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Dicam quae vitae, quae dirae Mortis Origó :
Frigore Mors ridet, Vita Calore viget.

az az:

Hideggel a' Halál győzedelmeskedik,
Ellenben az Élet Meleggel virágzik*



Nemes Magyar Hazához alázatos
Ajánlás.

A Z emberi TárSaSságnak tellyes Bol-

dogsága az Élet, és EgéSség; de ezek-

nek meg tartására Szükséges a' rendes

Majorság, ineUynek Segéllö ESzköze,

söt Lelke a' Házi - Állatok.
•
Melly nagy HaSzon légyen a' Házi-

Állatoknak SzaporitáSa, és meg tartá-

fa, ellenben melly nagy Kár azoknak

FogyáSa , vagy éppen VeSztéSe, azt

minden Ember tudgya, de mi Módon

leheSsen azoknak mind Szerencsés Sza-

poritáSa, mind pedig VeSzélytüi való

meg örzéSe, még ekkoráig a' tenger-

nyi Sok Okoknak elé Sz^ámláláSa, meg
A a



ugya^^ annyi OrvoSságoknak JavalláSa
után is kevésre mehettünk, söt úgy le-
het mondani, nagyobb Zavarba merül-
tünk , úgy hogy allig tudgyuk mitül
kelleSsék őrizkedni, vagy mivel kelles-
sék orvoSolni.

Mivel pedig én a' Házi - Állatoknak
Szaporitását, Nevellését , és Orvoslá-
sát RendSzerint, az az: elsőbben Istál-
lóban , azután Iskolában tanultam, bá-
torkodom azokrúl , kiváltképpen a'
Marha-Dögnek eredeti Okairúl , és
OrvoSságárúl azt, amit Sok Próbáim
után Igaznak, és HaSznosnak lenni ta-
paSztaltam, írásba foglalni, és a' Kőz-
jóért VilágoSságra bocsájtani.

A' tengernyi Sok Okokbúl ért csak^
azokat veSzem fel , a' mellyek leg
VeSzedelmeSsebbek . és mt° is kön-



nyen el kerülhetők , úgymint: A'rofe
Étel, Ital, Tetti, Kullancs, és Háti-
Bogarak , vagy is a' Marhának Hátá-
ban termő Pondrék.

Az Idörül, mivelhogy azzal nem
parancsolhatunk, és annak káros vol-

tát se-meg nem javithattyuk , Se azt
egéSzSzen el nem kerülhettyük, tehát
csak azt jegyezem fel, hogy micso-
dás Idö leg inkább ronthattya meg a*
Házi-Allatokat, kivált a'Szarvas Mar-
hát ? és ollyankor, hogy a' Marhá-

nak meg ne ártson , vagy ha már
meg ártott mivel, és miként kelles-
sék orvoSolni, azt Tehetségem Szerint
hiven le irom ; vagyok is olly Bizo-
dalomban , hogy akik Tanácsomat bé
veSzik , és Orvoslásomnak Módgyát
meg tartyák , knlönös nagy HaSznát
fogják tapaSztalni. Meliyet midőn ha-

A.3 .
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za. fiúi Szeretettül indittatván Szivenv
bül óhajtom, magamat különös Ke-
gyelmébe , és hatalmas Oltalmába
ajánlom

A' Nemes Magyar Hazának.

Alázatos örökös hív Tagja

Nemes Fekésházy György

Házi-Állatoknak Orvofsa.



A'

MAR H A-D Ö GR ÖL.

Marha-Dögön értem azt a' Ve-
Szedelmet, mikor rövid Idö alatt egyen-
lő Nyavalyában Sok Marha betegSzik,
és döglik. A* Marha-Dög Nemei kö->
zött leg veSzedelmeSse'bb az, meilyet
én magyarul ASzSzú - Gyomornak ne-
veztem, midőn tudnillik a* paczalos,
vagy is a' Száz-Rétü Gyomorban az
Eledel meg reked, és meg Szárad.

Ay Jelek,

Aki az egéSséges Marhának Alla-
pottyát tudgya, az, a' Marha EgéSsé-



gének leg kiSsebb Változását is azon-
nal meg tudhattya, de ha gondatlan,
csak akkor veSzi eSzre, mikor a" Sze-
gény Marha csak nem Lábairúl leefik.

Ami a* Betegségnek első Jeleit illeti,
leg inkább ezek : Szomorúság , Lan-
kadtság , nyámogva való Evés, jflurut„
Füleinek le KonyúláSa, laSsú Pihégés ,
Szinetlen , nem fényes Szőre, Ivás után
Fejének RázáSa, hideg külső Tagok,
úgymint: Fülei, Szarvai, és .Lábai;
ezek után közönáégeSscn hideglelési For-
rózáSsal adgya ki magnt a' Betegség,
xntfllyre az eiébbi Jelek is mind job-
ban ki tetSzenek Sokféle Változálsal.

Midőn a' Betegség Erőt vett, már
akkor a' PihegéSe is rendetlenebb, az
Etel - Utalás , nem Kérödzés, és min-r
den Tagja, Orra, Szeme, Szája ki mu-
tattya a' VeSzedelmet, söt ha egySzer
annyira ment, hogy a' Fájdalom mit
att bog, Fogait csikorgattya , a' Véko-
nya Szapora PihegéSsel nagyon verő-
dik, büdös sárga vizet, vagy Vért fo-
íik, 's több e' félék halálos VeSzedel-
met jelentenek.

A' jó Majoros Gazda , ha reggelen-
kint bé megyén az IStállóba , csak a'
Szagrúl is meg tudhaltya Marháinak
ÁHapottyát, mert más az egéfséges,
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más a' beteg Marhának Szaga. Nyár-
ban a' Légy is azért lepi meg jobban
a' beteg Marhát, mert már dögös Sza-
ga vagyon, még pedig SokSzor, minek
előtte a' Betegség ki ütne rajta; ez is
tehát egy bizonyos Jele a' következen-
dő VeSzélynek.

Ez a' veSz ed elmés Marha - Dög Sok-
Szor Száj, és Láb-FájáSsal kezdődik,
és az után következik a' valóságos Ve-
Szedelem; Szomorú Példa a' moft múlt
1792. és 93. ESztendökben uralkodott
Marha-Dög! ennek is Kezdete Száj,
és Láb-Fájás volt, és az után követ-
kezett a' Marhának nagy VeSzedelme.

