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Lovak’ nyavalyái





Belső nyavalyák.

1. Forró hideglelés. (GFttt jüttbtmg'éfííber,  ©er$í£ung).

ЛшЬаг a’ forró hideglelés csak ritkán fordul el5 egyedül és 
Trriagában, hanem majd mindig valamely nevezetes beísű 
résznek , mint p. 6. á’ tüdőnek, aa agy velőnek ,’e a’ t, gyvr- 
Tádásával van egybekötne, 'mégis'külön adjuk itt elő rövi
den annak je leit, hogy azokat aztán más gyúladásoknál 
mindig ismételni szükséges ne legyen."

‘ A’ kezdete-ezen nyavalyának mindig erős hideg ráz - 
kgdással j á r , mellytöl á’ ! ó r e s z k e t ’’s a’ 'szőre borzad; do 
csak hamar forróság lepi el az-egész testét, a’ ló többnyibe 
vesztég á ll , lesütött/fejjel és nyakkai, 1s nem fekszik l e , m  

"mikor járni kénytelen'} bádjadt és lomba a’ járása. A ’ lát
ható nyálkahártyái y  iáint p. o. á’ szája és orra belső bőre 
tüzes verességük' ’s szárának, és a’ pulsusa (érverése) ke
mény, és olJy sebés, hogy ánnák 6 0 — 8 0 ,‘sőt 100-veréaét 
is erezhetni egy minut'ábari; így szinte a’ lélekgése is sef- 
besébb a’ közönségesnél. A z állat vagy semmit sem essik 
m ár, vagy csak zöld eleséget, vagy e g y • kis szénát ellen
ben nagyon szomjúzik. A z  illyen hideglelés jobbára csak 2 4  
vagy legfeljebb 4 8  óráig ta rt, mivel ekkor vagy meggyó
gyul a’ m arha, vagy más valamely gyúladással áll öszsze 
ezen nyavalya; rosfcsztíl tartott* vagy rósz gondviselés és 
etetés alatt lévő lóvaknáf rothaszt# hideglelésbe is megyen 
által ezen betegség.' Sovány V  hajtás áítal elfáfasziQtt.'lo- 
' vaknál nagyon ri*ka ’s majd soha elő nem forduló jelenes * ’ 
forró (gyűlasztó) hideglelés. " ‘ : - í ... í

Okozni szrtkták tzerí hideglelést a’ me^hültes hideg 
levegőn, felette hideg ita tá sv a g y ,sz p rfe le ttf  «rőködés/ki*- 
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vált futáskor. Hajlandóságot nyiijt ezen nyavalyám «ok nyu
galom jó ’s böv tartás mollett, bővnedvűség, és fiatal kor. 
Ugyan ezért leginkább csak' jól táplált és erős rostú nemes 
és tőrzsöklovaknal, (hgloyafenjÜ, Siatjcpfeffce) találtatik ezen 
nyavalya.

A z orvoslása az egyszerű forró hideglelésnek igen együ
gyű , és ha elég idein történik, mindig sikeres. A ’ legelső 
a z , ;.’hőgy,ffiret.kpill.yágpjff» font vért eresztenif az
után hűvesítő, és purgáló (hashajtó) szereket kell béadni, 
ú. m .: Végy salitromot 4  latot, Glaubersót 2 0 —2 4  la to t, 
kalMusgyökéreí 4  latoti ftsztei ée vizet a’ mennyi szüksé
ges, csinálj belőle lifctáriomot, ’g add bé ezt 6*—1 2  óra le
folyása alatt. Az .á lla tit, ez jalatt levegőfolyástól ment ’s 
mérsékelt melegségű,; |s inkább ,egy- kevéssé hűves istálló
ban kell ta rtan i, gy^pjúpplijóczzal ,befedni, ’s leves zöld- 
eleséggel táplálni, és korpás vagy lenpogácsás vízzel meg
itatni. — Ha kevésbé heves a’, ey»valyar  a’ feljebbi helyett 
e’ következő liktáíiwnQlf l&hét b é id r^ : ; Végy кепкоуе$,,3 
Játot, édeé kapóm agot \£gencMfam<«) 6. la to t, aranykén- 
kővet (©jOlbf(é»cf(i):tés M nytató-borkövet, mindegyikből 
fél latot v fehér -mályvaport >éfközönséges konyhasót min- 
deritkhől’4  latot, vlfcet a’ m p p y i szükséges liktáriom ké
szítésre, ’s add-bé ennek negyedrészét minden 2 — 4  órá- 

*ban. — Olly. eeetekbeB«y< miker tüdő vagy* más gyúladásnak 
látszanak jeléigismételni kplt a z i i r á g á s t  2 4 — 3 6  óra u tán , 
és azon orvoslásokhoz keli nyúlni, mellyek ezen nyavalyák
nál elő v a n n a k id v a ,, , , , ,

2. £othds*té hidegMét, (̂ aulfteber̂ *-

- A ’ ló igen lankadt és bádjadt, elveszti az é tvágyat, 
szomorúan áll lesütött;fővel, a’ salemei homályosok, celpá- 
soky és félig béhúnéakj a’ szája forró ’* nyállal telve, a’ 
iélekzefc® kurta , nehéz.* .sebes és büdös, a’ ganajlatja igen 
büdös és lágy. Ha nevckedik flyayalyq * szüntelen fek
sz ik ‘a’ 10^-hasmenésbe esik, ,?* daganatok támadnak a’ teste 
külömbféle' részein , legkivált, ^ ’ czombjain. Az eréből ki
eresztett vér nem alszik m eg, és a’ bőre ragadós (ny  iílós)
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verejtékkel ѵад befedve. Д ’ pwlsus (é rv é ré i)  nagyobb vagy 
kiesebb sebességű, többnyire fiO— 8 0  verésű egyegy вді-
nutában, ’s pulia és könnyű elnyomatású. A ’ szívdobogás, 
melly egy sebességű az éirveréssel, a’ szűgynek bal felén, 
sőt még a’ jobbik felén is , ig e n p tezbelő, és a’ nyavalya
nevekedtével rugóssá válik. . .. ..............

A ’ rothasztó hideglelés ritkán tornád jól tartott lovak
n á l, hanem leginkább csak azoknál, meüyek rósz vagy rom
lott eleséggel r  fogyatkozássa l^  szükséggel, ezerfeletti, fá- 
rasztással ’s a’ t. sanyargattatok. Ugyan ezért leginkább a’ 
háborúban támad ezen nyavalya, тгг Legbajlóbbak ezep,nya- 
Valyára a’ lapályokban' termőt* .lo.vak,  meilyek púba. testi 
alkotásuk,. ’».юе1Іу$к;шпаі (,9fttf$f$|<t) különös p*fá$s szer
kezetűk ; a’ iiemep lovak ellenben ritkán, vannak alája vet
tetve ezen nyaralyának......

A ’.kj егед;цу^уа|у^ orvoslásában szerencsés akarJen - 
ni j «gyárijában.szükséges , hogy .nagy gondot ,és figyeld 
met fordítson a’ beteg állatra. Az illyen beteg jQV f̂ meleg, 
szára? és szellős istállóban kell tartani, pokróczczal b4tyr- 
ríten i, és minél .többszőr vakaróyal és kefével.m eg keŰ 
ti(Sztítani;.s AZ„plfi46gn<?k egfsaen épnek ’s egészségesnek 
kell lenni* és zabból,  árpából,  borsódarából, finom sr.éiiá*- 
ból ’s, több efféléből keJl álIftnL ,4 *  ivó vizet effv fcesrróé, 
íaeg kell sózni, és liszttel vagy darával meg vegyíteni, Bé* 
adni e’következendőt kell: Végy kámfort i  la to t, JkálmMst* 
terjékfúgyö^ere^ (njscsliagyökeretj ^ .e llrifte ) angyalgyö- 
keret», és„borói^bngi),it..(Гекуіцпаao*0 > mindegyikből négy 
b tw i, rényőwagoJi^f;.9 Jetül, ,niezpt;li fontot, és vizet,; a ’ 
w * v y l. e^ükség^ ,r hogy .liktáriom,legyen belőle, mellyből 
miftd^n 2^-9i,()rábaij,S—r3:lap iq^áyal ^  nyelvére kpUkengi 
a’ beteg, 4№?ÍPaJK*.;iTnr ■ Ha. már-n«gy .erőt vett a’ nyavalya,, 
úgy hogy már szüntelen fekszik a* . á lla t, ’s na^y.hasmfcr, 
nésben v an , ’s a ’ f ii já n  y?n jUgy^n jó sikere az .orvoefás- 
n ak , azonban e’ •következő orvosságét mégis m eg, Nihilt 
próbájni: Végy , kámfort 2 la to f, szar vasszar volajt, bűza- 
sz^tpt (ördögszártyassá íoetida)74*örtos lavendulaoíajt (®ріеё-- 
öí;l) mindegyikből 3 latot, amgyalgyökeret, kálin üst, tölgy- 

jniftdegyikböl4  la to t, vasgáliczkövet i  lato t, Ihz-
І » ................
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tét és v iz e t, v  mennyi szükséges llktáriomnak; ’s add bé 
ezt szintúgy mint az előbbenit.

3 . Lépfene, (SJH íjbranb).
E z a’ nyavalya a’ lovaknál csak igen ritkán fordul elő, 

0я sokkal ritkábban, mint a’ szarvasmarhánál és a’ disznók
nál , ázomban megtörténik mégis, hogy néha a’ forrd nyári 
napokban némely ló is belé esik ezen veszedelmes nyava
lyába. Kezdődni szokott ezen nyavalya erős rázkódással, 
úgy hogy a’ lónak minden tagjai ide ’s tova mozdúlni lát-* 
szanak; a’ feje Iecsügg mélyen a* főidre, az állása ’s já 
rása felette bádjadt és ingadöííd', teste külseje h ideg, a’ 
szőre borzas; 1 — 2 dra lefolyása- múlva külömbféle nagy
ságú kelevények (gum ók) támadnak a’ bőre alatt a’ testé
nek külömbféle részén; ezen kelevények többnyire féldom- 
borúk és zsebóra nagyságúk, vagy ökölnyik, ’s megjelen
nek a’nyak oldalain, a’ *zűgyőn, a1 has ‘alatt, a* hátán, ’s a’ t.

Egyedül a’ segítség gyorsasága í z , á’ mi ezen felette 
igett veszedelmes nyavalyában a’ haláltól mentheti az álla
tot. — Legelőször is eret kell vágni, ’s bőven, t. i. 1 2 — 1 6  
font vért ereszteni, ' a’ mit 1 2 — 18 óra múlva ismételni 
szükséges , ha addig jobbúlás nem látszanék; azután bé kell 
•itní' -t lat lrpn«av!»Tijrt (g«liczkőolajt) egyegy meszszely víz
ben minden di ában , vagy minden fél órában is ; további 
egész hasig és hason feíjűl hideg vízbe beli állítani a’ be
te g e t, vagy több ízben hideg vízzel meg kell azt öntözniJ 
melly ismételt leöníözést «ddig keli ; т іу  е ,,£ЙЯ
testtel rázkódni, ganajlani, és vizelleni nem kezd %' Beteg 
állat. Ha szorúlástól szenved a’ m arha, hasnyitó k lis té rm  
kell segíteni. Ha csak/kevés a’ kelevény, szörsineget kell 
húzni mindegyikbe, ha pedig sokan vannak ezén dagana
tok, tüze^vassal kell azokat jól kiégetni.

M eg kell még jegyezni ezen nyavalyánál, hogy na
gyon kell magát óvni, nehogy sebes újjal bánjon az ember 
az Ülyeu állattal, mivel az által könnyén az emberre is rá 
ragadhatna a’ nyavalya -úgy, hogy halálát is okozhatná. 
Szjnt’ olly veszedelmes az is , ha az Hlyen nyavalyás állat 
véréből, nyálából ’s a’ t. valami az ember szemébe vagy más
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kényesebb részére cseppenik, mivel «2 által szintúgy halála 
okoztathatik. Ugyan ezért nagyon kell vigyázni ezen bete
gek orvoslásában, ’s mihelyt valami legkissebb része is a’ 
testnek valamely mezítelen, vagy legkivált sebes részére 
cseppenhetett, azonnal nagy gonddal meg kell azt mosni 
tiszta vízzel. Hasonló vigyáaást és óvást kivan щ  ezen nya
valyában megdöglött állatok megnyúzása is.

4 . Lódög. (tyferbefeuitje).

E z a’ nyavalya ritkán fordul ugyan elő, de néha mégis 
uralkodik, kivált nyáron a’ lovak között, *g olly igen elha- 
talmazik, hogy egész országokban is elterjed elégszer. A’ 
nyavalya e’ következő jelekből esmerhető: a’ ló vagy meg
szűnik enni egészen, vagy, ha eszikis még szalmát és szé
nát, de zabot már nem eszik; a! fejét mélyen lesüti a’ ítyld 
felé , és a’ szemei felényiig bé vannak -húnva, ’s könnyek
kel , későbben pedig nyálhával meg vannak telve. Némely- 
nek meg van dagadva a’ fe je , másoknál ellenben csak a’ 
száj dagadt, ’s meg másoknál a’ lábszárak vagy az alsó 
részek. Hogyha a’ tüdő is nyavalyás, nagyon sebes és eről
te tett léiekzést és gyenge köhögést lehet észre venni. A’ 
nyelv és a’ foghús (a z  íny) nyúlós sárga nyálkával vannak 
béboritva, de nem minden betegnél m égis;' ellenben néme
lyeknél órrfolyás találkozik, és az alsó áükapcza mirigyei 
dagadása mint a’ golyvánál. Némelyek szorulástól szenved
nek, de legtöbben mégis hasmenéstől.

Mitől ered a’ lódög, még nincs egészen kitanulva. Még 
nem tudni bizonyosan ? ha a’ levegő és id ő , vagy talán az 
eleség rósz tulajdonsága szokta-e ezen nyavalyát okozni; 
nagyon hihető azomban, hogy valamely ártalmas béfqlyás- 
eal van mindenkor a’ levegő is , minthogy ez a’ nyavalya, 
a’ mint már mondottuk, olly nagy kiterjedésben szokott egy
szerre előíordúlni. Ragadóssága nincs ezen nyavalyának, ’s 
nagyon hasonló az emberek között uralkodó influenczához, 
csak hogy ennél sokkal gonoszabb és gyilkolóbb.

Orvoslásakor azon kell törekedni, hogy a’ lónak mi
nél'jobb, bővebb és táplálóbb eledelt adhasson az ember 
azért csak zabot, szénát, ’« több cff. kell neki adni több-
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szőri Mfe adatokkae. — Orvosságál kell adn i: kámfort egy 
latot, tejjékfugyökeret (Jmaeskígyökeret), bűzaszatot ( a s s b  
foetida), és angyalgyökerei, mindegyikből három latot , 
szénsavaiíyos ammoniumot fél latot, mézet a5 mennyi szük
séges liktariom készítésére, és ebből minden 2 — 8 ójában 
bé kell adni ' 2  lapiczkával. Ha a mej is nyavalyás, a’ has 
alatt vagy a’ szűgy^n-folyósebet kell nyitni ; ha pedig da
ganatok támadnának a’ nyakon, eiszálló kenőcscsel (unguen- 
tum volatile) kell azokat bedörzsölni, és flanel vagy júkbőr 
darabbal békötni. Ha jofebál a* 10, ’й megtér az étvágya, 
egy kis mozgás végett ki lehet azt eresxteni minden nap 
a’ szabad levegőre , de munkára szorítani sehogy sem sza
bad még több ideig. —-1 Azon esetekben pedig, mikor a’ 
köhögésből, a’ sebes és óldaljárással öszszekötött lélekzés- 
ből, és az igen sebes érverésből a’ tüdőgyulladás jeleit le
het észrevenni, mérsékelt érvágást kell ejteni és 6 — 8 font 
vért ereszteni; de ezt mégis nsgy vigyázassa! kell véghez 
vinni, iriivel e’ nyavalya könnyen rothasztó hideglelésbe 
megy által. 1

5. Agyvelőgyúladit. (©efetmcntjAnbiing/ rafenber ífoífer^.

E z a’nyavalya minden hoszszas előjáró jelenések nélkül 
csak hamar támad, Ы hamar folyik le. A’ ló gyötrődő, nyug
talan; a’ szemei dudorodöttak, 1 szikrázóky vaktekintetűk , 
’s á’ hártyái nagyot! veresek; a’ száj és órrnafc, belső bőre 
vagy is hártyája tüze* verességfi és s ^ á r ta ; a’ lélekzése se-* 
bes ée erőltetett; és a’ hideglelés* forréságigen nagy. Most 
már veszedelmes vigyázás nélkül közelíteni a’ lóhoz szoros 
sabb visgálás végett, mivel most már mindén pillanatban 
várh atni a’ dühösség* kitörését. Mikor ez történik, ágosko* 
dik a5 ló, körülvág a« első lábaival, belé harap mindenbe 
a* mit é r , szuszog ( f ív )  erőszakosan feltátott orrlyukakkal, 
elszaggatja -’s eltépi sokszor iszonyú erőködéssol a’ kötelet 
vagy lánczot, mellyel meg van kö tv e , ’s elpusztít mindent 
a’ mit ér dühös rohanásában: ha elfárad dühösködésében, 
a5 mint szokott történni, csendesen áll egy darab ideig ki
terjesztett lábakkal, lesüti a’ ctüggedt fejét a’ jószolba vagy 
abraklóba, ’* előre tódul szűgyévol; ugyan ezen időpontot
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m eghell Ie«ni,. ’e a’ ld(iak olly megkötésére használni, hogy 
íe  m agának, se imMiSík'ne árthas/son. H bgyftá á*‘flyfivá-' 
lya több illyen kifaladásai utátí>felette nagy grádusra emel
kedett már , többnyire egy hirtelén szélütés végzi él a* lór 
életét 1 8 — 3 0  óra múlva. -— Csak ritkán gyógyul meg 
egészen a’ ló ezen gyúlasztó nyavalyából; mert ha szinte a’ 
halál nem követi is mindig, legalább a’bódúltság (beeDtttttttt* 
fotter) szokott lenni gyakran a’ következése.

Okozni szokta az agyvelőgyúladást: a1 nap’ súgáraí tar
tós" befolyásától okoztatott szerfeletti nagy meghevűlése a’ 
főnek, és a’ felette meleg és dohos istállói levegő, a’ miért 
is  leginkább kövér és soknedvű ’s kevés mozgással fárasz
tott lovakat éri ezen nyavalya; továbbá támad az  agyyeló- 
gyúladás döfésektől, ütésektől, vagy megrendülésektől, mel
lyé^ űz agy velőt é r ik , valamint a’ vér folyása gátlásától, 
x&üHyet talán felette nyakszíjak okozhatnak,, *s-;t. eff.

Az orvoslás’ legelső gondja az legyen ,; hogy ft’liideg - 
leles és gyúladás mérsékeltessék", és hogy a’ vérnek a’ íobe 
való tódúlása kissebbíttessék. A z első egy bőv érvágás 
6 —- І 0 , sőt 16  font vernék erésztésével, mellyet 12— 24  
óra alatt még egyszer, sőt néha többször is ismételni szük
ség es , hogyha az ' érős symptomák nem mérsékűlűének; a’ 
fóré , a’ homlokon feljul, egy jéggé! vagy hóval megtöltött 
zácékót kell kötni, vagy pedig egy többsorosan öszszehaj- 
tott vászondarabot, mellyet szüntelen hideg vízfcel jheg kell 
locsolni, ’s úgy nedvesen ’s hüyesen ta rtan i; ha nem lehet 
közelíteni az állathoz, kannával*kell ismételve megöntözni 
a’ fejét, vagy fecskendővel meglocsolni.' —  Belől a’ csen
desebb óráiban e’következő liktáriomot kell neki béadfli egy
ezerre , mellyet, ha jobbúlás nem következik, 1 2 — 8 4  óra 
múlva, egyszer vagy kétszer ismételni is szükséges: sa li-  
ĵromot 2  la to t, dupla sót 8  la tó t, mézet íélfontot; mivel 

pedig rendszerint szorultságban szokott lenni a’ marha, jó 
azon hasnyitó klistérékkel' segíteni, de csak mérsékelve, hogy 
kárt ne tegyen az ember haszon helyett. Néha igen hasz
nos az i s ,  ha a’homlokán vagy a’ nyaka két oldalán a’ nyak- 
szirt megett két szőrsineget (\£)aarfeil) húzunk, snellyét még 
íerpetinolajjal is lehet nedvesíteni, hegy hathatósabb le-
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gyqü. ;ЩІ§ a» ег,фр; azonbap ez inkább csak e? hideglele  ̂
nélküli kábúltsághoz .tartozik. — Az ezen nyavalyában szén- 
redő- lovat árnyékos1 és hű vés helyen kell tartam; a’ dié
tája maga magát határozza meg, mivel a’ beteg ollyigen 
eszén kívül van, hogy semmi eledellel «ejpi él, de midvn Щ 
egészséggel, az étvágy is viszszatér, eléjéntén csak kevés > 
Ieveses zöld eleséget, vagy lisztes és .darás italokat kell 
elejbé adni.

Hogyha a’ nyavalya kábúltságba menne által, azon 
módon kell orvosolni az állatot, mint a1 kábúltságnál (Óumm» 
foíler), elftadátik.

6k Torokgyáladái. (^aíöfntjön& ung, SÖriíune).

< -Еа a’ nyavalya nem r itk a , és szmtolly veszedelmesл 
mint щ  agyvelőgyúladás, Az ezen nyavalyában lévő állat 
egyenesei* meresztett nyakkal ’s lesütött fővel á l l , gyötrő- 
dőnek mutatja magát, ’s nagyon érzékeny az alsó állkap- 
esája jráu t; nehezen vesz lélekzfctet ’s az drralyukai szün
telen erőkődött mozgásban vannak; sokszor hallható is a’ lé - 
lekzés, szuszogó Ьщ bergő ; az orr és száj nyálkás. Jhártyája 
nagyon veres, és az első ugyan száfcaz, de a’ száj teli 
híg és habzó pyálíal, melly az akadályoztatott nyelés miatt 
ottan Meggyűlt, ps a’ fissáj’ szegleteiből (széleiből),kifolyik. 
Valahányszor uz «Hat egén állapotban таіате іу  ita lt vagy 
Mgas eleséget le akar nyelni, m  vagy egészen , vagy ré -  
saint legalább kifolyik ismét az orra lyukain; az életág- 
bői képű it pép pedig rágásakor indul ezen útra. Sokszor 
a’ torkon kívül a’ nyelv is megdagad , ’s szűkíti a’ száj üre
gének hátúled részét, A ’ torkon kívül még az alsó állkapcsa

■ végeiben is szoktak fájdalmas daganatok támadni.
M in é l magasabb g r á d ip r »  em elkedik a’ n y a v a ly a , an

n á l.fo rró b b  a’  s z á j’ h á rty á ja  és a’  n y e l v , annál erősebb a’ , 
v é rn e k  tódiilása C  fő felé , ,  és annál véresebbek a’ k id u 
dorodott s ze m e k , A ’ lé lp k zp * e k k o r felette n e h é z , s z u s z o g ó , 
é* .e iiy ö ltő , a’ k ile h p lle tt le v e g ő  na g yo tt f o r r ó , és s zá r a z. 
Vő vid  .köhögési é s zre v e h e tő . A ’ vé g e , a* to ro k g yú la d á s n a k  
k ü lö n b ö z ő ; ha illő ’s elég  id ei a z  o rv o s lá s , elég so kszor 
i:riííry o o -v ú l a z  á l l a t , holott e lle n b e n , h a  s ze rfe le lt erős a’
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gyúladás, és тояв vagy helytelen a’ segítség ,;vagy a’ halál 
következik megfúladá^ á lta l, vagy tüdőgyúladás támad, 
Vagy pedig őrökre nehéz Iélekzetü marad a’ 16.

Okai ezen nyavalyának: meghűltés hideg ital á lta l? 
érős m érgek, Ingerlő orvosságok, csípős gőzök, idegen 
durva te stek , mellyék'a’ torokbán megakadtak ’s n’ t.

Orvoslásakor legfőképpen a’ gyúíasztd hideglelés mér
séklését kelleszközölni; a’ miért is egy vagy több érvágást, 
mindenkori 6 — 8 sőt 1 0  font vér eresztésével, kell az iíly 
lovon tenni; a’ torok daganatját pedig 2  lat salatniaszesa 4  
lat lenmagoíaj, és ugyan ánnyi terpetinolájból készült kenő cse
csei kell/minden 4 —6 órában jól bedörzsölni , és aztán vas- 
tag gyapjúszövettel vagy szőrös júhbőrrel békötni. —  Be
lől, ha még nyelni tud az á lla t, 2  lat salitromból,' fél font 
lisztből, ’s ugyan annyi mézből készült liktáriomot kell be
adni , mellyet egy kis falapiczkával a’ nyelve tövére kell 
kenni az állatnak. Italul langyos lenmagpogácsa- vagy kor
pamoslékot kell adni az állatnak, vagy csak egy kevéssé 
megsózott langyos vagy állott tiszta v iz e t.— H a már nyelni 
nem tud a’ ló , bé kell fecskendezni a’ torkába c’ következő: 
% lat sósavanyból, І2  la t mézből, 6 . lat lisztből és valami 
másfél meszszely langyos vízből készült vegyiteket, minden 
fél órában néhány fecskendővel, mindenkor langyosan. N agy 
haszonnal szőrkőtelet is lehet húzni a’ nyaka mind két ol
dalán, és hasnyitó klistéreket adni. —  Egyébaránt jó me*' 
lég, ’s a’ levegő folyása ellen eléggé védelmezett istállóban 
kell az állatot ta rtan i, és gyapjú térítőkkel (pokrócokkal) 
jól béíedni. •— H a megtér hz egészsége és néminemű étvá
g y a , leintén csak híg eleséget, vagy 'gyehgé léveles ta
karm ányt kell elejbe adni. — Azon esetekben, "‘mikor an
nyira elhatalmazik a’ daganat a’ torkon,'hogy me^fúta'dástól 
lehet tartani, egyedül csak a’ gége {lélekíöcsőf) felhasítása 
álíaí lehet a’ lovat a’ haláltól megmenteni; de 'éz annyi seb- 
orvosi ism erete t kívánó munka} 
ségesen bízni nem lehet.

eaiorvosra közön-
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7. TüdSgyáhdát. (guttjjetwwíjönbtmj}). ,

Minden belek’ gyiiladásai közül legtöbbször fordúl élő 
a’ tüdőgyúladás, ez pedig leginkább attól van, mivel ezen 
testi muvszer nemcsak mindnyájok közül a’ legbővebb vérű, 
hanem mivel leginkább ki van téve a’ külső meghűléseknek.

Jelei ezen nyayalyánalc e’ következők; a’ ló megveti 
u  eleségét ’s legfeljebb csak egy kis szalmát eszik az alom
ból , vagy a’ földre hullott ízékszénából; hátrafaro í, mélyen 
lesüti a’ fejét, ’s vagy nem is fekszik le , vagy csak ritkán^
’s akkor is csak hamar felkel ismét; néha ekkor köhögést; 
hallani, de a’ meliy csak erőtlen, k u rta , és2fájdalmas, ügy 
hogy sokszor köhögni készül az álta l, de a’ nagy fájdalma \
miatt csak ritkán tud mégis köhögni. A’ szája és az orra *
tüzes verességök, a’ hideglelés erős, és 9 0 — 1 0 0  érve
rést fpulsus verését) erezhetni minden mínutában. A’ le- 
lekzés nagyon sebes , és a’ has izmai nagy erőltetésével"esik
meg, A" nyavalya haladtával mindig hátrább ’s hátrább ta
rol a’ ló , ’s mindig lejebb ’s lejebb suti a’ fejét, az eledelt 
pedig egészen ott hagyja; az i vasát igen gyakran félbe— 
^ a g g a tja , mivel esak kévés kortyot tud lenyelni egymásután.

■ A ’ valóságos jelei a’ tüdőgyúladásnak tehát e z e k :.a ’
Iá. lesütött fővel ’s csüggő fülekkel hátrafarolva m eszszeáll 
az abraklótól (jászoltó l), nem eszik többé; a’ szája' és orra 
nyálkahártyái tüzes verességűk, a’ lélekzése kz oldalainak > 
fújtató gyanánt, saűijtelenijárásáyal, az orra vége éterén 
mozgásával, ’s az orra lyukai nagy kitátásával j á r ; a’ Jp-j 
Kellete/forró; és gpha le nein fekszik míg ta it a’ nyavalyád

Orvoslásánál az állat korához, '’s  testállásához, és a* 
nyavalya tartósságához ’s hevességéhez kell magát tartani 
m  embernek. Altaljában e’ következendőket kell követni: 
elő,szőr is eret kell vágni és 8 — 1 2  sőt 1 6  font vért eresz
ten i, a’ mit fiatal bővnedvű állatoknál, és ha nagyon erőé 
a’.gyáladás ’s a’ t, még az nap , vagy legalább a5 követ
kező napon, kétszer vagy háromszor is ismételni kell; a z 
után folyó sebet kell nyitni a’ szügyén, a’ két első ezombjs 
lapiczkái közepében; és bé kell adni e’ következő liktário- 
nwt: Vég^salitromot cs salaimat mindegyé ből 4  latot, GIau-
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bérsét 24  la to t, édes kapormagot 4  latot . lisztet és v izet 
a? mennyi szükségei*, .ad bé az egésábk.Pgy napon, é s js x  
mételdmásr n ap > ha sem veszel észre jobbúlást. Az is tá t- 
lónak, méllyben tartatík a’ ló , minél melegebbnek, és minr~ 
den levegőfolyás ellen óltahnazotinak ke ll lenni, és elede
lül vágy leveses zöld’eleséget, vagy jóféle szénát, italúl 
pedig állott, ’s. korpával vagy lisícttej megkevert, é s , egy, 
kis sóval, kénsarvannyal (gáíiczkő-olajjal}, vagy éjpsatd 
ko.vászszal vegyített vizet kell a’ b e te g e se k  adni. —«■ Д£е*Ц 
vezű esetben negyed vagy ötöd napra már lóval alább hagy, 
a’ nyavalya, úgy hogy ekkor már enni kezd a’ betegeié* 
a’ lélekzése, köhögésé,  hideglelésey’e a’^ m in d  jobbal*.álri 
lspotban. vannak. ,Еясц; esetben e:’ kővetkező orvosságot kell; 
béedrri ; Végy- «zelídített^kenesőt (Calomei)-, és aranykén'kö^ 
ve t (®olbfcb«>ífiel);. mindegyikből . 1 .  la to t, vízi bösövényt 
(aBftfferfcnt^el), arnikavirágot, és fenyőmagot, mindegyik
ből 6 la to t, terpeíitíolajt & la to t, lisztet és v izet, a’ men- 
nyi/szűkséges liktáriom készítésre, ’s adj bé belőle minden 
nap négyszer vagy hatszor , • mindenkor egy tyúktojásnytt, 
H f  már a’ ló apródonkint ismét enni k e z d , zabot és á rp á tr 
’s darával vegyített vizet kell elejbe adni.—  Igen kedvező 
jelei a’ haladé gyógyulásnak ezek: ha a’ ló ismét lefekszik * 
ha .a’ köhögés ritkább, hangosabb és felhangú:, ha az tilda.?, 
lók-járása és a’ lélekzés nehézsége kevesebbednek, k s t ó  
étvágy és vidámság viszszatér, qs ha. néha f elhanggali)yeT< 
ríteni kezd a’ ló. • . - •<

Minthogy a’ tüdSgyúladásban felette sak,ló szpkq£t.€bi 
veszni , mivel az orvoslók nem esmerik; a! nyavalyát, rend
szerint csak kehnek vagy golyvának tartván az t, na§^,qa 
szükséges, kivált némely kétséges esetekben , pontosan a’ 
jeleire figyelmezni, A ’ sebes erős lélekzés mindig tüdőgy,** 
ladást jelent,

8. Gyomor- és bélgyúhidás. (ЯЯадети unb ©armentjün*
buftg f/^oH f, ©artn!gr$t>. 1 '

v* . A ’ ló  megszűnik enni, eltávpzik a’ jászoltól (az  abrak- 
létől}-,■ kapálódzik az első lábaival, öszszerakja a’ lábait a’ 
hasa p la tt, gyakran megtekinti a’ hasát, vagy feléje kap
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a’ szájával, csóválja a’ farkát, öszszehúzza egy helyre mind 
a1 négy lábát, ’s földhöz veri m agát, .a’ lábait szorosan a' 
testéhez húzván a’ hátán 'hengeregni készül, de .csak ha
mar felugrik ism ét; a’ teste felpuíFad egy kevéssé , a’ g a - 
najlat és vizeliet nem mennek el az állattól, legfeljebb csak 
eleinfcéa, ámbár gyakran erőlteti rá  a’- beteget. A ’ fájdal
mak változnak, úgy  hogy az állat még közben közbenm eg- 
csendesűl egykét mlnntáig, sőt még eledelt is kíván, de 
csak követi ezt a’ fcapálódzás, a* földhöz vágás ’s a’ t. mint 
&Ш előtt. Haladván a' nyavalya, szörnyű fájdalmak gyötrik 
a’ lovat, ingadoz járásában sót állásában is , izzad az egész 
teste fájdalmában és gyötrelmében, első lábaival dobog (dö- 
römbérez) és kapálódzik, hasa feló te k in t ,’s egyik hátúLsó 
lábával rúgóldozik feléje, csikorgatja a’ fogait, ’s mar dós 
mindent a’ mit ér. A ’ tekintete vad és szilaj ’s fájdalmat je-» 
len tő , a’ szemhéjjá kilátott, a’ lélekzése szuszogó és na
gyon sebes, nagyon kífátott orrlyukakkal. Mind ezen jelek 
rövid idő alatt rettentő nagy grádusraetoelkednek, úgyhogy 
az állat a’ fájdalom és gyötrelemtől szorongaUatván egész 
dühősségbe jő; a’ teste külseje ’s a’ lábai meghűlnek , ’s 
hideg verejték fedi b é , mire 1 2 —- I S  vagy legfeljebb 3 6  
éra múlva a’ halál következik. Néha a’ halál előtt csende
sén kezd lenni az állat, a’ mi annak a’ je le , hogy «■* gyú- 
ladás hideg fenébe ment által. —~ Á ’ legvalódibb jelei ezen 
nyavalyának tehát rövideden ezek: $zörúltság ’s a’ ganaj- 
lásnak és vizellésnek elállása, a’ kapálódzás az első lábak
k al, a’ has tekintése, a’ többszöri földhöz vágás és készülé» 
a’ hengergésre, a’ többszöri felugrás, és az eleség meg
vetése.

A’ bélgyúladás vagy kólika leginkább okoztátik a* meg
hűléstől, a’ megzabálástól, kivált rozstól * lóherétől, száraz 
korpától ’s a’ t . , hideg itatástól nagy hévségben, hideg 
esőtől, mikor kihpvűlve ’s izzadságban. v$n a’ ló ’s a’ t.

A ’ kólika egyik legveszedeliiesebh nyavalyája a’ ló
nak, mivel igen sebesen halad elő, és ha a’ segítségetha- 
taföijiik, igen gyakran halált okoz. —  Hogy tehát semmit 
el n é ' mulaszszunk, mi segítséget nyú jthatna , íg y  kell 
cselekedui: legelőször is száraz , meleg-, és jól megalmo-

\

\
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zott istállóba kell vinni a’ beteg «Hatot, azután eret kell 
vágni és 1 0 — 12  sőt 15  font vért ereszteni; ez meglővén, 
pedig e’ következő orvosságot keli neki betölteni: 2  lat .«иекі 
fűvirágot toeg kell jól néhányszor forralni valami másfél mész -  
szely v ízben, aeután m egszűrni, 2 lat bíizaszattal (assa  
foetida) és három tojásszékkel jól, niegvegyítpni, és az egéi- 
szet egyszerre beadni. —  Legsikeresebb «segédeszközök 
azomban ezen. nyavalyánál aet ingerlő dörzsölések a’ hason 
is j e’ végre meg kell vegy&eBÍ 2 int salamiaszeszt, 1 la t 
kőrösbogártinkturát, és 6  lat terpetinolajt, és ezt egyszerre 
bé t á l  jól dörzsölni a’ hasába. Ezen bédörasölés után n a 
gyon nyughatatlan és dühöskődő k«*d lenni vgyan a’ Ц , 
de a’ mi csak kevés ideig saokott ta rtan i --r- Egy más szinte 
igen jó sikerű orvossága ezen nyavalyának a’ klistérek., 
mellyek fél font zöld szappanból, 8  lat konyhasóból, fél font 
olajból, és 3  rae*zs95ely vfeből készíttetnek, a’ miből min
den fél órában 2 — 3  fecskendővel langyosan bele kell fecs
kendeni a* beteg állat végbelébe. —  Igen czélirányos az 
is , ha a’ ló’ hasa minél gyakrabban száraz szalmával d&r- 
s&öHetfk j minekutánna a’ lovat pokróczczal be kell teríteni. 
H a 6 — 8  óra alatt még íe*m i jobbúlá* v m  l^szik ,. ,és ha 
a’ nyavalya jelenségei még nem enyésznének el észrevehe
t ő i g ,  úgy ismételni kell az é rv ág ást, a! beailapt, és. a’ bé- 
dörzsölést még egyszer. —  Hogyha a’ nyavalya egyenlő 
erővel tovább ta rt 1 2 — 1 8  óránál, úgy rendszerint elkerül
hetetlen a’ halál, néha azomban mégis használ ékkor is e’ 
következő orvosság: 1 2  lat Glaubersó , 8  lat lenm^golaj, 
és másfél mészszely langyos víz öszszevegyitve ’s egyseewe 
betöltve. — A ’ szokásba vett lovaglás ?z illyen beteg lovon 

ftaeteküen inkább ártalmas mint hasznos.
9. Májgynladás. i.

Noha ez .a’' gyúladás,a’ lovakat is bántja néha, igen 
пеѣея és bizonytalan giégis annak megesmerése; áss egypt-^  
lenegy elég bizonyos jele ай , hogy a’ szája és órra nyál
kahártyái, sárgás színűk, valamint a’ szemei is. Дешілве-і 
rint szorulás, étvágy híjjá, vagy néha változtatva haemer 
n é t  is já r  ösrszeU tve e*en nyavalyával; a,’ ganajJatja vüá-
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gos színű, a5 vizellete pedig ellenben nagyon setétsárga 
Szökött lenni. Ha nybirija az etóbci* a’ máj tá já t, felfele gör- 
bedez a’ ló fájdalmat jelentvén ; ugyan ezért nem Is'fekszik 
le egykönnyen. Essen jeleken kívül még kissebb vagy na-* 
gyobb mértékben hideg is szokta lelni аЧѳѵаі.

Okaihoz számítják: a’ meghűlést, a’ rósz eleséget, a’ 
döféseket vagy ütéseket a’ máj tá jékán , a’ m élelyférgeket, 
*z epeköveket, és az épejárásai bedugulását.

, Orvoslásakor ezen 'nyavalyáinak'bovnedvö' és jól-táplál! 
lovaknál előbb eret kell vágni -mSérisékletfel, azután pedig e’ 
következő liktáriomot kell* béadeii-V égy szelídített kétíesőt 

-(Calomei) 1 latot , jalappagyókéret és áloét mindenikból
2 la to t, angyálgyökeret és ürmöt mied«gyikbél három latot, 
lisztet és vizet a’ mennyi szüksége® Hktáriómho&, ’S kenj 
ebből minden 1 — 2  órában egy tyyktojásnyl darabot a ’ - be
teg  állat’ nyelvére. A ’ máj tájáa pedig.reggel és este egy. 

i á t  kámfor és 6  IatkénesőZsísbdl Iwsszúit kenőcsöt-kéM bé- 
dűrzsölnf, vagy íolyo'sebet kell nyitni (fű t gí>ntünfííff$«n). 
EledelüF szolgái széna, fü , Jóhere ,• murok ("sárga r ip a ) , .  te 
iriás'leveses eledelek nemei, de a’ száraz abrakot vagyis a* 
gabönanemekety гР mennyire iehet, kerülni kell. Ha szorulta 
sággal já r  a* nyavalya, hasnyitd klistéreket kell adui.- . 
M érsékelt mozgás hasznos lévén; ézeó I nyavalyában, kön-! 
n^ebb s z o lg á to k ra  h&szttálrii lehet a’ lavat. '

............................... '• ♦ t 4 • 1 . • ,  І  * í  ;»  * " i  f -------- f  » '  - . w .  . . r , ,

■ 4 0 . .  ¥e*egyúl&dás,. (ifórrfM etjfinbtiti^

E z  a’ nyavalya nem igen gyakran fordul elő , éppen 
ezért annál veszedelmesebb, mivel könnyén hibásan ©men
te tik ,  ’s vizellétszorúlásnak tá tta tóc : .

Az ezen nyavalyától szenved6"tö -eröe (orr* -
léstől rázkődtatík. és aj W -fe . ‘ ^ ^ “ “ -«embetuno : az 
állat felfel» u'éaett hattal aíl, ’s olly erőííetve es fajdal- 
ittasán j á r ,  mintha bénnaesipejú ^elha. JH a a’.vesefe: táját 
szorítja vagy nyomja az em berbegörb ítvén  a! hátát-érés 
fájdalmat m utat; gyakran vizelleni készűl, de vagy semmi 
htigy nem megy tő le , vagy csak néhány csep barna ued- 
ves»ég szivárogni-(öle. Elmdlett'fsáiHtélen fájdalmak érez v 
a*, ló ,  gyakran. a* ч>1іШа felé-tekittt, földhöz vágjáimögát,



Ismít felHgrík,, nyughatatlan, ,é*. r&ritéken. m  egész testén. 
A’ felkelés nagyon terhes az iílyen lo'nak

A ’ vesegyúladás gyógyítására szükséges eret vágni és 
8 —̂ 1 2  font vért'e'reszt'éíií, a’ mit a’ kéFnyulállásokhoz kép
pest kétszer v^gy ІіД^одівгог ismételni is kell; a’ vese táján 
pedig három lát sáláífaiászeszt négy lat terpeíínolajjal és 
ugyan annyi lenmagQÍajjjal megvegyítve kell minden 8 — 8 
órában bédÖrzéSlní,' a’ ’ következő liktárfomot napjában 
beadni: kámfort 1 latót,, salitróiüot 3 íáttit', Glaubersdt i |6  

latot^, és lisztet és vizét a1 inennyl liktáriomhoss Wűksegés.

11 . V érvizelés ( Vérhúgy 01ut$arnen , 93l«t|íöfien),>

JSaj &’ nyavalya csak ritkán .fordul -elő a’ lovaknál, és 
mindenkor a’ testpek közönséges elerőtlenedésének a’ követ
kezése, vagy pedig még többször a’ vizellés művszerei in - 
"géríett és gyúlasztü álíapotjától eredj melly vagy k ü lső 'a’ 
vesetájra béható valamely erőszaktól, vagy némely mérgék
4  a’ t. elnyelésétől támadhátott.

A ’ nyavalyát könnyű arról esmerni, hogy a’ vizellettel 
p iűgygya l) vér megye;n é l , úgy hogy az majd kisebb majd 
“ Pgyobb roértékbon veres, ’s néha egésü csomók aludt vér*- 
гёГіз vegyes szokott lenni.

Hogyha ez a* nyavalya közönséges rothasztó hidegle
lésből vette eredetét, e’ következő liktáriomot kell beadni’: 
A rnikavirágot, tőlgyfáhéjat, kálm usgyökeret, mindegyik
ből 8  la to t, kámfort, büzaszatot (a ssa fo e tid a), smfras*- 

’ezaryszészt mindeníkbőrégy ,latot, lisz te t és vizet a’ men
nyi szükséges, és ebből nlinderi nap háromszor ta g y  négy=

. szer 2 — 3 laplczkával a’ nyelvére kell kenni a’ betegnek^ 
e’ mellett pedig jó és bőv abrakról kell gondoskodni.

Щ  külső sértésektől eredt a’ nyavalya $ úgy kell bánni 
a’ beteggel, mlnjt a’ 8$гЦтеЦе1 elő van adva, egyébaránt 
pedig úgy mjnt, yesegyúladásnál elöadatott, ' ■

Ha mérges palánták, nevezetesen a’ békavírág* a’ vad 
rozm aring, a’ surlófú (R ékátokká), a*fiatal egerfáfc; fe- 

' ’nyőfuk ’s jegenyefák bimbói ’s a’ t. okozták a’ nyavalyát*, 
minden fertály órában é g j  seres üvegpohár ecsetet kell bé-
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adni; ha pedig niá* valamely mérges szereket nyelt rqlna el
a’ ló, minden fél A-ában fél iont olajt keli a’ torkába fóftéitf.

Azon esetekben mikor soká ta rt a’ vérvizellés ? és ha 
semmi más nyavalya’ jelei nem mutatkoznak, e’ kő.vetkejso 
Jiktáriomot kell béadni két nap alatt: íim só t 2  latotj főlgy- 

, fahéjat és káhnusgyökeret mindegyikből 8  lato t, lisztet és 
vizet a’ meunfi liktáriomhoz szükséges.

.... ... A ’ vese táján e’ kővetkező vegyűletet kell minden 4^—6 
Órában bedörzsölni: Salamiaszeszt 2  la to t, ’s terpetinolajt 
és^kámforszeszt, mindegyikből 6  Iratot; vagy ha igen tar
tós a’ nyavalya, két szőrkötelet (szőrsineget) kell nuzni a ’ 
vese táján.

12. Vizelletföhjás (%úgyfolyás .£>arnru(jr)»

....  E z t a ’ nyavalyát arról 4esmerhetní, ha a’ ló szerfelett
gyakran, és annyi vizelletet e re sz t, hogy annak mennyi
e d é  egyetlenegy nappn is ІО — 1 2  kannát, ’s i’̂ y  jjóvül 
többet teszen a’ víznél, mellyet a? ló megivott; ez fi’ te -  
.mérdek húgy világos, vizes., és különös tulajdon szagú. Az 
étvágy ezen nyavalyánál ren d s^ rin t . csalk a’, természeti 
ugyan, de a’ szomjá olly nagy a’ lónak, hogy nem győzi 
az ember eleget itatni. Ugyan a’ szerfeletti vizellés: által 
ped ig , minden jó étvágya mellett is , mindig soványabb 
lesz a’ ló , úgy hogy idójártáyal, ha szinte csak; hetek vagy 
hónapok múlva is ,  szárazságban veszhetм і, ámbár ez csak 
ritkán szokott mégis megtörténni^ .

közönségesen a’ dohos eles,égtől támad a’ húgy folyás, 
legkivált a’penészes szénától és a’ dohos zabtól, nevezetesen 
a’, hajós zabtól; de ezen kívül is eredhet mégis hirtelen meg
hűléstől is ,  vagy némely mérges palántáktól ’s a’ t.

Ezen nyavalya orvoslása elég könnyű ; meleg esiEgész
séges istállóban kell tartani a’ beteget, be kell teríteni po- 
króczczal , és gyakori tisztítás által eszközölni kell a’ bőre 
k ipárlasát; azután jó és egészséges eledéiről kell gondol
kodni , az eddigvalót pedig valamely mással kell felcserél
ni. Vizet legfeljebb 3 — 4 kannával kell a’ betegnek adni’, 
és minden, kannában (elöbb 2 lat vasgáliCzkövct és ugyan 
annyi timsót felolvasztani. Sokszor már ez által el léhét
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mellőzni 6  — 8  nap alatt a’ nyavalyát; ha mindazáltal ét 
nem történnék, a’ következő Hktáriombol minden 2  —  3 orá- 

S bán 1 — 2 lapicsskával kell a’ ló nyelvére kenni: Kámfort 
% latot, timsót, tölgyfahéjat, szarvasszarvolajt, mindegyik
ből 4  latot, angyalgyökeret, vízi bösövényt, mindenikből 6  
latot, fenyőnlagplíijt 1 latot, lisztet és vizet a’ mennyi szük
séges. Ezen okosság 1 —  Зяиогі beadása után majd mindig 
el is enyészik a’ nyavalya.

. 1 3 .  Vizeltet szorulás (Urmtícrfcattung).

j Nem ritkán történik, kivált ménlovaknál és heréiteknél, 
j hogy vizelleteí nem ereszthetnek (nem hugyozhatnak), &’ 
I mikor szinte azon jelek látszanak, mellyek á’ kőlikánál, csak 

, azzal a’ külömbséggel, hogy ezen nyavalyában gyakran vi
zelten! (hugyozni) készül ая állat j de minden siker nélkül, 

i A ’ támadása ezen nyavalyának ugyan azon okokból esik, mel- 
I lyekből a’ kólikáé, dtí néha attól is, ha a’ lónak az úton idő
i nem engedtetik a* hugyozásra. Azonban sokkal ritkább még 

is ez a’ nyavalya, mint a’ hogy az emberek gondolják, mivel 
sokszorininden egyszerű kólikát ezen nyavalyának tartnak. —  
Júh&kolbá állítani az ezen nyavalyától szenvedő lovat ? &’ 

: mint szokás, csak a’ csekélyebb esétekbeA használhat.
Az orvoslása éppen ollyaii mint a’ kólikáé, dsak hógy 

j  niég e’ következő italt kell beadni: fenyőmagolajt fél latotj 
két tojásszéket, és másfél messzely petrezselytímvizet, Egy
szerre béadva; ezt minden 4  — 6  órában egyszer vagy 

j  kétszer ismételni is kell, ha a’ vbeellet addig meg nem indul,

14* Hasmenés (© urdjfaíí, X)urd)lauf). 
í A’ hasszorúlásnak ellenkezője a’ hasmenés, melly abban 

a l l , hogy kelleténél többször ganajlik, és hogy higabb 
a’ szokottnál a’ gansjlatja, sem szokdtt színű Sem gömbölyű 
formájú nem lévén. A ’ hasmenés többféle^ grádúsú. Kiesebb 
mértékben csak lágy a’ ganajlat a’ szokott gömbölyűség nél
kül, de nagyobb mértékben olly híg és vizes, hogy a’ Jó 
Czombjain lecsurog, és ganajláskor messz6 el is feccsenik. 
Hogyha a’ hasmenés nem más valamely nyavalyának a’ jele, 
*’ kiesebb grádusait sokszor azzal is gyógyíthatni, hogy
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sok esírt®  zabot és szénát ád az ember, és csak igen kévéi 
v izet; &’ lovat pedig száraz meleg istállóban kell tartanig 
pokróeczal jól beteríteni, és mindennap többször éles vaka- 
róval jól megvakarni; ha még is rövid idő alatt nem engedne 
a’ nyavalya, vagy ha igeu híg volna a’ ganajiat, e’ követ
kező liktáriomot kell béndni két nap alatt: kálmusgyökeret, 
ürmöt, angyalgyökeret, és fenyőmagot, mindegyikből 4 latot,, 
fűzfahéjat 2  latot, lisztet és vizet a’ mennyi szükséges. H ogy- ! 
ha még erre sem múlna el a’ hasmenés, c’ kővetkező orvos- I 
scgot kell béadni: Timsót és vasgáliczkövet, mindegyikből
2  latot, tőlgyfahéjat, káimust, szarvasszarvolajt,mindenik- 
ből 4 latot, lisztet és vizet a’ mennyi liktáriomhoz szüksé
g es , mellyböl minden 2 3 órában 2 —  3 Iapiczkával a’
nyelvére kell kenni a’ lónak, — Ha a’ kólikának is mutat
koznának némely jelei, ezen kívül még a’ hasába kell dör
zsölni e’ következendő vegyületet:terpentinolajt6 latot, sa- 
lamiaszeszt 1 latot, és borszeszt 8  latot.

15. Hassxorúlát (93rrf!opfim#).
E z a’ nyavalya abból áll, hogy több ideig , 2 , 3 ,  vagy

5 napig is semmi ganajiat nem megy el az állattól, vagy 
hogy az a’ kevés, a’ mi talán még is el megyen tőle, felette 
kemény és kicsiny. — A ’ hasszorúlás legtöbbször csak más 
valamely nyavalyának, kivált a’ kólikának vagy a’ bélgyü- 
ladásnak, a’ vese-hólyag- vagy tüdőgyátadásnak, a’ forró
hideglelésnek, és sok más nyavalyáknak a’ jele. Az orvos
lásra nézve azonban igen mindegy, akár mitől eredt a’ has- 
szorulás, mivel minden esetre bővebb és lágyabb ganajlást 
kell eszközölni. A 1 legjobb eszköz a? megszorult ganajlás 
megnyitására lágyító ’s hasnyitó.klistérek szoktak lenni; e’ 
végre meg kell vegyíteni 4  lat kouyhasót, 8  lat szappant, 
ég 6  lajt olajt 3  messzely meleg vízzel, ’s ebből minden óra'- 
ban vagy minden fél órában is egyegy fecskendővel belé kell 
fecskendeni az állat végbelébe lágymelegen; ugyanezt a’ 
Misiért e’ következő vegyűletbői is lehet készíteni: 8  lat 
Glaubcrsdból, 1 2  lat lenmagolajból, 6  lat szappanból, és 3 
m «ázely forrő vízből. *— Belől, ha csak más valamely kör- 
nyűláHáe mást nem javasol, e’ kővetkező hashajtó orvossá-
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I got kell béadni: lenmagolajt és Glanbersót, míftdegyiiböl 18  
latót másfél messzely vízzel m egvegyítve,- és egyszerre be
töltve; vagy pedig e’ következő liktáriomot ,* dupla sót 1 6  
—• 2 0  latot, hány tató borkövet 1 la to t, lisztet és vizet a’

, w ennyi szükséges, mellyet kétezerre, de egy napon m égis 
be kell adni; vagy pedig egy pilulát 2 — 3 lat áloéból,

; 7j-—1 lat szelídített kénesőből (Calomel), és 3 — 4  la tszap- 
j  panból. A’ Mistereket szünet nélkül folytatni kell, és a’ bel- 
! sö orvosságokat minden másod vagy harmad napon mindad-
• dig ismételni, míg a’ reménylett jó siker bé nem követ-
I bezik.

16. Szédülés (<sdjwínbef).

Csak ritkán bántja a’ szédülés a’ lovat istállóban, ha
nem leginkább csak hámban és futás vagy munka közben; 
es sohasem tart ezen nyavalya bizonyos meghatározott időj 
szakot a’ lovak megtámadásában, hanem csak véletlenül 
támadja meg azokat. Vannak sokszor lovak, mellyek min
dennap szenvednek ezen nyavalyától, holott mások hetekig 
sőt hónappkig is mentek maradnak tőle. H a járása közben 
támadja nieg a’ lovat a’ nyavalya, tüstént megáll távúi 
egymástól elmeresztett lábakkal, megrázza a’ fejét és az 
egész testét, ide ’s tova ingadoz és tántorog, és tántorog, 
es csak nagy nehezen tudja magát lábán tartan i, sőt el is 
^eszejti elégszer sűlyirányát ’sa ’ főidre rogyik. H a az íst»1 
^ban esik szédülésbe a’ lő, valamire ra**'ée eíí* a tejelj mesz
ese egymástól elmereszti a’ lábát, ide ’s tova ingadoz a’ tes
tével, és olly erősen akaszkodik a’kötöfékbe, hugy azt sok
szor el is szaggatja, ’s a’ földre rogyik, és elégszer a’ fejét 
*s megsérti. Ézen nyavalyában a’ szemeit mereszti el as lő, 
a> lélekzése sebes, az egész állat reszket, verejték borítja 
el az egész te s té t, ’s a’ ganajlat ’s vizellet ónkényje ellen ig 
el megyen tőle, miután 5 —  1 0 ,  legfeljebb 2 0  mimrta mu'L. 
Va vége a’ nyavalya megtámadásának. Ekkor íelugrik a 
1(5 a’ főidről, megrázkódik néhányszor, ha az istállóban, 
ѴгіІЬ ismét a’ jászolhoz fordul ’s enni kezd, ha pedig bé van 
' ’g va , húzni indúl. A’ nyavalya ezen támadásain kívül észre 
Se® lehet venni, hogy beteg a’ ló.
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A ’ szédülés okait nem lehet egész bizonyossággal elő
adni; nagy bővnedvúség azonban, bőv táplálás kevés do
log m ellett, meleg dohos istállók, felette szoros nyakszí
juk vagy kötőfékek, és bélbeli férgek , igen adhatnak reá 
sokszor alkalmatosságot.

Gyökeresen meggyógyítani a’ szédülést rend szerint 
nem igen lehet. Bőv és ismételt véreresztés, 8 — tO  fontot 
mindenkor, néha, talán minden héten vagy minden két 
hétben egyszer egy pilula beadása 4 lat .áloéból, fél lat 
szelídített kénesőből (саІотеГ^, és 3 la t szappanból, továb- : 
bá az igen meleg és dohos istállók, az igen hosszas vesz- 
tégállás, és a’ szerfeletti hajtás elkerülése, és az eledel 
mérséklése azomban nyújtják azon segítséget,melly még leg
inkább használhat; sokszor ezek által valósággal el is le
het mellőzni őrökre a’ szédülést; ha mindazáltal meg nem 
szűnik, ’s ha kivált gyakran fordulnak meg a’ megtámadá
sai, legjobb tovább adni az ollyan lovon.

17. Kórság (N yavalyatörés  , nehéz nyavalya, 
gallfiK&t, f$n>m Sfioty).

Üzen nyavalya egyes megtámadásainak csak ritkán lát
szanak elöljáró jelei,mellyek szorongatásból, ide ’s tovalépege- 
tésből, elbódúlásból és szédülésből állanak. A’ ló hirtelen j 
megáll, ’s egészen úgy mutatkozik, mint a’ szédülés nyavalyá- 
iáná l, de csak hamar lerogyik a’ földre. Az istállóban neki 
dúl a' iaiilau , vagy annyira akaszkodik a’ kötőfékbe, hogy 
az elszakad, és hogy a’ io hanyatt esik; néha 0lly hirtelen 
is lerogyik a’ földre, mintha a’ szél ütötte volna; így néhány 
minutáig csendesen fekszik, de erre csak hamar a’ legele- ' 
venebb rántogatódzások következnek, úgy hogy a’ Jábaival ■ 
kapálódzik, a’ fejét és nyakát ido’stova csavar/tja, a’ s z e - : 
meit elmereszti, a’ száját erősen becsukja, az ajakit görcsös 
sen félrehúzza, ’s a’ szájából habzó nyálat folyat; a’ lélek- ; 
zése nagyon sebes, hergő és nyögő, közöuséges izzad a* j  
törik ki az egész testén, és az érzés egészen el van enyész- j 
ve a’ kórság törése alatt. A ’ tartóssága a’ nyavalyatörésnek j 
külömbö/.ő, néha csak 5 , néha 1 0  sőt 2 0  minutáig is meg- j 
la r t , n,falán a’ ló néhány szempillantatig csendesen fekszik, !
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mintha aludnék, ’s aztán vagy sebesen felugrik, vagy csak 
bádjadtan és lassan emelkedik fel, mély lélekzetet vesz, erő
sen megrázkódik, és egészen ollyau ismét mint az egészsé
ges ló. Valamint u’ szédülésnél úgy itt is meg nem lehet 
határozni a’ nyavalya visszatérése idejét. Sokszor csak hó
napok és esztendők, sokzzor pedig már kevés napok múlva 
is visszatér.

Az okait és orvoslását előadni ezen nyavalyának még 
bajosabb mint a’ szédülését, ’s minthogy ez a’ két nyavalya 
igen hasonlít egymáshoz, és mintegy rokonok, egészen úgy 
is lehet bánni a’ lóval a1 kórságban, mint a’ szédülésben, a’ 
miért is arra igazítjuk itt az olvasót.

IS . Belső hályog (© ф гѵ аф г ® taar).

Ez a’ szfemnyavalya a’ látóinak elromlásából á l l , minél 
fogva a’ ló egészen, még pedig közönségesen mind a’ két 
szemére megvakúl. Első tekintettel észr& sem lehet venni 
semmit is , de ha jobban megvisgálja az ember, csakugyan 
a*t találja, hogy a’ szem néző lyuka igen nagy és kerek, 
holott ez egészséges állapotjában kissebb és hosszúkás szo
kott lenni; a’ tekintet el van halva ’s elenyészve; még in
kább pedig a* által eemerhetni meg a’ vakságot, h* vala
mely tárgynak neki vezeti az ember, mellynek természete
sen neki rohanik. Járásában a’ fülét mereszti fel a’ ló, fü
lel mindig, ’s nagy magasra emeli fel a’lábait, mintha vizet 
gázolna; ez á járása olly szembetűnő, hogy az értelmes em
ber már meszsaséről észre veheti á ló vakságát. Ha az illyen 
vak lovat bottal’s t. eff. fenyegeti az ember, természete
sen meg nem mozdúl az ütés elkerülésére.

Okai á belső hályognak többszöri szemgyúladások szok
tak lenni. A s orvoslása mind ekkoráig még sohasem volt 
kikeres, á miért is á nemorvosnak annyival inkább kár volna 
próbatételekbe ereszkedni.

19. Külső hályog (® rauer <5taar).

Ezen nyavalyában tökélleteeen vak a’ ló a’ beteg sze
tté re , csak hogy ez a’ nyavalya gyakran csak az egyik sze
d e t  bántja a’ lónak. A ’ jelei olíyanok, mint a’ belső hályog -



nál, csak azzal a’ külömbséggel, hogy itt a’ látólyuk szür
ke vagy téjszínű átnemlátszó testet formál, mivel a’ külső 
hályog a’ szemlencsének, és az azt körülvevő hártya homá- 
lyosodásában áll. A ’ szem elején találkozó fehér Tótokat és 
homályokat szómban nem kell a’ külső hályoggal összezavar
n i, mert ezek rend szerint igenis gyógyíthatók, holott a! 
külső hályog valamint a’ belső még eddig mindig gyógyíi- 
fcatlan vólt. Hogy tehát meg ne csalódjék ember, oldal
ról kell megtekinteni a’ szemet, hogy arról meggyőződhes
sék, hogy a’ homályosodig a’ szem hátuljában ’s mélyjében 
van-e. — Közönségesen támad a’ külső hályog többszöri 
szemgyúla^ások által, ’s kivált a’ hóldkórság (hónapos vak
ság ) által; de támadhat néha még is némely külső okoktól 
is, Ebből láthatni melly szükséges légyen elejét venni a’ 
szemgyúladásoknak.

2 0 . Szem/ólok  (K ugtnfíecffn , SíugenfíU).
Ez alatt értetnek azon homályok a’ szaruhártyán, mel- 

lyek majd kissebb majd nagyobb kiterjedésűk, és vagy egé
szen fehérek, vagy fellegszíuük, kékesek, tejszínük ’s a’ t. 
ezen homályok vagy el vannak terjedve az egész szeiften, 
vagy csak kissebb helyen; és vagy meg van gyúladva mel
lettük a’ szem , vagy minden gyúladás nélkül v a n ; az utolsó 
esetben kissebb kiterjedésűk szoktak lenni a’ fótok, az első
ben pedig rend szeriut az egész szemet szokták elborítani. 
A ’ közönséges homályosodások majd mindig belső okokból 
támadnak, holott a’ kissebb fótok sokszor külső sértésektől, 
mint ostorcsapásoktól ’s a- t. erednek.

Ha ezen szemnyavalya elég idein orvosoltatik, rend 
szerint egészen meggyógyítható. H a közönséges gyúladás 
bántja a’ szemet, úgy az az alább előadott mód szerint orvo- 
soltatik; ha pedig ennek meggyógyúlása után a’ homályosság 
még is megmaradna, úgy ez t, valamint a’ kissebb Tótokat 
is eképpen lehet orvosolni: fél nehezék szemkövet (lapis 
divinus, 3!ugenf!cin) fel kell olvasztani másfél messzely eső 
vagy folyóvízben, és belé vegyíteni 2  nehezék opiumtink- 
tú rá t, és 4  lat birsalmanyálkát, ’s ezen szemvízzel meg
mosni minden nap"S — 4szer a’ beteg szemet. Ha ez álta!
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egy vagy két liét alatt él nem vesznek a’ homályos fótok, 
e’ következő kenőcscsel kell orvosolni; i  nehezék veres kénesö 
(mercurius praecipitatus ruber), fél nehezék o'piumpor, és
2 lat sótajan írosvaj megkevertetek kenőcsnek, mellyből min
den 3  —  4  órában egyegy borsonyi finom szőrecsettel a’ 
beteg szembe kenetik. Ha még erre is 1 0  — 1 4  nap alatt 
a’ homályosság el nem oszlanék, ugyan a’ most előadott 
módon a’ kővetkező kenőcscsel kell bekenni a’ szemet: Végy 
kámfor és opiumpórt mindegyikből fél nehezéket, veres 
kénesőt (merc. praecipitatus ruber) 1 nehezéket, disznő. 
zsírt 1 latot, keverd kenőcsnek, — Felette makacs esetek
ben néha e’ következő por is használ; Végy fehér gálic*- 
követ, pórizst (bo rax ), timsót, és czukrot, mindegyikből 1 
nehezéket, ’s fúj ezen keverékből a’ szembe minden nap 
kétszer egyegy keveset, vagy kend belé szőrecsettel.

21. Szemgyúladás (M ugíntjünbung).

A ’ beteg szem egészén bécsukódik, vagy csak igen 
keveset nyílik k i, és olly igen könyvez, hogy áss egész 
pofa nedvesedik. A ’ szemnek minden illetékét igen érzéke
nyen veszi a’ lő , és ha a’ tenyerét teszi az ember a’ szemre, 
nevezetes forróságot és daganatot érezhetni, H a erővel 
felnyitja az ember a’ szem’ ' héja it, dagadtaknak találja 
azokat, a’ belső része tüzes, verességű és m eggyúladt, és 
a’ szemgolyó könyvekben úszik, Sokszor egy úttal a’ golyva 
Is össze van kötve ezen nyavalyával, de sokszormeg nem.

Okai ezen gyúiadásnak vagy külső sértések, vagy belső 
valamely okok, mint p. o. a’ golyva ’s aKt.

Orvoslásánál ezt kell m egtartani: A’ nyavalya kezdetén 
több napig meg kell mosni a’ gyúladt szemet mérsékelt hideg- 
*égű tiszta vízzel, mellynek minden 3  ssesszelyiéhez 1 lat 
sneczet (gelédeczet) vegyíttetik. H a nem enged a’ nyavalya 
’* nem múlnak el a’ könyvezés ég a  dagadás, e’ következő 
vízzel kell a’ szemet naponkint 4  — 6szor jól megmosni : 
Végy fél nehezék fehér gáiiczkövet, 4  lat birsalmany álkát 
’* másfél messeely folyő vagy esővizet, vegyítsd m e g .— 
Az orvoslás alatti scellls és ««tét istállóban kejl tartani a’
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lovat, és csak mérsékelve etetni. Hogy befogni ’s erőltetni 
nem kell az illy lovat meggyógyulásáig, magában is érte
tődik.

22. Hóldkórság  (SDíonbblínb&cít).

Ez a’ szemgyúladás nagyon veszedelmes, mivel nem-, 
csak többször visszatér, hanem mivel legközönségesebb oka 
szokot lenni a’ külső hályognak, ’s így a’ ló megvakúlásának. 
Megesmerteti magát a’ szemgyúladás közönséges jelei által, 
csak hogy a’ szemhéjak dagadása nem olly nagy , a’ köny- 
vezés pedig még sokkal nagyobb szokott lenni. Ezen kívül 
még e’ kővetkező valódi jel mutatkozik, melly sohasem-hibáz 
a’ hóldkőrságnál: ha kinyitja az ember a’ szemhéjat az elől 
lévő szemüreg alsó részében egy pihes zöldes testecskét lát 
úszkálni, melly ha a’ fii mozdul szintúgy mozdulásba jő; egyéb-» 
aránt az átlátszó szaruhártya homályos és sokszor téjszínú 
vagy kékes.

Az eredetét ezen tulajdoni szemgyúladásnak nem lehet 
egész bizonyossággal meghatározni, azomban leggyakrabban 
találkozik még is ez a1 nyavalya a’ lapályokon és a’ vastag 
’s lágytest# lovaknál, kivált nagy kihevűlés vagy meghűlés 
után. Rend szerint csak az egyik szemet támadja meg egy-* 
szerre ez a’ nyavalya, ’s minekutánna ez 2  —  3  hétig nya- 
valyáskodott, jobban lesz, ’s a’ nyavalya 4 — 6  hét múlva 
vaáltoztatva a’ másikat támadja meg, ’s így folytatja változ-я 
tytva a’ dolgát mind addig, míg mind a’ két szem a ’ külső há
lyogba nem esik, és a’ ló egészen vakká nem lesz.

A’minő gonosz és rósz természetű ez a’ nyavalya, éppen 
*olly bajos az orvoslása is , melly néha azomban e’ következő 
módon történhetik: 1 nehezék szemkő (japis divinus) és 2 
lat arab gummi felolvasztalak 3  messzely eső vagy folyó
vízben, és ezzel mosatik meg langyosan a’ beteg szem 3 — 
4szer napjában, —  Minthogy «rendszerint ezen nyavalyában 
a’ vér nagyonva’ beteg szem felé szokott tódúlni, eret kell 
vágui a’ lo nyakán, és 6  — 8  iont vért ereszteni; belől 
pedig a’ következő hashajtó orvosságot kell béadni: 2  — 3  
lat áloé, i  lat j a l ^ p a , és 3 lat szappanból pillula készül, 
mellyet egyszerre bé kell adni. Hogyha erre 4 — 8  *ap



alatt a’ gyúladás észrevehető ig  meg nem szűnik, ha a! szem 
jobban ki nem nyílik , és ha az a’ pihes matéria a’ szemben 
el nem enyészik, úgy a’ következendőkhöz kell nyúlni: a’ 
beteg szem részén lévő pofán szőrkötelet kell húzni, hogy 
ez által a’ gyúladás a’ szemtől elhúzattassék, a’ szembe 
pedig minden nap 3 — 4szer egy borsdnyi kenőcsöt kell 
kenni, melly e’ kővetkezendőkből készül: veres kénesö (m er- 
curius praecipitatus ruber) fél nehezék, opiumtinktúra 1 
nehezék, sótalan írosvaj 2 lat. Eltelvén 2 — 3 hét ki kell 
húzni a’ szőrkötelet. — M eg kell itt még jegyezni, hogy 
a’ gyüladás, ha szinte egy időre elmellőztetett is, még is 
mindannyiszor vissza szokott térn i, míg ki nem fejlett a’ 
hályog, a’ mikor ugyan a’ szem többé meg nem gyúlad, de 
tellyességgel meg van vakúlva.

23. Csíjtóbénnaság (jfrfUjíöfjlM ).

Ezen nyavalyában nem képes a’ ló felemelni a’ hátulját, 
a’ miért is szünet nélkül fekszik. Felkelni igyekezvén, szün
telenül kapálódzik az első lábaival, ’s fel is emelkedik azokon, 
úgy hogy kutya módjára a’ hátúlján ül, de csak hamar Ismét 
ledül, melly úttal a’ fejét csípejét és lábait megzúzza. H a 
az illyen csípejére bénna lovat erővel, felemeli is az ember, 
csak hamar lerogyik még is a’ hátuljával Ismét a’ főidre, 
mihelyt magára hagyja az ember. Egyébaránt semmi leg
k isebb je ié t nem adja az állat semminemű nyavalyának, hanem 
es^ik, h z ik , ’s a’ t. éppen úgy mint akáwneily egészsé
ges lő.

Okai ezen nyavalyának vagy külső erőszakos sértések, 
mint döfések, ütések ’s a’ t. a’ csípeje körül, vagy , a’ mi 
legközönségesebb, némely belső, még nem igen kitanúit, 

; indító okek.
Az orvoslása ezen nyavalyának mindig igen bajos, ’s 

ugyan ezért ritkán is sikeres. Mindenek előtt arról kell 
gondoskodni, hogy a’ ló olly helyzetbe té tessék, hogy felet
tébb meg ne sértse magát ’s fektében fel ne dörzsölődjék. E ’ 
yégre puha földre kell fektetni a’ lovat, ’s ezt még puha és 
ezáraz alommal jő bőven beteríteni, a’ lovat pedig úgy meg
kötői, hogy esen almáról el ne távoshaasék, —  H a külaft
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sértés nyomai látszanak, mint p. o. valamely seb, daganat, 
vagy gyúladás a’ csípő tájékán, azokat ismételve hideg 
vízzel kell belocsolni, vagy hóval vagy jéggel beborítani. 
Iia  ezen körülmények el vannak hárítva, vagy ha talán jelen 
sem voltak, egy más orvoslás módjához kell nyúlni; t. i. be 
kell dörzsölni jó erőben a1 csípő tájékába, napjában 3 — 4szer 
c’ következő kenőcsöt: salamiaszeszt és körösbogár tinktúrát, 
mindegyikből 3 latot, körösbogárport 1 lato t, terpetinolajt 
8  latot. — Ha 3 — 4  nap alatt nem javul a’ ló, két szőr
kötelet kell húzni a’ csípő tájékán, vagy meg kell azt ott 
égetni tüzes vassal; belső orvosságoktól kevés a’ reménység, 
a’ miért jobb is azokkal felhagyni. Minthogy pedig a’ ld 
könnyen feldörzsölheti magát fektében, a’ mitől a’ hideg fene 
tám adhatna, igen szükséges megpróbálni, ha nem lehet-e 
azt hevederek által lábán tartani, a’ mi annál is szüksége
sebb , mivel az orvoslás jobbára hetekig, sőt hónapokig is 
megtart, Hogy jó és bőv eledelről kell gondoskodni, termé
szetes dolog. M eg kell itt még jegyezni azt is , hogy a* 
illyen ló, ha szinte meggyógyul is , soha vissza nem nyeri 
az illő erejét a ’ hátúljában, a’ «niért is erős munkára vagy 
lovaglásra alig ha használni lehet többet az illyen lovat.

