük kifolyik tedd a' napra, 
hadd egynehány napig állanj', 's azután kend 
be vele a' szenvedő szemet. 

Ha.hólyagot vesz észre az ember ugyan 
azon orvoságg il gyógyíthatja - meg mint a' 
fo l tokat , csak hogy j obb még, hogy ha fejér 
ezukor helyet sárga fczukröt vesz az ember. 

Az itt következendő szert is igen dicsé-
rik a' hályogos szem* meggyógyitássra. 
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Egy friss, most tojt meleg tojást kell 
venni, belé lyukat ütn i , 's fejérét Ilifolyatni 
úgy , hogy sárgája a' vagy a' széke benne 
maradjon ; azután gondolomra sót vet bé az 
ember , 's addig rázogatja mig föl nem olvad 
b e n n e , 's addig kell Így bánni, mig a' tojás 
egészen meg nem telik: most friss csöpüt, 
koczót vesz az ember, bétekergeti vele a 'to-
jást, ezután reá teszi egy eleven szénnel meg-
töltött vas serpenyőre 's addig hagyja ra j ta , 
a' míg egészen megfeketedik. Ebből azután 
egy lencse nagyságú darabocskát finoman 
összetörni kell és az állatnak szemébe béfú-
n i , 's azt állítják: hogy ha az ember ezt a* 
bánás módot három napig egymásután foly-
tatja, nem marad a' hályognak nyoma. 

Jó szemvlz még a' következendő is : 
1 lat vörös réz vagy sárga rézpor , 
2 lat salamia, 
1 maroknyi oltatlan meszet, mind erre 

egy messzely vizet kell tölteni, hadd egyne-
hány napig a' napfényen vagy a' kemenczén, 
és azután le kell önteni róla a' megkékült vi-
zet , 's használni, tudniillik vagy mosogatni 
vele a' szemet, vagy pedig rongyokra öntöz-
ve reá borogatni. 

27. A' tagok kiszáradása ellen. 
Vegyél : 

G lat medvezsírt, 
6 lat borzzsírt, 
6 lat vadmacska zsírt, 
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2 lat mustármag' l isztet, 
másfél lat Eupborbiumot, 
i lat castor epét , 
másfél lat borsot, mind ezen kemény 

szereket finomul porrá kell törni, 's a' zsír- • 
ba keverni, 's azután a' kiszáradni kezdő ta-
g o t , vele megkenni kel l : 's bogy jó bészív-
hassa magát, tüzes vasat közel tartani kell. 

Jónak tartják, ha zöld rozs magot szed 
az ember, ezt összetöri, levét kifacsarja 's 
friss még meg nem vizcsitett írós vajjal és só-
val összekeveri, 's ezzel szorgalmasan kene-
geti a' sínlödö tagot. 

28. Az úgy nevezett pók, vagy liolt 
tetein ellen. 

1) Sült tojást kell metszeni 's melegen 
föltenni. Ezt mindennap mind addig kell vég-
hez vinni a' mig meg nem gyógyul az állat. 

2 ) Vagy vegyél összetört hunfort, me-
legvízzel fölkeveri , 's ezen vízzel borogatja 
az ember a' beteg részt mind addig mig a* 
holt tetem eloszlik. 

3 ) Vagy a' Patikában kénycsö llastromot 
vesz , meleg mellett bőrre keni az ember , 
fe l tesz i , egynehány nap múlva leveszi, 's fris 
llastrommaí bekeni, 's ezt mind addig Jfoly-
tatja mig sükerét nem látja. 

4 ) Vagy vegyél 8 lat erős spiritus vini 
rcctilicatissimi, ehhez 1 lat Vitriol spiritust 
vegyit. A ' holt tetemről leberetválja a' szőrt, 

.N 7 
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's a* beteg helyet szünet nélkül kenegeti ve-
le. Éjszakára felvagdalt vörös hagymát kötöz 
reá. lla ezen szerre lágyabb lészen a' holtte-
tem , tehát egy darabka fával gyengécskén 
kell dörzsölni , 's egy darabka ólmot reá kö-
tözni. 

3) Vagy pörkölt vöröshagymát kell fel-
rakogatnij azután főzz avas hájban krispányt, 
's kend ezzel szorgalmatosan a' holttetemet. 

29. Kificzainodásról. 
Lásd az 5ödik alatt előhozott orvossze-

reket. 
I 

30. ÖsszezúzásokróJ, sebekről, daga-
natokról, és fekélyekrői. 

A ' zúzódásoknál és sebeknél mindenek-
előtt alkalmaztatóbbak a' sóvíz és szappanspi-
ritus, melly az 53dik szám alatt van előadva, 
's a' vele való élésnek mindenkor foganatját 
fogja tapasztalni a' gazda. 

A' szappanspiritus gyűléseket is eloszlat, 
gyakorta minekelőtte felpattannának. 

Ezen két szer használásánál semmi flas-
tromok sem szükségesek. 

Repedéseket legkönnyebben meggyógyít-
hatni óneczettel , ezt lehet vagy a' Patikában 
venni , vagy maga is készítheti az ember e' 
következendő m ó d o n , vegyen : 

8 lat finoman megtört ezüsthabot, 
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1 font borecaetet, 's öntse reá, 'shagy-
ja meleg- helyen 8 napig állani, hanem szor-
galmatosan kell fölrázogatni. 

Ha használni akarja ezt az óneczetet, 
vegyen egy keveset be lő le , öntse lenmagolaj-
ba 's kavarja egy darabka fácskával, 's ebből 
igen jó orvosló kenyöcse fog válni. 

Ha ugyan ezen óneczetböl pálinka az az 
égett b o r 's víz közé kever az ember , úgy 
készen lészen az úgy nevezett Goulard vize, 
mellyet gyúladásoknál, összezúzódásokriál, 
mérges keléseknél sükeretesen lehet használni. 

Hogy valami sebet az ember j ó béborít-
son és a' levegőnek szabad járásától megol-
talmazzon, vegyen gyantát , viaszt és fagyút 
hasonló mennyiségben , keverje össze , 's o l -
vassza fö l a* tűzön, így belőle flastromot csi-
nált. 

Ha márfclpattant fekéllyel kellene bánn 's 
bíbelődni,yninekelőtte már az előhozott gyó -
gyító szereket használná az ember, vegyen ter-
pentin o la j t , ' s ugyan annyitojás sárgáját, ka-
varja jól össze, kenjen meg vele egy tépet 
r ongyo t , 's dugja bé a' kelés üreségébe ; ez 
a* gyűlést elősegíteni f og ja , *8 nem sokára 
gyógyulást okoz. A' tépet rongy felibe a' f ö -
lül előhozott flastromot kell tenni. 

Vadhúst elavúlt régi keléseknél az Ae-
gyiptomi balzsammal lehet kiirtani. Lásd a* 
XIV . alatt lévő orvosszereket, hol az oszlató, 
cs gyógyító szerek bőségesen vannak előadva. 

7 * 
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31. A' körmöknél támadó daganatok-
ról és sebekről. 

iször : Ha a' marha szögbe tapodott, 
mindenekelőtt azon kell iparkodni, hogy az 
ember ezt eg¿y7 . c n kivegye , azután csöpög-
tcsen, myrha s aloetincturát a' lyul(ba,von-
ja be a' sebei viasszal és kösse illy móddal a' 
meggyógyúljsig mindennap be. 

2szor : Nedves, tisztátalan 's mocsáros 
legelők , gyakorta különféle köröm betegsé-
geket okoznak a» állatoknál. Nem külömben 
a' kövecses legelők. — Sokszor a' lábakba 
és a' körmökbe vonúl valamelly betegségnek 
az anyja. 

3szor : Ha a' marha körmei között repe-
dések támadnak, vegyél ón eczetct , és egy 
harmadrész lenmagolajt, kavard egy darabka 
fácskával jól össze , mind addig míg belőle 
tiszta sárga kenyőcs nem lesz , azután kend 
bé vele a' repedéseket, *s azután kösd bé a" 
lábat rongy darabokkal. 

Azonban minekclőtt ezt használjad, a' 
lábat mindenkor férjli gyermek vizellettel kell 
kimosni. 

4szer: Gyakorta köröm daganatra kap az 
állat, melly legjelesbcn a'körömnyílásokban 
mutogatja magát, 's a' mellynek minden vi-
dékben úgy szólván más meg más neve szo-
kott lenni. 

A ' mint ezt észreveszi a' gazda azonnal 
!>titö *s oszlató szerekhez folyamodjon, cgyébb-
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ként hosszas és bajos gyógyítási! sérelem tá-
mad belőle. 

A ' legelső hogy a' körmöt azonnal férjíi 
gyermek vizellettel mosogassa - meg az ember, 
's leginkább a' körömnyílásokban. Ezután 
vegyél szappanspiritust, nedvesíts - meg vele 
rongyokat, 's rakogasd a' köröinny ilásokba , 
kösd bé az állat' lábát 's állítsd az állatot 
száraz helyre. Minden órában meg kell a' 
rongyokat nedvesíteni. Vagy vegyél egy itszc 
j ó boreczetet , o lvassz- fö l benne 3 lat sal-
Oiiakot, 's ezzel bánj épep úgy, mint a 'szap-
panspiritussal. 

Szintén úgy lehet használni a' meszes vi-
zet , vagy néha néha a' körmüket meszes víz-
zel mosogatni. 

Ila azomban a' sérelmet illy módon meg-
gyógyítani nem lehetne, a' mi azonban rit-
hán f og megtörténni, akkor lágyító szereket 
kellene használni, hogy a' sérelem fölfakasz-
tassék 's meggyúljon. 

Azért vegyen az ember fejérmályva ke-
nyőesöt vegyitse össze disznózsírral, 's ke-
negesso vele szorgalmatosan a' sérelmet. Egy-
szer'smind lágyító borogató szert kell f őzn i , 
a' mint ¡Ilyeneket a' X lV alatt fölhoztunk , az 
Hlyekkel az egész lábat körültekergetni kell. 

Ha a' kelés megnyílt, tehát tépett gyó l -
psot kell tenni a' nyílásba , 's oszlató kenyö-
csel kell bekenni mind addig míg a' sérelem 
ínég nem gyógyul. 

Iíogy a 'gyógyítás alatt az állatnak az is-
tállóba 's száraz helyen kell maradni, 's lá-
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bát szorgalmatosan bekötve kell tartani, azt 
minden gazda magától átlátja. 

32. A'fülkelésekről, 's fülféregről. 

Bogarak és férgek gyakorta az állat fii-
leibe rakják tojásaikat, ezekből azután fér-
gek támadnak, mellyek az állatnak nagy fáj-
dalmakot és végtére keléseket okoznak. Ezen 
bajt arról lehet észrevenni, ha az állat fejét 
ide 's tova hányja veti. 's hátulsó lábaival fü-
leit akarja vakargatni. 

Az illy férgeket az által lehet megölni , 
ha büdösítő virágot faolajjal vpgyít az ember, 
's ezzel belőlről békeni a' fület. 

Ha a' férgek a' fület már igen kezdették 
sértegetni, akkor óneczetet kell venni, s ezt 
azon keverékkel megnedvesítve a* fülbe ra-
kosgatni, 's napjába egynehányszor ismételni. 

Ha valami gyúladás látszik a' fülön ak-
kor legjobb a' fület meszes vízzel elő-
ször kimosni, 's csak azután a' spongiát a* 
fölül előhozott keverékbe mártogatva a' fülbe 
bétenni. 

Mind addig mig ezen orvosszerek hasz-
náltatnak bekötve kell tartani a' fület. 
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33. A' szarvaknak töredezéséről és 
meghasadásról. 

Ila valamelly szarvas marha úgy töri lo 
a' szarvát, hogy a' letört darab még rajta csügg, 
tehát a' vért sósvízze) és eczettel lemosni liell, 
's a' letört darabot jól helyére nyomja, eny-
vet megmelegít, a' repedéseket vele megke-
n i , 's körülötte rongyot köt. Ha mind ezt ha-
mar és ügyesen teszi a ' gazda , gyakorta rö-
vid idő múlva meggyógyul. 

Ha pedig a'letört darab egészen leesett, 
akkor is'úgy kell bánni mint fel jebb mondot-
tam} de ritkán olly szerencsés az e m b e r , 
hogy a' már egvszer végképen letörött dara-
bot meggyógyíthassa, főképen az eltörésután, 
még melegen nem alkalmaztathatja oda a* 
szarvat. 

34. Megmerevedett tagoknak kigyó-
gyításáról és helyre állításáról. 
Vegyél ruta , katalin 's tégla o la jt , min-

denikből ugyan csak egyforma mennyiséget, 
's k e n d - m e g ezen kenőcsel igen gyakorta a' 
megmerevedett tagokat. 

Vagy mosogasd a' tagot hangyaspiritus-
sal napjában többször. 

Vagy vegyél ő lat terpetinolajt, 's ke-
verd össze két tojásnak sárgájával, egy itsze 
jó törköly pálinkával, adj hozzá í livintnyi 
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kánfort, 2 lat salamiat 's heverd jól össze , 
's kenegesd gyakorta vele a' sínlődő tagot. 

Vagy használj föld fenyömagot egy itszét 
jól megtörve, tedd két itsze jóféle pálinkába 
's hadd negyvennyólcz óráig melegen állani, 
ezután olvassz fel két font sótalan fris írós-
vajat, 's ha már a' meghűlésben állapodni 
kezd , akkor heverj hozzá spiritus vinit, eb-
bő l azután jó henyöcs fog lenni. 

Ezután a' zöld fenyömagot elvetni ke l l , 
's csak minden harmad vagy negyed nap kell 
kenegetni. Lásd a' kificzamodásról szólló sze-
reket, hol többek találtatnak mint in erősítő 
szerek fölhozva, 

85. Orvoság olly borjuknak, mellyek 
H' sok szopástól megbetegedtek, vagy 

hasmenést kaptak. 

Sok szopás által a' téj' túróvá lészen a' 
gyomorban , és ez a' borjúnak halálát okoz-
hatja. De ezen igen könnyen és egyszerű mó-
don lehet segíteni, ha egy pár maroknyi sót 
fölolvaszt az ember egy kevés vízben 's ebből 
minden fél fertályni órában egy egy kalán-
nal beönt a' borjú torkába. A ' só eltávoztat-
ja a' forróságot, akadályoztatja a' rothadást 
's fölolvasztja a 'kövérségeket, hasnyílást okoz, 
's egy büdös ganéjolás által ismét meggyó-
gyítja a' borjút. 

J ó , hogy ha mind e* mellett naponkint 
egy pár kanál Magnesiát ád be néki az em-
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b e r , melly a' gyomorban meggyűlt savanyú-
ságot elnyomja. 

Hasznos és sikeres, ha friss tojást egé-
szen a' mint van, héjástól a' torkába tol az 
ember. 

Siikeres még a' következendő szer i s : 
1 lat magnesia, 
1 kvintnyi rhebarbara, 
4 kvintnyi anismag. Mind ezt porrá 

kell törni 's egyszerre beadni. Ha szükséges-
nek találja a' gazda, még egyszer béadhatja, 
még minden második órában, vagy minden-
nap a' meggyógyúlásig. 

Lásd azon-orvosszereket, mellyellet a* 
J . alatt felhoztunk , meg ismét azokat, mel-
lyekröl Nro 3. a' hasmenés iránt értekeztünk. 

/ 

36. Szerek hogy a' tehenek önmago-
kat ki nem szopják. 

Az olly teheneknek, mellyek ön mago-
kat szokták kiszopni, közönségesen siildisznó 
bőré t , vagy apró szögekkel megrakott bőr 
darabot kötnek a' szájára, hogy így tölgyét 
szurkálva, maga magára vigyázzon, h o g y n e 
érjen hozzá. 

De az itt előadott szer is igen fogana-
tos szokott lenni: vegyél igen büdös túrót, 
's csinálj belőle a* legsavanyúbb boreczettel 
pépet, és kend bé vele a" tehénnek tölgyét. 
Ezt a rosz szagot ki nem álhatja a' marha 's 
abban hagyja a' szopást. 

v / 
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37. Szer a' tejnek hibáji ellen. 

i") Ila a' tej savanyú leszen 's azonnal 
összemegy. 

Vagy tisztátalanok és savanyúk az edé-
n y e k , vagy pedig forróságban szenved a' te-
hén. 

Ekkor a' tehént érvágás által néhány 
font vérétől megfosztani kell, 's fenyömag 
lisztet és salétromo£ kell béadni, 's ha ezen 
orvos, szer után sem változik egy pár nap 
múlva a' té j , akkor hashajtó szert kell neki 
adni, ezt pedig 

2 lat a l o e , 
és 4 egész 6 lat keserű s ó b ó l , viz-

be fölolvasztva kell készíteni. 
2 ) Ha a' téj megkékül, ennek tisztáta-

lan edények , d o h o s , nedves kamarák 's rosz 
takarmány lehet oka. Ha a' hibának az oka a' 
tehénnek egészségbeli állapotja, tehát néhány 
nap reggel éhgyomorra egy messzely sört 
kell neki adni , egykalán tcrjékkel 's egyke -
vés sóval fölkeverve , de minekelőtte béadná 
az ember vagy két óráig álni hagyja. 

Vagy vegyél 
1 kvintnyi vadbodza liktáriumot, 
I kvintnyi tömjént , 
i kvintnyi myrbát, és két darab fe-

hér kenyér között reggel éhgyomorra kell bé-
adogatni. 

Vagy vegyél négy maroknyi cscrfalcvclct 
és ugyan annyi eziezfark kórót. 
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fél font vérfügyökeret , 
egy fertály font timsót, 
egy fertály font vörös boluszt, mind 

ezt porrá törvén , belőle naponként 2 latot 
lehet a' marhának beadni eczetben. 

3 ) Ha a' téj keserű: akkor vegyél 
2 lat Angelika gyökeret , 
2 lat császárgyökeret (SDícifterrourjen) 
2 lat Ebergyökeret (Carlina acaulis) 
fél lat fehér kömény magot , 
fél lat vadbodza liktáriumot, 
fél lat Maxtixot, 
fél lat tömjént, és 
fé l lat myrhát, 
1 lat kánfort, és ebből négy vagy 

öt egymásra következő napokban reggelen-
ként egy egy latot kell adogatni két megned-
vesített kenyér szeletek között. 

Ha a' téj véres, a' nélkül, hogy az em-
ber valami gyuladást látna a' tölgyeken, en-
nek oka , vagy hirtelen ugrálás , vagy pedig 
más valamiféle fölmelegedés lehet az oka. 

Ekkor a' tehénnek saját vérestejéböl egy 
itszét és egy messzely eczetet vegyítve kell 
beadni. 

Vagy keverj egy itsze tej jel , 
1 lat salétromot, és 
1 lat tört tojáshéját, 's ebből ádj bé 

naponként háromszor. 
Ha valami daganatot lát az ember, 's 

melegséget pirosságot vesz észre a ' tö lgyeken, 
líövetkezendöképen ez az oka a' véres téjnek 
akkor a* tölgyet csak fejérmályva kenyőcse l , 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár



melly disznózsírral van vegyítve; kenegeti 
az ember. Vagy pedig lágyító borogatásokat, 
mellyek a' XIV. alatt fölhordattak, csinál az 
ember. 

5 ) Ha a' tejfölnek van hibája, hogy be-
lőle nem lehet vajat- csinálni, tehát a' köpü-
lésnél a' tejföl mennyiségéhez képest egy 
messzely vagy egy itsze eczetet kell önteni , 
vagy t lat timsót, vagy egy pohárka pálinkát, 
a' tejfölhöz , mellyet azonban az ember elébb 
megmelegít. 

A ' tehénnek pedig napjában háromszor 
vagy négyszer a' következendő porokat ado-
gatja bé az ember : 

Bántott sóskalevelet, 
Cziczfark l lórót , 
és csalánt, mindenikből négy négy 

maroknyit, 
fél font büdöskövet, mind ezt össze 

vegyíteni kell 's porrá csinálni. 
6) Ha a' tehénnek igen szemlátomást fo -

gyatkozik a' t e j e , 's egyéb betegséget nem 
vesz rajta az ember észre , akkor mindenek 
előtt jó takarmányról kell gondolkodni p, o . 
árpa malátát, főzött babot , borsót és ehhez 
hasonlót kell adogatni, 's azonkívül minden-
nap reggel . délben, estei, egjfcórával az evés 
előtt egy egy maroknyit kell adni , mindad -
dig míg a' teje megtér; 

egy fertály font fejér tárnics g y ö -
keret , 

egy fertály fejérmályvagyökeret, 
négy maroknyi kőlóhcrét , 
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fel font áníst, és köménymagot , 
egy maroknyi sadefát, 
1 font konyhasót, 
1 font mcgszitált fahamut, mind ezt 

jól össze kell keverni 's porrá csinálni. 
Mogyoró virág is, ha a' tehénnek adatik 

nagy hasznot szokott hajtani. 
Gyakorta a' tejaaftlr^yors vagy hirtelen 

megfogyasa valami liöfil^jő betegségnek hir-
r- detője , annak okáért ig«*t hasznos , hogy ha 

a" tehénnek azonnal hashajtó szert adnak bé. 
Ha belső forróság emésztene-meg a' te-

hén tejét, akkor naponként a* következendő 
orvos szert kell adni : 

két itsze aludt te jet , 
két lat salétromot. 