Adámi Pál Doctor Úrnak Je^yzé^e
Szerint is 1765. ESztendö után, midőn
Ostriában , Morvában , Magyar, és
Cseh OrSzágokbnn a' Száj Fájás nagyon
uralkodott, után na mirigy árt 1766. 67.
és 68. ESztendökben egymás után as
AfzSzú - Gyomor Betegség dühösködött;
haSonlóképpen 1776. ESztendöben Ó
Vár Vidék in Nyárban közönséges volt
a1 Marhának Száj Fáj áfa, és mingyárt
akkor ÖSzSzel következett a* Marha-Dög
nagy Kártevéfsel.
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Az Okok,

Valamint a' Meleg eredeti Oka az
Életnek, úgy a' Hideg eredeti Oka a'
Halálnak. •) A' Meleg a' Teftben lé-
vő JNedveSséget folyónak, a1 Hideg el-
lenben sürönek, enyvesnek csináÜya,
és a' Testet dögleletes Nyavalyára ké-
Sziti; közönségeísen pedig a' Gyomor*,
nak meg HidegülcSe után a' Májnak
fok apró Erei, és Utai siirö , enyves
NedveSséggel meg telnek, és meg re-
kednek, az után a' rajta feküvö Epe-
Hólyagnak Szája is meg reked ^ és
nagyra nöl. Ez a' Rekedés okozza,
hogy az Epe a' Belekre nem Szivárog-
hat, és az eméSztett Eledelt a* ki me-
nésre nem fegétheti, következendökép-
pen a' Belekben, főképpen a' paczalos
Gyomorban az Eledel meg reked, és
meg Szárad, melly miatt nagy Szóm-
•júság , az után Sok Viz-Ivás, Has-
folyás, Beleknek ki SebeSedéSe, és Vér*
Fosás következik.

Ami a' TerméSzetnek Melegít leg-
inkább fogyaSztya, és a' folyó Ned-

*) Itten a* TeStben lévő Meleget, és Hide-
get, nem pedig a* külső Meleget, vagy
Hideget kell érteni.



vefséget vafiagiUya, hogy a' Terme-
Szetnek Útain bátran nem folyhat, ha-
nem meg reked , leg nagyobb Oka a'
belső RéSzeknek Hidegsége, ezt a' bel-
ső Hideget pedig okozza a' többi kö»
zött.

Az Éhség, és rofz Eledel.

Ezek melly veSzedelmefsek legye-
nek, úgy itiiem, nem Szükséges hoSz-
Szas BeSzéddel világoSitani. A' Magyar
azt Szokta mondani: csak Két Hét a
Tél. mert ha két Hétig nem adhatz en-
ni a' Marhának , bizohyoSsan el veSz ;
némeily Ember ugyan úgy tartya, hogy
két Hétig csak Ház födelékbül, és
Garádbúl Szedett Szalmával is el lehet
tartani, de nem gondollya meg, hogy
u^y^n attúl a' Szokatlan már meg büfz-
hödött ganéjos Szalma túl, ha nem min-
gyárt is , de idővel, mikor ingyen Sem
gondolná, meg betegSzik , el is vefz-
het. Azért tehát

Takarm dny t

Jó Szénát , és Szalmát annyit ta-
karíts Télre, hogy ne csak akkor> és
TavaSzkor, midőn a' Fii még gyenge,
hanem Nyárban is, midőn történhető



5záraSság miatt a*1 Mező Szűken volna,
elegendő légyen, és minek előtte a*
Marhádat Mezőre hajtanád, és mikor
onnan hazajön, jóltarthaisad Szénával,
mert máskülömben az Éhség miatt,
még az ártalmas mérges Füveket is kin-
telcn léSzen meg enni.

A' Takarmánynak minémünek kel-
leSsck lenni, aki csak kevelset tud is
a' Gazdasághoz, tudhattya, h o g y h a
iSzapos, vagy jól ki nem Száradt, és
nyirkoSsan rakja akár Boglyába, akár
Kazalba , vagy csak a1 Padlásra is,
bizonyoSsan meg romlik , meg, keSere-
dik , meg peniSzeledik , meüytül a'
Marhának nagy VeSzedelme követ-
kezik.

A rofz Viz, rofz Ital.

Minden roSz Vizek között leg roSz-
Szabb, ésleg ártalmaSsabb az, a'melly-
be Kendert Szoktak áztatni; az ollyau
Vizbül még a' vizi Állatok is ki döglö-
nek; még is a' Köz-Nép keveSset gon-
dol véle, söt Tilalom ellen is, akár
melly jó Marha - itató Vizbe bé áz-
tat ty a.

RoSz a' csekély Tónak Vize is , melly
ha keskeny, nem mély, hogy azt a'
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Szél meg nem játSzathattya, Nyárban (
igen meg a p a d , meg melegSzik, és
ezerféle Férgekkel meg telik, söt

RoSz még a' mély, és Széles Tónak
Vize is akkor, mikor a' Marha beteg-
fzik , főképpen mikor HasSolyásban
Sokan vannak, és a' Vizbe fosnak. Bi*
zonnyára mind az illyen meg romlott
Vizek olly veSzedelmefsek, hogy min'
den más Ok nélkül is Sok féle Betegsé-
get okozhatnak.

Nyárban , mikor nagy Hőség va-'
gyön, az igen hideg Kút-Vizet még
az egéSséges Marhának Se javallom,
mivel a' külső Meleg u^y is Hideget
Szőrit Belekre, azért tehát ahol foiyó
Viz nincsen , jó volna, főképpen a'
Gulyák Számára több itató Válukat tar-
tani, és azokat elébb Vizzel meg töl-
teni, hogy Itatás előtt SL VÍZ meg lá-
gyulhatna.

Télben a' Marhának, ha nem be-
teg, m/ir nem ollyan ártalmas a' hideg
Viz, mert Télben a' Marhának belső
RéSze melegebb, mcllyet csak arrúl is
eSzre lehet venni, hogy mennél kemé-
nyebb Hideg vagyon , annál jobban
efzik, és jobban is eméSzt a' Marha;
tapaSztalt dolog az is, hogy midőn Ke-
mény Hidegre fordul az Idö, nem csak



A' Betegség ritkul, hanem még a' leg
jiagyobjb Marha-Dög is oílykor egéSz-
Izcn meg Szűnik. Ez a' TapaSztalás
ismét bizonyittya MondáSomat, hogy
&' külső Meleg Hideget , ellenben a*
kübö Hideg, Meleget Szorít Belekre,
mellyriil utóbb bővebben fogok Szólla-
ni, mind azon állal azt is meg kell en-
gediu, hogy a' Hideg, valamint a'Vi-
zeket, úgy 2L levegő Eget is tiSztittya.

A Te t a.