24, Fúladozás (©tfmpftgfett, ©ampf).

, M ár TPsztégáíiásában is sebesebb a’ fúladozó lónak a’ 
lélekzése mint az egészségesé, ég az óldalai ’s óldalcsontjai 
szembetűnő mozgásával ’s járásával történik, a! nyavalya 
nagyobb grádusában pedig hergő, süvöltő, és szuszogd, 
Eyébjránt vesztjégállásban csak alig külömbősíik a’ fúladozó 
ló lélekzése az egészségesétől, de telette szembetűnő az a’ 
mozgás után, ha szinte ez csak kevés minutáig tart is. Ha 
p. o. a’ fúladozó állat csak néhány lépésig is ügetésben 
ta rta tik , már szembetűnőleg gebesedik ’s nehezedik a’ lélek— 
zése , melly alkalommal egyszer’smind a’ szűgye és hasa alján 
mély csatorna formálódik; az oldalai ez úttal nagy mozgás
ban vannak, sőt még a’ végbele is minden lélekzettel ki ’s 
be felé indúl: az orrlyukakat nagyon tátja el a’ ló , és ha 
tartós a’ mozgás, annyira nehezedik a’ lélekzete, hogy fel
hanggal szuszogva és süvöltve vess lélekaeteí, és pajd csak
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meg nem fúlad; így szinte elveszti a’ lélekzetét a’ fúladozó 
ló, mikor hegynek menni, vagy nehéz terhet hordani vagy 
húzni kényteleníttetik. Az illyen fúhdozó lónál felette sok 
ideig ta rt, míg a’ lélekzés ismét megcsiilapszik egy kevéssé. 
Az e’ nyavalyában szenvedő ló rendszerint sovány, a’ szőre 
borzas, többször köhög, ’s nem szeret iefekünni; iváskor 
többször félbeszaggatja az ivását, az alatt levegőért kap
kodván.

Okai a’ íuíadozásnak: ha előbb tüdőgyúladástól szen
vedett a’ ló, ha nagyon golyvás, ha a’ tüdeje hozzá van 
nőve az óldalcsontjai bőréhez; néha pedig okozhatják: orr- 
húsnővések, a’ lehcllöcső szűk volta, a’ gége mirigyei meg- 
dagudása ’s a’ t. .

Minthogy a! lehellés művszerei hibás voltát változtat
ni nem leh e t, csak igen tökélletlenűl is lehet orvosolni a’ 
fűladqzás nyavalyáját; legtöbbet lehet még e’ részben tenni 
czélarányos diéta és a’ lónak a’ nyavalyához alkalmaztatott 
használása által. Ugyan árért igen hasznos az illyea lovat 
zöld eleséggel, murokkal (sárgarépává!) ’s t. ef. e te tn i; 
de zab , á rpa , ’s más gabonanemek is hasznosak, csak sze

nnát igen keveset kell adni, a’szalmát p ed ig , és mind ollyan 
e leséget, melly nagy mennyiségben is kevés tápláló erővel 
b í r , egészen el kell kerülni. —- Jól táplált lovaknál néha 
érvágás ( 6 — 8 font véreresztéssel) is használhat. Mnnkát 
az illyen lovon'mindig csak sík földön, ’s nem feleslegest, 
se nem sebesen кеІГ tétetni. — Orvosságot e’ következőt 
adtak már némelyek néha elég jó s ikerre l: áíoét egy la to t, 
szappant 2  latot, pillulánakformálva, ’s 2 — 3 hétig minden 
negyed vagy ötöd napon beadva; egészen azomban ne várja 
senk i, hogy ez meggyógyítsa a’ lovat ezen nyavalyából. —  
Mások folyósebnyitást, és ennek több hónapig evességben 
tartását javasolják a’ ló szűgyón. — De mind ezen orvos
lások csak ritkán járnak nagy sikerrel, és az illő diéta, 
kivált a’ korpával és zöld eleséggel való etetés még mindig 
legtöbbet használtak ezen nyavalyában.
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2 5 . Köhögés C*&ujlcn),

Csak ritka esrs az , hogy a’ ló , ha csak más valamely 
nyavalya nem bánija, mint p. o. tiidőgyúladás, fúlado/ás, 
golyva, ’s a' t. hoszszabb ideig köhögéstől szenvedne, noha 
mégis megtörténik. Az ollyan esetekben úgy látszik , hogy 
valamely gyúlasztó inger a’ lehellőosöbcn ’s egyátuljaban 
a ’ íehelés művszerei különös ingerlősége szolgáltat alkalma
tosságot a’ hoszszas ’s tartós köhögésre. — Azon esetek
ben te h á t, mikor a’ ló köhög a’ tüdőnek’s a’t. minden egyéb 
szenvedése nélkül, e’ kővetkező orvosságot lehet használni: 
Végy hánytató borkövet, és aranykénkövet (©plöfdjroeffl), 
mindenikbűl egy latot, édes kaprot ($endKO, ésán is t, min- 
denikből 6 lato t, fenyőmagot 8  la to t, fürtös lavendulaolajt 
(©picföbl) két latot, mézet két fontot., formáld liktáriomnak, 
’s  adj bé belőle a’ lónak minden nap 4 — C Iapiczkával. -— 
Makacsabb esetekben folyósebet lehet nyitni a’ ló szugyén, 
’s azt folyásban hagyni 3 —4 hétig. — Az etetésnek úgy 
kell megesni m inta1 fúladozásnál, jó azomban még, ha néha 
egy kevés fenyömagot is hintünk az eledelre, és ha egy 
darab kősót* vetünk a’ jászolba I az abraklóba ). Az istálló-* 
nak jó melegnek kell lenni, a* lovat pedig egyátaljában hi
deg levegőre, és kivált mérges szélre minél kevesebbet ki 
kell vinni ezen nyavalyája alatt.

2 6 . D üh , (Dühö#$ég)- (SEolTroutfr, |>unb6»ut&)'

A’ lónál ez a’ hyavalya egyedül csak a’ dühös kutya, 
farkas, vagy róka marásától támad, ’s rend szerint 4 — G 
hét múlva tőr ki a’ marás után. A’ ló eleintén rendkívül 
nyughatatlan és gyötrődő, reszket és ingadoz a’ hátúlsó lá
baival , kapkod, görbedez , megretten többször ijedve; a’ 
szőre borzad , az étvágya elvés* ’s a’ t. A’ dühősség te l- 
lyes kitörésekor nehezen lehel áss á lla t, tajtékoz és haboz 
a’ szájával, görcsöktől és rángatddzásoktól szenved, de 
víztől mégis nem irtózik. Sokszor különös és szokatlan han
gon k iá lt, dühöse» és hirtelenül mardos maga körül, ’e 
megszaggatja a’ maga testét. A ’ közbenjárd csendes álla- 
potja azonban mindig tovább kezd tartan i, minél jobban ki

i
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fárad a’ Iá. A’ halála valami 3 — 6 hét múlva következik bé 
rángatódzások között,, a’ nyavalya első kezdetétől fogva. — 
Hogy a’ megdühödőtt állat gyógyítása lehetetlen, azt min
den ember tudja; de ha szinte lehetne is valami reménység 
az illyen állat gyógyítására, nem lehetne mégis segíteni 
ra jta , mivel hozzá nem közelíthet az ember élete veszedel
me nélkül, hogy annak vagy orvosságot beadna, vagy más 
valami segedelmet nyújtana. — Minthogy a’ dühös állat dögé, 
sőt még a’ tajtékjával, ganajjával ’s vérével bemázolt tár
gyak által is könnyen szerencsétlenség támadhatna, lég*, 
jobb mind ezeket vagy elégetni, vagy mélyen elásni.

27. É tvágy híja  (SWengel fttt g rrfíu jt).

Igen gyakran esik meg, hogy a’ ló nem eszik a’ mint 
kellene, ámbár sem nyavalya nem látszik ra jta , sem más 
okát nem gondolhatni. De minden esetre vagy nevezetes bel
ső, vagy fájdalmas külső nyavalyától szenved iliyenkor a’ 
ló, vagy pedig az emésztés hibás volta az oka, melly utói- 
sóról , ugyan is csak magáróí kell itten szóllanunk.

Az okai ennek igefi külömbözuk; vagy a’ rósz eleség 
az oka, vagy a’ nyelv és a’ száj sebesek, vagy valamely 
foga odvas vagy máskép hibás; ha mindazonáltal ezekről 
már segített az ember, és a’ ló még sem eszik, tígy a’ gyo
morban és az emésztésben van a’ hiba. Ezen esetben a’ kö
vetkező liktáriomot kell beadni: Végy hánytató borkövet 
i  latot, kálmusgyökeret, fenyőmagot, galangagyökeret 
( © algantieurjef) ,  köményt, mustármagot, és gyömbért, 
mindegyikből 4  la to t, lisztet 12  latot, vizet a’ mennyi szük
séges; és adj be a’ lónak ebből minden 2 — 3 órában 1 —2  
lapiczkányit. —  Egy más gyomorerősítő liktáriom e’ követ
kezendő: Kálmus, Ш иері6(Г«ьлг Г@к|іап), gyömbér, fe
nyőmag, üröm, konyhaso, mindegyik6os o  i ttt ,  *°rDetinoIaj
3 la t, liszt fél font, elegendő vízzel liktáriomnak készítve, 
’s úgy mint az eJőbbenit beadva. A ’ ki akarja , elhagyhatja 

•a’ vizet ’e a’ liktáriomkészítést, ’s csak por formában hint
heti égyegy marok számra 2-—3-szor napjaban a’ ló elede
lére az itt előadott előbb megvfgyített szereket. — Hogy 
a’ lovat az orvoslás alatt és utáma is jó és tápláló eleeég-
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g é l , kivált szemes jószággal, d a rá ta l, lóherével, zöld fűi
vel ’s a’ t. etetni kell, azt nem is szükséges itt említeni. Jó 
a’ jászolba (a z 1 abraklóba) kősót is 'rak n i, hogy a’ ló azt 
megnyalhassa; vagy pedig néha egy kis apró *ót kell néki 
az eledelére hinteni.

2 8 . Szájfiórság, S zá jfá já s , (SDfauIfeutfye, S9?au(roe$).

Ollykor, mikor a’ szarvasmarha, és a’ juhok között ural
kodik a’ száj- és körömfájás, a’ lovak között is mutatkozik 
ez a’ nyavalya. Esm ertetö'jele a z ,  hogy a’ ló szerfelett so
kat tajtékoz,, hogy elveszti az étvágyát, ’s ellenben nagyon 
szo m jaz ik ;  ha kinyitjuk a’ száját , a’ nyelve, a’ szájpadlás*, 
és az ínye tüzes verességük, meggyúladtak és forrók; ke
vés napok múlva ezeken a’ részeken világos folyadékkal meg
tölt hólyagocskák támadnak, jmellyek felpattannak, és mind
annyi apró sebekkel töltik meg a’«szájat, a’ miért is nem 
ehetik az ollyan szájaíájÖs á lla t, mivel az evés fájdalmat 
okozna néki a’ szájában.

Ezen csekély bajnak elmellőzésére ritkán szükséges a’ 
mi segítségünk, azonban segíítetik még is a ’ gyógyulás, 
ha az illyen állat száját minden 3 — 4 órában e’ következő 
vegyítékkel vagy béecseteljük, vagy befecskendezzük: Timsó 
i  la t ,  eczet és méz mindegyikből 8  la t, víz másfél meszszely.

Eledelül zöld füvet, korpát > darát vagy lenmagpogá
csát vízzel feleresztve és langyasan kell adni. Az illyen mos
lékot vagy táplálós italt jó egy keveset meg is sózni) 3 — 4  
lat sót vévén egy kannára.

2 9 . Csikók bénnusága (Sd$nte bee g-üííenj.

Ezen nyavalyában »’ ;-‘w  ° ,ete e,s5 ѵшёУ második he
tében Kezd, miután csak hamar a’ ezombja vala
mely hajlásán nagy daganat tám ad, melly jobbára nagy ki
terjedésű , fájdalmas, forró, és, ha tapintja az em ber, lágy 
és lotyogó; ha felvágja az ember, nyúlós folyadék folyik 
ki belőle. Rend szerint egysser’smind hasmenés is bántja á’ 
fiatal m arhát; a’ csikó utoljája fel ném tud kelni többé, na
gyon elgyengűl és elszárad, ’i eldöglik 2 —в hét a latt, vagy



ha meg marad is életben, mégis csak nyomorult és bénna 
teremtés marad az mindig.

Oka ezen bénnaságnak, úgy látszik , a’ rósz és elrom
lott eleség, mellyel a’ csikó annya vemhessége és szoptatása 
alatt tápiáltatott, vagy a’ fiatal állat szerfeietti meghűlése 
nedves hideg istállók által ’s a’ t. — Ez a’ nyavalya legin
kább csak a! nemes fajú csikókat szokta bántani.

Sikeres orvoslására ezen nyavalyának mindenek előtt 
szükséges, hogy a’ szoptató kanczának jobb eleséget ad
junk , azután pedig a’ teje javítására e’ következő porból: 
Kálmus, űröm, k ré ta , fenyűmag, kömény és édes kapor 
( J e n n e l) ,  mindegyikből 4  la t,  kell neki minden nap 2 — 3 -  
szor mindenkor egy evőkalánnál az abrakjára hinteni. A* 
csikónak pedig magának e’ következő orvosságot kell be
adni O sztrigahéjat, macskagyökeret (©alDrion), kálmust, 
mindegyikből 2  latot, kámfort és terpetinoiajt, mindenikből 
1 nehezéket^ ’s ebből minden 3 —4  órában egy kis théás 
kalánnal kell beadni egy kevés langyos tejben. Egyébaránt 
melegen kell tartani a’ csikót, száraz és bőven megahnozótt 
istállóban.

A 1 czomhjain lévő daganatot eleintén meg kell minden 
— 3 órában Ьогоподіпі meleg szappanvízzel, vagy pedig, 

tejben elfőzött lenmaggal; este pedig 2 lat fehérmáiyvazsír- 
ból és ugyan annyi kén esőzsírból készült kenőcscsel dör- 
zsöltetik be. Ha már íelfakadt a’ daganat, folytatni kell 
ugyan a’ borongatást, de a’ mellett a* fekély nyilasába áloé- 
es mirrhatinktúrából hasonfelesen őszszevegyített sebbalzsa
mot kell napjában 2 — 3szor béfecskendeni. Ha nagy a’ ke- 

1 ^és ürege , ki kell azt tömni száraz csepűvel (kóczczal) ,  
Melly előbb 2  lat terpetiuből, 2  tojás sárgájából, és 2  lat 
s^ékilüolajból készült kenőcscsel megkenetett. A ’ békötést

1 Minden nap meg kell líjítani, végre pedig egészen el lehet
| hagyni, a’ mint t. i. a’ seb begyógyúiása előbbre lép. —
j Azon esetekben, mikor a’ csikó már olly nyomorult, hogy lábán
! *c»n állhat, és mikor már a’ csontjai, és az ízei (hajlásai)

kötői meg vannak kezdve, jobb minden gyógyítás próba
tételeiről egészen lemondani, mivel úgyis haszontalanok.
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3 0 . R ü h , f / í o s z , SMube, ©djá&f, J trí& f,

Ezen bornyavalya támadásakor észreveheti», hogy a* 
szőr némely helyett elveszti a’ fényességét és a’ színét, ’S 
mintegy clholtnak látszik, sőt ki is hűl, vagy legalább kőíjp* 
nyen kitéphető) az ez által esett kopasz helyek tisztátalan 
в о к , porosak, ’s ollyanok, mintha barna liszttel bé volna* 
nak hintve. Ha ezen tisztátalanságot, melly sokszor egész 
héjformává Válik, levakarjuk, szorosabb visgálás után kis 
persenéseket vagy pattanásokat találunk a’ bőrön, mellyek 
kifakadáskor tiszta világos és vízforma folyadékot szivárog
tatnak k i , ’s megszáradván varrá válnak. A’ kosztól szén* 
vedő lovak , minthogy szüntelen viszketéstől kínoztatnak, 
vakaródznak ’s dörgölődznek, a’ mikor és hol csak lehet; 
így dörzsölődznek ágosokhoz, jászlokhoz, falakhoz, más 
lovakhoz, és a’ mihez csak lehet; magok is harapják és mar- 
dossák magokat fogaikkal, és földön hengergetik magokát 
a’ viszkető helyek enyhítése végett.

A ’ helyek, mellyeken leginkább támad a’ kosz, ezek : 
a’ homlok, a’ serény a lja , a’ n y ak , a’ lapoczkák, a’ hát j 
a’ farok kerülete, és a* esípő tájéka. — Ha csak a’ serény 
alatt divatozik a’ kosz, úgy serénykosznak h ívják , ha pe
dig csak a’ farok tövén találtatik , úgy hogy a’ farok szőre 
k ihűl, úgy patkányfarok a’ neve.

A ’ rüh leginkább tisztátalenságiól ás rósz gondviselés
től támad. A zért legtöbbször v é n , elhagyott; ’s félig éhei 
veszett lovaknál találtatik, kivált háború idejében; azon
kívül el is ragad más lovakról, ha t. i. koszos lovak tisz
tákhoz dörzsölodznek, ’s a’ t.

Minthogy a’ kosz sohasem gyógyul meg magában, ha-* 
nem mindig jobban ’s jobban elhatalmaaik ’s elterjed, míg 
végre meg nem dőglesati a’ lovat, annyival inkább szük
séges, hogy annak idejében illő orvosláshoz nyúljunk. E ’ 
végre a’ következendőket kell megtartani; Minekutánna el 
van választva a’ koszos ló a’ többi lótól, e’ hövetkezendők- 
ből kenőcsöt kell hészíteni: 2 lat hamuzsír, 4  lat sárga 
kénkő, 3  lat salam ia, és 1 font disznóaeír; ezen kenőcs- 
csel bé keli dörzsölni napjában kétszer jó vastagon minden
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koszos hülyéit, ’s minden 4 — 6 nap múlva le kell mosni 
a’ bedörzsölt kenőcsöt zöld szappannal és meleg vízzel. —

, E z által a’ még egészen meg nem rögzött ’s gyengébb ese-
ji tei a’ -kosznak jöbbára már meggyógyulnak 2 —3 hét alatt.
a. Ha mindazáltal ez nem történnék, e’ következő kfenőcsöt
u kell szin túgy, valamint az előbbenit, bedörzsölni: 2, lat
* hamuzsír, 2  lat Sulamfá, 4  lat kénesőzsír; és íól font zöld
? szappan,’kenőcsnek vagy is írnak együvé keverve. — Azon
i esetekben, mikor a’ kosz az egész testet elfogja ,* úgy hogy
£ az állat egész mezítelennek lá tszik , nem sokat eíhék á’ ke

nőcsök; hanem ekkor inkább e’ köveikező lúggal kell megi-  
b taosru az állatot: 4. lat égeteí meézet n/eg kell cíltáni«3* 
( meSzszely vízben, ehek hozzá keli aftni ^  lát hejnuz^ííí1,
| ’s meg kell Íorralhí a’ v°gyűletét egy fertály óráig ? ázútáp
, hozzá kell még adni 6 lat szarvasszarvolajt és 3  l&t tbr-

petiuolajt, meg kell keverni a’ lúgot, ’s meg keli nedvesí
teni ezzel napjában egyszer vagy kétszer az egész koszos 
bőrt egy rongy vagy egy puha kefe segítségével, é s 'ez t 
ítiind addig kell folytatni, míg valamennyi var el nem enyé
szett , ’s míg a’ bőr eredeti simaságában ’s tisztaságában is
mét meg nem jelen ik , és szőrrel újra be nem borítódik. 
Az egész orvoslás a la tt, de kivált míg a’ lúggal mosatik, 
jó meleg istállóban kell tartani, pokróczczal jól béfedni, ’s 
felette tisztán tartani a’ lovat. Az eledelének táplálónak ’s 
egészségesnek kell lenni; és egy kis só igen hasznos neki, 
akár apró állapotban az abrakjára hintve, akár kőformában 
nyalás végett a’ jászolba adva.

Belső orvosság rend szerint nem szükséges ezen nya
valyában.

3 1 .  F é r g e k i  ( S K ü r m e r ) ,

A ’ lovaknál nyavalyaképpen leggyakrabban előforduló 
j  érgek a’ gelesztának (gilisztának) két nemei, mellyneK
I egyike írópenna vastagságé, és 6 —8 újnyi (czolnyi) hosz- 

®zaságú szokott lenni. Közönségesen a’ belekben támadnak 
. bsen férgek, de csak sovány és roszszúl tartott lovaknál, 

ollyan csikóknál, mellyek kelietinél koribban elválasz- 
i Uttak w  annyoktól, vagy külömben elsatayúltak.

8
І * ••I .V
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•A* .egyetlen, bizonyos je le  a' férgek jelenlétének a z , 
ha árokból elmegyen az állattól a’ ganajiat tál; alomban más 
esetek is fordulnak elő,néha a* férgek jelenlétével, neveze
tesen hasfájás, melly ezen esetben féregkóükának vagy ge^ 
lesztakólikának neveztetik.

Az első, a’ mi ezen nyavalya orvoslásában megkí^án- 
ta tik , az , hogy jó , bőv, és táplála.tos eleségcől, és minél 
nagyobb tisztaságról gondpskodtassék. Azután készíttetik 
liktáriom e’ következő szerekből: Gelesztamag, varádics- 
kóró, üröm, és korom, mindegyikből 2 l£^, szarvasszarv,- 
olaj és terpetinolaj, mindegyikből.l la t, muroknedv, a’men

y n y i szükséges; ebből egy anyányi lónak minden nap 2 — 4 - 
szer e íyegy  lapiczkával kell a’ nyelvérp kenni: csikónak 
pedig felét kell adni. — Hogyha a’ ló nagyon jól van táp
lálva , a’ mi azonban ritkán az ese t, e’ következő orvossá
got kell béadni : hánytató borkövet 2 la to t, büzaszatot (assa 
foedita)], macskagyökeret £23elDrían), gilisztamagot, és 
szarva^szarvolajt, mindegyikből 4 la to t, ferpetinolajt két 
la to t, muroknedvet, a ’mennyi szükséges, hogy pillulamasz- 
sza legyen belőle, niellyből aztán 12 pillulát kell csinál
n i,  ’s ezekből napjában kettőt béadni a’ lónak.

3 2 . B ogarak, (3nffften).

A ’ lovak leginkább az O e s tru s - le g y e k tő l  vagyis a’ 
bögölyöktől kínoztatnak, mellyek a’ tojásaikat a’ ló vagy 
csikó bőrébe tojják; erről aztán lenyalja az állat gyakorta, 
’s elnyeli az eledelével, miután a’ gyomorban és a’ belekben 
lárvákká (nyűvekké, kukaczokka) formálódnak; gyakran 
a’ végbélben fészkelik meg magokat, a’ hol is , kivált ga- 
najláskor, kisded gömbölyeg hordócskák formájában jelen
nek meg, ’s akkorák mint egy hoszszú paszúly.

Csak ritkán ártnak ezen nyűvek, mivel tavaszszal 
magoktol elmennek. a’ ganajjal. Ha mindazonáltal kólika j  
bántaná a’ lovát gyakrabban, és azt lehetne gyanítani, hogy ! 
ez talán attól vólna, hogy sok bőgölynyűvek volnának a’ : 
belében, úgy ugyanazon orvosságokat kell annak béadni, mel- 
lyeket csak most a’ giliszták ellen javasoltunk. Még sikere
sebb pedig ezen esetben a’ lónak minden másod nap 1 —2
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nehezék' fehér egérkfivet (arsenicnm) пя abrakjára!)intet
ni , a’ mi mindig felette nagy sikerű ‘orvosság a’ férgek ellen.'

f • , '* • t *
3 Я. Káíúltságj, (~ffód/íttsá%t ©umjnfol&r, ftíUeis,

J?oű«r). j

A 1 kábult ló közönségesen szomorún áll, mfntegy ma
gáról megfeledkezvén , és szünet nélkül szunnyadozván, a’ 
fefét vagy ínélyen lecsüggesztvén av föld felé, vagy az ab- 
fttklóra ( a ’ jászolra), vagy más valamire támasztván. A* t e - ‘ 
kintete kába, a’ szemei merők,-és a’ szemhéjai csak féng' 
nyíltak1; Az érsiékeége' é ^ k  csekély az állatnak, Úgy hogy 
a’ fülébe lehet nyúlni, a* lábára hágni, a’ lábalt keresztbé 
rakni, ’s mégis meg hem mó'zdűl'. ’ Járásábán esetién, lassúy 
’s nagyon magasan emeli fel a5 lá b a itm in th a  vizet gázol
na ; a’ kantárral vágy gyeplővel kövedet gondol, hanem pún-’ 
dig csak egy óldal felé tőidül, visszalépésre pedig vagy 
sehogy,sem-; vagy'Csak igen nehezen lehet rávenni.- Evés
nél nagyon lassú, néha'teli a’ szája, még sem rágja ttieg ‘Ai 
eledelt j úgy'hdgy ‘egyes s^almászálok sokszor órákig ís fiii 
állnak a’ szájából; leginkább a’ főidről szeret enni, Ivánkor 
az egész orrát dugja a’ vízbe. Még szembetűnőbbek ezen 
kábaságnak jelei erős mozgás és erőködés után ; a’ ló eg ^ f-

.M én « “ * •" « ! ’ f ,n.d,e" " e k ’ ’" « " сЛ ”% у  Іи О Н т ^  le l  
ben, vagy Szüntelenül кегекЬ?**- » ’ , . ■>
W g g e ite U  K-el A- kocsis szavaival, ostorvagasokfcal
’s a’ t. keveset vagy semmitsem' gondol. Rend szerint olly 
tarWs a’ kába^ág, hdgy hetekig éshÖnapokig ,sö t még több 
ideig is megtarthat. Sokszor csak ideigleni, úgy hogy te 
fen elenyészik, és' V  nyári hónapokbáti ismét előjön.

Okai: szerfeletti erőltetés, *’ forró napsúgárai beha
tása a’ főre, sfcerfeletti vérbövség, elöljáró agyvelögyűla-

dohos meleg istállók, ütések és sértések a’ ló tején ’« 
*’ t. Leginkább csak vastag , potrohos, és durvac^ontú lo
vak esnek ezen nyavalyába nemesfaju, fmom es tüzes lo
vak ritkábban; a’ kanczák néha szerfeletti nemi ösztöntől 
esnek bele, valamint a’ csődörök is, ha nem engedtetik ne- 
^ik a’ hágás.

Az orvoslása a’ kábúltságnak csak ritkán sikere*. Az
3  ^
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első* az , Ijogy könnye» emészthető ’s minél levesebb «le* 
deliéi tápláltassék, és minél hűvesebb; ’s szellősebb istálló
ban tartassék a’ beteg ló. Azután eret kell vágni, ’s 8 — 12 
font' véít emészteni, a’ m it, ha jobBúlás ‘ nem következik, 
g —g  nap múlva ismételni. kell. Belől hashajtó orvosságot 
kell adni 20— $ 0  lat Glaubersóból másfél meszszely vízben 
felolvasztva., és azt minden, harmad napon -mind addig foly
tatni f. míg hígan nem jön a’ ganajíat; ez. m.eglévén ped^g 
fél la t szelídített kénesőböl (calomel) és^3 la t szappanból 
pitlnUt. kell csinálni, és azt egyszerre beadni. De legjobb 
s8ser)reyJárnak ezen nyavalyában bú- vagy jégborogatások, 
mellyeket .vászon-zacskóban 3 —4  napig szüntelenül éjjel 
nappal a’ fejére keH kötözni;a’ кЦак; így szinte,hideg ön
tözéseket is lehet használni, 2 — 3-szor napjában mindenkor 
3 0 ^ -5 0 .  kanna vizet minél magasabbról a’ héteg 14’ fejére 
intvén! Néha ,az is használt már , hogy a’ lónak két szőr- 
kötelet húztak a’ homlokán, vagy hogy csípős dörzsöléseket 
tettek a’ nyakán. Az említett kanczák és psődörök kábult» 
sága rendszerint azzal mellőztetik el • hogyalkalmatosság 
adatik ezeknek a’ nemi ösztönjök kielégítésére, .

tozas egymást felváltásakor. A ’ fiatal lovak gyakrabban 
szénvednek a’ kebtől a’ véneknél.

högés , és többszöri prüszszőntés. Eleintén híg és tiszla rí*  
folyik csak az orrlyukakból, de ez néhány napok múlva táj
iéi sűrűségű nyálkává válik, és nagy mennyiségben folyik 
ki az állat orrából. Ugyan az orrfolyással egy idóban »’ 
gége mirigyein daganat szokott támadni, melly meleg é* 
fáj, ha szoriítatik. Ekkor megtér a’ ló’ vidorsága ’s étvágya.

Jelei ezen nyavalyának e’ következendök: Bádjadtsr- 
&$ kevés munka uián .is könnyen kitörő izzadfág , homálv 
fetmyvezö, ’s egy kevéssé véres szemek, a’ vidorság el- 
vesztese, kevés é tvágy , tüzes verességű o rr , száraz kő-
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i és a’ ló , .ha kedvező egyébajránt a’ M rnyúlállás, orvoslás
sal, vagy a’ nélkül i s , 8 — 14 nap alatt tokélletesen meg- 

! gyógyul; az órrafolyása megszűnik, és a’ mirígydaganat
, vagy széljel joszlik, vagy m eggyül, !s fekéllyé válik. Ha

ezen módon folyik le a’ keli nyavalyája, jófélének monda- 
; tik; ellenkező esetben pedig roszfélének, melly abból á ll,
, l'ogy az orrfolyás és a’ daganat, több hetekig is eltartnak j

ezen esetben áss orrból kifolyó csúnyaság csoportos , rútszínű 
’s pihes, és olly nyúlós le sz , hogy vastag varakat okoz az 
orrlyukak végein^ ugyan ekkor az alsó állkapcza mirigyei 
is formálnak gömbölyű kemény daganatot, ámbár minden fáj— 

| dalom nélkül. Ha még a’ testnek más részein is támadnak
daganatok, mint p. o. a’ hason, a’ czombokon, a’ tökzacs
kón ’s a’ t. úgy vándorló kelmek neveztetik. Ha pedig még 
ekkor sem gyógyíttatik meg a’ keh , takonnyá, takonymás- 
sává (SBurm) f v^igy rothasztó hidegleléssé változik által.

A ’ jóféle egyszerű kelméi mjír elég a’ gyógyításra, ha 
! a’ lovat meleg istállóban tartjuk, pokróczczaljól beterítjük,

zöld oleséggel, korpával, ’s a’ t. tápláljuk, és minden meg
hűléstől megóvjuk, a’ miért is vizet sem kell igen hidegei 
neki adni. Azonban még is jó még e’ következő orvosságát 
is béadni a’ kehes lónak: hánytató borkövet 1 la to t, saJa- 
ffiiát és kénkővet, mindegyikből három latot, Giaubersót 
12  latot, fenyőmagot 8  la to t, lisztet és vizet a’ mennyi 
szükséges, hogy liktáriom legyen1 belőle, mellyböl minden
2 — 3 órában 2 lapiczkával bé kell adni. ■— A’ mirígyda- 
ganatot bé kell dörzsölni napjában 2 — 3-szor kenőcscsel, 
melly két lat kénesőzsírból és 6 lat repülőzsírból (linimen- 
íum volatile) készül, és u  állkapcza mirigyeit bé kell kö
tözni flanellal, vagy júhbőrrel. —  A’ roszféle kehben e’ 

I ^övetkezendőkből készült iiktáriomot kell béadni; piskólcss
és kénkő mindegyikből 4  la t, édes kapor (Jen d je lJ , íenyó- 
® *g, kálmus, mindenikből 6 la t,  terpetinolaj három la t, 
méz 2 font, mellyet szinte azon módon, valamint.az előb- 

. benit, bé kell adni. — Ha ruég ez sem használ eleget, még 
e> következő orvosságot kell megpróbálni: kőrösbogár 8  
g rán , gyömbér és köménymag, mindegyikből 2 nekezék, 
*oéz a’ mennyi pillulára szükséges. ülvén pillulát minden
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m«p bé kell adni a’ lónak éhomra 2 —3  hétig, úgy hogy 
néha mégis egyegy napot ki is lehet hagyni üresen. — 
Hogyha a’ mirigydaganat a’ gégén el nem akarna osztani, 
gyűlésre kell azt kísztcni, még pedig e’ következő kenőcs
nek napjában 3 — 4-szeri bédörzsölése á lta l: kőrö.sbogárpor 
i  la t,  terpetinolaj és kénesözsi’r ,  mindegyikből 6 lat. — 
Ha pedig a’ testnek külömbféle résxén támadtak daganatok, 
azokat forró szappanvízzel kell borogatni, vagy pedig, ha 
kiilömben a’ hely megengedi, folyó sebet kell nyitni, vagy 
szőrkötelet kell húzni rajtok. Egy folyó seb nyitás ( fo n ta t 
nflí fejjrn) *’ szíígyön a’ testnek dagadása nélkül is egy- 
átaljában hasznos ezen nyavalyában, kivált ha roszféle goly- 
vasodás támadna, a’ miért is el sem kell mulasztani sehogy 
is annak használását. Hogyha 6 — 8  vagy legfeljebb І2  
hét alatt meg nem gyógyul a’ golyva, ha a’ kifolyása rú t- 
színű, ha fekélyek támadnak az orrnak nyálkás hártyáján 
’s a’ t. úgy már takonyba esni indúlt a' ló.

35. Takony , (9ío§). i

A' lónak minden nyavalyái közűi a’ takony bizonyosan 
a’ Jegveszedelmesebbik, mivel nemcsak ragadozó, hanem rend 
szerint nem is gyógyítható. Ugyan ezért felette szükséges, 
hogy minden lótartó gazda jól raegesmerni tanulja ezen nya
valyát, hogy az által elkerülhesse azon rósz következése- , 
k c t, mellyeket aa ebbeli tudatlanság és gondatlanság már 
sokszor okozott.

A ’ valóságos jelel a’ takonynak e’ következendök: a’ 
ló drrából, közönségesen csak egyik orrlyukából rútszínű, j 
csoportos, genyetséges csúnyaság folyik k i, melly olly nyú
lós mint a’ csiriz , és az órrvégeit megragadván, ott zőldes-

* sárga varakká szárad. Néha ezen kifolyó matéria zöld, vé
re s ,  és, valamint a’ lehellet, nagyon büdös. Azon az olda- j 
Ion, a’ hol &1 takony folyik az orrból, a’ szemből is folyik 
nyúlós nyálka, melly a’ belső szemzugban csoportosan ösz- 
szegyűl. Ugyau ezen az óldalon a’ torok mirigyei egy ke- j 
m eny , jobbára diónyi vagy tojásnyi daganatot formálnak, j 
mélly ha nyomatik, érzéketlen. Ha kinyitjuk a’ beteg ól- ! 
dal errlyukát, hala vány a’ hártyája, vagy tüzes verességű, |
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vagy pedig kékes, veres pettegetésekkel ’s csikókkal; a’ 
legnevezetesebb ’s egyedül bizonyos jele a’ takonynak pedig 
az, hogy külömbféle nagyságú ’s formájú egy vagy több ta
konyfekély támad; Ezek nagyobb részint garasnyi kiterje- • 
dósuk, kjvőlgyeltek ’s felemelkedett karimájúk, és véres 
genyetséges nedvet szivárogtatnak ki. Ha újjal megnyo
mni tjük az iltyen fekélyt, nagyon hamar vérzik. Ezen fe
kélyek rendszerint eleintén csak vízzel megtölt kis perse- 
iiéseket formálnak, mcliyek kifakadnak, ’s köröskörűi elha- 
talftiazván, vágy egy n ag y , vagy több kisebb fekélyeket 
formálnak.

Ámbár á’ takonyban több esztendeig is szenvedhet a’ 
ló, de utoljára mégis megöli azt, az orra csontjait elpusz
títván, és tüdőveszést, aszúkórságot, ezombdagadást, ’s 
rothasztó hideglelést okozván.

Okai a’ takonynak, az elragadáson k ívül, ezek: nagy 
elsoványodás, eleség h íja , rósz eleség, szerfelett! fárasz- 
tis  ’s a’ t. UgyAn ezért olly gyakran látni &’ takonyt há
ború idejében, a’ mikor ezen okok közönségesen előfordúl- 
nak. Vén kicsigázott lovak külö'nösen könnyen esnek a’ 
takony nyavalyájába. Legközönségesebben pedig követke
zése a’ takony &r kéhnek, ha azzal roszszúi és esíorgalmat- 
laiiúl bánnak,

Ámbár pedig a’ takony, mint már mondatott, legtöbb 
esetekben meg nem gyógyítható, a’ miért is a’ tőle nagyon 
szenvedő lovakat csak meg kell ölni; de az újabb időkben 
inégis annyira csak rá ment már a’ mesterség, hogy legalább 
némely esetekben, mikor még annyira meg nem rögzött a’ 
nyavalya , meg lehet már azt gyógyítani, a’ miért talán azt 
is lehet réménjfleái, hogy idővel inajd ki is lehet húzni e»en 
nyavalyát a’ gyogyí^iatlanok lajstromából.

A’ legnevezetesebb orvosságok, melyek által én is má
sok is néha boldogultunk a’ valóságos takony nyavalyája 
gyógyításában, ezek:' etető kénesö (mercurius sublimatus 
corrosivus) 4 0  grárt, angyalgyökér (angelica), vízi bősö
vény (SBajftrfencfycl) mindegyikből három nehezék, és mess, 
a’ mennyi szükséges * hogy piltula legyen belőle. Hlyen pil- 
lulát minden nap egyel kell beadni a’ lónak rgy egész hét-
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ig (olyvast. Azután 4 — 6 napig meg kell szűntetni a’ be
ad isi , ’s ismét In: beli adni újra egy hétig azon módon a’ ‘ 
piliulákat, erre ismét szünetet kell tartani, ’s ismét a’ fel- ! 

Ф jelibi módún piliuiát beadni. így  folytatja az ember a’ be- 1 
adást valami 2 4 — 36 pilluláig, a’ mi által valósággal a’ ló 
gyógyulása eszközöltetett már elégszer. — Angol barom- 
orvosok e’ következő piliulákat még hathatósabbaknak ta
pasztalták: korösbogár S g rá n ,  gyömbér, kömény, és ke
serűgyökér (opf'gyökér, gentiana) mindegyikből két ne- 
Jiezék, és méz a’ mennyi szükséges pillulának. — Ezeket 
ugyanazon módon kell béadni mint az elűbbenieket, csak 
azon külőmbséggel, hogy két hét múlva minden nap kéj ! 
piliuiát (Ч.І. egyet reggel, a’ másikai este kell béadni. Az 
állkapcsán lévő daganatot nem is kell orvosolni, mert ez 
magától is elmúlik, csak vége legyen egyébaránt a’ nya
valyának. — Meg keli itt még jegyezni, hogy az egész j 
orvoslás alatt a’ lovat a’ legtáplálatosabb abrakkal és jó 
zöld eleséggel kell tartani, és hogy nem kell erős munká
val nagyon elfárasztani, mivel a’ takony magában is gyen
gítő nyavalya. Esztelen dolog tehát és igen ártalmas &’ Io- i 
von eret vágni, vagy szőrkötelet húzni és folyó sebet nyitni , 
(gíontentK ra jta , mert ezek az orvoslásmódok hátrál
tatják inkább a’ gyógyulást, és több esetekben lehetetlenné 
is teszik azt. Minden tqháfc, a’ mi a’ lónak az orvosságon

- kívül is erőt adhat, nagyon szükséges ezen nyavalyában. —  j 
Hogy a’ nagyon vén , és sovány, felette elerőtlenedett, 
már régen betegeskedő ’s talán tüdő veszessen forgó, büdös j  
lehelletű, ’s genyetséges órrfolyású t&knyos lovaknál még ! 
csak próbálni sem kell az orvoslást, az magában is értető- i 
dik. Ezeknek egyetlenegy orvossága csak a’ kés.

36. Takonymásía, (SBurtn). j

E z a’-nyavalya nagyon rokonja a’ takonynak, ’s ugyan 
azon okokból is ered, mellyekböl amaz. A ’ ló elveszti az 
é tvágyát, a’ szőre borzad , az orra’ hártyája halavány és 
sárgás. A’ testnek külömbféie részén , nevezetesen a’ ezonp-» 
bokon, a’ hason, a’ nyakon, az ajakokon, a’ nemző ré
szeken , ’s a’ t. daganatok támadnak, mellyekben kisded,
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- gömbölyű, ’s kemény csőm ócskák találkoznak ; ezek nagyon 
fájnak, ha megtapintatnak, meggyűlnek, felfakadoak, ’s

- I rűt genyetséges matériát bocsát na k ki; ül,yen undok fekély
sok támad a1 daganaton. A ’ ló nagy fájdalmat érez mind e1 

i mellett, keveset eszik, megsoványodik, és takonyba vagy 
rothasztó hideglelésbe esik, mellytöl 8 ,  3 — 6 hónap múl
va, vagy sokszor előbb is megdöglik.

A’ gyógyulása ezen nyavalyának néha megtörténik 
ugyan, de csak kisebb grádusaiban a’ nyavalyának A ’ da
ganatokon szőrkötelet kell házn i, a’ fekélyeket tüzes vas
sal kell megégéfni, és azután napjában 3 — 4-szer egy ne- 

I hezék étetö kénesö„(mercurius sublimatus), és három mesz- 
ezely mészvízből készült vízzel kell megmosni. Belsőképpen 
bé kell adni: fekete kénesőt (Xiuccfltlbrrmoor), kálmust 
mindegyikből egy latot, büzaszatot egy nehezéket, mézet 

I a’ mennyi szükséges pillulára, ’s ebből minden reggel és este 
mindenkor egy pillulát bé kell adni a’ lónak; ezt pedig foly
tatni kell legalább 8 —3 hétig , hogy jó sikere legyen az 
orvoslásnak. —  Ha az itt előadott orvosság nem használna, 

| Ugyanazon orvosságokkal kell itt is élni, mellyek a’ takony
nál elő vannak adva. —■ Eledelül a’ legtáplálatosabb ple- 
séget kell adui. —  Minthogy pedig ragadós ez a’ nyava
lya , sehogy egészséges lovak jnellé nem kell állítani a’ benne 
szenvedő lovakat.

tj
! 37 . N átha , Rheum atism us, (SBerfangen, SRcjie, 9 ? ф  
i frcmffw’t).

! E z a’ nyavalya vagy hidegleléssel van Sszssekfitve, vagy
&’ nélkül van; az ereje grádusai pedig külömbféiék, és kü« 

I tófflbféle gyúladásokkal van sokszor őszszekötve, Közönsége
sen hirtelen támad hideglelési rázkódással, a’ mire tartós forr* 
róság következik, melly legtöbbször az egész testen elha
talmazva szokott lenni; .  a’ ló egyszer’smind igen ellankad 
és elszomorodik, csak nehezen mozdul, fájdalommal esvén 
minden mozgása, és a’ lábait öszszeállilja a’ hasa alatt. 
A’ körmei nagyon melegek, és nagyon érzékenyek, ha 
gyomja az ember, és éppen úgy a’ lábai, inai és izmai is, 
-A’ léiekzése és pulsusa sebes.



1 Okai ezen nyavalyának (méllynek jiéiuetál vagy 
Sfa&íranfjfeít is a’ neve) némirtémü meghevülésck, p. o. 
ha tartósan sebesen hajtjuk a’ lovat és azután hirtelen meg
állítjuk, kivált ha éppen hideg szél fúv a’ ló eleibe; még 
többször pedig támad ez a’ nyavalya, ha a’ kihevült lovat 
hideg vízben úsztatjuk, ha szinte csak a’ lábai hűlnek is; 
meg ez által. Néha a’ tartós vesztég.íllás az istállóban bőv 
tartás mellett is okozza ezt a’ nyavalyát; sokszor hozzá já
rul a* mejkártya és a’ belek gyúladása is, a’ miről már volt 
a’ szó. Kissebb grádusában a’ nyavalyának még lábára tud 
ugyan hágni a’ ló , de fájlalja mégis a’ körm ét; de nagyobb 
grádusában csak nehezen és vonítva teszi le a’ lábát a’ 
földre , és inkább a’ talpára hág csak, mintsem a’ körmére. 
Ha mind a’ négy Iába egyszerre’s egyformán szenved, csak 
alig képes állani a’ ló; ekkor majd mindig fekszik, változ
tatva a’ hasához húzott lábaival , erős óldalajárásával, és 
a’ legnagyobb fáidafmak jelentésével. Mihél nagyobb a’ kö- 
römgyúladás, annál veszedelmesebb a’ nyavalya, mert le 
iá válhátík a5 köröm, a’ mi a’ halálát okozza a’ lónak.

Az orvoslást a’ nyavalya grádusához kell alkalmaztatni. 
Kissebb grádusában, és mikor sem erős hidegleléssel, sem 
nevezetes körömgyúladással nincs öszszekötve a’ nyavalya, 
elég a’ lovat mérsékelt melegségű istállóban, ’s bőv és puha 
almon tartan i, és annak e’ következő orvosságot beadni: 
ealamiát 4  latot, kámfort egy latot, olvadó kénkövot(©d)!t?e# 
felleber) 2  latot, fenyőmagot. és,kálmust mindegyikből 4 
tato t, lisztet és viaset a’ mennyi szükséges liktáriomhoz; 
mellyból minden nap 6 — 8-szor egy tojásnyi darab béada- 
t ik ; ezen kívül a’ szokott abrakot többszöri kissebb adatok
ban , és az ivó vizet állottan kell elejbe adni.

Ha a’ korömgyűladás ’s így a? nyavalya is erős, wgy 
e’ következendőket kell megtartani: legelőször is minden 
patkót le kell szedití a’ ló lábáról, és a’ lovat bőv alomra kell 
állítani; még jobb pedig, ha több órákig egészen térden 
feljülig hideg vísbe állíthatja az ember az illyen beteg lovat; 
de ha erre nincs alkalmatosság, vagy lm talán a’ ló nem 
iud már jól a’ lábán állani, kóczczal (csepúvel) kell békötözni 
a’ lábát, és szüntelen megöntözvén azt hideg vízzel, mindig
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дг hidegen és nedvesen kell azt tartani. Ha igen nagy a’ kő-
o. römgyúladás , bé kell vágni több helyen a’ ló talpát jé  mé^ 
;- lyen, hogy bőv vérfolyás következzék'belőle. Ha jég vagy 
g hó van, ezzel kell borogatni a’ beteg lábakat, vagy a’ 
it vízbe kell legalább hányni ezeket, mellyel a’ ló körmeit 
is, bésölja az ember. A’ ló körmei ezen orvoslásán kívül, 
v még a’ kezönséges hideglelést is el kell mellőzni: e’ végre
-  ismételt*bőv érvágások,-10—*-12 (ont vér eresztéssel szük- 
!t; »égesek , belsőképpen" ptedig e’ következő orvosságot kell 
d béadni 2 4  óra alatti salttromot és satamtát, mindegyik- 
I» bői 4  la to t, dupla (kettős), sót 16  latot  ̂ lisztet és vizet, 

a’ mennyi liktáriomhoz szükséges. Ha a’ ganajlatja meg 
van szorulva, vagy kicsiny és igen kemény golyókból áll, 

i nagy szorgalmatossággal klistéreket kell adni olajból, szap
panból, sóból, és vízből. Ha tüdőgyúladástól is lehet ta r- 

i i ta n i, a’ szügyén, vagy a’ hasa alján folyó sebet kell nyitni.

38, Megfásúláa, merev észt ő görcs, (©tartframpf), ■
! Ez egy felette veszedelmes nyavalya, ineily a’ rágó

izmok', és néha ав egész test merevesztő görcséből áll. 
Ezen görcs által «Ily szorosan csukatnak be a’ ló állkap— 
czái, hogy azokat köhnyebb széljel törni mint egymástól 
elválasztani. Rendszerint a5, főtől még meszszebb is ellia- 

j  talmazik ezen görcs, megtámadván valamennyi izmait a’ 
testnek. A! nyavalya elején észre veszi ate em ber, hogy 
a’ Jó az állkapczáit nem tudja- jól- kinyitni, ’s  hogy azo
kat erőltetve ide ’s tova tolja: há tovább halad a’ görcs, 
megmerevednek a’ Ifilek, &’ szemek kitátottak és elcsava- 
rították, a’ nyak merevény és mozdulatlan. Lassan las
san az egész állatot fogja el a’ görcs, úgy,hogy annak 
egész teste merevény ’s minden issmai fakeménységúk, 
hideg verejték borítja el ая állat egész teslét, a’ lélek— 
zése nagyon sebes és hergö, ’s a’ farkát mindig mozgatja 
rángatva. A’ nyavalya ö-ik vagy 6 -ik  napján nincs erő, 

| melly felnyitbassa többé az állat száját, az orrlyukai na
gyon ki vannak tá tv a , aa órra kemény hegyes testet for
mál , a’ - fülei merők és felállók, és az állat nem képre 
Woadúlni, mivel táv dl egymástól elálló lábakkal á ll, mint-
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ha csak fából volna faragva, miaekuíáana a ’ nyavalya * 
8*tik— 10-ik  napján megdöglik. «

Eredete okát nem lehet mindig adni ezen nyavalya- i 
n ak , azomban leginkább csak nemes és tüzes fajú finom 1 J 
lovakat szokta bántani, meghűlés vagy megsértés után. í

Az orvoslását ezen nyavalyának nemorvosaak nem le- 1 
hét tanácsolni, mivel a’ bai omorvos is csak igen ritkán bol
dogul gyógyításában. Ha tehát a’ megfásúlás már nagy mér
tékben jhatalmat vett a’ lovon, jobb azt csak mindjárt meg
ölni, hacsak ügyes baromorvosra szert nem tehetünk.

3 9 . Bája kórság, (SBtnerifcfye flranf& etí).
Ez a’nyavalya Csűdöröknél támad a’ nemző tagjok meg

gyülése ’s megevesedése által; ha kimereszti ezen tagját a’ 
ménló, daganatok, fekélyek, és varak látszanak ra jta \ 
megdagadnak a’ ló tökei és ágyékmirígyei, és egy Idő múl- , 
va megdagadnak az alsó állkapczája mirigyei i s , és takony- 
forma genyetséges nyálka folyik az érrából valamiüt a’ ta - ! 
kony nyavalyájában.

A ’ kanczáknál, ha illyen nyavalyás csődörtöl meghá- 
gattatnak; néhány nappal a’ hágatás után daganat és visz
ketés támad a’ nemi tagjok ajakin, melly feljül egész a’ vég
bélig , és alól egész a’ tölgyig el szokott hatalmazni; ez 
után pedig csak hamar mérges fekélyek, vagy kemény cso
mók támadnak ezen a’ részen.

A z ezen nyavalyában szenvedő lovak, akár kanczák, 
akár ménlovak legyenek azok, nagyon merevényen járnak 
a’ hátúljokkal, többször köhögnek, folyni kezd az orrok, 
elsoványodnak ’s megdöglenek, ha tovább tart a’ nyavalya, i 
rothasztó hideglelésben.

Okairól még nem tudni bizonyost; de annyi mégis bi- i 
zonyos e’ dologban, hogy a’ nyavalya csak csődöröknél és I 
magló kanczáknál a’ hágatás után, következésképpen el- < 
ragadás által támad, heréit lovaknál, meddő kanczáknál, vagy 
csikóknál pedig sohasem.

A ’ nyavalya elején, mikor még csak daganat látszik, 
de fekély még semmi sincs, borogatni kell minél többször 
a’ dagadt részeket langyos nyálkás folyadékokkal, a’ mire
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» a’ kővetkező igen alkalmatos: apró mályvát (57?<ilt?enFrüiit)
! és lenmagot, mindegyikből három latot meg kell főzni egy 

í- fertály óráig 9 meszszely vízben, azután általszűrni, és ez- 
® *el langyosan borogatni a’ daganatokat. — Ha pedig már 

fekélyek is vannak , úgy njipdep nap 3 —f Tször másfél meez-
-  szely vízben felolvasztott' 2 'lát tímsóval kell megmosni azo- 
” bat; némely veszedelmesebb esetekben pedig e’ következő
-  mosószerrel kell é ln i: etető kéneső (mercurius sublimatus)
- egy lat felolvaszt^ három meszszely vízben. Kanczáknál 

fecskendővel a’ nemi tagba kell fecskendeni ezen orvos-
! *»érlesődörőknél pedig- meg kell várn i, míg liugyozáskor 
kinyújtják a’ neiwzft essíkdeöket, vagy pedig kantíaát kell

» boázájok’ ve*etni,'s hogy'kinyújtsák; • • ‘ : ■ »« • -
, fr' ' ■ <T ■ ■* * *' • *

4 a  Vépfolyá*, ,

Be alatt értetik ásson természet elleni kifolyása a’ vér*. 
*ek -az orrlyukakból, mikor majd vastagabb majd vékonyabb 

i csurgásban annyi vér folyik ki mind a’ két felöl, hegy ha- 
Wtté vérzéstől lehet tartani. ::' '

Okai leginkább- nagy kíhevűlés tartós-«ebes futásban* 
vagy felette súlyos húzásban, kivált hegynek ; továbbá a9 
szügynek erős megrázkódtatása vagy megütése, érős-gö- 
26fc bélehelése, a’ tüdőnek valamely véréré m egrepedd
se, ’s a’ többi. :

Orvoslásánál külöiiéseri at 'okait kell in tódig tékintétbé 
vénái; Böwérű ’s bőven táplált állatoknál1 eret feelí vit^ni, 
»̂i«nképpen pedig bé -keH* adni minden fel órában fér let 

timsót egy ^« meszszely vísíbén,' vagy pedig egy lat ga- 
i Uaczkőolajt (kénsava ĵ ►, ^dfsotfeifáure) másfél meszszely 

vízben, mellybe néhány marok іів«*л i»h*í keverni.
! - . ■
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K ü l s ő  n y a v a l y á i g

.............Fogfekétr/, [
. Ау* alsó átíkapoza alsó fé s z e n ? s  csak.ritkábban a’ f«lsá 

állkapcsa külső*‘részénnéha daganat támad, mellynek кйя 
zep£ben nyílás találkozik, >melly :gzüjnielen híg és bjldfts ft>~’ 
lyadékot szivárogtat ki j ennek fogfekély (3aH ftffcQ  a’ ne
ve , a’ tanyája vagyisf'inégfészkelérse' hely« pedig egy záp- 
fagnak odvas gyökerében vagyon. ,Ц а sebmérö vasalj (eínf 
íSeoíJf),tolunk ezep-,fckély üregébe,,néhány újnyi, £cz<ű,lnyi) 
Щ&Уseggen ,P\ mezítelen foggy#*;^* , érjük pzzfií,;..,^ ,,^  
nyavalya tartós és olly fájdalm^s.>-,»hogy4a! le ; sokszor nq in 1 
is ehetik , é i JgeBi elsoványodik. Az, orvoslása igen bajos, 
és az által esketik meg;, ha az. egé^z fekély üreget; 
gang) végig vékony tüzes vassal kiégetjük , é$ azután mjn~ 
jd îi nap 2 — Ssjzor; egy к#да. áloér.,jvagyjm?rrha eszencziá*' 
val kifecskendezzük. Nagyon veszedelmes esetekben 12 lat 
v í z z e l  m egvegj^eU  i  l a t  f o s z f o r ^ a x a n n y a l C ^ P ^ o ő ^ o r f a u r e )  j 
kell béfecskendenk -Ha '-,4;—6 bél; alatt,rpeg nem gyógyul щр \ 

nincs e g y #  bátra r mint küúzni az odvas fogat,» -Л» ■ 
a’ mit csak valóságos, eeborvesra lehet l?ízni jó sikerrel,,,

4 2 : '  Nyálf<}№-, c ^ f t f & e W t j J f Q . ••
Külső sértésektől, valamint a’ fülmirigy és alsó állkap- j  

cza mirigyei gyúladásától támad néha egy természetellení - 
nyílás a’ nyáizó üregben (© peitfe ípng) az állkapcza há- 
túlsó szélén, mellyböl mindig, kivált rágáskor temérdek 
sok híg nyál folyik k i , vagy néto ki is fecscsenik. Ez a’ 
nyálvesztés olly sokra m ehet, h'gy néha több itsze is ta - 
láltatik ebből a’ jászolban,  a* mi í rmészetesen nagyon meg
gyengíti a’ lovat.
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Orvoslás végolt meg kell égeíni a’ fekélyt körtvélyfor- 
' ma izzávassal, azzal a’ feltétellel, hogy első napon ezjeu 

égetés után semmit enni nem kell adni a’ lónak, hanemcsu- 
í páncsak az ivó vizébe lehet egy kis darát va^y lisztet ke

verni. Ha bé nem gyógyul a’ fekély áss égetés után, vagy 
ha az. égetési var &’ meggyűlő nyáltól ismét eltolatik , con- 
c^ptrált gáliczkőülajjal (mit conccntrúter ©d)roffelf<iure)? 
vagy pokolkővel ($bíl*n(lem) kell é te tn ia ’ fekély, nyjlását, 
vagy pedig .kötéssel kell elrekeszteni $  nyáljárását (mán 

| Unterbínbft ben © pttdjelijang), de a’ mibe* mindenesetre
* baromorvos.kívántatik- .... ...... ...............  , .

&  -  ■ -  І . X ■ ’  ■' . * •

A ’ nyak o ld a lá n « lt  a’ hol, eret. §?5ркад vpgní, nfilj# 
_ egy hoszsxashcngeriJed ,, kemény*, és fajdaJmas daganat ta r  
e lálkozik, melly néha roszszúl ejtett érvág,• Ls után szokni 
 ̂ támadni. Ezen daganatnak, közönségesen nyílása ѵац a’ kör 

*epén,,, mellyből szakadatlanul híg folyadék szivárog, úgy 
I hogy valóságos nyílt iekélynek (Jijle l) lehet mondani, 

ÍJleintén valami kát. hétig . h é : k e l l , d ö rzsö lj daganatba 
f Minden nap há{oiq$&or .1 .-lat kámfor.,-2  lat-fürtös.Jayendu- 
. laolaj (<5ріейЦ>Г), é« 4  I»t kénesűzsírból, kc?zű|t, kení)cs{it;, 
, a’ fekély nyílásába pedig hé fcell fpcscfientefti'«apjában^ 
t Vagy 3-ezor áloé- és íuirrhaeszeacziát ljasonfelesen ösz- 
I ; szev.egyítve. Hogyha a’ feljebbi béijörzsölés után is el, nem 
, I oszlik a’ daganat, c’ következő vegyűletet kellvugyanazon 
( j »iódon bedörzsölni: kőrtjsbogarpor 1 nehezék, kőolaj, ba

bérolaj, ps fehér mályvazsír, mindegyikből 2 . lat, — Ekkor 
ki kell égetni a’ fekély nyílását hegyes izzó vassal, vagy 

' fel kell azt hasítani hosszában , és erős sósavannyal (©oij* 
íáure) étetni. —• A’ metsző eszközöket adumban csak nagy 

! v>gyázással kell itt forgatni, az itt lévő nagy és nyomos 
| vérereit és érző inak temérdek nagy száma miatt. ;

i 44 . Nyrikkelevény, £©enicfbfuUj.

A ’ nyakszirten, ott a’ hol a’ nyak feljűl a’ fővel kap
csolódik őszsze, ’s így éppen a’ fülek töviben, néha neve
zetes, nagy, és igen fájdalmas daganat támad, melly read-



szerint felfakad, híg genyetséget bocsát, és kelést formál, * 
melly által az izmok és kötők, sőt még a’ csontok is káro ' • 
sodhatnak. Ez a’ daganat csak ritkán támad külső megsér
tésektől, mint ütésektől, döfésektől ’s a’ t. hanem legtöbb-! 
szőr csak belső okokból, ’s mérges nedvektől , mellyeket a’; 
lónak leginkább nedves, ingoványos legelők okozhattak. Á’|1 
nyavalya nem csekély, nemcsak, mivel sokszor több hónapig' | 
is megtart a’ gyógyítása; hanem mivel a’ h’alál is lehet a’i < 
következése, ha tálán a’ csontokat és utóbb még a’ hátge- j 
rincz és az agy velejét is megtámadja a’ nyavalya. ; i

Mikor még csak tiszta gyúladásból áll a’ nyavalya ; ' ésj s 
a’ meggyűlésnek ’s evesedésnek még csak híre sincs, a’ da-j t 
ganat eloszlatátát' néha azzal lehet eszközleni, hogy vá-j t 
szóndarábót tesze'n az ember a’ daganatra, és azt szünte
lenül 4 lat óneczettel és 3  itsze vízzel nedvesen’s hüvesen : 
ta rtja ; ha nincs már semmi forróság, el kell nyírni ollóval; i 
tisztára a’ szőrt, és bedörzsölni e’ következő szert: kámfort; 1 
1 latot, borszeszt egy kis meszszelyt, mellyből niindennap' i
3 — 4-szer bé kell egy keveset dörzsölni. Este bé kell dör- i 
zsölni a’ daganatba e’ következő kenőcsöt: kénesőzsír, fe- \  
hermáivazsír, és érzőínzsír (9?er»enfalbe) mindegyikből 1 
három latot, fürtös lavendulaolajt egy latot. He, i
mind e’ mellett is megevesedik a’ daganat, és genyetség gyűl 
benne, fel kell azt szúrni, ki kell nyomni a’ genyetséget ? 
tisztítani kél! a’ kelést meleg vízzel, és bé kell azt fecs-j 
kendezni 4 — 5-szöf napjában hasonfelesen vegyített áloé-| < 
és mirrhafeszencziával; este pedig kikeli tömni a’kelésüre- , 
gé t puha kóczczal (csepüvel), mcllyet előbb e’ kővetkező ] 
kenőcscsel meg kell kenni: veres kéneső (rot$er9)rácípítat) ] 
1 nehezék, terpetin és disznózsír, mindenikből 1 lat. Hogy-i 
ha a’ kellés mind e7 mellett is mindig mélyebben haladna, 
úgy a’ lefelé álló részén fel kell vágni késsel, hogy a’ ge
nyetség szabadon kifolyhasson. Ha ez büdös, ki kell mosni 
minden nap egyszer a’ kelést 1 lat khlórmészszel (Qtylorfalf) 
egy kis meszszely vízben felolvasztva, és este bé kell hinteni 
jó vastagon a’ kelést e’ kővetkező porral: kámfor és vére* 
kénesö (rot&er 'Prácipitftt) mindegyikből 1 nehezék, szén- 
por, és tőlgyfahéjpor mindenikből 2 lat. Ezen kívül több"



вкбгі borogatások é* tisztítások meleg szappan -  vízzel ia 
j szükséges néha néha.

,j 4 Л . Fülmirigy gyúladás, (G fn tjü jn & u n g  fcer O ^ r D r ű f c ) .

A’ 181, az alsó állkapcsa hátúlsó része , és a’ nyak 
között találkozik egy nagy nyáimirígy, mellyel füliuirigynek 

I (O^r&röfe) hívnak, ’s melly néha vagy külső vagy belső 
! okokból gyúladásba esik. Találkozik ekkor ezen a’ helyen egy 
jókora, forró ’s kemény daganat, melly, ha megnyomjuk , 
fáj, és melly miatt a’ ló a’ fejét"egyenesen elnyújtja, ’s  le
sütvén egy kevéssé az egészséges oldala felé tartja. A z  evé$e 

i ivása nehezedik ez á lta l, vagy meg is gátoltatik Bgé-
i eeen, és a’ ló erős hideglelést érez mellette.

Orvoslás végett bé kell dörzsölni a’ daganatot rap&lA 
; *sírral (linisnentum volatile) , és azután bekötözni gyapjú*
■ Ronggyal vagy júhbőrrel; e’ mellett meleg istállóban kell 
í tartani a’ lovat, és langyos lisztes, darás, vagy pálinka- 
; •eprűs ’s a’ t. italokkal kell itatni, ’s le vésés és táplál atoe 

eledellel etetni. Rendszerint el nem szokott osztani a’ da>
; g&nat, hanem meggyűlni inkább, és* szerencsétlen ebetek

ben nyálfekély (@ pftd)íljí|W ) is támad, mellynek orvoslás» 
í wár feljebb van előadva,

4 6 .  Nyak és hátszi/'tseb, ( 2 ö iö ír r i f í f d j f t 0 í n ) .

| Ez alatt értetődnek azon daganatok, sebek, fekélyek, 
*i kelevények a’ nyak és hátszirten, méllyek rósz nyergek 
és igák , vagy nagyon tág as , vagy pedig igen sokáig egy 
Gázomban tartó nyergeléa által támadnak. Eleintén iotró % 
Igen fájdalmas daganat támad, melly 6 —'8 nap alatt meg*»

| gyű! ’s megevesedik, ’e melly evesedésnek a’ genyeteége 
Icszálván a’ etéiységbe, izmokat, inakat, és csontokat tá~ 
»ad m eg, és • csak nehezen, sőt sokszor sehogysem gyó
gyítható.

Orvoslása e1 következendő: H a még egészen friea *’ 
feldörzsölés, vászonrongyot kell venni, öszsze kell azt haj
tani 6 -8 -s z o ro s a n , rá kell kötni a’ daganatra, ’* meg kell 
Nedvesíteni minél gyakrabban három lat salamiáből, ugyan*» 
ftnnyiónecgetből; ée három itsze vízből készült folyadékkal;
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▼agy e*0n szerek nem lettében friss gyepet, is lehet a’ d»* 
ganatra tenni, és azt szakadatlanul hideg vízzel megöniő®'' 
ni. — Gyengébb ’s jobbféle esetekben erre széijel oszlik s 
daganat 8 — 10 nap alatt; ha pedig ez nem történik, rend
szerint megevesedik a’ daganat, a’ miit. tapintás által észr?' 
vehetni; ekkor széles vágást keli ejteni a’ daganaton, bogi? 
kifolyhasson belőle a’ genyetség, azután pedig tisztítani kejl 
azt meleg v ízzel, ’s meg kell mosni műiden nap •i—A-'Szef
2 lat kék gáliczkőből,ugyanannyi tiflnsóból ’s másfél nieszszely 
vízből készült vízzel 6 — 8 napig folyvást. — ,H t már mg* 
Iyen béhatott az evesség, vagy ha talán már az inakat él 
csontokat is megkezdte, úgy minden nap, З —тЗ-szor e’ kp* 
vetkező: 1 nehezék etető kénesoből (© ubltm at) és másfél 
п е ш г е іу  mészvízből'készült vízzel kell béfecskendeni; este 
meg kell tölteni a’ kelés üregét kóczczal (csepüvel), melfj 
lyet előbb terpetinzsírral kell megkenni. Ha ez által jóter? 
mészetű ’s bőv evesedés tám ad, ’s ha már a’ seb kisebbe*’: 
dik ’s apródonkint hússal kezd megtelni, e i kell hagyni egér 
ezen a’ béfecskendést, és csak a’ most említett terpetia*’! 
zsírral kell bekötni minden este a’ sebet, nappal pedig e” 
kővetkező porral kell azt napjában 2 —iJ»szur egy kevesek 
behinteni: kámfor 1 nehezék, tőlgylahéj és szénpor, mindr 
egyikből három lat. — Igen rosztermészetű esetekben izzö: 
vassal kell kiégetni a’ kelés fenekét.

47. Szügy seb ,  ( S D r u c f f c f j a b e n  a t t  b é r  S B r u j i ) .  .  j  .

A ’ mint itt nagyobb vagy kisebb a’ feldörzsölés , úgy 
azt a’ *már ésmeretes nitidon orvosolni szükséges. Ha csalt ■ 
a’ bőr vaft feldörzsölve egy kevéssé, úgy begjógyűl a’ seb mát 
az által is , ha csak tiszta vízzel vagy dnvízzel megmossa! ! 
az ember; de könnyen támad mégis itt is kelés, mellyé}) 
mikor megérik, fe lke li vágni, és szintúgy orvosolni, шЫ * 
a ’  most említett hátszirlsebet# Elég gyakran a’ hámnak szún' 
teleni dörzsölése á lta l, kivált a’ fuvarosok lovainál, nagjf * 
taplo'puhaságú növések is támadnak a’ lovak szűgyén, 
lyeket késsel-le kell féjteni, vagy izzó vasjsaJ égetni1, hogy 1 
jnegevesedjenek, miután mint egyszerű kelesek örvösei' j 
t a tn a k . 4 <
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'  48. Fülgyúlad"*, (D&rehcntjünbung).

i\ S í  mely ritkább esetekben gyúladásba esik a’ fülek belső
* frésze, a’ mi által nevezetes daganat tám ad, melly nagyon 
І sok fájdalmat okoz a’ lónak, ’s mellyben csípős vizes ma- 
f téria gyűl öszsse. Lovak, mellyek ezen nyavalyától szen- 
|f Vednek, többször a’ fejőket rázzák , és azt mindig a’ nya- 
І Valyás oldala íelé fordítják.
f Ezen nyavalyát sókszor az által is el lehet mellőzni,
* hogy minél gyakrabban meleg téjjel mossuk a’ daganatot; 
i de ha ipár jnegftycsedett, fel kell szűrni a’ daganatot, ’s
> -kieresztvén a,’, gepyetséget, meleg tejjel kell azt többsstör 
| borogatni, a^utájj;pedig minden 3 — 4 órában egy kevés 
i sebbalsamot kell a’ seb nyílásába fecscsenni. A’ tisztaság
> egyébiránt mindig.fődolog itten.

„ 40. Lapoczha-bénnasng \ (^ и д Ш т іе ,  ©tíiuftírlá^me}.
t . ■1 • • i '

i . 4 Ez »’ sántaság neme a’ lapoczka kűlömbféle részeiben 
'! lehet megfészkelve, mint p. o. a’ lapoczka izmaiban ’s kö- 
! tőiben, a’ lapoczka, hajlásában, annak inas részeiben, ’s a’ 

többi, Ezen nyavalyát nem könnyű megesmerni, ’s igen 
bajos sokszor bizonyosan meghatározni, melly része légyen 
leginkább a’ nyavalyás. Ha kívül semmi sértés, daganat, 
’s a’ t. nem lá tsz ik , és ha szoros niegvisgálás után a’ ló 

í körmében, sem, találkozik semmi hiba, már elég bizonyosan 
! lehet feltenni előre is, hogy a’ sántaságnak a’ lapoczkában 

van. a’ tészke.. Hogyha a’ ló vesztégállásában a’ lábát előre 
vagy félre állítja, ügy hogy a’ test terhe csak az ép lábán 
wagán nyugszik; -ha továbbá járásában a’ beteg lábát nem
csak fel nem emeli, hanem inkább utánna húzogatja vagy 
kifelé hányja, ’s magasabb tárgyakon mint p. o. az ajtó kü
szöbén nem tud átlépni, hogy a’ körmét hozzá ne ütné; ha 
viszszalépve fel nem emeli a’ lábát, hanem a’ földön húzo- 
6*tja a z t; ügy bizonyosan fel lehet tenni, hogy a’ sántaság 
Nyavalyája írlapotízkában von megfészkelve. Néha ott da
ganat és forróság is találkozik, és fá j, ha megtapintjuk.

Az okai ezen sántaságnak felette külömbözök: ütések 
4* döfések a’ lapoczka körül, hibás lépések síkos csúszós

4 *



itten , vagy felugráskor, kifiezamodások felette nagy erő-  
kődéskor v»gy nagy ugráskor, a’ lapoczka izmai szerfe
letti meghűlése, ’s a’ t.