Ha forró víz páráját a' tehén tölgyére 
gőzölögtcti az ember, gyakran helyre állítja 
a' tejet. 

Szinte o l l y j ó , ha a' tehénnek gyakran 
adnak köménymagot és köménylűvet. 

Lehet még a' tölgyet nyers báránybőrbe 
w bétaltarni. 

Nem árt és gyakorta hamar a' czélhóz 
vezet , ha a' tehénnek csalánt adnak eledelül. 

De mindenek előtt arra kell vigyázni a' 
tehenes gazdának, hogy tölgye mindenkor 
jól kifejettessék , mert ez mind arra , hogy 
a' téj megszaporodjon , mind arra, hogy meg-
gyülve bajt ne okozzon, szolgál. 
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38. A* torok fájásról, és torok gyik-
ról. 

Ez igen veszedelmes cs nehezen gyó-
gyítható betegség, mivel itt gargalizálással és 
fecskendezésekkel, r\em lehet az állatot, úgy 
mint az embert gyógyítani , 's ha a' nyaltnak 
ikráshúsai olly gyuldnyósban 's olly igen meg-
dagadva vannak , hogy az állat nem nyelde-
kelhet, akkor már a' baj nagy és veszedel-
mes, 

1 ) A* legszükségesebb hogy az állatnak 
azonnal valamelly nyak ere megnyittassák, 
's néhány font vére lccsapoltassék. Ezen ér-
vágásokat a' környülállások szerint sokszoroz-
ni is kell néha. 

2 ) Gyakron hell az állatnak dohánylevél 
főzelékből . mellybe eczet és salétrom vegyí-
tétctt, adogatni, 's ha ez nem munkálódna 
úgy a' mint az ember kívánná, szappant is 
kell hozzá vakarni. 

3) 11a még nyeldekelhet az állat, tehát 
a' következendő orvosszerekből készült, has-
hajtó orvoságot kell adni: 

2 lat aloét, 
6 lat keserűsót, vízben fölolvasztva. 

4 ) A* száját szorgalmatosan kell moso-
gatni boreczettel , mellybe egy kevés mézet, 
kánfort és salamiat vetett az ember, 's ha a' 
szájába hólyagoli találtatnának, azokat meg 
kell nyitni , — 's minden módon azon kell 
iparkodni, hogy ezen keverékből vagy a' 
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száj kimosásnál, vagy máskor, valami az ál-
latnak torkába jusson , hogy pedig könnyeb-
ben nyelhesse l e , lebet egy kevés lágy me-
leg vizet hozzá önteni. 

Mindennap kétszer vagy háromszor, ha 
csak lehetséges öntsön az ember, a' barom 
torkába 

1 itsze aludt tejet , 's 
3 lat salétromot. 

Nenv külömbcn sikeretes szokott lenni 
méz salétrommal 's vízzel föleresztve. 

Ha a' gyúladás már igen elhatalmadzott, 
csöpögtess 4 itsze v ízbe , 

2 lat vitriololajt, 
4 halán mézet, 's öntögess ebből 

naponként 3 vagy négy mcsszelyt az- állatnak 
a* torkába. 

Jó ebből a' keverékből a' szájba béfccs-
kendezni. 

5 ) Lehet pioczákat, vagy körösbogár 
flastromot is rakogatni az állatnak torkára, 's 
ugyan egyszerre több helyeken szőr zsinóro-
kat a* bőrön keresztül húiogatni, mellyeket 
Egyiptomi kenőcsei kell megkenegetni, hogy 
hamarébb munkálódjanak. 

6 ) Mivel lágyító és oszlató borogatások-
kal az állatoknál nem nagy hasznot lehet haj-
tani , tehát a* mennyire lehet a' bajon liene-
getésekkel kell segíteni. Ennekokáért a' kö-
vetkezendő keveréket veszi az ember : 

fél font lenmagolajt, összevegyít 
1 lat salamia spiritussal. 
1 lat kánforspiritussal, és 
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1 lat óneczettcl , 's ezzel szorgalma-
tosan megkenegeti a' nyakát , 's rongyokkal 
beköti. , 

Ezen feliül lásd azon orvosszereket, mel-
lyek XIV. alatta' I ldik számnál előfordulnak, 
's ehhc'z hasonló több oszlató szereket, mel-
lyek ottan fölhordatnak, 's ha szükséges ta-
lálna lenni a' I2ciik szám alatt lévő oszlató 
szert kell használni. 

Szükséges, hogyr az ember néhány marok-
nyi nyers árpát és lenmagot megfőzzön , át-
szűrje, 's vegyítsen hozzá néhány kalán mé-
zet és egy lat salitromot, 's adja ital gyanánt 
az állatnak. 

11a az állat ehetik, tehát sűrű italt keli 
neki készíteni lisztből és vízből, és belé mé-
zet keverni. 

39. A' nyavalya törésről. 
Ez a' betegség igen hasonlít ngyan illy 

nevű betegséghez, melly az embereknél is 
előfordulni szokott. Ila a' baj a' velőben lévő 
hibától támad, akkor más mód nincs , mint 
a' hizlalóba vetni a' marhát, 's levágni. 

De a' betegségnek okait nem lehet min-
denkor előre tudni. Gyakran a' giliszták is 
okozhatják ezt a' betegséget. Ennek okáért 
azon orvosszereket kell használni, mcllyek 
a' VIHdilC'szám alatt a' giliszták ellen hasz-
nálhatók. Ha ezen orvoság kívánatos kime-
netel munkálódik , tehát tudja az ember mi 
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okozza a' bajt és veszedelmet, következés-
képen könny eben választhat alkalmatos orvos-
szereket. 

40. A' szédülésről. 
A' szédülés a' velőben való hibától szár-

mázik, 's ez ellen nincs orvoság, jónak tart-
ják mindazonát, ha regge l , délben és este, 
mindenkor 20, levél szirontákot, máshol bé-
kavirág , vagy kakasszárú muhar (Ranunculus 
sceleratus lörMlllfröUt # a f e n f u f j ) adnak bé. 

41. A'nyelvrákról, vagy dögdaganat-
ról. 

Ez olly ragadó nyavalya, melly csak 
majd nem észrevehetetlenül áll elő, 's kimond-
hatlan gyorsasággal elterjed. 

Az állat nyelvén, és szájában fekete patta-
násokat kap. 

Ezt látván a' gazda, azonnal ha hozzá 
juthat, ezüstből készült fürészkével vagy lié-
secskével fakassza fel. Hanem más érez nem 
alkalmatos. Ha más mód nincs, vegyen egy 
darab kis ezüst pénzt 's azon csináljon rás-
pollyal fogacskákot, csinálja bé fába, hogy 
könnyebben munkálódjon, 's úgy karczolja 
fel a' veszedelmes hólyagokat. 

Hanem mindenekelőtt arra kell igen vi-
gyázni, hogy az állat azon mérges nedvbő l , 

8 
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melly a* pattanásokba 's daganatokba foglal-
tatik semmit le ne nyeljen. Legjobb tehát a' 
marha száját posztó rongyai kiszárítani 's az-
után eczettel jól kimosni, de ezen eczetet 
különösen illy módon kell készíteni: 

2 Itsze eczetbe, 
3 kalán mézet, és 
2 lat sóspiritust kell önteni. 

Lehet e' következendő vízzel is kimos-
ni az állat' száját ; tudniillik: 

2 Itsze eczetet , 
1 maroknyi s ó t , 
egy fél maroknyi porrá tört borsot , 
egy pár fokhagyma czikkel apróra 

vagdalva. % 

Vad köménymagot, 
Lavcndulát, 
Zsá lyát , és 
kakuk füvet, mindenikből egy egy 

maroknyit apróra vagdalva. 
Vagy pedig naponkint háromszor vagy 

négyszer kell az állatnak nyelvét béborogatni 
myrha vagy aloc tincturával, vagy pedig olly 
pálinkával, a' mellyben Salamia és lúnforha-
sonló részekben felosztatva olvasztatott. 

Ha ismét új pattanások és daganatocs-
kák támadoznak, ismét úgy kell bánni, mint 
cleinto. 

Ezenkívül naponkint kell az az állatnak 
adogatni, a' következendő nagy hasznú orvos-
szereket. 
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1 messzely boreczetet , 
egy fél maroknyi konyha só t , 
4 Italán mézet , 
4 kalán lenmag-olajt, összekeverve 

és fölolvasztva adjon bé. 
Kell még, ha foganatos előmenetélt kí-

ván a'gazda marhájának g-yógyításában, a ' k ö -
vetkezendő klistyél i s : 

Sóvízböl , 
Eczetböl , cs 
Lenmagolajból készítve. 

Nem külömben elkerülhetetlen az ide le-
irt hashajtó szer: 

2 lat aloe hepat: 
4 lat keserüsó vízben fölolvasztva. 

Vagy ha már a' daganatok és pattanások 
a' fölül előadott útmutatás szerint ügyesen 
megnyittattak 's kitisztítanak, minden kése-
delem nélkül a' következendő pillulákat kell 
beadni : 

Porrá tört contraygyökeret, és 
Örvény gyökeret, mindenikből öt 

quintnyit, 
egy megszárított és porrá tört vipe-

rát , 
mind ezt fenyőmag liktáriumrnal össze-

keverni ke l l , 'a belőle apró golyócskákat ké-
szíteni. 

Vagy vegyé l : 
1 lat Fecskegyökcrct , 
l lat mesterfüvet r . 

8 * 
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1 lat örvénygyölieret, 
1 lat angelikagyökeret, 

Főzd meg ezt 1 font rózsacczetben, mind 
addig, míg egy harmad része b é f ö t t , azután 
vegyíts még hozzá 2 lat orvietánt. 

Ezen keveréknek felét reggel éhgyo-
morra, 's a' másik felét estei kell beadni , 
's az állatot jó melegen betakarva kell tar-
tani. 

Az istállókat boreczettel , vagy fenyő-
maggal, ürömmel , örvénygyökérrel kell 
kifüstölgetni, 's mind ezekhez még egy ke-
vés myrhát is kell veg j í t en i , 's ezt a' füstö-
lést napjában kétszer vagy háromszor gyako-
rolni. 

Italul a' marhának olly vizet kell adni , 
mcllyben nyers árpa 's lenmag fözettetett 
meg-. Az italnak sűrűnek .és nyálkásnak kell 
l enni ; sött átszűrni sem k e l l , mivel ez egy-
szersmind eledelül fog szolgálni és használ-
tatni. 

Ila már az ember szembetűnő örvende-
tes javulást lát, akkor adhat már lisztet víz-
ben keverve. 

Egyébként meg kell még azt is jegyez-
n i , a' mi igen természetes, hogy ha az em-
ber az olly pattanásokat és daganatokat fü-
résszel fölkarezol, tehát a' karczolásokba 
szőr és eledel is megakadni szokott, ezeket 
tehát a* kimosás alkalmával, melly többször 
is megtörténhetik, eltávoztatni liell. Ha kaphat-
ni ezüst o l ló t , minden esetre j obb volna az 
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olly hólyagos pattanásokat az eleven húsig 
levagdalni, altkor nem akadozhatna beléjük 
semmi tisztátalanság sem, melly a' gyógyí-
tást csak kimondhatatlanul akadályoztatja és 
fölötte nehezíti. 

Dögleletes nyavalyák' elterjedésekor nem 
elégséges egyedül azt tudni , miként ltellcsék 
a' beteg állatot gyógyítani , de elkerülhetet-
lenül szükséges az is , mint lehessen az egész-
séges marhát a' ragadozó nyavalyától sikere-
sen megoltalmazni, megőrizni , 's a' nagyobb 
békövetkezhető kárnak útját állani. Ezen ve-
szedelmes nyavalya, mellynek ártalmas vol-
tát csak az elébb írtam l e , 's előadtam mi 
módon mi úttal lehessék meggyógyítani, 1732 
igen sok helyeken uralkodott, és a'falusi gaz-
dáknak birtokában, kimondhatatlan nagy pusz-
tításokat tett, pedig a' földmívelönek legna-
gyobb gazdagsága, az ép vonó marha, ha ezt 
veszedelem éri, mezei munkája azonnal meg-
akad, és hátramaradást szenved minden tar-
tozásaiban , nagyobb csapás még ha marhája 
a' dög által elesik, főképen ha nincsen mód-
ja veszteségét azonnal kipótolni, természetes 
tehát, hogy marhájának megtartására töre-
kedjék. — Hogy tehát az itt fölhozott vesze-
delmes ragadozó nyavalyától megoltalmazhas-
sa, marháját a' következendő módon kell ve-
le bánni. 

Mindenekelőtt a" marhának a'nyakán eret 
Jtell vágni. Ital gyanánt korpát kell vízben 
keverni , ehhez ásványos kristályt, 's mig sa-
vanyú» nem lessen , cczetet önteni. 
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A' marhának a' száját gyakorta kell mo-
sogatni a' következendő folyadékkal: melly 
készítetik: 

Boreczetbö l , 
Borsbó l , 
S ó b ó l , 
Ördögszarból , és 
Salamiából. 

Az istállókat pedig gyakorta kell füstöl-
getni boreczetböl , fenyőmagból, örvénygyö-
hérbő l , ürömből 's kevés myrhából nem kü-
lömben Sadefa leveléből álló keverékkel. 

Hasznos és betegséget akadályoztató a 
következő szer is 5 h » az ember az ollyan he-
lyeken, hol a' marha dög- igen hatalmasko-
d ik , reggel éhgyomorra az egészséges mar-
hának a' következendő italt adja : 

egy fél lat rutalevelet j 
vagdalt fokhagymát, 
egy kevés fenyőmagot, 
fél lat kánfort , egy messzely vörös 

borba vet és ebbe áztatva, béadja. 

42. A' szájban lévő úgy nevezett bé-
kákról, vagy nyelvpattanásokról. 

Ez a' betegség a' nyelv fenétől vagy rák-
tól csak annyiban külömbözilt, hogy nem 
olly veszedelmes. 

Gyakran kap az állat nyelvén különféle 
formájú 's színű hólyagooskákat, pattaná-
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socshákat, 's sokszor még a' nyelve alatt is. 
Ez a' betegség1 az 1785 és 8ödik esztendők-
ben Német országnak sok 's Magyar ország-
nak csak némelly részeiben dühösködött. 

A'nyavalya átaljában inkább bántotta a' te-
heneket, mint az ökröket, a' hólyagok a 'nyel-
ven fölül támadtak 's barnakék színűek vol-
tak , a' mellyekbe vörösös nedveség találta-
tott. 

A ' hólyagok ollókkal nyitattak - meg , 's 
a" nyelv minden reggel és este boreczettel és 
konyhasóval mosattalott ki. Az "vés után is-
mét , de csak egyedül tiszta vízzel mosattalott 
ki , hogy a'takarmány részecskéi 's egyébb 
tisztátalanságot, mellyelt a' nyelvbe vagy száj-
ba ragadtak, elvettessenek. 

Hat vagy nyólez nap múlva meggyógyult 
a* sérelem, az állat ezen baja mellett ép és 
egészséges maradt, az ökrök dolgozhattak és 
a' tehenek szobás szerént tejeztek. 

Akkor tehát ez a' betegség nem volt olly 
veszedelmes és dühösködő mint 1732. Ha-
n é m , mivel eleinte valamikor a' barmoknál 
az illyen betegség támad, tudni nem lehet, 
minő következései lehetnek, tehát bátorság 
okáért mindenkor tanácsosabb a' betegséggel 
úgy bánni , mintha a" nyelví'ene volna. 

Jó minden esetre , ha az illy betegségek" 
nél olly szereket használ a' gyógyító , mel" 
lyek a' forróságot és rothadást akadályoztat" 
ják. Ennek eltávoztatására tanácsos egy pá r 

maroknyi sóskát, savanyú lóhetet és saláta1 
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megfőzni, 's levét vízzel felhígítva a' marhá-
nak adni. 

Hasznos ez i s : 
2 lat vitriolspiritust, 
2 itsze vízbe keverni, 's napjában 

belőle többször adogatni. 

43. A' belső fórróságról és gyúladá-
sokról átaljában. 

A ' t ü d ő , máj , l é p , gyomor , és beleli , 
a' vesék és a' kereszthártya, nem külömben 
a' vizelleti edények némelly okoknál fogva 
gyuladásba jöhetnek, "s ezen gyuladásokból, 
meggyülés és rothadás támadhat, hogy ha a' 
gyuladás annak idejében el nem fojtatik és 
oszoltatik. 

Már eleinte mindjárt a' bévezetéseknél 
megmutattam a' VII. alatt, mikint kellessék 
a* forróságot elfojtani, elűzni, 's az ütőéren 
(pulsus) hogyan lehessen megismerni, szin-
te előterjesztetett már a' VIII. alatt. 

A' legközönségesebb és átaljában hasz-
nálható szerek a' forróságnak elűzésére, a' 
következendők j 

i ) Mindenek előtt minden késedelem 
nélkül az állatnak a' nyakán eret kell vágni, 
's a* mint a' betegségnek környülállásai, vagy 
az állat teste alkotása megkívánják, ezt az 
érvágást mind addig kell folytatni, még az 
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ember az ütőéren a' vérnek csillapodását ész-
reveszi. 

2) Adjon a' gazda egy itsze alutt téjben 
2 lat salétromot, 's ezt mind annyiszor tegye 
a' mennyiszer szükségesnek találja. 

Vagy vegyen 2 itsze boreczetet , 
2 itsze savanyú, káposztalevet vagy 

savót, 
8 lat tisztított salétromot, 

' 4 maroknyi vízben tört lenmagot, 
4 kalán bodza liktáriumot, 's ebből 

vagy minden órában , vagy minden két órá-
ban egy messzelyt kell adogatni. 

Lásd mind azon hűtő szereket i s , mel-
lyek II. alatt előfordulnak. 

Vagy adassék a' marhának minden órá-
ban , vagy minden két órában alutt té jben , 
vagy savanyú káposztalévben 1 lat salétrom. 

Továbbá hasznosab, és jó előmenetet 
Ígérők még a' következendő szerek i s : 

12 Itsze vízben hat óráig f ő z z , 
fél font fejér mályvagyökeret, 
1 lat lenmagot, ezt mind átszűrvén 

h o z z á , 
2 lat salétromot. 
4 kalán mézet kell vetni, ebből min-

den két órában egy itszét kell beadni. 
Vagy vegyél 8 lat porrá tört osztriga csi-

ga héját, 
2 lat tisztított salétromot, és 
1 kvintnyi kánfort. 
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3 ) Gyakorta kell az állatot klistyélezni, 
a'klistyélt így kell készíteni; vegyél 

4 kalán mézet , 
4 kalán lenmagolajt, 
1 maroknyi sót hozzá, ha mind ez 

jó l fölolvadott lágy melegen kell vele klis-
tyélezni, 

4 ) Táplálásúi a' mennyire csalt lehetsé-
ges egyedül kertifüveket kell adni. 

. s ) Italul főzzön - meg a' gazda , 
4 maroknyi nyers árpát , 's hozzá 
t lat salétromot tegyen, ezt mind 

addig kell főzni, mig az árpa pattogzani kezd, 
azután átszűrvén, a' marhának belőle annyit 
kell adni, a' mennyit csak inni akar. 

ö ) Néhány nap múlva egymásután min-
den 4 órában 1 lat csudasót vízben fölolvaszt-
va lehet adni , hogy ez által azon tisztátalan-
ságok , mellyek ne talántán a' belekben meg-
gyültek, részint meglágyítassanak, részént 
pedig kivitessenek, főkép hogy ha észreve-
hetni , hogy a' nyelv gyökerén több tisztáta-
lanság gyűlt össze, hogy ha az állat apeti-
tusát egészen elvesztette, 's ha mind a'lehel-
let, mind ganéjolása felette büdös. 

Minekutánna már a' csudasót használta 
a' gazda, akkor áztasson forróvízbe 

4 lat mustári'.'velet, 
2 lat aloét , 's ha a'víz meghűlt szűr-

je át, 's adja egyszerre be. Ezt a' hashajtó 
szert néhány napig egymásután kell ado-
gatni. 
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7 ) Ha néhány nap múlva sem szűnik a' 
f o r róság , 's látja az ember hogy még sok 
tisztátalanság távozik a' marhától, akkor o' 
következendő szert kell adni : . 