Egy jeles Oka mindennemű Házi-
Allatok Velzedelmének , egyetlen egy
tetves Marha egéSz ifíállóbéli Marhát
könnyen meg tetveíithet, és ha a' Ma-
joros GondaLiansága miatt felettébb el
tenyéSzik, minden más Ok nélkül is,
valóságos Marha-Dögöt okozhat, ki-
váltképpen a' SiataiMarha között, mert
a' Tervek a4* fiatal Marhának leg jobb
éltető NedveSségét ki Szívják, és úgy
a' terméSzeti Meleget fogyaSztván, Has-
folyáSt, VérSosáft, végtére Halált okoz-
nak ; arra valónézve , mihelyeít telelő
IStállóban JáSzolyra köttetnek a' Mar-
hák , őket azonnal orvoSolni Szüksé-
ges, mellynek leg haSznoSsabb, és leg
könnyebb Módgya, ez:

i



Végy avas Lenmag-Olajt, azzal el-
sőbben a1 Szarvai Környékit kend meg,
az után e^y újnyi vastagon öntsed vé-
gig a' Hátán; ha idővel ismét nyuglia-
tatlankodna, megint meg kell őket úgy
kenni. Ezzel nagy Bajtúl, és Vefze-
delemtül mented meg nem csak az öre-
geket, hanem a' gyenge Borjúkat is,
akik másként az Annyoktúl meg tet-
veSednének, el is veízhetnének.

A Kullancsok,

Ezek a' Marhának hátúlsó Lábai
között a' kopáros Helyen, leg inkább
Télben Szoktak me^ telepedni, kik ha
igen meg Szaporodnak, nagyon velze-
delmes a' Marhának, azért tehát eze-
ket is Lenmag-Olajos öcsettel kelle-
tik le dörgölni , 's meg öldösni.

A Háti-Bogarak.

A' Szarvas Marhának Hátában a'
Bor alatt lévő Pondrék mikor, és mi-
ként teremnek meg, meddig vannak a'
Hátában, és melly veSzedeímes légj'en
a' Marhának, azt én a' többi külső,
helsö, úgy a'Lovakban termő Rozs-



férgekkel együtt még 1789- Efztendö-
bcn a' Marha-Dögnek Okairúl, és Or-
voslásárúi ki bocsájtott Könyvemben
érlelmeSsen meg irtam ; ezeknek is,
úgymint a 'Háti Bogaraknak, vagy is

* Pondréknak el távoztatására, követ-*
kezendöképpen a' Marhának különös
nagy Hafznára a' Lenmag - Olaj hat-
hatós OrvoSság, mellyel igy bánhatz :

Május Hónak Vége felé , minek előt-
te a' Marha bogározni kezdene, kőSs
egy meSzelö forrna Kis Öcsetet valami
Póznára, mártsad azt Lenmag-Olaj-
ba, de ne egéSzSzen, hanem csakhogy
a1 Hegye legyen olajos, azt az olajos
Öcsetet vond végig a' Marhának Há-
tán, és bizonyos lehetz benne, hogy
Bogárzásnak idejekor feléje fe megyén
a' Marha-üzö Bogár, úgymint SL BÖ-
göly , és igy következendő ESztendeig
Pondré nem léSzen a' Hátában; iilyen

• Módon a' Gulyával könnyen bánhat
a' Gulyás. Ezen csekély Fáradsággal,

/és kevés Költséggel a' Marhát éfzten.
dónként meg lehet menteni a' veSzedel-

. mes Bogárzástúl.

11
jf nyári
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A nyári Hőség.

Az OrvoSok közönségeSsen az idő-
nek Minémüségében kerefik a' Marha-
Dögnek leg nagyobb Okát , és azt
mondgyák, hogy a' nyári Hőség leg
ártalmaSsabb ; de mi Módon ártson,
azt, az én tudtomra, még Senki Sem
adla ki világofsan , és meg határozva,
söt majd mindenik külömbözö ltilettel
vagyon Selöle, azért tehát mind azokat
elé Számlálni Szükségesnek nem né-
zem , hanem az én lületemet az iránt
le irom.

Bizonyos , és meg czáfolhatatlan
IgaSság az , hogy a' külső Meleg Hide-
get, ellenben a' külső Hideg Meleget
Szorít valamint az Embernek, ú^y a*
Marhának is belső RéSzeire: Hogy az
igaz, bizonvittya azt az egéSz Termé-
Szet, bizonyittyák a'mély Kutak, Pin-
czék , és forrás-vizek , de kiváltkép-
pen Nyárban a1 leg nagyobb Hőség
után a' Jégeísö, vagy is a' Felhőben
lévő Viznek meg fagyáía, holott, ami
közelebb van a'Tűzhöz, annaktermé-
fzet Szerint jobban is kellene meleged-
ni, és igy a' Felhőben lávö Viznek is
nem rneg Sagyni, hanem inkább, ha
fagyos vólnaj^. olvadni Kellenek. Tu*
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dom ugyan, hogy annak meg fagyását
némellyek másképpen magyarázzák,
és a' Napnak egyenes, és egyenetlen
Sugárinak Sokat tulajdonitonak, söt ma-
gát a' Napot gyújtó Üveghez haSonlit-
tyák, de én azt csak puízta Képzelés-
nek tartom.

Nyilvánvalóbb az, hogy a' Hideg,
és a' Meleg egymásnak Ellensége,
ugyan azért Sokáig együtt nem is ma-
radhatnak, hanem az, a mellyik erös-
Sebb, az erőtlenebbet nyomja , üzi,
kergeti, és az a' gyengébb, ha ellen-
kezőbe ütközik, "s tovább nem mehet,
mintegy két Ellenség között meg í'zo-
rúl , és mennél nagyobb Erejck va-
vagyon az üzö, és ellent-álló Ellen-
ségeknek, annyival inkább azt a'gyen-
gébbet öSzSze Szorittyák.

így , és nem is másképpen lehet
a' Felhőben lévő Viznek meg SagyáSa;
midőn tudnillik Nyárban a1 Napnak
Hősége a' Földet nagyon meg melegí-
tette , annak utánna az Ég vizes Fel-
hőkkel bé borúit, azon Felhők már
két Ellenség közé Szorultak, alórúl a'
fel felé íietö Hőség , felürül pedig a*
Kapnak Ereje a' közben lévő Hideget
a' Felhőkben hatalmaSsan öSzSze Szőrit-
t y a , és úgy az, azokban lcvö Vizet
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meg fágyáSztya, és JégeSsö íéSzört

Aki még Sem hiSzi j hogy a' külső
Meleg Hideget Szőrit minden Teltbe,
tehát temeSsen a' Földbe egy Palacz-<
kot nyári meleg Vizzel, hintse körül
jó Nyaláb Szalmával, és gyújtsa meg*
annakutánna, midőn a' Szalma egéVz^
1-zen el égett, fél Ora múlva vegye ki
a' Palaczkot, a' meg hidegedett Vizén
tapaSztalni fogja, hogy a'külső Me-
leg, Hideget Izorit minden Telibe*

Az illyen Teftbe Szorult Hideg sü«
l-öiti j vaítagittya, és enyvefiti a* folyó
NedveSséget minden Állatokban > kö-
vetkezendöképpen Hurutot, Rékedést,
Tüdő-Gyulladást, Vérfosáfí > Posha-
dáSt, Rothádást, és Halált okoz; va*
lamint pedig ez a* Nyavalya garádi-
csonként nevelkedik, úgy mindenütt
garádicsonként követi azt a5 tíidegle*
lés is mind addig, még vagy a' Beteg-
sédnek, vagy az Életnek Végé Szakad;