Az orvoslásban főképpen tekintetbe kell venni, heg}' 
csak most támadt-e a’ nyavalya, vagy már meggyökerezett; 
és megrögzött-e. Az első a’ ші múlhatatlanul kívántatik 
saif hogy az ezen nyavalyában szenvedő lónak tetíyes nyű-' 
godalom engedtessék. Ha ütés vagy döfés az oka a’ sánta-; 
eágnak, úgy hogy daganat és forróság látszanák, úgy mosni 
kell a’ lapoczka hajtását minden órában vagy bórában , vagy 
csak hideg tiszta v ízzel, vagy 2  lat tíneezfctből (ölc^ejc* 
tract) és három meszszely vízből kütóhöseir e’ végre ké-| 
esőit mosó vízzel, Ha a’ gyúíadás jelfenségel“él vannak már; 
mellőzve, vagy ha talán nem is mutatkoztak, be kell dőr-í 
zsölni a’ lapocskát e’ következő szerrel: kámfor- és ssap-j 
panszesz, mindegyikből 6 la t, salamiaszesz 2 la t, a’ miből 
minden nap 3 — 4-szer kell egy keveset bedörzsölni. H a 
erre i — 2 hét alatt vagy egészen meg nem gyógyúl a’ ló, 
vagy legalább észrevehetőig  meg nem javul, a? következő; 
erősebb szerhez kell nyúlni, mellyel szinte azőri módon kefl 
élni, mint az előbbenivel: salamiaszesz, és k őrös bogár tink- 
túra, mindenikből három la t,  terpetinolaj hat lat; lenmagolsji 
bárom lat. Ha még ennek bédörzsöiése után is 2 —3 hét; 
múlva nem gyógyúlna meg a’ ló, szőrkőtelet kell húzni a’ 
lapocskája hajlásán 8 — 12 új (ezol) hoszszaságban, és azt 
1 0 — 1 6  napig benne is kell hagyni. Legtöbb esetekben 
еяен utolsó eszköz csakugyan megszerzi a’ gyógyúfást; el-í 
lenkező esetben pedig csak az égetés marad még hátra fe
nyőfa formájára készült izzó vassal. •— Minthogy pedig e« 
a’ nyavalya könnyen viszsza té r ,  kivált ha futásban vagy 
húzásban magát megerőlteti a’ ló , eleiatén csak igen nagy 
mérsékléssel ’s vigyázattal kell használni az illyen gyó- 
gyúlt lovat. |

5 0 . Elóczombdaganat, (© to ű fd w iö m ).

Ez a’ nyavalya az előezomb (33orbfrfd)fn?fl) felső re
gében a5 hajtásán van megfészkelve, és tojásnyi sőt néha 
két ökölnyi ’a még nagyobb daganatot is formál ott. Ez *’



.  daganat vagy kemény és szalonnaforma, vagy e«ak vustag- 
bőrű üres zacskóból á l l , melly vízforma nedvet foglal ma
gában. Legtöbb esetekben a’ patkó okozza ezen nyavalyát 

(rj heverés közben , vagy a’ puszta köröm is , ha a’ lábait teste 
í alatt oszszehúzván kővel kirakott földön és alom nélkül íek- 
j szilt a’ ló.
,j Ezen éppen nem veszedelmes nyavalya kővetkező mó- 
j dón orvosoltatik: Ha csak új és még nem régen támadt a’ 
j: daganat, ’s ha még meleg és fájdalmas, úgy sokszor még 
r e llehet as t̂ oszlatni, ha ismételve hideg vízzel mossuk és 
r! borogatjuk; ha azomban ez nem történik, úgy , ha folyadék 
,i foglaltatik a’ daganatban, fel kell azt szúrni, hogy kifoly

hassak a’ csúnyaság, azután e’ következő szerrel kell há
romszor napjában bedörzsölni a’ daganatot: kámforszesz, és 

' szappanszesz mindegyikből 6  la t , terpetinolaj és salamiaszesz 
Mindenikből 2  la t; ez által jobbára elenyészik a’ daganat. 

I  Ellenkező esetben pedig azxal kell azt m egrontani, hogy 
| e1 kővetkező vegyűletet dörzsöljük béléje 3 —4-szer napjá- 
! bán szénsavanyos káli (tisztított hamuzsír) 2 la t, terpe- 

Hnolaj i 8 iá t,  salamiaszesz 4  la t, kőrösbogártlnktúra 3  
b t. E zt az orvosszert 2 — 3 hétig kell használni, az erre 

; kővetkező varakat és fakadásokat pedig minden másod vagy 
harmad napon meleg szappanvízzel kell megmosni, llend- 
s*erint erre mindig kisebb kisebb lesz a’ daganat, ’s útdí
jára elvész; de néha mégis el nem enyészik egészen; ollyan- 

i  kor tehát éies késsel el kell azt vágni, vagy fel kell vágni, 
’s izzó vassal kiégetni; vagy pedig fel kell vágn i, és a’ nyí
lásába e’ következő etető írból kell minden nap egy diónyit 
bedugni, vagy benyomni: Etető kénesó és fütéj (@ubli$nűí 
unb (Jupjjorbium) mindegyikből 1 la t ,  kőrösbogárpor fel 
U t, terpetin 4 lat.

51 . Térddaganat, (&mefd>»üemni).

Néha taplós daganat támad a’ ló térdén, melly vagy 
eséstől, vagy ütéstől, döféstöl, efféléktől veszi eredetét. 
Ez a’ daganat elejentén nagyon meleg és fájdalmas, de egy 
Idd múlva elvesznek еява, jele»s®,g©i, és csak hideg fájttá-
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Inra nélküli taplós csomó marad hátra, melly á’ lónak semmi 
kárt nem tesz cgyan, de rúíítja mégis, ’s így becsében árt, 

Támadásakor azonnal minél gyakrabban hideg vízzé! 
kell mosni ezen daganatot, vagy pedig vízbe kell állítani * 
a z égés z lovat egész, térden fe'jülig; még jobb pedig , h a# ’,' 
daganatot minden fél órában e’ kő vetkező vegyülettel mo*-> 
suk: Salamia és kámforszesz mindegyikből 4 la t, eezét és 
víz mindegyikből másfél mesz.szely. Ha pedig erre sem kö
vetkezik az eloszlása, ugyanazon bedörzsölésekkel kel! itt 
is élni, mellyek csak imént a’ czombdagauatnál adattak elő} 
a’ rákövetkező kiszivárgásokat pedig minden piásod napon I 
le; keli mosni.

52 . H ólttetem , (Ueberbftn). . :
Csak kevéssel az első lábszár térdén alól néha a’ belső 

didalon egy hoszszűkás hengerded mogyorónyi vagy néha , 
galambtojásnyi kemény fájiialom nélküli daganat támad, melly 
csontforma gömőbol (kinövésből) áll-. Csak ritkán sántít a’ 
lé ettő l, de minden esetre ollyan hiba ez m égis, melly a* 
finomabb lovak árát nagyon leszállíthatja. Ugyan ezért min* 
den esetre elmellőzni szükséges ezen kinövést, a’ mi is mint 
díg jó sikerrel történhetik. Bé kell azt t. i. dörzsölni e’ kő-» j 
vetkező szerrel: Kámfor 1 la t ,  kénesőzsír 6 la t7 melly-»! 
bői, minekutánna előbb a’ szőr szorgalmatosai! lenyíretett, 
minden nap 3 — 4-szer mindenkor egy mogyorónyit be keli 
dörzsölni; a’ mire 4-—6 hét múlva vége szokott lenni a! hóit*» 
tetemnek. Ha mindazonáltal ez meg nem tö r té n n é k e g y  j 
pár helyen meg kell azt égetni izzó vassal , ’s aztán keli 
folytatni a’ bédörzsölésekeft j a ’ mire a’ hőit tetem kevés bei
tek múlva bizonyosan elvész. A ’ következő ír: Kőrösbogár 
és futéj (euphorbiumj mindenikből 2 nehezék, été tő kénesé 
(© ublím at) fél nehezék, lenmagolaj három la t , ha minden 

nap kétszer bedörzsöltetik belőle, szintúgy elveszti ugyan 
a’ hóliíetemet, csakhogy ozmán a’ szőr szokott kiveszni, 
és néha az inak dagadnak meg tőle. . t ...

5 3 . ím lagnnat,- (@ e$nenflapp), »
E z  á’ nyavalya a’ hátnlsó hajlflfó ín (?*fugíff$n0  da

ganatában á l l , az előtérd hátúlsó lapjától fogra ^gészeo
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j|' -a’ butybóíg, melly Igen nevezetes'sántítást szwkott okoz-
» ni. A ’ ló. nem Jut# jól a1 lábára, ’s mánk<jtonnán rakja a’ 
íj beteg lábát, és ha újjal tapogatja az ember az in t, dagadt
ja fiák, forrónak', és a’legkisebb nyomásra fájtaidnak találja azt.
1, Okai ezen nyavalyának vagy külső erőszakok, mint üté

sek ’s döfések,, vagy szerfeletti e rő lte té s ,’s a’ t.- szok- 
, tak lennk. : ;I w

Gyógyításkor nyugodalomban kell hagyni: a! tavat, ’s 
puha alomra állítani, azután a’következő szerekkel kell élni: 

j Ha csak újonnan támadt a’ nyavalya, minden 2 —+3 órában? 
j hasonfeles eczettel és. hideg vízzel kell mosni a’ daganatot 
i ha ez elégtelen, .a’ következő.:vegyűlctet kell venni a’ mo

sáshoz: Salámsá-és kámforszeszt, mindegyikből három lato t, 
eczetet <58 vi*eti mindenikből másfél meszszelyl ;■ minden este 
pedig egy lat fürtös levendulaolajból és 4 lat

. kénesőzsírból készült kenőcsöt kell a’ daganatba dörzsölni.
| Ezen szeriül rendszerint 2 — 3 hét alatt meggyógyul a’ lő; 
j ellenkező leseiben, pedig ezen vegyűlettel: Szappanszesz,
! salamiaszesz, tftrpetinolaj, és kőrösbogárlinktúra, mindegyik

ből (Mát y kell irt’ daganatot minden , nap 2 — 3-»-szor bedör
zsölni. Ha ez sem használna, meg kell azt égetni izzó vassal.

| 5 4 .  itáiulsótérddaganat,  ( ^ t e p ^ a c f é j .
Valamint az első czomben az előczombdaganat, és az 

első lábszáron a’ (érddaganat, úgy a’ háíulsón is az ugró íz 
csúcsán daganat támadhat, melly nemcsak rútílja a’ lovat, ha
béin sántítást is okoz. Ha ezt kézzel megvisgálja az ember, 
oielegnek ta lálja , ’s v,Tgy belől ürfts, és folyadékkal ven 
megtelve j vagy egészén tómoft testből áll.‘% redetét egye
dül csak külső sértésektől, mrrtt ütésektől, döfésektől, ’e 
a’ t. veszi, lígyan ezért gyakran ollyan lovakon Ы&ІШік, 
JWfellyek hajón szállíttatlak, mivel ezek a’ hajó ingadozása* 
bor szükségképpen megütik aT hátúlsó térdeiket. A’ gyógyí
tása éppen úgy töríénik mint az előtérd dag.maijáe, a’ miért 
is, cs^k oda útajsíttatik az ölvaso’.

Térdalatti dagfutat,  ( . § f t j t n j i ü t f O -  > .
Valami arasznyival az ugró íz alatt a’ .hátjUeó szélén 

latsaik ezen daganat kisebb vígy nagyobb domborúsággal,
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mellyet oldalról láthatni legjobban. Támadásakor m eleg, fáj
dalmas , és sántítást okozó; későbben nagyon kemény ’* h 
érzéketlen lesz a’ daganat, és a’ ló csak akkor sántít, ha j< 
szerfelett erőltetik. Oka ezen daganatnak, mellynél az in ak ,; * 
az ízkötök, ’s néha még a’ csontok is meg vannak dagadva, j 
a’ nagy erőltetés szokott lenni, kivált fiatallovaknál; néha! 1 
pedig természeti gyengeségtől, vagy örökségül. rászállott j  * 
hajlandóságtól is támad. s

Az orvoslása nem jár mindig jó sikerrel, és minden ’ 
esetre igen líoszszas. Míg forró és fájdalmas m ég.a’ daga- i * 
n a t, ugyanazon mosásokkal kell élni, mint az índaganatnál; 1 
azután e’ kővetkező vegyűletből készült írral (flastrommal) ■ l 
kell élni: Aranyglét (TDperment), körösbogár, ée< fűtéj (eu - | i 
phorbium), mindegyikből f lat< tetyetin, és bnrgundiai szu
rok (iöurgunC frbarj), mindenikből42  la t, mellyet öszsze 
kell olvasztani együvé. Használásakor ismét fel keli'azt ob* i 
vasztani parázstűz hegyett, és rá kell belőle кеипі a’ da* j 
ganatra tompa késsel jó vastagon. Valami egy hét múlva! 
leválván ez magából a’ daganatról, ismét1.újra kell belőle j 
rákenni, ’s ezt mind addig folytatni, míg bé nem kővetke- ( 
síik a’ gyógyulás. Néha az által is meg lehet gyógyítani , ! 
hogy pontonkint izzó vassal égeti, és azután minden nap ■ 
háromszor 1 lat kámforból és 4  lat kénesőzsírból készült ke
nőcscsel bedörzsöli az ember.

66 . P ó k , (90?eufe, 9D?ufe).
i

Pók alatt hoszszas és tartós gyúladást értünk a’ ló íáb- ! 
szára végében nyügző ízben (gtfíitlgelenf), mellyből ra
gadós , büdös nedvesség folyik, ’s melly v arak a t, fakadá- 
aokat, ’s repedéseket okoz a’ bőrön, mellyektöl a’ szőr ki
hű l, és a5 nyügző íz tetemesen megdagad. Hogyha nagy 
grádusra'emelkedik ez a’ nyavalya, ügy hogy nagyon megn$
&’ daganat, a’ rajta lévő szőr pedig öszszekóczosodik, ’s für
tösen öszszeragad, sűldisznóiábnak neveztetik.

Okai lehetnek: a’ lábnak megakaszkodása a1 kötőiék- 
n á rb a n , tisztátalanság, htfzamosjárás vagy állás sáros ga- 
najos istállóban, ’a i ’ t. Belső okai pedig: elezéljedatt keh- 
azer, belső nyavalyaszvrek Jarakodáw, ’a-a’i»-



A* gyógyítását ezen nyavalyának aszal kell kezdeni, 
hogy szappannal és meleg vízzel minden tisztátalanságot 
jól lemos az ember a’ m eggyűlt’s megevesedett lábról. Ez 

j meglővén, pgy marok apró sót kell ráhinteni, és eezetbp 
mártott gyapjúszövetrongygyal jól meg kell dörzsölni a’ da- 

j ganatot, hogy a’ sót jól bevegye; azután meg kell mosni a’ 
j «ebjeit minden nap 2 — 3-<zor a’ következő szerekből ké

szült vízzel: Timsó és kék gáliczkő, mindegyikből 2 la t ,  
víz másfél meszszely; e’ mellett jó a’ beteg lábat néha hi- 

í deg viV.be is állítani. Ha úgy megmosatik a’ pók egy vagy 
két hétig- folyvást, erre magára is sokszor békövetkezik «’ 
gyógyulása, úgy hogy a’ kiszivárgások megszűnnek , a’ da
ganat eloszlik, és a’ bőr repedései begyógyulnak. Sok ese
tekben mindazonáltal elégtelen még az eddigi megmosás, és 
e’ következő mosószerhez szükséges megnyúlni: Etető kéne* 
•ő (©ublim ot) i  nehezék i, mészvíz 3 meszszely, mellyet 
jól fel kell rázni mindenkor, hogy jól megvegyűljön, egyéb
irán t pedig úgy kell vele élni, mint az előbbeni jnosószer-. 
rel. Azon esetben , ha *’ daganat felfelé, egész az ugró
d ig ,  vagy még feljebb is elterjedne, a’ ezombnak külsft 
lapján szúrkötelej kell húzni, és azt 3 — 4 hétig  benne hagyni.

*7. Parazsába, csipőköszvény, (^öftíőfcm f/ <f)Oftgtdjt).

Ez részint külső erőszakoktól, mint a’ csípő csuklója 
ezerfeletti kinyújtásától, kificzamodásától, és csíptetésétől, 
részint pedig belső okoktól, mint náthától, vagy köszvény- 

is támadhat. A ’ Jó kurta lépéseket tesz a’ beteg lábával, 
bem lévén képes eléggé előnyúlni azzal, kímélli az t, kivált 
mikor az állásában egyik oldalról a’ másik felé mozdúl, na
gyon sántít az ügetésben a’ lépésben pedig nem. A’ .valódi 
^egesmerése ezen nyavalyának nagyon bajos, és csak akkor 
b h e t róla meggyőződnünk, ha előbb a’ körmöt, a’ nyűgző- 

, az ugróízt, ’s a’ lábnak minden egyéb részeit megvis- 
fá lv án , azt valamennyit mind -épnek találtuk. Istállóban ki— 
*»ftlf"a’ ló a’ beteg lábát, járásban pedig, minél tovább kény
telen járn i, annál jobban sántít ezen lábán.

Az orvoslása rendszerint nagyon sokáig tart. Előnzör 
termelésekkel kelUlni ciiipő éíjékdo, «foiotéo agyán gyem*
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gékkel, я/лИа 'pedig ingerlőkkel', Btint a' csípelysáutáság- . 
lial; ha ezek sem használnak, a’ csípő іяо hegyeit 
lábnyi szörkötelet kell húzni, vagy végre az izzó vashoz 
kell folyamodni.—  E^yébaránt egészen ollyan az egész ; 
orvoslása mint a’ csípelysá/itaságé, ;

58. Térdkalács k/ficzamodása, (ЗЗетпРипд fcer * 1 
ДшеІфеіЬе), 1

Ez a’ nyavalya, melly csak ritka, olly hirtelen törté- ’ 
n ik , hógy sokszor meg sem magyarázhatni az okait; közön- I 
ségesen mégis erős döfések, hibás lépések, ’s szerfeletti eről
ködés szoktak lenni okai —• A ’ ló ezen -nyavalyában egé
szen merevedten és elnyújtva tartja a’ beteg lábá t, és nem 
hághat reá , ha pedig kénytelen ráhágni, egyet koczczan a’ 
nyügscő ízzel, ’s aztán utánna húzza a’ beteg lábat; *— Sok
szor magától is helyre áll ismét a’ térdkalács, ha egy ke
veset mozgásba jön a’ ló , de sokszor mégis csak a? mi se- 
gftségönkre szorúl az. — A ’ nyágáő ízre kötelet kell kötni,
’s ezzel előre húzni a’ ló lábát, a’ mennyire csak lehet, a*- j 
után meg kell fogni a’ kificzamodott térdkalácsot, és a’ lo
vat néhány lépésig három lábon előre hajtván, azt egész 
erővel a’ természeti helyhezteíésébe kell viszsza rántani. — j- 
leg több  esetekben ez által a’ térdkalács viszsza is jő ter~ 
mészeti helyébe ; és a’ ló meg van gyógyulva. l>e mivel j 
a’ kiftezamodás által az izkötők rend szériát olly igen meg- I 
gyengülnék ’s megtágúlnak, hogy csak könnyen viszsza- j 
térhet ismét a’ kificzamodás, erősítő szerekkel kell élni en- ' 
nek elhárítására.' E ’ végre vegyületet kell készíteni 6  lat 
ezappanszeszből, ugyanannyi kámfurszesííböl., és 8  lat té r- [ 
petinolajból, ’s ezzel kell jól .bédörzsölai napjában-2— 3 - 
н » г  a! térdkalács kerületét. — Ha- szerfeletti a’, gyengü
l é s  és Telette igen gyakran tér Vie&fcz* a’ Aczamodás, úgy 
m egkell égetni az ízet izzó. vassal. *'

5,0. píyiígzó íz  kificzamodás», (Uebf rfot^en,  ?3гшп* 
ІМП8 Óe$ Jefft^elenfeé). ' . ..

" ■ Be a’, nyavalyás állapot igen gyakran támad a? lónak 
ѵяіашсііуік; ■>. de -kg iiiiffob < egyik > hátüled:lábául4 Aa-ebbe*
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szenvedő tó egyel koczczan előre minden lépésnél, kivált 
mikor által kell hágnia valamely n^agasabb tárgyon; a’ láb
szára fiija élőre áll, % gömbölyű kemény gümőt formál; 
illven állásban á l l - a ’  ló az istállóban is , kímélvén a’ lábát, 
’s nem hágván rá egészen; csak néha látszik a’ csont ter
mészeti helyzetében lenni. Ha tökélletes a’ kíficzamodásj 
mindig azon módon áll a’ lábszár alfa, és az alsó részén a* 
nyűgzo issen feljül vastag gömbölyű daganat találkozik. J á 
rásában nagyon sántít a’ ló , és vagy csak a’ körme hegyére 
lép, vagy néni is hág a’ beteg lábával a’ földre, hanem há
rom lábon sántikál. — Okai: szerfeletti erőltetés, hibás lé«* 
pés,' a ’ láb megszorűlása keskeny kerékvágásban, vagy ke
mény fagyos földben ’s a5 t.

Ha még meg van vasalva a’ beteg íáb, le kell venni 
róla vigyázva a’ p a t k ó t ’s puha alomra állítván a’ lovat nyug
vást kél! neki engedni. Ha gyűladás, forróság» és daganat 
látszik m ár, hidegvízbe k'cll állítani a’ beteg láb a t, vagy 
vászonnal kell azt bekötözni, és ezt ismételve hidegvízzel 
meglocsolni. Ha el vau már hárítva a’ gyúladás, és csak gyen*» 
gűlés már az oka a’ tovább tartó' nyavalyának, erős szeszt 
l© p in tu é) kell bédörzsölni, vagy pedig e’ következő ve- 
gyületet: Terpetinolajt, salamiaszeszt, szappansaesfet, és 
kámforszészt, mindegyikből 3 latot. Ha eassem használ, égé* 
téshez kell folyamodni fzzó vassal.

60 . Csottltűrés, (5Beín6tö$e). ’

A ’ csonttörés a’ Javak bWraín gyakran'm egtörténik','ói 
külső erőszakoktól, fliint ugrásoktól, riYd döfésektől', erős 
Résektől'kemény görcsös földön, ’s a’ t, esik m eg.—>'Meg+ 
e*merni könnyű, mivel a’ ló nem képes az eltörött lábára 
hágni, ’ápontosabb visgálás-irtán hajlású találkozik üllyan-be*» 
tyen , a* hol semmi íz sincs, járás köbben pedig csikorgást 
tésknek a’ esont törött végei. .

A* csonttöréseket nagyon bajos gyógyítani a’ kínál, ml- 
veT igen nehéz ezt ̂ ate állni<»t 4 — 7 hétig folyvást nyugvó 
fá s b a n  tartani Aíomban lehetséges-srógis a’ * gyögyiíá» , 
^  níeg- (s k*eH a rt 'próbálni mindig -d rága becses tovakná^ 
^ Ő t t  ha ázoíí mftgnale ѵяк> ksncaák ѵщ у  <minlevaby éiel*



60

lyektől wég szaporodást várhatunk. E ' végre be kell kö
tözni a’ törést vászonnal, azután a’ lábszár vastagságához 
alkalmaztatott, ’s csatorna formára készült két vassínét kell 
bégöngyfllgetni puha kóczczal (csepűvel), és két felől a* tö
rött csontra tévén, szíjjal vagy madzaggal erősen rákötni. — i 
E zt a’ bekötést minél gyakrabban hideg vízzel kell meglo-j 
csolni. hogy felette nagy ne legyen a’ törés gyúladása, és 
valami egy hét múlva le lehet venni, ’s meg lehet tekinteni?| 
ha egyenesen öszsze áll—e a’ két csonttörés a’ mint szüksé
ges , azután rá kell tenni a’ kötést ismét, és mind addig rajta 
hagyni, míg tökéllete.sen öszsze nem forrott ’s meg nem gyó
gyult a’ csonttörés; a’ mi 4 —6 hét alatt szokott megtörténni.: 
Mivel pedig a’ ló ezen egé«z idő alatt nem állhat mindig Iá— í 
bán, a’ hasa alá húzott m  az istálló padlásához erősített 
(az  az szegezett vagy kötözött) széles hevederek vagy üres 
gabonazsákok által kell azt gyámolítani, ’s mintegy félig füg
gőben tartani. — A ’ hátúlsó vassínnek olly hosszúnak kell 
lenni, hogy valamivel még lejebb érjen a’ ló körménél, úgy 
hogy a’ beteg láb ezen a’ vason nyugodjék.

6 1 . Tőlgygyúladás, (CFutergrfdtiDutfl).

A’ tőlgygyúladás a’ csikózás előtt és után szokoft meg
esni. A’ tölgy ekkor fáj, mikor megtapintja az ember, vágyj 
mikor szopik a’ csikó, forró, meg van dagadva, kemény, 
’a néha vért bocsát ki a’ tejjel együtt. — Igen egyszerű or-j 
vossága ennek az, hogy meleg íróval nedvesített vászonron- j 
gyot borogat ая ember a’ tölgyre, vagy Goulard vizével mossa! 
meg aet minden 8—3 órában langyosan. Minden este;4 
lat kénesőzsírból ’s ugyanannyi fehér mályvazsírból (<!Ш$Л<У 
fötbf) készült vegyűlettel lehet megkenni jó vastagon a’ töl— | 
gyet. Ab orvoslás alatt vigyázva, de nagyon gyakran ki ke.H 
fejni a’ tejet. Ha mind e* nem használna, ’s elégtelen volna 
*■’ daganat eloszlatására, e’ kővetkező szerekhez kell nyúj*t 
ni: Végy székifű virágot, törött lenmagot, éá rozslisztet, 
mindegyikből 6 latot, f&zd meg eveket fél óráig három itsa® 
vízben péppé (kásává}, kend ezt rongyra, ’a borogasd Іав 
gyosan a’ tölgyre, megújítváa a’ borogatást minden i —í  
drába», A’ forr© rin góae is hasan ái, ha *at minél gyak'



61

- rabban a’beteg tölgyre eresztjük. Ha pedig mind ez в е щ ^ -  
*' latja el a’ daganatot, az evesedését kell megvárni, melly 
I által a’ daganat felfakad, és tejjel ’s vérrel vegyült sű rűge-
■ nyetséget bocsát ki. Az illyen kélés rendszerint igen k£ji*.
• ’ nyen gyógyul be, csak tisztán tartassák , és sebbal.sam ön»
• tessék néha a’ felfakadt nyílásába. A’ néha hátra* maradt 
M megkeménykedett kis gümőket nehéz elhárítani, de ezek
> nem igen ártalmasok.
» : < •’ ’

(i 68. Nemző részek gyúladásp , (©«fdjroulfí Cfö ©фійіі* 
.j фе$ unö ^oDenfacfeőj.

•j Majd belső majd külső okokból meggyűlnek ’s megda-
’! gadnak nem ritkán a’ csödörök V  herélttek nemző részei. 
: A’ ló ekkor nagyon fájlalja'ezen részeket, a’ daganatja forrő 
1 és kemény , csak bajjal oiozgatja a’ ló a’hátűlsó lábait,’s na- 
1 gyón erőltetett a’ járása, noha mégis le nem fekszik.

Ha nagyon fájós és forró a’ daganat, kivált, h* 
i még ú j, Goulard vizével kell azt mosni, ’s ugyan ezen v&- 
i *el nedvesített rongyokkal borogatni. Ha Goulard vize nincs, 

langyos tejet vagy vizet is lehet helyette használni. Ha már 
! régibb a’daganat, és ha hideg, tésztalágyságú, ’s nem igen 

fájós, minél gyakrabban langyos borogatásokkal ’s niosá- 
| sokkal kell é ln i, a’ mire legalkalmatosabb azon lév, mejly 
! egy pár marok színapolyvából és 3 — 5 itsze íerró vízből ke~
I szíttetik. Este azután 1 lat kámforból és 6 lat képesőswÍKbijl 

készült kenőcsöt kell mindenkor egy diónyi mennyiségben 
: bedörzsölni. Többszöri mosás langyos szappanvízzel is igeд 

előmozdítja a’ gyógyulást. • ;

! H asalatti és czomhduganatoh, (®efd)№ülfle iin*
term ©аифг, unb an ben ФфгпГеІпЗ-

Igen gyakran történik, hogy a’ lovak vagy külőmbféie 
Nyavalyák után, mint elnyomatott’s a’ testben elszéljedt keh 
után, akadályoztatott bőrkigőzölgése után, hátha után , vagy 
silány eledel ’s romlott víz után, ’s a’ t. vízzel megtölt lágy 
és puha daganatokat kapnak a’ haaok alatt,, JAgy a’,ey.omj>- 
jaikon, különösen a’ hátűlsó czombokon, ’s hogy akkor a® 
étvágyat vesztik, »’ ««őrök kóczos és fénytelen lep**
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*«nséges gyengülésbe ’s bádjtuffságba esnek, és semmi tlixet 
’s vidámságot- nem mulatnak. — Az Hlyen lovaknak folyó»’ 
sebet kell nyitni a’. hasok alatt, vagy ha csak a’ háíúlsó czom- 
btík dagadtak, szőrkötelet kell Jiú/.ni a' czombok kiilsö lapja 
alsó részén, és ezt 3 — 4 hétig ev.esedésben tartani; e’ mellett: 
bőven kell tartani a’ lovat jó abrakkal és szénával, többször) 
napjában járatni.kell lépésben, és csak lassan lassan ’s apiró-! 
donkínt kell ismét erőködést kívánó dologra befogni. Ha ez I 
által meg nem gyógyul a’ ló, e’ következő'liktáriomból kell 
annak mindennap 3—4-szer béadni: fény ómag és «hgyál» 
gyökér, mindegyikből 3 lat, terpetinolaj 4 lat, liszt és ѵія 
a’ mennyi szükséges. „
G4. Sértés a kotőfékmár úttal, (|>itojjfnGíejbfh «fr1 

<f)alfífrf]rangej.
Ez a’ sértés gyakran íordúi elő a’ lovaknáj, mikor t, i.- 

a' kötőfék szarába hágnak, ’s könnyen megismerhető a’ íó; 
sántításáról, ' a’ daganatról, »’ fájásról, a’ gyúi^ilásrói, cej 
a’ bőr feldörzsölesérői. Akármi..csekély vagy tetemestIpgyenj 
pedig ez a’W rtés. mindig azon kezdődik az orvoslása , üogy; 
Wiinden megsértett részeKet langyosszappanvízael gondosan! 
"’s ismételve meg keii mosni, ’s minijeit ráragadt vértő l, gp- 
liyetségtöl, ’s'; Vabáktól szépen ,meg kell tisztít.",n!. Azután 

*bé‘ kell kötözni a’ lábat, a’ meddig gyüUu'-k.IátsziH,, yiszon- 
fongygyal^l’se« t ismételve vagyücmlard vizével.* vagy csak 
tiszta vízzel kell •megiocsolui., vagy »’ lovat térdig hideg 

*vízbe állít Shii Ha már elmúlt ugyan a’ dagadtság és gyula-' 
dás , de mégis gyengeség van még hátra a’ sértett részek-; 
ben , ezeket napjában 3 —4-szer e’ következő szerrel kell. 
megmosni:"Vakart,fehér szappanig la t, kámfor 1 la t ,  erős 
szesz (Spiritus) j<í fél meszszely.’ •

* J Г ' ‘ ' : l’’ it €5. Idegen  te stek  m egakadása a* f ó r o k b a n (gejTfítcfert
•frember Йогрег un ^ф(ипЬе). "

Történik néha, hogy vagŷ egy kolompér, vagy.egy 
darab fa, vagy más valamely idegen test nyeletik le a’ ló
tól, ’s hogy az, ha talán nagyobb, Jwpgakaú a'lovában. A’ • 
íó ekkor előre mereszti a’ fejét $ megnyújtja a’ nyakát ̂  kő-
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t högni i^yeksfcik., n m  képes nyelni,' 'm% csak vizet аеац 
íés sokat n y á la i; ha1 a ’ gége,jpentében megtapintja a* ember

■ »’ ló nyakát, megérezhötni itt vatamely helyen az idegen 
i testei a’ bőr alatt. ; , ! <
t . Ezen bal eset elhárítása csak úgy történhetik meg^
■j hogy egy yjnyi-vastagságú valami négylábnyi hajló spanyol 
■i nád végére egy didnyi vastagságra vászonrongyot tekerünk, 
s! azt egészen jó vastagon olajjal megkenjük j ’s vastag végé- 
i Vél a’; tarokba tolván, „azzal a! megakadt idegen testet á1 

gyomorba letaszítjuk. E rre  két ember szükséges, egyik , a* 
i ki a’ ló’ száját k in y im  és. a ’ nyelvét félre kihúzza', és .a’ 

másik, a ’ ki a’ nádpalczát beléíoljaa’ ló-torkába. —«•■Lehet- 
beik, azomhan ollyan esetek, hogy olly igen erflstín rieg '^ab  

! akadva az idegen test, hogy azt ezen módon letolni sehogy 
sem lehetséges; ezen esetekben természetesei* semmi, egyéb 

>■' nincs hátra*, hanem tiogy a’ torokban ejtett felvágás által
• mentsük meg a’ lovat; de ezt minden esetre,csak igen űgyte
4 baromorvosra lehet bízni» • - •
11 _ - j; . * t, í
r! , Óé. ̂  Sebek 4*..Vérzések , (SBunben щіб ÍBtutungen^. *

Sebek ás vérzések simáig éles, .hfegyes, vagy iiaás 
«értő testek behatása által történnek, és valamely rész h í Jc 
természeti öszszeköítetésö megrontásában áTl /m ellye t ozeh 

JkiHsö: behatások okoztak; Ámbár pedig' ezen-sértések ntf- 
gym  külömbözők, jtoinfc t* i. vagy kis&bbek vágy nagye&- 
hafc, ’s vagy ezt- vagy amazt a’ részt gértik ■, de altaljában 
mégid ezen regulákat lehet követni áz orvesl&sban: Leg
először arról ЦЦ. gondolkodni, hogy jnegállíttassék a’ véy- 
*ée, é’ mi a’ közönséges.ősietekben már,.sokszori hideg ѵім- <. 
*fili mosás által is imegtűrténik; ha mimlazáltal nevezej.es 
vérerek vannak megsértve, úgy hogy,felette n&gy a’, véa- 
*és, ’s el sem is áll egy ham ar, erős -eezeltely vagy másfél 
meszszely vízben .felolvasztott 4  lat timsóval meg kell ш§т  
*’ sebet* és öszszeh&jtott vászonrongyot (© anbage) rákötni 
Jö erősen,;, ha még erre.,sesni állna meg &' vérzés., a ’ küveí- 
keaö sebgyógyító ..vízzel meg kell nedvesíteni puha vaszajp-

- án g y o k a t, vagy kóczot (c sé p it) , és azokat a’ sebre гакді: 
^аааѵжцу (gáliczk/кіІаД 4 lat , bor»a§ssz SLlat^eczet .ée víz
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mindegyikből egy jó fél meszszely, font. A ' iegroez-
szabb esetekbe» nem marid egyéb háfcraynuut a’ sebet izzó 
vassal megégetni, a’ mi által mindenkor meg lehet állítani 
a’ vérzést. Ha egyszer meg van állítva a’ vérzés, ki kell; 
szedni a’ sebből az idegen teste t, melly talán benne lehetne, 
meg kell mosni ’s tisztítani a’ sebet hWeg v ízze l, ’sumagára 
-kell hagyni egyébiránt minden legktóebli további orvoslás 
nélkül. Rendszerint negyed vagy ölöd n^pra jóféle з-vefce- 
dés támad, melly által a’ seb mindig,jobba;! jobban» toegttlik 
új hússal, fliig<wjgref bé nem gyógyúl ’s bé nem heged egé
szen. Ezen ído alatt semmi egyéb nem sssükséges, hanem 
csak arról kell gondoskodni, hogy a’ genyetség mindig szam
bádon kifolyhassék, és hogy a’ seb néha meleg vízzel m'in- 
den vartól ’s mocsoktól megtisztíitassék.—  Néha azomban! 
az is történik, hogy nem jóféle az evesedés, ’s hogy. csak 
bfidös, h íg , ’s vízforma genyetség formálódik a* sebben; a*; 
illyen esetebben e’ következö*oszlató vízzel kell élni: 2 lati 
te rpetin , 3  tojásszéke, másléi meszszely mészvíz, -mellyel 
»’ sebet napában 3 — 4-szer meg kell mosni: vagy pedig 
a’ kővetkező oszlató kenőcsöt kell használni: veres étető 
kénesé (rot& tl sPfácípitet) 1 nehezék, terpetin 3  lá t, to- 
jasszék 2 ,  ezékifűolaj 3 la t, mellyel egy csomócska kóttsot 
(csepű t) kell jó vastagon megkenni, és azt a’ sebberakni. 
Sok esetekben vad'bús is formálódik a’ sebben* ekt ahról 
eegesm ern i, hogy száraz, iaplópufcaeágú, halaváhy hős 
oHy nagy mennyiségben formálódik a’ sebben, hogy aztM«* 
vid idő alatt nemcsak kitölti egészen, hanem ki is- аІІчЬ® 
lőle, és véres mihelyt megtapintjuk. Ezep esethett é tek  
szerekkel kell élni, a’ mire a’ kővetkező igen alkalmatos®; 
égetett timsó, és veres étető kéneső ( r e t |e l  ^)rőd?><tat),mihdi' 
egyikből 1 l a t , jól őszsze vegyítve, melly bői nagyobb ae** 
bekbe egy théás kalánnal kell behinteni, és ezt minden nap 
mind addig folytatni, míg a’ vadhús egészen el nincséíetve* 
Ezen a’ szeren kívül sokszor az is e lég , ha porrá törő** 
kék ífáliczkóvel hintjük hé a’ sebet. De elégszer mégis é  
le keli vágni a’ vadhúst késsel vagy ollóval, vagy még Ф 
üstó vassal is kell azt kiégetni. — Altaljában azatub** 
mindig áU á* a* régnla, hogy mindenBémü «ebeknél шія$
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kevesebbet tegyen áss ember*- minthogy a’ természet, ha nem 
gátoltatik, többnyire minden segítség nélfeüléppen legha
marabb gyógyítja be a’ sebet.

A’ l o k ö r ö m  n y a v a l y á i r ó l .
. A ’ köröm nyavalyái nemcsak leggyakrabban fordulnak 

elő a’ ló külső nyavalyái kö$űl, hanem annál nevezeteseb
bek azért is , mivel rend szerint olly nagy sántaságot okoz- 

,1 nak , hogy a’ ló , míg tart a’ nyavalya, minden dologra 
Egészen haszonvehetetlen. Ugyan ezért minél pontosabban 
is elő kell itt adnánk a’ köjröm nyavalyáit megismerésükre

, 4  gyógyításokra nézve. .. ■

67. Körömfősértés (ftronentrítt.)

A’ sértések a’ köröm tején onnan támadnak, ha a! ló 
ti az figyik lába patkóhegyével (© toűen), vagy csak a’ puszta 

W mévél is a’ másik, láb körűm fejére h ág , és.ott kisebb 
vagy nagyobb sebeket okoz, a’ mitől a’ köröm feje ( ф іф  
frone) vagy kisebb vagy nagyobb mértékben gyúladásba 
»ndúl, úgy hogy a’ ló sokszor meg is sántűt t?s néminemű 
^«örömnyavalyába eshetik. ■

Orvoslásakor legelőször is langyos szappanvízzel kell
Megmosni 8 megtisztítani a? «értett sebhelyt, azután ki kell 
v«nni a’ sebből a’ netalán belé taposott körömrészeket és 
bőröket, és azokat ollóval el kell nyírni, hogy többé a’ se
bet ne ingerelhessék. E z meglővén, többször , vízbe kell 
^ártani a’-nyavalyás körmöt, vagy vízbe kell állítani a’ lo- 

at térdig , és a’ sebet pálinkával’s eczeUel megmosni» — 
már megrögKött ez a’ nyavalya* vagy ha hibásán orvo- 

s°ltatott, és ennél fogva tetemesebb; ej&ször ugynn aainfrúgy 
*»eleg szappanvízzel kell azt megtisztítani mocskától ’s rá -  
?agadt genyetségétől» de attitán körtvélyform* iaxó vassal 

agt ége tn i) egyébaránt vízbe kell a’ lovat állítani, és 
^ a z e g e t é s  vara lekopott, ecsettel és pálinkával kell ned
vesíteni. a’* seb helyét. Hogyha azevesedés a’ köröm me»- 
^ben egész «? talpig leér, egyenes ímeában a’ seb alatt a’ 
Ц ю п іе П  nyílást vágni, bogjr a’ genyeteég alatt kifotyhas-
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•ék. A# egyéb urroslása éppen ollyan , a’ mint a’ követ» ’ 
kezű nyavalyánál elő fog a tialtatni. 1

68 . Tatpgyúladús (© teíngaíífn.)

E b a’ nyavalya minden köröm nyavalyái kö/.űl legtöbb- 
szőr fordul e lő , és a! legtartósabb ’s legveszedelmesebb 
emlődéseket hagyja hátra maga u tán , ha gondosan elejét 
nem veszszűk. All pedig ez a’ nyavalya a’ húsos talpnak 
törődéséből, ’s onnan eredt vér Maradásából, gyúladásából,
’s evesedéséből. Eredetét veszi ez a’ nyavalya roszszúl 
készült patkoktól, a’ patkó és talp közé szorult kövecsektől 
’s más idegen kemény testektől, és huzamos járástól kemény 
köves úton, kivált patkó nélkül; leginkább Találkozik pedig 
nagyon szűk és száraz , és nagyon lapos körmöknél.

Az e’ nyavalyában szenvedő lovak nagyon sántíinak, 
nem hágnak egészen a’lábokra; ha mogvi*gá!juk a’ labo- 

k a t , gyakran* nevezete» meleget erezhetni a’ köröm azon 
óldalán, a’ hol meg van fészkelve a’ nyavalya; ha itt csak 
egy keveset inegkoczintjuk a’ köruiöt, tüstént nagy fájdalmat 
mutat a1 ló; ha pedig leveszszűk a’ patkót é.s egy keveset 
elvágunk a’ körömből, a’ talpnak feljebb említett része kék, 
veres, és mintegy vérrel van megleeskendezve, mivel kiáradt 
aludt vért ie.foglal magában. Ha melyebben béváguuk a’ 
körömbe, vér folyik ki a’ talpból, ha még csak új a’ nyavalya, 
ha pedig már régibb, büdös és híg genyetség folyik be
lőle, melly felfelé veszi magát, és a’ körömfeje húsos részén 
(an  brr glfifdjfronr) tör ki, ha csak annak idejében alatt 
nyílást nem készítünk neki, Ha nagyon régi ’s !megrögzőt$ 
a’ nyavalya, nem csak alatt az egész talpon, hanem körös- 
körül a’ körött alatt iselhatalmazhatik néha a’genyetség, ú g y  
hogy az egész köröm is elveszhet, és a’ ló gyógyíthatafr 
lanná Ectat* *

A’ talpgyúludás arvosláéát a’ nyavalya minőségébe* 
kell alkalmaztatni. Először minden es'etre le kell venni gon" 
dosan a’ patkót • azután él kell vágni a nyavalyás helyen» 
raeily közönségesen a1 talpnak belső óldala szokott ІепвЬ 
a’ körmöt egész az élő húsig, úgy hogy az által egy g i“ 
rasnyí kis nyílást támadjon; be nem látszik eygéb kiáradt
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ѵзддрі, <é« ht?még Corróság ’s gyáladás találkóxilc a* kőröm- 
Цп^ vagy аж egs&A lovat vagy ,csak a’ beteg hibát égés* 
&\,кііпэдп /elj/ilig, hj<Jeg ѵіяЬе <кЫІ állítani, vagy-m arhaga- 
4ajba; vagy agyagpóphe kell &akártii la’, beteg lábat, és azt 
Wínéli g.yakratywn k'deg vízjel nregfecsolni. llémlszerint 
i'!ye» esetekben, ?;* által «Ily tökélleteeen ’s olly hamar tör- 
!Ці^.«ай t?ly(^Ut»f,f ,iíQgy egy hét nrúiva már fel lehet is- 

verni.a’ j>al,kpir  és újra haszuilni-a’ lovat, *
I)& egében  teásképp van a’jlolog, mikor a1 gyüladás 

#»Цг evesedósbe ment»által, .vagy a’ genyetség talán már a’ 
bőröm fején (an  berr líro itf) készített ̂ magának kimenetéit, 
liften esetben minél elqbb alatt a’ kprgm talpán nyílást kell 
v'ág n i, ]iogy /$? ,geny*Aség ДИОП kifotykassók •, ez meglévén, 
M,,keli tömnb a’nyílást квежсжаі (caepável), ezt pedig háson- 
fölen álaé,"és>,mjrrh^e№encziábóí készített gfebbalsammal kell 
M  mcgitatnj*.. &ЩІ piÁndep. itfpimegéjítaiű' szükséges, <a’ lo«. 
V*U,. pedig,pujk& plftiafa kell áílí4»É»jl J<ítermészelú esetek* 
ben egy vagy két hét alatt annyira mehet a’ gyógyiíláSj hogy 
êl lehet ismét verni a’ patkót, és a’ lovat dologra használni. 
A1 kőrönib^nileviű, üregét elűbt»í,lC<iO>í.c*Jílkell kitömni, nehogy 

•mok vagy mocsok vegye abba magát. — Ha már fen a1 
totafcn fbjén (an  &ir l3?rdn/}'jft'kl: a’ genyetség, m«yd mindig 
^kkmö* a i orvoslás; аиоіЫйп ngyanc«ák miiid nzt KelItenni 
ftbk*r, a5'm ii esaft ÉoSt efiMlttiHk,:|"H'a pedig eíré mélyig® 
k«W№é«* g»ó|yül»s,' ijffi’. t ó i  cli> íog «(latoi:
W o s lisá tv m lo tr iM .» ' “ r . ' :  -  v

■' « * ,  - м і н ь ю і Ь ь  c * " * » " '
■ H* '«> lorifc '« * •  IM jt № * & '* & *  M d " 

kínytelfeneí Я 'М 'У .« У  nlncsenA n . " " . J *  
■*« t W M I 'V  1>Jtkci|ok. Mm n t b n  " Л
«W takeml.- A ' 16 ekkor íg r t  baíorial*nul «  f e » * * » *
W n «  « „ « f k i  helyéből. И» sv i» » l|ü k  .
Syuladolt körmöt, nagyon m e le g .* , “Г ’ 1,1
«*gy «iiJSM ríliuk; n i r  r * m f y  * « • « *  f  
ЧЩ А-І кМ М Ы  owktgen nehe»W *»«■)» I . .  I fW ,

^üiuií szeret. g o
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Ду orvoslása azzal kezdődik, hö'gy A’" b e d n e k  tiíliyeá; '' 
nyugodalmat engedünk; azután ié kelt venni vigyázva a’pát-i * 
kokat:,, jes á’ lovat bőv és pírha ’s viarafti Étfgdtedvesített alomr* *> 
kell állítani; a’ betég .lábait pedig-vagy ■eg'éáa ttrákig hídegí * 
vízbe-kell.állítani, vagy , ha tálán eat egy könnyen1 öiér̂  
nem lehetne tenni, kócaot (Jcsepút) kell jd vastagon rátekerni 
a’ beteg lábakra, aztán vászonrongy^yel-tíékötözm', és 'esdi 
a’ kötözést minél gyakrabban hideg vízzel niegloCsolfii. íje- 
hét fC loVat hígas agyagpépbe vagy marhaganajba is állí
tani , de e« még ie nem olly ozélarányos. Ha nagyoti érSs 
a’ köröm gyúladás, -saükséges lehet á’ Ъёіё£ láb talpán két 
vagy három helyen vágásokat e j t e n i i a ? mellyeken aztán 
bőven vér szokott kifolyni. Ha *el АёіИ Mzlík a’ gyufádat t 
4 ,  6 ,  vagy legkésőbben is 8  nap afaít, már közönségeseti 1 
meg van eveeedve a’.körömi * a’ miért is vágásokat’kell ej4' 
teni rajta a? genyefaég ki folyatására * egyébaránt pedig 
szintúgy kell bánnia a’ béi«g'lábbal, mint 'fcstoífc most á’ talp 
gyúladásnál mondottuk. ;:Г: íoíí

i . ■ ■ i1 ! .U'ji

70. Köriimfóf&Mly £5?rpnetifífW:}

Nagyon bajos megesmerni ezen kíröm nyavalyat, . «шеИ 
a’ nyavalyás helyep , közönségesen a’ körömtó b.ele5 old^ 
\йй~е«У majd kisebb majd {nagyobb domborodásá; daganattá 
büdös híg genyeffégSzi^fî P ^ ben 1 naeMyből gana}iév forrt* 
tolunk a’ fekély ü r e g é b ő l  "JT j?- ^ « b m é r ó t  (@onbc)

i
■ ,..1 ,.. ’ kiköp} )? megváltozik, felp4Jft,i, ’í

v  " í s *’ Ubh> • * * • » W í "  » «
k,?c™  "»*yp№, mértékbe». AJ 14

S S n E S v í T *  ш - ° у  « * • *  ■ «■ **  * “ " » *
fyob SL t M  ’ w ? "

. mi,ld*« Baftyea ta rtós, íígy hogy net*1
is eltart- m í á S  h’° nap,4> J,iane?  ^kszor.tóbb esztendei



'! и-.;> Ак orvosi»*#, a^ból áll leginkábbyhogy izzó vasnal 
tffge^ük a’ fekély üregét egész fenekeiéi, ntinéfcntánna azt 

: döbb vékony görlie, ikésselr^ ta  ejtett í r á s s a l  megtágitot- 
|l iitkj .azután. a’. beteg oldalon éppen egyenesen a’ fekély alatt
> «yiláet kell ejtenb.a’iJalptfB, hogy â < genyetség alatt kifoly- 
! Ц ідек miut, w m * talpgyúladásnái i r  izűkséges. A ’-te- 

k$yj»e minden' 4  — 6 órában egy. ketfws- sebbalsamot kell 
fecskendeni > 3  egyébaránt bekötés nélkül kell hagyni aJ lo
vat^ arról, gondoskodván csak, Hogyj.iiimdígpuha -száraz 

í al{nwa-.állj<Hii A к égetést ismételni fcteH 4  —  6  hét múlva 
! feMailán &’ fekély gyógyulni nem indulna Sok esetekben- 

%en >hasznos volt * ’ beteg lábat meleg sKapjMwvfeéJ* boron- 
; ga tn i, és 4  lat kék gáliczkőből ’s 3 itsze vízből készúlf 

gyógyító vízben többszőr fereszteni.

71 . Talprothadás ( ta lp fé m , ©trd^lf&uíf,
" ' ©trft^Hrebá.) - v

! ; Bz*n nyavalya alatt értetődik • rútszia«< büdös 
®edveaség kiszivárgása a’ körönt karim ája, ’e.ftídbsMésyjé*;

húsos talp kötiűb (^іЫ{феп > S&afiLén ,  bisln ’© tcafylf’ un& 
Ье*;, í>uffí>|>fc)v .nwdly! alkalommal oda > ném to^tozó .hűs®s> 
k é v é s e k  is.Szokták eirútítani a1 talpad. Kisebb ^frádaeában 
®Sen; nyavalyának, aem  sántít ugyan- ar ló de ha roszsz abb
é ié  a’ nyavalya, csakugyan, sántaság is követheti;

Okai külömbfélék: húaámos utazások* posványas mező
kön való tartózkodás, motsárokban, ingoványokban,.^» iszap- 
bűn voló járás , .nedves sáros* istállók, -s■ a ’ é ;i feeisö.,okokból 
íredig a’ testben elseé Ijedt keh-§ pdk, ’a 4? fc aáokr íft*Hyek 
^ggyakrabban előhozzák ezen nyavalyát; A 1 tapés köriöék 
különösen hajlók reá. -*- Ha sokáig; tarjr.»’ dybiratya ,A’s ha 
íoad uincs re á , íenenemű keléseid áe> 1 stftlyők ez»btak tá - 
■‘adni, ’sa’t. r.- чг.

Az elhárítása ezen nyavalyának nagyon bajos. Először 
^ kell venni a? patkót, és tisztei ягі^а» айа&ий kellígon- 
'taskodni 5 azután, nagyon mélyen, tó kétt vágni a’ talpat 
(ben ®tra$l), és meg kell і»Ыеп nap több'ízben
*fcy jd fél meszseely vízben ÍejW*M«tottul lat Chjorméae- 
**el̂ i a’ talp hasadekjába (in Ai*» P*~



7 0

<8g jó  mélyen puha kóezot (esepét) kell dirgni. H e nem 
szerfelett ■ mérges ,a* .nyavalya, már erre is elégszer követ* 
кеяік a! gyógy úiánj, de' haroszféle a* nyavalya, még is* más 
orvosló szerekhez is kell nyúlni; ezen1 esetekben haioníele^ 
&en vegyített; ég e te tt;tihiiüdt és kék gálíezkövet kell a5 talp 
hasadékjába (ih  bíe © faltén br$ S íra^ í?# ) hinteni, vagy 
meg is kell set» égetni .késforma izzó vassal, ha'talán kíegeá 
kásrtüvések mutatkoznának. Chlórvízmosásők azomban win^ 
den másod vagy harmad! napon minden' esetre itt is nagy 
haszonnal járnak. H a minden egyéb orvosság foganat* 
lan volna, egérkövdt vagy veres étetőkénesőt ( ilr fm f  öDtf 
rot&en*^)ráctptl«t) kell dzen nyavalya kelésére ’s beléje- ú  
hinteni. '• - ' ■

72, Körömitasadus (Jjornfpüíte, Jpornfluft).

Ha a’ böVőirthek valamely helyen függőleges hasadékja 
v an , körömhasadásnak nevezzük a z t ; ha pedig ez a’ ha- 
sadék éppen az eleje közepén van, ökörkönömnek (D djfen' 
fíaue) nevezzük az ollyán hasadt körmöt, vEz-a* nyavalya1 csarfe 
lassan ést sek fáíadságöí orvoslás után gyógyul, a’ ló pe* 
dig olly igen sántít sokszor tőle, hdgy azt éppen зетмгі 
munkára használni nem lehet. Kezdődik pedig a’ hasadéi 
vagy fen a’ köröm fejénél , ’s megy le vagy csak közepéig, 
vagy egész ш  alsó széléig a’ körömnek', vagy pedig a5 kö
röm alsó szélén kezdődik -e’ felfelé megyén'kisebb vagy na
gyobb mértékben. .......

Okai ezen nyavalyának t merevény*, töredékeny, '* 
Igen vékony kárisi, a’ hibás vasalás, a? fcörömfő megsértései* 
kőrömfőfehélyélc, ’s a ’ t, .......  ,

ÁJ hásxdék «agy* általhat a1 körmön egész az elevenig 
vagy пеію^аг elsőit-töiélíetesnek^ a’ másodikat tökéletlennek 
hívják. Ugyan ezen másodiktól nem is szokott .sántítani 
a’  ló. ’ > - -W ...■

Afc órvoeláear v a g y  e n y h íté se  eze n : n y a v a ly á n a k  abból 
á ll, h o g y  a’  hasadékot ví/.be m ártott sp e n g yá va l m e gtisztít

ju k  ,  a z u tá n ' zs írt ѵ щ у  ■ fa g y g y ú t kenü nk a’ lvasadékba,  зві 
erre a z  egész k ö rm ö t m arhaganajba b o ro g atju k. Б  mellett 
el sem  kell m u la sztan i1 t e  e g é ig  körönnék> ’s k iv lá t  a’ köröm #
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kerületének (Cfé Jfroncitraitöfí) többszörié megkenését fagy- 
gyúval vagy más zsírral, mivel ez által a’ köröm növése 
aiozdíüatik elő, a’ ml a’ gyógyuláshoz felette szükséges. 
H:i nagy es mély a’ hasadéit, faviaszszal hell azt kitömni, 
hogy ez által' яи idvgen testek betóldúlása ellen őrizzük. 
Hogy pedig 'a’ hasadék további repedését gátoljuk, a’ vé
gén keresztbarázdát kel! vágni a’ körmön. Az egyéb or
voslását csak az. időtől é* a' jó vasalástól lehet várni. A’ 
felverendő patkónak azon a’ részen a’ hol a’hasadék vagyon, 
)ó erősnek kell lenni, és mindenképp olly kcszületúnek, hogy 
mí g ne bántsa a’ körmöt, és öszszetartsa a’ hasadását. A ’ 
patkószegeknek nagyon finomoknak kell lenni, és a’ ha
sadék mellett nem is kell semmi szeget verni a’ körömbe.

Néha nem függőlegesen hanem keresztbe megy a’ ha
sadék, a" minek a’ németeknél J^ornflttft a’ neve. Ez Is 
vagy mélyebben megy bé, vagy csak csekélyebben; de ál
táljában még is nem igen szokott ez tetemes lenni, mert 
nemcsak igen könnyen gyógyul meg, hanem csak ritkán is 
okoz sántaságot. Okai leginkább körömfósértések (Jfronew 
trirtfj szoktak lenni. Orvoslás» éppen ollyan mint a 'fü g 
gőleges hasadéivá, csak hogy itÍ4nég különös készűletú pat
kóra sincs szykség. A1 hasadékot faviaszszal kell kitömni, 
8 használni lőhet a’ lovat minden közönséges munkára.

73. M eg eh . -tesleM# való hágás. (@tntretctt frember 
, ^ ő rp ír ín ben 4^uf).

Ezen eset megesmerése könnyű, minthogy azonnal 
szembe tűnik az oka, mihelyt csak pontosan megvisgáljuk 
ft’ dolgot. Az illyen sértések esetei nagyon külömbözők, a’ 
mint az idegen test mélyebben vagy csak csekélyebben ha
lott bé a’ köreuibe, és a’ részhez képest melly megsértetett.

Az első, a’ mi szükséges, az , hogy azonnal kihúzzuk 
egészen í  sértő tá rgyat; azután görbe késsel el kell vala
mit vágni a' körömből, hogy megtágúljon a’ seb , hideg 
vízbe kell állítani' a’ beteg lába t, ha még gyúladás tapasz- 
keltetik, vagy pedig , ha már megevesedett, sebbalsamot 
kell a’ sebbe önteni, ’s egyébaránt úgy bánni véle mint a’ 
tálpgyúiadásiiál.



7 4 . Hióás vasalás (SSfrnageln),
E z akkor történik, midőn néha vasaláskor valamely 

patkószeg beljebb veretik kelleténél, az úgynevezett ele
venbe, a’ minek aztáu gyúladás, evesedé», és sántítás &’ 
következése. Ez a’ nyavalya, ha megvisgáljuk, »’ sántí- 
táson kívül is világosan megesmerczik; mert ha kalapács
osai megkoczintjuk a’ patkószegek fejeit, megvonítja a’ ló 
a1 lábát, és nagy fájdalmat mutat, mikor azon szegre találunk 
ü tn i, melly a1 köröm elevenébe m ent; Ha pedig kihúzzuk 
ezen szeget, genyetség vagy vér találkozik ráragadva, és 
a’ szeg üregéből szinte vér és genyetség jő ki.

A ’ legelső dolog ezen hiba orvoslásában az , hogy ki 
kell húzni a? hibásan bévert szeget. Ha ez mindjárt törté- i 
n ik , mihelyt észre veszszük, hogy a1 köröm érzékeny részei | 
meg vannak sértve, nem kell egyéb semmi, csakhogy a’ 
sértett helyen semmi szeget sem kell béverni, alatt pedig 
azon a’ helyen el kell egy keveset nyesni a’ körömböl, hogy 
az ott ne érje a’ patkót. Hogyha már több ideig ben volt 
az illyen szeg a’ körömben, ki kell azt szintúgy kúzni és 
a’ helyén a’ hol volt, töltsérforma nyílást vágni a’ körömbe, 
hogy a’ már a’ körömben elszéljedt vér és genyetség sza
badon, kifolyhassanak. Mind a’ két esetben gyakran hideg 
vízbe kell állítani a’ beteg láb a t, vagy marhaganajbfl vagy 
agyagpépbe kell azt borogatni; a’ csinált nyílásba pedig egy 
kis kóczot (csepűt) kell gyéngen bédugnisebbalsammal meg
kenve vagy megnedvesítve, valamint a’ talpgyúladásnál ta
nácsoltatok— Ha a’ gyógyulás után újra ismét megvasalta- 
tik a’ ló , a*son a’ helyen a’ hol a’ hibás szegelés történt, 
semmi szeget nem kell bévernb

7 5 .  Elvált köröm, (©etremitc SEBSnbe, fofe 9B5nbe).
Az élvált köröm gyakran fordul elő , és sokszor igen 

nagy sántítást okoz, kivált kemény földön, és kurta fordu
láskor. Ha kalapácscsal megkqezintjuk a’ köröm oldalait, 
fájdalmat mutat a’ ló, és ha leveszezűk a’ patkót, világo
san észre vehetjük az elválást ;■ ugyanis a’ visgáló csípővas
sal is ki lehet találni a nyavalya fészkét.



. М *»т-цу töredékeáy, felette szntux körmök,*nagyoa 
régen-felveri, patkó-, rósz éi ügyetlen vasalás, "huzamos 
használása' a? vasalatlan lónak,kemény földön, leginkább okai 
евеі* nyavalyának. .• ' .

A’ gyógyulása csak lassan következik, mert a’ már 
egyszer elvált köröm uem nő hozzá többet az elevenhez, 
hanem feljíílről kell annak ujraJenőni, hogy meggyógyuljon. 
Hogy. tehát a’ köröm novéiét előmozdítsuk, és a’ fájdalmat 
’s a? gyúladást kisebbítsük, friss marhaganajba kell kötözni 
a’beteg körmöt, vízbe kell állítani a’lovat, ’s meg kell kenni 
az egész^körplöt, de kivált a’szélét a’ következő körőmzsírral: 
Terpetiii élsis^urok, mindegyikből 2 Jaf, lerimagola’j 8 lat, 
kecskefagy gyű 2 lat, bécsikorom 1 lat. Nyáron néhány hétig 
vasalatlanúl nedves legelőkön kell járatni-a’lovat. Legtöbbet 
tesz pedig mindig a’ jó vasalás, melly által a’ köflöjR, minél 
jobbad kímél tessék, és minden elválástól őriztessék.

7 6 . Szőrűit köröm  (3wüngf)uf).

íg y  neveztetik az a’ köröm, melly nagyon te s z e  van 
húzódva,. ’» mellvnek belső talpa (@ tra|jl) igen kicsiny, sőt 
néha olly igen öszsze van zsugorodva, hogy a’ külső ’s, ke» 
mény talpa (bie ©alíen) csaknem öszszeer, a’ körme pedig, 
a’ helyett hogy rézsuttossan kifelé menne le* függőlegesen, 
’s néha csaknem befelé megy le , és a’ talpa. üres és bégőr- 
bedett. Az illyen ló, járásában, kivált kemény,.faldöu majd 
több majd kevesebb fájdalmat mutat, melly folytatott járás 
által nagyobbodik, a’ mikor is a’ köröm igen meleg és meg
gyűlt szokott lenni, ..;■■■■

Okai a’ szorult körömnek lehetnek: nagy szárazság, a’ 
szokott rásütése a’ patkónak, a’ szerfeletti kivágása a’belső 
talpnak <(&e$ (Stra&ié), hibás vasalás, ’s a’ t. Leggyakrab
ban nemes finom lovaknál fordnl elő ea a’, hiba.

Gyökeres elhárítása ezen hibás köröm formájának nem 
igen lehetséges ugyan, annyira azomban még is títfak lehet 
azt változtatni, hogy legalább haszonvehetővé legyen a’ ló. 
legelőször is le kell venni a’ patkót, és a’ körmöt tartósan 
minél nedvesebben tartani, a’ mit vagy az által érhetni el, 
b«gy a’ beteg körmöt friss marhaganajba vagy agyagpépbe

73
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kötözzük, vagy hogy vízbe • állítjuk a’ lovat, vagy , a’ mi 
még sikeresebb, hogy azt nedves legelőre járatjuk. Azon kí
vül a’ köröm növését is kell előmozdítani, a’ mi аг által tör
ténhetik, hogy azt, kivált fen a’ fejénél (en ftfínrr-Üronf) 
minden nap zsírral, vagy a’ csak imént az elvált körömnél 
említett körömzsírral jó erősen megdftrzsöl'jük Vasaláskor 
a’ belső talpból (»Dn b*m © trolié) semmit ki nem kell vágni, és 
a’ patkónak olly készűletűnek kell lenni, hogy a’ szegek lyu
kai ne álljanak igen befelé, és hogy könnyű legyeit a’patkó, 
és vékonyak ’s finomak a’ szegei. . r-

77, Lajtos, domború, és púpos köröm . j^ ía t t* ^  93oUf 
Unb $llOŰ$uf.)

Lapos körömaluft ollyan értetik, mellyn?k Іаро» ^ t a l 
pa, holott jó és egészséges körömnél egy kevéssé donvboro- 
dott szokott az lenni. A’ domború körömnél még^kifelé is vhn 
az domborodva. Mind a’ kétféle köröm igen uagy, az olda
lai igen laposan mennek le. és igen nagy kört formálnak alatt 
Az illyen körmök jobbára csak nagy, vastag, otromba, és 
öregcsontu lovaknál fordulnak elő,''mellyek laposokban ’» in
goványos földön termettek ; külömben támadnak nátha és kö- 
römgyúladások után is, a’ mikor a’ köröm külső*óldalain púp 
vagy csomóforma karikák formálódnak, és az úgynevezett p ú 
pos vagy csomós körmöt formálják.

Ezen hibás körmök gyógyításáról még csak s?ró sem le
h e t, mivel a’ már egyszer jelenlévő formáját nem lehet vál
toztatni; de annyit lehet még is tenni, hogy a’ lovak jó és 
czélarányos vasalás által haszonvehetökké tétethetnek. La
pos körmökre etös, széles, ’a egy kevéssé kivájottra készí
te tt patkót kell felverni; domború körmöknél még szélesebb
nek kell íenni a’ patkónak, hogy a’ talp minél kevesebbet 
élje a’ földet, külömben sántít a’ ló ’s talpgyúLadásba esik; 
készültnek pedig ügy'kell lenni a’ patkónak, hogy egyenesen rá 
ne feküdjék a’ talpra. Egyébaránt minél szárazabban kell tar
tani az illyen körmöket, a’ lovakat pedig távúi kell tartani 
kemény földtől, és nem kényszeríteni sebes járásra.
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. '"'.v'íH'ítí*>*!!';* ? •'• "■
'»»'! Ml*J? .(’ i* г  Й f 1 -•» ‘ .Л . » (. J i
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i- 1 ' T o l d a l é k .
,  1 .  .  - .  f  . . .  i .  s \ * I i  . ,» 4  , .  v ,  ( t  . . .Л __— „..t , • (

* '  I  J> J І . • ■ . • - - *  *■ /  U-  /  • í .  í  ‘ . .  . .  .  „  i  . . • .

^ ." 'É r v é g 'á s í  ( « b f r f ó f f e t t ) .

KülÖ m bféle i'eszkdzökkeliés tí  íesíaek külömWele részén 
le h e t ecet v á g n i,  de rehdszerint még .is érvágdvassai és a’ 
•ttyafevéréren ( > a j ^  (ú g y n e ve ze tt tudővéréren) szokás a z éssr 
s á g á s t e jte n i,. még; pedig e’ k ö ve tk é zé  m id ő n : E g y  segéd 
n y a k á b a  v e t a’ k )»a k  minél k ö ze le b b 'a ’ s ze g y é h e z egy- erős 
e in órf ( k ö t e l f t ) ,  és a z t  m e g h ú zza  ebig szó ró sá n ;  e z . által 
gátol tat váii a’ v é r viszszü/olyása, m e g d a g a d ^ z a z  é r , én vas
mag > k ő ié i , form ában mutatja v a g y  legalább é re zte ti m agái 
* ’ n y a k  oldala» vagyis-  a’ gége  és n y a k  к щ і  lévő b a rá zd á - 
bání;’ éeen é r r e , '  valam i fél v a g y  e g y  láiinyi távúiságban a’ fő 
.a la ttiv á  kell ta rtan i a z'é r v á g ó  va sa t, és jó l kell e g yé t ütni reá, 
a ’ m ire tiís to n tv a s tá g o n  k iszö k ik  a’ , v é r  .mind a d d ig , m ig a’ 
sinór a’ nyakon m a ra d ^ -M a -m á r e fég  v é r fo ly t-k i —- m elly** 
ne k soha kevesebbnek nem keltene lenni 6 —8  fontnál —  
tfl leéli ven ni a’ s in ó rt, és gombostűt kell szú rn i a z  ej té t seb 
szélein k e re s ztü l,.m e lly e t néhány lószőrt rátekerpe kell meg
erősíteni. A z  e rvá g ó  vas h e lye tt csattanó é rvá g ó va l is lehet 
é ln i,  m int a z  e m b e re kn é l,  ’s e kkor természetesen ráüté-snek 
nincs h e lye . A k á r *  a* jo b b ik  a kár a’ bal óldalán a’ n y a k n a k  
lehet u g ya n eret v á g n i , de ha m é g is  szabad a’ vá la sztá s , 
alk&Imatosabb a’ bal oldalon.

A ’ n y a k o n  k ív ű i m ég más részein is leh et u g ya n  eret 
vá g n i a’ ló te s té n e k , ,a ’ m int a z  e z előtt elég g y a k ra n  meg 
is tö r té n t, de alkalm atlan és. szükségtelen volta m iatt igen 
el is h a g y a to tt. A *  érvágás a’ n yako n m indig a’ legalkalraa? 
tosabb ’s le g k ö n n y e b b , m  csak a zé rt is m egérdem li, h o g y  
egyedül maga haszn á lta ssá k, m ivel tökélletesen megfelel щ  
érva'gás m inden c zé ljá n a k ,

: A " . . ■ / ' ̂



76

7 9 .  Folyoseünyitás,.  ( ^ o n t a n í í í f f g e n ) .
Folyósebeket vagy mesterséges keléseket külömbféle 

okokból nyitunk, mint p. o. gyúladások ’s belső nyavalyák 
eltérítésére, bénnaságok ’s a’ t. Ezen dolog
végbevitelére pedig eképpenjkell forgolódni: Ásson a’helyen, 
a’ hol a’ folyósebet nyitni szükséges, fel kell emelni a’ bőrt 
ráncz formán, ’s ^í^am i.ir” 2 .,4jpyi,Cozoljvi) vízarányos vá
gást keli abban ejteni éles késsel, azután két újjal bé kell 
TiytUni a’ eebnyíiáeba,-- ’s valami két. töllórnylra. el kell vá
lasztani a: bőrt a’ h ustól: ez. méglévén!, valami egy taliét 
nagyságú, ’e közepében átlyukasztott , vastag bőrt kell koca* 
ezal (  csepűvcl). betekerni, :terpetinolajjal megitatiii'r  éjr.«’ 
bőr üregébe- tkcgmV Hz után 1 8 —2 4  óra műlv* gyűlés tá*- 
mad, melly soksxo.r nagy kiterjedésű tehett és 2-r-3 nap 
múlva genyetség 'formálódik benne, melly *’ nyílásból kifo-r 
lyik. Most már egyéb nincs Ь&ігЦ irnnem hogy a.’ dagaaa* 
tót többször meg kell t i s z t í t a n i r á r a g a d t  gsesyetségtói ’e 
mocsoktól. A1 saíyd tö r t  Addig kell benhe hagyni, h’> med* 
óig a’ ózéi megkívánja (rendszeri»* 3  hétig), azután ki 
kell hűzni 5 ’s ki kell mosni eehet, mire. -§/ tdkélletee be- 
gyógyulás csak' hamar magától*következik.

80 . Szór köt élhúzás. (3«f M  W  .^aarfe ílc i, (SiterNnbrr),

Szőrkötelek vagy szőrsittórok ugyanazon czélból búzát-* 
nek, mellyből folyósebek nyittatnák. íörténik  pedig a’ bu
sások e’ következendő módon; Azott a* helyen* a’ hol bé 
akarjuk hűzni a’ szórkötelet, vágást fcélí ejteni a’ bőrben, 
szinte ollyan vágást pedig ott is- a’-hol ezt ismét ki'akar» 
juk húzni; azután sssőrkőtéltűbe ptísztóraélt- húzunk-,- ?s V  
tűt beleszarván az egyik bőr nyílásába','el kell azt tolni 
a’ bőr alatt míg a’ másik nyíláson ki nem jő a’ posató- 
széSlel együtt, ’e végre öszsze kelt kötni a’ két végét a’ 
posKtószélnek, vagy fácskát kell'‘kötni mindegyik' végére, 
’s meg kell' itatni jól az egész posztószelet terpetinoléjjsl. 
A’ dagadás itt nem igen nagy ̂  és 2 — 3 nap alatt béáll m  
evesedés, a’ midőn nem kell egyebet tenni, hanem őszsze 
viszeza kell húzni minden nap a’ szőrkötelet, és tisztítani



keli minden nap a’ sjbet meleg vízzel ’s szappannal minden 
gen^^egtífr"’s vaddl'.’H a nem elegnek látszanék az evese
d é ,  ^ismételve-fejeli íerpetin^lajjal &’ ssőrkőtelet,
vagy k»rősbögárper,t fceM reá [hinteni.