12 lat tárnics gyökér lisztet,'7' 
4 lat salétromot mézzel liktáriumá 

kell csinálni, 's napjában háromszor egy egy 
dió nagyságú darabot kell nyújtani. 

8 ) Ha már a' rothadás kezdett a' testben 
terjedezni, akkor az állat forrósága már rgen 
n a g y , az állat jobban izzad mint másszor, 
lehellete kimondhatatlanul büdös , 's gyakor-
ta az állat hátúlsó része fölötte fölpuffadott. 

Olly esetben, hol a' test már elébb has-
hajtó szerek által kitisztítatott, jó hogy ha 
az ember az állat italába salamiát vegyit. 

Továbbá csöpögtessen az ember, 
2 lat vitriololajt, 
2 itsze vízbe, 's 
4 kalán mézet vegyítsen h o z z á , 's 

napjába messzelyenltint háromszor adjon b e . 
Az illy betegségeknél igen hasznos a' 

kánfor , mert ellenáll a'rothadásnak , maga-
sítja az élet erőt, 's előmozdítja a' kigőzöl-
gést. 

Azért a' sínlödő állatnak napjában há-
romszor, egyszerre 1 kvintnyit lehet adni. 

A* China volna a' legtanácsosabb és hasz-
nosabb, belső gyógyító szer gyanánt, ha 
tudniillik: ez megfőzettetnélí, "s klistyclt gya-
nánt használtatnék, hanem igen költséges. 
Helyette tehát legjobb fűz fa , és cserfa kér-
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get venni, 'a ürmöt meg tarnicsgyökeret, 
mindenikből egy egy maroknyit, 's két itsze 
vizben meg kell f őzn i , 's belőle két vagy 
három messzelnyit napjában adogatni. 'S 
ugyan csak hasonló lével kell az állatot klis-
tyélezni. 

Ha ezen szerek által el nem nyomatta-
tik , a' rothadás, tehát az állat minden ment-
ség nélkül elveszett. 

9 ) A ' belső részek gyúladásának jelei a' 
következendők : 

a) A ttidö gyuladúsnak. 

Lásd ez iránt a' 43. szám alatt. 

b) A lépgyuladásnak. 

Ezen betegségben valami kemény daga-
natot vesz észre az ember a' hasnak bal ol -
dalán az oldal bordák alatt, ha az ember az 
ütő erét vi'sgálja: 

Az érütés erős , a' szomjúság nagy, a' 
nyelv fekete, a' lélehzés nehéz, félbe^&Hm 
kadozó. Ha az ember kezével azon helyre 
n y ú l , a' merre a' lép' fekvése van, tehát az 
állat fájdalmát je lenti -ki . 

cj Májgyuladásnak. 

Többnyire a' máj a' léppel együtt gyu-
ladásban szokott lenni. 

A ' májgyuladást nehéz észre venni. A ' 
j o b b oldal a' rövid bordák felé feszült, kc-
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meny , 's az oda tapintás fájdalmat okoz a' 
marhának: azért nem fekszik az állat j o b b 
oldalán, mi/el a' máj oda húzódna 's fájdal-
mat okozna. — Az első napokban lesüllyesz-
ti fe jét , 's igen keveset, vagy épen semmit 
sem akar enni. A' lélekzés nehezen történik. 
Többnyire száraz köhögéssel vagyon egybe-
kapcsolva, melly estvefelé nagyobbára növek-
szik. A' nyelv száraz , sárgás, 's utoljára meg-
feketedik. A ' szemek megsárgulnak. Az értt-
tés sebes és kemény. A ' szomjúság ritkán 
nagy. 

d) A gyomor és bélgyuladásnak. 

Az érütés kemény és gyors. Az állat 
nyögve 's félbe szakadozva lélekzik, a' hasa 
földagadt, 's a" tapintást igen érzékenyen 
veszi. Félénken á l l , földre hányja magát, 's 
lábaival hasafclé rugdalódzik , 'a folyvást felé 
nézegél.. Etel vágyása oda van, csak állandó-
an szomjazik. 

• ' e) Vese gyúladásnak. 

A' vesegyúladást arról ismerni, hogy az 
állat sokáig nem vizeli , végtére pedig keve-
set. A' vizellet tüzvörös, sürü 's nyálkás, 's 
a' betegség nevckedésénél egészen megfehé-
redik , 's ollyan mint a' víz. 

Az állat kapálódzik hátúlsó lábaival, mel-
lyeli mint egy megmeredtek. 

Derekát felfelé tartja. Hogy ha csak egy 
veséje szenved, a' gyuladásban tehát csak 
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egy lába látszik meredtnek. A' bika marhánál 
a' vizclleti edények 's a' kerék fölötte felhúzód-
nak. " 

f ) A vizellet edények'' gyúladásúnah, 

A' tehenek bajosan lépnek a' hátulsó lá-
bakkal, 's minden nyomnál sántítanak. Gya-
korta meg megállanak , mintha vizelleni akar-
nának. 

Az étek után való vágyakodás oda van , 
's a' szomjúság pedig igen nagy. Néha a'méh-
anya vérzik is. 

Ide tartozó jegyzések. 

1) A ' fennemlített forró nyavalyáknál, 
's gyúladásoknál azon szereket kell elővenni, 
a' mellyck már előadattak. E' mellett olvas-
ni kell mind azokat, a' mellyck a' máj rot-
hadásról a' 45. szám alatt vannak. 

2 ) Természetesen nagy külömbség az, 
vallyon az állat forróságban van e ' , vagy 
gyúladásban szenved e" belső része , , vagy 
pedig rolhadásnak indúlt é. 

A' mint tehát az orvos a' barom állapot-
ját találja a'ként kell neki is az orvos szere-
ltet, vagy lasacskán , vagy pedig állandóan 
cs erősen használni. 

3 ) Szinte úgy van a' dolog az érvágás-
sal is. Vagy tudniillik csak egyszer, és csak 
kevés vér bocsátással nyit az ember eret, vagy 
pedig ismételi az érvágást, *s sok vért csa-
p o l - l c . Ha már a'rothadás kezdette magát 
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eret vágni. 

4 ) A ' vese gyúladásoknál ^ a ' vizellet 
edények gyúladásánál a' fark' végén is lehet 
eret vágni. / 

5) A' vizellet edény gyúladásánál szük-
séges, hogy az állatnak árpa nyálkából méz-
zel vegyített klistyél adattassék a' vizellő 
edénybe; 

Ha a' baj fölötte n a g y , tehát chinát kell 
f ő z n i , 's azzal fecskendezni a' vizellö edénybe, 

6 ) Ha valamclly belső rész gyúladása 
meggyülésnek indúl, 's a' gyűlés a 'testben 
megfakad, akkor minden mesterkélés meg-
szűnik. Ha azomban a' meggyülés a' bőrnek 
indúl, '8 az ember valami daganatot vesz ész-
r e , tehát meglágyítására kell törekedni, an-
nakutánna megnyitni, 's a' genyetséget ki-
nyomni. 

7) A' máj *s lép gyúladásoknál a' meg-
dagadott oldalra pióczákot, vagy köpőlöző 
fejeket kell rakogatni. 

41. A' megzabálásról volt szó már. 
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45. A' ragadozó tüdőrothadásról vagy 
a' tüdőgyúladásról« 

Előre ellenző szerek. 

Ilogy az állat meg ne kapja a' ragadós 
tildögyuladást, vagy legalább könnyen átlá-
bolja , ha meg is kapja. 

1) Az állatot és az istállót tisztán hell 
tartani, az allatot szorgalmatosan mosogatni 
's vakargatni. 

2 ) Az istállót gyakran kell fenyőmaggal 
füstölni, vagy tüzes vasra, vagy eleven szén-
re boreczetet önteni. 

3) Az állatnak bőven sót adogatni. 
4) 11a valami ragadós marha nyavalyáról 

hall valamit a' gazda, adjon az állatnak azon-
nal tarnicsgyölieret, fenyömaggal és sóval 
vegyest mennél gyakrabban csak lehet. 

5) Mindennap fokhagymát kell neki ad-
n i , 's az orrát vele dörzsölni. 

ó ) Vagy használja a' gazda az 57. szám 
alatt lévő vér tisztító italt, 's azon marha po-
rokból , mellyek a' öodili szám alatt vannak, 
leginkább a' harmadikát. 

7) Minden másod nap meg kell az orrát 
terpentin olajjal dörgölni. 

8) Az ép és egészséges marhának a' nyak-
erén néhány font vérét kell lecsapolni. 

Hashajtó szert e ' következendőt kell 
beadni: . 
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« lat készítet borkövet , 
\ lat áloe májat vízben felolvasztva. 

10) A' sóval, tarnicsgyökérrel s fenyömag. 
gal való etetcst egy bizonyos ideig folytatni 
kell, 's lia már scmini sem hallatszik a' mar-
ha dögről., tubát csak néha néha kell adogatni. 

i a ) Hasznos az i s , hogy ha az ember 
az állatnak szörszálakot, húzogat bé , a 'mel -
lycket oszlató Uenyőcsel k e n e g e t - b é , 's né-
hány napig folyni hagy. 

12) ÜJem Jiell az állatot a' legelőre bo -
csátani,, 's otthon jó száraz takarmányt, 's 
tiszta viabt kell adogatni. . . ! • ' • 

13) A ' beteg állatokat-, hogy a' többi 
marhára ne ragadjon nyavalyája., külön'istál-
lóba kell tenni. 
. n. Ha már elkapta az állat a' máj rothadást 
észre lehet a' következendökön venni, 
-r A' beteg állat szomorkodni kezd , nehe-
zen lélckzik, a* lágyékokat sebesen mozgatja, 
forróságba, jön ,— szárazan köhög és keveset, 
vagy épen serqmit sem eszik, ' hasonlóképen 
heveset, vagy éficn semmit sém. kérődz ik , 
szomjúsága éhségénél nagyobb , 'a gannéjja 
száraz. . 

l ) Az első a' mit az illy marhánált enni 
ke l l , aa: hogy a' betegség elején néhány-
szor ecet kell vágni a' nyakán. 

Ha azon oldalai a* merre a' tüdő szárnyak 
Feküdnek felpuffadtak, tehát 20 pióczát kell 
alkalmaztatni; annakutánna le kell a' szőrt 
beretválni , 's körös bogár flastroinot kell ar-
ra a' helyre tenni, de a' flastrom közé egy 
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negyedrész kánfort kell vegyíteni, 's a' hó-
lyagokat, mellyeket húz mint egy hat napig 
Aegyptomi kenyőcsel folyásban tartani. 

Hasznos az is, ha szőrzsínórokat húzo-
gat az ember. 

Átaljában pedig mindent el kell követ-
ni , hogy a' betegségnek matériája a' test' 
külső részére j ö j j ön , mivel akkor a' gyógyí-
tás sokkal megkönnyebbedik. 

2) Főzzön a" gazda sóskát, útifüvet, 's 
tüdőfüvet-, mindonikböl hat maroknyit, tegyen 
hozzá hat lat salétromot, 4 lat borkövet és 
32 itsze vizet, szűrje azután át 's tegyen 
hozzá fél font savanyú mézet, ebből mint 
egy vagy két meszszelnyivel kell az állatot 
klistyélezni. 

3 ) Egyszer'smind az állatnak naponkint 
a* következendőt kell adni: 

Egy itszét a' fölül felhozott klistyél lév-
bo l : 

egy fertály lat kánfort, a' melly elébb 
erős pálinkába felolvasztatott, 

fél kvintnyi salamiat, 
1 lat magnesiat, ez mind j ó l összekc-

vertetik, és az állatnak száján át, és tellyes-
séggel nem az orrán béadatik. De sokkal 
munkálódóbbak még a' következendő szerek. 

4 ) Vess nyers gyántát izzó szénre, 's 
tartsd a' marhának orra alá, hogy a' gyógyító 
párát magába szívhassa, ezt ismételni kell 
minden nap, és mivel az illy gőznek olvasz-
tó ereje van, rövididő múlva javulást fogsz 
tapasztalni. 
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Vagy vegyél: 
• 2 maroknyi száraz bodzavirágot, 

2 maroknyi Sz. János füvet, 
2 lat terpetinolajt, önts reá két itsze 

forró vizet, 's hagyd ennek páráját az állat 
torkába 's orrába menni, vagy más szavak-
Ital mondva , hagyd az állatot ezen gőzt 
beszívni. Hogy pedig ez annál hathatósabban 
történjék, bé kell az állat fejét borítani 's 
úgy elejébe tartani a' gőzölgő edényt, 
i 5~) Belsőképen ugyan akkor a' küvctke-
-zendöket kell használni: 

4 lat örvény gyökeret, 
2 lat gummi arabicumot, 
2 lat tejczukrot: 
2 lat hegyi szurok olajt, 
4 lat ibolyagyökeret, mind ezeket 

a' szereket elébb porra kell törni, azután jól 
összekeverni, 's egy kalán mézet hozzátévén, 
liktáriumá csinálni. 

Ezen orvos szerből a' beteg baromnak 
minden nSps háromszor adni kell , egy egy 
kalányit vízben feleresztve. 

Étre az orvoságra mindenkor egy tnész-
szelynyit kell adni a' következendő italból: 

1 font tiszta búza korpát, 
4 lat salétromot, ' 
0 kalán mézet meg kell főzni 12 ítsze 

vízben.* 
Ha a' forróság ezen orvos szerek által 

lecsillapodik, hanem az állat még mindég ne-
hezen lélckzik cs köhög akkor ezt kell adni 
neki: 

9 * 
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2 lat tengeri c s i l l á t . 
3 lat széna v irágot , 
5 lat vadmustárt, porrá t ö r v e , 's 

vad bodza liktáriummal vagy mézze l , liktá-
riumá csinálva, néhányszor napjában, egy 
tojásnyi nagyságú darabot Uell beadni. 

G) A ' ki a' költséget nem sajnálja, ad-» 
j o n az állatnak chína kérget mézzel..; 

7.) A ' költséges china kéreg helyett lehet 
adni fiatal fűzfa kérget , %' facskákat levelével 
egygyiitt igou szpreti a', njarha, 

8 ) Némellyek azt vitatják, hogy a'-tüdő.rot-
hadást azzal is meggyógyították, hogy f enyő -
mag bokrokat , ¡p i iaüenestp l - . tévestő l , leve-
lestől , gyümölcsöstől han)u^ft. égettek, 's be -
lőle lúgot csináltak, ebben salétromot o l -
vasztottak - fpl r 's,. messzely ériként adogatták 
a' beteg marhának, <!.lyi-. s v ' 

g ) Asst is tanácsoltak sokan -, hogy pis-
kólcz máját, (Hepar antimonii) adjon az em-
ber méz?el vegyítve., . . ; . , R ... 

. xo ) Italul árpa levet kell az,,állatnak ad-
n i , h o g y cgyszer'smind táplálatúl szolgáljon 
az árpát benno kell hagyni , sőtt még árpa-
lisztet hozzá keverni. 

Lásd egyéb.bké.nt azon olvasztó szere-
ket a" XI. alatt említettünk^ 's p r ó b á l j - m e g 
közülök nétnellyekct, i, .., .„.• , 

l l ) Az illy betegségekben sínlőd.ő szar-
vas marhának igen hasznos , ha az ember 

egy rész gipsz k ő p o r t , . 
e g y rész k o r p á t , 
egy fél rész konyhasó t , 
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's egy keves megtört fenyőmagot ád} 
mind e2t jól össze kell keverni, 's mind ad-
dig-mig az állat meggyógyul naponkint két-
szer kel) ftdogatni, 

l á ) Ámbár azonban az új gyógyító mód, 
azért mivel á' czélhoz vezető orvos szereket és 
útmutatásokat boz fe l , 'igen ajánlatos, tudom 
azt rtfég. is ,' bogy sokan találkoznak ollyanoli 
a' kik liovetfii nem fogják , mivel semmi ne-
mű qrvos Recepteknek hitelt nem szoktak 
adni, 's ezelitől átaljában megvonják minden 
bizodalmokat, *s inkább maradnak az ócska 
's bizonytalan megrögzött gyógyítás módok 
mellett, ha csak ezer új receptekben nincs 
egy egész lajstrom felhordva, 's ollyankor 
nekik mind e g y , ha egy orvos szer javít , 
's a' másik ront, csak azok számosan legye-
nek. 

A ' régi recepteknél találkoznak olly or -
vos szerek, mellyek éppen ellenkezőleg mun-
kálódnak , 's meg is gyakorta elővetetnek. A ' 
tüdő rothadásnál olvasztó, hűtő , o sz la tó ' s 
a' rothadásnak ellenálló szereket kell előven-
ni. Nézze meg inár most bár a' gazda az or-
vos szerek és füvek különféle orvosi munliá-
lódásáról írt czikkelyt, azután hasonlítsa vc-
Ieli össze a' régi recepteket. 

46. A' marhadögről. 
Ez olly marhanyavalva a' melly ellen 

még bizonyos orvos szert nem találtak, mi-
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vei még a* baromorvosok természetét nem is-
merik tökélietesen, Ez a' nyavalya megfog-
hatatlan gyorsasággal szokott elterjedni, 's 
ritkán szokott valamelly istállót elkerülni. 

A' betegség fő okát a' meggyalt epének 
tulajdonítják , mivel a' döglött marhában te-
mérdek epe találtatik. De itt azt kell monda-
nom , hogy azt, hogy az epe annyira meg-
gyül , maga a' betegség okozza , mivel úgy 
az ollyan állatoknak is , mellyeket minekelőt-
te elesnek, le szoktak vágni, szinte sok epe-
jeknek kellene lenni, ez pedig nincs. 

A' legtudósabb legtapasztaltabb barom-
orvosok minden szorgalmatos vi'sgálatjok mel-
lett nein értek még eddig tovább, hanem csak 
azon vitatásig, hogy a' nyavalya gyúladási hi-
degleléshez igen hasonlít, 's azután rothasztó 
hideglelés lész belőle. A' beleket átaljában elle-

Íii, azért a' beleknek minden természeti munká-
ódásaik megszűnnek, 's így nem csuda ha 

az epe meggyül, mivel munkálódását, az 
emésztéshez szükséges kiömlését véghez nem 
viheti. 

Ha ezen betegség ellen orvos szereket 
akar a' gazda használni f ollyanok legyenek, 
mellyek a' gyuladásnak és rothadásnak ellen-
áljanak, 'S ezekhez tartoznak a' plánták or-
szágából minden savanyú növevények:' p. o. 
eczet, de legfőképpen a' savanyúságok az ás-
vány országból, úgy mtnt vitriol olaj, 's spi-
ritus, büdösliő spiritus 's ehhez hasonlók. 
De ha csak legkevesebbet is iparkodunk ezen 
rettenetes pusztító nyavalya elnyomásán , te-
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hát az olly szereltből nagy mennyiségben és 
sokáig kell adni, 

A ' betegség igen ragadós, de miként tör-
ténik a1 közlés és elhatalmazás, az iránt sem-
mi bizonyost sem lehet még eddig mondani 
's állítani. . 

Tudok én ollyan eseteket i s , hogy olly an 
marha is megkapta ezt a' nyavalyát, a* mel-
lyet soha sem hajtottak a' legelőre, hanem 
otthon tiszta istálóban , tisztán és jó egész-
séges takarmánnyal tartották. Mások ismét 
kihajtottak marhájokat a' legelőre 's a' beteg-
séget meg nem kapták. Meg ismét mások ki-
hajtották , 's marhájokra reá ragadott a' nya-
valya. Ha egész istálló sor állana egymás 
mellett, meg lehetne látni, hogy majd i t t , 
majd ott ütne ki a' nyavalya, Gyakorta há-
rom négy ház megmenekedett, 's a' marhára 
csak azután került a' nyavalya. Gyakorta az 
is megtörtéut, hogy némelly házakkal teljes-
séggel semmi kárt sem okozott. 

Ha valamelly istállóban kiütött a' nyava-
lya , ritkán marad valamelly darab megkí-
mélve , 's száz darab közül alig lehet egyet 
számlálni, melly meggyógyul. 

Bár mennyire legyen is ez a* nyavalya 
ragadós, m é g i s már az állat belső alkotásá-
nak ezen nyavalya elfogadására kell alkal-
maztatottnak lenni. 

Tapasztalásból tudjuk, hogy ez a1 nya-
valya a* marhánál szintúgy mint az emberek-
nél a' ragadós nyavalyák, napról napra ne-
vekszik, 's azután megint fogyatkozik. A ' b a -
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rorn, a' mcllyct mindjárt a' nyavalya kitörésé-
n é l , vagy végén ér, nem tapasztalja annyira 
a' baj hatalmát,. mint az, a' melly líözép ide-
jén kapja. 