"Mi illeti a' HidegleléSt, árrúi Szük-
séges tudni, hogy ö nerú valami má*
gányos Betegség, hanem inkább a' Tet -
méSzetnek Betegség ellen váló ESákö*
•tté, és OrvoSsága, mellyberi két egy*
máSsal tuSakodó, egj^ütt Soha mög rteiíi
férhető.Terméfzet vagyon , úgy hogy,

B 2
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midőn egyike uralkodik, akkor a:

Sikának távozni kelletik, és ezek olly
meg békélhetetlen Ellenségek , vala-
mint a' Tttz , és a' Viz, kik közül egyik
az Életnek, máíik a4 Halálnak naj-
nokja; Bizonnyára Tüz itten a' Ter-
in éSze In ek csudái. Uos ESzköze, mellyel
ő a" Nyavalyát önként gyógyittya. Jól
monda Hippokrates , hogy aki nem
tudgya miként gyógyít a' TerméSzet,
az, gyógyítani lém tudhat.

A' nyári Hőség ártalmaSsabb az
öreg Marhának , ellenben a' Tetük,
Kullancsok, és Háti-Bogarak ártalmas-
labbak a' íiatal Marhának, mivel en-
nek íenr.érzeti Alelege, amannak ter-
méfzeti Hidege azt hozza magával ;
ugyan ez az Oka, hogy némellykor az
öreg , némellykor a' fiatal Marhának
vagyon nagyobb VeSzedelme : mikor
pedig a' rofz Takarmány, és roSz Viz
mellett a' Tetük , Kullancsok, és Há-
ti-Bogarak, yagy is Pondrék nagyon
el tenyéSztek, azon ESzdöbcn a' nyári
Hőség is felettébb nagy , és hoSzSzas,
oliyankor a' közönséges Marha-Dög
Szokott utánna következni ; mondom
utánna , mert a' TerméSzet laSsan épül,
laSsan romlik ; a' dögös Betegség is Ib-
ká és csak akkor arigya ki magát,



inikor annak Matériája nagyon meg
gyűlt, és ez, kivált nyári Hőségben
igen veSzedelmes; mikor pedig a Külső
Hideg Meleget Szőrit Belekre, akkor
hamarább ki adgya ugyan magát a*
Betegség, de már ez nem ollyan veSze-
delmes, hanemha a1 Betegségnek Ma-
tériája nagy Mértékben volna. Innen
vagyon , hogy ÖSzSzel külömbféJe Ne-
héSségekkej síiröbben fordulnak elé a'
Betegségek, és mind azokat, a' Bél-
hidegnek kicsiny, vagy nagy volta kü-
lömbözteti; de erről csak akkor, mi-
kor Czélomat el érem, magyarán fo-
gok fzóllani. *

Orvqfsága,

Ha az igaz , amint én tartom, és
hiSzem, hogy a* nyári Hőség Hideget
fzorit Belekre, és hogy az a' Bélhideg
(Centrale Frigus) eredeti OkaazASz-
Szú - Gyomornak , a* leg veSzedelmes-
Sebb Marha-Dögnek, tehát csak az a' kér-
dés, hogy ha a* nyári Hőség, vagy akár
mi más, Bélhidegetokozott, mivel, ég
miképpen kelleSsék orvoSolni ?

Erre bölcsen meg felel Columella,
azt mondgya: Tűzzel kell orvosolni,

B3
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Igazán is mondgya, mert a* Phy fiká*
nak Fundamentuma Szerint contraria
contrariis curantur , az az: ellenkező
ellenkezővel gyógyul, a1 Hidegnek pedig
jrincs nagyobb Ellensége mint a" Tüz,
és igy a' Marha-Dög ellen az én Ka-
tona Pornak nevezett OrvoSságüm, mel-
lyet, hogy a' Marha könnyen le nyel-
heSse , Csermakk formára csináltam,
leg jobb az eddig javallott OrvoSságok
között, mivel ez, Tiizy nem Tüz, ési
Columella Tüzével terméSzeteSsen meg
egyez. De erre valamelly maga meg
hitt, tudnillik ollyan, aki mit Szemei-
vel lát, belől a' TeStben is azt lenni hiSzi „
nékem azt mondhattya , hogy igen is el-
lenkezőt ellenkezővel Szükség gyógyita^
ni, de mivel a' fö OrvoSoknak közön-
séges Itiletek az, hogy a' Marha-Dög
forró, epés, és rothaSztó Hideglelés-
bül áll, következendöképpen a' mele-
gitö Orvofság, a' Tüz, a' Phyfikának
Fundamentuma ellen vagyon.

Én erre csak azt felelem, hogy az
Ember maga Szemeinek Se hitgyen
mindenkor, mert a' TerméSzetnek Sok
Titkai vannak, mellyeket Szemeinkel
nem láthatunk, itten is , ámbár Forró*
eágban láttyuk a' beteg Marhát lenni %
d amint már mondám, belől a' Bé
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lekre Szorult Hideg uralkodik. Azt a'
belső Hideget a* Hideglelésnek egyik
Bajnokja, tudnillik a' Tüz , vagy is a'
Teltnek Forrósága Szüntelen oftromol-
lyaugyan, de ennek a' TerméSzet-Tü-
zének nem mindenkor vagyon elegen-
dő Ereje , hogy az ö Ellenségét a'
Bélhideget meg győzhetné , azért te-
hát ollyankor, azt a' Tüzet Tűzzél
keli Segéteni, hogy az Ellenséget a'
Bélhideget meg gyözheSse.

Mindazonáltal BeSzédemet balraSen-
ki Se magyarázza, mintha én a' Kö-
zönséges Marha-Dögöt nem Sorró, epés,
és rothaSztó Hideglelésbül állani gon-
dolnám, mert jól tudom, hogy igen is
abbúl áll, és az, egy meg czáfolha-
tatlan IgaSság; hanem én csak azt aka-
rom meg bizonyítani, hogy ennek a'
Hideglelésnek kettős, együtt Soha meg
nem Sérhetö TermcSzete vagyon , úgy-
mint: a' Hideg, és a' Meleg, és hogy
midőn ez a' Bélhideg (centrale Frigus)
a'Melegnél eröSsebb, bizonyoSsan Fe-
ne-Rothadáít okoz , mert amint már
mondám Hideg a Halálnak, Meleg dz
Etetnek Bajnokja; ugyan azért a' leg
főbb OrvoSok is ritkán , és igen vigyáz,
va vágatnak Eret a' forró Betegségben
lévőkön, mivel az Érvágás, vagy is a*

B 4.