.... .,j ,. ,- , g t -'É get^:'(ёг«ппш).
У eszedelmes kelésékriél , fekélyeknéI , ’s t. efféle nyava

lyáknál gyskrán. izzó vassal kell segíteni. Mjnekut&nna a’ 
loivat e’ doíqghitz illő ália$há vagy 'fekvésbe? hoztuk, megíu- 
zésítjük az égető vagy sutó vasat egész izzó lüzqs&égig, és 
csa t könnyeden pnntj^fc $zon helyet , mellyét megakarunlc 
égé.toi.‘, mikor vonalokat (vonásokat) sütünk vagy égetünk; 
Ka pontokat sütünk,, csat [gyengéden tartsuk rá a’ vasát, elő
ször cifak a’ szőrt pörköljük el, azután á’’ mezítelen bőrt éri 
аЧа9^‘ .rntnél szí a’ régúlát líell ta rtan i, ,ink4t»b minél gyák- 
rabbai} psü lp í a’ vasat>'mint egyszerre erős égetést,tenni, 
taivéflaz'utolsó esetben könnyen a’ vason marad a’ bőr, és

i  ^  * ,  7 v t  111 » ■ * ' ( '  * j  '  1 i "  ’ ' *  * ■  1 • '  * f  t  t  ,  ^  v  * j  •

юіѵ^І iiein is márád úgy hatalmunkban az egetes mérséklésé. 
Á taíjábana^ a’ rpguía ezen (Üologban, liogy annyi ideig égesy 
sünk, njíg sárgává nem' lesz a’ bőr, ’s míg abból híg ned
vesség nem kezd kiizzadni. Kinyílt sebeknél, mint feké
lyeinél' ’s kejéséknéíiíiiics 'szükség igen..nagy vigyá/.ásraj 
Bíivel itt úgy is azon *féeü, Rmnünk, hogy « zen formálódáso
kat kiirtsuk’ és elpusztítsuk , &’ miért is itt derekasan lehet 
égetőn Égetés után olajjal lehet kenni az égetett bőrt gyó
gyulás'végett. , .  ,
’ '■ > : . 1 í |,r ,» i ". ’

* (jWtjfííere), i •

Sok nyavaFyábafi á*1* k istereknek  van igetor na^y 'fb^á- 
natjok, k iv in  i‘**" »n.-<Uástíarf , kdükában, vésegyúladásban, 
’s e&ydtV»!jában mindért heve*, 6^ ,^ á só k b a n . A’ kíisféró- 
zás által a’ ganajlás könn^ebb/íését ’s előmozdít 
fcnkí" t§(M álkalihajtös ^égyűlétek a’ klifctérozá.sra $  ' követ* 

Iáit,' leiimágólaj (y ig y  máö valamely olaj) 
8 l&f, mefög}víz wáítfSi' Wészázeiy‘; Vtfgf r  (3laiibérsó'8T láítj 
ezapfran1^  lat ; tjlaj’ffl forit ,''méleg víz 3 jneéÉtt^dy. A*Hé- 
gyűíetet h ask a lk W  éfetf ttírtáenirot 'k 'éverrii,"^
!angvosan minden fél vagy egész «rában i-^ -8  fecskendővel 
a’ végbélbe fecskendeni belőle.
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8 3 . Orvosságai beadása , (f§íngebm, M  ,,

A z orvosságokat кШ{№іІ)Г0Іё»>МІІід»п lehet bfoidni'ia’ -tó* 
nak. A ’ port vagy szárnyon ráhintjük ‘явчeledelére,! v.agy 
korpával zabba! és .vízzel keverjük^ i№fg,s yagy az ivó vizé
be teszszük, egy kis korpát, lisztet vagy darát adván hozzá, 
tSrős foganatiPs illatú, és mind azon orvosságod, melly^ke^ 
bizonyos meghatározott mennyiségbe kell béadni, vagy pH- 
lulákban vagy liktariourbah adatnak b é , vagy torkába jöl-

elnbf
húzn ia’ nyelvet felre egyik kézzel, te be kell dugni a Ina- 
sik kézzel a’ pillulát egészen torjába a’ lónak; aiég pedig egy 
kis bottal, wéllynek tompa végéhez voft ragasztyá a’ níllulá.'

A’ híg orvosságot legbajosalil) .beadót. Fel kell kantó- 
rozni a’ lovat, ’s fel kell. hűxni p* kantar,szarnál .fogva ‘a’’ la 
fejét ú g y , hogy a’'szája'egyenesén fel’ fele állj-эв, Ѵ-ІЦЬ 
kell tölteni az orvosságot üvegből a’ szájába, de, az<w Vi
gyázassál m égis, hogy az uvég torka á’ ló fogai közé ne 
érjen, nehogy öszszeharapja, és hogy felette sokat egy
szerre bele. né töltsön az ember* he&v á’ ló közben közben

i  . . .  . , , , , "  ' e v  . . - I l i i ...................

Iclekzetet vehessen. De. ha csak lehet, ne is adjon az, em
ber a5 lónak orvosságot hígan, mindig nagyop bajos. sót 
néha veszedelmes is lévén au, mivel könnyén a’ léJekzöcső" 
be jöhet belőle valami, a’ mire erős köhögés,'sőt tiidőgyű- 
ladás is támadhat, a’ mibt többször’Ismételt tapasztalások a' 
hannoverai baromorvpsle oskolából* tanították, ,

A’ legjob.b,, lega|kalmatosabb, ’s legczélar»-»'*®*1®̂  for
mája az orvosságnak mindig »’ ropjad? a’; mier,t is 
mindig hasznsir.; «лі, a шikor csak lehetséges* üeada— 
sákor venni kell egy lapos fát,,.пОДгадк y.ége nyél»
nek van faragva., széles, lapqs végével e«en, UpioaMr? 
nak ki .Keli y»ti#i ^  ^kláriom bdU ^B a. *’
nyelve hátuljára kell ,ken»i a’Jónftk,, mfllyet e] v é g r e ^ , ^  
Uzzpl  mijjuíl jobban ki JuU lukai a’ M  ы  йи, -
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S4. Д' íó jiom  megismerése V  fogairól (Crrfenntnifi 
&ff SlítfrS öei ^3fer&eő cm ben ЗЭДпеп).

A' ló korát egyedül csak a’ fogai változásáról ’s miué- 
műségéről esmerhetni meg elég binonyosán. Minden egyéb 
jelek csaldk és bizonytalanok.

Egész a’ harmadik esztendeig a’ termete külsejéről ’s 
nagyságáról Is meg lehet ítélni néminéműképpen a’ ló idejét. 
Az esztendős csikónál a’ termete mekkorasága , a’ kondor 
8 gyapjúmmá szőre , a’ rövid ’s kondor serénnye, és аи 
Ugyan oliyán kondor ’s rővidsrőrű, az ugró ízig is alig érő 
farka már elég bizonyos jeleket adnák a’ kora megítélésére. 
Második esztendejében m ár jóval nagyobb a’ termete, a’ 
szőre fényesedni kezd , a’ serénliye ’s a’ farka szőre hosz- 
szabbak és simábbak, ’s a’ farka már lejebb ér az ngróíznél. 
A’ harmadik esztendejében és későbben elég bizonyosan a’ 
fogairól esmerhetni <4.’ ló idejekorát.

Születésekor nincs a’ csikónak semmi foga, csak egy 
vagy két hét múlva bújnak ki a’ két középső harapó fogai, 
bárom hét múlva ezek mellett ismét minden óldaian egyegy 
új harapó fog jő ki, és 4  — 5 hét múlva az utolsó 2 hara- 
pefo'g, egyegy minden óldalon, úgy hogy most már hat hat 
I'örapffoga van a’ csikónak mindegyik állkapczájában , melly 
L'-sikófognak neveztetik, ’s oily fehér mint a’ tej Ezen csi- 
kótogak ахкаі külömböznek leginkább a’ lófogaktól, mellye
n t  későbben kapnak bizonyos időben helyettok , hogy kis
ebbek , loposabbak, tiszta fehérek, egyenesen állók, és 
fényesek. ^ 1

Ha harmadfűre megy a’ ló , kihull a* legebőben nőtt 
két legkőzepső csikófoga, ’s két Jófogat kap helyette, melly 

is nő egészen egykorára a’ hátralévő csikóiogakkal, mire 
betelik »’ három esztendős k o ráa ’ lónak.

Mikor negyedfűre megy a’ ló, a’ másodszor nőtt, az 
döbbeni mellett két Möl két «sikófog is hűli ki, ’s ló foggal 
v&tátik fel, inéiig ismét a’ negyedik esztendeje beteléséig 
e£yenlőre megnő a’ hátra lévő- Szélső csikófoggal. Ugyan 
*kkor a’ két agyar is bújik ki’*1 ménlovajínal ’s heréiteknél.



80

Аг; ötödik esztendejében a’ lónak a’ még liátra lévő 
két szélső csikófoga is kikúil, lófog nőven ki helyette. A*! 
agyarak pedig' ekkor még jobban kijének a’ foghúsból. j

Az ötödik esztendő után már el kezdnek enyészni azon 
fekete jegyek, mellyeJi a’ fogak tetején szoktak lenni, mi
vel a’ fogak szűnteleni használása által ledörzsöltetüek, még 
pedig éppen аяоп rendben, mellyben előjöttek a’ fogak.

Mikor 6 esztendős »’ ló, a’ két legközepsőn vannak le
dörzsölve ’s elenyészve a’ fekete jegyek , és csak a’ többi 
fogakon látszanak még..— Az agyarok ekkor hoszszabbak, 
hegyesebbek, és a’ belső óldalokon kivájottak ’s élesek. ' 

Mikor 7 esztendős a’ ló , már a’ középső mellett lévő 
két fogakon sem látszik többé a’ jegyek feketéje, hanem 
egyedül csak a’ két szélső fogon.

Mikor 8, esztendős a’ ló , már a’ szélső fogak feketéje 
is el van enyészve, az agyar pedig már hoszszú ’s egy ke
véssé tompa kezd lenni.

A ’ 8  dik esztendőtől fogva, már kevesebbé bizonyos a’ 
ló kora megesmerése, azomban a’ felső harapófogak jegyeiről 
még most is lehet elég hihetőleg ítéletet tenni e’ dologban. 
Mikor t. i. 9  esztendős a’ ló, elenyésznek a’ jegyek a’ kö
zépső fogakon, mikor 1 0  esztendős, a’ mellette lévőkőn? 
és mikor 14 esztendős, a’ szélsőkön. —

A’ 11 dik esztendő után még bizonytalanabb, a’ ló kor* j 
megesmerése , noha a’ fogak formájáról ’s egyéb állapotjárói 
még most is lehet néminémú ítéletet hozni róla.

A’ harapó fogak változásai a’ 8 dik esztendő után e’ 
következendők: Hoszszabbaknak ’s jobban kiállóknak látsza-1 
nak az állkapczából, és esztendőről esztendőre k esk en y eb 
bek, ’s feljúl háromszegükké lesznek. Ez лв ulólsó. főjelen
sége a’ nagyobb kornak, m ivel a’ fogak annál szélesebbe^» 
minél fiatalabb a’ ló, és annál keskenyebbek ’s háromsgegle- 
többek , minél vénebbé lesz a* állat. —- Végre mindig job* 
bán elvágnak a’ fogak, ’s fehérebbekké lesznek, ««agya
rok pedig mindig tompábbak lesznek. Nagyon vén lovak' 
nál néha egyes fogak ki is húlnak.

A ’mbár pedig az előadott regulákból majd mindig bi' 
zonyosan megcsmerheíni a’ lovak idejekorát a’ fogakról, №
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előfordulnak még is elégszer olly eltávozások is, mellyek 
megcsalódásokra adhatnak alkalmatosságot. így  p, o. a’ 
legelő lovaknál sokkal előbb dörzsölödnek el a’fogak jegyei, 
mint ollyanoknál, mellyek soha nem legelnek, mellyeknél 
elégszer tizenkettedik és ti/ennegyedik esztendőben is még 
mind megvannak a’ fogak jegyei. — A’ nagy vendéget a’ 
szemöldökök őszűiése, a’ mélyen béeselt szemgödrök, és az 
izmok, kivált a’ nyak és fő izmai fogyása szokták jeleaíeni.





MÁSODIK RÉSZ.

A’szarvasmarha nyavalyái

6 *





Belső n y a v a l y á k .

! ■ ■ ■
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i . AgyveMgyúlmlÁs, (© tfirn ín tjünbung , $ itnw ut$).

b z  a’ nyavalya csak ritkán fordul elöi A’ szemek ezen 
öyavalyában lényesek, és kidudoi odtak, a’ fő, a’ fülek, ée 

szarvak igen aielegek ; a’ nyavalya hifakadásakor dühös» 
ködik az állat a’ fejével, megszabadítja magát, ’s rángatód- 
fcásokba esnek a’ teste külömbíéle részei. Szabadságában 
dühösen és vadon szalad ide ’s tova , »’ mire 2 *— 3 nap 
nsúlva tetszetem csendesség, erre pedig hirtelen halál kö
vetkezik, ,

Ez a! nyavalya leginkább támad a’ nagyon hevesve- 
«■őfénytől, a’ meleg 's hideg levegő nagyon hirteleni válto
zásától , és kül&mbféle sértések, ütések, döfések, csiptető
sek, és zúzásoktól, melly ek az állat fején esnek.

Orvoslásakor eret; kell vágni ’s í 2 — 18  font vért eresz
teni , -a’ mit a’ rákövetkező napon ismételni is szükséges, 
ha a’ nyavalya ném> enged. A’ fejét szakadatlanul hideg viz- 

| *el kell megöntözni, vagy hóval ’s jéggel befedni, vagy 
! mindig vizesen 'a hidegen tartott rongyokkal. Belől bekell 

*dni 6 lat saiitromot és 1 font (ilauberíiáfc vízzel felolvasztva, 
nvellyből. minden З..-rrd4 órában mindenkor egy negyedrészt 
kell béadni. A  nyavalya 2 — 3 dik napján szőrkötelet 
kell húzni а . і д а ^ : ^ 4g y é n , hogy ezzel a’ nyavalyát el
húzzuk a’ fejétől. Mivel rend szerint basezorűlássál szo
kott járni ez д ’ pyayalya, gyakran klistéreket kell adni 
olajból, sóból, szappanból, és vízből. Tanyául hűve;* é* 
árnyékos helyet;kell sidüi a* e’ nyavalyában szenvedő mar
iin a k  , eledeW # ld  fiivet, W t .  «pjtaliU friss t to t*  viaefc 
M l aeki *dnj,„: , ,
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2, Torokgyúladás ,  ( £ > a ( 6 e n t j ü n b u n g , З З г й и п е ) , j

A’ torokfeje tájéka meleg, dagadt, és fájdalmas, a’ 
nyelés gátolt, леэ a’ folyadékok a’ marha orrán jönnek ki 
viszsza; a’ marha еЩ-é máfeszti a’ fe jé t, többször köhög, 
csak erőltetéssel és óldaljárással vesz lélekzetet; a’ száján 
bői, melly nagyon m eleg, sok nyál foly ki. Sokszor ide
gen te s t, mint p. o. egy kolompér akadt meg a’ torkán, 
melly esetben sokat nyálaz a’ m arha, ’s nem tud nyelni, de 
ekkor még a’ tórokfeje (gégefeje, nincs megv
dagadva. Ez a’ nyavalya többnyire nem igen veszedelmes, 
és igen meg szokott gyógyulni 6  — 8  nap alatt.

A’ gyógyulása eszközlésére bőv érvágást kell ejteni 
jó l táplált állatoknál, meg kell dörzsölni a’ torok daganatját 
mindennap háromszor, 8 lat nalamiaszesz, ugyanannyi te r- 
petinolaj j és ezintannyi lenmagolajból készölt vegyülettel,
’s bé kell kötözni a’ marha nyakát szőrös júhbórrel vagy 
gy'apjimmgygyal. Belsőképpen nem lehet rend szerint 
béadni orvosságot, mivel nyelni nem tud a’ marha, ugyan 
ezért minél többször bé kell fecskendeni a’ száját vagy 
kiecsetelni langyosan eczet j méz, és vízből készült vegyü-* 
lettel. Tanyát minél melegebbet kell adni a’ marhának, 
italűlpedig, ha már egy keveset nyelni tud a’ marha, kor» 
pából vagy lenmagpogácsából készült meleg moslékot kell 
adni. Ha nem távozik a’ nyavalya 3  — 4  nap alatt, a* 
py almák mind a’ két óldalán szőrkőtelet kell húzni.

8. Szemgyúladás, (Síugenentjünbung),

A’ szemek eleintén fénylök, ragyogók, és szárazai, de 
csak hamar véresek, könyvezők, éá lankadtak lesznek; a* 
szemhéjak forrók és dagadtak, és a’ kyavalya folytával 
beragadnak sűrű nyálkával, melly kivált a’ belső sz éra z ág
ban csomóra sűrűdik. ••

A* gyógyulása ezteti nyavalyának csak hamar kővet- 
k éz ík ren d  szerint. Míg nyálkafolyás nincsen, meg kell 
mnsrii a5 ^yüladtm em et Ü lat óriecsfefből ’s három’meszszely 

szeA vízzel; de ha mái* töv&fehaladott a’ nya
valya, neai használ többet ez az orvosság, haülém nfég kell
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tisztítani a’,szemhéjak széleit a’, nyalkától meleg tejbe már
tott rongygyal, és azután meg kell mosni minden 4-— 6  őrá 
bán 1 nehezék szemkőből (2lugenfkín) és másfél meszszely 
vízből készülj: szemvízzel.

4. Májgyúladás, (Sefcerentjünfcung).

E z  nem igen gyakran fordul elő, de legtöbbet még is 
télen és az istállózásnál, H a nyomjuk az íllyen beteg mar
ba májtájékát, fájdalmat mutat ’s keveset eszik és iszik, 
vagy semmitsem; a ’  szem e, valamint a’ nyelve, és az ínye 
(foghúsa) sárgaszínűk, ’s a’ vizellete (húgya) setétsárga; 
nagyon szeret fekünni, és csak ingadozva és nehezen tud 
állni vagy járni. A ’ fülei és szarvai változtatva hidegek és 
melegek; a’ teje (h a  tehén a’ beteg marha) elapad, vagy 
sárgás és keserű; néha száraz fájdalmas hShögést vehetni 
észre , és úgy áll vagy jár a’ m arha, mintha el volna bő
dúlva.

Orvosláskor csak az igen kövér és húsos marhánál kell 
eret vágn i, és 4  — 6  font vért ereszteni. Belsőképpen 
a’ következő vegyűlctet kell béadni: Hánytató borkő 1 lat, 
salitrom 4  la t, Glaubersó 1 font, keserűgyökér (gentiana) 
6 lat, mellyet mind porrá kell törni, jól megvegyíteni, négy 
egyenlő részre osztani, és minden 6  — 8  órában egy részt 
vízben béadni. — Ila  huzamosan eltart a’ nyavalya, reg
gel és este egyegy pillulát kell béadni ezen szerekből: ká
lóméi 1 nehezék , áloé és szappan mindegyikből 1 la t, ’s 
ezt folytatva keli béadni mind addig míg hasindúlás nem kö
vetkezik. A ’ máj tájékán ’s így a’ has közepén bé kell 
•dörzsölni minden 4  — 6 órában fél lat kflrösbogárporból ’s 
két lat disznózsírból készült kenőcsöt egy kis tenyérnyi 
kiterjedésben, vagy folyósebet kell ott nyitni. Ha szorúlt 
a’ h a s , hasnyitó klistéreket kell adni. Eledelül csak leves 
gyökeret vagy levelet, vagy pedig pálinka-vagy más mos
lékot kell adni a’ betegnek.

ő. Szivgíjúíadás (/jírjen tjünbung).

Ez a’ gyúladás ritkán fordul elő, és igen nehéz esme- 
retű. A’ marha minden jó eleség melleti még is csak
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fisztövér m arad, e’ *zőre borzasan áll, a’ melege mérsékleté j 
változó, de a’ füle, szőre, és lába még is jobbára csak hideg; 
az étvágy változó, a’ marha nyög , nem örömest változ
tatja áz állását és ha a’ szügye alatt szorítjuk, fájdalmat 
mutat. Fekvésben felhanggal nyög, oldala felé tekinlget, 
jnig végre a1 szügy alatt és előtte nagy daganat formálón 
dik , a1 midőn a’ marha szüntelenül á ll; vége felé hasme
nésbe esik a m arha, és megdöglik utoljára a’ nyavalya 4 —
8 dik hetében.

Okai leginkább sértések szoktak lenni, mint mikor tűt 
vagy más hegyes testet eledelével elnyel a' m arha, meily 
azután a’ gyomron keresztül egész a’ szívig elmegyen. így  
találtattak gyakran tűk , szegek, sőt egyszer egy bicsaké* 
egy olló is a’ szívben.

Orvoslás itt lehetetlen, mivel a’ sértő idegen testet 
el nem lehet távoztatni a’ szívből. Ha tehát elég idein 
megesmeri az ember a’ nyavalyát, le kell vágni a’ marhát, 
hogy a! húsának lehessen hasznát venni.

6. Bél - f s  gyomorgyúladás, (£>arm t unb ©legén* 
entjünöung).

Ez a’ gyúladás rend szerint csak a’ harmadik vagy ne
gyedik gyomrát vagy a’ bélét bántja a’ szarvasmarhának, 
vagy mind a’ kettőt is egyszerre, és igen veszedelmes és. 
halálos nv»valya. A’ belekben fájdalmak és görcsök tá
madnak, a' marha nyughatatlankodik, kapáiódzik az első 
lábaival, haefeié rugódozik a’ hátúké lábaival, meggörbíti : 
a’ h á tá t, gyakran lefekszik ’s hirtelen ismét felugrik, csi
korgatja a’ fogait, gyakran tekintget a’ hasa a lá , nyög ét 
bőg, és hasszotúlásban svenved. A’ szemei veresek, me- 
revedten állók, a’ fülei, szarvai, és lábai hidegek. A ’ hass 
egy kevéssé fel vau puffadva, ’s igen érzékeny, ha hozzá 
nyúl az ember. Mind úntalan szedi fel a’ lábait ’s ide 
^  tova csóválja a’ farkát, a’ mire csak hamar a1 halál hövet- 
k ezik.

Okai ezen nyavalyának Iegközöaségesebbea meghűlé-. 
eek szoktak lenni vagy levegfi vagy felette hideg itatás á h  
t*h turjíbbá okozhatja eaeu nyavalyát némely mérges p«-.
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Unták f vágy testek elnyelése , a’ millyenek p, o. a5 béka
virág, a’ tiszafa (ternyoía) levelei, kerti boróka (luniperus 
Sabina), mész, hernyók, kőrösbogarak ’s a’ t.

Orvoslása: egy érvágás 6 — 10  font véreresztéssel, 
Baellyet a’ környülállásokhoz képpest ismételni is szükséges; 
belsőképpen egy seres üveggel sssékifüherbathé hasonfelesea 
lenmagolajjal vegyítve; és klistérek olajból, szappanból, 
sóból és vízből; azon kivűl dörzsölések a’ hasban terpetinolaj, 
salamiaszesK, és lenmagalaj, mindegyikből 3 lattal; és 
gyakori megkefélése ’s szalmacsutakokkali megdörzsülése a’ 
hasnak. Ha mérges szerek okozzák a’ bélgyúladást, azon 
kívül sok eczetet kell béadni. — Ha jobbul a’ m arha, has
hajtó orvosságot kell adni egyszerre 8  lat borkőből, fél 
font lenmagolajból, ’s másfél meszszely víssböl. Italul langyos 
lenma gpogácsa -  vagy korpamoslékot kell adni a’ beteg mar-' 
háaak, eledelül pedig leves puha zöldeleséget.

7. Vérfiqs, (Sftuíjr, rotf>e S3íut>r.)

Ez egy neme a’ béJgyiiladásnak, de a’ mellynél egye* 
dűl csak a’ végbél van meggyúladva, ’s melly sokszor csak 
gyenge ugyan, de sokszor veszedelmes is. Ez a’ nyava
lya csak fiatal marhát bánt, és csak ritkán vénebb tehenet 
Vagy ökröt, és a’ legelőn igen könnyen észre nem vétetik; 
a’ nyavalya támadását kólika vagy hasmenés szokták meg
előzni, de sokszor egyszerre is támad az. A’ gan.íjlás ezen 
Nyavalyában erőködéssel já r, ’s először ugyan híg ganajból, 
de későbben csak nyálkából és vérből áll; ezetferőködés 
-Ital sokszor a’ végbél is kijő az állat farka ala tt, ’s nagyon 
setétveres színű, dagadt, és forró; a’ farkát feltartja ezért 
*’ marha. Rend szerint csak tavaszszal és őszszel uralko
dik a’ vérhas, kivált ha nagyon hirtelen változik a’ meleg 
ft’ hideggel

Belől bé kell adni a’ marhának minden fél órában 3 
Meszszely főzetet (ЗДЬГофипд) 4 lat lenmagból és 3 mesz-i 
szely vízből, mellyet meg kell szűrni, és fél font lenmagom 
Ujjal megvegyíteni; azonkívül dörzsöléseket kell tenni a’ ha-! 
*áü éppen azon módon, valamint a’ bélgyúladásnál, és tlis -  
íéreket kell adni 4 lat tölgyfahéjnak 3 meszszely vízben



történi füzetjéből. Ha meg псш áll a’ vérhas, bé keli Ad*! 
ni c»tn<leü>nap. egyszerre vízben: 2 lat timsót , 3 lat vér-j 
gyökérport ($£ormentüípuíüer), és egy nehezék ópiumot, j

Melegen tartani, ’s beteríteni a’ beteget, ’s gyakran a’j i 
hasát dörzsölni mindig nagy haszonnal jár.

8 . Vese- és hóltjaggijúludás, (Jfíitttn* unb. JBíöfenent^
jönöung).

Ezen gyúladások csak ritkán fordulnak elő, ’s nohéí 
azokat megesmerni.

A ’ marha gorbedt háttal áll; ha a’ vese táján nyoma- 
tik, fájdalmat mutat mélyen legörbítvén magát; ’s nagy for
rósig  mutatkozik azon helyen; nagyon eröködik a’ mar))* 
vízelletet ereszteni, de többnyire csak néhány setét veres- 
színű cseppet tud ereszteni. A ’ járása a’ marhának feszült 
és merő, keveset eszik és semmitsem kérődzik, de nagyon 
szomjazik. A ’ szeme kidudorodott, és a’ tekintete világosan 
jelenti a’ belső fájdalmát, a’ ganajlása ritka és nagyon fájdal
mas; a’ ganaj kemény; és ha bele nyulunk a’ végbélbe, na
gyon forrónak találjuk azt.

Okai ezen nyavalyának a’ meghűlés, mérges szerek 
vagy növények, vagy erős ütések ’s döfések a’ vese táján.

A ’ gyógyítása nem nehéz, ha az orvoslását elég idején 
kezdjük. Először eret kell vágni ’s 8 — 12 font vért eresz
teni; azután bé kell adni minden 2 — 3 órában porrá tört 2 
lat salitromot és 4 lat borkövet vízben. A ’ vesetáját hideg 
vízbe mártott vászonrongygyal kell folyvást borogatni. Ha 
hasszorúlással já r a’ nyavalya, vagy ha legalább a’ ganaj 
nagyon kemény, kézzel kell a’ végbélbe nyúlni ’s kivennie’ 
ganajt, azután pedig szorgalmatosan klistéreket kell adni 
sóból, olajból, szappanból, és meleg vízből. Ha már néhány 
napig tártait a’ nyavalya, a’ vesetáján egy pár 6 — 8 újnyí 
(czolnyí) szőrkötelet kell húzni, vagy ugyanazon a’ tájon 
minden 4 — 6 órában ezen vegyületct kell bedörzsölni: Kő- 
rösbogárpor 1 la t, terpetinolaj és salamiaszesz mindenikből 
4 lat. Az eledelnek könnyű emésztésűnek kell lenni, a’mire 
legjobbak a’ lisztből, korpából, vagy darából készült moslékok*

90
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isl
e r 9. Vérhúgy, (yérvtzeüés, 93lut$arnen).

A! marha szomorún áll, keveset eszik ’s kérődzik vagy 
sémmitsem, és nagyon szomjúzik. A’ hátulja járása merő, 
húzódó, ’s ingadozó; a’ tej elapad a’ teheneknél; a’ fülei, 
szarvai,’s lábai majd mindig hidegek; a’ vesetáj közbeközbe 
tteleg, ’s nagyon érzékeny a’ nyomás ellen, a’ mi hasszorü- 
iást jelent. Ganajláskor nyög az állat egy keveset, hasme
nés csak ritkán já r  ezen nyavalyával, és ha béáü , kedvező 
környülállások jele. Eleintén csak keveset veres a’ vizel
tet (h ú g y ), de csak hamar setéi veressé változik j némely
kor, de csak ritkán, aludt vért is foglal magában. A ’ vízel
let eresztése eleintén ugyan fájdalom nélkül já r ,  de későb
ben szörnyű nagy fájdalmakat okoz, és csak cseppenkint és 
szüntelen nyögések közt jő ki. Néha sokáig nem sok baja 

n látszik a’ marhának ezen nyavalyában, ’s akkor magától is 
következik a’ gyógyulása; de néha a’ vese gyúladása ’s 
evesedése is következik, meüyet végre a’ halál követi.

Okai a’ vériuígynak egyedül némely eledelek szoktak 
fenni. Így  legtöbbször látjuk ezen nyavalyát tavaszszal tá
madni, mikor az újonnan kifakadt tölgyfa, egerfa, ’s fenyő
fa leveleit ’s csiráit, vagy a’békavirágot eszi a’marha, vagy 
ha az eledelével együtt csere- vagy kőrösbogarakat talál el
nyelni. De a’ meghűlés is okozhatja hideg istállókban vagy 
posványos legelőkön, llend szerint csak a’ korosabb marhát 
bántja ez a’ nyavalya, kivált ökröket és bikákat. A’ nya- 

i  ^alya rend szerint igen huzamos, és több hétig, sőt főbb hd- 
is eltarthat, minekelőtte halálos leszen. Az ollyan 

esetekben felette megsoványodik a’ m arha, minden jó étvá
g y a  mellett is, mellyel bír még sokszor.

Az orvoslásnál az első az , hogy a’ beteg marha a’ le
gelőről elvetessék, vagy ha istállós, hogy másképp etettes- 
8ek , a’ mire dara, korpa, és jóféle széna legalkalmatosabb. 
Orvosságul minden 12 — 18 órában a’ következő port kell 
Perben béadni: Macskagyökér (33al&rtan) angyalgyökér 
mindegyikből 2 la t, kámfor 1 lat. A’ vese táján minden 
^-—8  órában e’ következőt kell bedörzsölni: babérolaj és ter- 
petinolaj mindegyikből 2 la t, kőrösbogarpor fél lat. Ha szó-
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rúlt »’ has, klLslérckkel kell segíteni, Ha csak csekély á’ 
vix.rlli'-s, úgy hogy a’ hólyag gyúladását lehet gyanítani, bó 
kell adni minden 3 — 4 órában e’ következőt: salitrom 1 lat, 
borkő Ö la t, lenmagolaj C la t, víz másfél meszszely, ’s a’ 
beadást folytatni, míg könnyebben nem hugyozik a’ marha. 
Veszedelmes esetekben eret is kell vágni, és 8 — 1 0  font 
vért ereszteni. Ha nagyon huzamos a’ nyavalya, e’ követ
kezendő orvosságok szoktak használni rend szerint: Onczu- 
kor egy nehezék tejben beadva, mégpedig minden nap há-\ 
romszor, és három napon egymás után; vagy : fürtös laven- 
dul&olaj (0piföí>l), fenyőmagolaj, téglaolaj, mindegyikből 2 
la t,  a’ miből minden 4 —6 órában egy kis théakalánnal tej
jel vagy zabnyálkával kell béadni; így szinte 2 lat kalamáz 
(kulimáz , kátrány) lenmagnyálkával néhány napig 2-—3-szor 
napjában beadva nagyon hasznos volt már sokszor, a’ mint 
mondják. Igen nagy sikerű pedig a’ timsó, ha abból minden 
<ö—6 órában 1 latot vízzel béád az ember.

10, Lépfene, (íDWjbrant), ffteflenbeS 5 eutT/ -Rarfunfíö
franfíjeít).

Ámbár ez a’ nyavalya közönségesen igen hirtelen ha
lad elő, úgy hogy a’ beteg sokszor már lerogyik döglötten, 
miiiekelőtte még t\sak észre is vetetett a! nyavalya, de van 
még is olly eset is, hogy azt elöljáró jelenségekből meges- 
merhetni, és hogy több napig is eltart még a’ nyavalya.

Igen gyakran olly hirtelen jelenik meg ez a’ nyavalya 
minden előjáró jelek nélkül, hogy a’ marha, mellyet eddig 
tökélletes egészségűnek tartottunk, mikor legnagyobb vidor- 
sággal húzza a’ szekeret vagy az ekét, vagy mikor legjobb 
ízűn eszi az eledelét, csak hirtelen lerogyik mintha szél ütöt
te volna, ’s azonnal meg is döglik csak igen kevés mozgása 
után. Azomban ez a’ hirtelen kiütése a’ nyavalyának néha 
még is több óráig is megtart. A ’ marhát ekkor hirtelen nagy 
szorongatás gyö tri, ide ’s tova forog, és tántorog, széjjel 
rakja a’ reszkető lábait, változtatva cscndfcscn áll és szo
morún, ’s mintegy hódúivá, és düh nemébe esvén, bőg, el
szalad egy darabig értéktelenül, és Jerogyik; vagy pedig 
lerogy mindjárt eleintco, szájából ’s orrából tajtékot bocsát*
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vám, mellysokszor té tre ! van vegyülve; néha ráogatódzá- 
sok é s ’a’ nyaknak'eicsavarodásai is következnek, A’ halál 
bekövetkezésekor, vagy mindjárt utánna vér szokott kifolyni 
a’ szájából ’s végbelélml, a’imsa pedig rövid,idő múlva nagyon 
felpuffjid, és a’ döglött test felette hamar el szokott rothadni.
• Hogyha a’ nyavalya nem halad elő olly hirtelen, €  kö
vetkeze jelenségek mutatkoznak: a’ háiijlsó Sábák reszkető
se, rángatódzások,és vonítások a’ bőrben, bádjadtság;a’ be
teg marha el marad a’ többitöl a’ csordában, vagy megáll 
lesütött fővel, Ft»jős lehenekriél szemlátomást apad a’ téj, 
vagy dl is apad egészen; más esetekben, kivált kövér*és iz- 
Dfrosttarhánál , .hőgéss€Í, dühösködéssel, többszöri erőszakos 
lediilessel* rúgással a’ has felé, dobogással, ,\ч a! t. kezdődik 
*V nyavalya, Sok beteg egészén elveszti- az étvágyát, щт 
folyvást eszik egész haláláig. A’ .szem elein.tén tüzes és fény
lő, de kéáűbben lankadt és homályos, ’s a’ szemhéjak sár
gulnak'; a’ léjekzés nehéz és nyögő; a’ szájban nsgy a’ for- 
fóság. Ezen állapotban 1 8 — ítö óráig ellehet a marha, n>íg 
végre a’ végsü részei meghidegűlnek ’s a’ lélekzete .meghűl, 
*nüre ellankadva lerogyik, és rángatódzások közt megdöglik.

Legtöbb esőtekben ezen nyavalya'leforgása a la tt, a’ 
testnek több helyén külőmbféle nagyság» kelevények (g ü - 
m6k) találkoznak, mellyek. majd hidegek majd melegek; leg
inkább megjelennek ezek rendszerint a’ torokíő (gégefő íRttyk* 
fopf) táján, a’ honnan kevés órák alatt a’ főnek egész *lsó 
részén, és az egész nyakon a’ szűgyig elhatalmaznak; ágiim
ban a’ testnek több más részén is jelennek meg ezen kele- 
vények, mint a’ lapoczkán, a’ hason, a’ csípőn és a’ lába
kon, a’ hol sántítást is okoznak; ezen kelevényeket lépfepo- 
kelevényeknek híviák.

A ’ dög bonczolásakor még bizonyosabban megesmerliet- 
лі a’ Iépfenét, mint az élő állaton. Kívülről jobbára nagyon 
felpuffadt az illyen dög, kivált a’ hasa. Az orrából ’s szájá
ból véres tajték ’s nyál folyik, és a’ végbélből w jobbára vér 
6*ívárog. A’ bőr alatt kiáradt fekete vértől eredt vonások és 
fótok találkoznak,. és kocsonyaforma sárga folyadék , ’s fe- 
®és helyek, ott a’ hol a’ kelések voltak. Ha felbonczoltaíik 
51 dög, büdös dögleletes bűz jő ki belőle; a’ gyomor és a’
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belek fel vannak. puffasztva levegőiül, és vagy osak setét 1 
veres futókkal tarkázva, vagy egészeit féketek és fenéaek. 11 
A ’ máj elég természeti állapotban találtatik, de a’ lép na- 4 
gyón fel van puffadva, ’s duzx&dt kiáradt fekete vértől. A5 : 
tüdő sokszor egészen egészséges, de rendszerint még is se* 
tétbarna. Különös említést érdemel a’ vér minéműsége. Sem 
az élő állatok érvágáskor eresztett vére , sem a’ dögöké me£ * 
nem alszik, hanem hígan marad, ’e színére és sűrűségére ‘ 
nézve ollyan mint a’ kalamáz. <•

okait ezen nyavalyának niég eddig ki nein tanúit» * 
senki, rendszerint azomban csak forrd' nyárban uralkodik V  
Iépfene, tikkasztó égiháborús levegőkor, nög^ erflk6ttée<Y- [ 
tán a’ tehervonásban, vagy ha nagyon meszsue kell járni é’ ‘ 
marhának legelőre. Közönségesen egész csordákban támad 
a’ Iépfene, ’s egész országokon ’s tartományokon hatalmas
aik e l, nem ritka halált okozván a’ márhk között.

Egész csordák orvoslásakor nemcsak a’ beteg darabo
kat kell orvoslás alá ve tn i, hanem elejét kell venni a’ nya
valyának a’ még egészségeseknél Is. Hogyha a’ csordának 
йётеіу darabjaiban már mutatkozik a’ Iépfene* e’ követke*- 
sut kell tennünk, íogy  elejét vegyük: Először minden da
rab marhán, válogatás nélkül, eret kell vágni, és a’ kövér 
Izmos darabokból ugyan 8 —1 0 , a’ sovány ’s gyenge dara
bokból pedig 4 — 6 font vért kell eresztem; azután úsztatni 
kell többször a’ marhát hideg vízben, vagy vízzel megön
tözni, a’ minek legalább kétszer napjában kell megtörténni; 
gyakran kell itatni bőv tiszta és egészséges v ízzel, mellynek 
minden kannájában 1 — Й la t salitromot lehet felolvasztani. 
Nagyon kövér ’s izmos daraboknak hashajtót is lehet adni 
2 0 — 3 0  lat Glaubersóból vízben. Nagy melegben hűvösön 
és árnyékon kell tartani a’ martint, el kell kerülni minden 
szerfeletti fárasztásit, se bé nem fogván azt, se nagyon 
meszszé nem hajtván azt a’ legelőre.

A’ már beteg darabok gyógyítását eképpen lehet esz
közölni : először nagy érvágást kell rajtok ejteni legalább 
i 2 — i 8  font véreresztéssel, a’ meliyct még ismételni is kell, 
ha nem enged a’ nyavalya, és ha a’ marha nagyon kövér 
’s izmos. Azután be kell «dni minden két órában 2 lat ealitro-
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ttot és 8  lat Glaubersót vízben felolvasztva, ipíg,hasmenés 
4em következik; ez meglévőn 4  lat kén^íavanyt (gáliczkő- 
olajt) kell egy kanna hideg vízbe tölteni, és ezt inni kell 
«diü többször a’ betegnek,- vagy belé kell tölteni belőle jó 
bőven; azon kívül hideg vízbe kell hajtani a’ m arhát, vagy 
bitleg vízzel megöntözni mind addig, míg derek reszkető;* 

követi, ’s ganajlás és víz cl lés nem következik. A’ beteg 
ttarliát el kell választani a’ csordától, szellős hűves istállón 
i r ta n i) ’s leves zöld cleséggel vagy kolompárral ’s a’ t. etet- 

Ha szorult a’ hasa a’ marhának, klistért kell adni minden 
Щ órában, melly székiéiből, sóból, fekete (barna) szap- 
Páuból készíttetik. H a kelések (gümők). vannak testen, .!*- 
*<> vassal kell ezeket égetni, vagy,, a’ mi még jobb, sfcőr- 
^ötelet kell keresztül húzni rajtok, ’s jnind $  k p t.esetben 
*2і?аІ кеД az evesedést elősegíteni} hogy a’ sebós heJyekcí 
fiyakran tftrpctinolajjal nedvesíti meg az. ember, 'A^ ,újj}}>)> 
% kben a’ kámfort tapasztalták,igen hasznosnak lenni a’ lcp- 
fy #  nyavalyájában} hé kell pedig adni„ebbőj 3 ’ betegneje 
ttinden fél órában i  nehezéket, 2  lat salamiával. ’e ygyaöf
*ÍH»y| salitrommal, vízben.: ........

Nem lehet pedig eléggé, a’ legnagyobb yigyázást ja%yi|- 
Щ  a’, Jépfenés marba, orvoslásában. Ш  szinte ,a’jevég« és 

öszszeérés által nen^ ragadós is ez a’ nyavalya, de an
nyival veszedelmesebb ezen nyavalya, elragadása a’ v é r ’s 
^ás nedvek, által. M ert számtalan szomorú példák vonnak, 
Ц §у azon emberek, kik az illy beteg marhán eret vágtak , 
v*gy a’ ganajt húzták ki a’ végbeléből, vagy a’ keléseket 
v®gták fe l, ’s a’ t. néhány ,órák múlva a’ kezökön fenés ke
hieket kaptak, mellyektől 2 — 3 nap alatt meg is haliak. 
*<геп elragadás. annál nagyobb, ha az említett rósz nedvek 
f  bőrnek valamelly sértett részét érik; de van ollyan példa 
*s > hogy.az által ráragadt a’ nyavalya az emberekre, úgy 
bogy ffiég halált is okozott,, hogy azon legyek, melly ek csak 
l?öént a’ lépfenés marha vérét szopták, tüstént utánna ’s köz
v e tlen ü l az ember orczájára vagy kezére ültek. A z.érvá- 
l<st, a’ beadást, az égetést ’s a’ t. mind igen nagy vigyá- 
*%sal kell megtenni, ’e ép kézzel, mellyet előbb olajjal kell 
^ g k e n n i, vagy keztyüvel felruházni. Minthogy a’ dög szint-
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olly ragadós, mint a* élő állat nedvei, bőröstül te .szőröíjsíá, 
mélyen el kell azt ásni, mert ha kutyák, disznók, récaéfc 
vagy tyúkok esznek a’ dögből, ezek is megdöglenck.

11. Vértálijog, (SRöcfenbíut, Senbenfríut), 
Elejéatén bádjadtan te szomorún áll a’ marha, saede 

g e tia ’ szorosan öszszetett hátiikó lábait, nem eszik, se ne*
• kérődzik, a’ hasa felpuffadt, a’ ga naj latja aludt vérrel xt 
gyes, szára/ és fekete, és kis mennyiségben megyen el i 
betegtől, a’ vizellet szinte setét színű és sokszor vérrel vtf 
gyes. A’ nyavalya haladtával nyög a’ beteg marha, és sót 
fájdalmat m utat; ’s mikor legmagasabb pólczán Van a’ nyfi' 
valya, szüntelenül fekszik a’ marha, íiem tud többé felkelni 
te meghűlvén az egész teste meg Is dögiik nem sokába.

Leggyakrabban találkozik ez a’ nyavalya a’ legelőkén 
te csak igen ritkán istállóban, és inkább támadja meg a9 №  
vér mint a’ sovány marhát. Legkedvezőbb esetben 7 — {6 
nap múlva történik a’ gyógyulás, ellenkező esetben pedíj 
gyúladásba ’s fenébe esnek a’ belek, taire 3 * 6 nap múlV* 
a’ halál következik.

Okait nem lehet előadni egész bizonyossággal; istálló 
bán jó száraz eleség mellett még sohasem tapasztaltatott e< 
a’ nyavalya, ellenben leginkább mélyfekvésű pósványos le' 
gelökőn, és fagyos kolompár te répa, deres fű, vagy mér" 
ges palánták evése után. /

Orvoslása abból áll, hogy azonnal eret vág az ember 
marhán te 8 — 12 font vért ereszt; azután bé kell adiii юіін 
den nap 2 — 3-szor langyos vízben 12 lat Glaubersót és fél 
font lenmagolajt; te ugyan illyen vegyűletböl minden 2  órá
ban langyos klistéreket kell adni, minekutánna előbb a* garí 
naj a’ végbélből kézzel kivetetett. Mivel pedig ez ar gH-' 
naj kivétele nincsen veszedelem nélkül, szükséges, hogy 
ganajkivájó keze te karja minden sértés nélkül te.ép legyei 
és hogy előbb olajjal legyenek megkenve.

12. Nyelvfene, (3uti(jenfre6é ; 3 un0£nfcrftnb, 
genfáule).

‘Ez a’ nyavalya, melly a’ lépfenének egy neme, arr$ 
esmerczik , hogy nyálat ereszt szájából a’ marha, ho$1
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j '  áyűghaíatlanküílik, ’ e  hogy meg vaii dagadva’ ц‘ nyelve, 
itielly nyállá!" ’s tajtékkal van befedve; Minekelötte még, a’ 
nyavalya kitör, ’s még akkoíJ is mikor már kezdetében van, 
különös vágyódással eszik és iszik a’ marha. Ha megvis- 

lel £áljuk a’ száját, a’ nyelvé tövén vagy hátán gömbölyű pat- 
tanásokot (hólyagokat) tálalunk, mellyek eleiatérí fehérsár- 
{ ák , késftbb'eri barnának vagy feketések, és Soltkor egész 
«Hőnyik vagy még nagyoljak  is, ’s- mellyek híg geny'etséget 
foglalnák magokban, méily a’ többi Közel lévő' részeket is 
megtámadja. Ha az illően hólyag apadni kefcd ftljftl bar
na varat formál, melly álatt Я’ gényetség m indígm élyeb-

a’ fene, hogy sokszor rövid idő a la tt , nagy reszketőssel, 
á’ test hátulja felpuffadásával ’s nágy szorongatással a’ halál 
következik.

Hai felég idein nem segítünk j hözőnségfesen haláfós ez 
betegség , holott gyors és czélarányos orvoslással rend~ 

ezerint sikeíes az orvoslás, ámbár sokáig szokott mirfdíg 
tartani. ’ '' . ' , <

Okai a’ nyelvfénének, melly sókszol1 egész csordákban, 
fiagy dögleletességgel tíralkodik, kiváltképpen: úagyhéwség 
^szá razság , ’s motsárvíz, és ártalmas növények evése. Le
begő által nem ragadós ugyan ez a’ nyavalya, de a’ pat
tanásai genyetsége akár embereknél akár marhánál vesze
delmes feriés keléseket, ’s essek következéséi); u , valamint 
«* iépfenénél, halált is okozhat.

Az orvoslása azzal kezdődik, hogjr felfeszítjük a’ be-- 
|eg  marha ázáját ’s kihúzzuk vigyázassa! minél tovább a* 
Nyelvét. Azután felvágjuk az egyes hólyagokat éles késsel, 
^  megmossuk a1 sebet vízzel és ecze ite l; de ha már vala
mely fénés kelés találkozik a’ var a la tt, *szt vagy kén- 
*agy sósavannyal kell vigyázva megloesolni, vagy , a’ ші



fiattanósokáj (hólyagokat) yagy keléseket bádokkal ánnal 
levakarjuk, és a’ nyelvet botra kötött flanéldarab segítsége 
állal eczettel és sósvízzél megnedvesítjúk, Ugyan essen se
bes kelyek béecsetelésérö ezen vegy.űletet is lehet használni; 
SaIaniia,,rézroz8(I» (k rispán ), mindegyikből 1 la t, ecjíet 
és méz mindertikből ± font. -r- Belső ofvosságra mjnes szük
ség , mellyet úgyis csak ritkán tudna lenyelni a’ marha.

Hógy elejét vegyük e’ nyavalyának, oltalmazzuk a’ 
marhát a’ kihevűlés ellen, ’s gondoskodjunk elegendő tiszta 
ivóvíztől, mellyet eczettel jés.sósavannyai kell savanyítani 
egy kevéssé. M ihelyt a* nyelvtané mutatkozik valamely 
csordában, meg kell yisgálni minden pap.a’ még egészséges 
darabok száját ’s nyelvét, hogy azonnal az orvosláshoz 
foghassunk, mihelyt az első pattanások mutatkoznak.

І З .  Gyúlasztó hideglelés, (Qrnfjütrbungáftebír,
Фегф»§мпд). • ' ' > ■'

fca nagyobb kiíerjédéw  kül#ó. yagy belső részei az 
állati testnek gyúiadásba esnek , majd mindig gyúlasztó hi-> 
degleléssel já r  »’ nyavalya, A ’ pulfus (érverés) sebes. 
kemény, és 6 0  — 8 0  sőt 1 0 0 -  szór is üt egy minutában } 
az érből kieresztett vér világos veres, spr(i, ’s nagyon hamar 
ínegalszik, és sűrű pogácsává válik* csak,kevés savót hagy- 
ván hátra. A \ viaellet csak ritkán és igen kis mennyiség
ben megy él az állattól; a’ ganajlatja kemény, száraz , ég 
r itk a , vagy meg is van szorúlva. A ’ széniéi veresek és 
fénylők; az egész jteste, de Kivált a’ fülei, szarvai, ét 
fábai nagyon m elegek; úgy szinte a’ száj belseje is^ mejly 
csupa száraz. Az étvágya jobbára egészen elveszett, vagy 
legfeljebb csak leves zöld éleséget kíván még a’ m arha, de 
.i’ Szomjúsága éllenben, ’s nevezetesen a\Jis*<a friss 
í;;vánása annál nagyobb.— Az állatok majd mindig betegeb- 
ftek este mint Jéggel. A’ hideglelés tartóssága a’ gyuládat 
fartósságától függ,- mellyiől. eredetét vesz i, azomban nem' 
teokotf még is tovább tartani tiszta formájában 4 — 8  napnál.'

A ’ gyúlasztó hideglelés orvoslására szolgálnak: ejős 
^ ism é te lt éívágások, eós hashajtó szerek és klist^rek, és 
*1 * 4  áron orvosságok, mellyek rtyomo* ЬеДво részek p. o. a#
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^ y re jló , a’ ЩІ0 ’s a’ t. gyúladásakor Jiasznosaknak tapasz- 
tujtatiüá^. ' '.

; 1 4 . Borjazási hideglelésj (Jf$6ffteber)«
• • . 1 . * . ♦ ’ / ‘ • * • £

Kz a ’ nyavalya csak teheneknél fordul elő 1 — 3  
Happai a’ borjazás után, és felette Veszedelmes, könnyen 
ü te g je  ölhető, nyavalya, melly réttd .szerin t a’ méhnek,, 
hasnak, és a’ beleknek gyúladásával iá őszsze van köttetve. 
_ <fi A’ lebetegedett tehéa nem . es$k  > borzad a’, .bőre ’s 
Szedegeti a’ lábait ; huzamosan fekszik *s néni tud felkelni., 
mintha cs/pösántaságbail volna. Мідііеулзц. jelenségek hir
telen következnek egymásután , cs a" nyavalya keyes na
pok alatt felső pójczán áll. Ekkor,,, a’ beteg kinyűjtódzva. 
fekszik egyik oldalán, és a’ fejét másik óldala leié tartja, 
melly, ha egyenesre hajtja is az ember, yiszszaesík ismét 
élőbbem fekvésébe; késébben meghűlnek a’ fülei, szarvai, 
é? lábai; a’ marha nyög és bőg , csikorgatja a! fogait, lan- 
kadtan néz beesett szem eivel, nagyon nyugVátaíl^nkodik, 
búnyja ide ’s tova a’ le jé t, kapálódzik lábaival, és- merőn 

jvadon tekintget szemeivel. Sokszor fel van puffadva a* 
hasa , a’ tölgye forró ’s dagadt és a’ ,téje elapadt. A ’ 
iiiébtermése rend szerint nem megyei? el tőle, és a’ szülő- 
testéből nyúlós büdös híg genyetség folyik k i , mint jelp a 
ínéh gyúladásánek. Néha a’ tehenek még egy kevéssé vidd- 
Ціок. ’s esznek még egy keveset, de a’ csípejük -még béiin*- 
(orma ’s fel nem tudják emelni a’ liátűljokat. — A’.nyav»ya 
folyamatja oilv sebes r hogy 3 — 5 nap, alatt megdöglK a’ 
ttiarha , hacsak jobbűlásnak nem inddl a’ nyavalya, .

Okair meghűlések, nehéz barjaz^s, nagy termeltetése 
a’ hasbeleknek sok és táplálós eledellel, kivált istállóban, 
s a’ t . ; leginkább pedig jól táplált tehenek szoktak esni 
ezen nyavalyába. . . ;

Orvosláskor leginkább arra kell fordítani gondqnkat, 
Vgy- hamar nyújtsunk ségítséget. jElőször száraz meleg 
Istállóba kell-helyheztetni a’ beteg marhát bőv és száraz 
ülqpira. t Azután bé kell ac':i adni miuden i  — 2 órában 
' l l j i r p .  ш м ю е ] у ^ І ^ ' < № і ‘ > é j i  j  lat janitort egy tjjássz^k- • 
kel m egtörve, é t  2  ,la,t salitromot :• ha igen flagy a’ gyea-

7 *
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g tíég t  , bé kell ad^i , eósavanyt f  la to t,  káiqforssexclt éi 
ezarvasszarvolajt mindegyikből 4  latot, másfél meszszely 
vízzel, eleintén ugyan minden fél.ó rában , azután pedig 
minden 2  —-  3  órában, t ía  megceendesűl az állat egy 
kfeveset, másfél meszszely bort í  nehezék kámforral kell 
liéki béadni minden két órában. Azon kívül erősen me^ 
кеЦ dörzsölni a’ beteget Pálm ával, ’é bé kell gondosan ' i -  
karfti pükröczczal vagy szőrös júhbőrrel. , A ’ hátán' és a* 
Csípején terpfctiholajt kell napjában Й — 3  szór kemény ke
fékkel bedörzsölni, A ’ tölgyét gyakran ki kell fejni, érf 
mikor forrd, d ag ad t, és kemény, meleg téjjeí vagy langyos 
gjsappanvízzel kell azt megmosni és borogatni. ' Ha hasszo- 
rúlástól Szenved a’ marha, klistéreket kell adni minden két 
drában 1 font olajjal. *

ÍS> Száj» és kör ötrifájás,  (Ü B a u l#  unD J?íauertf<u<6c]b

Közönségesen együtt já r  ez a’ két nyavalya, és több- - 
nyíre egesz csordákon van elhatalmazva,

A ’ ázájfájás mutatkozik a’ száj förróiágá ’sr Verésségtí 
á ltá l, az étvágy kéfreáebb , a’ tehén kevesebb tejet ád 
az is ;híg és mintha vízzel volna vegyítve. -Aztán 2 — 3 
nap alatt számtalan kis veres persenések tám adnak, mellyeK 
Nagyobbra nőnek, ’s majd kölesnyi, májd börsónyi, sőt néhá 
<Mriyi fehér pattanásokká változnak által, mellyek 'későbbért 
fém tannak  ’s varát formálnak. E ’ mellett ftagyon nyálog rí 
ifc&fttr, és á’ fájdalma miatt gemmitsem eszik, de sokat iszik;

legtöbb, esetekben olly szelíd és jötérrcészetu szokott 
lenni U a’ nyavalya, hogy a’ marha magától isméggyógyúf,' 
&ak illő eledellel tartassák.

\  A’ s?ája belsejét minél gyakrabban fél font méííből^ $  
fái áósorvarijbdí, 3 meszszely vízből, ’s eg y ' pár marok lidfct* 
bői készült vpgyűlettel kell kiecsetelni, vagy fecskendővel 

■^éfe’cskefidezrri; ha más eszköz nincsen , egy bot v ég é rt 
té li fmfrs vászonrongyot tekefn i, ’s t t  által nedvesen táH- 
і&Мшё említett vegyűletteJ a’ száj belső túszét tfijnéi gyak** 
farbbaff. Gyenge esetekben tél font sóból, másfél megszelj* 

és ‘egy kis lisztből Is lehet illyé^r vegyűlctet késfcítenf/ / 
líiA íí állott vixet kap a* beteg,’ mellybén egfy kw feováswt kfrf
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felolvasztani, vagy mellynek minden kannájához * — 1 font 
lisztet és У —- 4  lat sósavanyt kell vegyíteni. Minthogy 
az állat a’ sebes nyelve miatt kemény eledelt nem ehetijc, 
puha leves zöldeleséget, yagy főtt és megtört répát vagy 
kolompárt, vagy daramoslékot, lenpopácsamoslékot, ’s a ’ t. 
kell neki adni.

A ’ körömfájásnál elvész az étvágy, szaporodik a’ test 
melege, és szomorodik a’ marha. A ’ lélekzés sebesedík. 
a’ ganaj kemény és száraz , a> vi^ellet nagyon setét. A’ 
marka csak fekünni s z e re t, vonítja elejntén többszőr a' 
lábait, és járáskor csak  vigyázva és csekélyen hág a’ be
teg lábaira. A’ körme köze forró ,’s dagadt, és pattanások 
támadnak rajta, mellyek, ha felfakadnak , sárgásfehér ned
vességet boc^átnak ki, ’s végrfi kelést formálnak, mellyben 
olly mérges híg genyetség form álódikm elly  fel is eheti az 
egész körmöt, a’ miért is csak alig hághat a’ marha az 
Ulyefo bete-> lábára , ’s ugyanazért majd mindig is hever.

A’ körömfájás orvoslásánál rend szerint csak arról kifli 
főképpen gondoskodni, hogy minéi jobban kíméltessék a" 
jnarha, mire a’ gyógyulás csak igen hamar .’s igen könnyén 
szokott következni. A’ meggyúladt körmöt minéj gyakrab
ban hidég vízben kell megfereszteni,, vagy pedig az pgész 
marhát többször napjában hideg vízbe kell hajtani; a^on 
kívül száraz és böv ’s paha alommal beterített istállóján kell 
tartani a’ beteg marhát. Ha már elSre haladt a’ nyavalya, 

kővetkező vízzel kell napjában 2 — 3 - szór megnedyesí- - 
teni a’ körmét? Timsó és kék gáliczkö, mipdeníkbql Ш lat,
Víz 3  meszszely; roszlele keléseket porrá tört kék gálicz- 
кбѵеі kell behinteni, és a’ köröm elvált részeit késsel gon
dosan elvágni, — A’ nyavalya nem ragadós , valamint a’ 
faájfájás sem.

, f  6 . Borjiík szá j fá já sa , (9Díaulfd})»á4tttte. b?r Jtáíbft^

Ezen nyavalyát arról lehet észrevenni a’ borjaknál, 
b g y  nem szopnak, soványodnak, és hogy kis pattanások 

, találkoznak a’ nyelvekén, az ínyék és szájpadlások puha.
•* tapló* , és a’ szájok t«fi nyállal «• tajtékkal Közömé-
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ges.cn eredetét veszi ez a’ nyav ilya a’ téjnek valam.-Лу рояй 
tulajdonságától. 4,A x  orvoslása könnyű. T égy íl lat zsályát 
yagy bodzavirágot, öntsd Ifi másfél meszszely forró vízzel, 
szűrd le a’ levét egy óra múlva, tégy hozzá 4 lat mézet és 
i  lat tfmsót, és nedvesítsd vagy ecseteld meg ezzel a' bor
jú  száját minden nap 4  — 6  -  szór. Jó az is , ha borjának 
3 nap egymásután minden reggel e’ következő pori adjuk 
bé tejben: Rebarbara 1 nehezék, kréta |  la t, salainia ~ 
nehezek. Hogyha a’ száj sebjei nem igen akarnak gyó
gyulni , bé kell azokat ecsetelni minden 4 — 6  órában es 
következendővei; Pórics (ф р гаг)  1 lat, méz 4 lat, mirrha- 
eszeiiczia 2 lat.

1 7 .  Tüdőfene, ( S u n g e n f c uáit,  S J u t t g e n f p f b í ,  2 u n g e n b r a » r f c ,
£«ngfnfauíf). . .

Ez igen veszedelmes nyavalya j melly csak keveset 
jragadós ugyan, vagy talán semmiísem, de mindazonáltal 
iiémely esztendőkben nagy csapásokat tesz a’ ma)hacsor<- 
dákban.

A ’ nyavalya elején szomorún áll a’ marha és bádjad- 
tan, széjjel terjesztett első lábakkal, úgy hogy a’ lapoczkak 
és lábak már a’ szűgytől fogva egészen kifelé állanak; a! 
fejét lesütve tartja; a- szemei lankadtak ’s könyvezők; a’ 
szűre borzas; a’ léíekzése rövid és szorongatott, az oldalak 
és az órr nagy ' mozgásával. Kőzbenközbep egy siketes, 
fájdalmas, elnyomatott köhögést lehet észre venni, kivált 
reggeli itatáskor, vagy mikor istállóból jön a’ marha. A* 
étvágy jobbára meg szokott még lenn i, de a’ kérődzés már 
észrevehető ig  elmarad. A ! fejős tehén kevesebb tejet ád, 
és az is csak híg ”, és könnyen megaluvó.

A ’ nyavalya haladtával szaporodik a’ köhöjfés, és 
k u rta , száraz, ’s még gyengébb és elftytottabb lesz. A * 
étvágy , a’ kérődzés, és a’ tejelés egészen elfogynak, a’ be
teg előre nyújtott fővel ’s nyakkal áll, a’ lélekzée mindí£ 
iiehezebb, és az óldalok oldalcsontok szembetűnő mozgá" 
iáv a l, valamint щ  orrlyukak nagy eltátásayal történik; f ‘ 
«em búl es orrból most sűrű nyálka M vik , és a’ marha ke" 
vesét iszik, ’ii a/j, is csak kurta hörpenlisekkélj mellyel
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köhögéssel «akasztatnak félbe. Л ’ marha mindig jobban 
soványodik, ’s végre hasmenésbe esik, mire az utolsó napok
ban folyvást fekszik majd mindig, és egy vagy kégliét múlva 
A’ nyavalya kezdetétől fogva fúladástóí döglik meg.

A ’ dögök bonezolásakor szembetűnő változások talál
koznak a’ űiejüregben. Felvágásakor közönségesen temér
dek sok sárga v í z  folyik k i , mellyben sárga pillék ’s sza- 
lonnás hártyák úszkálnak. A" tüdő szinte oüyan vastag 
szalonná» hártyákká! van befedve, és vagy csak egy, vagy 
mind két felől цк óldalcsontoklioz van nőve. A’ tüdő maga 
csak résziut vagy egészen is,meg van keménykedve, nagyon 
lel van puifadva, 'és  nehéz, úgy hogy 4 0 — ÖÖ fontra is 
inehet a’ nyomatékje, holott ép állapotában csak 4  — 5 
fontot nyom a’ tüdő. Ha felvágjuk a’ megkeménykedett 
tüdő t, márványforma színben jelenik m eg, jiiivel a’ setét- 
veres tüdő merő sárga szalonnás erekkel van keresztíílko- 
súl átfonva; ’s éppen oílyan vastag hártyák fedezik bé a’ 
tüdő egész színét.

Ezen nyavalya orvoslásához igen idein és nagyon vi
gyázva keJJ fogni, külömben elvisz a’ csorda nagyobb 
része, I*eg«ikeresebb orvoslása a’ bőv érvágás,- és a’ szőr- 
kötélhúzásrmind a" két old ólán a’ szügynek, M ihelyt tehát 
egy darab marha ezen nyavalyában szeuved, azonnal І 2 — 
1 6  font vért kell rajta ereszteni, és a’ szűgve mind a’ két 

'óldalán egy i  — lábnyi  szőrfcíHelet kell kiízni, jnellyet 
terpetinolajjal kell meg nedvesítő ni. Helől bé keil adni min- 

’den 3  -^-4  órában 1 lát splitioniot és 6  lat dupláéit (ket
tős sót} mind addig, míg híg gánajlás nem vetkezik. Л’ 
beteget istállóban kell ta rtan i, vagy legalább csak kö.zel a’ 

m ajorhoz őriztetni, hogy meszsie járni a’ legelőre ne kény- 
teleníttessékj és hogy azt, mihelyt esni kezd, azonnal fedél, 
alá lehessen hajtani. Eledelül füvet, káposztalevt ІеЦ ’s a 't .  
kell adni.a’ m arhának, italul pedig tiszta v ize t, m elynek 
minden kannájához 2  lat kénsavany (gáliczkőolaj) adatott. ■ 
Azon kívül minél melegebben kell tartani a’ beteg marhát,
»’ miért is jó azt pokróczczal befedni; a’ bőrét pedig 
"Balmával vagy kefével kell erősen megdnrzsőlnii Ha másod 
vágy harmad napra nem csendesül a’ Iciekzés, hanem sy.mi-
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oily hevességgel ’s erőszakkal esik meg mini f* első ряро^ 
ismételni kell ак említett első érvágást. A ’ szörköteiekr«s‘ 
nézve különösen arra kell tekinteni , hogy azok jól evösed- 
jen ek ; hogyha ez pedig 4  — 0  nap alatt néni történnék^ 
ismételve ingerlő szerekkel kell megnedvesíteni *1’ szürkén 
te leket, mint p. o. 4 lat terpptinplajjal és 1 lat kőrösbogár- 
porrál. Ha jobbúlás mutatkozik, el kell hagyni a’ sók bea
dását, ’s bé kell adni njinden nap kétezer elkövetkezőt: 
Üröm, keserűgyökér ({Srvjianrourjel), és kesefű Iph ere, min
degyikből i  la t, salainia 2  la t ,  víz másfél meszszely , ’s 
ezt folytatni 3 — 4  napig egymás után. A ’ szőrköteleket 
minden, nap mozgatni azas ide ’stova húzni'kell, és 2 — 3 
bét múlvft ki kell azokat venni. A ’ inint pedig a! beteg 
gyógyulni kezd , a’ szokott' legelőre — csak igen meszsze 
ne legyen az —  lehet azt ismét hajtani, és a’ sssokott ele
delével táplálni.

Minthogy ezen nyavalya gyógyítása, ha már nagyon 
előre haladt, csak ritkán jár jó sikerrel, annál inkább szük
séges elejét venni a’nyavalyának, mihelyt már egyes dara
boknál mutatkozik a’ csordában. A ’ legbizenyosebb módját 
ped ig , mellyel elejét vehetjük ezen veszedelmes nyava
lyának , a5 ezőrkötclek nyújtják. Ha tehát exen nyavalya 
a’ csordának némely darabjain, vagy csak egy darabján is 
mutatkozik, azonnal valamennyi marhának az egész csordá
ban, minden kivétel nélkül, még annak^is, melly legegész
ségesebbnek látszik, a’ szügye nitnd a’ két óidolán 1  —: 1  j  
lábnvi szőrköielet kell húzni, ’s arra kell kjjlöHösen ügyelni, 
Jsogy az cvesedés minél előbb ’s minél bővebben következzék. 
Énnek elérésére meg kell azokat gyakran nedvesíteni tér- 

< petinolajjal, щ fekete hűnyorgyökeret kell rávarni, melly 
élőbb eczetbcn m egásatott. Ezen szőrköteleket 3 —  4 
hétig keli helyben hagyni, vagy pedig mind addig is, míg 
néhány hétig sfmmi nyoma sem látszik többé a’ nyavalyának, 
a ’ csordában. Míg a’ nyavalya elltatalmazásától lehet tar? 
tani, addig mindig csak közel a! majorhoz kell őriztetni &\ 
m arhát, azt *<*m befogással sem hajtással nem erőltetni, ’e 
ая «sö é t rósz idő ellen óltalmsKtii.
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| 8 . M arhadög , (SHínbfrpejl, Шіефре|І, 53ír$*fr 
Sőferbörre).

E z a’ nyavalya egyedül csak a’ szarvasmarhát bántja, 
de ezt, ugyan minden külömböztetés nélkül, fiatalt és vénet, 
kövéret és sovány t, tehenét és ökröt, d e 'c sak  egyszer 
tómadja meg azonegy marhát egész éleiében. E z minden 
*aarha nyavalyái közűi a’ legve^zedelmesebbik, és olly raga
dós, hogy csak ritkán marad életben az egész csordából 
@$ak néhány kevés darab is.

A’ nyavalya kezdődik -hideglelés! rázkodtatással, a' 
, festuek reszketésével, és a’ főnek többszöri megrázásával; 
némely *betegek szomorún állnak , némelyek vadoskodnak, 

' dobognak a’ lábaikkal, ’s csikorgatják többszőr a’, fogaikat» 
^ozbenközben külön (is éles hangú módon köhögnek. A ’ 
festők melege változik, aí: orrok és szájok vége elejéntén 
J> ég száraz és forró , a’ szemök elkezd könyvezni, ’s erre 
fte® sokára nyúlós ny;ilk^ folyik az ormukból ’s szájokból. 
A’ kérődzés azonnal egészen megszűnik, ámbár a’ betegek 
®éha még néhány napig esznek. A ’ száj meg van telve 
Nyállal, és a’ nyelven, á’ szájpadláson, és az ínyen (foghá
zon) fehér pattanások támadnak, mellyek felpattannak, a’ 
®időa nagy bőrdarabok is szoktak elválni, mellyek helye 
asetán könnyen vérzik. Ha az ágyékiáját nyomja az ember, 
fagyon legörbíti a’ hátát a’ beteg; a? lábai öszsze vannak 
búzva a’ has a la tt , a’ háta görtoedt; most fecskendő has
menés áll bp, a’ farkat folyvásrMjsóválja a’ m arha, a’ bőre 
flatt pöffedékek támajJnak f és 4  6  -  od napján a’ nyava
lyának megdöglik,'

A ’ dögben a’ réteges yagy sz^zrétü gyomrot nagyon 
felpuffadva'találjuk, azon kívül nagyon kem ény, és sok 
f*áraz ’4  könnyen morzsolható eledelt foglal a’ rétegjei kö
pött; a’ rétegek felső bőre könnyen leválik, ’s fekete és 
^ á r a z , mintha meg' volna égetve., Az^Htó gyomor és a’ 
belek meg vannak gyúladva, és sokszor fenések is. A ’ lép 
iervadt ёз kic;siny; a’ máj fakó és piirbáe; áss epehólyag 
*jíe*j a ügy , és felette eok híg epét foglal magában. A*

w f *
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íödb ?» a1 többi részei a’ testnek egészségesek, de a* hí 
még is egy kevéssé puha, és szinetlen.

Minthogy ezen nyavalya gyógyításáról csak alig leh! 
szó is , mivel nemcsak ritka n já r  jó sikerrel, hanem miv^jR 
az orvoslás által könnyen alkalmatosság adataik a’ nyavalj 
elterjedésére, legjobb az e’ nyavalyában szenvedő піа(1іа Пі 
mihelyt csak eskreves^szük annak valóságát, azonnal mej 
ö ln i, és bőröstül ’s szőröstül mélyen elásni.