A ' fagy nem csak enyhiti a* nyavalyának 
hatalmát, hanem gyakorta minden veszc , 
dclmct úz. 

Ellenálló szereli, 

1) Mind azokat a' rendszabásokat, mel-
lyeket az ember e' tüdő rothadósánál megtart-
ezen nyavalyánál is meg kell tartani. 

2 ) Minden nap 4 lat borkövet , 's átal-
jában sok savanyú dolgokat , mellyek a' rot-
hadásnak ellenállának, kell az állatnak ado-
gatni. Az ¡Ilyen nyavalyáknál ne hidje valaki,' 
hogy 3 vadalmával megmentheti marháját a* 
nyavalyától ; j ó ellenben mennél több vadal-
mát savanyúsága miatt a* marhának adogatni. 

3 ) y borkő mindennapi használása mel-
lett , mindennap lehet azon porból adogatni, 
melly a' 60 szám alatt fölhozattatott. 

Ha a' nyavalya a' szomszédban uralkodik, 
tehát mindennap reggel két vagy három evő 
kalánnyi borkövet kell beadni , ha pedig már 
a' helyben pusztít mindennap nyólcz lat bor-
követ 's mindennap háromszor azon marha 
orvos p o r b ó l , melly a' öodik siám alatt van; 
őst ezt folytatni kell nyolcz napig, azután csak 
minden másod nap kell adogatni, mindaddig 
mig a* nyaválya megszűnt. 

Mind c' mellett különféle savanyús szc-
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reket lehet az állatnak adogatni, 's minden-
nap egy maroknyi sót takarmánya közó ve-
gyíteni, nem külömben az italába is l ehe t , 
eczetet , savót, savanyúkáposzta levet, ' s t ö b b 
e' félét önteni , úgy mindazonáltal, hogy azt 
az állat szívesen igya , 's szomjúságban ne 
szenvedjen. 

Lehet sóskát a' takarmány közó is ye* 
gyíteni. , . .. 

/») Az állatot nem kell közös kútból 
itatni. 

5 ) A ' legbiztosabb ellen orvoság az, hogy 
ha az első darab marhákat'mellyek a* falu-' 
ban , á' ragadós nyavalyában megbetegednek 
levágatják; az egész falu közös költségére, *». 
mindenestől szőröstől, bőröstől ollyan helyen 
elásatják , a' merre semmiféle marha sem jár. 
Mert mennél több marha betegszik meg va-
lamelly helyen, annál dögleletesebb lészen 
a' nyavalya. 

0 ) Kutyákat's macskákat, mellyek egy 
házból a' másikba futkoznak,. szaladgálnak ,-
szinte nem kell lürni, mivel ők a' nyavalyát 
egy istállóból a' másikba észrevelietlen át vi-. 
het ik , főképen ha már a' szomszéd házban 
kiütött a' nyavalya. 

Orvos szerek 's a' gyógyításnak a* módju. 

Ha valamelly darab marha valóban mrig-' 
kapta a' nyavalyát, tehát azon lehet megis-
merni hogy keveset eszik, vagy már- cpen 
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fejét leereszti, szomorú; tüzes könnyező sze-
mei vannak, a' nyelv száraz és feketés, a' lé-
lekzet rövid , 's többnyire mind a' nyavalya 
kezdetétől szárazon köhögnek. A ' fejő marha 
néhány nappal az előtt tejét veszti. 

Illyen állapotban a' következendő szerek-
hez kéli fo lyamodni, a' mellyekröl 's tapasz-
lás tudja, hogy már magában a1 nyavalyában 
sinlödö marhát megmentettek vele, 's a 'mel -
lyek mind azon tulajdonságokkal birnak, a' 
mellyck alkalmatosak, a' fenét és a' rotha-
dást akadályoztatni. 

De mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy 
a' következendő orvos szerek mellett kell ma-
radni , 's nem úgy tenni, hogy ma ezt , hói-
nap azt adogatni, 

O A1 marhának azonnal a' mint nála a' 
nyavalyának nyomait észreveszi a' gazda ad-
jon hat lat borkőből álló hashajtó szert , 
minden órában, mind addig a' míg a' gané-
jolás nem következik. 

2) Ha az érütés gyors és kemény, vagy 
hogy ha a' hideglelés igen nagyon mutogatja 
magát!, eret kell nyitni, 's az állatnak testi 
alkotásához képest 2 egész 4 font vérét csa-
polja le az ember. A ' forróság nagyságának, 
a* g'yúladás magosságának, a' marha korának, 
és teljes vérüségének kell meghatározni, men-
nyi vérét kell kibocsátani, 's azt is meg k(jll 
j egyezn i , hogy az érvágás a' betegség elején 
essen m e g , cgyébkint inkább ártalmas, mint 
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hasznos, ha mór. a.' betegség folyamatjá-
ban történik. 

3) Most már a' következendő .gyógyí tó 
ezereket kell venni : ' 

Főtt árpa nyálkát, 
1 lat tiszta salétromot, 
fé l lat kánfort, 
1 lat vitriol spiritust, 
2 kalán boreczetet, 
5 kalán mézet , 

A ' kánfort és salétromot elébb jól össze 
kell dörzsölni, azután jól összevegyíteni, 's 
belőle a' beteg marhának minden második 
órában egy kávés csészével keli adogatni. 

Vagy vegyél: 
24 lat sürü főzött árpa nyálkát, 
4 lat büdöskő spiritust tegyél belé 

's adj a' beteg marhának minden második órá-
ban két kávés csészével. 

Nézd és vi'sgáld - meg azon orvos szere-
ke t , a' mellyehet a' XII. alatt úgy mint rot-
hadást akadályoztatók felhozattak. 

4) Egyszersmind főzz az állatnak nyers 
árpát, vedd a' levét, 's vess belé készített 
borkövet , mind addig mig savanyús íze lész, 
azután ha a' marha magától nem akarja inni 
öntsd a' torkába erővel. 

5) Az alutt téj is igen jó, ital gyanánt. 
0 ) Mindennap kétszer vagy háromszor 

is kell a1 beteg állatot klistyélezni. 
Illy klistyélre savanyú káposzta levet, a' 

vagy savót 2 messzelyt, 's két kalán mézzel 
össze kell vegyíteni. 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár



— 140 — 

Ha savó nem volná kéznél, tehát árpát 
kell f ő zn i , *s ennek levéhez borköret kell 
vegyíteni. ••.. . 

7 ) Ha ezen előhozott szereket az itt mon-
dott mód szerint és azonnal a' betegség kez-
detén használja az omber , bizonnyára rövid 
idő múlva jobbúlást. f og tapasztalni. De ha 
mind e' mellett, is a' marha :erejd naponként 
jobban jobban fogyna 's a' gyúladás neveked-
ne , tehát a' következendő orvos szert kell 
e lővenni , mellette'álhatatosan megmaradni 
's belőle minden órában egy ltávés csészével 
adogatni. Vegyél : < 

24 lat boreczetet , 
fél lat kánfort , 
1 lat mixtúra simplev, 
2' lat china kérget, 
4 kalán mézet, 

a' kánfort 's a* mixtúra simplexet mosnrban jól 
összedörzsölni kel l , mindént jól öszszevegyí-
ten i , "s mindenkori használás előtt jól fel-
rázni. 

Azi igaz ugyan , hogy ez az orvosság egy 
keveset drága, hanem foganatja nagy, lehet 
azonban helyette a' következeridőt is hasz-
náln i : i r i . 

3 lat porrá tört chinát, >; 
6 lat fűzfa kérget , 
2 lat büdöskövet, 
fél lat kánfort. 

Mind ezt mézzel j ó l össze kell keverni 
's belőle hat golyóbiskáhat csinálni, 's min-
den két órában egy egy illy golyóbist a' 4 
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szám; alatt" röviden 1 ez . előtt leírt italban be-
adni. •» .".: :>• '• • l-j/áiaüi!.- . '•' " ""• '' . • '' 

Ö) Sokan ez itt k&votkezendö seett is 
ajánlották , hanem magam még nem t&|>aAz-
taltam foganatját, t. j. vegyél nr.u .w. 

4 lat angelika gyökerety 1 • ' 
, 4,.J»t pesterfü, gyökeret , . , . i 

..&,czií< fokhagymát, . B . , . . i i 
, i t , ,4 lat fenyömagQt, , , J«J9.V9 

,', '.;3 lat terj^ket, s?3Ö la«; 
erre egy itsze pczetcl cS, 3 lat kánfaürepiinr 
tust ke^l..önteni,; 'a.,,4.ö,prájg ájlahi. hagyni ; 
azután leszűrni 's iiárom egyenlő rewre oaic 

/ tani "s t egy egy, ,iw.ss.íely), v*zqel feUyrjjsztvo 
egyszerre kell beadni. Eztá. J^adpst jfljjijdsflj-
n'ap háromszor kell véghez vinni. , , 0 ( j 

Addig míg ez az ital elkészül a' köv^kc,-
zendőt kell használni. m o i o i l jlun/oaüa 

Vegyül i marok csalánt, 
1 marok lúd pimpót Gcnseric^.,; l 7^ 
1 marok pimpmellát, UdiflIOÍ 
4 lat fűzfái hoiat , . 

' " - ' • ^ W n t i i y i Sálamiát, ' ' i ; 
' í hviiitnyi timsóí, ' ' 

főzd meg frtiVi'd ezt négy itsze vízben *s 'szúrd 
átt Eb"bőt mindénriaj»'cgy flVéssz«;Iyt kell be-
adni ,'C» mjndén •mcssz'elybé cgty hvi'nt'nyi Vi-
triol olajt csöpögtetni. :•"•'• " • •'• 

O) AZ állat testét mindennap szorgalma-
tosan meg kell vakargatni, 's szalma csuta-
kokkal megdörzsölni , hogy a' gőzölgés fcl-
tartasséa. Azután az állatot pokróczoltltal kell 
betakargatni. 
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IQ) Hogy a' takony kifolyását, melly^az 
orrlyukon megy kikönnyebbithesse az ember, 
tehájt a' 4dik szám alatt előadott savanyús ár-
pa füzetbe egy lat salamiat kell felolvasztani > 
azután abból mindennap lágy melegen az ál« 
latnak szájába 's orrlyukába fecskendezni. 

u ) Ha a' takony vagy megkeményedne, 
vagy folyásnak nem indulna, akkor jó bor-
eczetet kell venni / 's azt négyszer annyi víz-
zel összevegyíteni, felforralni, 's a' marhá-
nak orra alá tartani; hogy a' gőzt az orrán 
felszívja, 's ezt mindennap háromszor fél fél 
óráig kell tenni. 
'J 12 ) Ha betegség közben a' testen valami 
daganat mutatja magát,' azonnal le kell a' szőrt 
beretválni, 's kőrös bogár llastromot kell reá 
fe l ídkni , ez által a' természet a' tisztátalan-
ságoknak kivetésében elősegíttetik. Ha a' da-
ganat lágy 's gcrlyetség van benne , meg kell 
nyitni , 's mind addig, a1 meddig lehet Aegyip-
tomi balzsammal genyetségben tartja az ember. 

] 3) A ' betegség közben az állatnak sem-
mi más eledelt nem kell adni , mint italaba 
két maroknyi árpa lisztet vegyíteni, 

1 4 ) A' betegség után az állatnak azon 
erősítő szerekből kell adni, mellyeU.a' XIII. 
alatt feljegyeztettek. 

' Végezetre a' küvetkezendőket kell meg-
jegyeznem. 

. Néhány holnapok múlva ezen dögleletes 
nyavalya után, azon istállókba, mellyekbe 
a' nyavalyás állat állott, messze vidékekről 
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ép és egészséges marhát • hajtották , és ez is 
megkapta'a' nyavalyát V elveszett. in 

Ezen veszedelemnek hathatós elhárítására 
az istállóban mindent, a' falókat, • jászolt és 
más egyebet mésszel kell befenni, s azután 
mikor már Ijól megszáradt", erős lúggal le-
mosni. 

Ezután az istállót néhány hétig kiszellőz» 
tetni kel l , 's mindennap büdöskővel és eozet 
párával kell kigőzölögtetni, vagy puskapor-
ral , mcllyet csekély mennyiségben kell ele-
ven szénre vetni. 

.V lánczokat, a* kovácsnál kell megtüze^ 
siteni, 's így megtisztítani.-

Mind ezt pontosan meg kell tartani, mi-
nekelőtte friss marhát hajtana az ember az is-
tállóba, mert másként ismét kárt szenvedhet 
a', gazda, . . . ii<t u: 

Az illy nyavalyánál a* legjobh orvosszo» 
kott lenni, a 'nagy hideg ytnelly által a nya-
valya meggyöngül , vag*y végkép clnyomatilw 
- . Jl> . .... ~ • • I ')• • '• • • 3;>T 

4.7, Az álkapezák záródásárólgör-
• cséről. 1 " Y ií 

• j ; .. i> II11 
Az álkapezák.záródása .görcstől , melly-

nek különféle okai lehetnek, szokott támadni. 
A' górcsőt az által lehet megfojtani, ha 

meleg borogatásokkal ápolja az ember azösz-
sze vont ereket , 's inakat, 's ez általa'nagy 
feszülést elmellőzni iparkodunk. 

i ) E' czélra lisztpépet kell f ő z n i , ' s b c -
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16 egy kevés háofort vegyíteni , azután vá-
szonba vetni».-'s ilgy á': fejre borogatni , olly 
melegen a', hogy . csak e l t ű r h e t ő . úgy mind 
azon által, hogy a' szem és a 'szá j szabadon 
maradjanak... . j 

Ha a' borogatás meghűlni kezd., ismét 
megmelegíteni ke l l , 's mindenkor egy.'kevés 
Jiáai'uit kell újonnan hozzá vegyíteni, ,'s ezt 
mind addig lueJU.gyakorolni míg a' görcls meg-
s e m szűnt. ./ I*• • .;•• 
a:-j L e g j o b b ha mindenkor két rendbéli rongy 

van péppel készítve, hogy njíg az.egyik m_e<-
•tegátik , á.ddi^a másik lel rakva, macid/on. 

2 ) Mindjárt e.éüt kell nyitni, az 'állatnak 
aVnyáháiu: " ••[ g<»rn nes inorr bnil^ 

3.) Néhány, maroknyi szekfű virágot kell 
megfőzni , azután az állat fejét beled ui , 's a' 
megfőtt füvet az állat feje alá taríani, hogy 
nyakát és fejőt » ' pára,jól megjárhassa. 

5 ) Mákolajt kell/ t enn i , 's fél annyit sy-
denhum fájdalom csillapító csöpjciből.As ezen 
vegyitekkel meg kell az álkapezákot kene-
getni. 

' s y Ha csalt lehetséges azon kell lenni , 
hogy borostyánkő olajt önthessen az ember 
az állat torkába , de nem kell a' száját erő-
vel föltörni, inert ez inkább ártana, mint 
hasznaina, ..<•. . . • !aluöi:i 
»•• .6) Lehet a í álkapczákat és a' bátgerin-
czet is borostyánkő olajjal megkenegetni. 

7) A' következendő kényöcs is igen jó 
a' henegetésre: 

fél font fejér mályva henyőesöt, keverj 
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8 lat kőolaj jal , 's 
4 lat kánforral. 

8) Hogy ha csak egy keveset lehet erő-
szak nélkül felnyitni az állat száját, fogana-
tos a' következendő szer is : 

ft lat készített borostyánkő, 
C lat készített austriga teknő , 
Ö lat tisztított salétrom, 
3 lat vitriolisált b o r k ő , 

mind azt három messzely vizben olvaszd f e l , 
's minden második órában adj egy fél mész-
szelyt. 

De mivel ezen nyavalyánál az állatnak 
semmi eledelt sem lehet adn i , tehát az 
állatot gyakorta kell klistyélezni. 

Erre a' klistyélre egy itsze vizet kell ven-
ni , ehhez pedig még 

2 lat salétromot, 
néhány kalán olajt. 

Ha a' görcs megszűnt az állatnak a' kö-
vetkezendő hashajtó szert kell adni: 

1 2 , vagy 16 lat csudasót, hogy ez 
által minden éles nedveség a' testből kihaj-
tassék. 

Lehet azonban hashajtó szerek közül , 
mellyeket már előadtunk v mást is választani. 

Azonban mindenek előtt szükséges, hogy 
a' gazda ne hidjen boszorkányságra, mert az 
illy görcsnek is valamint minden más nyava-
lyának természetes oka vagyon. 

lu 
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48. Ilogy a' szarvas marhát nyárban 
ne kínozza a' légy. 

Vegyél tört fokhagyma vagy vereshagy-
ma levet, vagy bolha füveit, vagy pedigűröm 
levelet, 's kend be vele az állatot. 

Vagy főzz meg tárnics gyökeret, 's mosd 
meg vele az állatot mindenütt, ha ezt minden-
nap kétszer teheted , annál foganatosabb , 
ezen bánás módot a' legelőre hajtandó mar-
hánál soha sem kellene elmulasztani. Mivel 
a' legyek 's más egyéb férgek felette kínoz-
zák a' marhát, és sokféle betegségeket okoz-
nak. 

Leginkább kerüli a' marhát a' légy ha 
terpetin olaj közé , egy kevés borostyán kő-
olajt vegyít az ember , vagy pedig büdös bor-
kő olajt , még jobb salmiak fabrikáltból azon 
elmaradt büdös olajt , 's ezzel keni meg az 
állatot. 

49. A' hasdugulásról. 
Ha valamelly állat belső forróságot szen-

ved, gyakorta nem ganéjolhat, vagy ganéjo-
lása felette nehezen történik. Az igaz ugyan, 
hogy jól meg kent kézzel ki lehet a' 
ganéjt venni, de mindenkor jobb valami 
lágyító 's hűtő klistyéleket adni. 

Az ¡Ily klistyéihez egy itsze vizet, ebben 
2 latbasa rózsa levelet , 2 lat salétromot kell 
felolvasztani, 's 2 kalán olajt hozzá keverni. 
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Szappan csap is elősegélli a* ganéjolást, 
hanem még is mindenkor foganatosabb és 
hasznosabb a' klistyél. 

Ezután hashajtó szert kell az állatnak 
adni: 

egy itsze savanyúkáposzta v ízbő l , 
mellybe 

1 lat csudasót felolvasztani, 's hozzá 
8 lat aloét vetni, 's úgy beadni mar-

hának. 
Ha három óra múlva nem következik has 

ny í lás , akkor ugyan azt mind addig kell be-
adni , míg hasnyilás nem következik. 

Ha az orvoság beadása közben, a' klis-
tyélezést folytatja az ember , úgy igen meg-
könnyebbitetik a' hasmenet. 

A* hashajtó után még egynehány klis-
tyélt ád az ember a* marhának, savanyúka-
poszta lével, és ltét lat salétrommal. 

50. A' megszorult szerekről. 

Ha a' marhánál megszorulnak a' szelek, 
könnyen támadhat bél g ö r c s , vagy bélkösz-
vény. 

Leghamarább lehet az állaton segíteni 
klistyélek által. Az illy lilistyélekre 2 lat do-
hányt kell venni , 's egy itsze vízben felfor-
ralni , ebben szappant vakarni, 's ha felfor-
rot átszűrni. 

Belsőképen használnak azon szerek, a' 
mellyeket mint szélhajtókat V. alatt említcN 

1 0 * 
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tünk. Legfőképen használhatók. Térjék, ba-
bér , tarnicsgyökér, fenyőmag, ü r ö m , ' s kö-
ménymag. 

De ezen kívül néhány nap múlva gyo-
morerősítő szereket is, mellyeket szinte V . 
alatt felhoztunk, használni kell, mivel a ' sze-
lek egyedül a' gyomornak rossz emésztésétől 
származnak, vagy a' gyomornak valamelly 
csípöségétöl. Ennekokáért lehet tarnicsgyöke-
ret , üröm, porrá tört tojáshéjat, mindenik-
ből két latot naponkint használni. 

51 A' tölgyeknek repedezése! ről. 
A' fejős marha gyakorta repedezéseket 

és ripacsokat kap a' tölgye bimbóin, 's mi-
vel ollyankor a' borjúk szopása ártalmas, te-
hát nem hagyják szopni, sőtt a' fejést sem 
hagyják véghez vinni. Vegyél óncczetet , és 
egy harmadrész lcnmagolajt keverd jól össze 
mind addig, még sárgás kenyőcs nem lészen 
belő le , 's a' ripacsokat kenegesd be ezen ke-
nyöcsel. De minekelőtte a' borjút szopni eresz-
ted , meg kell téjjcl mosni a' csecset , mivel 
az óneczet a' borjúnak ártalmas találna lenni. 

Jó , hogy ha a' borjút néhány napig, a' 
míg a' ripacsok meggyógyulnak tartóztathatja 
a' gazda. 