Vérnek ki ereSztéSe a' terméSzeti Mele-
get leg inkább fogyaSztya, követke-
zendóképpen a' mik a' terméSzeti Me-
leget SogyaSztyák, haSznoSsak nem le-
hetnek.

Meg is a' Marha-Dög ellen, azért,
hogy torró, epés, és rothaSztó Hideg-
lelésbül áll , Sok nevezetes OrvoSok a'
hidegitö Szereket csak nem Égig ma-
gaSztallyák, kivált a1 Salétromot, és
a'Konyha Sót, azt pedig csupán csak
abbúl az Okbúl, hogy ha ezekkel a'
Húít bé sózzák, meg nem rothad; én
pedig azt mondom, hogy mivel a'hóit,
és eleven Teítek egymáStúl végsőkép-
pen külömböznek, egyik hideg, máfik
meleg lévén, nem lehet, hogy a' Sa-
létrom, vagy a' Konyha Só mind a*
két klilömbözö Tefíet a' Rothadástúl
egyenlően meg mentse, söt inkább hi-
fzem, hogy ami a' hóit Teltnek haSz-
nos, az , az elevennek ártalmas'; azt
úgy is minden Ember tudgya, hogy
a' hóit TeSt hamarább büdösödik, és
rothad Nyárban , kivált mikor nagy
Hőség van , ellenben Hideggel Jég-Ve-
remben tovább lehet ugyan tartani,
de a' Rothadáílúl még Se lehet e^éfz^
Szén meg oltalmazni; igy vagyon a*
Dolog a' melegítő , és hidegitö Orvos*



ságokkai is ott, ahol az eleven Állat-
rak belső RéSzét a' rothaSztó Fene már
meg rontotta, és aki azt nem tudgya,
keveSsettud: következendöképpen, ha
az igaz , hogy a' közönséges Marha-
Dögöt, melly mindenkor forró Hideg-
leléSsel vagyon, leg inkább a* külső
nyári Hőség által a' Belekre Szorult
Hideg okozza, nem hidcgitö, hanem
melegítő Szerekkel Szükséges gyógyí-
tani; de azt minden Emberrel el hitet-
ni olly nehéz , valamint csak azt el
hitetni nehéz, hogy a' Csirke-Békák
nem SL zápor ESsövel hú Hónak a' Fel-
höbül, hanem a'záporESsö önti ki ökct
a' Föld Likaibúi, a' pedig igaz; más-
ként el kellenek magammal hitetni,
hogy azok a' Csirke - Békák valóság-
gal okos Allatok , mivel ök nem a'
Kövei flaítromozott Pcfíi, vagy Budai
Piaczra , hanem mindenkor a* puha
Mezőre hullanak; azért nem csudálom,
hogy ezt az én OrvoSságomat is né-
melly Emberek nem csak nem haSz-
'Xiosnak, de még károsnak lenni mond-
gyák , mellynek nem egyébb az Oka,
hanem hogy a' belső meg indúláíl nem
esmérik, következendöképpen a* Mar-
ha-Dögnek eredeti Okát, tudnillik a'
Bélhideget nem hifzik ; OSztán az is



nagy Oka lehet, hogy vagy helytele-
nül éltek véle, vagy ha az OrvoSság
után hamar meg döglött a'Marha, meg
iedtek.

Ha késiin, úgy hogy a' Marhának
vaiamelly belső RéSzit a" rothaSztó Fe-
ne már meg rontotta, bizonyos, hogy
nem haSználhatott, mert a' Fene, bel-
ső RéSzekben gyógyúlhatatlan.

Ha helytelenül, az az : ha egyfzeri,
vagy kétSzeri bé adás után mingyárfc
nem haSznált, azonnal az OrvosláSoa
vagy e^é£z£zen Scl hagytak, vagy min-
dent ki mit javallott, a' beteg £larhá-
nak Torkába dugtak ; illyen Módon
bizonnyára lehetetlen, hogy a** legjobb
OrvoSság is mindeniknek haSznállyon.

Ha meg iedtek, tudni Ilik, ha az Or-
voSság nak bé adáfa után a' Marha csak
hamar megdöglött, Kétség kivüi meg
ieclhettek , gondolhatták is , hogy ez
az OrvoSság ölte meg : mikor az Or-
voSság haSznált is, már nem az Orvos-
ságnak tulajdonittyák, hanem úgy vé-
lekednek, hogy ha nem orvoSoltatott
volna is, talán meg nem döglött vol-
na; és igy az a' Talán, Talán, örökös
tévelygő Szó! de réSz Szerint nem csu-
dalom, mert a' Marha-Dög ellen, bi-
zonyos , és meg határozott OrvoSság

l



inJnd ekkoráig Se találtatott fel; néha
ez, néha amaz haSznált, néha Se ez,
Se amaz , végtére a' Sok haSzontalan
Tétovázás után ollyan Gondolatra Szo-
rultak, hogy az eleintén meg betege-
dett Marhákat agyon kell ütni, meg
próbálták, és történt, hogy a' Marha-
Dög meg Szűnt, 's azonnal Victoriát
kiáltottak, és az, Sok külső OrSzágok-
ban nagy Hitelt nyert, de idővel a' Se
haSznált, a1 Marha mind egyre dög-
lött , mcllybül a' következett, hogy
niott már egy OrvoSsághoz Se bizik az
Ember.

Midőn én mind ezekrül Szüntelen
gondolkodtam volna, Elzembe tűnt ,
hogy mivel a' Világnak minden Tudo-
mánnyá, \«s BölcseSsége a* boldog Ré-
giségtül vagyon , vallyon a' Marha-
Dögnek meg Szüntetésére nem leg jobb
volna é az eleintén meg betegedett Mar-
hákat a<iyon ütni? és én úgy találtam,
hogy igen is leg jobb, de nem FejSzé-
vel, hanem a* régieknek Értelmek íze-
rint oltyan OrvoSsággal, a' melly csu-
pán csnk azokat ölné meg , akiknek
belső RéSzeket a' gyógyul hatatlan Fe-
ne már meg rontotta, és úgy is bizo-
TiyoSsan meg döglenének.
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így, nyomozván a' Természetnek
titkos Üttyait, elsőben találtam a' Mar-
ha-Dögnek eredeti Okára, a' Bélhi-
degre; éhez alkalmaztatván az orvofi
Szereket, úgy csináltam a1 Katona Por
nevezetű OrvoSságot, melly OrvoSság
Kívánságomnak tökélleteSsen eleget is
tett, mert jól lehet mind azokat, akik-
nek valamelly belső RéSzét a'gyógyúU
hatatlan Fene már meg rontotta, több-
nyire 24. Órák alatt, úgy Szólván, meg
öli, mert a' Meleg, amint mondám ha-?
marább rothaSztya a' hóit Teltet, ahol
pedig már Fene van, az a 'Réíz, hóit
Teít, mellyet meg eleveníteni nem le-
het ; de ellenben a' többieket a' Fene
Rothadáítúi bizonyoSsan meg őrizi, a'
Betegeket NB. akikben még Fene nin-
csen, meg gyógyittya, és rövid Idő
alatt az egéíz Nyájat minden további
VeSzedelemtül, és az Uraikat minden
Kártúl, Bútúl, Bajtúl, és Félelemtül
meg menti; de csak úgy, ha az utóbb
következendő véle Élésnek Módgyát
Szentül meg tartyák.