Itt csak azért említettük a’ marhadögöt, hogy rá lehel 
sen esmerni az előadott jelekből, ’s hogy annál fogva óUa! 
mazni lehessen ellene a’ még egészséges darabokat. A ’ n a | 
fontossága' ezen” tárgynak , és á’ na y veszedelem, mellyi 
pz a’ ragadós nyavalya egész országok csordáit fenyegei 
rend szerint a7 kormányok gondjává tette aqnak orvoslási 
?s kiirtását.
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1 9 .  F e lp v f fa d ts ú g  ? ( v íz k ö r  s ú g ,  S r o m m r lfu c ^ t, 21 u 

b lá fic n ,  S ty fla u fc n ,  5©tnbfud>t).
, * i ' ■ \ ^

Ez a’ nyav*^Iy$ rend szerint estik egyszerre ’s mindd j
elöljáró jelenségek nélkül támad. A’ marha megszűnik ee* a
’s kérödzni, a’ hasa szemlátomást felpuffad, kivált a’ b!
oldalán, még pedig rövid idő alatt olly nagyón, hogy
külömben behorpadt úgynevezett éhgödrei (Jjuní|ergrü&ffl.
nemcsak kitörfiödnek egészen, hanem még kifelé is doO>
borodnak annyira, hogy ha tenyerünkkel ráütünk, íelhűasot
dob forma hangot adnak. A ’ nyavalya haladtával legörbe^
hátgerinczczel, öszszerakötí lábakkal, felhajtott farkkal, J
kinyoműlt' dé még is erősen becsukódott alféllel (seggei
áll á’ marha. 1 A’ szemei merők és a ’ gödreiből kidudorodj'
tak , az erek a’ nyakán és a’ szűgye oldalain dagadtak $
felduzzadtak. A ’ lélekzése nagyon nehéz, rövid, és s*^
rongato tt, az orrlyukak erőltetett k itátásával; a’ forrd sz&
ja nyállal és tajtékkal telik meg. Sokszor már fél vüg)
legalább egy óra alatt olly ínértékben halad a’ felpuffad**
hogy a’ teste végei már hidegülni kezelnek; ekkor már re sf
két a’ marha égész testével, szüntelenül nyálaz és tajték*1̂
ingadoz , ide ’s tova lépeget ,• nyög, nagy eröködéeeel I'
bán igyekszik áilani, míg végre le nem rogyik j mire *



11 "fjMk hamar пЦрІз £öglik, vagy q)6gfúíladván,J 'V:аgy^^, 
.gyomra szakadvan meg. ,4'

11. - legközelebbi oka a’ felpuifa'dtságnak azon terfiéi^deksok
’ l^^cgC ) mettv ar ipar^ai első gyomrában meggyülveíi sem 
Jelöl sem hátúi ki nem Ind menni a’ testből. Eredetét majd 
8 mindig onnan veszi ez a’ nyavalya, ha a’ marha némely 
 ̂ .eledelekből felette sokat, és felette mohón és sebesen eszik; 

Hlyének a! hajdina, a’ Káposzta külömbféle nemei, k’ repcze, 
a’ lóhere, a1 luczem a, a’ repcsény, av matáta, a’ kolompár^ 
a’,répa, a’ békavirág, a’ bürök, ’s a ’ t. Ha ezen eledele
det felette nagym ennyiségben béfaljá a’ m arha, elégtelen 
a’ gyomor errje azok megemésztésére, úgy hogy. forrni 

,kezdnek a’, gyomorban, minek következésében szénsavanyos 
W egő fejlődik k i, melly azután olly igen kinyújtja a’ 
gyomrot,

A ’ segítséget nem lehet elég sebesen nyújtani ezen 
Nyavalyában, azomban, liálá Istennek, van orvosság elég, 
hellyel minden esetre meggyógyíthatjuk a’ nyavalyát. Ha 

h a g y m á r a ’ veszedelem, legjobb orvoslás módja mindenkor 
,a’ trokárírozás E ’ végre venni kell egy közönséges tro- 
,bárt^ bele kell azt szúrni balkézről az oldal tí jb a . ’s ki 
•beli húzni a’ k ésé t, hogy az üres hüvelyén által kijöhessen 

levegő. Ha trokár nincsen j akármiilyen hegyes késsel 
lehet ezen szúrást ej!eni, csak hogy akkor vagy nádat 

V»gy más valamely csőt kell az ejtett lyukba dugni, hogy a1 
borúit. leyegé,hijóheseen. Hogy a’ szúrás helyét pontosan 
megtaláljuk, mérni keli égy arasznyit a’ csípőtől, az ágyék- 
forgóktól, és áz albőrdák hátúlsó széléitől, és éppen ennek

• *8z$pét választjuk a’ Szúrásra, úgy irányozva, a’ trokárt, 
mintha a’ jobjjík'etaö láb felé akarnók á’ szúrást ejteni. Mi
helyt b'-Ie szúrunk, azonnal kijön a’ levegő nagy zuhanás
u l  az ejlett lyukból; azomban nem kell tüstént elvenni az 
*8zkő4t  ̂ mivel a’ levegő könnyen meggyűl ú jra; ha töhb 
Ш  múlva térne viszsza a’ pufFadtság, még többször is 
*gyan azonegy lyukba lehet szúrni a’ levegő kieresztése 
végett. Ámbár pedig, a’ mint mondottuk, ez a’ feíszú- 

mindeo esetre a’ legbizonyosabb orvoslása ezen nyava
lyának, sokszor még is clhagyatik, részint az illő szerszám



<'§e■lé_______ _

bys miatt t té#m№ f mivel nincs ember a’ jd azt 6g jm  
még tudná tenni. Az Hlyen esetekben igen sok orvoss 
y a n , mellynek használása majd mindig meggyógyítja 
marhát, csak igen kő/el ne legyen még a/, a’ halálhoz, me ?® 
ezen utolsó esetben egyedül csak a’ felszúrás vagy trokar M 
rozás mentheti meg még; az életéi;. — így  p. o. meg leh S| 
szabadítani a’ gyomrot a’ szorult levegőtől, ha я' torkí 
által egy üres botot vagy csőt egész a’ gyomorig Jetolun й; 
yagy ha a1 beteg marha nyelvét k ih ú ^ u k , és szalmakötc* 
Jpt kötünk r e á , úgy hogy szüntelen rágni J^ényteleníttessCÍ 
a’ marha. De az i ly  n módok ritkán használnak mégis meJ 
ha szinte gyakorta feihajtnak is levegőt a’ gyomorból, flj, 
még is korántsem elégséges a’ veszedelem sürgetős elhárí ? 
Jávára. Jobb opqslás módja e’ következendő: Bé kell ad* j 
a ’ betegnek minden fertály órában i  evőkalán el^ve }  
Ciesz^t tejjel; vagy 2  lap hamuzsi’rt, vagy 2  lat szappaí 
langyos? v ízzel; yagy  ̂ nehezék galamiaszcszt másfél mesí 
sze^y vízben ; vagy pedig jó fél meszszely pálinkát; nágyd 
sikeresnek mutatta magát az eczet is , minden fertály őri 
bán jó fél meszszely. Hajtani a’ beteget, leöntözni azt h} 
«lég víáÉM, mígnem reszket, kivenni a’ ganajíatját a’ v é l1 
beléből, és dörzsölni a’ hasát szalmával szinte igen hpsznoi 
Kpgjtő módok a’ följebb! orvosságokkal egybe kötye. Щ  
füinfc klistéreket is lehet igep nagy haszonnal a«Jn| *’ fefc 
jebbi orvosságokon kívuj.

\

2 0 . D üh, ( D fikö sség , Х оЧ ш й} „ ^ u n b é m u tji) .

A ’ dijl) eg yed ü l csak a’ dühös k u ty a  ,  r ó k q , v a g y  fal" 
k * s  m a rá s i után tám adja m eg a’ s z a r v a s m a r h á t, és köző***1 
«égésen 6 — 8  héttői a’  m arás 'u tá n , ’s néha még későbbe^ 
is s zo k o tt k itö rn i. M ik o r  m ár k itö r a’  n y a v a l y a , e ltá v o zik  
a ’ m arha a’ já s z a i u l  a1 m e nnyire 'c s a k  le h e t , ’s nem ея%Щ j 
tőj?bé; e g y  darab ideig v e s zté g  á l l ,  lesütött f ő v e l ,  ’e csü£* 

íő le k k e l, a zu tá n  m egretten hirtelen m in th a  m egijedt 
n a ,  r e s z k e t , r á z z a  g y a k r a n  a’  n y a k á t ’s fe jé t, in g a d o z Ш  
я to v a  a ’  h á tu ljá v a l, a’ midőn g y a k ra n  roppanást is hallak 
* ’  kere sztcso ntjá b an ; a’ tekintete szila j é *  v a d ,  a’  erffec5*  
• a v a r o s ,  m e r ő , k id u d o ro d o tt,  é# v e r e s , a’  s zá ja  I t j t é k M
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A i ЙІаГем£пйт ;zakadátlahüi lög: különös rekedt 
tfíögoh; feökszoí a’ marás helyeit nyáljá j ^ágy valamihez 

töbzsöli, úgy hogy vér jön belőtök elégszer. A ’ legn'év»’-  
« jfetesebb jelenségei' Rövidedén efceki Jzüntdfeft bögég, bfiv 

^Híaaás és tajtekáás a’ szájból, borgás a’ testben, S^űnte- 
&ászorítás a’ végbél leié, áiellyböl híg ganaj ’s vége fele 

I ^ak nyáika jó ki, iszonyd soványodas kevés napok |Üa,ít' 
fcgadozáS és fivughátatlan lépegefés a’ hátúlsó lábakkal. A* 
ütegek nágytíbb részé rendszerint cséiiaésen es békeség^é#

3*j*ett tfiagát a’"Йуаѵаіуа íilátt, csak kévéséit dfihösködűék ’a 
iplil^ko'lódnak, kiVált, ha kutyát látnak.

Eséen hyavalyá orvoslásáról szó séfe lehet, izm iért is 
betég marhát, mihelyt a’ nyavalya megesmérczik rájta^ 

Goinál meg kelHlní , ’s bőröstül szörösíúí'feitísAi; ‘úgySzín- 
minden húlládékjat mint vérét,' ganáját, nyálát el kéll 

**ai, b  az istállói minél gondosabban tisztítani. ' '
Csak ott, a’ htíl éppen csak megmart a’ dühöse kuiyft 

Hlamfelty darabot, ázzál lehet elejét veniii rtéha i* düh ki- 
% ádásáiíák} ha a’ marást tüstént vízzel ’s ecsettel |ől toeg«- 
Romiak f ízkő vas|ál kiégetjük , ’e kőrösbogárpört hintvén a’ 
•ebre ázt több hetekig evesedésben tartjuk.' /
/  ;Sen»‘ a* húéát a’ dühös HiarhánálíV'séA a’ tejét a’ dü-* 

tehénnék sehogy meg sem dza&aÉ émtí', mivel sok szöf- 
«orfl példa van , hogy ez által ráragadt' á* düh az emhef- 
^ k re is . ,

8 i .  Csonti oredékeny ség , (ífaip^fh&'rflc&tgfríty

É f á? nyavalya istállón is fordul elő, legelőn is, és 
wksztfr Srfk darab marhái támad meg e g y se ire  a’ csordá- 
?*n< fia a’ marh'a égy két ugrást teSz, vagy csak hífte- 

felkel fektéből, ita'ifden külsd erőszak'nélkül egy vagy 
J*bb‘ eeótrfja fei eltörik,- kifáit a’ lábaszárai. Egyébaránt sok- 

!т°г lémmí egyéb, tóját аеш látni á i  állatnak, csak hogy 
sovány, borkas izörfl, és hogy dívánnyal van meg- 
á’ gyomfa f melly utolsót Különöseit arról lehet még» 

:Цегіи', hogy a* marha meszes szereket, földet, tégfóái~ 
^bokatí, ЬЬті, régi ftütHrirt V *• t  Hagy 'khttfnfesMggíal
* * M ' - y  • • • ’
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• - , JLefgyakr&fcb^n, találkozik.§zji< лс Ypzetes. csontok, (ш ) 
íedékenysége ollj marhánál, melly savanyú posványos lé' ízi 
geí$n já r , vagy meriy savanyú ’s mar forw ágba iiifcnt'.fój fcj 
kolomperos és répás moslékokkal tápláltatik. lg;

Ezen nyavalya elhárítására el kell, kerülni az ár^lnii ^  
legelőket ’s másokkal felváltani,' istállóban pedig még Ktí it 
ѵ/ІИдрЦіпі, a’ m^irha .tjl.e.ségét,, plly állatoknak, mejíyeke 
már Játszik a’ nyavalya,*.bé ЦИ ,Мш,:е’і kivetkezendő v 
gjűí etet: fenyőmag, kfljmusgyöfe^ké^köyj^hamu^sír^®*^!» 
fe íííiír), és kréta? mindegyikből 6 la t, miud porrá vegyl|bi 
ve, és 3 —4szer napjában egy, tgt^ett.^v^kalánnal aa e lf t  
delére adva a’ betegnek. így sxinte nagy haszonnal jár, te Й 
áj iát, ezéksót yagy ,1 l^t hamuzsírt ѵмфрп fe^Jvíjs^tva bé 
adunk, minden nap egyszer a’ betegnek,. Más szerek ne. 
tétében kijétáí, ás 2 lat jkopyhasót kell béadni mindéi 
nap egyszer vízben, Égy más jó ’s próbált orvosság ei C 
Végy,szénport, kpjjyliasqt, kénkő,virágot, fs hamuzsírt, minő 4 
egyiket egyenlő mennyiségben, ’s adj be ebből .minden гщ  
gél 2  evőkajjánnal mind ^(jdíg.,, míg nn^orodni nem kezd ! ® 
marha., a’ m iféle a’ gyógyulásnak, - . ^ е в  даегек і;иш 8 
fia az etetés is ci^Ifirányos,. qs^jt h«m ^ Szövetkezik j , ’ 
gyúlás. — Azon. .darabok azomban , mellyeknek már .vaU 
mely nagyóbl} с а е д М  eltört ,, ^ a k  ft?gyu ,Цца1 gyógyulni 
meg,, a’ miért № inkább le kell azokat! r á g n i . ’s hnsoknf 
hasznát venni. /  ~  , ,; v

22. B ú j*  { © tú rfu d k g tíU
Ü W o t í « t { ) l r e í t e r f 9j .

E zt a’ riyavajyát nehéz .mege^merni^ úgy hogy eo|l 
több hónapig is jelen lehet,- míg stegesmerSzik. k  

niarha szüntelen ösztönt érez; af fyágíitásra,,. úgy ,hogy azflt 
tehéfl jn^ndfn hóaapbap, sőfc többször is.hpnapjábatv'me# 

Juv^jjja a’ hágatást. Jfa .néha Іо%пщ\}% Щ. te h p s ,, s$ak(b,fl 
niar,.elvetél, és újra, b^A^ ytán ásítazik. A ’ nyavalya h«Í|^ 
t»»al tőbbszijp köi^ujiíí ’e (inedves.,köhögés támadja Megji 
«МЙ“$  4 * І І І ? ? Ь * ф ІД О Р І . ѴІІУ.№iállagot n en y á tö íf 
.r^jt*.., .X te j^ e s tf  <}і^б,ш#1ѵд ЛйЫ> e a z t e n d ^ ^
v* háláló* lesz aynyavalya} a’ köhögés еккаддшігдод4 0Р
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w 6,léttf„ s ik e t , . és megrázkódtató le sz , a’ störe borzad , i  
f fceme lankad és halaványodik, a’ marha legjobb tartás mel~ 
|fe t t is  nagyon soványodjk, a’ lélek zése nehezedik, és ha a’( 

Gügyéi szorítjuk, nagy fájdalmat mutat, köhögvén ’s elke-
* Цірі igy^ke&vé.n a’ szorítást, a’ mikor is nem sokára meg
<j I? döglik. ‘
e Csak a' dög felbppc^olásakor lehet bizonyosat» megésr- 
фегді a* nyavalyát,^ a’ mej- és hasüreg hártyáin, &’ fodor*- 
? tájón, és a’ reczén (csepleszháíon) számtalan barna, majd 
i1 Wgóayl majd mogyorónyi kinövések találkozván» mellyek 
flt^gy tdmőíten egymáshoz д vágy fürtösén, vagy egyenkmfc 
Ч^ІЦпак. ,  .

H *n Okait ezen nyavalyának még eddíg.ki nem. tanulták;
doniban Iég»nk4Í»b oUyan marhánál ta lá lk á ik , melly, vagy 

’ % köllyel, szaladdal (m a lá tá v a l)  , vagy pálinkamoslékkaí 
Cpáiinkasepríivel) tápÖltAtik j vagy lípáíyos Ьща, m$zükö0  

legeltetik. • >(-i t;i ( ■ .....
> Örvpslásáreí ezen nyavalyának csqk alig lehet що J s , 
®iyel az első hónapokban sőt esztendőkben is meg nem ep- 
^erhetni azt bizonyosan ?^ s  akkor mikor már megesmerezikj 
gyógyíthatatlan szokott lenni* A! nyavalya elején, a^ombaó 

kővetkező p9ft tapasztalták igen hasznosnak némelyek: 
ífekólrz, kéukö, üröm ^  fénylő kpfom, mindegyikből. 4  Щ, 
®Mlyből a* beteg tehénnek réggel és este,- mindenkor 2 ,gvé-'
Маппді kell az eledelé közé Vegyíteni., .........  .

A’ húsa evésé ártatlan j míg még jó húsban van a’mar- 
’s még, nem igen nagyon be teg ; <№ Ц , már W gjrpnqo* 

^toy és sokat köhögy nemcsak undorító a’ húsa, megevéae/ 
®*ni$m ipég ártalmas tó feliét. t • <

29: Koszvem ji (^rrfarigeítV  iSwf^fagénJ.'*'

A ’ íebétégedett marha m ereyényen, écőUetye, és fáj* 
%.!m^san j á r ,  az ízek (csuklyók) p^ttjanásival; sokat fék— 
®**k, lomháa kél fel, és reszket azután erősen fá jd a lp m ^  
Sokszor még elég jól észik, de sokszor csak keveset vagy 
’eoimitsem. A ’ lélekeése lassúbb mint bfeőnségesen. A ’ bő- 

nem lehet elhúzni *’ testtő l, Ьадрщ.эдогад^ bofjeá álf 
1 huehoa,. Н» erőseb}» j?  o y av a l/a , é» iia  b ide^le lé»^ jfW
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thajd mindig fekszik az állat, ’s elöl hátúi bénult &á oílf 
merevény, hogy lábára nem tud állni, hanem több hónapig 4 
iá á* térdén csuszkái, de mind e’ mellett elég jól eszik máj ' 
is. Sokszor tíidőgyúladás vagy liasaljgyúladás is párosa 
dik eáen ftya^ályávál, á’ mi aztán vészedéiért jeli;;. <jfc fc 
leginkább meghűlés szokott lenni eső és szelek á lta l, tilde] 
ítátás áital, ч’з a’ t. kivált tavaszsz'al és őszszel. ‘ Borjazái * 
Kor igen könnyén támad ez a’ nyavalya, ’s néha meárzáhál 'fi

e iépp’ kell vele bánni: 4 lat kappahőrVirágot (SBóíóerlí^1 J 
Bilimen) és 18 iát bodzavirágot valami 9  jtsze serben me| J 
kell főzni valami fertály óráig, azután megszűrni’ a’ levéti * 
’s ebből langyosan béadni a’ marhátok mindéit 4-*-6 drábai J 
valami másfél meázszéíyt, minekutánna előfyb i  lat ferpétiá* 
otaj htózzáadatott. Ezen beadási; folytatni кеЦ negyed vágj 
ötöd napig, és ha nagyon makacs -ni’ n y a v a ly a h o z z á  kel 
adni még minden béadathoz 1 nekezék kámfort és i  lat bűz- , 
ászatot (assa foetida) mellyet élőbb két tojásszékkel kell já* 
megtérni. — A ’ beteget e’ mellett minél melegebb istáiig 
bán kell tartani, és gyakran szalmacsutakokkál va^y keit 
vei megdörzsölni, és pokrtíczcsíííl vagy bandává! l/etakárni*
— A’ hátamentében rtindérí nap 2 — 3&zor ingerlő dorzbti' 
leS’ekkel keli segítéríi, minekutáiTna csattanó érvágóval ( $ 1$  
ff)* t8bb helyen fel qjnyi f'cZblnyi) ^nélységu lyukak vágat*; 
tak a’ bőrbe. A z é ’ czéfra szolgáló irtgéíló kcnöcüőí S U( 
terpetinolajból és 2 lat körösbogárpo^bói lehet készíteni.
Ha bénult az eleje, .úgy .hogy c^ak térden tud állni a’ maf'j 
h a , a’ lapoc'zkák mind a’ két oldalán szőrköteleket kellhú^ 
üi. —- Ho‘̂ y á’ marha a’ sok fekvésében fel ne dörzsölje m»' 
g á t , т іц еі vWíagabtí almot k'eft Aeki Vetni száráz puha
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korábban U , Msomorúkezd lenni a’ beteg, és sokat fekszik;
szarva, füle, és lába változtatva hideg és meleg. A ’ha

sa bal felől nagyon kiáll, úgy hogy a* benlévő eleséget kí
vülről is észre lehet vepni, az éhgödrök pedig bé vanuak 
esve. Ha 0 — 8  nap alatt ganajlás nem következik, erő
sen nyög az állat, görbedt háttal á ll, tckintgeti az oldalait, 
p  szemei hátra vonúlttak, a’ szemhéjai megdagadnak, és 
fogai csikorgatása között megdöglik.

A ’ kólika leginkább nehéz emésztésű eledelek szerfe
letti lefalása után következik, mint p. o. lóhere, liszt, kor
pa , romlott széna, kolompér, és répa, ’s a’ t. után.

Noha ez a’ nyavalya nem olly veszedelmes m in ta ’puf- 
fadtság, tnég is elégszer halált okozhat, hacsak segedelmet 
bem nyújtunk annak jdejében. Ez pedig legfőképpen abból 
*U, hogy kézzel kiveszszük a’ ganajt a’ végbélből, és az
után minden órában langyos klistéreket adunk |  font kony
hasóból, 1 font lenmag- vagy repczeolajból, -i font fekete 
Szappanból, és 3 itsze langyos vízből.— Belől bé kell adni 
Oiinden 3 órában 4  lat duplasót (kettőssót), i  font lenmag
olajt, és másfél meszszely langyos se rt, és a’ béadást mind
addig kell folytatni, míg hasnyílás nem következik. Ha a’ g a - 
bajlása nagyon büdös, bé kell néki adni £ lat gyömbérport, 
1 lat mustárport, másfél meszszely se rt, *es egy korty pá
linkát. — Az orvoslás alatt nagyon melegen és szárazon kell 
ir ta n i a’ beteget, ’s meg kell azt ismételve dörzsölni szal
mával, ’s jól betakarni.

^5. Szédülés, és nyavalyatörés, ("nehézkórság, nehéz 
nyavalya, ©c&winbef, un& (Jpiltpftt, falíenfce © иф і).

A ’ szédülésben egyszerre tántorogni,kezd a’ m arha, a’ 
járása bátortalan és ingadozó, a’ marha le rogy , és kevés 
ideig érzés és mozgás nélkül fekszik a’ íöldőu.

, A ’ nyavalyatörésnél ugyanazok a’ jelenségek, csak 
®ogy a’ marha nem fekszik csendesen, banem nagyon rán- 
£atódzik a’ lábaival, nyakával, *s ff* t. a’ mikor egyszer’s- 
í^'nd felhanggal nyög és hereg , nyálaz és tajtékoz a’ eza’-  
J*va l , *я elcsavarja a’ szemeit. Ezen nyavalyás mogtámadá- 

közönségesen tovább t»rtnak ti szédüléséinél, t, í. egy
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fertály óráig, «öt néha még egy óráig Is, ’s előbb vagy u- 
tóbb újra ismét előfordulnak.

Az  okait nem lehet mindig bizonyosan előadni; a’ szé
dülés a’ jármos ökröknél sokszor szűk szerszámtól támad, 
vagy nagy erőltetéstől a’ hévségben; a’ nyavalyatörés job
bára egészen ismeretlen okokból ered , valamint ez az em
bereknél is úgy vagyon.

A’ széilülés orvoslását azzal kezdjük, hogy eret vágank 
a’ m arhán, és h a jó  erőben van , 8 — 1 2  font vért eresz
tünk belőle; belől pedig hasnyitó orvosságot adunk 1 2  lat 
dupla sóból, 8  lat Glaubersóból, és másfél meszszely forró 
vízből.

A ’ nyavalyatörés gyógyítása rendszerint lehetetlen. &' 
miért is legjobb az ollyan m arhát, kivált ha gyakran támad
ja  meg ez a’ nyavalya, levágni, és a’ húsát, melly egé
szen árta tlan , haszonra fordítani.

2 6 . M éhterméa-szorúlás, (O a$ 3 ufücf6If$ett bér Ж аф'
g e b u r t ) .

Rendszerint magától megy el a’ méhtermés (nádrater- 
m és) a’ tehéntől 4 — 6  óra alatt a’ borjazás u tán ; de ha e# 
még 2 4 — 3fr óra alatt sem történnék, ez olly rendetlenség; 
melly könnyen gyúladást, és a’ méh kidűlését (kinyomúlá- 
sát) okozhatja. E z leginkább elgycngűll vén teheneknél 
történik, és ollyanoknál, mellyek sok hevítő eledelt, p. o. 
pálinkamoslékot (pálinkaseprüt$ kapnak. A’ nyavalyát kön
nyű arról megesmerni, hogy a’ szülő testből a’ borjazási bő
rök lógnak k i , mellyeket erősen kinyomni ’s kiszorítni igyek
szik. Ezen bőröket gyengén ki lehet húzni, de ha kön
nyen ki nem jő n ek , sehogysem kell ezen dolgot erőltetni» 
hanem más eszközökhöz kell nyúlni azok elhárítására. 15 
végre minden nap háromszor e’ következő porból kell eg / 
tetézett evőkalánnal másfél meszszely serben béadni: boró
ka (junlperus sabina) 2  la t, fcnyőmagés vízi bösövény ЗВйР 
ferfeii^eí) mindegyikből 4  lat. A ’ szülő részekbe pedig min*' 
den 2  órában egy fecskendővel a’ következő lévbűl kell vi
gyázassa! langyosan béfecskendeni: boróka 3  la t, lenmag 
és m ályva, mindegyikből 4  la t; ezt mind öregre meg kell
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vágni, és 3  Itsze téjben ’s 3  meazsstely Tízben egy fertály 
óráig kell (ózni, ’s aaiitáu a’ fűzetet flanelon átszűrni. Időről 
időre gyengén próbálni kell a’ méhtermés kihúzását. Ha hae- 
szorúlástól is szenved a’, marha, hasnyitó klistéreket kell adni,

27. Méhkidűlést (03orfali bér ©ebft^rmutter).
, Nem ritkán történik a’ teheneknél, hogy nehéz borja-* 

sás után, vagy ha ügyetlenül esett körülötte a’ segítség, 
vagy egészen, vagy részint legalább, kidül ’s kiszorul a’ mé- 
hök. Ezen esetben nem kell késni a’ segítséggel, nlível kü
lönben könnyen gyúladás, megfenésedés, és döglés szokott 
lenni ennek a’ következése.

Az így kidűlt. méhet tehát minél előbb vjezsza kellszo- 
•“ítani a’ testbe; e’ végre venni kell egy finom puha vászon
darabot, azt langyos téjbe hell m ártani, ezt a’ kézrtíteker
ni , ’s ezzel úgy viszsza tolni ’s viszszaszorítani a’ méhet 
gyengéden és vigyázva a’ testbe. Ha már több id.cig kin 
k tt volna ,a’ méh a’ testből, ’s így talán már száraz és mocs
kos volna, előbb langyos tejjel kell azt szorgalmatosan meg
mosni. Ezen dolognál állni kell a’ tehénnek, még pedig ,a’ 
hátuljával sokkal magassabban mint az elejével, hegy an- 
^ál könnyebben viszszamenjen rendes helyére a’ méhtes£.

ben van inár a’ m éh, a’ gyengült részek erősítésére 
meg kell főzni 6  lat tőlgyfahéjat fél óráig 4 — 5 itsze víz
ben, ’s ennek-leszűrt füzetjével, miután abban 2 lat timsó 
^lolvaeztatott, 4  — Gszor napjában befecskendéseket adni 

beteg tehénnek, és azt folytatni is néhány napig.' 
mind e’ mellett is kidül újra a’ m éh, e’ kővetkező bánás
módhoz kell nyúlni: Venni kell egy hólyagot, áztatni kell 
a*t langyos vízben, míg jól meg nem púhúl, azután egy sí- 
°*a bothoz kell azt kötni, ’s ennek segítségével, minekután- 
öa a’ méh test viszszaszoríttatott, olly mélyen kell utánna a’ 
*estbe dugni, hogy a’ hólyagból csak alig maradjon kin vja- 
‘■imi; ez meglévőn, fel kell fúvni a’ hólyagot, és mikpr 
megtölt levegővel, bé kell azt erősen kötni, és kihúzni a’ 
M czát, mellyel betolatott. E zt a’ levegővel megtolt hólya
got 5 — (j napig ben kell hagyni a’ testben, azután fel ЦЦ 
ol<Wni ’s kiereszteui a’ levegőt, ’s mikor ü res, vigyázva

8 *



kihúzni a’ testből. Azonban addig 1» síp jában  2  — Ssze*
ki кеЦ venni a’ hólyagot, hogy a’ tehén vízelletet eres*thes' 
een, mivel ellenkező eselben megtörténhetnék, hogy a’ te* 
hén'niaga húgytartó hólyagja elrepedne.

28. Sárgaság , (©elbfu<f>t).

Ezen nyavalyát leginkább megesmerhetni -a’ sárga szín
ről , méllyel a’ szemek fehére, az ajakok, az íny , és órí 
hártyái festődnek; fehér marhánál még a’ bőr is megsár- 
gúl; a’ vizeltet sárgászöld, úgy hogy belemártott vászon! 
jnegsárgűl tőle; a’ ganaj különösen halavány és világos^zí- 
nű. A z  állat szomorú, lankadt, a’ nyelve tisztátalan é* 
mocskos; ’s végre elaszásban ’s vízkórságban döglik meg 
marha.

Okai ezen nyavalyának húzamos májbetegségek szók" 
lak leírni, m int: májkeménykedés, mételyek ’s kukaczok i  
májban, ’s a’ t.

Rendszerint nehéz gyógyítású ez a’ nyavalya, mivel 
nehéz a’ májnyavalyák elhárítása. E ’ következő gyógyítás 
mód azomban néha elég jó szolgálatot teve. Semmi szára* 
eleséget nem kell adni a’ marhának, hanem, hacsak éppefi 
»em lehetetlen, mind csak zöld eleséget, p. o. fűvet, ré*’ 
pát, ’s a’ t. sok esetiévén ollyan, hogy egyedül csak etIÓÍ 
magától is meggyógyul a’ marha. Minden időben ’s észtén** 
dö részében pedig er következő szerekkel lehet é ln i: Aloá 
és rhebarbara, mindegyikből 2  lat, kálmus, macskagyökéf 
{IB a íD ria n ), és Glaubersó, mindegyikből 6  lat, mellyet mind 
porrá kell törni, jól m egvegyíteni, és minden nap kétszer $ 
tetézett evökalánnsl belőle vízben béadni.

_j. 29 . Köhögés, (^ u f ífn ) .

Ц а köhög a’ m arha, de más semmi nyavalyás á lla p i 
töt nem vehetni rajta észre , úgy vagy meghűlés nedves hi" 
deg időben, vagy por ’s más tisztátalanság, melly az áll** 
torkába jö t t , ’okozza ezen nyavalyát.

Ha meghűléstől támadt a’ köhögés, reggel és este 1 
böVetkexő italt kell béadni a’ marhának: másfél meszazelf 
f é r ,  2  evőkalán m éz, ’s ugyanannyi bodzaüktáriom. E

і і й
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ti lett meleg Istállóban ke lí tartani a’ m arhát, .’s meleg mosíe-
i- kokkal és egészséges eleséggel táplálni.
* Ha poros eleség okozta a’ köhögést, vagy zöld elesé- 
' get vagy új szénát kell adni, vagy ki kell polcolni a5 régi

szénát ’s meg kell locsolni sós vízzel. Azután e’ következőt 
kell béadni: kénkö, keserűgyökér ((Jn jian), édes kapor

- (5 end)fl)j cs ánis, mindegyikből 8  lat, mellyet mind porrá 
•t törvén öszsze kell vegyíteni, és belőle béadtii minden4 —- 6
- J'ában 2  evőkalaiHial másfél meszszely langyos vízben.
ü Mind a’ két esetben, ha a’ köhögést szembetűnősová-
- ®yodás követi , rothadt a’ tiidő, ’s ekkor legjobb a’ marhát 
í bvágni, és a’ húsának hasznát venni.
i Ha több darab között a’ csordában mutatkozik a’ kö

bödé.*, különös figyelmet kell fordítani ezen nyavalyára, ha 1
* **inte csak csekélynek látszik is; mert nagyon is gyakran 
i Csak elöljárója a’ köhögés az említett olly veszedelmes tü—

^rothadásnak.

30. Étvágy híjét) (©íangeí fln $rej}íujl).
i Majd minden nyavalyánál az étvágy Is elvész, ’s ak~ 
l *or a’ nyavalya gydgyúlásakor jő viszsza, De ha semmi
* ®iá* nyavalyás állapot nem látszik a’ m arhán, ha sem az 
I fedele nem rósz, sem a’ szája nem fájós, és még sem eszik 
f marha, akkor csakugyan olly módokhoz kell nyúlni, mel- 
S %ek néki az étvágyat viszszaszerezzék.

Az ollyan étvágy nélkül szűkölködő marhának tehát két»
I *5?er napjában e’ kővetkező porból kell 2 latot V  szokott ele-
I delére adni: kálmus, üröm, mindenikböl 6  la t, gyömbér 1  > 

konyhasó Ѳ lat. Ha nem akarja a’ marha megenni a’ 
to rt, másfél meszszely serben vagy vízben kell azt neki bé- 
fdni. E zt a’ por beadását folytatri kell legalább egy vagy 

hétig , a’ marhát pedig Az alatt jói kell tartani.

31. Hasmenés y (üurdjfalí).
, Ez az esztendő minden részeiben támadhat, és legin- 
í̂ bb vagy korosabb marhát, vagy borjúkat támad meg, 
kdgépidejű marhát pedig csak ritkán bántja. A’ szopás bor- 

щщу gg мщуок ártalmas etetésétől ered, ha p. o. fa-
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gyos kotompérf, répw , ’s a’ t. etetünk, vagy pedig meghö* 
léstől hideg istállóban. —  A’ híg ganaj, melly a’ marható 
elmegyen, világos sárga, zöld, vagy fehéres, a’ gyenge
ség napról'.napra szaporodik, és csak hamar következik s 
halál elerőtlenedésből. — A ’ borjúknak egész a’ m eggyr 
gyúlásig minden nap e’ kővetkező port kell béadni egyszer* 
re  téjben: kréta 1  la t, rhebarbara és timsó, mindegyikbö
5  g rán ; vagy pedig bé kell nekik adni minden nap egy pil- 
lulát 1  lat krétából, 2  lat bablisztből, és 3  lat fenyőniag' 
liktáriomből.

A ’ korosabb marhánál rendszerint nem veszedelmes * 
hasmenés. H a tavaszszal támadja meg a1 m arhát, miko! 
legelőre kezd menni, még csak nyavalyának sem lehet a* 
nevezni, mivel magától is megszűnik nem sokára. Ha mind11 
vzáltal el nem áll, vagy ha máskor támad, és nagyon sa< 
iiyargaíja a’ m arhát, bé lehet adni: timsót 2  latot, tölgy* 
fahéjat, ürmöt, angyalgyökeret, kálmust, mindegyikből 6  la
to t, mind porrá törve» ’s belőle egész a’ meggyógyúlásij 
minden nap 4 — 6  evőkalánnal vízzel betöltve. Ha klisté' 
feket is adunk saékifüböl és füzfaliéjfőzetből, annyival kön' 
nyebben ’s bizonyosabban következik a’ gyógyulás.

3 2 , Vérfejésy és- tölgydaganat, (33lutntílFen, unb @ut<P
gefc&a>ulfí>

Vérfejésnek aevezik ázott állapoiját a’ tehénnek, mid$ 
fejeskor vér jön ki a’ tölgyből a’ fejjel együtt. Okozhet^ 
ezt az ügyetlen fe jes, k ivá lt, ha sebesek, a’ csöcsök, vagí 
a’ tőigy megsértése ’s meggywladása. Ha gyúladt a’ tölgy? 
a’ mit annak nagy forróságáról, daganatjárói, verességér<$ 
és fájdalmáról vehetni észre, eret kell vágni ’s 8 —- І 0  
vért ereszteni, a’ tölgyre pedig 2 0 — 3 0  nadályt (pióczátj 
kell rakni, ’s minél gyakrabban meg keli azt mosni hidej 
vízzel; e’ mellett minden 3 — 4  órában nagyon gyengén ^ 
vigyázva ki kell jól fejni a’ tölgyet. Néhány napok múl^ 
langyos te jjel, pálinkamoslékkal ’s eőélékkeí kell a’ tőlgy®". 
mosni. Azon csomókat és meglr.eménykedéseket a’ tölgybe- 
mellyek a’ téj.megalvásától ered tek , e l le h e t oszlatni 2  - 
íehérmályvftzsírból ’e ugyanannyi bénesítesrrWl késtűlt kr
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,űJ nficscsel, mellyel a’ keménykedéat minden nap egynéhány- 
:tó| m °r bé kell dörzsölni. Ha dagadt a’ tehén tölgye a ’ bor- 
fgj jazás u tán , bé kell azt dörzsölni 4*lat székifűolajböl ’s ugyan- 
j  annyi lenmagolajból készült kenőcscsel, de ki is kell azt-jfej- 

■Л ni gondosan és vigyázva napjában 4 — 6 szorj azonkívül bo- 
;fj fogatni is lehet a’ tölgyet pálinkamoslék és székifűforrázat 
)ó| Meleg gőzeivel. A ’ kis gumókét és daganatokat a’ csöcsökön 
j]J dnzsírral (©lepfalbe) lehet gyógyítani.

33 . Idegen testek megakadása a* torokban, (fjtffffecFen 
frtmbcr tförper int |)alfe).

H a a’ marha felette nagy darabokat nyel el ká
posztából, répából, kolompárból, ’s a ’ t. qzek néha a’ torok 
feje megett megakadnak, mivel vagy igen nagyok, vagy he
gyesebbek ’s szeglettsebbek ’s a’ t., mintsem hogy a’ torkon 
lecsúszhatnának. E z t a’ bajt arról esmerhetni, hogy a’kü
lömben egészen egészséges marha egyszerre szörnyű módon 
nyál ázni ’s tajtekozni kezd, hogy szüntelenül lenyelni igyek
szik valamit, és nyelni nem tud, és hogy a5 nyakán a’ gége 
(lélekzőcső) táján egy kemény de fájdalom nélküli daganat 
találkozik. Legjobb módjfr ennek elhárítására a z , hogy jól 
teegsímított fűzfapálezát veszünk, annak egyik végét jól meg
tompítjuk ’s fagygyúval megkenvén a’ marha torkába letol
juk , hogy így azon megakadt idegen testet a’ gyomrába le
taszítsuk. A ’ nyakát az állatnak minél egyenesebbre kell 
szorítani ezen dolognál, a’ fejét pedig minél feljebb kell tar
tani. A ’ fűzfaveszsző helyett ostornyelet is lehet használni 
ezen dologra, csak sima legyen.

3 4 . F ö vén ykő  kim $t*xése , (@ teínfdM tt).

Ökrök és bikák nem ritkán vizelletszorúlástól szenved
je k , melly azon kis fövénykövektől okoztatik, mellyek hu- 
gyozáskor a’ hólyagból a’ vizellócsöbe hajtatván ott szorul
ja k ,  és úgy bérekesztik a’ vizellőcsőt, hogy semmi húgy 
se*n folyhat keresztül ra jta , a’ mitől a’ hólyag elreped, és 
°kvetetíenűí a’ halál következik.

Ezen fövénykő jelenlétét a’ hólyagban abból gyaníthat
ja, az ember, ha a’ marha külömben vidor és egészséges, sok-
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ezor hugyozni készfii, de csak cseppenkfnt, és csak nagy eröl*
tetéssel eresztheti a’ vizei/etet; későbben nyughatatlankodni 
kezd a’ marha, viszszafarol a’ jászoltól, sokszor készül hu
gyozni, de nem képes, ’sgyötrődten ide ’s tova lépeget, mind 
űntalan az oldalai felé tekintgetvén. Minekutánna S — 12 na
pig vagy semmi húgy sem ment el az állattól yagy csak némely 
egyes esepjei, olly szörnyen kinyújsódik ezen vizelleiszorú- 
lástól a’ hólyag, hogy széijel reped , miután a’ húgy a’ has 
üregébe folyik, és kevés napok múlva a’ halai következik. 
Ugyan is a’ dög felbonczolásakor 2 —3 kanna húgy is ki szo
kott folyni a’ hasból.

Az egyetlenegy orvoslása ezen nyavalyának a’ fövény
kő kimetszése; e’ végre le kell dönteni a’ marhát puha alom
ra ’s öszsze kell kötni a’ lábait; azután egy arasznyival a’ 
segge a la tt, éppen a’ czombjai közepében valami 4 — 6  új- 
nyi (czolnyi) vágást kell ejteni a’ bőrén, a’ hol a’ vizellő- 
csőí egy vastag kölél gyanánt erezhetni. Ekkor meg kell 
visgálni, lm nem lehet-e sehol is valami keménységet ész
re  venni, melly a’ fövénykö lehetne; ha e*t megtaláljuk, 
felvágjuk a’ vizellőcsőt éles késsel egész a’ kőig , • ’s kivé- 
vén azt bevárjuk a’ sebet, és szabadon eresztjük a’ marhát. 
Magában is értetődik, hogy ezen operátziót csak nagyon ü- 
gyes és a’ dologhoz értő emberre lehet bízni, h a jó s ik e ré i 
akarjuk látni.

35. Fúladozás , (Oempf).
E z a’ nyavalya csak ritkán támadja meg a’ szarvas- 

m arhát, és arról esmertetik, hogy az állat nehezen és eről
tetve leh e l, a’ mi minden erőkődésnél, kivált a’ húzásnál 
vagy futásnál nevekedni szokott, és akkor többszöri kurta 
köhögéssel já r,

Noha ez a’ nyavalya jobbára csak a’ tüdő hibáitól ered/ 
és tüdőrothadásnak ’s a’ t. szokott lenni következése, e’ kö
vetkező orvossággal még is lehet azt valamennyire enyhí
teni : M eg kell t. i. vegyíteni 4  lat vereshagymalevet és u- 
gyanannyi bodzaliktáriomot másfél meszszely meleg serrel* 
és bé kell azt adni a’ marhának minden reggel egy héti# 
folyvást. „Igen jól táplált ismoi márkákon eret kell vágó*

l
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* bőven vért eresztvén. Ha néhány hónap múlva Is аете*©-
tes jobbúlást nem vehetni észre , meg kell hizlalni a’ mar- 

.  hát, ’s le keli vágni.

36. Giliszták és szőrférgek , (®puí* unb ^вЬепш йгтег).

ir Nem ritkán a’ borjúknál giliszták találkoznak a’ belek-
- ben. A ’ borjú sovány és roszluísú, ámbár jól eszik; a’ sző- 
j fe borzas, sokszor Oldalait ’s hasát tekintheti, ’s hasa felé 
, '"ugóldozik, és a’ gansjjával néha nagy giliszták mennek el. 
. Közönségesen rósz eleség következésében támadnak ezen 

férgek. A’ nyavalya elhárítására jó , egészséges, és tápiá— 
« latos eledelt kell adni a’ borjúknak, ’s mindrnek elölt ösz- 
. bezúzott murkot (sárga  répái), Orvosságul e’ kövclkezőt 
' lehet adni: gilisztamag, üröm, varádicskóró, mindegyik- 
. bői 3  la t, szarvasszarvolaj'l la t, muruklév fél funt, melly 
. ®ind együvé liktáriomnak kevertetik , mellyböl a5 borjú- 
[ йак minden nap négyszer mindenkor egy galambtojásnyi a’ 

Nyelvére keneiik. Ha egy vagy két hétre el nem mennek 
, giliszták, ismételni kell a’ most leírt liktáriom beadását.

Néha az is történik, hogy a’ borjúk’ gégéjében (lélek— 
*őcsőjében) temérdek sok szőri ergo k találkoznak. A’ borjú 
Szörnyen soványodik, szüntelenül köhög, a’ lélekzése sebeá, 
es köhögéskor néha fonálforma' férgek jönek ki a’ torkából.

á’ nyavalya csak ritka ugyan, de a’v gyógyítása eddig 
Cs®knem lehetetlen vala. Néha még is füstölések használ
o k  , ha egy különös jól bezárt istállóban forró kövpken vagy 
**«0 vason kátrányt (kalam ázt, kulimázt) kigőzölni hágy 

ember, és ezen gőzt minden nap a’ borjút bélehelni kény- 
^leniti. Ezen kátránygőz, úgy tartják , megöli a’ szórfér- 
Sfik e t, mellyek azután a’ köhögés által kihányattatnak. A’ 
•«aruforgácsról szinte azt tartják , hogy jó szolgálatot te -  
**cu ezen nyavalyában, ha eleven szénen megégettetik.
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Külső nyavalyák.

37 . R ü h , f&osz, 9láube, © rittb , Ѳс&Лбе)-

B z  egy ragadós kifakadása (kipattanása) a’ bőrnek, de », 
melly a’ szarvasmarhát minden állatok közül legritkább»1 
szokta megtámadni. Legelőször arról esmerczik meg a’ nyfl1 
valya, hogy poros, borzas, és könnyen kimenő a’ marin 
szőre; azután támadnak kopasz fótok, pattanások és varak 
’s nedves és száraz ótvarok; de legközönségesebben mé| 
Is száraz szokott lenni a’ kosz. Á ’ koszos helyek bőre va* 
tag  és kemény, ’s repedésekkel és hasadékokkal csúfítv» 
A ’ marha dörzsölés által viszkető fájdalmat m utat, melly* 
koszszal járó bőr gyúladásának, ’s annak mérges és été*1 
aedvének a’ következése. Legfőképpen a’ füleket, a’ ny®' 
k á t, a’ h á ta t, és a’ farkat szokta bántani ez a’ nyavalya.

A ’ kosz vagy elragadástól támad, vagy némely bel^ 
okokból; ide tartoznak különösen: rósz és elégtelen elesel 
romlott ivóvíz, nagy elsoványodás, mocsok, por, és 
tisztátalansága a’ bőrnek.

Az orvoslása nem nehéz, ’s ím’ ez&i módokat leW 
benne tartani: M eg kell oltani vízzel 1 font meszet, ésa*! 
híg péppé keverni; azután hozzá kell adni fél font ham*’’ 
z s ír t , vagy e’ helyett 2  font bükkfahamut, meg keli híg' 
tani az egészet valami 1 0  itsze vízzel, ’s főzni kell fél^ 
rá ig ; azután le kell szűrni tisztára más edénybe, hozzá ke* 
adni fél font szarvasszarvolajt és ugyanannyi kátrányt 
lam ázt, kulim ázt), ’s ezen meleg lúggal meg кеИ nedvesj 
teni a’ koszos marhát napjában kétszer, ’s kefével jól W  
dörzsölni a’ lúgot a’ koszba. E ’ mellet gondoskodni kell n,e' 
lég és tiszta istállóról ’s jó és táplálatos eledelről. —  Kev^ 
sebb munkával de ugyan kevesebb sikerrel is já r  a’ köv í ’ 
kező orvoslás módja: 4  lat kénkő, 2 lat hamuzeír, 1
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яа іат іа , 8  Iái terpetinoiaj, és 1 font zöld szappan imák
vagy kenőcsnek vegyíttetnek öszsze, é$ ez dörzsöltetik bé 
jó vastagon minden nap kétszer a’ koszos iötokba; reggel 
minden nap az előtte való nápi bédörzsölés egy jó kefe se
gítsége által meleg vízzel tisztára lemosatik, és a' kenőcs 
újra bédörzsöltetik a’ koszba, ’s így kell folytatni ezen dol
got egy vagy két h é tig , míg a’ bőr egészen tisztán és e- 
gészségesen meg nem jelenik.

38 . T arjag , (£eígma$l bér іШ Ьег, gledjten).

Támadnak a’ boíjúkon kis fehér pattanások, mellyek 
felfakadnak, nyúlós nedvességet szivárogtatnak k i, ’s utóbb 
vastag, fehér, kovászforma varakat formálnak, mellyek rend
szerint a’ főn, az ajakokon, a’ szemeken, a’ füleken, és a’ 
nyakon jelennek meg. Ezen varak nem okoznak viszketést, 
vastagabbak mint a’ kosz várai, kékesfehér színük, és csak 
közelebbi ilíetés által ragadnak el más borjúkra. A ’ varak le
válnak ’s újak nőnek ismét helyettük; a’ borjak igen elsová- 
Oyodnak ezen nyavalyától. Okait a’ tehenek rósz tulajdon
ságú tejében, nedves istállókban, meghűlésben, ’s a’ t. kell 
keresni.

A ’ gyógyítása ezen csekély nyavalyának könnyen az- 
*al történik m eg, hogy a’ .varakat tompa késsel leszedjük, 
®s a’ bőr fenekét vagy csak lenmagolajjal, vagy pedig 1 lat 
kénkőből és 3  lat disznózsírból készült kenőcscsel napjában
2 — 3szor jól bedörzsöljük. A ’ gyógyítás elősegítésére még 
hasriyitót is bé, lehet adni a’ borjúnak: 1  nehezék rhebarba- 
ráböJj i nehezék magnéziából, és 1  íat duplasóból.

39. Farohkórság , ((Sterjrourm ).

Ezen csudálatos nyavalyában eleintén kihűli a’ szőr a’ 
farok végéből, és nedvesség szivárog belőle; a1 farok for
gó csontjai (ízei) megpuhulnak,  és veszedelmes kelések ta
gadnak ra jta , mellyek következésében néha egész darabok 

is ciháinak a’ farokból. Néha nem is támadnak kelések a 
frrkoii, hanem csak az ízei vagy forgócsoutjai lágyulnak, ’s 

is elesik.
E z a’ nyavalya nem igen közönséges ugyan, de halá-

123
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ios is lehet néha , ha a* gyúladás a’ farok vastag végét éri,
a’ hol könnyen a’ hideg fene járulhat hozzá.

Kisebb grádusaiban a’ nyavalyának, és még a’ kelések 
támadása és forgócsontok meglágyúlása előtt? elég sokszor 
a’ farkat eczettel és sósvízzel gyakran megmosni; de ham ar 
kelések támadtak és nagy a’ daganat, az egyedüli és legbi
zonyosabb orvosság счак a z , hogy elvágjuk a’ marha far
k a i, a’ meddig nyavalyás, és hogy az így ejtett sebet izzó 
vassal megégetvén, egyébaránt a1 természetre bízzuk annak 
bégyógyúlását.

40 . Tetvesség , j^ffiufefuájt).

A’ tetiik leginkább mutatkoznak a’ szarvak és fülek me- 
g e tt, a’ nyakszirten, a’ háton, és a’ lemény (lepenyeg, tar
ja) oldalain. Ha rósz a’ ta rtás , és nagy a5 tisztátalanság, 
olly szörnyen szaporodnak sokszor ezen bogarak, hogy el 
is veszhet miattok a’ marha, mindig jobban jobban fogyván 
és soványodván tolok. Leginkább csak borjuknál és fiatal 
marhánál mutatkoznak a’ te!ük, ha azok sokáig tisztátalan 
istállókban állnak. A ’ tetves marha sokszor annyira vaka- 
ródzik és dörzsölődzik, hogy megkopaszúl éji vérzik a’ bőre.

Az orvoslása könnyű: Megfőzünk fél font dohányt fél 
óráig 6  itsze vízben megszűrjük a’ főzetét, ’s hozzá ad u n k
2  lat terpetinolajt és 3 lat szarvasszarvolajt, Ezzel aztátt 
nem csak a’ tetves helyeket, hanem az egész bőrt kell 
1 — 2 szeí jól megmosni, mire d’ tetők elveszvén tiszta lesi 
a’ marha bőre. — Még enné! is sikeresebb a z , ha íél lat 
egérkövet (Sírffmf) f, lolvasztunk másfél meszszely eczetbenj 
és ezzel nedvesítjük meg minden nap a’ m arha'tetves fótjaitj 
de ezt csak nagy vigyázassál kell használni. ч

4 1 . Térddaganat,
A’ térddaganatok igen gyakran fordulnak e lő , kivált 

kővel kirakott istállókban, és kisebb vagy nagyobb tapló* 
forma növést okoznak a’ térd elején. Ha még ú j , forró* 
és gyúladt a’ daganat, sokszor csak az is használ, h* 
hideg vízzel megmossuk azt, mellynek mindeft 3  тевжвяеіув* 
•Ifibb 2  lat <ta ecsettel. megvegyítettünk, ])•  ha már rég*



& térddaganat, ée már meg van keménykedve, már nem 
oszlatja el többé az a’ mosás. Ezen esetekben a’ kővetkező 
írrel (kenőcscsei) kell azt megkenni mind addig, míg eve- 
sedés által elv nem vész a’ daganat J Kőrösbogár, fűtéj 
(euphorbium), és egérkö (arsen icum ), mindegyikből  ̂ lat, 
disznózsír és terpetin, mindegyikből 2  lat. — Hogy a’ nya
valya orvoslása alatt el kell kerülni a’ marhával a’ kővel 
kirakott állást, és hogy bőv és puha almot kell alája vetni* 
»zt talán már említeni sem szükséges.

42. Póh, (W au ff).

A’ pók sokkal ritkább a’ szarvas marhánál mint a’lovak- 
és leginkább csak az ökröket bánija, ha sáros vizes 

utakon kell nekik terhet vonni. A’ nyavalya jeleibe’ kö- 
vetkezendők: egyik vagy mind a’ két hátiHsó láb megda- 
fa d , kivált a’ nyiigzőízben, és azon feljul; ha megtapint
juk ezen daganatokat, forró.ságot és fájlaJásí veszünk 
®szre; a’ marha járása merevénj^ és •sántikáld; és 2  — 3 

múlva híg genyetség szivárog ki a’ daganatból, ’s ki— 
Vált k' nyűgző izből, a’ bű által a’ nyűgző ízen lévő szőr 
íörtősén öszszera^ad. A ’ sántaság ekkor már nagy szokott 
Ц п і ,  a’ nyűgző ízben mély repedések és hasadékok támad
o k  a’ bőrön , mellyckbői büdös hígforma genyetség folyik 

, melly oliy étető , hogy tőle egész bőrdarabok is elírni-. 
•lak1; néha veresfonnü sülyök is formálódnak a’ daganaton, 
Sellyék könnyen véreznek , ha megtapintjuk, ’s mellyek 
folyvást híg és igen büdös genyeíséget bocsátnak ki.

Ezen nyavalya orvoslására így kell bánni a’ marhával:
® nyavalya szelídebb grádusaiban, mikor még sem vesze
delmes kelések nem támadtak, sem híg genyetségű evese-, 
s*®s nem bántja a’ m arhat, n é h a  már elég az is ,  ha gen
usán megtisztítjuk, és 2 — 3  szór saappauvízbe mártott 

Syapjúszövetdarabbal a* varaktól ésrászdradt Imfától meg
ú j í t ju k  a’ beteg lábakat. Ezen első mosás után pedig 
^ 'g y  mészvízzel, v a g y !  lat timsúból, i  lat kék gáíiczkő- 

1̂» és «I meszszely vízből készült uivasztékkal lehet még 
' egmosni a’ beteg lábakat. — A ' nyavalya nagyobb g ra
z i b a n  azomban веш elégségesek már ezen orvoslásmó»
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dók ; ekkor tehát meg kell mosni a’ keléseket minden reggel 
khlorvízzel, melly 4  lat khlórmészbűl és 3 meszszely vízből ' 
készült, azután pedig nap közben még 3 — 4  szer a’ kő- 1 
vfttkczendóvel: étető kénéső (©ub(tmat) 1 nehezék, mész- i 
víz 3 meszszely. — Ha erre sem következik jobbülás egy j  

vagy két hét alatt, úgy már bajos ugyan a’ gyógyítás, hft 1 
azomban i  lat terpetinolajból és 6  lat kék kénesőzsírbút 
(grauc ©íercurialfalbe) készült írral vagy kenőescsel bedör
zsöljük jól a’ daganatot, és ha a’ rósz kelevényeket a’ követJ 
kező porral: veres étető kéneső (ro£f>ed *Pr4cipitat) 1 ne
hezék, szénpor és tőigyfahcjpor riiindegyikből 1 la t,  szór- 
galmatosah béhintjük, még is elég gyakran eszközölhetjük 1 
a’ gyógyulását. —  A ’ betegnek természetesen az égési 
orvoslás ideje alatt száraz, ’s tiszta istállóban kell állanij j 
cs azt jól kell tartani és táplálni. :

v 43 . Fülgyúladús, (Dfcmuntjünbmtí}).

A ’ marha éles fájdalmat érez a’ fülében , a’ uiiért is 
félre tartja a’ fejét, megrázza azt gyakran,- ’s a’ falhoí ' 
dörzsöli a’ beteg fülét, vagy a’ hátűlsó lábával vakarja azt; 
miután megdagad a’ fül, ’s a’ belsejéből nyálkás és genyet* 
séges nedvesség folyik ki. 1

Okai idegen testek szoktak lenni, mellyek történetből d ' 
fülbe jö ttek , mint por, зщ іта , ’s a’ t. vagy cserebegacalí 1 
vagy más bogarak lárvái vagyis kukaczai.

Orvosláskor világos helyre kell vinni a’ m arhát, hogy 1 
bele nézhessünk a’ fülébe, <s ki kell venni belőle az idegei 1 
testet; azután bé kell fecskendeni a’ fület langyos tejjel» 1 
vagy pedig egy vékony palczára vásznat kell tekern i, e*| 
bele kell mártani langyos tejbe, ’s ezzel ki kell tisztítani * 
fül belsejét; ha férgek és bogarak vannak a’ fjilben ,Л)Ь$ 
kell beiéönteni, és tol segítsége által terpetinolajjal keli 
kiecsetelni a’ fület; ha még is megtart a’ gyűladás, min^ 
gyakrabban tejjel kell kimosni a5 fület, és azután lenmag**" 
lajjal megnedvesíteni, j Ha sokáig tart a’ genyetség kifo lyj 
sa , mosószert kell csinálni 1 lat timsóból és másfél mes*“ 
szely vízből, ’s ezzel kell kimosni a’ fület minden 
kétszer. 1
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Hogyha a’ fül kívülről kemény, gyú lad t, és forró, 
borogatni kell azt többször meleg tejjel; ha szaporodik a’ 
daganat, meg keli azt kenni gyakran lenmagolajjal, és ha 
fagyon megpuhul valamely része, fe lkeli azt szúrni he
lyes késsel, ’s kifolyván erre belőle a’ genyetség, be kell 
tenni a’ kelést kátránnyal (kalamázzal) , vagy terpetino-

44» Hegyes testekbe való lépés. f@íntreíen fpíftíaer 
J?$rper ín bit

Fiatalabb marhánál kivált, mellynek még gyengébb 
4 körme, megtörténik néha, hogy szegbe, szálkába, tüskébe,
4 effélébe h ág , melly, mivel körme ’s talpa g y en g e , kön
nyen béliat egész az élő részekig, ’s így sáníítást okoz a’ 
‘Marhában. Az első az , hogy kihúzzuk az idegen testet, 
es ha külömben nem lehetne, inkább megtágítsúk a’ sebei 
afciiak könnyebb kihúzására. Ha még új az egész seb, ’s 
em jő még genyetség belőle, nem szükséges egyéb, hanem 
8*k hogy kóczot (csepüt) dugjunk gyengéden a’ sebhe- 
УеЬе a’ 'netalán beható tisztátalanságok távoztatására; azu- 

bé kell tekerni az egész körmöt vászonrongygyal, ’s 
*t gyakran meg kell nedvesíteni vízzel és eczettel a’ gyú - 

J*dás eloszlatására. De ha már régibb a’ dolog, ’s ha g e - 
^yetség folyik már a’ sebből, úgy más az orvoslása; ki kell
1 i- tágítani a’ sebet kétszer te vagy háromszorta nagyobb- 
ía > meg kell azt tölteni kócüczal, melly előbb 1 lat áloé- 
p%ericzia, ugyanannyi mirrhaeszenczia, és fél lat kámfor- 
^ sz b ő l készült sebbalsammal jól megitatott, mi után a’ kócsf 
'jfezonrongygyal jól ráköttetik a’ sebre, hogy ki ne essék. 
?,‘n békötést minden nap meg kell ú jítani, és arra  külö- 

l!«sen vigyázni, hogy a’ genyetség a’ köröm üregébe ki ne 
f ö d jé k ;  ha mindazonáltal ez megtörténnék, vagy ki kell 
%ítani ,4’ seb nyílását, vagy másutt kell ,új nyílást vágni 

genyetség kifoíyatására.

45 . Tőlgynyavahjáli, (5?rflnF()fítfn bc<5 @ uterí).

Kevéssel a’ borjazás előtt és mindjárt utánna, sőt néha 
‘‘‘‘kor Ю, fájdalmas daganat támad a’ tehenek tölgyén,



néha csak egy bizonyos helyen, vagy egyik tölgyön y néh* 
pedig az egész lőlgyön is »ámadván a’ daganat. Ez a’ da*' 
ganat kemény és merő, igen forró, veres, és ha tapintjuk 
igen fájdalmas, a’ téj pedig rend szerint elvész egészen ezp# 
nyavalyától. A’ tehén kideglelfrs, a’ e/áj a forró-’s szárad 
nagyon szomjazik, de enni nem igen kíván.

Okai ezen nyavalyának vagy külső erőszakok, mintdő' 
fésekj csíptetések, ’s a’ t. vagy a’ téj kiáradása, mikoi 
vagy nem fejjük a’ tehenet illendő módon, vagy bedugulna^ 
a’ tejelő' csatornái.

Jól táplált teheneken eret kell vágn i, és 8 — 1 0  főni 
vért ereszten i, azután bé kell adni egyszerre 3  lat sáli" 
trómot és І 6  lat G lauber át másfél meszszely vízben. A 
tölgy danatját meleg ónvízzel kell mosni minden órában, vágj 
pedig pálinkaseprüvel vagy szappanvízzel langyosan boro* 
gjitni minél gyakrabban. Este mindenkor e’ következő ke' 
nőesöt kell bedörzsölni a’ daganatba: kénesözsir és fehér* 
mályvazsír, mindegyikből 4  lat, lenmagobj 3 lat. Ha má< 
régibb a’ daganat, és már kemény, de nem igen forró és fáj' 
dahnas, minden 3 — 4 órában valamit a’ következő kenöesbfi 
kell bedörzsölni: kámfor 1 nehezék, fehérmályva-es kéne* 
sozsír mindegyikből 4 lat, terpetinolaj fél la t; ezen kívül* 
következő kenőcs is igen hasznos e’ v ég re : 4  tojásszék , » 
nekezék kámfor, és 2  nehezék timsópor. — Hogyha a’ töl 
daganatja valamely helyen felfakad, meg kell tisztítani gon" 
dosan a’ fekélyt meleg tejjel vagy vízzel, ki kell nyom#* 
'gyengéden a’ genyetséget, és ki kell tömni az üregét gyefi' 
gén kóczczal (csepuvel) minekutánna az előbb e’ köveiket 
oszlató kenőcscsel m egkenetett: 2 tojásszék, áloé-és min* 
hapor mindegyikből i  nehezék, terpetin 3  lat, csengöfűoW 
O otanm éöfolJ a  lat. Az ezen oszlatókenőcscsel meg kei- 
kóczot minden nap egyszer változtatni szükséges.

Más tőlgyhibai a’ tehénhimlők, mellyekrOI eredetiképp 
pen azon óltószer vétetett, \nellyel most az embereket * 
himlő ellen beoltani szokás. Ezen tehénhimlő nyavalyáj* 
lefolyása nagyon rendes. Eleintén mint veres pontok ni* 
tatkoznak, mellyek 4  — 6  hét alatt megnőnek ’s felen ’ 
kedaek , és i  1 — 1 3  dik nap között fehér hólyagot fo rrn i
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ht A k t meliy tiszta *yúldsr.nedvességet-foglal magában, Be 
a* hólyag felpattanok, .eltaivad, és vastag varat hagy maga 
uk után-,. melly. a la tt genyetséges kelés találkozik, melly 
ei 4 —.8  nap alatt forradással begyógyul, vagy  sokáig eltartó 
ujj étető fekéllyé vóltozifc. Аи utolsó esetben szükséges a’ 

j kelést^többször timsóvízzel megmosni, vagy pedig a’ követ- 
<M besjü'mosószerrel mindén Ö-̂ —З órában mégnedvesíteni: ler
ój Petin 2 la t,  tojásszék 2.,л és. mész víz 3  meszszely. 
ssl , Ha valamely csőcsbőJ téj nem akar jőni minden gyúln- 

j  lás nélkül is^ an a’ je le ,. hogy az be van dugulva; eze- 
nl esetben tehát egy vastag, kötőtűt kell vigyázva a’ csőcs nyai 

fásába dugni, mire &’ téj .ismét ki szokott folyni.
> ,  Abon repedéseket és hasadékokat, meliyékgyakran elő
fordulnak-*’ c.söcsön,' az áltat lehet gyógyítani, hogy azokat 
foosvajjal ..tejfellel, vagy ójlajjaí kenjük m eg, ’e hogy min
den másod napon egyszer langyos tejjel vagy- szappanvízzel 
Minden vadól és genyfelségtől szépen megtisztítjuk.

• Щ ‘.~ Fognyavaly®kb,i$t№ tytitW  bW 3 ^ ne)‘
Néfca történik, hogjt ingóvá lesz a’ marha foga, ’* 

e- áll erősen a’ mint kellene, a’ mi télen ék tavaszszal mu
tatkozik Jegíöbiszőr. Okai a’ tiszta levegőé*  mozgás híja, 
%>főképpen pedig jó és elegendő éleség híjd, és némely 
belső nyavalyák. Ámbár lehat a’ 'fogak ingósága majd 
8°hasem magaerejű nyavalya, hanem rendszerint csak más 
Nyavalyák következése, még is több állandóságot lehet adni 
f  íogaknak az ■által , ha az ínyt (foghűst) apró sóból ’* 
Womporból készült vegyűleítel jó «elcsen megdörzeöljüfc; 
®* e*. nem haszaál, fel keli olvasztani 2  lat tímsót más- 
®̂1 meszszely eczetben, ’s ezzel kell minél gyakrabban meg- 

•öosüí ■ vagy kíecsetélni'a’ foghást.

4 7 .  Nyeléiértések , (93frwunbungen, bér 3 un30*
H a néha a’ íjjarha nem akar enn i, noha semmi nya- 

* % a  nem látszik, rajta * szorgalmatos visgáláa után azt 
'áljuk, hogy a* nyelve hátulján idegen testek , mint fa- 

•WiMk , ,  szalmaszálaky’s.a’ L vannak megakadva, mellyek 
*ltal ** nyelv azon â  réseen meg van gyúladva, és elly fáj—

d
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dalmaa, hogy a’ marha semmi száraz elecéget le nem id& 
nyelni. Mihelyt tehát illyen okot megsejdítönk, el kell 
azonnal távoztatni az idegen testet, és eczettel, mézzel, és 
vízzel, vagy pedig csak sósvízzel is megmossuk vagy kieese- 
teljük a’ sebet.

48 . Járom  á lta li sértések, (©rucffí&flbett üom

Fen a’ nyakon, közel a’ nyakszirthez, nem ritka# 
sebek támadnak a’ jármos ökrökön a’ járom  nyomása vagyis 
feldörzsölése által. 1115. nyugvás mellett rend szerint csak 
hamar meggyógyul az illyen seb , ha többször napjában 
ónvízzel nedvesítjük meg. Ha mindazáltal meg nem акагц* 
gyógyulni, a’ kővetkező orvosszert lehet használni * Orvonaí 
(93Ieiejrtrect) 2  lat, kámforszesz 4  la t ,  víz 3  meszszely^ 
ezen vegyűleltel, minekutánna jól felráztuk, vászonrongyo
kat keli nedvesíteni, ’s ezeket a’ sebre rakni, ’s minden
2 — 3  órában újonnan nedvesítettekkel felváltani.

Sokszor az említett helyen daganat is támad, melly 
széljel nem akar o^zlani, ’s melly közepében lágyulni kezd) 
mi után végre felíakad, és sok híg genyetséget bocsát ki* 
Minekelőtte érett ez a’ daganat, olaj vagy írosvaj bédör* 
zsölésével lágyítani kell azt, de ha egyszer lágy és lötyögd 
fel kell azt szúrni késsel T ki kell nyomni a’ genyeteégpt) 
és hasonfelesjee vegyített áioé-és mirrhaeszencziát kell *' 
sebbe önteni.' • ’ * » ■ -

4 9 . Csonttörések, (j?nod?ínbröeí)e)

Néha a’ csípejét töri el a’ marha, de a’ mi csak ritkád 
já r  rósz következésekkel, mivel a’ törés magától is m»| 
gyógyúl, és a’ marha senem sántái, sem egyéb kárt nem vs# 
az á lta l; ha mindazonáltal nagy a’ daganat és. forr óság 
törés helyén , és ha a’ gyúladás talán evesedéshe megye® 
által, mind azt kell itt is megtartani, á’ mit a’ dáganátokn$ 
és sebeknél átaljában megtartani szükséges.

Lábtörések — ha csak a’ csonttöredékenységben nftf
—  ritkán fordulnak élű; ha mindazonáltal előfordúl ez;'** 
eset vén de‘ jól táplált marhánál f  jobb azt inkább levágd  
'a húsának hasznát-venni, m intsem azt hoszszas és még ^

J i
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й kéteége§ orvotláe alá ve tn i Csak fiatal é* nagybeoeá mar
ii M nál érdemei a ’ gyógyítássá! próbát tenni. E ’ végre a’ 

törést bőven bé kell tekerni vászonnal, azután két felől
A

íg y  pár 1 — 1 ilá b n y i lioszN/.asagű és 2 — 4  újnyi (czolnyi) 
szélességé- csontküllőt (Ѳфгепеп) kell rakni könnyű fából, 
mellyet szíjjal rá .kell szorítani a’ csontra, hogy áss ez által * 
*’ természeti állásába jőjön* Hogy, pedig ezen kötések a’1 
szorítások által gyúladást ne okozzaaak, minden 3  —- 4  

s érában hideg vízzel kell azokat megtocsolni, és néha, talán. 
k minden másod vagy harmad napon fel kell azokat üldözni, 
s m egnézni,, ha >.előmegy-e a’ gyógyulás, és ha a’ tőrés
i «áépen egymásba áll~e. Négy vagy öt hét múlva közön- 

cégesen annyira előment már a’ gyógyulás, hogy el lehet 
í Tenni a’, csontküllőket. Á z egész orvoslás alatt istállo'ban, 

■okböv* almon, és jó eleséggel kell tártani a’m arhát; hémely 
lsetekben, és kivált, ha szilaj a’ marha, szükséges azt he
vederekkel félig csüggve- tartani.

50. BélszakadásoA, (ЗЗгйфе).
Bélszakadás alatt értjük azon kerek vagy hoszszúkás 

domborúságot a’ hason r melly onnan ered , ha a’ has izmai 
elszakadván- áteresztik a’ beleket, mellyek aztán a’ bőrt 
daganat? formája felemelik, a’Jeliért;is vigyázni kell, hogy 
®5en szakadást daganattal öszsze ne zavarjuk; azomban ez 
iülöm bözika’ daganattól, mivel puha és rúgóerejű, % mivel 
tassankint viszsza lehet tolni a’ hasba a’ beleket, noha 
bonnal isimét kijőnek ú jra , mihelyt a! kezünket leveszszük 

szakadásról. 'Árszakadások külömbfélák, ú. m. kőldök- 
^akadások, tökzacskószakadásokhasszakadások, ’s a’ t. ’g 
^ginkább oanan erednek, ha a’ marha egymást szarvával 
***fdőít *■' '

■■> A z orvoslása mindig igen bájos, k ivá lt, mivel nem 
lehel kötözésekkel segíteni; azomban m égsis igye

kezni kell a’ beleket viszszaszorítani a ’ hasba, é s , ha a’ 
®£|y megengedi, mint p. o*a’ kőldökszakadásnál, szoros 
_‘ ; r Perrel' "a’ 'te s t Körűi, a’ szakadás helyén még kóczot is 
*4í* rak v án , azon kell tőufeked»i, hogy. ben ft tartsuk, 
•* Csak lehet. Minthogy pedrg; a ’ mint csak most mondtak,

9 *
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esak ritka ac oliyan esetj a’ hol квМвбмеІ lehet aegítenty
nem marad egyéb h á t r a , hanem hogy operátzióval segít
sünk. E ’ végre 2  —  3  napig koplaltatní kell a’ :marhátj 
csak egy kis híg eleséget adván neki inni \ azután'lfc keH 
dönteni, úgy hogy a* hasa fel felé álljon, fel kell vágn! a ’ 
búrét 4  — 6  újnyira (czolnyira), bé kell tolni újjal a* 
beleket a’ hasba , % bé, kell várni előbb a’ belső^ aztán 
a’ külső hasbőrt. Azután fel kell ereszteni a’ be tege t, bé 
kell kötözni vászonkötözéssel az ejtett sebeit, ’s meg kell 
locsolni gyakrabban a’ kötözést eczettel és vízzel/'oiiután a* 
seb 3 — A Hét alatt bé szokott gyógyúlnL. A z-egész .or
voslás alatt tellyes nyugvásban kell hagyni a’ и?аг1мЦ és  
csak dara-vágy lisztmoslékkal, és kolompérrpty-murokkaly 
’s a’ t. kell azt etetők : r r

Gyenge, borjúknál legközönségesebb aV kőldöWzSaM 
kadás; ennek orvoslására legjobb azt mindennap kétszer 
kénsavannyal (gáliczköolajjal) megkenni, mire. áz őszsze-» 
zsugorodik ’s egészen elvész.

5 1 . H ályog, (Síugenfett). ... ...f.

Nagy szemgyúladások, vagy svemsértések, ’e a’ t. kö
vetkezésében tö rtén ik , hogy a’ nyavalyás* iszetn egészeit 
homályomjdik, úgy hogy feh é r . hártyával-latszik bévonvii 
lenni. Ha az illyeo esetekbeo semmi daganat, vereseégj 
és könyvezés, következőleg semmi gyúladás Jiiálce már a! 
szemben, e’ következő* kenőcscsel lehet orvósságúl étnii 
veres étető kéoeső ( j r o t f r t 6  *PrficipítetJ 1 oéhézék , kamion 
és ópium, mindegyikből fél nehézék, sóbalan írosvej íí<laff 
ezen kenőcsből minden nap kétszer egyegy hordónyit .kell 
ecsettel a ’ szemhéjak közé kenni. H a  a- szem. homályosság»
3 — 4  nap alatt el nem enyészik, e’ kővetkező sze tt Jcel* 
használni ugyazazon módon: Czinkérczvirig(3.infbU im tn) 1
2 nehezék, kámfor és ópium mindegyikből féli wehceékr 1 
disznózsír 2  lat. : i ' , ! !!v.! '

i . t . ■ ■ »íí ■ / 1 
52. fíütyüJijiczqmodás, (SSfrrrnFuMg M  ^ötficngflcnEfO-! .