Ha azonban a' ripacsos tölgyet, mézzel 
vegyített borral mossa az ember, attól is meg-
gyógyulnak .. de nem olly hamar mint az ón-
eczet kenyőcstől. 
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52. Fej daganat ellen. 

A1 szarvas marhának fejen és egyéb tes-
tén is gyakorta mutatja magát valami kiütés, 
pattanás , persegés forma. "Ez magát igen el-
terjeszti, mind ez nem származik mástól mint 
a' férgektől , legyektől, mellyek tojásaikkal 
ott kikelnek 's mozognak, forognak. 

Az illy kipattanások gyakorta az embe-
reknél is találkoznak. 

Leghamarebb lehet ezeket az óneczet kc -
nyőcs által meggyógyítani, mellyet az 5ldik 
szám alatt adtunk elő. 

53. A' veszettségről dühödtségről. 

H^ valamelly marha dühös, az a z : ve-
szett állattól megharapatatt, 's a' veszett nya-
valya még magát ki nem ütötte, tehát a' kö-
vetkezendőre kell vigyázni. 

1 ) Mindjárt frissiben az egész harapást 
j ó melyen az eleven és ép húsig ki kell vág-
n i , 's a' vágást jó kivérzeni kell hagyni , 's 
azután a' sebet jó boreczettel mellyben só , 
és salamia olvasztatott f e l , ki kell mosni. 

2 ) Mennél hamarébb csak lehet , azon 
vágást gyűlésbe kell hozni. Ezen czélnak el-
érésére vegyél: 

1 lat körös bogarat , és 
4 lat hájat , 

keverd mind össze, 's ezzel ken j -meg tépett 
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gyolcsra liell fe lkenni , 's a' vágásra felrako-
gatni. Azután az Egyiptomi balzsamot kell 
elővenni, 's a' gyűlést egész egy álló holna-
pig feltartani, 's folyni engedni. 

3) Ha a' harapás a' testnek ollyanrészén 
történt, honnét az erek , inak , ütőér végett 
ki nem lehetne vágni, tehát pokol kővel kell 
liiedzeni, 's a' fel jebb leírt módon gyűlésben 
tartani. Jó az illyenlior a' sérelmet llényeső 
kenyőcscl békenni. 

4) Ha a* harapást minden esetre nem le-
hetne az ép és egészséges húsig kivágni, vi-
gyázni kell, mivel a 'gyógyítás az edzéssel 
bizonytalan. Mivel ha csak legkevesebb i s , 
összekeveredik a' veszettség mérgéből, az ál-
latnak vérével , úgy minden mentség nélkül 
elveszett. 

5 ) A ' legjobb szer , mellyet mind e'ko-
ráig a' veszettség ellen ismernek a' Bellado-
na , ebből egy nagy marhának így kell adni ¿ 

1 latot leveleiből, vagy 
3 kvintnyit gyökere ibő l , egyszerre, 

's erre azután mint egy nyólez óráig semmit 
Se kell ennie adni , 's ezt vagy minden másod 
vagy épen minden harmad nap kell tenni, 
mivel másként igen meggyöngíti a* marhát. 

6 ) Lehet azonkívül ásványos turpittal,Czi-
n ó b c r r e l , és édesített kényesővel is próbát 
tenni. 

7) Ha már a' veszettség kitöri , akkor a' 
marhát már semmiképen sem lehet megmen-
teni. 

8 ) A ' gyógyítás mindég veszedelmes és 
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kétséges:, ha az ember a' harapást frissiben 
egészen az egészséges húsig ki nem vagdalja, 
és így soha sem kell a' belső szerelt erejé-
be bizakodni. 

Q) Izzasztás, hashajtás, érvágás , ezen 
betegségnél inkább árt, mint használ, 

31. Mérges harapásokról, az inakmeg-
erőltetéséről. 

A' legelőre hajtott marhát gyakran meg-
marják kígyók vagy ipáslipérgles állatok , 's 
az illy mérges harapások nagy daganatokat 
és gyúladásokat szoktak.okozni., , 

1 ) ' Az illy harapásokat és .marásokat e' kö-
vetkezendő módon kell gyógyítani : n 

l ) Ha ; jól,hozzá lehet férni, legbiztosabb 
az egész barapást és marást, az egészséges 
dp húsig kivágni, 's a' metszést jó salamig 
spiritiissal kimosni. Ha nincs kéznél salanub 
spiritus , tehát boreczetbe sót, .kémény mófcs-
kot kell vetni, 's a' sebet azzal jól kimos«».? 

. 2)':Ba'a?-harapást nem lehet; kimetszeni, 
tebát ki kéli égetni. 1 'J , [•, 

3) A.'í yágáat, egy ideig Egyiptomi . bal-
zsammal gyűlésben kell tartani.-

4 ) Ha az ember a' megmarást nem akar-
ja kivágni via^y kiégetni, tehát kenegesse 
szorgalmatosan scorpio olajjal vagy faol^jjal, 
's kössön reé,,megtört ' fokhagymát vagy vö-
röshagymát, és ezt a' hagymát'minden órá-
ban frisset licll venni. • -»¡A! • 
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Belsőképen a" következendőket lehet fo-
ganattal használni. 

1 lat röpülő salamia sót, vess 
2 pohár vízben. Vagy 
1 itsze eczetben, adj 
2 lat szarvas szarv spiritust, vagy 
1 vagy 2 lat terjéket. 

5"). A' ficzamításról, az inak megeről-
tetéséről. 

Veszekedés által, vagy hegyes legelő-
kön gyakorta, megrántja inait, vagy kifícza-
mitja lábát a' marha. 

A ' kificzamodott tagot mindenekelőtt hely-
re állitani kell iparkodni, a' megrántásnál 
pedig a' daganat oszlatásán kell munkálódni. 

Mindenekelőtt a' megsértett helyet, jó 
sós vízzel és jó bor eczettel kell kimosni, 
hasonló szolgálatot tészen a' kánforspiritus , 's 
néhány napok múlva ezután a' hangya spi-
ritus. 

Vagy mosd-meg szappanspiritnssal, 's 
ebből borogatásokat csinálni, 's bizonnyára 
ennek jó befolyását fogja taipasztalni. 

Meleg borból készített borogatások is igen 
foganatosok szoktak lenni. 

Nein csekély befolyású a' helyre álllítás-
ra a' következendő lienyőcs : 

l lat porrá tört húnyorgyökeret, 
1 lat Euphorbium , 
1 lat babér olajjal összekeverve, 's 
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l lat lenmagolaj, ezen keverékkel 
szorgalmatosan meg kell kenegetni a' szen-
vedő tagot. 

Vagy vegyél fél font ürü fagyút, 
1 font babérolajt, 
2 lat terpetinolajt, 
1 lat rectificált borostyánkő ola jt , 
1 kvintnyi fodormenta o la jt , 's mind 

ezt jól összekeverve a' tűzön felolvasztani. — 
Vagy vegyél: 

fél font disznózsírt, 
4 lat zöld megtört f enyőmagot , 
4 lat rutát, 
4 lat timár cserlisztet , 
4 lat vérfü gyökeret (tormentilla). 

Ezután mind ezeket egybevegyitve gyen-
g e széntüzön mind addig kell párologtatni a' 
mig a' fenyőmag megkeményedett, a 'vagy, 
ha egy csöp a' tűzbe vetve hirtelen lángot 
vet. Ezután szűrd át , 's olvassz fel benne 1 
fél lat kánfort. Néz'd a' 44dik számot a' meg-
merevedett tagokról. 

A ' megsértett tagot, ha csak lehetséges 
mindenkor jól be kell kötözni , ne hogy a* 
marha nyalhassa, vagy a' levegő hozzá fér-
hessen. 

Ha a' sérelem a' lábon igen nagy, akkor 
igen tanácsos a' lábat a' kenyés után meleg 
ganéjjal békötni, mellyet az ember cserlisz-
ten és boron elpárologtat. Nézd a' XIV. alatt 
a' I l d i k számnál orvos szereket a' mellyek 
oszlatok. 
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56. A' meglágyult talpakról. 

Némelly marhánalt, mclly sokáig állott 
az istállóban , igen meglágyul a' talpa , úgy 
hogy semmi keményre sem hághat , a' nél-
kül } h o g y n e vonoglana, ne rángatódzna. 

Ezen a* bajon az által lehet segíteni , ha 
megmelegített hájat, vagy dió olajt öntöget 
az ember a" talpakra; mind a' két szer majd 
csak nem forró meleg lehet. Ezután jól hé 
kell a' marha lábait k ö t n i , 's az istállóban 
száraz helyre állítani. 

i >•''' •>, ' ii (>,';• ..'1 .'» r : 
' , f 

57. Vér tisztító ital.. 

Vegyél 16 lat fögyökeret , — s ' 
8 lat franczia fát, 
8 lat porrá tört édes gyökeret, 

főzd meg 12 itsze vízben , 's főzd' mind addig 
míg két itsze béfőtt. >n '.' 

Ebből az italból annyiszor kell a' mar-
hát itatni, a' mennyiszer akar inni a'- marha, 
de mást semmit sem kell inni adni. Termé-
szetes,- hogy ezt az italt többször kell egy-
másután f őzn i , mivel eltol a' tíz itszétöl még 
meg nem tisztúl a5 vér. 
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58. Minden tisztátalanságok ellen való 
szer. 

Ha a' marhát télen át tisztátalanul és 
rosszul tartják, rossz takarmányt kap, és 
nedves hideg istállóban áll, mert mind ezek , 
által a' kipárolgás a' kigőzölgés akadályozta-
t ik , és Így a' marha tavasszal felette rossz 
lábon ál l , szomorú, a* szőre felborzadozott, 
's elveszti, ingadozó 's erőtlen. 

Az illy állapotnál a' következendő szere-
ket kell használni , 

Vegyé l : Büdöskő virágot, 
Salétromot, 
Fekete húnyort , 
Tojásfejérét , 
A loé t , 

, Babért, 
Cserlisztet, 
Tarnicslisztet, 
Galgantgyökeret, mindenikből ha-

sonló mennyiséget , mint egy négy vagy pe-
dig hat , hat latot egyből . 'S ezekből fenyő-
mag liktáriummal, vagy kovásszal liktáriumát 
kell csinálni, *s reggel , délben, este egy evő 
kanálnyit kell adni. 

A ' takarmánnyal vegyest lehet a' mar-
hának adni , retket, zeller levelet és gyöke-
ret , petrezselyem levelet és szintén gyökeret 
i s , nem külömben fenyőmagot, vöröshagy-
mát. Vagy a' Codik szám alatt lévő marha 
port kell használni. 
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59. A' borsos húsos marháról, melly 
hús borsókat ^vénusi nyavalyától szár-
mazottnak tartanak, balúi némellyek. 

így szoktak nevezni a' szarvas marhánál 
azt a' jelenést, ha levágják, és a' mejj gö-
dörben nem messze az oldal borda bőrétől, 
vagy a' tüdején csomókat, vagy lefiiggö kis-
sebb és nagyobb hosszúkás, vagy szőlőfürt 
formájú hú<t darabokat találnak. 

Sok k rnyékeken az illy marhát tisztá-
talannak egészségtelennek tartottak eddig a' 
mészárosok és elvetették. 

'S mint ezt Vénusi nyavalyától szárma-
zottnak tartották. De a' legújabb tapasztalá-
sok szerint, ez a' jelenés nem egyébb mint 
olly kövérség, melly magát a' mejjgödörbe 
vette , 's következőképen nem kell tőle tar-
tani. 

Nem kell tehát ezt nyavalyának tartani , 
mivel egyedül a' kövér marhának mejj gödré-
be talál:atnak az illy csomók , 's azon marha 
a' levágás előtt ép egészséges és vidám. 

Vénusi nyavalyának nem lehet tartani, 
mivel úgy kevés marhát lehetne ezen nyava-
lya nélkül találni, mert a' nemzésbeli közö-
sülés által, a' borjú már anyától kapná ezt 
a' nyavalyát. 

Azonban ezen bajt a' hizlalás kezdetével 
el lehet fojtani. 

Mindenek előtt vegyél finomúl porrá tört 
és szőr szitán átvert egy font piskolcz. májat, 
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's ebből adj mindennap a" hizlalandó marhá-
nak 1 latot éhes gyomorra, mellyett azon-
ban liszttel és vízzel péppé kell kavarni. Har-
madnapig-megszűnni kell. Ha a" fontot laton-
ként béadogattad, tehát a' levágáskor legfel-
jebb vörös foltokat fogsz találni. 

Illy formán 's móddal két fontot is lehet 
adni, mert a' piskolez átaljában tisztítja a' 
vért, 's szaporítja az étekre való vágyakodást. 

GO. Marhapor, melly különféle nya-
valyák előfordulásainál igen hasznos, 
a' vért tisztítja 's a' hizlalást előmoz-

dítja. 

1) Adj a* marhánali néha néha porrá tört 
piskolez májat liszttel 's vízzel , vagy pedig 
fenyömag liktáriummal összekeverve. 

Ez az orvosi szer, tisztítja a' vért, na-
gyobbítja az étel vágyását, ellenáll a' gilisz-
táknak , 's minden egyéb inselitumoknak, 's 
az állat meg nem kapja, azt a' nyavalyát a' 
mellyről az 5()gik szám alatt szóllottunk, sőtt 
minden ragadós nyavalyák elhárítására jó ol-
talmazó szer. 

2) Lehet még e' következendő szert hasz-
nálni : 

Vegyél 1 font fenyömagot, 
1 font halmusz nádat, 
1 font vadgesztenyét, és 
1 font konyha sót , mind ezt törd 

's vegyítsd jól össze, 's mindennap adj a' 
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marhának etetés előtt lisztpéppel egy kalán-
nyit. Ezen szer által a' gyomor megerősíte-
tik, a' hús jobb ízü lészen , 's a' követkézén, 
dö por mindenféle ragadozó marha nyavalyák-
nál a' legjobb és biztosabb praeservativum, 
minden tisztátalanságok eltávoztattatnak a' 
testtől. 

3 ) m a r b a p o r : 
8 lat salétrom , 
12 lat piskolcz máj, 
8 lat sárga büdöskő , 
6 lat torma, 
12 lat tarnicsgyöliér, 
4 lat babér , 
4 lat örvénygyökér, 
4 lat seven 1'a , 
4 lat egér fülí'ü gyökeret , 
's egynehány maroknyi só. Ehhez 

mogyorófa virágot kell vegyíteni, 's minden 
harmadik vagy hatodik, vagy nyolezadik nap 
kell megnedvesítve a' marhának takarmány-
jára adni, vagy a' mi még jobb , fenyőmag 
bodza liktáriummal keverve beadni. 

A' borjas marhánál kihagyja az ember a 
babért és a' sevenfát. 

Ha valamelly darab marha megbetegszik, 
és a* gazda nem tudhatja hirtelenében, hogy 
mi baj érhette, adjon nekie ezen porból há-
rom vagy négy lialánnyit. 

4 ) Még más hasznos marhapor: 
Vegyél sót, tarnicsgyökeret, 's mogyo -

rófa virágot, még korpát, keverj tetszésed 
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szerint a' mennyit gondolsz ö ssze , de min-
denkor úgy , hogy a' só kitessék. 

Ezen porból is lehet a' marhának gyak-
rabban, sött még egészséges állapotjában is 
adogatni. 

61. A' nyelven való férgekről. 
A? nyelvnek némelly részei gyakorta meg-

vörösödnek 's megdagadnak, lleginhább azon. 
részecskék, mellyekbe az eledel ragadozni 
szokott , 's ezek azután meghosszabbodnak 's 
sokan balúl azt tartják, hogy férgek leptek 
el a* nyelvet. Ezen képzelt baj ellen nincs 
j obb mint: 

Ecz te t , mézet, fokhagymát, fénylökor-
mot venni , összekeverni, 's vele az állat nyel-
vét derekasan megdörgölni , 's ezt mind ad-
dig kell állandóan folytatni, még a' baj egé-
szen meg nem szűnt. 

Szokás néha téglával dörgölni a' marhá-
nak nyelvét. 

62. Szerek, ha val am el ly mar ha nya-
valyát azonnal meg nem lehetne 

ismerni. 
Vegyél 8 lat porrá tört osztriga csiga-

teknöt , 
8 lat tisztított salétromot , 
1 kvintnyi kánfort, a' kánfort egy 

pár szem mandula vagy dió béllel kell össze-
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dörzsölni, 's jól összekevervén , minden órá-
ban adj két evö kalánnal. Vagy vegyél 

4 lat büdöskovet, 
4 lat tisztítót salétromot, 
2 lat babért. 
4 lat tormát, 
2 lat terjéket, 
2 kvintnyi kánfort, 

mind ezt jól összekeverni kell , 's fenyőmag 
liktáriummal könnyebben béadhatóvá csinálni, 
's azután a' mint a' szükség fogja kívánni, 
vagy minden órában, vagy csak minden má-
sodikban egy evö kalánnyit beadni. 

V 
63. A' folyatást előmozdítani a' tehe-

neknél. 

Az öregebb teheneknél gyakorta sokáig 
tart, borjazas után, :nig az állati testi közö-
sülésre hajlandóságot mutatnak. 

Az ösztönt az által lehet gyakorta in-
gerelni , ha minden szükség nélkül gyakrab-
ban vezeti a' bikához a' gazda, ha ez nem 
használna, hát adjon egy itsze jó sört, ha 
ez nem találtatna, ugyan annyi bort. Hatha-
tósabb még a' bornak munkálódása, ha belé 
10 , vagy 12 csöp körösbogár essentiát csö-
pögtet az ember, 's azután azonnal folya-
tásra vezeti. 
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61. Szer, hogy ha valamelly tehén 
nem akar megborjasodni. 

l ) Találtatik sok olly marha, mellynek 
belső hibája van , melly miatt meg nem bor-
jasodhatik , 's ez ellen semmi segítség sincs. 

Van olly marha, melly gyöngeseg-
böl a' him magot, a' közösülés után, azon-
nal magától elereszti. 

J z illy állatnak legjobb néhány napig 
egymásután egy és fél lat vasport mézzel ve-
gyítve béadogatni. 

5 ) Ha a' tehén azonnal a' megfolyatás 
ttán magától ereszti a'magvat, 's ha ezen fel-
eresztéssel, a' szülő tagoknak némclly moz-
gósagS 's izgása vagyon egybekötve , úgy ez 
a' nagy" tüzességtől és érzékenységtől törté-
nik. Azért néhányszor salétromot kell adni, 
vagy alutttéjben, vagy savanyított üáposzta 
lévben. 

4 ) Némellyek minden vi'sgálat nélkül a' 
tehénnek ha megfolyatni nem akar, vérfuvet, 
agrimoniumot, pásztor füvet adhak bé. 

5) Ha valamelly tehén gyakorta megfo-
lyatik , tehát vérének tiizessóge okozza azt , 
's ez a' takarmány jóságától és sokaságától 
szokott származni. 

Azért kevesebb eledelt kell nekie adni, 
's néhány napig egymás után, |mtö italt, melly 
liét lat salétromból, savanyúkáposzta lévben 
vagy alutt téjben vetve áll. 

1 1 
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(55. A' borjazásról. 

Tizennégy nappal a' borjazás előtt főzzön 
a' gazda, néhány maroknyi lenmagot né-
hány itsze vízben, mind addig míg megnyál-
kásodik, 's ebből minden másod vagy min-
den harmadnap este kell adni. 

2 ) Ha mar megborjazott a' tehén, tehát 
a' kenyér fölső héjából kell levest készíteni 
vöröshagymával 's azt adni innia. 

3^ A' borjút sóval és korpával kell meg-
hinteni, hogy az anyja annál szívesebben 
nyalogassa. 

4 ) Néhány napig a* borjazás után min-
denkor a' lenmag nyálkából kell neki adni. 

5) Nehéz borjazásoknál, nem tanacsos 
a' marhának tiizesitö szereket adni, a' borja-
zás előmozdítására. 

Bár minő legyen a' borjúnak helyezése , 
ha valamelly tögja kilátszik, azonnal könnyű 
vonogatás 's húzás által a' borjazást segíteni 
kell. Egyébkent, ha a'telién a'borjazás közbe 
igen elfárad, minekelőtte a' borjú megje-
lenne, tehát nem áitnekie egy kevés borle-
vest adni, hogy új erőre kapjon, 

06. A' nádra gyümölcsről. 

Ha a' nádja tisztúlása a' borjazás után 
magától fl'dm rii'egy, tehát a' teherhordó zsacs-
lióhoz mintegy oda nőtt , a'vagy a' méh szn-

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár



— 163 — 

ja görcs által összehúzódott, úgy, hogy a' 
tisztulás magától el nem mehet. 