Hogy ez az OrvoSság mindenütt,
ahol csak praeScriptióm Szerint, az a z :
Idein, HelyeSsen, és meg iedés nélkül
azzal élténeky haSznált légyen, azt né-

! kem Sok Méltóságos UraSságok nagy



Dicsérettel méltóztattakbeSzélleni; vol-
tak más rendbeli Emberek is, kik an-
jiak HaSznárúl haSonló Dicséretet mon-
dottak, de nem látok e' Világon bá-
torságos Állandóságot , mert fok Sze-
rencsés OrvosláSok után is, csak egy-
Szer ne haSznállyon, már könnyen be
iér az a' Gondolat, nem hafzndl , ha
pedig az Orvoslás után, több Marha
is meg döglik, mennyivel inkább meg
rettenti az Embert, és azt a' Gondola-
tot, hogy ártalmas, mennyivel inkább
meg eröfiti, a' pedig többnyire úgy va-
gyon ! de mind ezek után az elébbeni
MondáSomra Szükség emlékezni, hogy
a Bélfene gyógy úlhalatlan , az ollyan
pedig gyógyittaSsék , ne gyógyittaSsék,
bizonyoSsan meg döglik, amint is már
fokSzor az ollyanokkal, akikben Fene
volt, megtörtént, hogy a* Mezőn, süt
SL Járombúi is, minek előtte betegek-
nek látSzattak volna, hirtelen lel for-
dultak, és meg döglöttek.

Jobb tehát az olíyanokat, akik már
úgy is veSzendök, idein ki irtani, mint
hoSzSzú Bajtúl, és Félelemtül gyötrtfdt
tetni , de mindeneknél leg jobb ; ha
elébb orvoSollya az Ember, mint Sem
Erőt vegyen a' Nyavalya; úgy bizon-
nvára Sok nagy Kárnak JClejét lehet
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Venni; de hogy MondáSom puSzta >
vagy éppen kétséges ne légyen, an-
nak HaSznárúl egynéhány Bizonysá-
gok, kik vagyonként, vagy KéréSem-
re tudófitani, és bizonyitani méltóztat-
tak, már ki vannak nyomtatva küiö-
nöSsea , úgy hogy éhez leheísen köt-
tetni.

Az OrvoSságnak, úgymint a' Kato-
na Pornak Cíináláfa is bizonyos Okok-
ra való nézve , kií lön öfsen léSzen ki
nyomtattatva, úgy mindazonáltal, hogy
áztat is ezen Könyvecskéhez leheSsen
köttetni.

Véle Élésnek Módgyat

Mivel ennek az ÖrvoSságnak az a'
tulajdon Ereje vagyon, hogy a' Telt-
nek minden RéSzit által járja, a' sürö,
enyves NedvcSséget meg ritkittya , fo-
Jyóva csíiiállya, a' RekedéSeket meg
nyittya, és igy a1 Poshadáíl, *s abbúl
következő Rothadáít eí távoztattyp ;
azért tehát mindennemű Állatoknak,
úgymint: Bivalynak, Bikának, Ökör-
nek, Tehénnek, Lónak, Julinak, Ser-
tésnek , és mindenféle Szárnyas Álla-
toknak, söt még Kutyának, Macska-



flak is azért keli adni ezen Orvofság-
foúl, hogy a'Beteg meg gyógyúüyon,
az egéSségés meg ne betegedgyen, és
&' vemhes el ne vetéllyen.

Hogy ez , Sokfele Betegség ellen,
még pedig minden féle Állatnak hafz-
rtállyon, azt nehezen hiSzik el, kivált,
azok, akik minden Állatnak más fe*
lettébb külömbözö Terméfzetet tulaj-
donitonak, cs azt fel nem yeSzik, hogy
mind azok a' külömbözö Állatok egy-
mástúl leg inkább a' Tcílnek Állásá-
val , Figurájával külömböznek, de a'
Telinek többi Alkotmánnyá , ki vévén
a' fagygyas, vagy is kérődző Állatok-
nak paczalos Gyomrát, mind egy,
azért az Orvofok is a' Marhát ugyan _
azon örvös Szerekkel gyógyittyák, a'
mellyekkel az Embereket Szokták gyó-
gyítani , azon tehát nem kell meg ütköz-
ni, hanem

MUielyeít a' Marha közönségefsert
bete^.2ik , vagy SzoinSzéd Helyekben
a* Marha-Dög máruralkodik, azonnal
minden Halalztás nélkül i\z egéSz Ha-
tárban lévő Marhát alább irt Módon
két, három Nap , söt többSzör is egy-
más után orvoSolni keli, úgy hogy e^y
fe maradgyon orvoSolatlan , ne talán

nem orvofoltatuának a' dögleletea
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Nyavalyát el kapnák , és ha ragadó
volna a' Nyavalya, a' többit is meg
veSztegetnék ; mivel pedig ennekután-
lia minden marhás Gazda az OrvoSsá-
got maga me^ csinálhattya, tehát ne
várja még a' Marha meg betegedgyen,
hanem előre, lóképpen mikor egéSség-
telen Idők járnak, úgymint: sürö köd ,
Sokáig tartó Hőség , rekett, és Szél
nélkül való Meleg, Árvizek, 's több
illyen gyanús Idők volnának, nem csak
a' Szarvas Marhákat, hanem minden
Házi-Állatokat gyakran kell ezen Or-
vofsággal éltetni , úgy, amint követ-
kezik.

öreg fzarvas^larhának.

Minekclötle meg betegedne, annyi-
val inkább , ha gyanús az EgéSsége,
tehát két, három Nap egymás után,
\ágy amint a' Szükség hozza , több
Napokon is Eílve , Reggel egy egy
egéSz Makk OrvoSságot kell bé adni;
ha a hoz való ESzköz nem volna , tehát
BodzaSa Csövön, vagy csak Kézzel is
a1 Torkába egéSzSzen a' Nyeldeklöjére
kell dugni, a' Száját Sel tartani, és reá

vigyázni,
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vigyázni, hogy az OrvoSságot ki ne
veSse. *)

Az OrvoSságnak bé adáSa előtt,
úgy után na is leg alább két Óráig Sem-
mit Se kell enni adni, hogy az Orvos*
ság hamarább, és jobban haSználhaSson*

Két Esztendősöknek csak reggelen-
ként egy egy Makkot, a' Szopós Bor-
júknak pedig felet kell adni.