Ez a’ ficzamodás neme ritkar és hibás iépésj -elcsúszás i 
vagy más -külső okok következése. Arról esioerlietni pűdí£ 1

í t
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ezen nyavalyás állapotot, hogy a’ marha nagyon sántít a’
beteg lábával, és hogy a’ bütyök (butykó) tája meleg, da
gadt, és fájdalmas.

Ha még egészen új a’ nyavalya, több napig hideg 
vízbe kell állítani a’ marhát a’ beteg lábával, vagy vászon- 
rongygyal kell azt betekerni jó vastagon, és ezt szüntelenül 
meg kell locsolni hideg vízzel, vagy 2 lat salamiából és 3 
toeszszely hasonfeles eczetból és vízből készült vegyűlettel. 
Ha néhány nap múlva enged a’ d agana t, és még is sánlít 
*’ m arha, erősítő szerekkel kell bédörzsölni, mint p. o. 4  
lat szappanszeszszel, ugyanannyi kámforszeszszel, és 2 lat 

'salamiaszeszszel; vagy 4  lat terpetinolajjal, ugyanannyi kám
forszeszszel, és 1 lat salamiaszeszszel; melly vegyületek- 
;el a’ bütyköt minden nap 2 — 3szor jó erősen bé kell 
dörzsölni,

в З . Csip ósántaság, (Jíreujíá&me, Sfnbenlá^mc)-

E z a’ nyavalya arról esmerczik, hogy vagy az egyik 
Vagy mind a’ két hátúlsó lábát maga után húzza a’ marha 
mikor jár, hogy Inog a’ csípeje, és hogy, ha nagy ez a’ sán
tasága , neta is képes felemelni a’ hátulját, ’s ezért szünte
t i  fekszik; ezén kívül azomban egészséges mégis a’ 
^ a rh a , jó  étvágyat mutat, tejel, ha tehén , ’s a’ t.

Rend szerint ez a’ sántaság neme ütéstől vagy döféstől 
taniad, ’s néha elcsúszástól, vagy belső okoktól.

A z orvoslása majd ollyan mint a’ lapoczkasántaságé.
kívül daganat és forróság vétetik ész re , hideg vízzel

*agy hóval és jéggel kell folyvást borogatni a’ daganatot;
* külső erőszakos béhatásnak semmi jele sincsen, ugyana-

bedörzsölésekkel kell élni mint a* lapoczkasántaságban,
isebb vagy nagyobb grádusához mérvén azokat, vagy pe-
§ egy vagy két szőrkötelet kell,húzni a’ csípő mentében, 

4 g y végre izzó vassal hell égetéseket tenni rajta.

54 . Lapoczkasántaságé (Ф и д Щ т е ).

, Ez leginkább a’ jármoe ökröket szokta bántani. Ha 
*гг« veszszük, hogy a’ marha az egyik első lábával sánlí*, 
e(  kell visgilni e*en lábát, ha nem lehet-e rajta megla-
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látni m  okátj ha nem lehet semmi nyaráyáék éézre venni 
ra jta , és a’ marha még is csak nagy nehezen hurczolja a* 
lábát, ’s kifelé hányja azt, mikor előre lép vele, nem moz
gatván azt olly szabadon, mint a’ másik lábát, úgy bizo
nyosnak lehet tartani, hogy a’ lapoczkában van a’ hiba.

Okai ezen nyavalyának: vagy külső erőszakok, mellyek 
behatnak a’ csípő csuklóízére, mint ütések vagy döfések sze
kérrúddal, vagy más ökör szarvával, ’s a’ t., vagy hibás lépé
sek és elcsúszások, vagy valamely köszvényes állapot, melly 
utolsó környúlállás talán legtöbbször is okozza a’ nyavalyát.

Orvoslásakor legelőször is szükséges, hogy a’ mar
hának tellyes nyúgodalmat engedjünk az istállóban, azután, 
ha még új a’ nyavalya, és nem felette e rő s , e’ kevetkező' 
iszert dörzsöljük btí a’ lapoczkája tájába 3 — 4szer aap- 
jában : kámfor- és szappanszesz mindenikből 3 l a t , terpe- 
tinolaj 6  lat. —  H a nagyon erős és talán már régi a’ nya
valya , a’ lapoczka csuklóíze hegyeit egy 1 0  —  11 újnyi 
(czolnyi) szőrkőtelet kell húzn i, vagy a’ következő in
gerlő vegyűletet kell erősen beléje dörzsölni: salamiaszesz 
és kőrösbogártinktúra mindegyikből 2  la t , terpetínolaj 8 lat* 
kőrösbogárpor fél lat. Ezen bédörzsöléstöl kimegyen »’ 
nzőr ’s nagyon sebes lesz a5 marha bőre; a’ miért is, minek- 
utáuna már nem szükséges az orvoslás, bé kell kenni a’ 
sebes helyet lenmag-vagy repczeolajjal

5 5 . S za rva i eltűrése ,  ( ‘Mbbrrd^n bér Jjorner)'
Sokszor történik, hogy a’ szarvát töri el a’ m arha, 

mi nagy vérzést okozhat. Veszedelmes azonban sohasé® 
szokott lenni ez az eset, mivel könnyű a’ gyógyítás, ess* 
ecsetbe é l pálinkába mártott rongyokkal borogassuk a’ tőre* 
helyét; más nap pedig kátránnyal (kaíam ázzal) kell meg 
'en n i egy rongyot, és ezt a’ sehes helyre rak n i, mell/ 
mímcsak külső sértések ellen dltalmazza a’ sebet, hanem Ф 
s.aru  formálódására is szolgáltat alkalmatosságot.

5 6 . Talp gyúladás ,  (ЗЗегЬДЙеп bér Süjje). -
9 * • Aá̂1

A’ marha egyik vagy töhb Iába' sánta és fájdalmas’, j1;
. m e, kivált hátúi a’ talpán meg ta f f -g j fú la d v e fo r r d , á#
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igen érzékeny, he tapintjuk; ha ezt Ш5 orvoslás által elég 
idein el nem oszlatjuk, evesedésbe megyen által a’ gyúla- 
dás, ’s genyetség folyik ki a’ talpból, /melly sokszor elárad 
a’ körömben, úgy hogy ez le is válik elégszer.

Okozni szokta ezen nyavalyát huzamos hajtás kemény 
földön, vagy fagyos és rögös utakon.

Minekelőtte még bé nem állott az evesedés, majd min- 
dl'g jó  sikerrel já r  a’ gyúladás eloszlatása; csak hideg vízbe 
kell hajtani a’ beteget, ’s ott hagyni több óráig; vagy bé 
kell tekerni a’ nyavalyás körmét kóczczal (csepűvel) és 
rongygyal, ’s meg kell nedvesíteni folyvást ezen kötözést 
eczettel és vízzel. Ha ellenben már evesedett és genyet- 
eéges a’ talpa, nem használnak már a’ hideg kötözések; 
ekkor tehát a’ genyetségnek minél szabadabb kifolyást kell 
szerezni, elvágván az elromlott ’s elvált körm öt, ’s kitöm- 
vén a’ seb üregét csepűvel (kóczczal), melly egy kevés 
eebbalsammal nedvesíttetik a’ következő szerekből: áIoé-\ 
es mirrhaeszenczia mindegyikből 2 lat, perui balsam t nehezék. 
Azután vászonrongygyal kell jól bekötözni a1 lá b a t, hogy 
Jdegen testek béhatása ellen óltalmaztassék a’ seb , és hogy 

kócst benne megtartassék. Az illyen békötözest minden nap 
meg kell újítani. Hogy pedig a’ m *rhát az egész orvoslása 
'deje alatt használni nem szabad, hanem hogy tellyes nyug
i s t  kell neki engedni, és hogy azt tiszta, száraz, és sok alom
mal megvetett istállóban kell ta rtan i, magában is értődik.

57. Sebek , (SBunDen).

A ’ sebek vére megállítására meg kell azokat mosni e- 
c2ettel, vagy 3 lat kénsavanyból (gáliczkőolajból) és más- 
^  meszszely vízből készült vegyűlettel. Ha erre meg nem 

a’ vérzés, ki kell tömni a’ setbet kóczczal (csepűvel), 
Vagy taplóval, ős bé kell kötözni szorosan. Néha még erre 
Sern áll el a’ vérzés , ’s akkor nem marad egyéb hátra, 
mint a’ seb fenekét, és kivált a’ vérző részeit izzó vassal 
®egégetn i, a’ mi által var támad, melly bétapasztja a’ vér- .

««lényeket ’s annál fogva megállítja a’ vérzést. Minek;, 
^ánna a’ vérzést ezen módon megakadályoztattuk, ki.kell 
**°впі a’ sebet яшіеі gyakrabban tiszt* hideg ѵіаде], v.igy
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bé kell azt kötetni vászonrongyokkal, melíyekel *zfintelén<-
űi hideg vízzel kell meglocsolni, hogy így a’ seb nedvesen 
és hűvesen tartassák. H a mély ’s nagykiterjedésű a’ seb, 
soha bé nem gyógyul az megevesedés nélkül, melly 6 — 6  
nap múlva szokott bekövetkezni a’ megsértés után. Ezen 
esetben nem szükséges egyéb , hanem hogy a’ genyetség 
szabad kifolyásáról gondoskodjunk, és hogy a’ sebet tisztán 
tartsuk. H a nem ahár béállni az evesedés, vagy ha a’ for
málódott genyetség rosztermészetu és híg tulajdonságú , és* 
a’ seb kékessárgás színű, úgy segíteni kell az evesedésén, 
a’ mit e1 kővetkező módon lehet eszközölni: öszsze kell ve
gyíteni 2  lat közönséges terpetint 2 tojásszékkel és másfél 
meszszely mészvízzel, ’s fel kell azt jól együtt rázni, és az 
ebbúi váló fehér folyadékkal meg kell nedvesíteni minden 
8  — 3  órában egyszer a’ sebet. Ha néhány nap múlva nem 
javúl az evesedés, a’ következő kenőcsöt kell használni: 
terpetin 2  Ia t? áloé- és mirrhapor mindegyikből 1  nehezék, 
terpetinolaj 1 la t ;  ezen kenőcscsel meg kell kenni egy kis 
kőczot, és ezt a’ sebbe dugni, a’ mit minden nap kétszer 
újítani szükséges. Azon esetekben, mikor vadhús támad,-— 
mellyet arról esm erhetni, hogy halavány színű ’s tapló* 
term észetű, könnyen vérző , és a’ seb szélein kikukkanó — 
porrá tört égetett timsót és veres étető kénesőt (rotfeffl 
5 )гасфйа0  kell hasoníelesen ráhinteni, v ag y , ha egyéb 
nem válna, porrá tört fehér ezubrot

T o l d a l é k .

5 8 . Érvágás s (Sbfríaffítt).

A z érvágás minden gyúlasztó nyavalyákban, kiválj 
h a jó i táplált a’ m arha, megbecsülhetetlen orvosság, mell? 
néha egyedül csak maga mentheti meg a’ marhát a’ hal*^ 
tél. Ugyan e s é r t , sohasem kell attól ta rtan i, vagy

» V  '
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késni, mert még e’ kétséges esetejkbenls hamarább hasznát 
pend szerint, mintsem hogy ártana, legközönségesebb és 
v*Iöban legalkalmatesabb helye is 'az érvágásnak a’ n^afe. 
Ha egy segéd kötelet vet a’ marha ííyakába minél közelebb» 
a> szügyhöz, és lia az ezt jól meghúzna, vagyis a’ nyakat! 
vele öszszészotílja, azt veszszük éazr-е,- hogy a’ nyak-vérér 
•oegdagad, és a’ bőr alatt mint egy. vastag kötél érezteti 
®ag á t , ekkor egy nagy érvágóvasát tartunk rá mintegy á* 
йУ»к közepében, ’s belé ütjük-az érbe fasulyokkaf, isiire 
bonnal kijön a’ vér, ’s mindaddig folyik egy húzómban,' míg' 
Megszorítva marad a’ kötél a’ nyakon.' Ha kijött már án n ji' 
Ver ,  a’ mennyet kiereszteni kívántunk, le kell vifcnfcí'a* 
kötelet a1 marha nyakáról, ’s öszsze kell tűzni az érvágást- 
®ebet gombostűvel, meMyre, hogy jobban tsrteon , még egy 
kis czérnát vagy lószőrt lehet tekerni. A rra azomban v í-  
lyázui kell még is , hogy annyira meg ne húzzuk a’ köté
s t ,  hogy a’ marha lélekzetet ne vehessen, külömben ing&- 
^°z, és el Is dűl, sőt, ha megí aetíi eresztjük a’ kőtelei, el 
*• veszhet.

®9. Szőrkötelek húzása , &er фмфі(сУ> ,,
A ’ szőrkőtelek vagy evesítö * kötelek ssintolly neveze

s s  gyógyító ’s óltalmazó módok mint az érvágás, mivel ezek 
iltal némely nyavalyában igen hasznos és sikeres ingerlés- 
®boztatik, melly által a’ nyavalya ereje az állat nemesebb 
® kényesebb részeitől elhúzatik. Ugyan ezért szükséges^ 
®°gy a’ szörkötél mindenkor minél közelebb húzattassék a.*- 
®*envedft és nyavalya# részhez, p. b. tűdögyúladásbán' a* 
®«ögy [öldalain, ’s a’ t. — H a már szőrkötelet akarunk húfeóf, 
jtét valami 8  — 3 újnyi (czolnyl) vágást kell ejteni a’ 
Ь5,,вп , mellynek éppen olly meszsze kell esm egymástól,-

hoszszúnak akaijuk a! szőrkötelet; azután egy jó  nagy 
®«örkötéltűt veszünk, abba jó vastag posztószelet fűzünk, és 
®*t egyik vágáson vagy lyukon beszúrjuk, és a’ másikon 

ftoljuk? a’ posztószelet is behúzván így a’ bőr alá , a’ két 
l^fiére, mellynek mintegy 4 — 6 újnyira (ezolnyira) ki 
f el1 állni mindenütt a’ borból, faczövekeket kötvén, hogy 

l lehessen húzni a’ sz&rkdtelet* A z evesedé* elősegít-*
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téséro a’ felső lyukba annyi terpetiaolajt kell önteni, míg at  
az alsón ki nem kezd szivárogni-. Minekutánna a’ szőrkő
tél 4  —  6  napig megmaradt a’ bőr a la tt, el szokott kéz?* 
dődni az e v e s e d é ^ ,» ’ mit arról megesmerhetni, hogy a'! 
posztószélen, ott a’ hol az a’ sebből k iáll, v as tag , és ré
szint már varakká száradt genyetseg látszik; ezen esetben 
le kell tisztítani a’ genyetséget és a’ v a ra t, ’s fel ’s alá kell 
húzni egynéhányszor a’ szőrkötelet a’ bőr alatt. Ha пеш 
találna evesedni a’ szörkötél sebje, nagyobb inger okozás* 
végett 2  lat körösbögárport keli vegyíteni minden 1 2  lat 
terpetinolaj közé, meíiyet a’ szőrkőtél sebjébe öntünk; vagy 
pedig fekete húnyorgyökeret kell eczetben áztatni, és *’ 
szörkötélre várn i, ’s úgy azzal együtt a’ bőr alá húzni 
Mennyi ideig, légyen szükséges a’ szőrkötelet helyben hagyni? 
azt a’ környülállások határoznák; azombffn ritkán szokáe 
azt tovább ben hagyni mégis 3  —  4  hétnél.

6 0 . Orvosságok béadása, (@ingeben brr Sírjneyeti)*

Semmi egyéb marhának sem olly könnyű orvosságot 
béadni mint a’ szarvasm arhának, részint mivel sokkal os' 
tobább és esetlenebb mintsem hogy az ember ügyességének 
ellent tudna állan i, részint a’ nyelő eszközei tulajdonságár» 
nézve. Legjobb módja a’ beadásnak pedig a’ szarvasmar' 
hánÁl &\ béöntés.

Mikor be akarunk adni a’ szarvasm arhának, bal ké£ 
felől kél!a 1 nyaka mellé álln i, a ’ jobbik karral át kell öleío* 
a’, szarvá t, és az újakkal az orrát kell erősen megfogni ’* 
felhúzni; a* mi által a’ feje ’s szája íel felé állni kénytelenig 
te tik ; bal kézzel pedig.az üveget kell fogni az orvossággá 
’s belé hell önteni vigyázva a’ marha szájába. íg y cssM

eg.y .ember is végezheti el a’ beadást, és még sem vész ^ 
semmi az orvosságból; ha kettő az em ber, te rm észe ted  
sokkal könnyebb még a’ beadás. A ’ beadásra sz o lg á ld  
eszközül vagy egy közönséges b o r-  vagy serüveg, ys.%1 
egy kétnyílású ökörszaru is.
?■' H a porúl adjuk az orvosságot, az eleség hftgyébe leM  
a z t  h inteni, vagy darával % kórpávai, és vízzel péppé leb^ 
azt k evern i, ’s úgy 'adni a’ marha eleibe.
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' A ’ piliulákat égésien el lehet kerülői V  szarvasmar
hánál; ha mindazonáltal élünk vélek, egy h o ssz ú  h^jló 
pálcáit vagy erős veszs^őt kell venni, ,  az egyik végére a* 
Piliuiát ráragasztan i, és úgy mélyen letelni ,a’ ,marha to r-

A’ liktáriomot falapiczkával kell rákenni a’ nyelv há
tijá ra . ‘ ...

: 6 1 . K lts téró zá si (Jltyjlífrw ).i . ч » * ■ ... 4,,
S ó t nyavalyája ’váü a’ szarvásmarhának, melly ben 

hasnyitó kiistérek felette jóltévő. következésseí járnak. Esz
közül élünk e’ végre egy nagy kHstérozó., fecskendővel on- 
bői vagy megónozott báiíokból, mellynek legalább is 3 mesz- 
s*ely folyadékot tarthatni szükséges. A ’ klistérozó vegyű- 
éteket külömbféle módon lehet készíteni, p. o. 2  lat szappan,
4 lat honyhasó, 8  lat Ienciagolaj, és másfél meszszely víz; 
Vag y : 4  lat Glaubersó, 3 lat fekete száppan, 6  lat len- 
^agolaj, és 3 meszszely víz; a’ miből minden £ —  2 órá
ban egy fecskendővel kell bé fecskendeni.

£  szarvasmarha kora megesmerése, ( D a í  Slítcr 
fceő 9íínb»ír&é ju erffnnen).

A 1, szarvasmarha korát megesmerni sokkal nehezebb 
^int a’ lóét vagy a’ juhokét, úgy hogy a’ szoros meghatáro
zna  külső jelekből csaknem lehetetlen.

A" borjúk 8  borjúfogat hoznak a’ világra, mellyek 
*ssankint kihűlnek ’s másokkal váltatnak fel. Az első esz- 
endő végén elvesztik a’ két legközepsö borjúfogat. A’ má

jú ik  esztendő végével kivész a’ kétfelöl az elöbbeniek mel- 
álló két borjűfog. A ’ harmadik esztendő végével el— 

^®sztjk a’ harmadik, és négy esztendős karokban a’ negye- 
'k és utolsó pár borjúfogakat. Most már mind meg van a’ 

I rh á n a k , az állandó és maradandó foga, melly fehér , egy- 
°Га> sima, és fénylő szokott lenni. Ötödik esztendőben 

jómban már változni kezdnek, még pedig ugyanazon rend
éi a’ mint előjöttek: a’ s*ínők szennyes, sá rg a , és feke- 
ere változik, a’ felső részei elvásnak, míg végre életük
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Á’ * többi "jfelfek, • inelí^elí ' izferfnt némelyeit- a’ sz^rvás* 
fflá'rhá fcör'át m^gftelhéím gondolják * mint p'.' o.’ a’ ’sscarV-alí 
gyűrűi, a’ fő ráuczai, a’ körmök széle ’s hoszsza, ’s a* t 
mink igeh:biztfitytolanok és W alárdek,'*’ • " '•••'

A’ szarvakról így szokás ítéletet hozni: Л’ végiétől 
fogva le az első gyűrűig három esztendőt kell számítani) 
onnan le felé .awtái* minden gyűrű egyegy p#ziemlőt jelent
b e  ha a’ szarvas marha már. meghaladja a’ 16  esztendőt; 
ritkán lehet mar érré támaszkodni hanem akkor csak a1 
fogak vasasáról ’ĵi kitöréséről, ’s a’ körmök höSzsjíabb.odásá' 
ról ’s széles üléséről lehet hozni néminemű ítéletét a’ marii»
koráról.” ’ ■ u ■ ' '— ■ * ; > i, - . ■ >,« .

» » * . ■ 11 • * . i « . * . - 4 1

M i t  .  i
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A’ juhok nyavalyái.
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i .  Af&velógj/úfaelás, . , $?$![* .
cníjüpbuncj). .. .. ..„ , ..

A’ juh megszűnik enn i, ’s  lesütött' fővel szomorúit ІІІ5 
füle, homloka, ’s  a’ sz&fá belseje forróságot'mu tátfiak, a’ 

s®eme nagyon veres, ’s  ki van duáoródva a’ főből> a? lélek-*- 
8*te nagyon raéleg,- a?.járása ibga^özó ís  tántorgő, majdáP 
berge júhéhoa^ hastolA A’ beteg soliat hever, ’s földré

Fektóbé^-a* fe jé t^ lis ,  ha sáe^ftesétíén ft’ nyavalyája 
M en ete le  y rengatódiások’* közbtt ás* »’ szélütés jeleivel 
^ f i ík  megv Há meggyógyítjuk is a’ gydlacfást, tésSbBfen 
^ g  is kergeség Jesz1 könnyért belfife. ■>' < ^
' Si" O kai: .szerfeléiíi'ííáplálás ,.i)foSh»$ M ijá rfs , Úésék'éá 
^ é s e k j  meHyefc a’ fejet é r té k , ! és ft’ felettébbi bév%édvá-S- 
*%•’ m  illatnak* a’ míérí-rscisak Üréveritáplált <fifatfej Mai
n á l  foydűi elé ezen n y ara lj* . !'.•#/: '->м. .'■■■ > . lúl •. i  
^  Orvofeláskőri légdlöistór ■Is-'WV-érvágás1 sM k ség & !W  
Г* 3 6  lat vér. eresztésével, ezután'bé- kell adni mindet!'3  
5l*Ц п fél nehezék borkövet vízben., A’, juhot hűveq, ái> 
y^kös heíyétt kell tartani, és a’ fejét szüntelenül hideg^víz- 

^  keil meglocsolni. Minekutánna. a’ nyavalya leghevesebb 
7 *Rj^lhárótátot|vi'eaf0rköielet keíl kúzni' a ’ juh h o m lo k ^  

^&У fed ig  .bd«kell: diör^sölninaz -agyágé’kővetkező 
^ eb  kördsfcogarpor-ífélr. la t j disenoW r és - terpétii*’ 
#fyÍkb'őJ iv la ty n ii után evesedé® következik*' .L ’i 'a a  

"’rt •» '****»!•< 
T o ro k^yú h d w  . ( torpijgyib i £al$ent$flnbHMr 

... . * ■. '•
* Hirtelen! meghűlés * mikor a'ijehok nedvcsh idégr fö!“  

^eküeznékj vagy meleg 'isíáfíókbdl hirtelen kemény-hf**
vagy fely» leve^ér® jőnekyW ágtf talkor' htílteVtel ftteM

* i  ** k’ t/nem ' ritkán gyu la i ás t1 o k o z-^ 'to i^ ^ é lw * ré is íé i^
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ben. A* juhok nagy forróságban vannak|# a’ szemek тегев,
a’ szomjúságok nagy , az étvágyok elveszett,' és szomorúi 
állnak előrenyújtott és lesütött fővel, ’s olly móddal, minthí 
be nem érnék a’ levegővel, nehéz, sőt hergő és süvöltő 
lélekzéssel, és nagyon feltátott orrlyukakkal. A’ nyakoi 
nagyon dagadt ’s igen érzékeny, ha tapintja az ember. A 
nyavalya haladtával nem tud nyelni a’ m arha, nem fekszik 
le , hlnem\szűntelenűí á!l^ felette liagy erőködíssel lélek' 
aetet vévén, ’s nagy •éföfth'űrádíával a’ gyúladásnak eldtí
mfegftíWáe• jeleiveljW.l a e g d ö g l i k v .nj .

, :  Ж ѵ  érvágás , rtellyet ,v Ь к .л ет  .enged a’ nyavalyái 
iflbbfceöjr ismételni'МнкеМу:/elette szükséges ezen nyavalya" 
<baa,- : Azonkívül bé; keU edhi a’ Betegnek b’ következő lile* 
4árJw ot: sa^tr^m l'n la tj . duplasó 4>iat, sóstvany -féltirf) 
Я^в!.4 г .№ , • me,Uyb,ól,*»Hidcn £él лтЦайі légy gfcUmbtojásnyi* 
a,’ ,juh jnyílvére kflll *ketni> • il lá * e á r  negiiiéudna nyeln i ti
kftW&v és tóéfeg vizet kell íőszsaevegyíted
és ezt a’ vegyűletet .-fttoételve aV> beteg -$záj$ha fecske** 
#P8 Íi jK ívűlíőí^tté kettr.düreeGlhi'.iJa’iidaganatot■,;,júíheka' 

вУaRjú, ről&1ehyiretett,> e’ kerjetkézejidéMelj salamig 
8ШРІІ- W te tp e fio e ia j  és kámforsfcesii mindegyikből. 2№  
Italul savanyított vizet kell .adni/a*-hebegnek!* vagy liszté 

.egy? kühjpnb s**ílr ;de лііпИепКогі cíalC laHgyosaí' 
£g y íb p rán t meleg helyénikell tartani a?:beteget* 1 < >•;

d .і-л - Ugyan azon/okpky: mellyeklazifelőbbéiü nytíyalyátokö* 
ЯЙtejjiOÍ tüdőgyúlBdáei is<.szokták ekezniy kivált, a ’ ^y t»*  
után.' Valamint aájdtmj^den.más gyüiádísdkbán,-iűgf itt ̂

> elveszti .étvágy, hibási kérödee^yi M áraz v td  
megszorult gatonjlásy>s a’t. járnak *zbn inya\»aIyáváL',A’j ^  
felette sebesen vesz lélekzetet, az óldalai erős já rá s á v a l^  
az xb¥á%ukdi nagy kitátásavaF; köhögés is-bántja tigyatí* 
m arhát, de melly még is 'nem  igen fájdalmas, csak gyen|* 
és;,pem ,ih flngp^;szom júsága nagy , de csak .keveset is**! 
®#g is,az állat és nehezen; A’juh az egész nyayjilyaalftttv#^ 
CS$k ig-^i kpveset vagy. íiem is fekszik le , ingadoz járás

AaWfcávaJ,чV»a ’falakhoz tám aszkodik,.lélek***
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fagyon nehéz les* és nagyon sebes, míg végre felfordúl és 
Megdöglik. A’ halála következik £ , 3  —  6  nap alatt.

Ha elég idein megesmerjük a’ nyavalyát, és czélará- 
^yosan orvosoljuk, majd mindig ki lehet gyógyítani a’juhot. 
Az első egy bőv érvágás; azután fél nehezék salitromból és
3 lat borkőből álló hasnyító, minden 4 — 8  órában beadva; 
kisterek olajból, sóból, és vízből; a’ szűgye mind két felén 
'*— 8  újnyi (czoínyi) hoszszaságií szörkö^elek; sós é# sava- 
ftyús italok; kevés levű zöld eleség, és folyó levegő ellen 
oltalmazott meleg Istálló; im’ ezek a’módok, mellyekkel majd 
®indíg helyre áll a’ beteg állat egészsége.

4 . Vesegyútadás, (9?íer«ientjünbun<}).

A z állaton a1 hideglelés közönséges jelenségei mutat
koznak, mint: forróság a’ szájban, veres száras; nyelv, ve- 

szemek; azon kívül nagy íájdalmat mutat a’ vese tájban, 
?s n»gy érzékenységet, ha szoríttatik ezen tájon. Görbedt 
báttal álL, szomorún, és étvágy nélkül; a’ járása Igen fe- 
®̂ es és fájdalmas, elszéljesztett hátúlsó lábakkal; nagyeről
tetést szenved a’ vizellésre, ’s még is csak igen kevés, na- 
S>’on setétszínű ’s csaknem véres húgyot tud ereszteni; több
ször hátra tekint a’ vesetáj felé, ’s kapál a’ lábával. Végre 
Й*§У reszketésbe csík, mellyet csak hamar a’ halál követi.-— 

a’ nyavalya közönségesen vagy külső a’ vesetájra béha- 
erőszakoktól, mint ütésektől V döfésektől, v a g y —  még 

*dig legtöbbször— némelíy palántaszerek evésétől, a’mil
yenek p. o. a’ fenyőfa új Jcihajtásai, a* tölgyfa és egerfa 
®#ijadzásai, a’ békavirág, a’ tavaszi kökörcsin, ’s egyátal- 
'ban mind azon növények, mellyek vérvizellést (vérhúgyot)
! 'znak; a* mint is a’ vesegyúladás nem is egyéb a* vér- 
ЦІ?У nyavalyájánál nagyobb grádusában.

Az orvoslása ezen nyavalyának abból áir, hogy az okait 
®Jharít8uk i hogy eret vágjunk a’ marhán, hogy salitromot és 
. laubersót adjunk b e , hogy sok nyálkás italt nyújtsunk, 
l°gy olajt töltsünk belé ,  hogy klistéreket adjunk, ’s a’ t. E ze- 

kívül még hideg borogatások a ’ vesetájon a’ nyavalya kez
ű é b e n ,  és bőv bédörzeélések ugyan azon a’ tájon nagy ha

szoktak járni.
* 1 0
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5 . M ájgyúladás, (£e&mttt$ünbun<}).
E z a’ nyavalya közönségesen igen alattomos és lappan

gó ; a’ juh elsoványodik ’s elszárad, a’ gyapja öszszekuszá- 
iódik ’s elszennyesedik, a’ szeme fehére, valamint a’ nyel
ve , ’s az egész bőre a’ gyapjú alatt sárgás színű. Későb
ben a5 sárgaság és métely jelenségei fejlődnek ki.

Oka részint eredeti gyúladása-lehet a’ májnak, részint 
mételyférgek, kelések, és epekövek jelenléte; romlott ele
ség és rothadt víz pedig igen távúlabbi okai lehetnek ezen 
nyavalyának.

Az orvoslása igen bajos; azomban nyalni szokás adnia’ 
következő vegyűletet; korom, üröm, tö lgyfahéj, kátrány 
(kalamáz), és terpetinolaj, mindegyikből 4  la t, konyhasóiéi 
font; a’ mitől is elégszer egészen meggyógyúlnak a’ bete
gek. —  Minthogy nagyon hasonlít ez a’ nyavalya a’ métely
h e z , a’ júh  tartásának is szintollyannak kell lenni, mint ott 
előadatik.

6 . Bélgyúladás, (D arm en tjü n b u n g).
E z a’ nyavalya nemcsak mérges növények ’s romlott do

hos eledelek evésétől, hanem nagy meghűléstől is (p. o. h» 
kihevülve lévén a’ júh hirtelen hideg vizet iszik), és mind 
azon okoktól támadhat, mellyek a’ kólikát szokták előhozni*

A ’jelenségeit csak alig lehet külömböztetni a’ kólikáéi-' 
tói, csak hogy itt még élesebb a’fájdalom , nagyobb a’ szom
júság , és nevezetes a’ hideglelést forróság.

Ha elég idein hozzá látunk, rendszerint jó sikerrel já* 
az orvoslása. E ret kell vágni ’s Я 0 —3 2  lat vért ereszteni» 
azután bé kell adni langyosan minden fél órában a — 1  ne
hezék salitromot lenmagfőzetben;' vagy pedig minden fél ö* 
rában fél findsa (kávés csésze) olajot. Ugyan egy időben 
a’ beadással klistéreket is kell adni ezorgalmatosan olajbtfV 
tejből, és szappanból. Italúl korpás vagy lisztes, vagy fel* 
olvasztott lenmagpogácsával vegyített vizet kell adni, d* 
mindenkor langyosan. Mikor már jobbúlást vehetni észrtf» 
apródonkint egy kis zöld eleséget lehet nyújtani; de az én#
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’e más száras eleséget több napokig még nem kell adni a’ 
betegnek.

7. fiólika, ( J M if ,  Q3aud?grtmmen).

Ezeu nyavalyának több lehet az oka; majd meghűlés
től támad, majd hasszorúlástól, majd megzabálástól, ’s néha 
férgektől is. A1 júh éles fájdalmat mutat a’ hasában, hátra 
tekintvén gyakran a’ hasa felé; görbedve á ll, levágja ma
gát , megszűnik enni, ’s gyötrődő módon béget. A’ ganaj- 
lása eláll, valamint a’ vizellése is. Hogyha a’ nyavalya 
1 8 — 3 0  óráig m egtart, bélgyúladásba mehet által ’s halá
lossá válhatik.

Ha meghűléstől van a’ nyavalya, bé kell adni meleg 
serben és kevés pálinkában fél lat porrá tört gyömbért és egy 
kis borsot. Ha pedig hasszorúlástól, megzabálástól, vagy fér
gektől támadt, minden 3 órában 1 lat duplasót meleg széki- 
fttheával kell béadni a’ betegnek, vagy 4 — 8  lat olajt egy 
kevés szappannal meleg vízben, és azt mind addig folytatni'! 
a íg  nem enged a’ nyavalya, vagy míg hasnyílás nem követ
kezik reá. Klisterek olajból, sóból és meleg vízből szinté 
'fen  hasznosak ezen nyavalyában.

8 .  Szédúlée, (© ф ю ш О е Г ).

Mikor a’ szédülés támadja meg a’ juho t, Iecsöggeszti 
a ípjét, tántorogva já r  mint a ’ részeg ember, elmarad a’le
gelőn a’ nyájtól, elszéijeszti egymástól a’négy lábát, mint- 
ŝa eleséstől félne , noha nem sokára még is csak lerogy a’ 

földre. Ekkor néhány minutáig mint elájúltan hever, aztán 
felugrik, esfeik, követi a ’ nyájat, és mindenben ismét úgy 
^Orgolódik mint akármelly egészséges darab. A ’ szédülés 
^g tám adásai határózatlan idő múlva újra ismét fordúlnak 
elöj és ha ez felette gyakran nem történik,, még sokáig élhet 
42 állat, ’s nieg is híahatik mind a’ mellett. Okai majd azok, 
Sellyék az agyveljígyúladáséi.
, f Minthogy többnyire psak fiatal ’s jól táplált és izmos ju -  
j° k  támadtatnak meg ezen nyavalyától, ugyanazon orvoslást 
í*ehet itt is ajánlani, mellyet az agyvelőgyúladásban ajánlot
o k ,  U . érvágást, szőrkötelet a’ fején , a’ főnek hidegvíz-*

to *
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ascli megiocsolását ’s megmosását; o m sság ú í Glanbersót és 
salitromot; külömben pedig hűves tanyát és kevés eledelt. 
De ha nagyon sokszor ostromolnák ezen nyavalya megtáma
dásai a’ju h o t, úgy hogy az elsoványodnék és elszáradna tő
le ,  úgy le kell azt inkább metszeni annak idejében, hogy a’ 
húsának hasznát vehessük, melly tellyességgel ártatlan és 
egészséges.

9 . Nehéz kórság , f  nehéz nyavalya , nyavalyatörés,
(Jptlepfte).

Valamint a’ szédülés úgy a’ nehéz kórság is tántorgás- 
sal ’s ingadozással a’ járásban és lerogyással esmerteti meg 
m agát, csak hogy itt a* júh a’ nyavalya megtámadása alatt 
nem hever vesztég a’ földön, hanem szörnyű erős görcsök és 
rángatódzások között szüntelenül kapálódzik a’ lábaival, elcsa
varja a’ szemeit, tajtékot ereszt a’ szájából, csikorgatja a’, 
fogait, és sokszor tudta nélkül is ganajlatot ’e vizelletet ereszt. 
Az-illyen nyavalyatörés 5 ,  2 0 — 3 0  minutáig szokott tarta
n i, mi után a’ júh  felugrik, eszik, és egészen egészséges
nek látszik ismét. Ha sűrűn támadják meg ezen nyavalya 
ostromlás*, úgy elsoványodik a’ jú h , és csak hamar el is dög- 
Ük; de ha azok hetek sőt hónapokig is elmaradnak , úgy rend
szerint jó karban marad a z , és még egészséges bárányokat is 
szülhet és nevelhet. Az első esetben le kell metszeni a’ju 
ho t, a’ másodikban pedig az által lehét megpróbálni annak 
gyógyítását, hogy két szőrkötelet húzunk a’ fején, és azt 
több hétig evesedésben tartjuk. Nagyón jól táplált, izmosf 
fiatal darabokon, mellyek ugyancsak legtöbbször is támadíat- 
nak meg ezen nyavalyától, eret lehet néha vágni, 42 — 1 6  
lat vért eresztvén belölök; béadni lehet nekik két hétig min
den másod napon egy pillulát a; következő egerekből: kámfor? 
macskagyökér (33alD rtan), Dippelolaj (ОіррсШДО), nadra
gulya (©edfl&onnűfraut),.mindegyikből fél nehezék, búza** 
szat (Seufelíbrecf) 1  nehe'áék", mqz 2  lat,

10 . Gyúlaszté hideglelés, ((Jrttjünbuitgéjií&ír, 
93erf>i0ung).

E z a’ nyavalya közönségesen csak forró nyári időbe» 
fordál elő |  mikor a’ juhoknak meszeze keli menni a’ legelőre»
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és onnan vlszsaa, mikor azokat kutyákkal zaklatjuk, vagy 
mikor azokat egész nap a’ verőfényen hagyjuk állni, kivált, 
ha még a’ friss víznek is szűkít látják.

Esmerni arról lehet ezt a’ nyavalyát, hogy a’ juh meg
szűnik enni ’s ellenben nagy szomjat mutat, hogy bádjadtan 
’s nagy lassan kullog a’ nyáj u tán , hogy nagyon veres a’ 
szeme, hogy forró az orra és szája , hogy a’ lélekzése se
bes, és a’ lehellete nagyon meleg. Ganajiat és vizelletvagy 
csak kevés ragy semmisem megyen el tőle. A’ nyavalya ha
ladtával reszket a’ m arha, a’ járása tántorgó, a’ lélekzése 
erőködött, a’ szája nyálkás hártyája hideg lesz és kékes, és 
ezen jelenségek után felfordul az állat ’s megdöglik ránga- 
tódzások között. E z a’ halála 1 2 — 2  4  vagy legfeljebb 3 6  
óra múlva történik a’ nyavalya elejétől számítván, hacsak 
ki nem gyógyul belőle az állat $ néha még agy velő- vagy 
tüdőgyúladás is öszszepárosodik ezen nyavalyával.

Minthogy ez a’ nyavalya csak a’ bövnedvű juhokat szok
ta bántani, minél előbb bőv érvágással kell segíteni 2 4 — 4 0  
lat vért eresztvén k i ; belőle, béadni pedig kell minden 2  ó- 
raban 1 nehezék ealitromot és 1 lat duplasót vízben. Italúl 
eczettel vagy kovászszal savanyított ’s egy kis liszttel vagy 
kocával vegyített hideg vizet kell adni a ’ betegnek. E gyéb- 
&ráqt nyugvásban kell tartani az állatot minél hűvesebb á r- 
ayékos helyen, és csak egy kevés zöld eleséggel kell azt 
etetni.

Elhárítására ezen nyavalyának nem kell a’ juhokat do
hos istállóban tartan i, sem forró nyáron déli verőfényben 
hagyni azokat, vagy forró melegben felette meszsze vagy 
öagyon hamar hajtan i, vagy zaklatni.

l i .  Lép fe n e , (® ? ííj6 ren b ).
E z a’ nyavalya gyakran bántja a’ juhokat, még pedig 

^índen nem vagy kor válogatása nélkül, és leginkább az 
figész nyájnak legjobb darabjait. Az ezen nyavalyától meg
haladt juh megszűnik kérődzni, a’ lélekzése fúladozó é* ne- 
”éz, a’'szerae merő ’s kidudorodott, az állat reszketni kezd, 

után eldűl, rángatódzásokba esik, a’ vég beléből rendsze
r t  vér foly k i, a’ mire közönségesen csak hamar a’ halál
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következik. Iily hirtelen gyilkoló gyakran szokott ugyan 
lenni a ’ Iépfene , de nem mindig még is , mert néha 1 2 — 36 
óráig is e ltart, minekelőtte megöli a’ m arhát, hacsak az ki 
nem gyógyul belőle, a’ midőn az közönségesen a’ bőrnek is 
rózsaszínű fenés gyúladásiva! van összeköttetve. Ezen ve
res fótok első támadásakor egy ideig még megtart az állat ét
vágya; de a’ mint ezek a’ fótok nagyobbodnak ’s elterjed
nek , a’ nyavalya is szaporodik ’s nagyobbodik, ’s a’ mint 
az étvágy fogy és vész, úgy szaporodik a’ bádjadtság és hi
deglelés is. A’ fótok, mellyek közönségesen a’ hite alatt vagy 
a’ szügy alján találkoznak, hirtelen terjednek e l, a’ szülő
ket, melly elsőben világos veres, előbb kékesre, utóbb feke
tére változtatván, a’ mire a’fene következik. Közönségesen 
olly hirtelen terjed el ezbn nyavalya daganatja, hogy 6  — 1 2  
óra alatt a’ halál következik; csak azon esetekben, ha egyik 
czombon kezdődik a’ nyavalya, a’ mit az állat sántításáról 
esmerhetni, tovább tart az. Közönségesen nyáron uralko
dik ez a’ nyavalya, még pedig egész nyájakban és egész 
vidékeken elterjedve. A ’ dög igen hirtelen felette büdös rot
hadásba indúl, mellyben a’ has felelte nagyon és igen hamar 
fel szokott puffadni. A ’ nyavalya ragadós, ha a’ beteg juh— 
nak véréből vagy más nedvéből sértett részekre jő valami, a* 
jniért is nagy vigyázás szükséges, és a’ dőgM bőröstül mé
lyen el kell ásni.

A z okai még nincsenek eléggé felvilágosítva Nedves 
és meleg nyári hévség , ivóvíz szűke, rothadt ivóvíz, romlott 
eleség, ’s a’ t. legfőbb okai látszanak lenni 5 ámbár sokszo? 
olly környűlállások között is támad ez a’ nyavalya, a’ hol ép
pen semmi okát sem lehet feltalálni.

Orvoslása rend szerint lehetetlen , mivel előbb döglik el 
a’ m arha, mintsem próbát is lehetne tenni orvoslásával; csak 
akkor, mikor lassan halad a’ iépfene, és a’ b ő r v c re se d é sé v e l 
k ezd , történik néha, hogy sikeres az orvoslása, h a tü s té #  
hozzá látunk a’ segítséghez. >— Az ezen nyavalyáról gyanú*  
juhokat hűvös istállóba kell hajtani, ’s ott bé kell nekik а<№ 
minden 6  — 8  órában hashajtót 3 — 4 lat Glaubersóbóf vízben 
felolvasztva, míg lu'gan nem ganajlanak; jól táplált állató" 
kiHi e re t  kell vágni 2 4 — 3 2  lat vért eresztvén belőlök; h®
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®nged a nyavalya, apró sót és fenyőmagot kell nyalni adni 
a betegeknek 5 italul lisztes vizet kell nekik adni 2 lat kén- 
®&yannyal (galiczkőolajjal) minden kanna v íz re , eledelül pe
dig zöld füvet. Legnevezetesebb gyógyító és óvó módok pe- 
*% mindig a’ hideg leöntőzések és hideg ferdők maradna»;, 
eaért a’ betegeket többször napjában hideg vízbe kell hajtani, 

agy hideg vízzel mind addig leönteni azokat, míg derekasan 
reszketni nem kezdnck. A’ bőrnek gyuladt részeit izzó vas
sal kell megégetni, és terpetinolajjal megkenni, hogy eve- 
eedjenek Ha szorult a’ hasok, klistéreket kell adni, vagy 
ii! egh egy esitett és olajba mártott szappant kell a4 végbelök- 
be dugni a’ betegeknek. — Mind e’ mellett csak ritkán van 
n*eg js sikere az orvoslásnak, minthogy nagyon hirtelen ha- 
iad ez a’ nyavalya.

Hogy a’ nyájnak azon rés»ét óvhassuk a’ nyavalyától, 
®elly még egészséges, minél gondosabban arra kell vígyáz- 
йддпк, hogy ki ne hevűljenek, gyakran meg kell úsztatni, 
*ensavannyal vagy eczettel gyengén savanyított vízzel kell 

♦ és hű vés árnyékos heiyen tartani azokat. A 5 kő vér 
««rabokon bőv érvágást is kell ejteni,

1 3 .  Felpuffadtság,  (2rommeffu<&t),?
t  ^A’ júh  melly eddig tökélletes egészségű ’s vidoí* volt, és 

Jő i/цп evett, egyszerre elszomorodik, nem eszik se nem ké
p z i k  többet, és lecsüggeszti a’ fejét. A ’ teste szemlátdi- 
Síáet vastagodik, feszesedik, ’s felpuffad, kivált balkéz felől,
’ ^yannyira, hogy ha a’ ten y érre la 5 felpuíFadt hasra ütünk, 

a’ felhúzott dob módjára hangot ád. Az állat görbedt hát- 
’s öszszerakott lábakkal á ll, a’ farkát pedig felemelve ta rt- 
A’ szemei kidudorodtak, és a’ ganajlása ’s vizellése eláll.

*  lélekzése kurta és erőkődött nagyon eltátott orrlyukakkal;
* szája nyállal és tajtékkal telik meg. Közönségesen rövid
* «alatt, sokszor félórában i.«r, annyira halad a’ test felpuffa- 

*ea, hogy az állat gyötrelemtől indíttatva ide ’s tova lépe-
*ec} tántorogni kezd, nehezen és nyögve lehel, végre' le- 
®*У > és nem sokára megdöglik vagy a’ gyomra elrepedésé-

> v«gy mcgtúladástól.
E« a’ nyavalya mindenkor csak némoly eledelek mér-
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tékletienés felette mohó elnyelésétől támad, ügy hogy a’júh 
gyomra azt megemészteni nem képes, a’ mire,forrásba indul 
az eleség, és ennek következésében azon veszedelmes leve
gő fejlődik k i, melly annyira kiterjeszti és felpuífasztja az ál
lat gyomrát ’s beleit. Az illyen eledelek leginkább a’ zöld ló
here , luczerna, mustár, repcze, hajdina, és a’ káposzta ne
m ei, mellyek ezen .nyavalyát okozzák, kivált ha a’ juhofc 
reggel és éhezve nz illyenekre eresztetnek, vagy ha utánn# 
mindjárt vízhez bocsáttatnak; néha a’ szél elleni hajtás is 
okozhatja ezen nyavalyát.

Talán egy nyavalya sincs, mellynek olly szükséges vol
na a’ hirtelen segítség mint ennek. Mihelyt tehát csak leg
kisebb jelét látjuk a’ felpuffadásnak, azonnal több izben egy
más után hideg vízbe kell hányni a’ ju h o t, vagy azt hideg 
vízzel leönteni mind addig, míg reszketni nem kezd, mire 
aztán szüntelen hajtással mozgásban kell azt tartani. H a el 
nem használ, bé kell adni a’ beteg jiilmak minden fertály ó» 
.rában egy ivó pohár eczetet, vagy egy theáskalán eleve# 
(é g e te tt)  meszet tejjel, vagy egy pohár pálinkát, vagy 
3 0 — 4 0  csep salamiaszeszt sok vízzel m egvegyítve, vág /
1  — 2  lat tobákot, vagy sok szappanvízet, ’s több ezekhe* 
hasonló szereket, mellyek valósággal többnyire Igen sikere
sek szoktak lenni. Ha mind e’ mellett is szaporodik a’ fel" 
puffadás, és ha a’júhnak sokszori, sebes, kurta és nyögő lé- 
lakzése, annak nyughatatlan lépegetése, ’s a’ t. már nagyok 
közel lévőnek mutatják a’ veszedelmet, egyetlenegy orv©*' 
lásmódnak csak a’ trokarxrozás marad hátra. A ’ ír okár vxgf 
szúró eszköz, mellyel e’ végre élni szokás, szintollyan mi»* 
a z , mellyel a’ felpuffadt szarvasmarhánál élünk, csak hogf 
ennél jóval ’s, legalább felényivel is kisebb. H a nincs író* 
k á r , keskeny ’s hegyes késsel is lehet élni helyette. Azonsa 
bán azt kell itt még is megjegyezni, hogy ezt a’ felszúr.V : 
akár késsel akár trokárral mindig el kell kerülni, a’ mennyi*' 
re csak le h e t, mivel könnyen m egeshetik, hogy gyome^ 
vagy feélgyúladás következik utánna, mellytöl a’ juh m eg8' 
dögölhetik, ha későbben is. Ugyan ezért nem is kell írok»'* 
rírozni a’ juho t, hacsak legnagyobb veszedelemben ne» 
fiireg-
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1 3 .  K öhögés f  ( p u f i é n ) .

Nedves időben, és ha hírtejen változik az idő, Iegkí- 
v&lt pedig, ha a’ juhok tavaszszal meleg istállókból hirtelen 
hideg levegőre eresztetnek, vagy hideg vizet isznak, sok
szor az egész nyájban köhögés támad, de a’ melly nem ve
szedelmes, és jobbára magától el is vész; ha mindazáltal több 
ideig meg találna tartani, könnyű azt az által elhárítani, hogy 
*enkövet, fenyőmagot, és sót, egyenlő mennyiségekben öszsze- 
Vegyítve nyalni adunk elejbe. Azon köhögés, melly más ve- 
szedelmes környűlállásokkal van összekö tte tve , más nya
n y á k h o z  is tartozik , a’ miért is azoknál is csak lehet sző 
^óla.

14. Nátha,
Ugyanazon okok, mellyek a’ köhögést okozzák, a’ná t- 

is szokták szülni, de a’ melly valamivel nevezetesebb már 
A ’ juhok, kivált a’ bárányok, többször tüszszentnek^

* szemök homályos és könyvesé, az orrok lyukából nyálka 
j^yik, melly eleintén híg , későbben pedig sűrűbb> ’s melly 
®«al az orrlyukak is sokszor beragadnak, úgy hogy az állat 

szuszogva és nagy nehezen vesz lélekzetet, felemelvén 
*’ ^ jé t és feltátván a’ száját.

Legtöbb esetekben, és ha nem igen erős a’ nátha, ma
g b an  is elvész; csak néha, ’s ha igen soká ta rt, veszedel
messé is váj hátik, takonnyá változván á lta l, melly ragadós,
8 Oíellytöl az állat el is veszhet.

A ’ nyavalya gyengébb esetiben csak a’ nedves hideg 
«fttfil, ’s a’ hirtelen meghűléstől ’s a? t.; kell óvni a’juhokat, 

es köhögésnél előadott szereket nyalni adni elejbök e g y -  
S*er vagy kétszer minden héten. De ha tovább tart a’ nya- 
I  W , ée ha soványodni kezdnek a’ betegek, gondosan el 

azokat választani a’ nyájtól, istállóban kell azokat ta r ta -
> ;es minden három órában egy diónyit a’ következő liktá- 

^ouiból a’ nyelvökre kenni: édes kapor (Je n d je l) , kénkö, 
®**шіа, mindegyikből 1 la t, konyhasó 8  la t, és méz fél font.
2 eledelpek táplálatosnak ’s egészségesnek, és az ivóvíznek 

£y kevéssé langyosnak kell lenni.
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1 5 . Métely, (<?3 еіГгапГИО* 1
E z a’ nyavalya, mellyet kezdetében nehéz megesmer' í 

n i, ’s melly kifejlődésében csak lassan halad elő, e’ követke* í 
zendőkbűl esmertethetik meg: •

Eleintén csak a’ szokott vidoj-sága változik meg az állat" t 
nak. M ár távűIríH látszik a’ lankadt bádjadt járása; kihaj' i 
táskor, kivált, ha valamivel sebessebben megyen a’ nyáji 
mindig hátra marad, lecsüggeszti a’ fejét ’s füleit, és szomoflH 
tekintetű; gyakran lefekszik, és ha megfogatik ’s tartatikj < 
vagy semmitsem vagy csak igen keveset ellenkezik; kevesek 
eszik, ’s még is hízni lá tszik , mivel a’ bőre reczeműve m it ' 
duzzadni kezd Későbben a’szeme homályosodik és zavaró" ’ 
d ik, a’ szeme fehére halaványodik vagy sárgul, a’ szája, #*1 
ínye, a’ nyelve, valamint a’ bőre az elválasztott gyapja alat* 
elvesztik a’ veres színüket ’s halványodnak; a’ gyapja el' 1 
veszti a’ rúgó erejét, ’s könnyen kitéphető; a’ szemében é* 1 
az órralyukaiban nyálka gyűl öszszc, a’ szájából undok ny^ 
kezd folyni, mellyel bé van vastagon vonva a’ fonnyadt hs,« ] 
Iavány nyelve , *a’ lélekzete kurta lesz ás eróködött, az áll»* ; 
minden nap erőtlenebb lesz ’s elsoványodik egészen, a’ há' 
tűlja megdagad, kivált a’jobbik fele; az étvágya mindig job* 
bán fo g y , ellenben igen nagy a’ szomjúsága, és a’ vágyás* ; 
földi szerek elnyelésére; végre hasmenés és rothasztó hideg' ! 
leiés következik, a’ lehellete büdös lesz, az állat m oz |s' 
nélkül fekszik, ’s azonegy fekvésben marad nagy gyengesé^ 
ge m iatt, míg aprődonkint je leit adván élete elenyészőse-* 
n e k , utoljára megdöglik.

A ’ dögé felbonczolásakor láthatni, hogy az egész re< 
czeműv vizkorspgos&n fel Van duzzadva, a’ kevés vére n#" 
gyoü h íg , a’ mej és hasüregében víz van m eggyűlve, a’ 
deje, valamint minden egyéb belső része , felétte halaváof 
és vér nélkül szűkölködő, a’ szíve petyhüdt és fonnyadt. A 
legfőbb nyavalya jelenségei a’ májban találtatnak; ez széf* 
felett n a g y , és sokszor három vagy négyszerte nehezebb  
mint ép és egészséges állapotjában, a’mellett purhásés kö®rf 
nyen elszakítható, a’ külseje csomókkal ’s víztartó pattan*** 
sokkal befedve, a’ színe fakó vagy ónszürke, az epehóly*!
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®agyon kiduzzadt ’s teli epével. Ebben, valamint a’májban 
e® az epecsőkben, mellyek gyakran fel vannak dagadva ’s 
Kitágulva, sok mételyféreg találtatik, melly külömbféle szí- 

és nagyságú, szennyesfehér, sárgás, olajbogyószínű, 
új (czol) szélességű, és 1 — 2 új (czol) hoszszaságú, 

egeszen sírna, hengerded te s tű , melly mindjárt a’ júh halála 
^tan még élni és mozogni szokott.

A’ métely nyavalyája okai mind azok, mellyek a’ rot
hadás nyavalyáéi, a’ miért is oda igazítjuk itt az olvasót. A z 
*l6tt igen el volt terjedve az a’ balvélekedés, hogy a’ júh 
fe»,pn férgeket az eledellel V8gy a’ vízzel nyeli l e , ’s hogy 
*!fy  kerülnek a’ májba, de a’ mi most már íökélleteseri meg 
v®n tzáfo lva, a’ miólta tudjuk , hogy a’ mételyférgek valar 
^ n t  mai? bélférgfk eredetilega' művszeres testben teremnék. 

Valamint a’ rothadás nyavalyája, úgy a’ métely is csak 
búi gyógyítható, valamivel azomban még is csak előbb 

jüannál, kivált a ’ nyavalya elején, mikor meg annyira még 
“Wcs telve a’ máj métely férgekkel, a’ mikor igen is néha 
*Гі<% lehet még asát gyógyítani. E ’ végre a’ kővetkező a®é- 
e* találtattak eddig hasznosaknak:

. M ustárm agpálinkával, kámfor, tölgyfahéj, babér, fűz- 
”ej ,  vadgesztenye, szarvasszarvolaj, Rénkő, konyhasó, 

^dgáliczkő j ’s a’ t. íg y  p, o. lehet adni e’ következő nya- 
I f a tó t : Üröm és tölgyfafiéj, mindegyikből 4  rész , fényes 
0r°m és kénkő, mindegyikből 2  rész, égetett csont, ler<- 

iaolaj, és szarvasszarvolaj, mindegyikből i  rész ; ezen 
Jefiyűletből minden héten 8 — 3 szor mindenkor i — 2 látót 
/ « a d n i  a’ beteg juhoknak. E gy más Igen jó sikerű vé
g l e t  e z : macskagyökér (SBűíbrian), korom, széksó, zőld- 
«4'iczkő, szarvasszarvolaj, kőolaj és liszt, mindenikből e~ 
Igenlően, a’ miből minden betegnek napjában 1  latot kell adni. 
^  eledelre és gondviselésre legnagyobb figyeléssel kell len- 

’ posványos legelőket a* rothadt vizeket, az esőt ’s ned- 
 ̂ 8 »dőt el kell gondosan kerülni az illyen beteg marhával, 

j. C8ftk igen jó eleséget szemes jószágból és finom szénából 
eI! elejbe adni.

Л hogyha a’ nyavalya már egyszer előbbre haladt, és 
Syobb grádusra emelkedett fe l, haszontalan csakmegpró-
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bálát is annak orvoslását, hanem legjobb ollyan esetben csa 
lemetszeni a’ juhot, melly utóbb úgy is megdöglenék.

16 . Rothadás nyavalyája, Jftulfrenf&eít),

A ’ rothadás nyavalyájában szenvedő juhokat már mes$ 
széről megesmerbetni a’ bádjadt lusta járásokról, ingadozó f® 
jőkről, és csüggo fülőkről; elmaradnak a’ nyájtól, ha m e| 
fogjuk, csak keveset ellenzenek, és ha a’ hatokat szorítju 
bégőrbednekj a’ szemők meghalaványodik, elenyészvén bee 
nők a’ veres erecskék, a’ szeinhéjok felduzzadt, az ínyök e 
a’ szájok belseje elveszti minden verességét, valamint a’ bÖ1 
rok is ,  melly mindig jobban jobban felduzzad, ’s mellyen U' 
tótjára olly gyengén ül a’ gyapjú, hogy azt igen könnyű ki 
tépni. A’ ganajlatjok h íg , a’ húgyok kevés és setét szí® 
Apródonkint daganat formálódik a’ nyakok felső részén és * 
alsó állkapczájok a la tt, melly puha és fájdalom nélküli, 
melly legelés után nagyobbnak látszik mint reg g e l; ezen d* 
ganat (mellyet sokszor golyvának hívnak) néhány nap múl 

va jobban jobban elterjed; a’ szemeik könyvesnek., az óíj 
rok megtelik nyúlós nyálkával, hasmenésbe esnek, az étvtf 
gyök fogy , a’ szomjok pedig mindig szaporodik, és csak * 
líg kielégíthető, a’ testök elsoványodik, és a’ hasok felp--* 
fadt és lotyogó. Végre csak fekszik az állat szüntelenül, 1 
nagyon gyenge, a’ teste végei meghűlnek ’s eldöglik W  
sankint minden rángatódzás nélkül, valamint a’ m ételyben .

A ’ dögökben különös figyelmet érdemelnek a5 víz me#* 
gyűlése a’ bőrben ’s a’ mej és has üregében, a’ kevés ? 
h íg  v é r , és a’ tüdő ’s hús halaványsága ’s fonnyadtsága. 'A 
belek fel vannak puffadva, sárgásak ’s imitt-amott kékesei 
fi5 fagygyú fel van oszlatva, az epe híg és vizes.

, A ’ legközönségesebb oka ezen nyavalyának az, ha 
ványos vagy felette búja mezőkön legeltetik a’ jú h , kivf 
nyáron sok eső u tá n ; némelyek a’ posványos levegő béleM 
lését is tartják okának. Nedves esztendőkben és olly I 
lökön, mellyeken sok posványos lapályok vannak, nag/" 
közönséges ez a’ nyavalya, és sokszor egész n y á ja k n a k  
szedelmes. Okának tartják azt is némelyek, ha hideg n**



í«v«s földfln feküsznek a’ juhok, és ha rothadt vagy dohos és 
Penészes eleséggel tápláltatnak.

Ezen veszedelmes nyavalyának csak úgy lehet elejét 
ha alkalmatosság van az ártalmas legelőket magasfek- 

aj^esükkel ’s jókkal felcserélni, kivált esős időben és harmattal 
8a’ t. A ’ már kifejlett nyavalya meggyógyulását csak akkor 
*arhatni, mikor még férgek nincsenek kifejlődve, és nagyon
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fel f r* em soványodott még a’ marha.
Mindenek előtt tehát magas fekvésű szárass legelőkre, 

áf ®gy magasfekvésü erdőkbe kell hajtani a’ betegeket, vagy 
ál ® az időjárása ezt nem engedaé, szára» ’g szellős istállóban 

j a z o k a t  tartani. A z  elesé'göknek felette táplálatosnak kell 
,enni> ’s gabonából, édes finom szénábo'l, gyökerekből’s a’t. 
kel* allani,
ff* 0rvosId szereknek ezek ajánlhatók: kénsavanyos vas 
^ '^ íf t lfa u re é  Ghffn) 1 — 2  lat egyegy kanna vízben adva;. 
ЧУ: zöld gálic^kő 1 Tat, salamia, kénkő, és pískólcz, mind- 
fiyikböl 3 la t, kátrány (kalam áz) és terpetinolaj, minde

gyikből 2  la t, konyhasó fél font, ínelly-vegyűletet minden 
l ‘*P nyalni kell adni a’ beteg juhoknak; vagy : angyalgyő- 
, %öm, kréta , korom, mindegyikből 2  lat, szarvaíszarv- 

Jí*j és kátrány, mindenikből 3  la t, sd 1 font, a’ miből min- 
j ei1 júhnak napjában 1 latot kell adni. Minthogy a’ nyava- 

felsőbb grádusai nem gyógyíthatók, le kell inkább metsze-
1 a beteg juhot annak idejében ’s hasznát venni a’húsának.

І7 . Kergeség, ( © r t ^ f r o n f ^ t í t ,  5 £ ü u m f í f u 4 ) t ) .

^  Ess a’ nyavalya, melly leginkább csak a’ bárányokat 
Jöadja meg életük első esztendejében, keringéssel ’s tántor-

, vagy szédüléssel a’ járásban jelenti magát. A ’ 
Уаѵі]уа csa|j nagyon lassan emelkedik felső pólczára, ’s, 
■[‘fejlődésé elején csak ritkán vagy sohasem esmertetik meg.

2 betegségnek első je lét azzal adják a’,bárányok, hogy el-
> *^dván a’ nyájtól szomorún és ingadozva kullognak utánns, , 
Л  evés közben egyszerre megszűnnek enni, vagy hogy 
fü g g e s z t ik  a’ fejőket ’s nem kérődznek. A ’ bádjadtságok 
Jódonk in t nevekedik, ’s m i k o r  járnak, vagy félre csavar-
4  *’ fejőket, vagy lesütik á*t, vagy hátra tartják mere-
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vényen. Későbben mind jobban jobban kifejlődik a’ nyár* 
lya, míg utóbb legfelsőbb polczára nem áll. Az étvágy nagy# 
fogy, az állatok elsoványodnak, ’s végre elerötlenedví 
meg is döglenek.

A ’ dög bonczolásakor mindig az agyvelőben találja 
a’ nyavalya tanyázásat. Ha t. i. felbontjuk az agy üregé 
külömbféle helyeken, majd az alsó' koponya alatt, majd 
kemény hártya a la tt , majd a’ velőben magában, hólyagící 
gek (Q3lafcnrcürmer) találkoznak , mellyek közönséges® 
mogyorónyiak, de néha galambtojasnyiak és még nagyot* 
bak is. Az illyen hólyag, melly ugyan közönségesen cs8 
e g y , de néha még is 3 — 6  is szokott lenni egyszeri* 
vékony hártyából álló, félig átlátszó, vízzel megtölt te® 
mellynek belsejében temérdek sokmáknyi testecskék vanníd 
mellyek nem egyebek, mint a’ hólyogféreg fejei. Az agyn^ 
azou részén, a’ hol tanyázik a’ féreghólyag,  a’ szüntelen 
nyomás és a’ férgek rágása annyira megvékonyítja ’s me| 
lágyítja a’ koponyát, hogy már kívülről is könnyen érezhet 
a’ hólyagot. A’ külömbféle helyhez képest, a’ hol tanyázni 
a’ féreghólyagok, a’ tántorgása is külőmbözik a’ júhnak, ú | 
hogy p. o. vagy jobbra vagy balra kerekben forog a’ júh, í 
a’ hólyag az agyvelö vagy jobbik vagy bal oldalán tanyáz® 
ha a’ nyakszirt felé esik a’ hó lyag , feltártja az állat * 
orrát ’s hátra veti a’ fejét; ha pedig ellenben elől van" 
hólyag, lesüti (öld felé a’ fejét.

A ’ kergeség okait ki nem tudta tanulni eddig senki * 
és ismételt visgá!á$ok és próbatételek azt mutatták, hó| 
a’ közönséges vélekedések a’ kergeség eredetéről esiip 
alaptalanok.

A ’ kergeség orvoslása felette bajos, annyival inke 
mivel akkor, mikor talán még segíteni lehetne, nem esW 
jük  még a’ nyavalyát, mikor pedig már világosan meg*! 
merjük , vagy igen bajos, vagy nem is lehetséges mái® 
gyógyítása. Egyetlenegy módja, mellyel néha meggyógjfl 
hatjuk ezen nyavalyát az , hogy trokarírozás által pu*| 
ti tjük el a’ féreghólyagot. E ’ végre fel kell keresni leg$ 
sőben is a’ koponya lágy he lyé t, a’ hol a’ hólyag tanyá**" 
el kell nyírni tisztára a’ g yap jú t, ’s bele kell szúrni a’ ^
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ta rt valami \  — i  új (c*ol) m élységre; aztán ki kell húzni 
a kést, ben kell hagyni a’ hüvelyét, és a’ főnek olly fekvést 
®dni, hogy a’ víz kifolyhassck, ha csakugyan  eltaláltuk a’ 
ólyagot; de néha mélyebben fekszik a’ hoíyag, ’s ekkor 

[íjpebnyohb szúró eszközzel kell a’ trokár hüvelyén keresztül 
' mbféle irányzással az agyvelöbe szúrni, míg —  la lé

ét —_ a> hólyagot el nem találja az ember. Ha már semmi 
sem jön az agyból, ki kell húzni az eszközt, és meg 

4ііЛ kenni a’ sebet kátránnyal. Ezen operatzio által néha 
; Sesik ‘ugyan , hogy meggyógyíttatik a’ kerge júh , de 

§több esetekben még is csak siker mélkűl marad ez is, 
j  mivel meg nem találja az ember a’ hólyagot, vagy, 

^•vel több volt a’ hólyag egynél, ’s ha ez felszúratott is, de 
, * bbi megmaradt, v a g y , mivel az operátzió következé

sben, melly minden esetre igen erős, döglik meg a’ marha, 
az okai, hogy a’ kergeség meggyógyítása minden 

l l h e‘re felette ritka eset." A ’ többi órvoslási módok mind .* 
s *®.Zontalsnok, Sem szőrkötélhúzás, sem égetés izzó vas- 
j ’ sem semmi egyéb nem haznál. Ugyan e z é rt, míg.

3» , ( jövendőben valamely bizonyos sikerű orvoslási ’s gyó- 
fcíitáei módját nem találandjuk ezen nyavalyának, legtanáösö-

minden kerge, bárányt azonnal lem etszeni, mihelyt 
ea nyavalya valóságos jelenlétéről bizonyosok vagyunk.

Juhbőgölyi nyavalya, (@<J)ftfbrmffnftftnf(>eít).

Nagyon hasonló a’ kergeséghez külső je leire  nézVe 
^  nyavalya , melly a’ juhbögölyök kukaczaifól okoziatik. 
e téhik t. i. elég gyakran, hogy a’ júhbőgölyök a’ tojá- 

J ^ &’ fiatal juhok orrlyukaiba tojjak, mellyek ott kikel— 
íi f  ш,п* kukaczók vagy lárvák a’ homlok üregébe mász- 
ѣ д fef> a’ hol aí! ott.formálódó nyalkától élnek és gyara- 

Ezen kukaczok szünteleni rágásától erős gyúladásba 
^ ® flyálkás hártya , ’s ez által nagy fájdalom okoztatik,
t У. a 'juhokat kényszeríti felemelni a’ fejőket, ’s az t ide ’s 
!« * hányni v e tn i, melly úttal tüszszenteni szokott a’ júh, 
V, .Ü.yülds nyálkát ürít az orrából. Ha sok az illyen kukscz 

homlok üregében, olly nagy lehet a’ gyúladása az еш-
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Illett hártyájának, hogy fenébe le eshetík , a’ mi aztán 
halált okozhat.

E z t a’ nyavalyát néha azzal lehet gyógyítani, hogy 
egy kis húnyorgyökérport vagy tobákot füvünk egy csöfl 
által az állat órralyukai^a, a’ mitől erős tfiszszentés támad; 
melly által sok nyálkával együtt a’ kukaczok is kifúvatnak. 
D e sokszor ez nem elég még is, ’s akkor trokárt kell venni? 
fel kell ezzel szűrni a’ homlok üregét, be kell tölteni sf 
csinált lyukon egy kevés szarvasszarvolajt vagy tetpetinolajt* 
hogy ettől a’ kukaczok megdögöljenek, ’s erre aztán tüsz- 
szentőt kell fűvni az o rrba, mellytöl kifúvatnak azok.

1 9 . Merevénges nyavalya , (csipócsavaritás , ©ttU^
berfranffcdt, ÍErebetfranf&íiO*

Rend szerint csak apródonkint és lassan fejlődik ki & 
a’ nyavalya. M erőséget vehetni észre az állat hátuljában; 
a’ járása ingadozó, tántorgó, és ollyan, hogy nevessete* 
gyengeséget mutat a’ marha hátuljában. A’ nyavalya halai"1 

tával még nehezebben hordozza a’ ju h  a’ hátulját, máj* 
jobbra majd balra csavarván azt ’s mintegy hurczolván csrf 
maga után, Azon kívül resaketó mozgását lehet észre ven^ 
az egész testnek , kivált a’ főnek, és nevezetesen a’ füleK" 
nek, melly kivált akkor legerősebb, mikor felemeljük és föld" 
re , ejtjük az állatot. E gy  kis nyomás a’ hátgerinczen va0  
a’ csípő táján már elég a r r a , hogy főidre rogygyon az ál' 
lat. E ’ mellett mindig jobban el is soványodik, és annyid 
elgyengül, hogy utoljára fel nem tud kelni többé a’ földig 
azután hasmenésbe és rothadásba esik, melly állapotban b f 
hány hónap múlva tíseg is döglik. ijíagyobb része a* ’ 
nyavalyában szenvedő juhoknak mindenhez a’ mit é r  d№ 
fssöli a’ hátu ljá t, a’ mi bizonyosan egy ott lappangó vis^ 
ketéstől vagyon, vagy más pllyas érzéstől; ugyan ezen olt* 
ból a’ farkokat, az ágyékjokat, és a’ hátűlsó ezombjokat № 
gaikkal is harapdossák, a’ mit mind addig ismételnek, 
az említett részek meg nem kopaszúlnak, és sebesek ’s vét#  
sek nem lesznek. r?

Okait ezen nyavalyának még eddig ki nem tan ú it^  
úgy látszik azonban, hogy a’ hátgerinczveleje ű reg éP 11



meggyűlt гіш adhat közelebbről okot reá. Egyébaránt csak
oierlnók vagy nemesedett juhok között találkozik ez a’ nya-K 
v»lya, sohasem pedig közönséges juhoknál. Minthogy elö- 
*Ökösödő a’ nyavalya, nagyon félnek tőle, ’s méltán is.

Meggyógyítása még eddig mindig sikeretien v a la ; a’ 
miért is legtanácsosabb, azonnal lemetszeni a’ juhot és a’ 
busának hasznát venni, mihelyt észre vehetni, hogy szenved 
6«en nyavalyában. Ragadós azomban nem a’ nyavalya, 
mint némelyek hibásan gondolták.

2 0 . Szőrférgek nyavalyája, (Cungtnroümcrffuí&e).

E z a’ nyavalya a’ bárányokat és toklyókat bántja leg
inkább. A ’ bárányok már születések ólta gyengék, nem 
nőnek a’ mint kellene, ’s nem vidorok; meszsze elmarad
nak a’ nyájtól, ’s nem ellenkeznek, ha megfogjuk, a’ bo- 
fÖk halavány, a’ gyapjolr homályos, fénytelen, és öszsze- 
knszált, a’ szemök fehére kékes és szü rkés; a’ lélekzésök 
•pródonkint mindig jobban mohezedik, és. csak nagyon el— 
jáfott orrlyukakkal esik meg ; az állatok siketen és szárazon 
köhögnek igen gyakran, ’s áagyon elsoványodnak; a’ kö
högésük károgó ’s erőltetett, ’e azzal néha egész csomó 
®yálkába burkolt, férgeket hánynak ki.