A' legközönségesebb szerek, a' mellye-
ke.t ¡Ilyenkor beadni, szokás ezek: 

1 maroknyi Egécfttlfü gyökeret, 
1 maroknyi csalánt magvával eggyütt, 

hét itsze vízben meg kell "főzni 's beadni-
Vagy vegyél egy almafa' közép kergé-

b ő l , törd-nieg jól , 's adj egy kaiannyit a' 
tehénnek. . ' , ] ; . . > 

Bizonyosabb és foganatosabb, mind ezek-
nél a' következendő bánás módja : 

Ha a' nádra gyümölcs vagy tisztulás ki-
menetele akadályának görcs az oka, azt kön-
nyen meg lehet próbálni egy újjal, mellyet 
az ember olajjal békén , 's ha csak ugyan a' 
görcsöt találja okának , a' következendő klis-
tyélt kell adni: 

l maroknyi fejérmályva gyökeret, 
1 maroknyi lenmagot , 

két itsze vízben kell mégfőzni,. 's minekután-
na átszüretett, egy pohár lenmag olajt kell 
belé önteni, 's befecskendezni. 

Más esetben pedig leg jobb , ha at em-
ber balkezével megfogja a' köldök zsinórt, 
a' jobb kezét megkeni friss vajjal vagy olaj-
jal, 's a' nádra gyümölcsét kihúzza. Hanem 
mindenekelőtt le kell az embernek körmét vag-
dalni , ne hogy valamit megsértsen a' mai* 
ha' belső részében. 
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'» ¡tJil •, • ,1'oí-•cuna.veáfi IbjIi; f)iQ- . 
07. A' teherhordó zsaéskó: előesésérői. 

. , » 5 3 liaaaoyóanö: od"*)! '/•„ 
i . 

Ha valamelIj' Tiehca 1 borjlizásnál gyil-
mölcshordó zsa'éskó kidülled, ' f inom gyolcsot 
kell elővenni, lágy 'meleg víz-be mártani 's 
vigyázva visszatolni.'' 1 • • 

Azután a' következendő klistyélből kell 
a ! gyjimölcstartóbi :fegy messzelyt - Ííéfecskenl. 
dezni , 's ezt többszer is t e n n i n a p j á b a n 
mint egy háromszor vagy négyszer. -

Vegyél 's törj «. meg néhány darab fok-
hagymát; azután főzd . hieg édes téjben. Az-
után keverj hozzá két ltaláft tioreézetet, hadd 
még egy keveset f ő z n i , szűrd által 's adj hoz-
zá még 1 lat tisztázott salétromot , várd meg 
még felolvadd, 's használd. 

Vagy főzz egy maroknyi kerti zsálya le-
velet , és .levét használd úgy mint az elébbi 
orvos szert, <• ,,• . i 

Hanem akár helyén maradni, tehát né-
hány napig egymás titán a' következendő sze-
rekből készített klistyélt kell próbálni: 

Vegyél 2 itsze vizet, 's fözz^benne 
8 lat tímár cserlisztet, 
2 maroknyi ürmöt, 
I kvíntnyi ópiumot, "s átszűrd. 

Jó , hogy ha vérfüvet főz meg az ember, 
's azt rakosgatja a' nemző részekre. 

A' gyümölcshordó zsacskó gyúladásról 
lásd a' 44dik számot. 
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1 6.8. A z e l v e t é s r ő l . 

" "'Ha vaNmclly' téMfr íxitjá* fcfcteá&bb akar-

vennj, ha ¡sokszor .úgy 
iffft ' m é ^ rriiritha Vii. 

z t l I í n i l á K á r h a , ' ' ^ « ! ^ "TaRSlt1 süétvitíj' far-
Jiáf felemeli',' 'á'ft'áft&H; ̂ rá 'Vötr i ja i '^ -!'»«> J™ 
" : a r mt!?r , f i r is'sfeölife'U méVini a" -'feKéntől, 
tölgj/l;1 m'églágyúl, 's az. idétlen borjú elmegy 
a* fejtSirolp . 1 * ' ' ' 

1 'Az l n y e! vetéllésnek' ' Yi titán ¡«teójefrVt' 'rf 
gyöngeség oka lenni, hanem töíjbriyiré' 
viaskodás , ugrás megmclc£edésV ;Í$kdSsés , 
az oltár 'r- ' •> Hí»! 

Valami megelőző nehéz betegség is okoz-
hatja az elvetéllést, nem kiilömben pálinka-
moslék is, hogy ha vele gyakorta taplá'íjáli 
a' marhát. 

Az illy eseteknél- áVkövctkezcndőkrc kell 
figyelmezni. 

Ha a' tehén e4v«fcélt, ygy kell vele 
bánni , mintha valami/iQhéz betegségből lá-
bolt volna ,fel. Mindenekelőtt könnyű elesé-
get és mértékletesen kell adni, 's gyakorta 
megfőzött lenmag nyálkát adogatni. 

t ) Ha még el nem vetélt a' tehén , telját 
azon kell iparkodni, hogy nyugodtan marad-
jon az istállóban, 's minden órában 

egy fél 
lat salétromot kell az italába adni, nenv kiU 
lömben árpa lisztet bele vegyíteni. Ep.t mind 
addig kell folyvást tenni, a' mig semmi eről-
kedést sem mutat a' borjazásra. 
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60. Ha a' borjúk szopni nem akarnak. 
l ) Gyakor taa ' borjú ol ly gyenge, hogy 

fel nein álhat, 's az ollyan borjúnak , az any-
ja tejét bé kell adni. 
-i !})jJ<.ehet máfi valami betegsége i s , en-
nek megismerésére liell törekedni. 

• 4 ) ' Gyakorta fehér pattanásokat kapnak a* 
borjúk $zájok környékin felvagdalhatta az 
ember , a1 kövctkezendövel kell szájokat mo-
sogatni:-olvassz fel vízben sót , 's keverj hoz-
1Á mézet és eczetet. 

Ezenkívül olvasd át , , mind azt, a* mit a' 
42dik és 43dik szám alatt mondottam. 

70. Ha valamelly tehén nem hagyja 
magát fejni, vagy a'borjút nem. hagy-

ja szopni. 

1) Ha a' tehénnek tölgyén pattanások, 
repedések , vannak , vagy ha a' tölgye meg-
dagadt , ollyankor mind a' fejés, mind a' szo-
pás fájdalmat okoz nekie. Azért azon szere-
ket kell ezen bajnak eltávoztatására használ-
n i , a' mellyeket a' 2dik és 5ldik szám alatt 
javasoltam. 

2 ) A* fiatal marha tö lgyét , első ifjúsá-
gától fogva gyakorta kell tapogatni, hogy 
lassan lassan megszokja , egyébként nem is 
hagyja magát f e j n i , ha megborjazik. 

3 ) 11a valamelly tehén a' hátúlsó lábával 
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való rugdozást már megszokta, nagy fáradt* 
ságba kerül tőle elszoktatni. 

Lehet azonban minden esetre a' követ-
kezendő próbákat tenni: 

A ' fejes közben egy első lábát felkötni 
kell. . . 

Vagy mind a' két fíilét, valami rongyai 
békötni. 

Vagy mind a' két szemét be kell kötői. 
Vagy vegyen az ember két ólom go lyó t , 

fúrjon könpeli lyukat, liúzron keresztül raj-
tok czdrnát ' - s vesse a" fülébe, á." fejé's alatt. 

Vagy ' tegyen az ember tükröt elejébe,-
Vagy csöngessen csöngétyüvel) vagy pön-

gessen kaszát közel hozzá a' fejés közben. 
Az illy készületek által figyelmesé téte-

t ik , úgy hogy a'rugdózásról megfeledkezik. 
t.htn &m ' inrrri .-..'•• -•».< fi>y) !!,! ji-jyoíim 

71. A' véghurkának kidiidoroaásarof. 

1) Hoszasan tartó hasmenésnél, nehéz 
borjazásoknál, gyakorta kidudorodik a'vég-
hurka. Sokszor a' giliszták is ingerelhetik 
annyira a' véghurkát, hogy a* marha azt ki-
tolja. 

2 ) Mindenekelőtt jól meg kell kenni ke-
zét olajjal, 's lassacskán visszatolni. Hogy 
ismét ki ne dudorodjék, 's azonnal a' követ-
kezendő klistyélt kell a' marhának adni. Yözx 
meg egy maroknyi vérfüvet egy itsze vízben, 
azután szűrd át, és fecskendezd be. 

ö ) Ha a" véghurka megdagadott volna, 
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tehát mályvát, vagy a' mint néhol hívják 
papsajtot kell téjben megfőzni, 's ezzel kell 
borongatni, ez által meglágyítani, azután 
csak úgy vissza dugni. 

5) Jó, ha ezután az állatnak eret vág-
nak , hogy így minden nemű gyuladás meg-
akadályoztassák. [ ' - ' - . : •• , ' 

5) Ha a' véghurkán már gyuladás lenne, 
azúhnal meleg borral kell borongatni. 

ö ) Ha a' véghurka ezután ismét elődu-
dorodna, akkor már ennek a' tagoknak meg-
Jankadása elgyengülése lenne az oka'. Azért 
a' következendő erősítő klistyélt-kell adni. 

Vegyél két itsze vizet, főzz meg ebben 
meg nem égetett 8 lat cserlisztet, 
2 maroknyi .ürmöt; 
i kvintnyi opiumot, r,'s add felét {ágy-

melegen klistyél gyanánt, minckutánna már 
átszűrted. . 

72. Méreg, mérges gombák és ,#ivek 
ellen: való szerek. 

Lásd 'a*2idik és 25dik szám alattvaló 
szereket. 

Mindenek előtt azon kell iparkodni, hogy 
a' méreg zsiradék vagy nyálkás szerek által 
bébonyolltassék. Ennek okáért lenmagot kell 
főzni , tejet, o lajt , mennél több, annál jobb 
és foganatosabb kell az állatnak torkába bé-
önteni, ezután lehet még klistyélezni is,ugyan 
csak lenmag nyálkával olajjal keverve. 
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Azt mondják ,• hogy a''vízben felolvasz-
tott szappan is elnyomja a* méregnek halált' 
hozó erejét. 

Azt könnyen meg lehet ismerni, mihor 
jutott a' marha méreghez , vagy mérges n ö -
vcvényckhez, füvekhez. A' marha fél , 's fáj-' 
dalmát mutatja, teste feldagad, oldala sebe-
sen jár , 's rázódások mutatják magokat. o' 

Ha a' méreg erejét az itt felül előadott 
móddal, elfojtottuk , tehát egymás után né-
hány napig nyálkas italokat, árpából, len-
magból kell adogatni, 's beléjük egy kevés 
salétromot vegyíteni. <•'» ; i.l •' • '('-"'• 

Jó egyszer'sminá$riltő hashajtó szert ad-
ni , ez |2 lat csudasóból ¿Ihat. t 

i; Jl/llftOISfll ' / ' t ó t i 

73. Az'Istállóknak ártalmas,'g'02^1^ 
sektől kitisztítására rálő szerek. 

Már a' bevezetésben eleinte mindjárt 
mondatott, hogy miként kell az istállóknak 
elrendelve lenni, hogy a' kigözölgések 's a' 
marha egészségének fölette ártalmas és vesze-
delmes kipárolgások szabadon kihúzódhassa-
nak, 's így mindég fris és jó levegő legyen 
az istállókban. 

Ha azonban valakinek vagy nem tartja 
kedve istállóját úgy alkahnaztattatni, vagy ha 
arra nincs alkalmatosága, tehát vigyázzon a' 
következendőkre: 

l ) Gyakorta kell az ajtókat, rámakat, 
ablakokat mosogatni. 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár



2.) A* ganéjt mindenkor azonnal az is-
tállóból ki kell hányni. 

3 ) Minden héten kétszer vagy háromszor 
az istállót ki kell füstölni. Ezen füstölésre bor-
eczetet, fenyőmagot, puskaport's izzó tüzes 
szenet kell venni, de ne tüzes vasat vagy kö-
vet , mivel a' vas és kő által a' levegő még 
jobban elrontatik. 

A'puskaporból csak. mindég annyit kell 
vetni,, a' mennyit két újja közt felcsiphet az 
ember» hógy szerencsétlenség ne történhessen, 

4) A' tapasztalás.' bizonyítja már azt, 
hogy a' fokhagyma 's .vöröshagyma, mér-
get és a' tisztátalanságokat magokba szívják. 
Jól tehát ha mind az egyből mind a' más-
ból egy maroknyit felfüggeszt a' gazda az 
istállóban , 's időről időre lel fel cseréli. Alól-
ról'- a* gyökereknél néhány vágásoknak kell 
lenni. 
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A' Juhoknak és sertéseknek 
nyavalyaikról. 

I. A' Juhok nyavalyaíról. 

B É V E Z E T É S . 

A ' '• ' 
Juh nincs annyi nyavalyáknak kitétetve 

mint egyéb állat. ; 
2) A' természet a' juhnak meleg öltöze-

tet adott, a* melly őtet a' télnek keménysé-
ge ellen oltalmazza. Nem szükséges tehát' né-
kie emberi szorgalmatoság által a'melegséget 
megszerezni, ha csak szánt szándékkal nem 
akarunk ártani. 

3) Természeti alkotásánál a' juh a' sza-
bad levegőre teremtetett. 

Minden juhos gazdának tehát mindenek-
előtt arra kell vigyázni, hogy aklai tiszták, 
a' szellőnek könnyen megjárhatok legyenek, 
hogy minden rekedt levegő, kipárolgás ha-
mar elhúzodjon. 
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Azakolnakegy szóval a'szabad levegő által 
olly igen megjárhatónak kell lenni, hogy mi-
kor az ember felnyitja, szagáról 6e érezhes-
se , hogy benne juhok vannak. Azért több 
nyílásokat kell hagyni , több gőzkéményeket, 
mellyel; rézsontosan álljanak kell az akol 
fedelén , csináltatni, 

A' legjobb juh aklok azok , a' hol az 
akolnak oldalai dészkákbol úgy vannak csi-
nálva, hogy az oldalak és fedél között, felülről 
nyílások vannak, 's ezeken táb}ák úgy alkal-
maztatva, hogy fcivátarös, essőshavés időben le-
ereszthesse az ember, Vagy úgy is lehet elő-
re venni a* fedelet, hogy az essö , zivatar, 's 
hó semmiképpen se férhessen a* juhokhoz. 

4) A* hideget minden ártalmas követke-
zések nélkül eltűrheti a' juh, hanem a' ned-
vesé;» veszedelmes. Iszapos, mocsáros, nod-
ves »legelők dőglélelcsok. Az illy Legelőkön 
találtatnak azon meztelen csigdk j'' rnellytíket 
az-;«ledellel elnyelvén a' mételyesib'ortegségbe-
esmc'ky'V ez által sok cser darab jukéit meg-
döglöttek. ; .. m .. !.;'!«•• . > ••.•• 
-••>;:' 5) A ' juhnak csak kevés vízre van szük-
sége, hanem ez mindenkor tiszta-legyen. Ál-
ló tócska igen dögleletes. Az- álló vizekben 
mindenféle apró bogarak férgek vannak , 's 
ezeket a' juh lenyel i , 's betegséget, hosszas 
nyavalyáííat sokszor a' halált jssza. 

' 6 ) Száraz, szellős, sovány vidékek leg-
kedvezőbbek a' juhtartásra, 's legelőre. Ha 
szabad akaratjokra bízza az ember önnön ma-
goktól szabadon választják ki az ollyan kör-
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nyékekbt, ha mindjárt a' legkövérebb és íeg-
bújább mezők cs rétek feküdnének is szom-
szédságokban , sőtt a' kövér mezőkön is csak 
a' sovány füveket keresik, 's jobban szeretik 
az ugarokat. 

l") .Nyárban leginkább szereti a' hanga-
füvet. Télen íegalkalmatosabb clcdelök , szá-
raz levél, borsó szár, komló , lóhere, 's 
megszárított pafrán, vagy paprágy (gaircilí 
fraut) ez tőlevelü erdőkben szokott nőn i , 
fiatal korában lcvagdaltatik s nicgszáríttatik. 
, . 8 ) Hogy a* só a' juhoknak felette kel-
lemetes, egészséges és hasznos, azt minden 
ember tudja, néinellyek ugyanazt vitatják és 
erősítik; hogy a" juhnak, nem szükséges a' 
só , 's hogy csak akkor kívánja meg ha hozzá 
szoktatják. De ellenben bajos , és az egész-
ségnek ártalmával történne, olly juhokat, mel-
lyek már megszokták, ciszoktatni akarni. 

9) . Arra vigyázzon leginkább a' juhos 
gazda, hogy juhait mind addig mig a' napa ' 
harmatot fel nem szárította, ne eressze lege-
lőre. "S azonnal a' mint már dér esik éjsza-
k a , nem kell a' juhot éhes gyomorral a' lege-
lőre bocsátani, hanem mindenkor elébb egy 
egy kis szénát adogatni. Szinte arra kellene 
tavaszkor is vigyázni, ha még nem teljes a' 
legelő.. 
• : 10) Tanácsosabb mindenkor kevesebb 
juhot, és azt télen nyáron egyformán j ó l , 
mint sokat 's rossz.úl tartani. 

A' gyapjú is jobb az ollyan juhoknálmcl-
lyek mindég egyforma takarmánnyal jól és 
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czélerányosan tartatnak, mind azoknál a' mel-
lyek lassan kövérednek meg. 

11 ) Mennél jobban lenyirják a* gyapjút 
annál sűrűbb és f inomabb lészen. A ' juh fe-
jét soha se jó megnyírni. A' szövő légy igen 
szereti tojásait a' juh fejére rakni, 's ha ezt 
kopasznak találja, azonnal oda tojja, 's ez 
nagy szédüléseket szokott okozni , ellenben 
ha a' fején a' gyapjú rajta van, azt nem te-
heti. 

12) Mennél tovább hagyja a' gazda a' 
bárányokat szopni, annál j obb lessz a' fajta, 
's annál nagyobbak, annál állandóbbak lesz-
nek a' juhok. 

Annakokáért a' bárányokat mind addig 
kell szopni hagyni , míg magok az annyok 
ellökdösik, eltaszítják magoktól, 's ez az idő-
pont a' mikor az anya ismét érzi a' pároso-
dási vagy nemzési ösztönt. 

13) Ha a' juh szempilláji szép eleven 
vörösök, az mindenkor az épségnek és egész-
ségnek a ' j e l e . De ha halaványak, sötétesek, 
feketék, tehát a' juhnak beteges állapotját 
mutatják. 

14) A' juhok korát fogaikon lehet meg-
ismerni. Első esztendejekben 8 hegyes elö-
fogaik vannak. Első és második esztendejük 
között elvesztik két középső fogaikat, 's he-
lyettök két szélesebb és tompább fogakat kap-
nak. Egész ötödik esztendejükig így váltogat-
ják kettönkint a' fogaikat , az új fogak min-
denkor szélesebbek és egyszer'smind tompáb-
bak is. 
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Fogaik nyolcz esztendős korokig szok-
tak megmaradni, most már ismét elvesztik 
két első fogaikat, de már helyettök nem nő-
nek mások, 's esztendőről esztendőre, mind 
addig, míg mind ki ncmhúlnak, kettőt ket-
tőt vesztenek, úgy hogy tizenegy esztendős 
korokban már egyetlen egy előfogok sincs. 

15.) Azt tart|ák sok birkssok, a' juh nyá-
ját vagy aklot soha sem támadjak meg a' far-
kasok és rókák, ha a'juhok nyakába kispusr 
kaporos zsacskókat függeszt az ember. 

i 6) Mind azon nyavalyákat, mellyeknek 
a' juhok alávetve vannak, a' szerekkel cgy-
gyütt, mellyekkel kigyógyítani lehet, idfetesz-
szük, 

' Nro. 1. A' mételyről. 

Nedves esztendőkben, 's nedves , posvá-
nyos , iszapos, mocsáros legelőkön temérdek 
mesztelen métply csigák találtatnak, a' mel-
lyeket a' juhok az eledellel eggyütt lenyelde-
kelnek. 

Ezek a' csigák a' keserűt szeretik, 's azért 
az epe edények útján mennek , 's a1 

májba gyakorta döglesztő nyavalyákat okoz-
nak. 

Ezen betegséget a' következendő jelek-
ről lehet megismerni. 

Ha az ember a' gyapjút itt ott széjjel 
hajtja, tehát a* bőr, melly az ép és egészsé-
ges juhoknál pirosos szokott lenni, itt hala-
vány, színetlen, mint egy holt, elállott, azon-
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kivül lágy, 's a' tapintása pulia , porhányos, 
úgy szólva, úgyhogy ha az illy betegségbe sín-
lödö juhoknak borét megnyomogatja az em-
ber, többnyire gödröcskék maradnak,mellyck 
csak lassacskán töltődnek be. 