Mikor a' Marha kérödzik, akkor
nem jó az OrvoSságot bé adni, azért
mondám elébb, hogy az Orvöíságnak
bé adáSa előtt, úgy Szintén utánna is
kopialtatni kell a'ítlarhát leg alább két
Óráig.

A7 beteg Marha, ha márnemeSzik,
tudni való, hogy nem is kérödzik, an-
nak mindenkor lehet bé adni , de a'
betegnek bé adás után lágy meleg Vi*
zetLiSztvel, vagy Korpával, és Sava-
nyú KováSzSzal vegyitve, és egy kevés-
sé meg sózva kell adni, hogy kedve
Szerint ihaSson belőle, ha tellyeSséggel
inni nem akarna, ollyankor e^y meíz-
fzely Savanyú KápoSzta Levet lágy me-

*) Az Öryotság azért vagyon Makk formá-
ra csinálva, hogy-könnyen le nyelhefce,
nem kelL feliát öfzfze töíni, hanem
ken kell Torkába dugni.

c

i-
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legén Torkába kell tölleni; ez, az Or-
voísággal együtt igen Szépen áztattya,
ésnyittya a' Gyomornak RckedéSit.

Az OrvoSságot beteg Marhának nem
kell akkor adni , mikor Forróságban
vagyon , mert a' kétSzerezett Forróság
ártalmas, hanem mikor a'Forróság el
múlik ; még jobb mikor a' Hideg reá
akar jönni, és reSzketni kezd a' Marha.

A* gulyabéli Marháknak,

Mivel többnyire igen Szilajok, ki-
vált akiket a' Betegségnek Mérge már
mco Szökött, nagyon kegyetlenek, és
az Embert hamar fel nyáríollyák, azért
őket egyenként fbgdosni, és az Orvossá-
gotelébb irt Módon beadni nem lehet ,~
nem is győzné az Ember, tehát ezen Or-
vosságbúi minden darab öreg Szám Mar-
hára legalább két Makkot Számlálván,
forró Vízzel kell fel ereSzteni, és jól el
kevervén 24. Órákig meleg Helyen kell
áztatni, még a1 Viz meg vereledett, és
minekután na a' Marhát jól meg kop-
laltatta, és meg Szomjaztatta az Em-
ber, akkor ezen áztatott OrvoSságbúl
inindtn Veder-Vízhez mértékleteSsen
a' Csatornyára kell tölteni, hogy az-
zal az itató Válúba iölyhaSson; igy cse-
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lekedvén niind addig, még az egéSz
Gulya meg Hatódott.

A' két Makk OrvoSság, vagy ha
több is valamivel, azért adódik itten
minden darab öreg Szám Marhára, mert
a' Sok Viz, az OrvoSságnak Erejét na-
gyon el veSzi; mivel pedig a* Marha
Válúbúl iSzSza az orvoSolt vizet, igaz
hogy egyike többet iSzik a' máfikánál,
de az Semmit Se árt , söt aki többet
iSzik, annak többet is haSznál. Hlyen
Módon a' Gulyát, főképpen Nyárban
gyakran itatni, nagy HaSznára léSzen
Urának.

Azt Szokták ugyan mondani, hogy
az egéSségesnek nem kell az OrvoSság,
de éppen ez a' Szegény Marhának Ve-
Szedelme, mert mivelhogy ö panaSzol-
kodni nem tud, mind addig izog, mo-
zog, és dolgozik : még ötét a' Nyava-
lyakeményen nem Sogja, ollyankor pe-
dig már bizonytalan a' Gyógyulás ,
söt némellykor olly hirtelen fjgja a'
Nyavalya, hogy minek előtte a'Beteg-
ségét efzre venné az Ember, egySzer s-
mind meg döglik; nem kell tehát vár-
ni még meg betegedgyen , hanem elö-
re orvoSolni kell, hogy meg ne bete-
gedgyen.

J"
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* Lovaknak.

Minden hirtelen támadott Betegség*
ben, kiváltképpen a' Kólikában, m'u
dön a' Lónak Közmondás Szerint Ege-
re támad , mivel ez a'Nyavalya a^Lo-t
vat hirtelen fogja, és ollykor hirtelen
is meg öli , azért tehát minden Ha^
laSztás nélkül egy egéSz Makk OrvoSsá-*
got keli az oüyan Lónak bé adni. Vagy
morzSolly Porrá egy ollyan Makkot,
és lágymeleg Vizzel a' Száján töltsed
a* Torkába, és ha e^y fertály Órát
alatt még Sem Szűnne a* Fájdalma, is-
mét bé keli néki adni , Sokfzori Ta-.
paSztaláSombúl mondhatom, meg g

úl
Ha a' Ló más ollyan Betegségben

vagyon, hogy még ehetik, tehát más-
fél, vagy két e^éiz Makk OrvoSságot
Porrá kell morzfolni, és meg nedvesí-
tett Abrakkal ölzSze keverve véle meg
etetni , és ha a' Betegség nem tágúhia,
minden Abrakolás azzal légyen vegyit*
ve mind addig, még meg nem javul.

Nékem magamnak volt egy ollyan
Lovam, akinek az Álla alatt bal felöl
nagy Görvély Seküdt , és azon Orra
XákábúlSok ideig Solyt a1 Takony, vég-
tére minden Ember taknyosnak lenni
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mondotta; arravaló nézve meg próbál-
tam , ha vailyon ez az én OrvoSsá-
gom tehetne é valami Javulást ? hozzá
iogtam, és közel 6. Hétig minden Nap
kétSzer, úgymint Eílve, és Reggel egy
egy Makk OrvoSságot néki magam bé
adtam, azon kivül, Bodza-fa Csövön
ugyan azon Porbúi az Orra Likaiba
napoként gyakran fújattam , mellyre
eleinlén az Orrábúi egy Nap véres, de
annakutánna tiSztább Takony folydo-
gált, ésigy apródonként javulván, mint-
egy 6. Hétre a' Ló tökélleteSsen meg
gyógyult; utánna egyébb Hibája nem
maradt, hanem, midőn az Istállóban
csendeSsen volt, az egyik Orra-Likán
úgy SziSzegett, mint a Lúd-Gunár, de
ha ment, és dolgozott, leg kiSsebb Szu-
fzogáSa Se volt.

Ez a' Ló, bizonyofsan taknyosvólt
é , vagy nem? azt nerh mondhatom,
mindazonáltal igen jó volna . ha ol-
lyan gyanús Lovakkal több illyen Pró-
bák tétetnének, és talán a' valóságos
taknyos Lovaknak is haSználna.

i l
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ménefes Lovaknak*

Leg közönségeSsebb, és leg veSze-
delmeSsebb a' Rozs-Féreg, mellynek
TojáSait Nyárban Füvei együtt eSzik
meg a' Lovak, azért tehát a' Lovakat
is úgy, mint a' gulyabéli Marhát áz-
tatott OrvoSsággal gyakran kell itatni,
hogy minekelötte bennek a' Férgek
meg erősödnének, belölök ki veSzejt-
heSse. Csak is e z , az e^y meg bö-
csülhetetlen OrvoSság mindenféle Bél-
Férgek ellen; a* Szép, és jó Méneíl aki
fzereti, ne ve^ye Siketségre , mert en-
nél jobbat, és nagyobb HaSzonra va-
lót Sem én, Sem más akár k i , nem ja-
vaSolhat.