A’ nyavalya folyaraatja lassú; sok bárány tigyan már 
®éhány hét múlva vész el, há nagyon elszaporodnak a' 
8%örférgek a’ tüdejében, dfc nagyobb része még is több ho
p p ig  sőt esztendeig is elel, a’ mikor aztán egyszerre csak 
felfordúlnak ’s ftiladozás jelenségei és görcsök ’srángatódzások 

megdöglenek. A ’ dögök felbonczolásakor a’ gégében 
C^lekKőcsőben)’s annak ágaiban égés» gombolyagok vagy 
pornók találtatnák fónálforma 1 1 — 2  újnyi (ezolnyf) szfiir- 
fé/g ek b ő l, mellyek nyalkával vannak ö ssze rag asz tv a ; a* 
£ege azon kívül is meg van telve habzó nyálkával. Ár 
tüdő halavány, fonnyadt? teli csomóval, és úszik kö/öh- 
eégesen, ha vízbe teszszük. Az egyéb belek éppen ollyanok, 
®int a’ rothadás nyavalyájában.

Leggyakrabban nedves esztendőkben láthatni ezennya
n y á t  , ha kivált lapályos és posványos a’, legelő , ha ros»

11



é s  r o m l o t t  a a  e l e s é g ,  é e  e g y á t a l j á b e n  m i n d  u i s o n  k S r n y ü l á ! -
lások között, mellyek a’ rothadás nyavalyáját okozzák.'4

Az egyszer kifejlődött nyavalya nem gyógyítható, mivel 
nem iehet kitudni a’ férgeket a’ tüdőből ; csak azon bá
rányoknál , mellyek még a’ vidorságokat ’s étvágyokat el 
nem vesztették , ’s mellyek köhögése és elsoványodása még 
felette el nem haladt, lehet még valamit reményleni jó és 
ezélarányos bánástól. Ezen esetekben jó eleségról kell 
gondoskodni, sok gabonát (szemes jószágot) kell adn i, és 
egyenlő részekben öszsssev^gyített kormot kátrányt, ürmöfy
keserű gyökeret, es terpetinolajt nyalásul kell nyújtani.

\

2 1 .  Tüdőrothadás , (Sungrnfüuíc, 2ungenfeud)c).
E z a’ nyavalya még gyógyíthatlan eddig. A z  álle* 

szemei lankadtak ’s színetlenekj a’ köhögése sok és gyenge> 
a’ bőre halavány, az; elsoványodása nagy , a’ lélekzése 
sebes és büdös, és az egész teste lankadt és bádjadt. A’ 
nyavalya több hónapig tarthat, míg végre a’ döglés hővel!-

A ’ dögök felbonczolásakor víz találtatik a’ mejberi ef 
a* szívzacskóban, a’ tüdő halavány és fonnyadt, ’e nyalka** 
val vagy genyetséggel megtelve.

Okai: a’ meghűlés, az előrejárt tüdőgyúladás, dohöS 
eleség, rothadt ivóvíz, posványos legelő ’s a’ t.

A’ nyavalyát nehéz meg gyógyítani, és egyedül csájf
* első kezdetében lehetséges. Orvosságúl szolgálhat : tőlg}^ 

fahéj, keserű gyökér, fenyőmag, zöld gáliczkő, тіпЙ? 
egyikből 2  font, konyhasó 8  iont, melly. vegyűletből töbjj 
hétig  reggel és este mindenkor 2 nehezéket kell adni mío' 
dén ju h r a ; vagy : kénkö 2 lat, üröm és kálmus mindegyik'’ 
bői 6  la t,  kátrány 16  la t, a’ mit néhány ^étig/nyalni k é | 
adni a juhoknak. — Ha nagyon nehéz a’ Iélekzés, szí;»'"' 
kötelet keiI húzni a’ «ügyön. Eleséget igen jót, táplálatps^ 
és egészségest kell adni f az ivóvízben jc d ig  köld.gSliczk^ 
vet kell felolvasztani. •

/ *’ •• ■ ■ ""
22. Vizrfíetfo/f/ás, (húgijfotyás, ф агппф г; «f>er«fíup>

Ez a’ nyavalya, melly néha egész nyájakban -rí 
kodik, következő jelekkel írutaija magát a’ juhoknál: **
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minduntalan hugyozik, világos és vísezíná vizelletet 
boosátván, a’ sáíomjúsága felette nagy , Igen érzékeny, ha 
wegszonttatik a’ has vagy ágyék táján , a’ hátúlsó lábait 
fagyon széljel rakja egymástól, ’s nagyon elsoványodik 
minden jó étvágya mellett is. A’ nyavalya közönségesen 
8«k ideig ta r t ,  több hétig és hónapig is, minekelótte halált 
okoz; utoljára csak nagy fájdalommal ereszti a^ vizelletet, 
hellyel sokszor vér is megyen.

Okai ezen nyavalyának: a’ tartós és húzamos fősz 
és esős idő , különösen pedig némely növények evése, a’ 
®Шуепек: a’ fenyőfák fiatal kihajtásai, a’ tölgyfák sarjad
t a i  , a’ fecskegyökér, a’ tavaszi kökörcsin, és a’ tavaszi 

1 hérics.
Az orvoslása abból á l l , hogy elsőben elkerüljük mind 

a’ mi okozkatná a’ nyavalyát, a’ miért is a’ legeltetésre 
?*£У vigyázást kell fordítanunk, úgy hogy ha legkisebbet 
^  gyanús volna a’ legelő , inkább egy ideig istállóban ta rt
o k  a’ juhokat, vagy legalább jó eleséget adjunk nqkik ott—, 
hou reggel a’ kieres^tés előtt. Mint orvosszer a’, kámfor 

,‘gen j<j sikerű, mellyből 2 0  — 3 0  gránt tojásszékkel kell 
^gdörzsölni ’s mindennap egyszer béadni. Néha . az ie 
®Iég , ha az ivó vizök minden kannájában 2  lat timsót vagy 
® lat zöld gálicakövet felolvasztunk.

Vérvizellés, ( vérhúgy , 93tutyarnen, ©tutpífffn,
SBalbfranf&eiO- .

, Sok fenyőfakihajtás tölgyfa -  vagy egérfasaqadzás, ’«
®eWely mérges növények, mint békavirág ’s a ’t. evése szokta
вУакгап ohozni ezen nyavalyát, ‘melly ая által jelenti ma- .
S*1, hogy veres az állat húgya a’ hozzá vegyült vértől,
^aSy hogy valóságos vér is megyen el tőle. A ’ nyavalya
°trósággal kezdődik és szomjúsággal, ’s gyakori erőltetés-

*el a’ v izellésre, a’ mi fájdalmas és merő já rással, 'nagy
®*®ekenységgel a’ vese táján, és sok kóliknrágással van
[összeköttetve. Ha nem háríttatik el a’ nyavalya és an-
»alí okai vesegyúladás támad, mellynek halál a’ követ
e lé se i

I I #



Orvoslásul bé kell adni minden 5 — 6  áriban 1 n& 
hezék salitromat és í- — 1 lat Glaubersót vízben felolvas»*1 
v a ; vagy pedig 1 — 2 nehezék tirnsót mindenkor, mellfl 
szintúgy meggyógyította többször már a’ nyavalyát. ' 

Közönségesen nem veszedelmes ez a’ nyavalya, és a 
gyógúlása rövid idő alatt esik meg, csak a’ veszedelmei 
legelőktől * kivált a’ nedves rétektől ’s erdőktől távúi ta r  
tassanak a’ juhok , és reggel a* kleresztée előtt jó szénává 
tartassanak azok. ■ ■ '

2 4 . H asfo lyás , (hasmenés f C o ré feB , ©íűrrfcőf;).,,,

A ’ nyavalya könnyen megesmerczik arról, hogy az álí# 
felette gyakran hígan ganajlik. Legveszedelmesebb ez * 
nyavalya-*’ szopós bárányoknak, ha csak hamar a’ b árányod  
után támadja meg azokat. a’ mikor bárányok vérhasánát 
( 2 ámmirruj>r) neveztetik, és gyakran pusztító döggé váll* 

Korosabb juhoknái többnyire a’ rósz eleség okozza ^ 
hasfolyást, p. o. penészes széna, rothadt kolompér vá#| 
répa, ’s a’ t. vagy pedig tavassrszal, mikor már k ijá rn i 
vagy nedves időjárásban a’ rósz és ártalmas legelő, № 
illyen esetekben könnyű meggyógyítani a’ nyavalyát, es* 
egészséges jó takarmányról, és magasfekvésű, szár#* 
egészséges legelőkről gondoskodjunk. Orvasságúl többsí^ 
nyalni kell adni a’ juhoknak a’ következő vegyűletet: k$  
musgyflkér, tölgyfahéj , fűzfahéj, földepefű, konyhasó, ! 
k ré ta , mindegyikből i  font, es terpetinolaj fél fon t; v«J? 
bé kell adni egyenkint minden jtíhnak minden 8  — 6  
bán vízzel ezen vegyűletet: verfűgyökérpór, ürömpor, 
degyikből 1  la t ,  kréta fél la t, timsá 1 nehezék; vagy 'Ц 
igen beesesek és drágák a’ betegek, p. o. finom kosok, ^ 
lehet nekik adni mindegyiknek 1  lat khinaport egy ivóp^ 
bár veres borral,

Minthogy a’ bárányok hasfolyása sokszor az ann? * 
teje rósz talajdonságától oko is tátik, jó az anyajuhot*^? 
hashajtót adni 4  lát Glaubersóból vagy 3  lat borkőid] 
mellyet vízbefc fel kell olvasztani, ’s egyszerre béadni. f  
bárányoknak e’ kővetkező port kell ad n i: Ópium 3 0  gr*** 
rhebarbara és m agnézia, mindegyikből 1 lat, fehérmály^
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työkér és kh ína , mindegyikből 2  lat , m  térjék (St&mof) 
fél l a t ; ezen perből a’ hastolyástól vagy vérhastól szen
vedő báránynak minden 3  órában egy késhegynyit bé kell 
8dni vízzel vagy tejjel. — Az istállónak melegnek, szá
s z n a k , és elég alommal béterítettnek kell lenni. —  Ott a! 
hol a’ hasfolyás csak más valamely nyavalyának a1 követ
kezése, mint p. o. a’ rothodásban és a’ mételyben, az ezen 
Nyavalyáknál előforduld módok szerint kell azt orvosolni.

85 . Düh, ( dühös ség , £ u n b 6n»uty).

Valamint a* lobbi m arha, úgy szinte a’ júh is megdü- 
•tödhetik néha, de mindenkel* azomban ez is csak ú g y , ha 
dühös kutyától, rókától, vagy farkastól megjnaratik. Kö
zönségesen 3 — 6  hét nulva a’ megmaratás után tör ki 
a nyavalya. A’ júh megszűnik enni és inni, nagyon 
sí  Oghatallan és gyötrődő szüntelenül béget különös tulajdoni 
>ekedt hangon, és — a’ mi a’ főjél — szerfeletti ösztönt 
®Mtat a’ bagzáera, még pedig minden időkor és nem külőm- 
Özése nélkül. A ’ szemei 12 —  24  óra alatt homályosod

nak % meggyúladnak ; a’ járása ingadozó és bátoriaian , az 
if»t elmarad a’ nyájtó l, szörnyű ugrásokat teszen ’s szökni 

' . ekszik, ha valahol megtartóztatik. A ’ víztől nem irtó— 
®'k ugyan , de nagy hajlandóságot mutat a’ marásra , úgy 
}'°gy minden elejbe tartott tárgyba nagy dühösen beleharap; 

°gy mindazonáltal embert mart volna meg az illyen juh, 
íj ,  hogy ez altól megdühödött volna, arról nincs példa..

^nekutánna ez a’ dühöf állapot néhány napig eltartott, 
Mindig jobban clbádjadván az állat fel nem tud többé kelni, 
®8 megdöglik rángatod/ások között.

Az egyszer kifejlődött nyavalya gyógyítása lehetetlen, 
mihelyt m egvagyunk győződve, hogy valamely júh 

^ósággal meg van dühödve, azonnal meg kell azt ölni,
® bőröstül szőröstül távúi lévő helyen mélyen eláfeni, vala-

аи» UrgyiT Ц *’| «
*  »’ ganaiiát'a a' ». el kell égé*"1- í *«' Г- L  .Teres 

ТшІ-ár pedig a’ nyavalya .ryoal«» 'nem ..кеге»,
de elejét venni a’ nyavalya bitöreaene _ f ’ѵжіапн'іу 
"■eia ho28« Utunk a’ d * g W .. M .M » t  t. v a i. ,
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nyíj düh** kutyától megmaratott, azonnal vízbe kell szt 
hajtani, azután meg kell visgáhii egyenkint *’ juhokat, ha 
nem látszik-e egyiken is valamely seb vagy sértés a’ marás-* 
tói; ha ezt megtaláltuk, meg kell mosni jól az illyen sebet 
sós v ízze l, meg kell égetni jó erősen izzó vassal, s’ belé 
kell hinteni egy kevés kőrösbogárport.

2 6 . Szújhólyagosodás , (Ф?аиІГфю5пітфгп brr Sdmmerf
gafd?).

Ez a* nyavalya azzal mutatkozik a’ bárányoknál, hogf 
nem tudnak szopni, hogy elsoványodnak, és hogy visgálás- 
kor kis hólyagocskákat találatik a’ szájukban , mellyek el
pattannak, és pedvelő sebhelyeket hagynak hátra. A ’ szá- 
jók nyállal van megtelve, melly nagyon büdös szokott lenni.

Rend szerint az annyok teje rósz tulajdonságától ered 
ez a’ nyavalya , a’ miért is az anyajuhoknak hashajtót keli 
béadni 3 lat Glaubersóból vízben felolvasztva ; a’ bárányod 
száját ki kell ecsetelni vagy puha rongygyal kimosni miné* 
gyakrabban 2  lat mirrha eszenciából, *4 lat pórícsból, 4  Isi 
mézből, és ugyanannyi eczcfből készült vegyűlettel. Belső 
orvosságúl bé kell nekik adni minden 3  —  6  órában p  
annyok tejével egy késhegynyit hasonfeleseu vegyített rhe-* 
barbara és magnéziaporbói.

27 . Fódagadús, (5Blflttfrrofir, Jtopfgefcíirouffr).

Az igen finom juhok fején néha daganat formálódik) 
melly temérdejc sok -vízformá nedvességet foglal magábatí; 
az állat e’ nrellett hidegleléstől, nagy forróságtól, és szón*" 
jóságtól gyötörtetik; bádjadt és szomorú, lesüti a’ fejéV 
és nem eszik. ЛТе т  lehet ugyan bizonyosan meghatározod 
hogy mi okozza ezen nyavalyát, azomban úgy látszik vaé$ 
is ,  hogy rósz eleség okozza azt tavaszszal, vagy a’ forí^ 
veröfény erős béhatása.

Orvoslásul fel kell szúrni több helyen a’ vízi hólyagA  
fci kell nyomni a’ v izet, ’s bé kell kenni a’ sebes helyek** 
t.-jfVIfel v á g /  olajjal. Ha újra ismét meggyűl a’ v íz , 
pár gyapjúfonalat kell keresztül húzni a’ daganaton, melly6'’ 
kot valami egy hétig benne is kell hagyni.
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2 8 , Szájkórság, ( szá jfá já s , üííaulfcucfye).

E z a’ nyavalya azzal mutatja magát, hogy a’ júhnak a’ 
®zája belseje nyállal és nyálkával van megtelve, ’s hogy ais 

megszűnik enni, de ellenben igen mohón iszik ; az 
*jaká, a’ nyelve , és az ínye megdagadnak, és a’ szája 
Üregében, a’ szájpadláson, és a’ foghúson kis fehér pattaná
sok vagy hólyagocskák támadnak, mellyek felpattannak, és 
a*tán egy lapos eves kelést formálnak. A ’ szájból ekkor 
szakadatlanúl nyúlós nyál folyik, az átlát semmitsem eszik
* szájbeli fájdalma mia,tt, de annál többet iszik szúztelenűl. 
*vözönségesn egész nyájakon terjed el ez a’ járvány nya
valya , és együtt szokott járni a’ jobbtermészefű köröm i# 
j^sal.

Az orvoslása rend szerint elég könnyű. A’ beteg szá- 
mindennap több ízben eczelböl és mézből készült vegyü

l t é l  kell kiecsetelni, vagy egy rongyoeska segítségével 
megnedvesíteni. Italul kovászos , lisztes, vagy korpás vi- 

vagy vízben felolvasztott lenmagpogácsát kell adni; ele
dül pedig puha ’s leveles zöld eleséget. ,

Némely esetekben meg nem akarnak gyógyulni a’ száj- 
Jd i kelések és sebek, elterjednek ’s beljebb rágódnak, úgy 
^°gy utoljára az úgynevezett nyelvfenét is okozhatják. 
^*en esetben gondosabb bánás szükséges. Ki kell moshi 
a beteg száját többször eczettel és mézzel, vagy ha ez 
аем használ különösen e’ végre készített vízzel 1 lat kék- 
€*íiczkőből, 2 lat mézből, és 1 font vízből. Lehet e* 
^egre fűzfa -  vagy tölgyfahéj főzetet is csinálni, ennek min- 

en fonljához 1 lat timsóf és 8  lat kámforszeszt keverni, é$ 
®zzel kiecsetelni a’ szájt minél gyakrabban.

M er őség, ( 8 ámmerí<tytt»f, © ífiftftt bér Cámmer).

. < Ez a’ nyavalya csak a’ nemesedett vagy egész neme* 
^ ,Гц bárányokat támadja meg, és olly veszedelmes, hogy 

еВДе1у esztendőben a’ bárányok fele is elvész általa. 
ej5  ̂Közönségesen elelök első 2 — 8  hetiben támadja meg 
j * nyavalya ü’.bárányokat, Febr. Mart. és April. hón»p- 

an* Az eddig vidor bárány eilu«(n!, sokat fekszik, és
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nem *okára fel sem kél többet; a’ tagjai elmerevednek, hol 
a’ h á túké? hol az első lábain kezdvén, ’s.közönségesen 
az egész festőket ellepvén a’ merevedés. Ezen állapot
ban nem képes a’ bárány csak mozdulni is , úgy hogy1 
még szopni sem tud az annya tölgyéből; ekkor külömbféle 
helyeken, kivált az izeken kisebb vagy nagyobb daganatok 
támadnak, vagy — de a’ mi ritkább még is •— koszos 
pattogások  is; végre hasfolyás áll bé, mire csak hamar 
a’ halál következik.

Minden igyekezet mellett ís még eddig ki nem leheted  
tanulni bizonyosan ezcu nyavalya okait, a’ miért is olly 
nehéz annak elejét venni, ’s még nehezebb azt meggyógyí' 
tani. Ha az ahnyok teje, vagy azok táplálása, vagy e> 
meghűlése 's a’ t. az o k a , mind ezen kérdésekre nem lehtff 
fdelnij azomban ig a z , hogy mind azon köryűlállások, tne!- 
Ivek meghűlést oíicznak, még leghawarább okozzák a’ b&' 
rányok merGségét.

Valamint hogy bajos az okait előadni, ezintollyan be4 
joe az orvoslása is ezen nyavalyának. Mosások meleg pá" 
linkával, brburkolása a’ báránynak meleg takarókba, melel 
bodzaíhéa béadása egykevés (5 — 1 0  grán) kám forrá 
’s a’ t, még legjobban látszanak használni. A’ mereve** 
dett tagokon, valamint a’ daganatokba, terpetinolajjsl еіб^ 
niegitatott gyapjúfonalat kell húzni, é$ az igen rósz tef' 
ш észet fi kelevényeket izzó vassal kell jól m egégetni 
A ’ betegek bémártása hideg yizbe ritkán hajtott hasznú 
noha ezt némelyek mint sikeres orvosságot javasolták.

80 . H im lőt (*Pocfrn, IBÍattrm ),

A ’ himlők nyavalyája, melly csak egyszer támadja 
ая állatot életében, egyik legveszedelmesebb nyavalyája ? 
juhoknak. Ezen nyavalyának különös a’ lefolyása, és bi*®* 
nyosak a’szakaszai, mellyek igen pontosan következnek 
más után, t. i. az elragadás, a’ kiütés (ki fákadás, kitömj 
tám adás), az érés, és az ehzáradás ezakaszszai; az е£У 
M5«zakaszok rendessége azomban többkörnyűlállástdl is 
"á'jy hogy ezek állal a’ nyavalya minfrége Vagy j i  vagy r# 
t .rmészetfiré i« válhctik.
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A z elragadás «zakaszsza 6  — fed  napra terjed , a’ mit
bonban csak oltárkor lehet olly pontosan meghatározni. Atá 
első három napon csak ritkán latszik valami nevezetes vál
t á s  a’ juliokon; csak az 5 — 7dik napon látszanak némely 
jelenségei a’ himlőnek; a’juhok merőn já rn a k ’s lustán Verő

ig kedéssel kullognak, utánnok hjirczolván a’ hátúi jókat; az ál
lások hádjadt és szomorú, az étvágyok fogy. Mind ezen je
lenségek, noha egész hetedik napig haladásban vannak, né- 

még is olly csekélyek, hogy észre sem vétetnek elégszer» 
Hetedik vagy 8 dik napon a’ kifakadás (k itörés) sza- 

^aszsza kezdődik, hidegleléssel, borzadással, és reszkeíés- 
®eh  az egész testen szaporodik a’ meleg, de különösen a’ 
kleken, és az orron; a’szemek és a’száj nyálkahártyái ve
rsednek ; a’juhok hasok alatt szorosan öszszerakott lábak
u l  állnak, ’s mélyen lesütik a’ fejőket; hátűlsó lábokrasán- 

azyétvágy és a’ kérődzés majd egészen elenyésznek; 
% aiinál nagyobb a’ szomjúság. Nem sokára ez után híg, 
^-tisztaságú ’s fehéres nyalka folyik a’ jnh orrából, ’s ek

ei* egy úttal már minden kopár részei veres Ajtócskákkal 
nnak béfedve, kivált a’ nemző részek szomszédjában a’ 

dombok belső oldalain, a’.hason, a’ farok alsó lapján, ’s a’ 
®*emek és a’ száj körűi; 8 — 9dik napon ezen balhacsípéshez 
Iif|sonló fótocskák ni ár emelkedni ’e csomócskákká válni kez
denek, és a’ helyeik, a’ hol találkoznak, megdagadnak, még 
M íg  a’ főn néha olly erősen, hogy az állat sem szemeit sem 

^ját ki nein pyithatja. x
Szüntelenül haladó hideglelés között halad ezen veres 

;cCskák felemelkedése is néhány napig, melly időben las- 
lassan még emelkednek és himlőkké formálódnak. A ’szín- 

ör t, j. elválik az alatta lévő reezés szövénytől, puhább les® 
f5 vastagabb, megtelik víztisztaságú ragadós limfával, ’s ek- 
*op áll bé a’ himlők megteljesedése és megérése, vagyis ai:
I % esedés szakaszsza", melly a’ nyavalyának 1 1 — 1 3dik uap- 
J n juj f  gész magassága pólezára. A ’ most már kifejlett jóféle 

•nilök lencsenyiek (vagy borsónyiak, és még nagyobbak is, 
j-sak mérsékelt számúk, egyehkint állók, fehéresek és veres 

Limával körülvéve; az egyes himlők között a’ bőr is meg 
dagadv* ét nedve»; kelőnkén érte  pedig a’ dagadáa az
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ajakok és a5 szemhéjak körül; ess úttal sok nyál és tajték fo
lyik ki a’ júh szájából.

A ’ hideglelés nevezetes fogyásával a’ nyavalya 1 3 — 
16dik napján az elszáradás szakaszsza áll bé. A ’ himlők ge- 
nyetsége, még pedig a’ legkorábban kiformálodtaké legelső' 
b en , sűrű és sárga lesz, ’s a’ himlők apródonkint béapadnak) 
és elszáradván varakká válnak. A ’ himlők helyén, és ezej* 
szomszédjában, ki szokott veszni a’ gyapjú. Az elszáradd 
közönségesen 5 — 7 napot kíván, melly idő alatt viszszatcf 
az étvágy, úgy hogy most már ismét egészen egészséges a< 
állat. A’ nyavalya annyival is gyengébb, minél kevesebb 
himlővel jár.

De nem mindig olly jótermészetűk a’ himlők a’ mint most 
leíratott, hanem néha olly változások is történnek, mellyek 
által felette rosztermészetű ’s pusztító nyavalyává válhatnak 
a’ himlők. A’ rosztermészetű himlőknél sohasem ollv rendéi 
a’ nyavalya lefolyása, se nem tartja meg olly szorosan az'idö' 
szakaszait, mint a’ jótermészetű himlőknél. A’ fő nagyon meg' 
dagadt, a’ szemek becsukódtak, az orr taknya nyúlós, rút' 
színű és büdös, az állatok ingadozva állnak, vagy sokat fe' 
kúsznék, a’ lélekzésök kurta, eröködött, szuszogó, és ki' 
tátotí szájjal, mivel az orrlyukak bé vannak dagadva, vág? 
betömve szívós takonnyal j a’ juhok csikorgatják a’ fogaik»*» 
a’ kipárálások, valamint a’ híg ganajjok, felette kellemetlen 
bűzt okóznak. Az illyen jelenségekkel mutatkozó himlők 
többnyire vereseskékek, fekotések, barnások, kékes kari' 
mával körülvéve, lapályosak ’s béhorpadtak, fel nem emel' 
kedők, a’ szomszédjaikkal öszszefolyok, és c sa k  mérges r í '  
gó híg genyetséget vagy folyadékot formálók. Az illyen ro$$* 
természetű ’s öszszefolyó himlők elterjednek az állat fejé® 
’s a’ t. ’s olly veszedelmes kelevényeket formálnak sokszög 
hogy kivesztik a’ juhok szemeit, hogy elrágnak egész der*" 
bokát az ajakaik ’s füleikből, *s hogy egyátaljában szörnye® 
elrútítják az állatot, az egész testét büdös genye.tséggel , 
undok varakkal bé vonván. A ’ halál közönségesen csak 
1 3 — <íOdik napján esik a’ nyavalyának. Az anyajuhok kő' 
zönségesen többet szenvednek az ürüknél és a’ kosoknál.

Az elragadása a’ himlőnek olly nagy , hogy nagy távú^
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ságr<51 a’ levegőn által Is ráragad á’ juhokra, sőt van példa, 
hogy csupán arról is ragadt rajok a’ nyavalya, hogy olly 

utakon vagy legelőkön jártak , mellyeken nem régen az előtt 
himlős juhok jártak.

Kültfrfös ая, hogy a’melly juhok egyszei* keresztül estek 
a himlőn, azt életekben soha többet nem kapják. Történik 

ia* is , hog§r 3 :— 6  darab «zázból menten marad minden him-. 
,ö‘öl, nem lévén rá  semmi hajlandósága.

A’ himlős nyáj orvoslását mindig ahoz kell alkalmaz
n i ,  hogy jóféle-e a''himlö vagy roszféle-e, ámbár aztfo - 
yamatjában sem tartóztatni sem előmozdítani nem lehet. Leg- 
elősz6r is gondosan el kell választani a’.himlős juhokat a’ 
®eg egészségesektől, a’ mi által néha még elejét lehet ven- 
ö| nagyobb elhatalmazásának; de azomban még is meg kell 
Mindig újra megvisgálni a’ nyájat minden harmad vagy ne
gyed napon, ’s újra ismét kiválasztani a’ betegeket ha ta
goznának . Ha szelíd a’ himlő, tiszta meleg időben szabad 

alatt, hideg és nedves időben pedig meleg ’s száraz istái— 
ke41 tartani a’ betegeket; minthogy pedig ezen eset

en olly gyengén és szelíden folyik le az egész nyavalya, 
Sea  orvpsság, sem más semmi különös óvás nem szükséges, 
fkomban még is jo', ha minden héten egyszer vagy kétszer 
J  e®t adunk nekik nyalni, minden font só közé ‘2 lat kén- 
j övet vegyítvén. Az eleségnek jónak ’s egészségesnek kell

, Ugyan így-kell bánni a’ juhokkal a’ roszféle himlőben 
j > csak hogy itt az eleségnek még válogatottabbnak kell 

’s hogy jó finom széna vagy zöld eleség mellett még 
k*rá8 vagy lisztes italokat is kell adni. Orvosságúl a’ követ
elő liktáriomból kell minden himlős júhnak 2 — 3szor nap- 

egy mogyorónyit a’ nyelvére kenni: kámfor 2 lat, an- 
jjy*lgyökér, macskagyökér, fenyőmag, mindegyikből 6  lat, 
8*t és víz a’ mennyi szükséges. Igen ritkán használnak a- 
°4iban az orvosszerek; mert az igen roszféle himlők csak- 

mindig halált okoznak. A ’ kelések orvoslása haszonta- 
bV 8 nem 1,4 tehetséges, mivel olly nagy ezek száma, hogy 
efe,hk az egész testet. > ; : '

Elejét venni a’ himlő nyavalyájának egyedül csak a’ béól-
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tás által lehet, a’ mi szfntolly hasznos következésö g’ juhoknál, 
mint a’ tehénhimlő béóltása az embereknél. A ’ beoltás haszna 
abban áll, hogy az ez által okozott nyavalya sol.kal szehV 
debb a1 természeti himlőnél, úgy hogy ez által vagy semmi 
vagy csak igen kevés juhok döglenek e l , és hogy^gyszerre 
és egy időben az egész nyájat keresztül lehel vinni ez által 
a’ nyavalyán, úgy hogy 3 — 4 hét alatt vége az egész nya
valyának, holott a’ természeti himlőnél sokszor több hónap 
is szükséges arra , hogy minden ezen nyavalyára hajlandó 
darab, keresztül menjen rajta.

A ’ himlőoltás kétféle, a’ szökségioltás (Síoí^impfung), 
és az oltalmi oltás (©djugimpfung). Az első az, melly a’ 
mar himiös nyájban azou darabokon vitetik végbe, mellyek 
még nem nyavalyások; a’ második pedig az, melly az egé
szen egészséges nyájon tétetik meg a’ végre, hogy akár mi
kar is oltalmazva legyen az a’ netalán a’ vidéken uralkodó 
himlő ellen.

Ha szükségi oltást akarunk tenni, legelsőben is ki kell 
választani mind a' himlős juhot a’ nyájbál, ’s ezekből kikeli 
választani egyet, mellynek csak kevés és szépen domboro
dott a’ himlője, ’s erről kell venni az dlto szert a’ béóltásra» 
Az oltást a’ már közönségesen esmert óltótüvel teszszük meg,

> mellynek hegyét a’ himlő Haifájával töltjük meg. Legjobb he
lye az oltásnak mindig a’ farok alsó kopár lapja valami 
3 —4 újnyira (czolnyira) a’ végbéltőf. A’ béóUandó júh há
tára  fektetik egy asztalra, és a’ lábai két segédtől tartatnak 
két felől; most az óltó megfogja balkezével az állat farkát; 
meghúzza azon szorosan a’ bőrt, ’s a’ színbőr alá szúrja vi
gyázva az ólíószerrel megtölt tű t , ott megforgatja, leszorít
ja ,  hogy az óitószer ben maradjon, és kihúzza. Az egész 
dolog igen könnyű, csak arra kell vigyázni, hogy igen mé
lyen be ne szúrjunk, mivel az nagy gyúlhdást sőt még fe
nét is okozhatna.

Szinte azon módon mint a’ szükség! oltás az oltalmi ol
tás is hajtatik végre, csak azon egy külömbséggel, hogyit* 
az óitószer egy béóltott himlőről vételik, még pedig 1 1 --* 
13dik napján annak beoltása után, és hogy nemcsak a’ tiszte 
liinfa szolgálhat oltó szernek, hanem még a’ vér Is, mell/

V i,

i
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s’.-fellzórt himlőből kijön. Az oltás után 1 1 — 13dik ns^on
megikell-visgální mind • ’>beoltott juhokat , hógy azokat, mei- 
lyekoél talán nem!fqjgámzatt.Volna a’ 'himlő, ismét bé lehes
sen oltani. — ••Különösen bánni azombah neta Szükséges a’Jbéá 
oltott nyájjal, hanem éppen úgy.kell azt tartanig mint azo~ 
juhrikat, meHyek jóféle ienriészeti himlőben vannak. A’ Ъі~ 
degíés á’ nedvesség nagyon ártalmas a? beoltott juhoknak, a ’ 1 
m iért,is különös дгипфШ іліояJtell lennünk , hogy azoknak 
fos», befolyását elhárítsuk. Egyetlenegy :;ad ekkor nevezem 
tes kárt okozhat. ■* * , •/<•;•., ;'"ч“ ’■

, ‘ U l% Щ го№&гЫ# к Дгйш ре). . jj

“••!: E z a* nyavalya kétféley .^ jó fé le  vagy. bössönséges Ш  
römftjás , és *’ roszféle, 'vágy'körönméepg* nn . ' ■./. щ

-A’ körömfájás íenibzeriiű együtt,szokott !}árni a’ száj* 
fájássaly és valamint ez, el szekott'tefjedni>egé*»-ayájakon, 
’e így járvány nyavalya úgydn,.de nebiirsgndó. Az állatnánk 
l í t  egyik vagy tóbb lábára ^ ha megvísgá^ik>& beteg lábát, 
'forrqságót, daganatot-,•'éfe ̂ vereaségnt veszünk, észre a’ köb» 
toe közénvés a* Ы гмвЩ щу  későbbe® ki is sebespdik ott á?

és elüb&;Wg'abloasi^«$í.-«ürübl| ígenyetség jé k ibe* 
І61& : A* nyavalya ilefolyása'eebeey ’sJkésfcőtreisgésen magától 
ís elmúlik k ifli,nap iak  іаЫ Ц  minden’ inestfrsígés segítség 
nyújtása hélkfil,' De:;hogymég is1 még hamarább ésbizonyo* 

következzék V  gyógy.ülisr  néha; i edsvífxel • :íe helyi# 
beteg lábat imosnlj! és az elvált és elálló- körmöt éles késsel 
el lehet vágni, —* Eledelül lertpogácWs vagy kovászos vizet 
kelL&’betegeknék adn i,' és szá razd e  tem ő  mezőn kell azo
kat legeltetni ^ • vagy frédig istállóban^ táplálatos szem cs éd 
gyökeres cleséggeí bővüs száraz almon tartani míg ki neat 
épülnek a’ nyavalyából. ■ г .
t A ’ körömméreg !a’.kővetkező jelekről esm ertetik: a’ kö r-
Btefájós júh sántítani kezd a* beteg lábával , majd csak egyik 
Wső vagy hálűisó lábával, majd mind a’ két.első vagy mind 
*’ két hátűlsó lábával, míg végre mind a’ négy lába haszon-» 
^ehetetlen. < A ’ sánta lába melegebb',, ’s alatt a’- körme körül 
^ e g  van dagadva.,, a! miért is jobban- szelje! áll a’ beteg kőr«« 
• e  mint az ép lábáé; a’ körmekőZe bőré verest néha--már
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ekkor bűzös gcnyetséget izzad k i, melly a’ nyavalya halad
tával szaporodik, és nemcsak körősker»l>a7 bőrt eszifel és 
meggy úlasztja, hanem többször a’ köi^mbe is árad ki, úgy 
hogy ez részint elválik a’ hústól, sőt némely rósz esetekben 
egészen is leválik és leesik. Ezen állapotban nem tud az ál
lat, já rn i, hanem csak a’ térdeken, csúszkál, vagy szüntele
nül fekszik, .ámbár még jó élvágygyal b ír, ’s minden nagy 
fájdalma mellett is ,-h a  jól tápláitatiky még sokáig jő karban 
maradhat. A ’ levált köröm helyet új szokott ugyan nőni rend 
szerin t, de az csak igen idomtalan és formátlan. Ámbár pe‘ 
dig ez a’ nyavalya igen hoszszas és húzamos, úgy hogy 
több hónapig' szeüvedhet benne a’ m arha, végre még is ha- 
lálös-lesz vagy a’, szűníelehi kőrőnürelremlása, vagy a’ láb— 
szárcsontja megingása ̂  vagy a’ s/.űnteleni fekvés miatta d’ 
mi a’ fenét Okozhatja,' vagy  a’ felette nagy fájdalmak miatt.

A’' körömméreg imindíg elragadástól származik, és csak 
a’; fínomszőfjű merinojuhoknál találkozik y ?s az 'eredete a’ 
spanyol juhokiól íá ^ ik je n n i .  -Áss eir&gadáfe azon nedvesség 
által történik, melly kijő á’ b e teg láb a k b ó i,’s közönségesen 
Э-т- 6  nap nialva kezdődik a? пудуайуа>ак elragadás után. 
EJéinlén csak néhány darabja sántü a’ j^ a jn a k , ’s e z e k ig  
ha ki nem választatnak, elragad-a’ nyavalya6 - ^ 1 0 -tóét alatt 
minden darabjára a’ legnagyobb' ayijriak is. Történik az el- 
ragadás a’ gánaj által |s-j ha t  i. az’egészséges .juhok a! be* 
éegek gahajján állnak vagy: járnak , sőt tirég az által is elég
szer.,' ha az egészséges juhok ollyan helyen járnák a’ hol 
nem/régen köröiqjnérgee juhok járnak vála, •
- Orvoslásakor legelőször is gondosan el keli y.ála#itarii a? 
beteg juhokat öfc. egésesegesektől Minden/darab t. i, m e l-  
lyen míír sántítás vétetik észre, elválasztatik a’ még egész-? 
ségesektől, és alája vettetik a’követkewfrervoslásnak: Min
den beteg juhot *8—3 óráig vízbe kell rJiajtani, h o g y ‘a’ be
teg  körme megpuhuljon j azután éles késsel minden elvált, el** 
töredezett, ’s igen hoszszúra nőtt részét a ? körömnek el kell 
vágnii még pedig annyira, hogy a’1 húsos részei vereselje- 
irek-álta-1 rajta. Miirekutánna ezen módon a’romlott és haszon
talan részéiül megszabadult a’ köröm, egész a’ vér*6 ré
seiéig. bé kell azt hinteni porrá tőrt kék gálicpskövel, vagy
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be kell kenni a’következő Vegyűletteí: 3  ffeftlkátrány, 3 font 
terpetinolaj, 3 font- sósávany, és І2  font porrá tőrt kék gáíicz- 
;ő; ezen vegyűlet egyszeri bekenésére 3 0 0  júhnak efég, 
fákenni kell pedi^ 'ecsettel, és ú g y h o g y  a* körömköze, éá 

'köröm beteg részéi legvastagabban békenettessenek, Még 
fezen orvosságnál is sikeresebbnek találtatott áz újabb idők
ben a’ klórmész. Erinek egy egy fontját fél kanna vízben kell 
felolvasztani, ’s ezen olvasztékkal'béecsetelni a’ bertfcg •kör* 
toöt. Szarvasszarvolajt és salitromsavanyt is szoktak'hason* 
felesen vegyíteni r és' ezen végyületteí a’ Beteg körnVflt meg^ 
kenni. Ez a’ sfcer gyakran l^en jó szolgálatot teszen , és szia** 
fe annyit mint a’ többi, Kevésebb sikerűk az eddig élöadott 
orvos szereknél a’*ifaéttze(, a’ salitromsáVaíny fmágábairjj'ésl 
*? égiptusi kenőcs.i—- Mind ezen előadott orvosságok eteftü 
fén minden másotPnapón, későbben mindért'tiarmad vá^y.nc-» 
lyed napon, és a* gydgyÜlas haladtával -mindig rribátíbkfí 
haszríálMtuák, csaffW gp ‘A ég akkor sem keli egében  teittb№« 
%ni fdiok, ha már* ug f‘ látszik is, hogy meggyógyult a’ kd î 

nehogy tallft' lsmét roszszaBbr-Á^'fbráöljon a’ nyáváiyau 
Legnágyobb gimdbssággal azon kell leiíniink, lno'gy az űj 

^ragadást elkerüljük; ázért szorgalmafosair"él Itélf válasziátíi 
’̂ már kigyógyúltákíát a’ m ii^betegekt#!, V  el' kéttháríítíift 

gondosan mindent a’ mi i3j élragadást oktfztíatiía:— Tfsítaií 
ság végett szép időben száraz gyepen, ésWen\pédí£‘bővén 
^egahnozott iszáráz szeTIős istállóban kell tártán! a’Ju ftokat.^  
belső orvosságok szükségtelenek, * csak egészséges M v e le -  
"!!gről és nyalni való sóról gondoskodjunk. —  Vége iévÉ'ft'ák 
f^oslásnak , gondosan ki kell tisztítani r  betegek istállóját, 

<dll azonnal hordáfni belőle a’ g a n a jta ’ szántóföldre,'" és 
tüstént leszántani, az Istállót és a’ Ьепие іёѵб bátorokat 

ie kell meszelni, és a! kigyógyult juhokat cfsák valami hát 
'így  nyólcz hét múlva kell ismét aa egészségesek k ízé  'e™ 
fe jten i.

38. B ü k , (Sláufce, @<feő&e).
E z égy höszszas és elragadó esmertetes nyavalya, nielly 

®§У száraz vagy ^edVeá- természetű. , >:i> ‘ - *' ’ j.
A.’ száfafe rüh) ífaeíly látáílós vagy éhéfe rflhének’ís né-
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yeztetík , annÖ könnyebben ragad ei a’Juhokjra? m tnélrit- 
kább a’ szőrök}, a’ lefolyása pedig kezdettől fogva e’ kö
vetkező: veres fótok támadnak a’ bőrön, niellyekenrövi(| idő 
;a|atí kis pattapások támadnak, mellyek nem sokára elpattan* 
вак , és csípős’ nedvességet kibocsátván kis kelésekké, .vál
toznak á lta l, mellyek ugyan csak hamar elszáradnak ’e le- 
kppnak, de a le rt nem fejezik bé a’ nyavalyát^ mivel alat- 
tek irmét újra formálódnak a* rühek. A 5 rühes juhok sok
szor vakaródznak lábaikkal, dör/sőlődziiek szembetűnő győ" 
ayőrködéssel mindenféle tárgyakhoz, vagy szájokkal hara" 
possák azokat; ezt teszik különösen a’ vállokon, a’ hatokon» 
és a’ farkokon j némely része te jn ek  m^g is kopaszul, vág? 
imitt-! amott kiljebh lógnak az egyes gy»pjúfürtök, mellyet 
összekuszáltak ,, fehérebb színük a’ többinél, és könnye® 
kUéphetők, Sokszpr azt is látni, hogy más juhok rágják '? 
húxkálj^k ezen gyapjúfürtöket, a’ mit csendesen állva sze' 
retnf is l^tszanuk a’ rühös ju h o k ^ ^ a  k ^ le b b rő l  még^isgál?' 
juk a’ jjuhokat,, halaványnak találjuk #},bjőj;őket, puha; kfli? 
páytal befedve,, és fié/nely keroényke domborúságokkal, щ ф  
Iyék, ha egy kevéssé felvakartatnak, kis vereses daganüf 
jaknak mutat kodnak, és szintúgy nem sokára korpává vájnak 

melegebb a’ bőr és sokkal vastagabb a’ rüh** 
h ly e k en  ; Ц&. ezekjei valamivel erősebben dörzsöli az embert 
kitaposnak a!ІцЬок fogaikkal, ’s kapálódznak lábaikkal, e* 
áltaJ tei^izőségőkfiti’s megelégedésöket jelentvén. Lassankio! 
nagy ,részét a’ teltnek foglalja el a’ rü h , és,a’ gyapjú vés* 
apródonkint a’ nagyobb betegeknél,

A’ nedves rüh nagyobb grádusa ezen nyavalyának, 
mos genyeteéges kelevényekkel, és vastag varakkal. A* jV' 
bök még sokkal jobban vakaródznak, mint a’ száraz rühbe* 
Д ’ sok, vakarástól a’ hátúlsó lábakkal a’ nyakon és a’ váll*' 
kqn,,nagyon szennyesek is ezeken a’ részeken; ugyan erríA 
valamint a’ hirtelen mozgásból, mellyet a’ rühes helyek h*' 
rakásakor ’s vakarásakor a’ fejőkkel tesznek, már meszsz^ 
ről megesmerhetni, mikor valamely5 nyáj nagyobb méri 
ben ezen nyavalyától szenved. Ha szorosabban megvisgál" 
ju k , hellyel hellyel fénytelen, c$umÓ£{, öszszekuszált gy*P* 
jut,, vagy kopár-Tótokat is találunk. A ’ halavány fonnyadt b&'
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rfilíÖH puha daganatok, vagy már megvastagodott keménybe 
helyek találkoznak, mellyek vagy veresek vagy színtelenek 
’e mellyek imítt- amott felhasadoznak, ’s azon nedvességet 
bocsátják, melly a’ gyapjút öszszekuszálva öszszeragasztja, 
’s megszáradván lassan lassan varas héjat formál. E z alatt, 
melly sokszor egy arasznyi is szokott lenni, mély genyetsé- 
ges kelevények találkoznak, mellyek néha fekélyjárásokat 
is formálnak, és egész az izekig béhatnak. A z állatok, a’ 
legjobb étvágy mellett i s , szembetűnőleg elsoványodnak, és 
végre hónapok, sőt sokszor csak esztendők múlva elszára- 
dásban döglenek meg.

Legtöbb esetekben elragadástól támad ugyan a’rüh, úgy 
hogy egyetlenegy rühös júhról a’ legnagyobb nyáj is egé
szen megrühősödhetjk; azomban l^ell még is ollyan kőrnyül- 
álláspknak is lenni, mellyeknek eszközlése eredetiképpen o- 
kozza ezen nyavalyát, melly, minthogy ragadós, csak egyetlen- 
egyjuhon üssön is ki, a* elragadó természeténél fogva az egész 
nyájra is csak hamar elragad. A ’ száraz.rüh támadására ad
hatnak alkalmatosságot felette m eleg, dohos, szoros, szűk 
és alacsony istállók, mellyekben minden mocsok könnyen 
felhalmozik, és csípős kigőzölgéseivel a’ levegőt megrontja. 
A z  éhség rö b e , melly szintúgy neme a’ száraz rühnek, szűk 
és csekély táplálású eleségtől támad. A’ nedves rüh támad 
ha a’ juhok búzamos esős és nedveshideg időben, kivált olly 
esztendő részében, mikor illyen idő szokatlanabb, kihajtat
nak, ’s még inkább, ha ingoványos és posvánvos mezőkön 
legeltetnek; illyen környűlállások között egyszersmind rot
hadás és vízikorság is formálódnak.—  A' rüh elragadása 
mindenkor bizonyos, ha tiszta juhok rühősőkkel közösülésbe 
jőnek, kivált, ha a’ vakaródzás által lehullott varak és rühat- 
kák a’ tiszta juhokra találnak esni. De könnyen elragadhat 
közlegelőkön az által i s , ha a’ tiszta juhok csak hamar azon 
helyre jőnek, a’ hol az előtt rühös juhok legeltek; továbbá 
hajtott juhokról.is, ha azok talán rühösők; végre emberek 
által is, kik talán rühös juhokkal bántak, és csak hamar ismét 
tisztákkal jőnek közösülésbe, ’s a’ t.

A ’ rüh orvoslása nem igen nehéz, és még a’ nedves 
*üh is mindig gyógyítható, csak czélarányosan tudjunk véle

12



178

bánni. A ’ legjobb orvosló mód, mellyet számtalan pfobatífó!» 
lek sikeresnek találták, az, mellyet W a lz  feltalált, E ’sze
rint 1 0 0  darab rühes juhra e’ következő íú^ot kell ferdőül 
készíteni: l  font eleven (é g e te tt) mész megóítafik vízzelj rá' 
még több hozzá öntött vízzel meghígíitatik pépnek, azután 
hoztfá kell adni I j  font hamuzsírt (vagy ha ez nem volna, 18 
font bükkfahamut), és 1 |  font bűzös szarvasszarvobijt (v ag y  
e5 helyett 1 font kátrányt"), ’s végre meg kell hígítani a£ 
egészet 5 0  font ganajlével vagy marhahúgygyal, és 2 0 0  font 
vízzel. Ezen vegyűletet meg kell egy kevéssé mejegíteni és 
kádba önteni 5 azután meg fogja a’ rühös juhot lábainál fogva1 
két em ber’s bele mártja a’ hátával alól a’ lúgba, egy har
madik ember a’ szemét-’s fülé^ betartván, hogy azokba sem
mi bé ne mehessen Minekulanna így az állat kevés lif tig  
egész testével bé volt m ártva, ki kell azt venni'’e más kisebb* 
és üres kádba állítani ’s a’ gyapjas bundáját gyengén nyomó- 1 
gátu l, hogy ezen kádba csurogjon le a’ gya’pjábar» lévő fe
lesleges lúg, és híjában el ne veszszen. Az így megferesz-' 
tn  t juhokat szép napfényes időben ég aiatt’kéH járatni, nedves 
psős időben pedig meleg száraz istállóban kell tartani. Hogy á’ 
lúg annál jobban béhathasson, a’legrühesebb helyeket, kivált há! 
kopárok, kefével kell jó keményen megdörzsölni. Ézt a’ feresz- 
lést minden héten ismételve mind addig kell folytatni, míg 
egészen meg nem tisztulnak a’juhok. Legtöbb estiekben 2 -~  
4szeri feresztés elég, de jobb inkább többet adni egy fe'rdo- 
vel, minisem hogy az orvoslás Mégtelen legyen. Legczel^ 
arányosabb ez az orvoslás módja a’ nyírqs után, azomban 
tavaszszal és őszszel is lehet azzal élni, ha a’ szükség úgy kí
vánja. De hideg télben, kivált, ha fínomok a’ juhok', még 
sem lehet tanácsolni ezen ferdők használását. Akkor tehát in
kább kenőcsökkel, vagy helybeli mosásokkal kell élni. Az 
elsők közül különösen lehet ajánlani tű1 íjfö^etkezőtjj 1 fönt. 
kéneső, 4  font terpetin, 8  lat lerpétiiiolaj^ .és 8  lat disznó
zs ír , írnak vagy kenőcsnek öszszekeyerve, 'njelly'40 darab"/ 
juhra elégséges; használásakor szeljél: kell választant a’ gyap
jút a’ rühes hélyeken, V  bé kell dörzsölni a1 bőrbe kétszer'' 
napjában. A ’ rühes fótok helybeli mosására ^Szolgálhat egy 
erős dohányfűzetm ellynek minden Karóik s'heszfzf lyélify, í
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nehezék étetó kéneső £(3u6ltmat) hozzáadatott; vagy pe
dig: kénkő és terpétinolaj'í mindegyikből 3 la t, timsó 6  lat, 
tyúkganaj 3 font,.szappanoslúg, melyben 1 font dohány fő
zetett , 1 2  font. Ezen mosó orvosságok használásakor el kell 
választani a" gyapjút, fel kell keresni gondosan minden rüh— 
fótocskát, le kell vakarni róla a’ varakat, ’s meg kell ned
vesíteni jól a! most tanácsolt szerekkel. Ezen nedvesítést egy
szer vagy kétszer is kell megtenni minden nap, és ismétel
ve folytatni mind addig, míg a’ gyógyúlás bé nem követke
zik, a’mit arról esmerhetni, hogy a’ marha vakaródzása meg
szűnik , hogy a’ rühes helyek nem bocsátnak már ki ned
vességet, és hogy a’ gyapjú ismét újra nőni kezd rajtok.—  
Belső orvosság ritkán szükséges, de az eleségnek jónak ’s 
táplálaíosnak, és a’, tanyának egészségesnek ’s száraznak kell 
lenni; néha pedig sót kell adni.-*- Minthogy ragadós a’ nya
valya a’ betegeket gondosan el kell választani az egészsé
gesektől, és ha kigyógyultak a’ rühből, ki kell tisztítani az 
istállót, mellyben voltak, meg kell mosni'forró lúggal a’bú
torokat , ’s bé kell meszelni újra a’ falakat.

3 3 , Tőlgydaganat, ((?utergefcfjroulff).

Történik néha, mikor nagyon tódúl a’ téj" a’ tejed 
edényekbe bárányozáskor , hogy némely edények elreped
vén , a’ téj. kiárad * ’s az által kemény daganatokat okos 

tölgyben,' mellyek könnyen roeggyúladnak, és evese* 
Öésbe mennek által. . Ha tehát forró daganat tárnak a’ júh 
Vigyen, be k e l la z t  kepini háromszor napjában g  lat fe- 
^éfmályvaz.sírbiól és ugyanannyi k’énesőzsírból készült ke
c s e s e i .  H a erre 4> — 8  nap- alatt nem oszlik el a’ da
ganatai minden nap háromszor e’ .következő kenőcsből kell 
yalamit bedörzsölni: Kámfor 1 nehezék, salamiaszesz 1 

, l<*nmagolaj;;$  W- A’ forró irosvaj és meleg pálinka- 
bétí)^i¥S$ljéíe néha sjcjnjwgy, jó szolgálatot teszen.

Ha már evesedésbe menti, volna áltál a’ daganat,, fel kell 
*% пі. élés, .hegyes késsel , és a’ sebet langyos szappan*' 
v‘zzel kell kimosni. > ,
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3 4 .  Szemgyúladás,  ( S lu g e t ií iö n b u t ig ) , ,

A’ megyúladt szem dagadt, veres, és forró, félig vagy 
egészen is bé van csukva, és könyvek hullanak belőle, 
mellyek néhány nap múlva sűrű nyalkává változnak, melly- 
töl a’ szemhéjak öszszeragadnak.

Az illyen esetekben eleintén ki kell mosni a’ szemeket 
minden nap egynéhányszor e’ végre készített mosd szerrel, 
melly i  nehezék ónczukorból cs másfél meszszely vízből 
készült; ha pedig már nyálka folyik a’ szemekből, i  nehe- 
aék szemkövet kell feloszlatni másfél meszszely vízben, és
1  lat kámforszeszt hozzá adn i, ’s ezzel kell mosni minden 
két órában a’ beteg szemeket. Azon esetekben, mikor as 
szemgyúladás a5 himlő következése, langyos tejjel kell mosni 
a’ szemeket, és későbben fél nehezék veres etető kéneső-* 
bői készült kenőcsöt kell napjában kétszer a’ beteg szemhé
jak szélére kenni; ezen gyúladas folyamatja azonban egé
szen a’ himW lefolyásától függ.

3 5 .  Talptörés, (ЗЗегбййеп bér J ö P O *

Hogyha a’ juhok folyvást és húzamosan kemény út8- 
kon hajtatnak, kivált nagyon száraz időben, nem ritkán 
feltörnek ’s meggyúladnak a’ körmeik, a’ mit a’ fájdalmas 
járások , vagy a’ sántítások is meg szökött mutatni. Й8 
megvisgáljuk a’ körmöket, forróknak , dagadtaknak, és fá
jósoknak találjuk azokat. Ezen esetekben nem kell egyebei 
tenni, mint a’ betegeket többször hideg vízbe, vagy nedvt^ 
legelőre hajtan i, és nyugodtan hagyni azokat. Egyes da* 
rabokat azomban, mellyek nagyon szenvednek , úgy kell 
orvosolni, a’ mint feljebb a’ jóféle vagy szelíd körömfájásnál 
eloadatott. . : ‘ ' !

Máskór attól is ered -&’ Julitok sántítana , ha folyvást 
és tartósan lapályos é» posványös mezőkön legeltetnek, * 
mitől annyira ellágyúlnak a’ körmeik^ hogy az állatok , ft* 
azután keményebb ‘ főidőn járnf kénytelenek, sántikáln»^* 
Ennek azzal lehet könnyen elejét venni hogy a’ nedr<* 
legelőket magasfekvésű száraz legelőkkel felcseréljük.
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3 6 . Lábsértés t hegyei testek á ltu l, (CJmtreten frem* 
bér fptgigcr Jíörper in bie

Történik néha, hogy a’ juh üvegcserépbe , faszálkába, 
ezegbe, vagy más sértő testekbe h ág , a’ mitől gjúladás, 
evesedés, és nagy sántaság támad. Ezen esetekben lege
lőször is a’ sértő idegen testet ki kell húzn i, azután ki 
kell mosni a’ vérző sebet sós v ízzel, és bé kell kötözni a’ 
lábat puha vászonrongyokkal. Ha már erősen megdagadt 
a’ beteg láb, vagy folyvást hideg vízbe kell azt tartani jó 
darab id e ig , vagy bé kell kötözni jó vastagon vászonron
gyokkal, és ezen kötözést ónvízzel kell meglocsolni minél 
gyakrabban. Azon esetekben v é g re , ha már evesedésben 
van a’ seb, elsőben ki kell azt tisztán mosni langyos vízzel, 
azután el kell vágni éles ollóval vagy késsel mjnden rom
lott ’s elholt részeit, ki kell azt tömni gyengéden puha kócz
czal (csepűvel), ’s ezt meg kell nedvesíteni minden nap 
kétszer 1 lat áloé- ’s ugyanannyi mirrha- eszencziából készült 
sebbalsammal, újítván minden nap a’ békötözést, és foly
tatván ezen orvoslást mind addig , még bé nem következik 
*’ gyógyulás.

8 7 . Sebek , (SBunben).

Történetből eső külső részek sértései mint p. o. kutya- 
marás által, ’s a’ t. h acsak  nem igen nagyok, többnyire 
magoktól is meggyógyulnak; de hogy még is hamarább és 
bizonyosabban essék meg ezen gyógyulás, frNs sebeket 
eczettel vegyített vízzel, régibbeket pedig sós ví/,zeI ii ln t 
Megmosni, evesedett sebeket pedig terpelinolajja! vagx 
sebbalsammal kell bekötözni, és megnedvesíb-ni. I 
bűzös és rosztermészetü keléseket végre I h l khkir r Y i 

*8 másfél meszszely vízből készült folyó szerre! v  П 'lapjá
ban egyszer nedvesíteni.

3 8 . Szarvak eltűrésé , (ЭДЬЬгефеп bér Jj)örner).

A ’ kosoknál történik néha, hogy azok valamely erősza
kos módon szarvaikat törik e l , a’ mi néha olly nagy vérzést 
f o s h a t} hogy az veszedelmes lehet.



Orvoslás® a z , hogy vászonrongyokat rakunk a’ sebre, 
és ezeket szüntelenül hideg vízzel vagy eczettel locsoljuk 
m eg; ha pedig erre meg nem állna a’ vérzés, 4  lat kén- 
savanyt (gáliczkőlajt) keverünk másfél meszszely Vízbe, és 
ezzel locsoljak meg a’ kötözést. Ha megállóit a’ vér, egy 
darab vásznat szurokkal vagy kátránnyal kenünk meg jo 
vastagon, és ezt ragasztjuk rá a’ sebre a’ levegő tartóztatá* 
sa végett. —  Egyebaránt a’ szaru eltűrése, bár melly ve
szedelmesnek látszik is , többnyire csak csekély baj, melly 
rend szerint minden segítségünk nélkül magától is be
gyógyul.

39 . Lábtörés t (93esn6rud))

Sokkal ritkábban történik a’ juhoknál mint más mar
hánál, hogy lábokat törik, de néha mégis megtörténik, ki
vált a’ bárányoknál. A ’ megesmerése olly könnyű, hogy 
annak leírása nem is szükséges.

Orvoslása abból áll, hogy a’ törést jő vastagon (valami 
négy vagy hat rétűen) vásnonrongyokkal kötöz/ük meg, és 
minekutánna a’ láb természeti állásába helyheztetettt, két 
vékony sínt fenyő vagy más fából rakunk rá két felöl, fs 
ezt kötözzük rá  erősen vászonrongygyal vagy valamely szé
les kötővel. A. netalán szerfeleiti gyúladás eltávoztatására 
meg kell nedvesíteni a’ 3 — 6  első napon folyvást és ismé
telve hideg vízzel, ’s rajta kell hagyni mind addig, m í| 
öszsze nem forrott a’ csout, a’ mi 2  — 3  hét alatt szokott 
megtörténni.

4 0 . Júhtetiík y (©djafídufe).

Gyenge bárányokan ’s juhokon néha annyira elszapo
rodnak a’ kullancsok és júh te tük , hogy azok nagyon el- 
gyengúlnek ezektől, és utoljára meg is dögölhetnek; de 
jói táplált és tisztán tartott juhokon sohasem hatalmaznak 
el ezen férgek annyira, hogy nevezetes károkra lehetnének- 
Noha a’ tétük a’ nyírás után közenségesen magoktól is el' 
vesznok, az által is lehet azokat akár mikór is elveszteni) 
hogy cserép pipa által dohányfüstöt bocsátunk a’ gyapjú köze» 
vajgy pedig hogy megmossuk a’ juhokat meszes vízzel, ham'



vas lúggal? vagy 2  font dohányból és 1 2  itsze vízből ké- 
tzitojt dohányfőzettel.

41 . É rvágás, (Sífeerlöp).

A z  érvágást a’ nyakán kell tenni a1 júliriak még pedig 
a’ nyakéren, a’ mi eképpen történik : meg kell fugatni a’ 
juhot, de ú g y , hogy a’ feje és a’ nyaka szabadon marad
janak , azután a’ nyakán, még pedig a’ nyak ér hegyeit el 
kell nyírni valami egy tallérnyi helyen a’ gyapjút; ez is 
roeglévén, sinórt kell vetni a’ júh nyakába, és azt olly szo
rosan öszszehúzni, hogy a’ nyakér megdagadjon, miután 
Csattanó érvágóval, vagy ha ez nem volna, érvágó vassal 
vagy ollóval fel kell nyitni az eret. Vért valami 1 — 4 
findsapoliárral kell k iereszteni, a’ miben az állatok korá
hoz, term etéhez, és nyavalyájok állapotához kell magun
kat alkalmaztatnunk. A z  ér bekötése rend szerint nem 
szükséges, de ha mégis a’ sinór levétele után is el nem akarna 
állni a5 vérzés, gombostűvel lehet öszszetűzni a’ sebszéleket, 
és qrre egy kis ezérnát vagy lószőrt lehet tekerni.

A ’ legközönségesebb módja az érvágásnak a’ juhoknál, 
t. i. a’ szem a la tt, igen helytelen, mivel ott olly csekély 
8’ vérzés, hogy ritkán folyik el több vér egy pár théás ka
binnál, a’ mi szembetűnőleg semrnitsem használhat. — Azt 
is kell még megjegyezni, hogy egyátaljában ritkán hasznos 
as érvágás a’ juhoknál, mivel nagyon gyengíti azokat; 
Ugyan ezen okból csak végső szükségben, p. o. nagy gyú
jtá so k b a n , és soha máskor, kell csak ezen marhánál ér
vágással élni.

42 , Időkor megesmerése a 'ju h o k  fogaiból, (Qrrfennt* 
nig b fl 2íítrr í Ьег ®фя[е an ben ЗЭДпеп).

A’ júhnak a’ felső állkapczújában semmi haropófogai 
nincsenek, hanem a’ húsz zápfogain kívül, melly mind 
a’ két állkapczára el van osztva, nyólez hegyes harapó
fogat hoz a’ világra az alsó állkapczájában, mellyek b&~ 
r*ínyfogaknak neveztetnek. Mihelyt az állat nuísodfüre 
niegy, kihűli a’ középső két bárányfoga , és két szélesebb 
f,Jga nő helyette. Mikor harmad fűre m egy, a’ két sstorn-

Ц&
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szed bárány foga hűl ki) mindenfelől egy, e* felváltatok ezé-
iesebb vagy is jdhfoggai. Mikor negyedfüre megy, ismét a’ | 
két kővetkező fog hűi ki mind két felől, ’e felváltatik két 
júhfoggal. V égre , mikor fltödfüre megy, a1 két legszélső 
bárányfoga is felváltatik két szélesebb júhfoggal , ’s  ekkor 
kiváltottnak hívják a’ juhot. Hatodik esztendejében még 
csupa fejérek és épek a’ már állandó fogai, csak hogy, 
viszszatódúlván az íny, hoszszabbaknak látszanak. Hetedik 
esztendőben már szembetűnő változást lehet észrevenni. A’ 
fogak , kivált a1 két középső, már csorbásodni és sárgulni 
kezdnek, és az íny viszszatódúlása már nevezetesebb. Nyolcza 
dik esztendejében már elvesztvén a’fogak a’ szép fehér színe
ket , m egsárgúlnak, és már egész darabjaik is kihűlnak. 
Kilenczedik esztendejében kihúlnak a’ négy középső fogak, 
vagy eltöredeznek legalább. Tizedik esztendejében elveszti 
a’ juh minden harapd fogait, ’s fogatlannak neveztetik. Azom
ban igen sok függ itt a’ juhok természetétől, és életők mód
jától i s ; mert vannak néha tíz esztendős juhok, mellyeknek 
még mind meg van a’ fogok, és ellenben hét és nyolcz esz
tendősök, mellyek már fogatlanok. A ’ merinoknál vagyis 
eelyemjuhoknál rend  szerin t nagyon tartósak a ’ fogak.
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di sznók nyavalyái.





i ,  Agyv elő gyúladás , (®r£írntnt$ünbun0 ,  Jfopfent'
günbung).

A ’ nyavalya hoszszas elöljáró jelenségekkel egy dö« 
hösség nemével kezd , villogó, m e"veresedett, és vadon 
kimeresztett szemekkel. A’ szája tajtékzik, az órr* szá
raz és nagyon fo rró , a’ disznó kapál' az- első lábaival, - ’s 
túr a’ földben egy ideig, nem sokára azután ide ’s tóvá 
szalad , neki szalad a’ falaknak vagy más tárgyaknak , ’s 
néha fejére bukik. E z a’ nyavalya leginkább a’ bővvérű 
kövér disznókat támadja meg forró nyári időben.

Orvosláskor eret kell vágni jó bőven a* betegen, és le 
kell öntözni a’ fejét folyvást és szakadatlanul hideg, vízzel, 
vagy nedves ruhát vagy rongyot kell a’ fejére rakni, és azt 
szüntelen! locsolással folyvást nedvesen és.hüvesen tartani. 
Italul kovászos vizet és aludt tejet kell a’ diszónak ad n i; 
minden két órában pedig fél lat salitromot és i  lat borkövet 
liszttel és vízzel kell a’ tarkóba iölteni. — Ezen kívál jó 
hűves tanya, és sóból ’s hideg vízből álló Misterek előepgs* 
tik ezen nyavalya gyógyulását. *

íi, Tüdőgyúladás ,  ( S u n g e n t j ü n b u n g ) .  '

A’ lélekzés kurta és sebes, n é h á ‘nyögő; a’ léleka'et 
maga forró, az állat gyengén kőhécsel,: gyengén'és reked- 
fen röfög, kevesebbet feksaik mintsem á ll, és ‘az orrát Jt} 
tőidre szegezi; elejére merőn já r ,  az óldala nagyon já r? af 
pulsusa (érverése) kurtá, és a’ szeme lankadt.

Okai ezen nyavalyának közönségesen: nagy-meghfi* 
lés, szél elleni hajtás, hideg itatás nagy kihevűlés után, ’s a ’ t.

Orvoslásánál az első egy hőv érvágás. Azután bé kell 
adni 2 lat Glaubersót és 1  lat salitromot lisztes vízzel, min
den két órában mind addig, míg hasmenés nem következik.



І88

E rre  liktarlomot kell készíteni 1  lat ealitrom, 2  lat salamia, 
2 ' lat édes kapor ($end)fl)'> 1 lal örvénygyökér (Üílant* 
IVurjeP), és léi font mézből, mellyből minden kél órában 
egyegy diónyit a’ nyelvére kell kenni a1 betegnek. —  A’ 
szűgynek mind a’ két felén valami egy tenyérnyi helyen a’ 
következő kenőcsöt kell bedörzsölni : körösbogárpor i  lat, 
terpetin és disznózsír, mindegyikből 2  lal. —• Eledelül kor
pás és lisztes ft&It (m oslékot}, a lu d tte je t, főtt kolompárt 
’e effélét kell adni. — Hogyha negyed vagy ötöd napra 
essen orvoslás után nem jobbul a’ m arha, hanem ellenben 
büdös lesz a’ lehellete , ’s bűzös takony folyik az orrából, 
ha szüntelen fekszik az állat, ha egészen megszűnik enni, 
ha  nyög és kurtán lehel, ez mind je le , hogy el nem kerül
hető a’ halála.

3 . Gyomorgyúladás, (SDíftgenentjdnbung).

E z a’ gyűladás neme elég gyakran támad, ha a’ disz
nók valamely forró e ledelt, mint p, o. főtt kolompárt, mur- 
kot, ’s a’ t. mohón elnyelnek $ azon kívül pedig támad attól 
I s ,  ha mérges növényeket esznek, vagy a’ bésózott hús 
levét iszszák. A’ disznó rángatődzások között félre csavarja 
a ’  száját, mellyből néha tajték folyik, mindig rágódik, nyug- 
ba ta tlan , röfög, elbújik, és okádni van hajlandósága, a’ 
mi néha meg is történik; némelyeknél eimerevedik az égés* 
te s t , másoknál nem ; az elsők sohasem gyógyulnak meg, 
a ’  miért is legjobb azokat leölni t hogy legalább a’ húsok
nak hasznát vehessük.

Orvosláskor legelőször is eret kell vágn i, és í  — i  y 
font Tért ereszteni a’ betegből, azután bé kell adni minden 
fél órában i  font lenmagolajt vagy faolajt tejjel lágymele
g en ; ha hasszorúláseal já r a’ nyavalya, még 1  lat borkövet 
is  lehet hozzá adni mindenkor; ezen kívül pedig klistéreket 
kell adni olajból, szappanból, és meleg vízből. Italul korpás 
v iz e t, aludt tejet, vagy lenpopácsás vizet (azaz olly vizet, 
mellyben lenmagpogácsa olvasztatott fel) kell adni, csak azt 
tartván meg mindig, hogy ezen italok egészen hidegek ne 
legyenek.
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4  Я іВ /á i  (^JodPen, ©íattfrn}. . ’ ,
-  ' ' Valamint a ’ tehenek és-a* juhok', úgy néha a’ disznók is 
esnek hhhlőbe, melly szintúgy ragadós ugyan^mint amazoü 
állatoknál % de sokkal szniídebb még is .mint1 a’ juhoknál; A’ 
Himlő elragadása után. lusta a’. disznó , lecsüggeszfi, a’ fejéig 
háíra veti a’ föleit, nem karikázza fel-a’ farkát', ésia? ser
iéi felmerevednek. Ekkor a’ testnek külömbféle helyén veres 
főtök'látszanak’,' bíéllyek néhány nap múlva elterjednék, ’s 
iimfdval megtölt hólyaggá emelkednek fe l; ezfe lpattan ik  ’s 
elszárad, és alátta, egy kis kelés formálódik, melly 4 —T5 nap 
múlva bé van gyógyulva. A ’ himlő leginkább a’ czorobja bel» 
sejea és a’ pofáján és fejéit szokott lenni a’ disznónak,. a? mii
ért is néha a’járást gátolja és fájdalmassá teszi, néha,pedig 
szemdagadást és szemgyúladást okozhat. Malaczok többet 
szenvednek ezen nyavalyától koros disznóknál, de c^akje le? 
gyen a’ tartás és a’ gondviselés, még a ’ malaczokban is csak 
ritkán okoznak döglést. . .

Mihelyt a’ nyavalya mutatja magát a’ nyájban, gondo
san el kell választani a’ betegeket az egészségesektől» meleg 
száras helyet kell nekik adni, ás sok melég italokat, kivált 
aludt te jet, kovászos vizet, ’s a’ t. a’ mi maga is elég a’ nya
valya gyógyítására. Ha a’ szemhéjak nagyon dagadtak és 
meggyúladtak, minden nap egynéhányszor langyos tejjel kel! 
azokat kimosni; így szinte a’ keléseket is szappanvízzel kell 
megmosni, éa azután egy kis olajjal megkenni.

5, K anyaró , ( veres szeplő ,  SWűfern).

Ess a’ nyavalya a’ veres.fótjaifól ésorarczik m eg, mel- 
lyek az orrán, a’ szemén, a ’ fülén y-és a’ hasa óldalán lát
szanak a’ disznónak, mi után ezen: helyeken a’ bőre lefrjlő- 
drk, és vékony vaí gyanánt lehűl. A! veres széplő; kifakadása 
előtt hideg leli a’ idiíiziidt,, elveszti az é tvágyát, veresek, 
és későbben csipások a’ szemei; egyes esetekben hányásra 
>’s vau hajlandósága.