2 ) Szintén ollyan a' szemeknek bőre , 
a' száj, az íny , 's a' toroknak belsője^ a' fog-
hű? 's a' nyelv is halavány, 's mint egy lii-
holt. A' szemek homályosok, zavartak, *s bé-
apadtak. 

5 ) A'sinlődő juh fáradt, kedyctlen, rest* 
fejét leereszti, 's megfogy húsában. 

4 ) Többnyire nem szokták étel vágyo-
hat elveszteni, hanem folyvást esznek. 

5 ) A' fejők felszokott dagadni, 's a' gyap-
jokat könnyen eresztik. 

fi) Végtére feldagadt a'hasok , 's ha kéz-
zel ütögeti az ember, tehát érzeni a' hasban 
a' víznek ingadozását. 

7 ) A' lélekzés mind addig könnyű , a* 
mig a* guga mutogatni kezdi magát, ezen gu-
gába többnyire vizenyős nedveség szokott len-
ni , 's ekkor már a' juh nehezen 's fájdalom-
mal vesz lélckzetct. 

0) Végtére igen büdös 's nagy hasme-
nés következik , mellyet csuk hamar a' hálát 
vált fel. 

9) Ez a' nyavalya nem ragadós. 
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Oltalmazó 's gyógyító szerek. 
i öil .¿O i • '• <í" ' • ' «ÍBVb! 

1 ) A' sót mint oltalmazó'szert mindenek 
felett különösen lehet ajánlani. Hanem an-
nyiszor a' mennyiszer akar, kell a' juhnak, 
's annyit a' mennyit akar -nyalni adni. Igen 
tanácsos az illy só közzié porrá tört fényes 
kormot adogatni, mivel ez férgek és gilisz-
ták ellen felete foganatos orvoság. 

Jó a' cserfa hamut is vegyíteni a* só kö-
zé , vagy jé cserfa «hamuból'lúgot csinálni, 's 
ebből mindennap lehet egy-páf-"messzelyt a' 
juhnak adogatni. 

2) Ha a'nyavalya nem igen hatalmadzott 
el egészen , tehát mindenek előtt a' métely-
nek a' májban való megölésére kell munká-
lódni f a' víznek a' vizellet edényeken való 
kihajtását, a'dugulások megnyitását 's a 'meg-
betegedet állat megerősödését kell előmoz-
dítani. •>•: • • - ' ' 

Három napig egymás után a' követ-
-fTezendö szert keíl- hasfenáloi: ' r 

A' juhnak annyi vizet kell ittni adni ; tf 
mennyit csak kiván, de ebbö árpa lisztet 
kell vegyíteni, lá minden két'itáze vízbe egy 
livintnyi tisztított salétromot lítell vetni. 

Továbbad vegyél tisdta még soha ki nem 
főzött kényesőt, ' f ő z d - m e g vízben, 's ezen 
vízből adj minden nap reggel és este egy egy 
jó, messzelnyit ÍBni. Délben pedig adj a' bir-
kának egy fél lat fényes kemény kormot méz-
zel keverve, <-• - i>< 1 C 

12 
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Vagy vegyél 1 lat porrá tört osztriga 
csigat.eknőt, 20 grán lianfort, dörzsöld le 
egy mandulával, vegyítsd össze az osztriga 
csiga porral, 's adj belőle minden második 
órában egy fél kvintnyit a' juhnak. 

Kzt az orvoslást , az, első. .hnrorti napban 
lehet alkalmaztatni. , .. 

b ) Ezután á' .következendő szert kell 
három vagy hqt napig egymás után használni! 

Vegyél 1 lat ,bürök, fü extractumát, i 
-.;.! í l^1; V ^ i i ç z e i , szappant, 

..,¡2, kvînîmyi mpgpzárított, 's porrá 
t,vríytcngcri.csíÍljit. 

"Mind ebböí egy mozsárban tésztát kel^ 
csinálni, 's napjában háromszori kell belőle 
çdni., mindenkof, JQ, .egész 12; g^ánumnyitj 
I^gy szer'qm ind mindennap 2 kvintrtyi májaion 
çtj l fhçt adni , ,de éhes gyomorra,. 'S hçtmatf 
nap múl,varugyaa ,'s a* mint, a' körtiyíl-i 
¿flvjspji ,kíj.jínj^.jí»inden banoadik pap: lehel 
belőle adni , mind addig a' mig az állat.Ui 

c ) Ezen szerek után a' követliezendöket 
l^ell basznólpi; .4 .¡. . „ „ , 

Ycgyç l 4íat ürmöt, 
,4 lat , cajpzfarl>kórót , 

• 4 lat.perdus füvet, 1 
,4 lat fenyőmagot, ,, 
4, lat tárnics gyökeret, • x«.'t 

„. ,, 4. lat babért , 
4 lat vasport, liçvejrd mind ezt jól 

össze , 's adj belőle a' juhnak reggel és este 
5 Italánnyit, ehhez adj két kalánpoyi konyha 
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sót , 's egy maroknyi jó zabot. Ezt minden-
kor az étetés előtt egy órával. 

Ezt a' port vagy mézzel liktáriumá kell 
csinálni, vagy vízbe vetni. 

Ha ezt a' szert egymás után néhány na-
pig használtad, akkor innét a' b ) alatt lévő 
szereket lehet elővenni, ha a'környülállások 
úgy kívánják, ha tudniillik, ha az ember 
észreveszi , hogy a* testben még van víz. És 
igy kell ezeket az orvos szeréket, mind ad-
dig mig a' juh egésszen ki nem gyógyul fel-
eserélgefní; • 1 1 , 

A' gyógyítás ideje alatt italul a' követ-
kezendöket kell adni: 

• l maroknyi pitypangot B&njfhja&tt. 
1 maroknyi fecskefark fítoet, 
1 maroknyi fügyökeret , 12 itsze 

vízben kell thegfőzni néhány minutumig, 's 
azután adj hozzá annyi s ő t , á' meddig a* juh 
szívessen :issza. 

A ' takarmány közzé lehet cicorlát, . car-
dust, és fügyökcreket keverni. 

Ha juhnak a'mételynyavalyánál egy-
szersmind gugája is van, akkor azt varga ár-
ral meg kell nyitni, hogy a' víz kifusson. 
•'iO(iHíí )• ;j,s: y • iii 

Nro. 2. A'-máj gyútadásáiól, dügulá-
. sárpl 's a' víz betegségről. 

Mind ezek aVnyavalyák, ha jó felveszi: 
az ember,.nem más egyéb mint a' métely nya-
valya* következésképen, ugyan úgy kell bán-

12 * 

r 
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ni , a' belé esett juhokkal mint a' métely nya-
valyánál. 

Nro. 3. A' sárgaságról. 
A' sárgaság a' tüdőnek meglieményedc-

sétől származik. Ezen megkeményedés által 
az epe hólyag megnyomódik, 's a' helyett, 
hogy az epét a' belekbe kiontaná, a'vérbe 
önti ki. 

A' sárgaságot arról lehet észre venni, 
hogy ha a' juhnál a'szemfehére egészen meg-
sárgult. 

De mivel átaljában és bizonyosan nem 
lehet tudni, vallyon a' máj megkeményedé-
sét nem okozták é a' métely csigák, tehát leg-
bizonyosabban cselekszik az ember, ha a' 
sárgaság nyavalyájánál ugyan azon szereket, 
használja, a* mellyeket az ísö szám alatt a*, 
métely nyavalya ellen mondottunk. 

.ii«!>. J:5 í •.•.. . . ' ki- e • .•'•.> 
Nro. 4. A' gilisztákról, és a' bélkösz-

vényről. 

Ha valamelly juhot a* giliszták hábor-
gatnak, azról lehet megismerni, hogy: éh-
sége többnyire igen nagy, 's még is mind e* 
mellett • sovány marad; reggel mindenkor 
szomjas; hasa gyakorta igen felpuffadt; 's 
sokszor ganéjába giliszták is találtatnak. 

Ha mindjárt a1 giliszták a' juhnak semmi 
egyéb alkalmatlanságot p. o. bélköszvcny t nem 
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okoznak is , még is minden módon azon ipar-
kodjon a' gazda, hogy emez hívatlan és min-
den esetre alkalmatlan vendégeket mennél 
elébb eltávoztassa , mivel másként a' juh hús-
ra nem kaphat. Ezen nyavalya ellen leghasz-
nosabbak azok a' szerek, a' mellyeket a' bél-
liöszvénynél felhoztam, 

A ' bélkösívényt a' juhohnál, ugyan azon 
mqzételen csigák, mellyek a' mételyt okoz-
zák, ezek a' csigák vagya' belekben, vagy a' 
gyomorban fészkelték magokat. Kern külöm-
ben a' giliszták is szerezhetik ezt a' nyava-
lyát. 

Mind a' csigák mind a* giliszták, harap-
dosásaik által a' juhoknak nagy fájdalmakat 
szoktak okozni. 

A ' juh lábaival kapállodzik, fülei hide-
gek , felette nyughatatlan • összehúzódva áll, 
izzad gyakorta az egész testén; leveti magát, 
hányja 's veti ide 's tova magát, azután fel 
fel ugrik. 

Mivel pedig azt meg nem lehet tudni 
mi okozza ezt a* bélköszvényt , a' mesztelen 
csigák é , vagy a' giliszták, tehát egyszerre 
mind a' kettőt űzőbe kell venni. 

'S ha a' bélköszvénynck 'áz oka a' vérnek 
szerfelett! csípösége lenne tehát még a 
csigák és a' giliszták ellen való szerekhez., 
még a' vérnek csípösége ellen való szert is 
lehet beadni, vagy vele vegyíteni, 

Ennekokáért vegyél: 
"4-lat porra tört tojáshéjat, 

1 font konyhasót, 
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8 lat fénylő kémény kormot , 
3 lat ürmöt , 
2 lat zöld dió héját, 

mind ezt jól összekevervén, együtt jól ösz-
szetörni ke l l , 's a' juhnak ezt adogatni nya-
logatásra. 

Ila a' juh nagy fájdalmában nem akarná 
nyalni, tehát minden fél ó rába , vízzel ve-
gyítve egy evő halánnyit kellene neki be-
adni. 

J ó , hogy ha kényesőt vesz ember 's azt 
vízbe vetvén, a' vizet felforralja, 's ezen víz-
bő l mindennap egy messzelyt ád inni a* juh-
nak. 

Egyszcr'smind azon kell iparkodni, hogy 
összevagdalt fokhagymát adhasson bé a'gazda. 

"Vagy vegyé l , *s adj nyalni, 
2 font konyhasót, 
8 lat fénylő kémény kormot , 
4 lat ürmöt , 
4 lat tárnics gyökeret , 
2 lat zöld dió hajat , 
4 lat tojás héját, 
4 lat fokhagymát , 
8 lat csudasót. 

Ezen orvos szerek használása mellett min-
den másod nap lehot 1 lat áloe májat adni 
a' juhnak. De mind e' mellett mind ezen or-
vos szerek a' bélköszvényncl , hol hirtelen 
enyhülést kell szerezni, inind hosszasak. 

'3 így hirtelenében a' következendő sze» 
reket kell a' juhnak adogatni : 
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l maroknyi sót , 
1 lat fénylő kémény kormot, 
1 lat ürmöt, 
1 lat tojás héjat , r 

Igen H a s z n o s h a az ember a' bélkösz-
vénynek elnyomására fa vagy káposzta levél-
be egy-fél lat terjéket nyomhat az állatnak 
torkába bé. • / ; 

Egyszer'smind éifés té j je l , mellybc ezit-
vor vagy is giliszta port vegyített az ember, 
hlisty élezni kell. 

Ha van az embernek annyi ideje , hogy 
kényesővel vizet'forralhasson fel , tehát czit-
vor mag helyett keverjen illyen kényes^s vi-
zet a' téjhez. 

Hasznos a' juhnak az illyen vizböl ital 
gyanánt is adni. 

Ha a' juh enyhülést és könnyebbséget 
riyer ezen orvos szerek áftal, tehát csak foly-
tatni kell a' béadást, cs azután 1 lat aloo 
májjal és 4 lat csudasóval hasnyílást szerezni. 

A' cserfa hamuból, vagy ennek szűké-
ben akár micsoda fa hamuból készített lúg is 
igen hasznosa' giliszták ellen. 

Igen sok orvos szereket a' giliszták ellen 
találhatni még a' 2.4 szám alatt a' szarvas mar-
hának hasonló betegsége leirásánál. 

•j oi. 
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Nro 5. A' gugáról. 

Nedves esztendőkben gyakorta meggugá-
sodnak a' juhok, 's ezek a1 gugák meg van-
nak vízzel telve. A' métely nyavalyában és a' 
vízi kórságban is gyakorta gugát kapnak , 's 
ha valaki juhon gugát lát bizonyos lehet 
hogy a' juh vagy mételyes nyavalyában 
vagy vízi korságban sinlödik. Követke-
zendőképen ugyan azon szereket kell a' gu-
gánál használni, mellyeket az említett nya-
valyáknál szoktunk elővenni, sőtt még szük-
séges a' gugát, hogy a' víz kifolyjon varga 
árral átszúrni. 

Nro 6. A' Juhriihről. 

A' rüh mindenkor legelősször ott mutat-
ja magát, a' hol nem nő gyapjú, p. o, a'nem-
ző részeken, az elő lábakon 's más olly he-
lyeken. A' rühös juhok a' hátulsó lábaikon 
kezdenek sántítani. 

A* rüh ragadós, 's a' rülies juhot azon-
nal el kell a' többi egészséges juhoktól vá-
lasztani. 

A ' juhrüh ellen következő szereket lehet 
ajánlani: 

1) Két napig egymás után 6 granum ke-
leti Moschust kell adni, 's ettől meggyógyúl. 
De ez a' szer felette drága. 

2 ) E' helyett lehet ezt is adni: 
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fél font tárnics gyökeret , 
fél font kardus füvet, 
fél font ürmöt, és 
0 lat büdös követ, mind ezt porrá 

kell csinálni, 's hozzá egy font sót keverni, 
's a' rühös juhnak belőle mindennap kétszer 
adogatni mint egy két , vagy három latot, 
mind addig a' míg meggyógyul. 

3) Vegyél büdöskő májat, annyit a'men-
nyit gondolsz szükségesnek. 's keverj hozzá 
annyi mézet, a''mennyi szükséges, 's csinálj 
belőle kenőcsöt. 

Ezen kenyőcsel kend meg a' rühös he -
lyeket, 's beláŐképen használd azon porokat 
a' mellyeket a' 2-dik szám alatt előadtam. 

4) Kapadohányt leforrózni,'s ezen levéllel 
kell a' juhokat mosogatni. 

5) A* rühös szempillákat és állakat min-
dennap tejföllel kell békenegetni, mivel más-
ként könnyen összenyőhetnek az orrlyukak, 
vagy a' juh is könnyen megvakulhat. 

6 ) Az anyajuhoknak a' meghágatás után 
egyedül csak sót és büdöskövet kell adogat-
n i , egyébként könnyen elvetélhetnek. 

7) Ha a'nyavalya makacs 's a'könnyübb 
szereknek nem akar engedni, tehát azon sze-
reket kell használni, mellyek a'szarvas mar-
ha rühéről a' 17-dik szám alatt előadattak, 
de természet szerint azon orvos szernek, mel-
lyct az ember szarvas marhának adogat,csak 
egy harmad részét kell beadni. 

Különösen tanácsolnám, hogy a' juhnak 
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mindenekelőtt egy messzely kenycső víz ada-
tassék bé. 

8) Némellyek téli zöldet, fejérmályvát 
és őrvénygyökeret szoktak vizben főzni, min-
denikből egyformán véve, 's azután a'röhös 
helyeket ezzel szokták kenegetni, 's azt állít-
ják hogy használt, 

()) A" következendő szert mind a' rüh, 
mind a' juhtetü ellen lehet használni, vegyél: 

1 font kényesöt, v • , 
fél font Velenczei terpptínt, 
1 fél messzely terpptin olajt', és 
2 font disznózsírt. Ezt egy rpozsár-

ban mind addig kell dörgölni, mig a* kénye-
ső elannyira egyesyl a' többi szerekkel, hogy 
semmi golyócskák sem maradnak. 

Ezután a* fejétől kezdve a'hát gerinczén 
farkig ketté választani keli a' gyapjút, úgy 
hogy a' bőrhöz nyúlhasson az ember , 's ezt 
a' nyitást végig keni azzal a' kenyőcsel. 

Hasonlóképen el kell választani a' lapocz-
kákon 's a' hason. 

Illyenkor nem kell félni a' ragadóságtól, 
hanem azonnal a' nyájhoz lehet bocsátani a' 
bekent juhot, mivel kevés napok múlva kiszá-
rad a1 rüh. 

Az illy kenyőcs által sem a' juh sem a' 
gyapjú nem szenved. 

Sött ezen kenyőcsel a" juhfetűk, mellyek 
állandó csípéseik által nyughatatlanitják az ál-
latot és alkalmatlankodnak neki . sött még ép 
és egészséges vérét is kiszívják, azonnal ki-
űzetnek 's megölettetnek. 
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10) Ar Levetkezendő gyógyító szerről 
azt mondják, hogy minden kenegetés nélkül 
iélüzi a' juhrühőt. 

Tudniillik : mindennap reggel piskolcz 
májat kell kenyérben a' juhnak béadni, 's ez-
»Uán mind reggel mind este egy maroknyi 
összetört fenyőmagot, sót és zabot kell a' ta-
karmány közé vetni. 

Tizennégy nap múlva elpusztúl a' rüh, 
ha a* rüh hártya a* bőrtől elvált akkor a' ju-
hokat meg kell íoröszteni. 

11) A' következendő szert is jónak ál-
lítják : ha az ember mosó víz gyanánt hasz-
nálja , 

másfél lat ltrispány, 
6 lat kapadohány, és 
24 rcsz simri vagy sesti kémény ko-

rom, 
A ' kémény kormot mindenek előtt le kell 

forrózni, 's 12 óráig bétakarva a' nélkül, 
hogy hozzá nyúlna az ember edényben tar-
tani. 

Ezután ezt a' lúgot úgy mint a' mosó lú-
got szalman le kell szűrni. Ezután a'dohányt 
néhány óráig ezen lúggal kell főzni, 's azután 
kifacsarni. Ezután a' porrá tört krispányt kell 
bevetni, meg ismét lasacskán mind addig 
főzni , a' míg elég erős, ezt pedig így lehet 
megpróbálni : egy csöppet juhtetüre kell csö-
pögtetni, ha a' tetű abban a' pillantásban 
megdöglik tehát a' víz j ó , ha nem, még to-
vább kell főzni. 
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Ezen mosdó vízzel tehát mindenütt jól 
meg kell a* juhokat mosni, 's a' mosás után 
legalább hat napig egymás után ki nem kell 
a' juhot essőre ereszteni, de az sem jó , ha 
a' szabad ég alatt hál. 

11a a' rüh az első mosásra el nem múlik, 
tehát ismételni kell azt, 

Nro 7. A' juhtetűk ellen való szer. 

1 ) Főzz kapadohányt vízben 's mosd ve-
le a' birkát. Ennél jobban szokott használni 
a' portobák. 

2) Vagy vegyél erős eczetet és olvassz 
fel benne s ó t , 's mosd meg vele a' juhot. 

3) Jónak mondják azt i s , ha petrezse-
lyem magot hinteget az ember a' gyapjúba. 

4) Erős ganéj lév a' ló 's szarvas marha 
istállóból szinte jó a' tetük ellen. 

5 ) De mivel a' mosás sokáig tart, és sok 
alkalmatlanságokkal jár , 's nem is lehet a' 
gyapjú miatt hozzá férni j ó , tehát vegyél 
hénycsöt 's dörzsöld disznózsírral mind ad-
d i g , a' mig semmi kény eső golyóbisocskák 
sem maradnak. 

Ebbő l a* kenyőcsböl vagy bőrre , vagy 
posztóra kell kenni, 's a' juhnak a' nyakára 
kö tő i , 's a' tetük azonnal elvesznek. 
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Nro S, A' kerengősről. 

Gyakorta olly állapotban látjuk a' juhot, 
hogy egy circulusban el kezd forogni hor-
nyos körül oldalvást tartván testet, azután 
cl elesik, de mindjárt fel kél. 

Ide ' 's tova tántorog, fejével mindennek 
neki szalad , minden vidámságát elveszti, a' 
takarmány nem esik neki olly jó izün mint 
másszor, gyakorta az orrából vér folyik, 's 
á' juhnak ezen nyavalyás állapotját licren-
gésnek nevezik. 

Ez a' nyavalya a' juhoknál többnyire 
nyárban törik ki. Az ifjú juhoknál gyakrab-
ban szokott előfordulni mint a' véneknél. 

Ila ez a' betegség a' főben lévő víztől 
szármozna, tehát izzasztó 's vizellet hajtó 
szerek által kellene iparkodni eltávoztatni. ' 

Ennek eszközlésere legjobb a' követkei 
zendő szereket venni: 

1 latVelenczei szappant, 
8 lat törött fenyömagot, • 
I kvintnyi tengeri csillát, jól össze 

kell vegyíteni, 's a' beteg juhnak mindennap 
belőle egy kvintnyit adogatni. 

Azonban ma már tudjuk , hogy ezen be-
tegségnek többnyire más okai vannak. 

Tudjuk azt mint üldözi a' szövő légy a' 
juhokat, 's tojásait is a' velő fedőbe, borí-
tékjába rakja, itt azután a' férgek kifejtöd-
nek 's a' juhnak ezt a' betegséget okozzák. 
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Ezen betegség ellen legjobbb a' követ-
kezendő szereket elővenni. 

1) Törj kapa dohány levelet 'finom por-
rá , 's egy cső által fújj az orralyukába , "s 
ez által a' férgek megöletnek. — 

2) Felnőtt juhoknak reggel és este egy 
borsonyi nagysagú ördögszart kell adni, 's 
legfeljebb 12 nap múlva meggyógyúlnak.. 

3 ) El mellőzni lehet ezt a' betegséget, 
ha a' halántékra vagy agyára szurok flastro-
mot rak az ember, a' vagy ha a' bárány fe-
jét soha sem nyírják meg , mivel akkor a' ve-
szedelmes insectum szúrását nem alkalmaz-
tathatja. ' 
n-il •!!•• :,•[ I.'i.!off»i{ v. c-la-rrra 'c 

Nro 9. A'Jiilihimloről. 

u' Ha valamelly juh himlőbe esik, tehát szo-
m.órú, a' takarmány nem igen kell .neki, a' 
mint a'nyavalya erősebb vagy gyengébb, nem 
kérődzik, szemei elhomályosodnál^ 'a feldar 
gadnak ,"'s( folyvást könnyeznek , ¡folynak. 

Fején, basán, hátulján, lábainak belső 
részein, .legélőssizör mutatják magokat a* 
himlők. . I " ' 

Ez a'nyavalya ragadozó, 'úgy valamint 
a'gyermek himlő, 's szinte igen veszedelmes. 

A?on himlők, mellyek jó megtelnek, 
Űomborúk 's magasak, fehér, sárgások, 's 
vörös karimával vannak körülvéve , a^ok nem 
veszedelmesek, 's ezek ellen semmi orvoság 
sem szükséges. j:t 

t 
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Dc ha nem telnek meg, egymásba foly-

ríak, halványak .maradnak, vagy épen kék 
feketék lesznek, akkor rosz természetűek, mi-
vel d himlőméreg a' testben megmarad, 's 
av belső' nemesebb részekre száll. 

Gyakorta a' természet gyenge a' méreg-
nek kthajtáeára; 's gyakorta megmenekedett 
már az által egy ollyan elgyöngült gyermek 
az által, hogy vörös bort adtak neki inni. 

Én tehát azt tanácsolnám, hogy ezt a' 
juhokijál mpg kellene'próbálni., c.-. 

A'betegség eleje épen ollyan mint a' gyér-
•JtheTtnréiji.azért ,a' juhokkal épen úgy kell 
bánni mint a* gyermekekkel, kik himlöznck.-

Avszemeket- gyakorta meg kell nedvesí-
tem' édes téjjel, Hogy nyitva maradjanak. 

A' nyavalya clragadását leghatalmasab-
ban lehet megakadályoztatni, hogyha azbn 
juhokat, mellyek Jégelpsször elkapják ezt a" 
hyávalyáí'elkOlöriözi, áz' az: elválasztja az 
ép és egészséges .juhoktpl, vagy a^onii^l le-
vágja, 's szőröstől, bőröstől, hyspstir, va-
lami távolydad helyre av hová á̂' juhok nem 
járnák, V czt.a' báná's módját, még az oltás-
nak is'étébe teszem.' • 
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Nro 10. A' rózsáról, vagy a' mint né-
hol nevezik, Szent Antal tüzéről, vagy 
még máshol folyosórój (9íöt()lauf) a' 

juhoknál. 

Az ezen nyavalyában sinlődő juhnak nagy 
a' forrósága, 's a' fene közönségesen a' fején 
kezdődik , s itt mind a' húsát, mind a'bőrét 
elemészti. 

A ' kina kéregnek belsőképen való hasz-
nálása sokaknál ajánltatik. .'. 

Főzz tehát kínakérget, 's borogasd .vele 
a' fo lyosós helyet. ... : . 

Nem árt, h o g y ha a' sérelmet só spiri-
tussal, és Salamiak spiritust mésszel, vagy 
óneczette l , vagy épen meszes vízzel kimos-
sa, és belőle borogatásokat csinál az ember. 

Ezen felül j ó , h o g y h a a ' juhot egy mcsz-
szely lágy meleg- vízbe i lat salétromot vet-
vén , lilistyélezik. , ' 

Lehet 'még összekeverni: 
8 lat salétromot', 
4 lat Salamíat , és ebből mindennap 

háromszor egy kviritiiyit adni a' juhnak, 

Nro 11. A' juhok náthájáról vagy a' 
juhtakonyról. 

Ezt a' betegséget arról lehet megismerni, 
ha a' juhnak taknya 's nyalkája az orrából 
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folyik, a' minél közönségesen aa orrlyukak 
és a' fő megdagadni szokott. 

A' takony kifolyását minden módon elő-
mozdítani kell iparkodui, mivel hogy ha ki 
nem megy a* testből könnyen okozhat tüdő 
rothadást. 

Azért vegyél egy vesszőcskét, kösd kö-
rűi gyapjúval, 's csiklándozd gyengécskén a' 
juh orrát addig, a' míg el kezd tüsszenteni. 

Vagy j o b b , még vegyél: 
2 lat Spanyol kaprot, 
1 kvintnyi kánfort, 
1 kalán faolajt, 

törd 's keverd ezt mind jól össze egy mozsár-
ban , 's kend meg ezzel egynehányszor a* 
birkának orrlyukait. 

Lehet néha néha egy kevéá portobákot is 
orrlyukába tenni. 

Belsőképen a' következendőt kell hasz-
nálni. Vegyél: 

l font örvény gyökeret, 
x font fejér pimpinella vagy földi 

tömény gyökeret, 
1 font izsóp filvet, és 
1 font bodzavirágot, törd mind ezt 

jól össze, keverd meg sóval, 's adj a' juh-
nak háromszor belőle mindenkor kétszer egész 
három latot. 

Ökörnyelv vagy atraczél füvet is jónak 
mondják, ha sóval nyalni adják a' birkáknak. 

12 
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Nro 12. A' íüdő rothadásról és a' szá-
raz betegségről. 

A' takonyból könnyen származhatik a' 
tüdő rothadás 3 szintén úgy azon portól, mcl-
lyet a1 juhok menet közben, vagy a' takar-
mánnyal bészivnak. 

A' juh folyvást k ö h ö g , gyapját ereszti, 
teste f o g y , lábai megmelegednek, 's inyje 
megfehéredik. Vegyél tehát: 

8 lat örvénygyökeret, 
8 lat ibolygyökeret, 
2 lat szigorált, 
2 lat szattyú füvet vagy útifű, 
2 lat kakukfüvet, 
2 lat édes gyökeret, csináld porrá 

's adj belőle a' beteg juhnak naponkint há-
romszor, mindenkor egy latot. 

Eledelül adj neki szattyiifüvct, kerti rc-
zsukát, útifüvet, zsályát, fekete afonya le-
velet , szigorák. 

Italul pedig adj savót vízzel vegyítve , 
vagy forráz le árpalisztet, 's ha meghűl add 
italúl. 

Örvénygyökeret, babért, fenyőmagot , 
nyárfalevelet sóval vegyítve igen szereti a' 
j u h , 's igen jónak és hasznosnak mondják 
minden rothasztó nyavalyák ellen. 

A ' rothasztó nyavalyákra hajlandó juhok-
nál jónak mondják a' következendő szert : 

1 font durva gipsz lisztet, 
3 font korpát , 
4 lat lenyömagot, finomul összetör-

ni , jól összekeverni, nyalni adni. 
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Ebből a' porból mindenkor az étetésnél 

a' tiszta jászolba kell hinteni, 's felibe azu-
tán zabot , mellyet egy keveset megnedvesí-
teni kel l , hogy a ' p o r jobban reá ragadjon 
a' megnedvesített zabra. 

Mennél tovább haladt már a' nyavalya, 
annál többet kell iparkodni ezen porból a' 
juhoknak adni. 

A1 jászolt mindenkor ki kell jól tisztíta-
n i , hogy az orból kifolyó nedveségböl és 
tisztátalanságból semmi se maradjon benne. 

Egy egész nyáj egyszerre meg nem be-
tegszik, hanem csak lassan lassan, de ez 
mind egy , minden juhnak melly a' nyájjal 
járt, mind addig kell ezen porból adni, a' 
míg az ember észre nem veszi hogy meggyó-
gyultak, 's tanácsos mindenkor az ép és egész-
séges juhokat a' betegesektől elválasztani. 

Lásd a' felolvasztó szereket a' XI. alatt, 
's a' 45dil; számot a' szarvas marhának tüdő 
rothadásiról', 

TV'ro 13. Egészséges keverék a1 juhok-
nak nyalni: való. 

Vegyél szárított fenyömagot, ürmöt, tar-
nicsgyökeret, mindenikből egyformán, és 
törd mind lisztté, 's keverj annyi sót, a 'men-
nyit gondolsz hogy elégséges, 's ezen nyalni 
való keverékből adj gyakrabban a" juhoknak 
és így némclly nyavalyáktól meg fogod ökci 
oltamazni. 

, - # <-i j 
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Nro 14. Kificzamodásokról, sebekről, 
összezúzásokról a' juhoknáJ. 

Lásd mindazon orvos szereket, m'ellye-
liet a' szarvas marhának hasonló bajainál elő-
adtam a' 30 és 53-dik szám alatt, nem ktt-
lömben azon orvos szereket is, mellyck a' 
XlVdik osztályban foglaltatnak. 

Nro 15. A' juhok' vérvizelletéről. 
Tör j meg Spanyol kaprot 's keverd só-

val össze, 's add a' juhnak hogy nyalja. Ha-
sonlóképen ökörnyelv fű az az atraczél magvát. 

Nézd a' szarvas marhának vérvizellete el-
len való szereket Nro 6. 

Nro 16. A' hosszas köhögés ellen való 
szer. 

A' tüdő 's máj száradásnál, a' birkák 
köhögnek j hanem gyakorta köhög az öregebb 
birka a' nélkül, hogy valamellyikébcn ezen 
nyavalyák közül szenvedne. 

Jó az illy birkának takarmánya közé egy 
ltevés görög szénát 's úti fiivet keverni. 

Vagy adjon neki a" gazda egy fél mesz-
szely borban néhány napig az az : addig míg 
köhögése megszűnik i lat mandola olajt bé. 

Vagy adjon be Árongyökeret, vagy konyt-
virággyökeret, örvénygyökeret, fokhagymát, 
vöröshagymát és godirezot (@(|)í>lJfrftuO 
val vegyítve. 

\ \ 
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Nro 17. Orvos szer a' bárányok szájún 
való tűz ellen. 

Ha a* bárányokat a' legelőre hajtják mi-
nekelőtte a' nap a' harmatot felszárította volna, 
tehát szájokon pattanásokat kapnak. 

Ezen bajnak elhárítására vegyél sót és 
izsopot mindenikéből egyformán, keverd jól 
össze 's mosd és dörzsöld ezzel nyelvét, szá-
ját, tehát bizonyosan el fog múlni. 

Nro 18. A'juhok megdagadt csecseik 
orvoslására való szer. 

Napjában kétszer vagy háromszor kell 
a' megkefiiéiiycdett cs feldagjidt .juhcsccsct 
a' következendő ken-yöcáel kéne&etrfi. 

Vedd egy pár tojásnak a' fejérét, ehhez 
egy kevés sáfráiit és faolajtyrr's keverd ezt 
mind jól-össze.'tíj' ' < V 

A' tejet miiid' addig,kell jól kifejni, mig 
végképen el nem matad: a' megmaradt tej-
nek , eloszlatására a' következendő szereket 
kell használni.:. «;•» .,» . ,,,.,, 

Vegyél 2 rész vitriolizáltborkövet, 
egy 'rész salétromot, ,'s adj napjá-

ban kétszer, mindenkor két kvintnyit a'juh-
nak. , • 

Vagy adj egyszerre vízbeh felolvasztva 
két kvintnyi„koilj(ha1 sót^ és egy livintnyi 
salétromot. •, , , 

Egyébként pedig láss a' 2-dik szám alatt 
a' szarvas marháról előadott szerek közölt 
többet. 
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II. A' sertések nyavalyáiról. 

K . . . „ : ! • '. " 
özönséges példabeszéd, hogy a* lics leg-

jobb orvosa a' disznónak. 
Az ugyan-igaz, hogy a' disznók orvos-

lásával nem messze megy az ember, mivel 
csak nagy erőszakkal 's felette nehezen lehet 
nekik valami orvos szert beadni. 

Nem akarom még is mind azon orvos 
szereket clhalgatni , mellyehet a1 sertések 
nyavalyáiknak meggyógyitásában jónak és 
hasznosnak tapasztaltam. 

Mindenek előtt ajánlom, hogy soha sc 
adasson a' disznónak forró eledel , ne is ad-
janak neki egyszerre sokat, hanem inkább 
többször és keveset. Nem kell még a' disznó 
elől sem kimellerii á' só t , hanem a' mint 5ik, 
4dik ce sdik számok alatt kijegyeztetett kell 
használni , 'a Így ezen állat a' mellynek olly 
nehéz orvosi szereket adni, sok nyavalyáktól 
mcgoltalmaztatik. 
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Nro '!.• A'sertések-úgy nevezett ke-
reszt csont fcnéjéről. 

Azon sertcs, melly ezen nyavalyában szen-
ved raegbénúl, alig álbat hátulsó lábain, és 
csali nagy nehezen vánszorog. Ha a' nyavar 
lya igea elhatalmadzik, tehát sörtéji Rászok-
tak hullani , 's ha az emb^r kitépdeli, tehát 
töveik véresek. 

Mindjárt híggal vagy sósvízzcl kell kimos-
ni iparkodni .a* száját. 

Belsőképen pedig a' következendő szert 
kell neki adni: 

1 fél font antimoniumot az az : pis-
liolczot 

fél kvintnyi kánfört, 
• 1 kvintnyi. büdöskövet, mézzel g o -

lyócskákká kell csinálni, 's mindennap <?gyet 
egyet mind addig adogatni, a' mig a' Sértés 
egészen meg nem gyógyul. 

Eledelül pedig egy kevés savót , korpá-
val vagy lisztéi keverve kell adogatni. 

Nro 2. Á' sertések »yolvén tóm ¡ülni 
' szokott , árpa szemnek nevezteted 

, pattanásokról,: 
• > > _ ! 

A* sertés gyakorta egy borsónyi nagy-
ságú pattanást kap az innyén vagy máshol 
a' szájában , 's e' mellett gonusz igen hamar 
elterjedő hideglelése van. Ebben a' nyava-
lyában 24 óra alatt elveszhet. 

Ekkor az állatnak nem kell sem|i)i ele-
del , szemei homályosak, az orrával turkál, 
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feje lába reszkedesz, 's félénkül röfögni szo-
kott. Ebből azután, torokgyúladás szokott 
támadni. 

Úgy látszik ezen bajnak nagy hasonlatos-
sága van azon nyelvpattanásokkal, mellyek 
a' szarvas marhánál is előfordulni szoktak, \s 
maiglan még ez ellen nem tudnak más or-
voságot mint a' hólyagnak felmetszését, va-
lamint a* szarvas marhánál 's azután sóval 's 
cczettel való kimosását. 

Lásd a' 43-dik Bzámot a' szarvas mar-
hánál. 

Nro 3. A' sertéseknél találtatni szo-
kott férgekről. 

A1 sertéseknél találtatnak néha némelly 
pondj-óli , férgek, mellyek sem a', húst, sem 
a' vért meg nem rontják, 's Így nem lehet 
nyavalyának nevezni. 

Az olly sertésnek, mellynek ezen pondró 
férgei vannak szava rekedt, 's nyelve alatt 
sok pattanások vannak. 

Az illy fergeket a' következendő módon 
lehet kiirtani: 

1) Olts el egynehányszor vízben égő 
cserfát 's add azt italul. 

2 ) Szórj mindennap a* moslékra egyne-
hány maroknyi hamut, vagy adj gyakorta 
fahamuval készült lúgot. 

4 ) Ha a' sertéseket borsóval vagy len-
csével hizlalják, akkor is elmúlik ez a' be-
tegség. 
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5) Do legbizonyosabban elűzheti cz a' 
be tegség , hogy ha hetenként a' disznóknak 
hétszer egy egy héshegyni, vagy fél kvintnyi 
pisholezot ád az ember finoman megtörve, 
vagy a 'mi még jobb kenyeret piskolczmájjal. 

A' piskolcz kitisztítja a' vér t , és az étel-
vágyat megszerzi, vagy nagyobbítja. 

Nro 4. A' sertéseket mindenféle nya-
valyáktól megoltalmazó szer. 

Ez a' hatalmas szer épen az elébbi szám-
ban említett piskolcz vagy piskolcz máj. 

Hogy a' sertések szembetünőképen híz-
zanak ¡egészségesek legyenek,, n i n c s ; j o b b 
mintha kenyérben , finom ¿porrá tört piskol-
ezot adopt ; az ember hetenként egy fél kvint-
nyit kétszer. 

Jó és hasznos ha a' sertés bőven kap 
sót. 

Ha pedig egyébként valami ragadós nya-
valyákat vesz észre az ember a' sertések, 
között tehát porrá tört büdöskövet kell ke-
nyérben adni. 

Továbbá j ó , a' ragadós nyavalyák ellen 
örvény s bojtorjány gyökeret a' moslékba 
vetni. 

Nro 5. A' hizlalás sikeres előmozdí-
tásáról. 

Ezt semmivel sem lehet olly foganatosan 
tenni, mint a1 sokszor említett felette hasz-
nos piskolcz és a' só által. 
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Nro 6. A' szédülésről. 
Ha a* sertései« fejében víz van, vagy 

faás hibájok van, tehát fejőket oldalvást tart-
ják és környöskörűl futosgálnak. Akkor leg-
j obb neliik reggel , dé lben, este a' moslék-
ba hat levél szirontágot, (S5renrifraú'{) Ranun-
culus scelcratust adni. 'S ha egy idomulva ez 
nem használ, úgy bizonnyára semmi sem 
használ más mint a' liés. 

Nro 7. A' riiegzabálásról. 
-mii i:: W'4.:;r>rr*is r. y-uoJi 
1 Ha valamelly sertés megzabált, baja 
többnyire magától szokott elmúlni. 

Lehet azonban nekic 1 lat terjéket be-
adni- ' n a ' - I • 

Vagy vessen az ember cserösnye, szilva 
s egyéb magokat e le jbe , ha ezt megeszi úgy 
nem nagy a' veszödelem, 's a* magvak szer-
te' harapdosása által, az emésztő edények, 
nagyobb mozgásba jönnek, 's így a' incgza-
bálástól leghamarébb meggyógyúl az állat. 

. Hasznos, ha az ember őgy keveset meg-
metszi a" sertés fülét, liogy így egy kevés 
vére kifolyjon. 

Nro 8. A' inalaczok himlőiről. 

A' malaczok mindjárt első ifjúságokban, 
vagy néha fél esztendős korokban, biinlözni 
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szoktak. A' himlő hamuszín barna pattogás, 
és mennél fiatalabb az állat, annál könnyeb-
ben haladja meg a' betegséget. Ncha eltart 
hat vagy nyólez hétig i s , még az állat a' 
nyavalyából kigázol. 

Az egész betegségnél legfőképen arról 
kell gondoskodni, hogy az állat meg ne nedve-
sedjen, vagy magát meg ne hűtse. így hát 
hideg és nedves időben nem kell kihajtani, 
mert a' pattanások vissza verődnek, és az ál-
lat megdöglik. 

Belsőképen egy hat hetc9 malaczkának 
reggel és este, egy jó késhegyni fele babért, 
's fele büdöskövet kell adni. 

Mosni vagy valamivel kenegetni teljeség-
gel nem jó a' himlőt, de legjobb már a'szá-
raz hártyát valami rosz fésűvel lefésülni. 
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