Minthogy ez a’, nyavalya • egészen veszedelem aélkül 
van , nem keli egyéb a’ betegeknek egy jó'-és pontos gond
viselésnél, melly alatt száraz és meleg helyen kell azokat
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ta rtan i, és édes savóval, vagy Jó, melpg. moslékokkal táplál
ni. Néha ki nem akar jdl jönni a’ ВоІгШ У  kanyaró, melly 
esetekben hánytatót-kell béadni a’ szokott módon, és 12 
árával* a/,.után egy piliuiát a’ következő szerekbőli 'kámfor 
és aranykénkő mindenikből 1 nehezék, fehérmályvagyőkér 
és langyálgyökér mindegyikből $.l*t,t<vÚ5 a’ mennyi szűk-* 
eéges prllula készítésre. •••••* •

6. Orbánczj ( csúz , S íp ^ íau f/;  roübfí föeufr).
A z ,első jelei ezen nyavalyának olly c se k é ly ek h o g y  

többnyire észre sem vehetők. A’ disznó *bádjadt, és vidor- 
ság nélkül van,' nem k a rik á b a  a’ farkát, vagy csak igen 
■keveset, a^sertéje borzadt és fela/löy a’-szeméi véresík , a* 
ЙгГа forrd és'száVafc. Csak néhány nap múlva világosabban 
■mutatja magát á’ nyavalya. Amáliát nem «szik többet, ^  leg
feljebb csak ivásra mutat még hajlandóságot j lusta, és inga
d o z v a - já r fo r ró  hideglelésbe esik , ’s nagyon nyughatatlan 
és gyötrődő; letúrja magát a’ tanyáján-; azóldalajárása erős 
és'sebes. "Miijekuiánna ezen jelenségek mintegy 24- óráig 
tartottak, á’ szügy és,*’ has alatt Veres fótok jelennek megj 
a’ mit néha okádás szokott megelőzni. Ezen fdtok megjele
nésével erősebb les* a’ nyavalya fe ; a’ fótok mindig -na
gyobbra nőnek, míg utoljára az egész hasa alját el nem fog
lalják; a’ szjnök kékes lesz és ónqzínüj: a’ test külseje, meg-* 
hidegül,- a’ lélekzése pihegő lesz és nagyon erőködőtt-, a’ 
pulsus elenyészik, és a’ marha cldöglik rángatódzások közért.

A’ nyavalya okai éppen azok, mellyek a’ torokgyíkéi, 
mellyel isi nagy hasonlatossága van ezen nyavalyának.

Az orvoslása, és «Ihárúrisa ezen-'nyaValyának is szinte 
ollyan mint a’ torokgyikév csak azon egy külömbséggrl, hfcgy 
itt a’ 'nyakdáganat helybeli orvoslása elmarad. Hánytatok, 
ealitrom. piskólez, é s  fcéhkő, savhhyú itftlok, '  sokszori leöntö- 
йев hideg Vízzel ,; Vagy tóba! vagy í’oljldHa Való h’ajiás,. a? 
ѵеген fótok felkarmolásra vagy* meg«gí:ié*e, ’s a jk n a k  ki
mosása sós vízzel és eczettel, és azutáni bédötaeölése íe rpe- 
itiriölajjal* íttleem -elniúlasztani válók. < ■ .V •>

Az orbanozirál' fen sfcinte- azon gondosság szükségei a’
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ífettgéft'elráíaszfá^áca, 'es az egéafcségéeekЫіяітл nééve az 
eliragSdás ellen , valamint a’ to^okgyíknáii • • *i W

7. Toretgfflk,, (^ u p e /j% j> lfu d > t) .

E z szintolly’veszedelmes' mint gfákrdn  élőfordúlóny*-! 
^ályaa ’1 disznók' 'közöttine-llynek kövHkev.őjelen>égei vmw 
ifo'K':*1#’ nyaVhlyá kfiőHkb" hiVteJlén' t№ efóljard jfíek nélkűí 
szokott megtörténni; V  lebetegedett marha-nagyon bádja-Ött 
®s ^yölrödő , lesüli a’̂ fe jé t, 'és megr’i z ’AV'W/tgyakrabban^' 
döbog az elsó lábaival,' «S részKéf egész testével; a’ lélek/é-* 
sé erőköiiött, pihegő", iz íis íz o g ó é ’á’ feirV öhékilátott -mdfi» 
ІЙ és kinyújtott nyelvvel, ' a’ V öfögésé^en rekedt. A ’ fór— 
r<̂ íg á  nagy , kivált az o tráfti A ’ szénié igén v e re s , a’nyel- 
vb4 dagadt, és a^üyeléste egészen nieg van gátéivá; sokszor. 
Anyásra fs 'kényVzeh'tt<e4ik‘*a’ ííiarbn. 'A’ ^égón kemény^ fe* 
*5ies, és forró daganat 1̂ táftia4 , melly többnyire hirtelen íjza* 
Pflrodík, és a’ lorkon1 végig egészen'a’ sjögyfg , sut meg lő* 
v*bb. is elterjed; a’ színe cleiníén v trW ; de mikor már«.a’ 
Ц й  kézelget,- k é k e sé  vagy ónw ürkévé'V álik; a’ dagadt 
tye'lfr' akkor szintúgy kékessé lesz , ‘ a’ íétekzés megnehe^e^ 

, a’ test meghűl, ' és a ’* döglés kíivelkezik fene és m’ejgJ 
Eladás' állal. Ilendszertol mindig íialálos a1 lorokgyík , m eg 
tutiig már 2 4 — 3 6  óra múlva; esek ritkán iari-az éle i‘2 *** 
** napig, Néha n£yan csak egyes darabokat ragad el **<•«! 
Jtyavalyá, dfe rendszerint annyit egyszerre ; ‘hogy nagyanyá
tokat is szokott elpusztítani. Johbúlást csak akkor reményi^ 
jH'ni, ha annyira nem "halad a’ nyavalyái, hogy a’ lélekzés 
ts nyelés még elég jól megeshetnek. **•*'• ■><"»-

“Uralkodik a’ totok^yík hedvefc :és száraz időbeliddé 
f ő b b é t  még is nedveshideg nyara t -Hegye» vidéke^ 
!f4 'd^y tartják , hogy legtöbbször, la’ hóleve ivaVától lámáid;

,8gy nyári forróságBA-ri is szokolt uralkodni ez >a’ járvány 
"Wyiíya , -V cgj'áiafjábhh legiiikább'aM eiP;“mikor a’ ifpfe* 
j|®''drülkodik áv- többi' marha közölt.' 13рр«'В*а: legkövérebb 
*̂5s’rítik aVok-, mellyek Irghíin arálfb rivrgh^frgednek, hu  na- 

^Ü'M 'affttlrfbk'lf .dlsfínók4 ’f és há n a ^  on mottón 
I^Wík hideg1 vizet nj’Krban nagy kibevűlés u len ; aitvé 
* fnek tutfir n y lv to y tfrir t. ' ^ “ '■ ’ “ „ " .:
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А я orvoslás ritkáit használ, és fgyátaljában ceplc ab-4 
bor lehet sikeres, ha azonnal'hozzá látunk,, mikor még népi 
igen előre haladt a’ nyavalya. Mindenek előtt tüstént eret 
kell vágni, és, a’ disznó teste nagyságához képest, — i \  
font vért ereszteni. Ha hányásra van hajlandósága a’ marhá
nak? hánytatóúl kell adni egy jó késhegyni fehér hünyogyö' 
kétport egy csésze aludt tejjel;; aztán bé^keii adni a’ beteg
nek minden kát órában egy vegyűletet .2 nehezék salamig
2 nehezék salitrom, és i  nehezék piskólczból szintúgy téj- 
j e l ,  vagy dara»; vízzel.. H a már éppen nem tud nyelni (fi 
disznó, ki kell fecskendeni ismételje a’ száját lisztes pép
ből, eczetböl, és vízbjil készült vegyúiettel. Külsőképpen b^ 
kell dörzsölni a’ daganatot terpetinolajjal, vagy , a’ mi méj 
sikeresebb, ö — S.tíjnyl (czoinyi) s?£rkőtelet kel! rajta  ̂ űz
ni. M ég ennél is jobb sikerű, ha azon minél több \  újnyi (czol- 
nyi) mélységű vágásokat ejtünl^ úgy hogy ez által nevezetei 
mennyiségű vér folyjon ki a? daganatból;azomban vigyázni keli 
ézeti munkában, hogy ránk ne ragadjon a’ nyavalya. Táplá
lásúi szinte azon italokat kell adni a’ disznónak, mint a’száj- 
fenéb^n; és gyakran hideg vízzel Ifell azt megöntözni. Sok
kal bizonyosabb az orvoslásnál az -elejét venni ezen nyavalyá
nak, E zért mérsékelt melegségű, tágas, és tiszta istállóban 
kell tartani a’ disznókat, meg kell azokat többször úsztató 
hideg vízben, forró melegben árnyékos hűves helyekre kefl 
aeokat hajtani,, és minden időben elegendő italról kell gon
doskodni. Hogyha a’ torokgyík némely darabokban már mu
tatkozott, minden kpv.ér gs izmos disznón eret kell vágni mér
sékelten, szőrkőtelet kell húzni a’ nyakán,és a’ fenemlíiett hány- 
tatót kell béadni; azonkívül az pleség kftzf konyhásót és kénkfl- 
vet kell adni, mindegyikből egy théás kaiinnal minden darabra 
napjában kétszer; a' kemény fák’hamva is кіНдпбв nagysikert 
a’ miért is minden másod vagy harmad napon. 1 —■& evőkaláírt 
ваі egyegy darabra számítván lehet ebből is s^ekik az eledel^ 
közé keverni. O tt, a’ hol már k itö r j’ n$av$lya, azonnal d 
kell választani a’ betegeket az egészségesektől. A ’ d ö fi' 
két és a’, húlladékjokat. aaonnal el kell,ásni, hogy sem kutyá* 
mm: baromfi hozzájuk ne férjenek. , Д я ^ ц а к , kik az 
beteg marhával bajlódnak, nagyon kell vígyázniok magok!*1



mivel külömben könnyen megeshetik, hogy fenés keléseket 
okoznak magoknak.

E z a’ nyavalya, valamint a’ következő szájfene, na
gyon ragadás; arról is elragad az egészséges disznókra) 
ha a’ dögök véréből vagy húsából esznek; és még az ém- 
bereken is , kik a’ betegeket orvosolták, vagy a’ dögöket 
bonczolták, fenés kelevénycket, süt még halált is okozott 
már,

8 , S zá jfen e , (D íanfforn),

Ezen nyavalyánál a’ szájban, ’s különösen a’ nyelven, 
és a’ szájpadláson, nedvességgel megtolt persenés támad, 
melly fenés kelevénnyé átváltozik. Az állat nem tud enni, 
ott hagyja az ételét, a’ szájából sok nyálkát és tajtékot fo
lyat, és csikorgatja a’ fogait; sokat fekszik, bádjadt és lan
kadt, Ha már megvisgáljuk a’ száj belsejét, az nagyon 
forró, ’s v e re s , és egy borsónyi hólyag vagy persenés van 
rajta , melly színtelen, ’s utóbb kékessé s’ feketévé válik, 
fenés kelevénnyé változván á lta l, melly csípős híg genyet- 
séget folyat, ’s nagy pusztításokat tesz a’ szájban és a’ torok
ban. A ’ nyavalya erős hidegleléssel já r, és többnyire £4-—3 6  
<5ra alatt halállal szökött végződni.

Az okait nem lehet bizonyosan megállapítani; azom
ban víz híja, nagy szárazság, rothadt ivó víz, ’s a’ t. lát
szanak legfőbb okozatai lenni ezen nyavalyának; a’ miért 

az majd mindig csak nyáron és kései őszszcl uralkodik, 
kivált a’ malaczok hözött.

Orvosláskor különösen arra kell fordítani minden gon
dunkat , hogy a’ szájban lévő fenés résznek további elterje
dését gátoljuk. Hogy ezt elérjük, nyitva tartjuk a’ disznó 
száját bottal, keresztül szorítván azt benne, és bádok ka
jánnal vagy más arra alkalmatos eszközzel levakarjuk, vagy 
késsel levágjuk, vagy izzó vassal leégetjük a’ fenés hólya
go t; a’ sebes helyét pedig ismételve jól megnedvesítjük egy 
>vó pohár eczettel, mellyben előbb egy evőkalán konyhasó 
íelolyasztatott, a’ mit vagy ecsettel, vagy egy rövid botocs- 
bára kötött puha rongyocskával lehet megtenni. M ineku- 
tánna ezen módon az állat minden fenés részeitől tisztára

13
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megszabadult, és az ejtett sebek is jól megtisztíttattak, sa
vanyú savót, vagy eczettel savanyított korpás vizet keli 
eleibe adni.

Hogy ezen nyavalya elragadása ellen legyünk minden
képen bátorságban, el kell választani a’ beteg disznókat a’ 
még egészségesektől, az eldöglöttek dögéit pedig bőröstül ’s 
szőröstül kell elásni.

9 .  Ellesi hideglelés , (ffiurffteber).
Ellés után valami 1 2 — 2 4 órával otthagyja a’disznó 

az é te lé t, de nagyon szomjazik , és nagy forróságban van; 
a’ sertéje borzadtan felálló, a’ szülő, részei felduzzadtak, a’ 
szemei lankadtak és csipások, a’ lélekzése kurta és erőtetett, 
a’ szája és nyelve száraz és forró. M ár első napján a’ 
nyavalyának görcsök állnak bé mellyek sokszor csak egyes 
tagokat támadnak m eg, minden alkalommal elcsavarodnak 
az állat szemei, a’ szájából tajték folyik, és a’ disznó csikor
gatja a’ fogait.

Oka ezen nyavalyának ellés utáni meghűlés vagy meg- 
zabálás látszik lenni.

Orvoslására szolgálnak: meleg ta rtá s , a’ has dörszö- 
lése szalmával, és klistérek olajból, szappanból, és szék i-  
fütheából; valamint az is, ha fekete húnyorgyökeret dugunk 
mind a’ két fülén keresztül. Welsőképen bé kell adni min
den két órában 1  nehezék bűzaszatot néhány ílndsa erős 
székifüthéában felolvasztva, a’ mire kevés napok alatt meg
szokott gyógyulni a’ marha, ItalúI aludt te je t, pálinkase- 
príit, vagy korpás vizet kell adni langyosait.

1 0 .  Serterothadás , (© orjlenfáule) .
Ezen nyavalyába esnek néha a’ disznók, ha húzamosan 

nedves, mocskos, és egészségtelen istállókban tartatnak, ki
vált,» ha az eledelük is romlott és egészségtelén vala , mint 
p. o. rothadt kolompér, rothadt halak, döghús, rothadt 
motsárpalánlák, ’s a’ t. A’ nyavalya azzal mutatja magát, 
hogy a’ disznó elveszti az étvágyát, hogy szomorú, lusta, 
és báJ |ad t; a’ hálán kihulllak a’ seriéi, és ha néhányat ki- 
tépütfk belőlök, a’ gyökeres vége áieg van dagadva, setét-
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veres, és véres; a’ bőr maga is purhás és íaplós; végre 
megmerevedik a’ disznó hátú j a ,  úgy hogy fel nem tud töb
bet kelni, mire, hacsak elég idein segítséget nem nyújtunk, 
el Is döglik.

Orvosláskor legelőször is az eleség változtatása szük
séges; szemes jószágot, darus italokat, gyümölcsöt, és aludt 
tejet kell adni a’ betegnek; az istálló tisztaságáról kell gon
doskodni ; jó időben szabad levegőre ki kell hajtani a’ bete
g e t, és meg kell azt úsztatni minden nap egyszer, vagy 
ssűld szappannal ’s meleg vízzel meg kell azt minden nap 
egyszer mosni. Az eledele közé 1 lat timsót és j. lat zöld 
gáliczkövet kell adni mindennap egyegy darabra. Ha me
revedett a’ beteg hátúlja, 3 lat terpeíinnel megvegyített 1  

' lat kőrősbogárport kell a’ csípejébe bédörzsöíni, vagy e’ 
helyett szőrkőtelet kell ott húzni. Hogyha kövér a’ disznó, 
mikor a’ serterothadás nyavalyája bántja, jó azt megölni, 
mivel a’ hasa egészen ártatlan , az orvoslása pedig minden 
esetre bajos, és több hétig , sőt töbf hónapig is eltarthat.

1 1 . Borsókás nyavalya, (Sínnenfrflnfjjett).

Az élő disznón olly keveset esmerhetni meg ezen 
nyavalyát, jóllehet nz egész testén van is elterjedve, hogy 
rend szerint lehetetlen bizonyost állítani a’nyavalya valóságos 
jelenlétéről a’ marha holta e lő tt; de néha még is bádjadtság, 
étvágy fogyása, elsoványodás, állkapczadaganat, pofák da- 
ganatja, siket és rekedt röfögés, büdös lehellet, ’s a’ hátűlsó 
részek gyengesége, ’s merősége mutatják a’ nyavalyá t; a* 
serték könnyen kitéphetek, ’s néha serterothadás is követi. 
Legfőbb jelensége ezen nyavalyának az élő disznókban az, 
ha a’ nyelvök alatt Világosan borsókák látszanak, csak hogy 
ezek sokszor hibáznak. Egész bizonyossággal csak leölés
kor esmerhetni a’ nyavalyát. H a ekkor pontosan megvis- 
gáljuk a* dolgot, az egész testen végig találjuk a’ borsóká- 
kat majd kisebb majd nagyobb számban, mellyek majd csak 
kölesnyi, majd borsónyi nagyságúk, és mindenütt a’ hús
ban és a’ reczeművben, a’ háton, a’ lapoczkán, a’ hason, 
az ágyékon, a’ ezombokon, a’ szíven, a’ nyelven, az agy
velőben, és másutt mindenütt előfordulnak, főzéskor megda-

І З *
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gwdnaT?, és evéskor fogcsikorgatást okosnak. — Ha frissé
ben megvisgáljuk az illyen beteg disznók húsát, még élet
ben ’s mozgásban találjuk ezen borsókákat, mellyek nem 
egyebek mint hólyagférgek. H a megvisgáljuk az illyen 
egyes borsókát, úgy találjuk, hogy az egy üres, lioszszú- 
kás, vékonyhártjnjú hólyag, melly az egyik végén he
gyesre végződik, ésránezos. — Csak ritkán esnek a’ disznók 
ezen nyavalyába élőtök második esztendeje előtt.

A ’ borsókás nyavalya okai nagyon kétségesek; legfő
képpen azomban mind azon környűlállások látszanak ezen 
nyavalya kifejlődését elősegíteni, mellyek a’ felette sebes 
és hirteleni hizlalást eszközük. A ’ hízó disznók, mellyek 
kolompárral, pálinkaseprűvel, ’s törköllyel hízlatatnak, és a’ 
makkon hízott disznók, leggyakrabban szenvednek a’borsókás 
nyavalyától. Ellenben kevesebbet szenvednek ezen nyavalyá
tól azon disznók, mellyek szemes jószággal, darával, téj— 
je l ,  és az emberi eledelek maradékival tartatnak. Úgy is 
látszik, hogy örökbe jutott hajlandósag is van némely disz
nóban ezen nyavalyára, melly szintúgy örökségbe által 
megyen a’ szaporaságára is.

Gyógyítására ezen nyavalyának csak kevés a’ remény
ség, hamarább még elejét lehet venni olly csordákban, mel- 
lyekben csak némely egyes borsókás disznók mutatkoznak. 
Sikeres orvosságok e’ végre szoktak lenn i: a’ fahamu, ha 
egy pár evőkalánnal egyegy darabra számítva minden hé
ten egyszer az eleség közé vegyíttetik, és i  — 1  lat zöld- 
gáliczkő, vagy 1  — 2 lat timsó egy&gy darabra minden 
héten az eleség közé keverve. ,«

Az előtt nagyon irtóztok az emberek a’ borsókás disz
nóhústól , de most már észre jöttek e’ részben, mivel min
denki tudja , hogy az ezen nyavalyában lévő disznók húsa, 
ha szinte nem kellemetes és kívánatos i s , de az egészség
nek éppen nem ártalmas.

І2. Tüdő rothadás, ( S u n t j e n f a u l e ) .
E z egy hoszszas és húzamos nyavalyája a’ disznóknak, 

melly a’ tüdő evesedésével ’s lassankinti elpusztulásával vég-
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Rödik , ’e щеііу közönségesen csak következése.a* tüdőgyul
ladásnak.

Kezdetében nehéz ezt a’ nyavalyát megesmerni, mivel 
többszöri köhögésen kívül mind csak közönségesek a’ jelei 
ezen nyavalyának, mint2 szomorúság, étvágy fogyása, 
többszöri megállás a’ mozgás közepében, a’ midőn az or
rokat gyámol gyanánt a’ földre szegezik a’ betegek ; a’ nya
valya haladtával mindig nagyobb érültöd é&sel, és az oldalok 
erősebb mozgásával esik a’ lélekzés; a’ mindig jobban ne- 
vekedő köhögés végre genyetség kihányással van öszsze- 
köttetvo, és még a’ Jegtáplálatosabb eleség mellett is min
dig jobban jobban elsoványodik a’ marha, jóllehet, hogy 
néha még meglehetős étvágya van. Ezen jelből már elég 
hitelesen megesmerhetni a’ tüdörothadást. — A’ dögé bon
co lásakor genyetséges daganatok és kelevények találtainak 
a’ tüdőben,* ez helyenkint m egvan keménykedve, ollyan 
mint az elhalaványodott máj, és ha keresztül vágjuk, habzó 
nyálkát, és igen gyakran számos úgynevezett szőrférgeket 
találunk benne, mellyek fehérek , kötő tünyi vastagságúk, 
és 1  — 3 újnyi (czolnyi) hoszszaságiík.

Oka ezen sokszor igen veszedelmes nyavalyának, mint 
már említettük, előre járó tüdőgyúladás, ezen kívül pedig 
nedves mocskos istállók, tartós nedvesség, ’s jó és elegendő 
®leség híja.

Orvoslása ezen tartós nyavalyának ritkán sikeres ugyan, 
alomban lehet m égis, ha még jó karban vannak az állatok, 
vagy pedig elmellőzés végett, minden másod vagy harmad 
üápon egy evőkalán hamut minden darabra az eledelre adni, 
*s ezen kívül még a,’ következő porból minden nap kétszer 
egyegy tetézett théás kalánnal tejjel béadni, vagy lisztes 
ѵіавеі megkeverve italul adni: Üröm, piskolez, kénkő, és 
fényes kérő®, mindegyikből 3 lat.

Áss ezen nyavalyában szenvedő disznók húsa egészen 
i ta l ia n  az emberi egészségnek, csak hogy, a’ mint ez ma
gában is. értetődik, el kell hajigátni a’ nyavalyás beleket; 
wgyan ezért mindig tanácsosabb az illy módon lebetegedett 
disznót azonnal leölni, mintsem azt egy hoszszss és még is 
bizonytalan íikerű orvoslásnak «Iája vetni,
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13. K ó rsá g , (n e h é z  nyavalya , nyavalyatörés, 
^allfudjt, GrpÜEpjte, fcfymm 9?otf>).

Az állat egyszerre lerogyik a’ földre, ’s szörnyű nagy 
görcsei és rángatódzásai miatt szüntelenül kapálódzik a’ 
lábaival; nem tud magárói semmit ’s nem érez, elcsavarja 
a’ szem eit, tajtékzik a’ szá ja , nem ritkán megharapja a1 
nyelvét, vicsorítja a’ fogait, majd sebesen majd lassan és 
csendesen veszi a’ lé lekzetét, majd hortyog vagy hereg. 
Az egyes nyavalyatörések sokszor csak néhány minutáig 
tartnak ugyan , de többször térnek vis^sza néha ugyanazon 
egy napon: a’ mindenkori nyavalyatörés után felette bádjadt 
és elgyengíilt szokott lenni a’ disznó.

Az okai ezen nyavalyának nagy homályban vannak $ 
.izomban van példa, hogy a’ besózott hús levétől eredett; 
valamint a’ sok'bélférgek is okozhatják.

Gyógyítani nem igen lehet ezen nyavalyát, de eny
híteni még is az által lehet , hogy az állatot a’ nyavalya- 
törés közben néhányszor hideg vízbe mártjuk, vagy hogy 
azt hideg vízzel mind addig Icöntözziik, míg erősen resz
ketni nem kezd. Mivel mindazáltal gyökeres orvoslásnak 
sohasincs sikere, le kel! inkább ölni a’ disznót, és a ’ külöm- 
ben egészséges húsának hasznát venni.

14 . M e r  ő ség , - ( m erevedés , SSerfaitgfn).

Ezen nyavalyát megesmerhetni az izmok merőségéről, 
úgy hogy a’ diszó nem mozdíthatja a’ lábait, és csak nagy 
bajjal járni is tud, a’ hátát merőn ta rtja , és a’ száját csak 
nagy neíiezen tudja kinyitni. Legtöbbször meghűléstől vagy 
megzabálástól támad ez a’ nyavalya.

Hogyha jó húsban van a1 beteg disznó, böv érvágást 
kell rajta ejteni, és hánytatóúl egy théás kalán féher hú- 
nvorgyökérport Jsoll néki béadni téjben , azután pedig bőd- 
Katiié# minél nagyobb mennyiségben. E ’ mellett száraz 
szalmára kell le kiríni a’ beteget, é s ó e z c z a l  vagy más 
takaróval jól befedni, v ag y , a’ mi még sikeresebb, kemény 
hetével szakadatlanul megkefélni: r.:: c[merevedett ezomb- 
jaiba ’s lábaiba meleg olajt vagy káír.ínyt kell bedörzsölni.
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Italul,édes savó, vagy langyos korpás vagy lisztes víz szol
gái iegczélarányosabban.

15. H m tsizliőrség, (53aud)K>afíerfuc&í).

-- A z  állat szomorú, ott hagyja az eledelét, elbádjad és 
megsoványodik, a’ hasa m egdagad, ’s ha megtapintjuk, si
ket hang,nélkül lötyög, a’ lélekzése kurta és szorongatott.

Közönségesen gyógyílhatlan ez a’ nyavalya, néha 
azomban még is a’ következő orvoslásmóddal lehet rajta se
gíteni: Meg kell aprítani fél lat keserű sártököt (doloquin* 
ten), ’s bé kell azt főzni felényire három meszszely serrel, 
aztán át kell szűrni, és kétezerre t. i. felét reggel felét 
este a’ beteg disznónak béadni. E zt minden nap mind addig 
ismételni szükséges , míg bőv hasmenés nem következik. 
Hogyha a’ has feszessége több idő múlva még sem apad, 
minden nap egy piliuiát hell adni fél lat terpetinből és 1 lat 
fenyőmagból, míg ez vizellésre nem hajtja nagyon a’ marhát; 
ha mé'g erre sem javúi a’ disznó, igen kevés a’ réménység 
annak meggyógyulására, mert a’ víz lecsapolása csak ideíg- 
leni enyhülést szerez, de nem gyökeres és megmaradandó 
Bieggyógyúlást.

16 . Felpuffadlság , ( szé llá rság , Srcwmeífucfjt,
' . 2Btnbfud)t, $)abbe). Y

Mikor a’ gyomor és a’ belek «Ily igen ki vannak nyújt
ja  levegőtől, hogy a’ has attól mrgfeszescdik, felpuffad, és,. 
:,a megkoczintjuk, siket hangot á d , jele, hogy a’ szélkor- 
®ágban van a’ marha. • ■

A ’ disznó Ш által húzza m agára ezen nyavalyát, hogy 
^egísabálásig eszik felpuffasztó eledelekből, mint lóheréből, 
fozsból, káposztából, ’s. a’ t. vagy hogy felette sok édes sa
vót- isaikj ’s a’ t. — Ez a’ nyavalya néha gyomor- és béjgyú- 
^adáesai is van öszszeköttetésben., ,

■ 'Minthogy nagyoti veszedelmes a’ nyavalya ,• minél előbb. 
u*at kell nyitni a’ meggyűlt felesleges levegőnek, E ’ végre 
kistereket keli adni sóból, olajból, szappanból, és vízből, és , 
be Jtéll adni minden fél órában egy ivó pohár eczetet, vagy 
egyUhéis kaián oltatlan meszct tejben, vagy egy evőkalán
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erős pálinkát Hogyha a’ gyomor- vagy béfgyriiadssnak lát
juk je le it, olajt vagy langyos tejet kell béadni; ha pedig azt 
gyanítjuk, hogy mérges növényeket evett a’ disznó, sok er
ezetet kell neki béadni.

Száraz meleg tanya czélaványos ólban, a’ hasnak dör
zsölése szalmacsutakokkal vagy kefékkel, és annak bédörzső- 
lése terpetinolajjal nem kevésbé szükségesek ezen nyava
lyában.

1 7. Kólika  , ($ o í í f ,  ©ftudjgrtmmen).
Az állat nyughatatlan, nem eszik, hengergeti magát 

és nyög, okádik, és vagy hasfolyástól, vagy hasszorúlástól 
szenved — Közönségesen meghűlés, rósz v íz , bélférgek, 
vagy mérges növények evése az okai. —• Legelőször is me
leg száraz ól szükséges a’ betegnek ; azután bé- kell adni a' 
beteg disznónak minden fél órában másfél mcszszely széki- 
fű théát, mellybe egy evőkalán pálinkát, és, ha hasszorú- 
lásban szenved a’ m arha, 2  lat Glaubersótkevertünk; azon
kívül a’ hasát tartósan és erősen szalmacsutakokkal kell dör
zsölni. Eledelül lisztes, korpás, vagy darás italokat kelladnu

18» O liá d á s , ((írbredjín / (£рп;яі).
A ’ disznó magában nem tudja tartani az lenyelt elede

lé t, hanem kiokádja azt; e’ mellett nyughatatlan, erőködik 
a’ hányásra, nyög, keveset eszik vagy semmitsem; ha to
vább ta r ta ’nyavalya, elsoványodik a’ disznó, ’s végrem eg 
is döglik.

Okai; a’ meghűlés, a’ nagy mohóság forró eledelek le - 
nyelésében, és mérges növények evése.

A ’ nyavalya elhárítására 2 4 — 4 8  óráig vagy semmi e- 
ledelt nem kelj adni a’ betegnek, vagy csak «igen keveset; 
italul pedig valamely nyálkás italt kell neki adni, mint lisz
tes vagy darás v izet; meggátolván gondosan, hogy az ál
lat a’ kiokád tat ismét meg ne egye. Ha ezQn óvások nemhasz* 
Hálnának, hánytatóúl kell béadni egy késhegynyi hűnyor- 
gyökérport egy kevés te jje l, erre pedig , ha még most sem 
állna meg az okádás, i  lat terjéket tejjel, vagy
erős Rzéáifüthéával, egy kevés hozzá vegyített erős pálin
kával. Tanyául száraz meleg helyet kell adni-«^bet«jntkv •

» /  i.* t
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s i  19 . H asfo lyás ,  (D urdjfflíl, 9tu$r).

w Minthogy a1 disznó nagyon torkos állat, könnyen has
folyásba esik, részint a’ gyomor szerfeletti megterhelésétől 

r- mindenféle összevegyült eledelek nemével, részint némely
i- ártalmas növények evésétől. Mííjbeli hibák, hasvízkórság, és
t- bélférgek is okozhatják néha ezen nyavalyát. Hogyha a’ has

menésnél a’ híg ganajlattal valamely büdös genyetség vagy 
vér is megyen e l, vérfolyásnak ( Síuftr) neveztetik a’ nya

lj valya, mellyben a’ disznók igen könnyen megdöglenek.
;j Néhány napig, csak vér ne menjen el vele , folyhat

ugyan a’ hasa a’ disznónak minden kár nélkül i s , de ha még 
is tovább ta r t ,  elsoványodik a’ disznó, a’ miért is szüksé- 

k, ges, hogy azt megállítsuk. A’ betegeket meleg, sza raz , ’s
jól megalmozott ólban kell tartani, és darával, szemest jó 
szággal, m akkal, gesztenyével, vagy főtt (de jói meghűlt) 
kolompérral kell táplálni. Az eleség -közé napjában minden 
darab disznóra l la tt im s ó t, 2 lat tolgyfahéjport, és ugyanan
nyi vérfűg.yökérport kell keverni, a’ init mind addig kell foly
ta tn i, míg meg nem szűnt a’ nyavalya. Néhány marok lőtt 
afonya (Joejbflbem ) az eledel közé keverve szintúgy szol
gáltat sikeres orvosságot; valamint szinte a’ zöld gálicz* 
kő is , fél latot számítván egy öreg disznóra, egy süldőre 
pedig annak felét.

20, D ü h , (£o lírcu t$ , «f)unbén)ut&).

Еш a’ nyavalya egyedül csak dühös állat marása után 
támadhat a’ disznónál, és 3 — 5 hét múlva szokott kitörni 
»’ marás után. Kezdődik ez a’ disznónál étvágy vesztével, 
esetlenséggel, félénkséggel, rángatódzásokkal, veres sze
mekkel, ’s különös han g ú , rekedt, szokatlan röfögéssel, a’ 
mire egy duhösködés néme következik, mellyet a’ disznó 
gyötrődő czéltalan ide ’s tova szaladással, tajtékzó szájjal, 

azon tulajdonságával jelent k i, hogy mindennek, a’mi út
jába jő, neki megy, és megmarja. A’ nyavalya vége felé, melly 

— 7ed napon szokott megesni, nagyon meggátoltatik m ár» 5 
lelekzése, megmerevedik a’ hátulja, úgy hogy már c*ak 
folyvást fekünni kell a’ disznónak, mi után ia nem erkára
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rángatódzások között megdöglik. M egjegyezni való itt még, 
hogy víztől nem irtózik a’ dühös disznó.

Minthogy lehetetlen a’ dühösséget gyógyítani, legjobb 
a’ dühös disznót, mihelyt a’ nyavalyája megesmerczik, azon
nal megölni, vagy megdögléséig külön bezárni; a’ dögét рэ- 
dig.bőrösiü! szűröstül el keli ásni, az almát, ganajját, és az ól
nak fabútorát pedig el kell égetni, és az ólnak a’ falait mészszel 
vagy agyaggal ?íjra bevakolni. — Hogyha még a’ gyavaJya 
kitörése előtt, és mindjárt a’ marás után tudjuk, hogy vala
mely disznó veszett kutyától megmaratott,, néha azá lta l lel
het elejét venni a’ dühösség kitörésének, hogy a’ marást a- 
ЯоппаІ sós vízzel vagy eczettel kimossuk, és azután puska» 
porral bedörzsöljük, vagy izzó vassal kiégejük. De tanácso
sabb azomban minden esetre az egyszer megmaratott disznót 
csak kipusztítani a’ világból.

2 1 Őrültség, ( ló d ú ltsá g ,  CummfrftnF^ett,  SBafjnftnn).

Eaf egy nagyon tartós nyavalya, mellyet az állatnak lu
sta ’A eltompult minőségéről, ’s tüzes, otromba, és dühös moz
gásairól esmerhetni; az illyen állat neki megy a’ fejével min
den tárgynak , kapál a’ lábaival, vagdalódzik köröskörül’s * 
marakodik, majd sebesen kerekben forog, majd ismét egy
szerre megáll bódultán; az elsoványodása n agy , az emész
tése ró sz , és a’ nyelve mállott és mocskos.

Orvoslás végett hűvös helyen és jó eleséggel kell 
tartani a’ disznót; azután minden hárofti órában a’ nyelvére 
kell kenni egy diónyit e’ következő. Itktáriomból: áloé 1 lat, 
keserű gyökér, konyhasó, és keserű lóhere, mindegyikből
2 l a t , a’ mit egy kevés liszttel és a’ szükséges mennyiségű, 
vízzel kell ö-szsze vegyíteni. — Hogyha 2  — 3 hét alatt meg* 
nem jobbul a’ disznó, meg kell azt ölni, ’s hasznát venni 
húsának.

22. Veszett é tvá g y , (9SfrIonie ^rfjjíufT).

Ha megzabált a’ disznó, vagy ha meg nem emésztette 
ól á1 mit e v e tt, néha az étvágyát veszti el, Ekkor csak 

éhezni kell hagyni az állatot- valami egy nap , és azután bó 
kell néki adni tejben minden 4 — 6 órában egy théáska-
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lániiál á1 kővetkező porból: Üröm, kálmus, piskólcz, és ke
serűfa (DüfljTia) / mindegyikből 2 lat.

I 23.; H átú ljm eróség , (.f)tnter6ranb).

f ' Ezen név alatt olly nyavalyát é rtü n k , mellyben a’ 
disznó. Jiátúljam eg van merevedve, úg y , bogy vagy fel 
sem kelhet a’ hátuljával sehogy is ,  vagy hogy csak nagy* 
erőködéssel kapaszkodik fel, és ingadoz a’ járásában; e’mel
lett mutatkoznak még étvágy híja, elsoványodás, hasme- 
ftés, és más néminemű jelei a5 gyengeségnek. Sokszor a’ 
liátúljmerőség más nyavalyák következése, nevezetesen a* 
(Scrterotli adásé.

A’ gyógyulását eszközli elkövetkező pornak a’ béadása: 
kámfor,macskagyökér, fenyőmag, és kénkő, mindenikből 2 lat; 
ebből minden nap háromszor egy théás kalánnal kell adni az 
eleség közé. —  Л’ csípőtájba a’ következő kenőcsből kell 
minden nap jó bőven béfíörzsölni: korösbogárpor, és fűtéj 
(euphprbium), mindegyikből 1 la t, disznózír és terpetinolaj,, 
mindegyikből 2 lat.

Az ólnak száraznak és melegnek, és aíí- elégséges ele
delnek tápiálatosnak és jó erejűnek kell lenni.

24 . Szem gyúladás , (2tu«$enentjünbung).

E z legtöbbet a’ malaczokat bántja, és vagy külső sér
tésektől támad, vagy a’ himlőtől, a’ macsoktól, és gyakortai 
esőtől.veszi eredetét. A ’ disznó szemei igen veresek és 
kőnyvezők, a’ szemhéjai dagadtak, veresek, és csipásak, 
vagyis nyálkával vagy genyetséggel őszszetfagadtak ; mint
hogy pedig a’ szemek néha egészen bé vannak ragadva, 
Kém lát a’ disznó, és neki szalad'mindennek.

A’ nyavalya orvoslására legelőször is el kell hárítani 
Sz.okait. Ha valamely idegen test van a’ szem ben, mint 
P- o. egy faszálka, kalászszálka, ’s a’t. a l t  ki kell húzni; 
az«tán meg kell mosni tisztán a’ gyúladt szemet langyos 
íe,l)el vagy vízzel, ’s egy kis puha rongyocska segítségé
ü l  minden ráragadt nyálkától ’s mocsoktól gondosan meg
tisztítani , mi után ki kell nyitni a’ szemet, és azt közelebb
ről megvi'igálni. Ha még új a’ gyúladás, és ha a’ veres-
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•égé 5 a5 fájdalma, a’ daganatja , és a* forrósága nevezete-* 
яек, a’ szemet minden nap 4  — 6 szor hideg vjzzel kell 
megmosni , vagy különösen e’ végre készített szemvízzel 
1 lat ónvonatból, és 3 meszszely folyóvízből. Ha régi a’ 
szem gyulád á s , a’ hol csekélyebb a’ véresség és daganat, 
de annál több ellenben a’ nyálka , , nagjr haszonnal e g y  
más szemvízzel élhetünk, melly i  nehezék fehér gáliczkő- 
bői ( 3 ,n^ 1ifri°0 » meszszely* folyóvízből, és fél lat káin- 
forszeszből á l l , ’s mellyel szinte azon módon kell élni, mint 
az előbbenivel. — Egyébaránt meg kell itt még jegyezni, 
hagy a’ szemnyavalyák csekélyebb esetei majd mindig ma
goktól gyógyulnak, mert átaljában véve csak igen ritkátt 
látni vak disznót.

2 5 . Végbél kitódúlása , (21fteröorfalf, SSorfeíí bei 
SDífljlöarmá).

Ha a végbél végső része kihajtódván kilódul a’ seg- 
M l, úgy hogy itt mint veres, hurkaforma, vastag daganat 
jelenik meg az úgy kilódúl vagy kidült egy része a’ végbél
nek, a’ mi közönségesen csak fiatalabb disznóknál, és csak 
az által történik, hogy azok felette sok és igen forró eledelt 
kaptak, p. o. forró pálinkaseprűt vagy darás italokat, ’s  a* 
t. j támad ez a’ nyavalya a’ vérhas következésében i s , vagy 
hasszorúlás után.

Az orvoslásánál az első az , hogy a’ végbél a’ testbe 
viszszaszoríttassék. E ’ végre meg kell tisztítani vigyázva 
a‘ kitóJúlt végbelet langyos tejjel vagy vízzel, azután meg 
kell azt kenni, valamint a’ maga újait is , olajjal, vagy zsír
ral, és bé kell tolni gyengéden a’ belet. Ha már setétverea 
volt a’ végbél, vízzel vegyült eczettel kell azt mosni; ha 
pedig egyszer ben van ismét a’ végbél, 2  lat timsóból és
3  meszszely vízből készített olvasztókból kell abba bé fecs
kendeni minden fél órában, ha pedig timsó nem volna víz
zel vegyített»eczetet kell ezen béfecskendésre használni

Eledelül az első napokbansemmi egyebet nem kell adni 
mint aludt te jet, korpás vagy lisztes vizet, vagy egy kis 
kenyeret.
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| 26. R ü h , (kosz^  Ш иЬ е, © rínb ,

I Csak ritkán mutatkozik a’ rüh a’ disznókon, és arról 
fesmerozik m eg, hogy azok az ólon belől és kívül szüntelen
ül dörzsölődznek és vakaródxnak, ’s hogy a’ bőrön kis pat- 
togzások tám adnak, mellyek elszáradnak, és vastag héja
kat , vagy korpaforma varakat formálnak. A ’ serték néha 
kihúlnak ezen nyavalyában, vagy elkopnak az állat szűn- 
teleni vakaródzása által.

Okai jó és íáplálatos eleség híja, és tisztátalan mocskos 
ólak szoktak lenni. /

A’ gyógyulása ezen nyavalyának kökönségesen igen 
könnyen történik a’ következő orvoslás által: M eg kell 
főzni 4  font dohányt 6  ífsze vízben egy fertály óráig , át 
kell szűrni a’ főzetet vastag vásznon, ’s hozzá kell adni 
fél font hamuzsírt, és ezzel azután mpg kell nedvesíteni lan
gyosan a’ rühes fótokat minden nap kétszer egy ке£е se
gítsége által. Ezen kívül jó eleséggel kell táplálni a’ disz
nót , télen száraz ólban ’s nyáron szabadon tartan i, és min
den másod vagy harmad napon zöld szappannal ’s meleg 
tízzel jó tisztára megmosni. Belsőképpen rend szerint nem i 
szükséges ugyan az orvosság, ha azomban nem igen akarna 
engedni a’ nyavalya, jó még a’ gyógyulását 2  lat kénkő, 
és 3 lat piskólczból készített porral elősegíteni, mellyből 
minden nap* két théas kalánnal kell az eledelére hinteni 
minden darab betegnek.

2 7 . T etvesség , (2áufffranf!j«í).

Valamint a’ többi barmon, úgy a’ disznókon i s , ha rósz 
tartás és gondviselés miatt elsatnyúlnak, nagy számú te -  
**»к formálódhatnak, mellyek által annyira elaljasodhatik a* 
^ arh a , hogy utoljára a’ nagy elsoványodás és elszáradás 
következésében meg is dögölhetik.

A 5 nyavalyát könnyű megesmerni arról, hogy a’ disznó 
^űotelenül dörzsölődzik és vakaródzik, és hogy , ha azu- 
[án megvisgáljuk, nagy lapos te lik e t tatálunk a’ eertél 
*ö*«tt.
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Orvosláskor, belől a’ kővetkező port kell beadni a’ be
tegeknek: kénköves kéneső (Sflíneralífífrer SSWoor), pis- . 
kólz, konyhasó, és keserű gyökér, mindegyikből 1 la t ,  a’ 
miből minden nap háromszor, mindenkor egy kis théás ka- 
lánnal kell az eledel közé keverni. Kívül meg kell előbb 
jól tisztítani a’ beteget zöld szappannal és meleg vízzel 
egy kefe segítsége által, azután meg kell azt mosni minden 
nap több ízben a’ következő mosószerekkel: hamuzsír 1  lat, 
szarvasszarvolaj 2 la t, és víz 3 meszszely; vagy: etető 
kéneső (0ubüm ftt) 1 nehezék felolvasztva 3  ítsze eiész- 
vízben.

Ugyan egy időben az orvoslással minél jobb és táplála- 
tosabb ele«éggel kell tartani a’ betegeket, és tanyázásokrs 
tiszta száraz ólokról kell gondoskodni.

28 . T alptörés , (5Ser6alíín).
\

H a-a’ disznók kemény köves földön, mint p. o. csinált* 
utakon hajtatnak, és azokon napjában nagy haladást tenni 
kényteleníltetnek, meggyűladnak, kivált forró nyári meleg" 
ben, a’ körmeik húsos részéi , a’ mit az ezen részeken- sza
porodott melegről, a’ körmök fájlalásáról, azoknak megda- 
gadásáról, és a’ fájdalmas járásról könnyű megesmerni. Ha ixti 
illyen esetekben a’ körömgyúiadás o k a i, vagy a’ kemény 
földön való hajtás még tovább is e ltart, ez a’ gyúladás eve- 
sedésbe megyen által, a’ mitől lehűl a’ disznó ftörme, ágy 
hogy ez nagy fájdalommal kínlódni ’s szüntelenül csak he" 
verni kényteleníttetik, és ha segítség nem ny új tá tik , kön
nyen el is veszhet.

Ezt a’ talptörést egészen el lehet kerülni, ha a’ disz
nókat hoszszú útban minden egy pár óra múlva rövid idörfl 
vízbe hajtatjuk. De ha már egyszer meg is ѵяп a’gyúladáfy 
szintúgy vízbe, m égpedig több óráig , és , ha lehet hide£ 
és folyóvízbe kell hajtani a’ disznókat, vagy ennek nef 
lé tében, agyagpéppol vagy megnedvesített marhaganaijaj 
kel valami 4  — 6  újnyi (czolnyi) magasságra meghord;i! 
a d  ólok alját, és erre hajtani a’ disznókat. —  Ha már
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nyetség mutatkozik &’ körömben, el kell vágni minden el
vált részeit a’ körömnek éles késsel, és meg kell nedvesí
teni több ízben a’ sebet hason felesen vegyített áloé és mir- 
rhaeszencziával. Ha már egészen lévait valamellyik köröm, 
bé kell kötni a’ mezítelen körümhúsát рнЪа vászonrong'y- 
gyal, és ezt aztán szorgalmatosan meg kell nedvesíteni &’ 
most etöadott eszencziával.

29 . Körörnkórság , (.^íflUínfiíu^f).

Csak ritkán fordulnak elő hibák a’ disznók körmein ; 
a’ talptörésen kívül, mellyröl csak most szóllottunk; de még a’ 
körömkórságról is kell szóllanunk mégts. ,

A’ disznó egyik vagy-több lábain sántítani kezd, vagy 
legalább fájlalja igen nagyon a’ lábát, és-lia  közelebbről 
megvisgáljuk a’ dolgot, látjuk, hogy a’ köröm csupa forró, a’ felső 
íészén meggyulladt és m egdágadt, és a1 hasadékából, melly 
Qagyon veres és szinte meggyúladt, híg nedvesség szivárog 
k i , melly néhány náp múlva sűrű büdös genyelséggé vál
tozik, Ha még most is csak magára hagyjuk a’ nyavalyát, 
lehúllanak a’ körmök, és 'm ég az ízkötök é*s lábak is meg- 
íágódhatnak a’ nyavalyától. Sokszor a’ körömkórsag egész 
Csordákon van azonegy időben elterjedve, ’s így tehát 
járvány nyavalya, ha nem ragadós is.

A’nyavalya elején sokszor elég, ha a’ beteg állatokat 
többször vízbe hajtjuk, és ha a’beteg lábaikat napjában egy
szer sós vízzel mossuk; de a’ nyavalya haladtával meg kell 
előbb jól tisztítani a’ lábakat szappanvízzel és kefével, ’s bé 
béli hinteni a’ sebes részeket porrá tört kék gáliezkővel, 
«8 ezt minden nap kett ismételni eg y szer; vagy pedig ve- 
gyiiletet kell készíteni 2  rész kék gáliczkőböl, 2  rész fae- 
czétböl:, és 8  rész kátrányból , mellyet minden nap ké szer 
kell egy ecsettel a’ körömre kenni jó bőven. Az igen rosz- 
felft mérges körmöt ezen kívül még vászonrohgygyal is kell 
bekötözni. A ’ betegeket egész a’ nieggyógúlásig száraz 
s bőven megalmozott ólban, vsgy nyáron, száraz de jő 

kgelőn kell tartani.
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30. Őrrférgek  , (Dftrenroörmer).

Á ’ disznók, kivált azok , mellyeknek nagy és lecsfig- 
g 6 füleik vannak, könnyen hasadékokat kapnak a’ füleikben a’ 
forró verő fénynek befolyásai által, ’s ezen hasadékokba 
azután bizonyos legyek tojásokat tojnak, mellyekből ku
kac/ok támadnak. Ekkor a’ disznó gyakran rázván a’ füleit, 
dörgölődzése és vakaródzása által nyilván megmutatja éles 
viszketségét. Ezen kukaczokat tehát m /g kell ölni, a’ mi 
legkönnyebben úgy történik , hogy egy kevés szarvas-* 
szarvolajt vagy terpetinolajt kenünk a’ fülbe; a’ kukaczok 
elhárítása után pedig hasonfelesen öszszevegyített olajjal és 
kátránnyal kell bekenni a’ sebeket,

3 1 . Csonttörés, (© еіпбгиф).

H a valamely tagnak eltörött a’ csontja, olly helyen is 
lehet azt m eghajtani, a’ hol annak íze nincsen; a’ törött 
csont ekkor tágon ’s petyhütten csügg, úgy hogy az állat 
nem képes a’ lábára hágni.

Hogy meggyógyíthassuk az eltört csontot, legelőször 
is több retűen vászonrongyokkal kell azt betekerni, azután 
két vékony fasínet kell két felől vászonnal vagy széles kö
tővel szorosan rákötözni, est a’ kötözést pedig folyvást ned
vesen ta rta n i, és mind addig rajta hagyni, míg öszsze nincs 
forrva a’ cs^nt, a’ mi 2 — 3 hét alatt szokott megtörténni.

3 2 . Lábizficzam odás, (Skrrenfung bfr Jupgflenff).

Nem ritkán történik, hogy a’ disznó valamellyik lá
bával hasadékba szőn i!, ’s mikor azt onnan kihúzni erő** 
ködik, kificzamítja az t, a’ mi nevezetes daganatot, forró- 
sá g o t, éá fájdalmat okoz, mellyeket aztán nagy bénnaság 
követi.

Csak újonnan esett kificzamodásokat erős húzással ál
lít viszsza az em ber, mire a’ Beteg lábat hideg vízbe kell 
állítani, vagy rongygyal kell azt bekötni, és a’ kötözést 
smételve hideg vízzel megöntözvén szüntelenül ne d v e se n  
artani. Mihelyt már csak kevés a’ forrósága ’s daganatj*
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a* kificzamodott tagnak, vagy semmi sincs már ra jta , min
den nap háromszor csak kámforszeszszel kell azt bedör
zsölni, melly készül: 1 lat kámforból, és 2 lat fehér szap
panból egy font erős pálinkában felolvasztva,

3 3 . D aganatok, sebek, és kelevények, (©efdjtülUfíe 
SBunben, unb ©efdjmüre).

Külső erőszakos behatásoktól, p. o. döfésektől, ma
rásoktól , ütésektől ’s a’ t. támadnak néha majd kisebb majd 
nagyobb daganatok a! megsértett test részen , mellyek, ha 
el nem oszlattatnak, kelésekké vagy kelevényekké változnak 
által; hogy ezt gátoljuk, vagy minél gyakrabban hideg 
vízzel locsoljuk meg az illyen daganatokat, vagy , ha kü
lömben lehetséges, az egész állatot hideg vízbe hajtjuk, és 
abban hagyjuk több óráig. Ha nem akar os zlani a’ daganat, 
meg kell azt mosni mind™ nap 4 — 6 szor 2 lat ónczukor 
és 3 meszszely vízből készült mosószerrel; este pedig belé 
kell dörzsölítj egy diónyit egy kenőcsből, mellyet 1  lat 
kámforból és 3 lat kénesőzsírl^l készítettünk.

Egyszerű sebek, mellycknél csak a’ bőr és az alatta 
lévő részék vannak megsértve, sohasem veszedelmesek; 
azomban ki kell azokat még is mosni sós vízzel, és bé kell 
kenni nyáron, a’ legyek távoztatására, kátránnyal vagy 
ezarvasszarvolajjal.

A ’ kelevényekkel szintúgy kell bánni mint a* sebekkel, 
csak hogy itt még egyculő részek áloé-és mirrhaeszencziából 
és terpetinolajból készült sebbalsamot kell még gyakrabban 
a’ sebbe önteni , és azt minden nap egyszer kóczczal 
(csepűvel) megtisztítani.

34. É rvá g á s , (ülbfrlafíe).

Egy állatnál sem olly bajos az érvágás mint a’ disznó* 
bál, mivel az erei igen mélyen feküsznek a’ vastag bőre 
alatt, é s ,  ha kövér a’ disznó, még mélyen el is temetve 

zsírja a la tt, úgy hogy, akár mit csináljunk, az erek nem 
ls látszanak. Legjobb tehát a’ disznónak csak a’ fülén eret 
vagni. E ’ végre erősen kell tartatni a’ disznót, ’s éles kée-

vé^ig hasítan ia’ fülét; ső t, ha igen nagy теви»-
14
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delem nagyon szükségessé teszi a’ böv érvágást, egészen 
el is lehet vágni a’ disznó fülét 2  — 3 újnyira (fczolnyira) 
a’ tövétől , minden egyéb kár vagy veszedelem nélkül.

E gy másik módja az érvágásnak a’ disznónál a’ farkán 
esik , ha t. i. ebből egy darabot elvágunk. Minél kurtábbra 

. vágjuk el pedig, annál nagyobb ég bővebb vérzés szokott 
következni.

A ’ harmadik módja az , mellyet a’ nyakán ejtünk; de 
eas ollyan bajos, hogy ehez nem is tanácsos más embernek 
csak hozzá is fogni, egyéb tapasztalt baromorvosnak.

35. Orvosságok beadása , (Qríngfben bér Sírjneten).

Talán egy állatnak sem olly bajos orvosságot béadni 
m in ta’ disznónak, mivel ez nemcsak makranezosan ellent 
áll minden erőltetésnek, ’s védelmezi magát, hanem a’ szűn- 
teleni ordítása által is gátolja az orvosságok betöltését, 
sőt veszedelmessé is teheti azt, mivel az ordítósi erőködés 
által könnyen a’ gégébe va/jy lélekző csőbe jöhet valami, a’ 
mitől az állat megfulladhat. Hogy ezen szerencsétlenségek 
elejét vettessük, jobb az orvosságokat eledelekkel, mint p. o. 
lisztes, darás, vagy kolomj^éros, pépekkel ’s a’ t. megkever
ni, ’s úgy adni a’ disznó elejbe, vagy pedig pilluht formá
ban beadni neki; még jobb ezen módoknál pedig a z , ha 
liktáriom formában a’ nyelvére kenjük a’ disznónak az or
vosságot. Egyedül csak a’ hánytató és hashajtó szereket, 
mellyeknél különösen szükséges, hogy a’ kiszabott mértéket 
pontosan megtartsuk, híg formában kell rend szerint béadni 
a’ disznónak.

30 . Hánytatok és hashajtók, (ЗЗгеф * u n b  2( 6 #  
fü&rungémíttfl).

Felette nagy sikerrei járnak a’ disznóknál több nya
valyákban a’ hánytatok. Közönségesen élünk, pedig e’ 
végre a porrá tört fehér húnyorgyökérrel, melly bői koro
sabb disznónak egy kis théás kalánnal szokás beadni téjjél 
vagy vízzel. A ’ húnyorgyökeren kívül hánytató borkővel 
i« élhetünk , mellyből koros nagy disznónak 4 — 8  gránt
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lehet adni vízben felolvasztva, vagy kovászszal piilulának 
készítve, vagy pedig kivájt kolompárban; kisebb ’s fiata
labb disznóknak természetesen arányképpen kevesebbet kell 
héadni.

Hashajtónak bé lehet adni egy nagy és koros disznó
nak 4  — 6  lat Glaubersót, vagy 2  — 3  lat borkövet víz
ben felolvasztva; kisebb és fiatalabb darabok arányképen 
kevesebbet kapnak.





Foglalati  Lajstrom.

Lovak nyavalyái.
Lap. Lap

A gyvelőgyiíladás. . . 6 H ályog (k ü lső ) 1. kűlio
B«Uő h á ly o g  . . . 21 hályag .
Bódűltság 1. kábúltság. Hasalatti éa czombdaga-

61Bogarak . . . . .  
Búja kórság . . . .

34 n a t o k .........................
44 H asfo ly ás  , vagy

17C sikók bénnasága  . . 30 H a e m e n e ' s ........................
Csípőbennaság . . 25 H asszo rú lás  . . . . 18
Csípőkösívéuy, Iá cd far H átiílsó t é rdd ag an a t 55

inába. Hibás vasalás . . . . 72
59 H óldkórság  . . . . 24

D ü h  , vagy Hólttetem . . » . . 54
P ü h ü s u e g ........................ 28 H úgyfo lyaa  lásd  vizellet-
É g e t é s .............................. 77 fo lyás .
Előczombdaganat . . 52 H ú ^ y szo n í lá s ,  lásd vizel-
Elvált köröm . . . 72 le t izo rű lá s .
E r f e k é l y ........................ 47 Idegen t e t t e k  m egakadása  

a ' to rokban75 62
Étvágy híja . . . . 29 Idegen tes tekbe  való  há-

57 , gás . . . . . . 71
Férgek ............................. 33 54

Folyóaebnyitáa . .
46 K á b a sá g ,  vagy
76 35

Forró hideglelés 1 K eh . . . . . . . 36
F ú la d o z á s ....................... 26 K lis té ro z á s  . . . . 77
Fülgyúladá* . . . .  
Fiiliniri'gygyiiladái . .

51 K ólika  l. g y o m o r-  ás bél*
49 gy óladat».

2(tG yom or- ég bélgytíladas 11
Hályog (b e llő ) lásd bolső

halyng. Köhögés . . . •>>
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К З г й т Ш ѳ к й Іу  . .
K öröm fősér tés  . . .
K öröm gyúladás  . . •
K oröm haeadás . . .
K öröm nyavalyá i  . . .
KiiUő h á ly o g  . . .
L apoczkabénnaság  . 
Lapos , d o m b o rú , é s  p ú 

pos köröm . . .  . .
Lépfene  ........................
L ó d ö g ..............................
M ájgyú ladás  . . . .  
M eg ism erése  a’ ló  k o rú 

nak  a ’ Tógáiról . .
Mogfá&úlás, vagy  
M erevesztő  görcs . .
N á th a  I. llheumatizinus. 
N eh éz  k ó r s á g , vagy  
Nehéz n y a v a ly a  , lásd 

kórság.
Nemző részek  gy ú lad ása  
N y a k -  és h á tsz ir t  sebjei 
N y e k fe k é ly  . . . .  
R yak k p lev én y  . . .
N y av a ly a tö ré s  I. kórság. 
Nyűgzni'/, k iiiczainodása 
O rvo sság o k  beadása  . , 
P ó k .....................................
H heum atizm us . . .
R o th asz tó  hideglelés

Lap .
68
65
67
70
65
21
51

74
4
5 

13

79

43

61
49
46
47

58
78
56
41

2

Rüh 1. kosz.
Sebek és vérzések  
S é r té s  a ’ k ö tő fék ssá r  

á l ta l  . . .
Szá j  fájás , vagy 
Száj kórság .
Szédülés  .
Szem fó tok  . 
S/enigyiílíkdár*
S z o ru l t  köröm 
Sx. ő rk ö té lh ú zás  
Szíigyseb . .
T a k o n y  . . .
T a k o n y m ássa  
T a lp fene  lásd ta lp ro t -  

hadás.
T a lp g y ú lad ás  . 
T a lp ro th ad áe  . .
T é r d a l a t t i  d a g a n a t  
T é r d d a g a n a t  . . 
T érd k a lács  kificzampr 

dása . .
T o ro k g y ú la d á s  
T ö lg y g y ú la d á s  
T iidőgyilladás 
V érfo lyás  . 
V esegyú ladás  . 
V iz e l le t fo ly á s  
V ize lle ts / .o rú lás

Szarvasmarha nyavalyái.

A gyve lőgyú ladás  
B é l -  és gyom orgyú-  

ladiH . . . . .  
B é lszakadások  . .
Borjazás i  hideglelés 
B ír jük  sz á j fá já sa  
Búja  n y av a ly a  . .

L ap .
85 B ü työk  ficzamodás

(jsípő^ántaság
88 C son t tö redékenysdg

131 C so n t tö ré se k  . .
99 DfSh , vagy

101 Díihösség . . >
110

Lap.

63

62

30
1 9
22
23
73
76
50
38
40

06
69
5 5
53

58
8

60'
10
45
14
16
17

Lep . 
. 132
. 133
. 109
. 130

. 108
1 3 6



JÉtvígy híja « . . .
Lap.

117 Orvosságok béadáia
Lap.
138

Farokkórság . . . . 123 Pok « . . . . .  . 125
Felpuffadtság . . . . 106 Puffadtság, yagy
Fognyavalyák . . . 129 Puffasztó kórság, lásd
Fuvenyk6 kimetseése . 119 felpuffadtság.
FiUadozás . . . . . 120 Huh . . . . . . . 122
Fülgyúladás . . . .  
Giliszták és szőnférgek

126 116
121 Sebek . . . . . . 135

Gyúlaeztó hideglelés . 98 S záj- és körömfájás . 100
H á ly o g .............................. 4132 .Szarvak eltűrése . . 134
H asfoiyáe, vagy Szédülés és nyavalya
H asm en és ..................... 117 törés ........................... 113
Hegyes testekbe való . Szélkoreág , lásd fel-

lépés . . . . . . 127 puffadtság.
Idegen testek megaka Szemgyüladás . . . 86

dása a’ torokban . . 119 Szívgyúladás . . . . 87
Járom általi sértések . 130 Szőrférgek 1. giliszták.
K listérozás . . . . 139 Szőrkötelek húzása 137
Kolika . . . . . . 112 Talpgyúladás . . . 134
Kora megesmerése a’ Tarjag ........................... 123

szar vasmorhának , 139 Térddaganat . . . . 124
Kórság ,1. szédülés. T etvesség . . . . . —
Kosz 1. ' rüh . . . . — Torokgyúladáe . . . 86
K ö h ö g é s ........................ 116 Tölgydaganat 1. vérfejés.
Kőmetszés 1. fii vény kő Tőlgynyavalyák . . . 127

kimetezése . . . . — T ü d ő f e n e ........................ 102
K ö sz v é n y ..................... 111 Vérfejés és tőlgydaganat 118
Lapoczkasántaság . . 133 V é r h a s .............................. 89
L é p f e n e ...................... 92 V érhúgy , vagy
Májgyúladás . . . . 87 Vérhugyozás . . . . 91

105 96
Méhkidűlés . . . . 115 Vér vizel lás, lásd vérhu-
Méhterméss/orúlris . 114 gyozás.
Nehéz kórság, vagy V ese - és hólyagygyú-
Nehéz nyavalya 1. szé ladas . . . . . . 90

dülés. V ízkórság, lásd felpuf-
N y elv fen e ..................... 96 fadtság.
Nyelvsértések . . . 129
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Juhok nyavalyái.

Agyvelőgyúladás 
Bélgyúladás . . . .  
Ceípőcsavarítás 1, mere- 

vényes nyavalya.
D ü h , vagy
D i'ih ö ssé g ........................
É r v á g á s ........................
Feílpuftadtság . . »
Fődagadás . . . . .  
Gyúiasztó hideglelés . 
H iefolyás , vagy 
Hanmenes 
Hirniő
H ugyfolyís I. vizeltet- 

folyás.
Időkor inegesmerése a’ 

juhok fogairól . .
Jáhbőgölyi nyavalya .
J ú h t e t ü k ........................
Kergeség
K ó l ik a ..............................
Kerságtöré*, Iáid nehéz 

kórság.
Kosz 1. rüh.
K ö h ö g é s .......................
Köröm fájás, és 
Körömkórság . .
Körömnyavalya 1. kő* 

rUmknrság.
L á b s é r t é s .......................
L á b t ö r é s ........................
Lépfene ,
Májgyűtadás . . . .  146

lei» .
Merevedés, vagy mere- 

vénység 1* mór ős ég.
Merevényes nyavaly® . 160
M e r ő s é g ........................ 167
Métely . . . . . . 154

153
Nehéz kórság . . . 148
Nehéz n y a v a ly a , vagy  
Nyavalyatörés 1. nehéz 

kórság.
Puffasztó k órság , lásd 

feipuffadtság.
Rothadás nyavalyája . 156
R ü h ................................... 175
Sebek .......................... 181
Sxájfájás 1. ezájkórság.
8 /á jhólyagosodéi . . 166
S* áj kórság . . . . 167
Szarvak eltűrése . . 181
S / . é d ű í é s ..................... 147
Szemgyúíadás . . . 180
Szőrférgek nyavalyája . 161
T a lp t ö ié a ........................ 180
T orok gyík , vagy
Torokgyúladás . . . 143
Tőlgydaganat . . . 179
Tudőgyúladás . . . 144
Tüdőrothadás . . . . .162
Yérhúgy, vagy  
Verhugyozás, vagy
V érvizellés . . . . 163
Vesegyiíladás . . . . 145
Vizeüetfolyá* . . . 162

Lap. 
. . 143

146

165 
183 
151
166 
148

164
168

183
159
182
157
147

153

173

181
182
149

Disznók nyavalyái.
Lap. Lap.

A^yvológyiüadás . . 187 Borsríkás nyavalya . . 195
H :diílt«ág I. őríiltség. C son ttörés......................... SOS
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Lap.
Csűs 1, ОгЫпсж.
Daganatok, sebek, éa 

kelevények . . . 209
D ü h ................................ 201
Ellesi hideglelés . . . 104
Érvágás ....................209
Étvágy elvesztése lásd 

veszett, étvágy,
Felpuffadtság . . . . 199
Gyomorgyúladás • . 188 
Hánytatok és hashajtók 210 
Hasfolyás . . . . .  201 
Hashajtók 1. hánytatok. 
Hasvízkórság . . . .  199
Hátúljmerőség . . . 203
H i m l ő ..........................189
K a n y a r ó ....................—
Kelevények, lásd daga

natok.
K ó l ik a ......................2 0 0
Kórság . . . . . .  198
Kosz 1. rűh.
Körömkórság . . ,  . 207
Lábizficzamodáa . . . 208

M e re v e d é s , v ag y  
M erőség  . . . . .  198
N ehez  n y a v a l y a , v ag y  
N y a v a ly a tö ré s  1. kó rság .
O k á d á s .............................. 200
Orbáncz . . . . .  190
Ó r r f é r g e k ........................ 207
O rvosságok  beadása  . 210
Ő rü l t s é g  . . . . , 202
l l i i h .....................................205
Sebek  1. d agana tok .  
S e r te ro thadás  . . . .  194
S z á j f e n e ........................ 193
S z é ík ó rsá g l .  felpuffadtság. 
Szem gyuladás . . . .  203
Szeplő  (v e re s )  lá sd  k a 

nyaró .
T a lp tö ré s  . . ,  . . 206
T e t v e s s é g ........................ 205
T o ro k g y ík  . . . .  191
T iid ő gyú ladá i  . . .  187
T ü d ő ro th ad ás  . . . 196
Y égbé l  k i tódú lása  . . 204
V eres  szeplő 1. k an y a ró .  
V esze t t  é tv á g y  , . . 202

Lap.



Országszerte minden hiteles könyvárosoknál j 
megszerezhetők: 1O

VÍZ CSUDÁI.
A ’ HIDEG VÍZNEK mint sok nyavalyákban gyógyító  

szernek csudái. Nemorvosok számára. Doktor Ritter német 
munkája után. 8adrét. Csinos borítékban, 48 kr. p. p.

KERTÉSZ-KÖNYV.
UJ ÁLTALÁNOS KERTÉSZ-KÖNYV , melly magában 

foglalja: a’ konyhakerti ázalékok , gyüm ölcsfák, virágojí és 
dísznövények nevelését, gondviselését és m unkálatát; va la 
m int: cserépbeli gyümölcsfák (gyümölcs .orapgeria), és üveg 
házakban a’ növények tökéletes gyakorlatú útmutatását ’s a ’ t.
S. Csinos borítékban 1 fl. 20 kr. p. p.

MÉHÉSZGAZDA.
A’ T A PA SZ TA LT  MÉHÉSZGAZDA. Oktatások a’ mé

hészet k örű i, az egész esztendőben előjövő minden foglalatos
ságokról. Útmutatásul azoknak, kik a’ mezei gazdaság 
ezen sz ia t1 o lly  nevezetes mint hasznos ágában őrömmel, oko
san, és szerencsével akarnak foglalatoskodni, Magyarország 
különbféle égaljához alkalmaztatta Uzdi P éter, • ’ méhészet 
kedvelők egyike. Tizennégy ábrázolattal 12. Csinos bőgték- 
bán, 1 fl. peng. p.

LÓETETÉS.
ÚJONNAN FELFEDEZETT MÓDJA A ’ L Ó ETETÉS

NEK széna nélkül és igen kevés zabbal. V agy mikép’ lehet 
30 lónak tartásánál 9000 Y. F. az az minden lónál 300 V. F. 
esztendőt á lta l , főkép illy  szűkében a’ takarmánynak mint 
most vagyunk, megkímélni. Lókereskedők, Posta- ’e Ménes- 
m esterek, Lovas tisztek , G a id á k , B érkocsisok, Szekere
sek , ’e minden Lótulajdonos számára közli egy mezei gazda* 
8adrét. Csinos borítékban, 36 kr. p. p.



: NEMZETI SZAKÁCSNÉ.
I iVEMZETÍ SZAKÁCSNÉ. Biztos útm utató, mint kell-

jen nyuíczszázhiís/féle etetőket és italokat a’ legújabb ízlés 
szerint, legegyszeifiebben ’s legkevesebb költséggel készíteni» 

, I’apas/.talás után készítette Németh 'Susánna. 8adrét. Csinos 
borítékban, 56 kr. p. p.

A’ B ű b á j o s  K e r t é s z .
Régiek tapasztalásainak gyűjteménye.

Kézi könyveteké azok számára, kik a’ kertművelést kedvelik 
’s bentie gyönyörködnek.

Kassá» , 1836. 12. Csinos borítékba kötve, 24 kr. p. p.

Gondos és tapasztalt

j u н - o r v o s.
beírása a’ juhok nyavalyáinak és aaok gyógyítasmodján#k? 

tekintettel a’ merino- és nemesített juhokra. 
fiC H R AD E R és SC H M A LZ szerint.

Kassán, 1835. 8-adrétben. Csinos borítékba kötve, 36, kr.p, p.

/
Útmutatás a’

Keményítől isztnek és 
kolompirnak

bénsavany és fVlforrelás nélkül három óra alatt legjobb úti 
ezukor- szörpé való átváltoztatására.

''ІУ igen egyszerű ’s nagyon hasznos keresetág ser és pálin
kafőzők, sütők, ezukiászok, csok oládé, és eczetgyárosoi.5

fűszerárulók,
de külöuöseij mind azon gazdaságok szám ára, hol a’szük
séges ezukrot háznál szeretnék önmaguk megkészítem. 

Kassán 1836. — Csinos borítékba kötve, 20 kr. p. p.



A’ M E Z E I  G A Z D A ’
Kézi Könyve

mellyben tapasztalás után megmutattatik: miként lehessen 
a’ szorgalmas Gazdának jövedelmét rövid idő alatt megsza- 
poritani — egyszer ’s mind útmutatással a’ rétek’, telkek’, 
kertek’, gyümölcsösök’, ’s takarmánynak mivelését gyako
rolni; a melleket nevelni, ápolni, s’ a’ trágyát szaporítani; 
egy szóval mind azt a’ mi a’ gazdasághoz szükséges, haszon

nal megszerezni.
Minden iparkodó

M ezei és Házi Gazda’ '
számára.

Egy Toldalékkal a’ Marha-tartásról, nevelésről és orvoslatról, 
különféle hasznos házi Jegyzetekkel.

Második kiadás. Kassán 1 835 . 8 -ad retben, csinos borí
tékba kötve, 4 8  kr. p. p.

H A Z I i P  A T I K  A,
vagy ;

Szükségben segítő Orvosi K ön yvetsk e, Nem -  Orvosok
számára.

A ’ k ü llő é i belső Nyavalyák legnyomosabb és a’ valóságos ta
pasztalás által bebizonyosodott-'

Házi Orvosi Szereknek
esm eretére, kiválasztására ég alkalm aztatására, vagy hasz
n á lásán  ; a/, abban élő-forduló nyavalyáknak Betűk szerént 
kidolgozott tökéiletes Lajstrom ával, és az azok ellen alkal- 

maztatandó Orvosi Szerekkel egygyütt.
Dr. Lutherit* Károly Fridrik  

után fordította és mind a Városokon , mind a’ Falukon való 
használhatóhoz alkalmaztatta

SZ A R Ó  J.
Ts. X j. Szabolcs Várm. Orvosa és Physicusa.

Második olcsóbb kiadás.
Kutsán , 1835, 8, Csinos boriikéba kötve 24 kr. penpó pcn*<#