Aki a' Pefiiít okozó Rozs-Férgek-
nek TerméSzetekrül , és Kártételekrül
bővebben akar értekezni , olvaSsa az
én még 1789. ESztendöben a' Házi-Ál-
latokban termő esméretes Férgekrül,
mint Sok Nyavalyáknak , söt még a'
Marha-Dögnek is első főbb Okairúl
ki adott Könyvemet , mellyet nálam
Pefíen a' Hatvani ÚtSzában Nro. 557-
magyar, és német Nyelven igen ócsón
lehet venni; ebben mind Férfiak, mind
ASzSzonyok Majorságokrúl haSznos
JegyzéSek találtatnak.
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A Juhoknak.

Ollyan módon, mint más nagyobb
Marhának, akár Torkába dugni hogy
le nyellye , akár pedig Ételben, vagy
Italban kell adni, kinek kinek Sél Makk
OrvoSságot, de még is Ételben, vagy
Italban nagyobb RéSz kívántatik. Ez
az OrvoSság igen haSznos mindenféle
Bélférgek ellen, és ha gyakran adó-
dik , kiváltképpen Nyárban , midőn
nagy Hőség vagyon, SL Mételyt, Szőr-
Férget is bizonyofsan ki veSzti belölök.

A Sertéfeknek.

Mivelhogy Alkalmatlanság nélkül
az OrvoSságot másképpen bé adni ne-
héz, hanem inkább Moslékkal, vagy
Árpa - Darával keverve, azért tehát
nagyobb RéSzt, úgymint egy öreg Ser-
tésnek másfél Makk OrvoSságot kell
adni; ha pedig már enni nem akarna,
és VeSzedelemben volna , akkor csak
egy Makk OrvoSságot öSzSze morzíbl-
va lágy meleg Vizzel kell Torkába
tölteni; ahol több Sértéfek vannak, ál-
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tallyában kell mindnyájukat orvo-
foliii.

jf többi apróbb Allatoknak.

Kinek kinek Erejékez képeíl, akár
Italban olvaSztva, 's keverve, akár
csak Vizzel csinálly TéSztát ezen Or-
voSságbúl , és úgy Torkába dugván
nyelesd le véle* A' csinált TéSzta-Or-
vofságbúl ami meg marad , Száridd
me^, 's tedd el, haSznát lehet venni
mindenkor.

Mivel a Száj, és Láb-Fájás, agf
a Vér-Fosás is mindenféle Házi - Alla-
toknak gyakorta való Nyavalyája , jónak
itiltem ezekrül utóllyára azt fel Jegyezni,
amit Tapafztalásimbál hafznosnak lenni
bizonnyal tudom.

A Száj, és Láb - FéjásruL

Ennek a' Katona - Pornak az a1 tu
lajdon Ereje vagyon, hogy a7 külső
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és belső Sebet hatalmaSsan gyógyittya ,
mellyet külső friSs Seben kiki meg pró~
bálhattya, azért tehát akár melly Há-
zi-Állatnak Száj-FájáSa ellen e^y il-
lyen orvos Makkot Porrá kell morzSol-
n i , és annak harmad RéSzit egy öreg
Szarvas Marhának Szájába akár Csö-
vön fújni, akár csak Kézzel is Szájá-
ba lehet löktetni. Vagy Bodzafábúl
csinált Vizi-Puskával a' Port Vizbe ke-
vervén Torkába lehet fecskendezni;
már akár igy, akár amúgy napjában
mennél gyakrabban cselekSzi az Em-
ber, annál hamarább gyógyul, söt ha
naponkint egy, vagy két Makkot bé
is ád az ollyan Szája-Fájónak, tehát
a' belső RéSzeirül a' poshadt Nedves-
séget réSz Szerint Orrán, Száján, réSz
Szerint alól ki hajtya, még csak a'Lá-
baiba Sem ereSzti, meg nem sántúl, a*
Dögtül is meg menti ; ha pedig már
nem csak megsántúlt, hanem ki is Se*
beSedett a' Lába, és a' Sebben Pond-
rék volnának, ezeket elsőbben tompa
Fácskávai ki kell tiSztitani , és meg
mosni, azután midőn meg Száradt, csak
jól ki főzött Tehén-Vajval kell kene-
getni, a' Légy be nem köpi többé , ét
hamar gyógyul a' Seb , próbált dol-

D



gom , és a'TerpentinaOlajnál, *sTót-
Izekcrkenönél mindenkor jobbnak tar
paSztal/am.

A' többi Allatokon is miképpen.
kelleSsék ezen OrvoSsággal Segéteni x
kiki könnyen feltalálhattya, és ha egy?
féleképpen nem , próbállya. máskép-
pen, és bizonyofsan fog hafznájní.

Vér - FosdsráL

Tudni való, hogy a' melly Marha
Hasfolyás után Vért Sofik , annak a?

Bélé bizonyoSsan ki SebeSedett, más-
ként Vért nem fosna; mivel pedig,
amint már mondám ez a* Katona Por,
külső , belső Sebet hatalmaSsan gyó-
gyít, arra való nézve az öreg Marhá-
nak reggelenkint éhgyomorra egy Makk
OrvoSságot, kiSsebbnek kiSsebb Réfzt
kell adni , és kiki tapaSztalni fogja ,
hogy a' Katona-Por eg}' meg bÖesüU
Jletetlen OrvoSsás;.

Más egyébb Betegségekben is ,
minden Félelem nélkül lehet ezen Or-
yofsággal élni ; bizonnyal tudom ^
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fiogy, h a n e m haSznál, nem is
hat, hanemha késün esik az Orvos
Jás, mert.

Mikor a Betegség me% erösödhe-.

$ . • «* .
Qrvofság már akkor késiln kéfziU

tetik ;

§iefs / itt az Idött húzni nem kelt

J\Iibül ma nincs , holnap kevefsebb
teUietih-

Ezen kisded Múnkámbúl a'leg Szűk,
ségeSsebb dolgokat alkalmajint kiki
meg érthette, Kiváltképpen a1 Marha-
Dögnek -eredeti Okait, a\ mellyeket
tudni mindenek felett leg SzükscgeSsebb ,
meg érthette az,t is , hogy ha az ollya-
tén eredeti Okokat tellyeSséggel el ke- '
rülni nern lehet, miképpen leheSsék a'
betegeket orvoSolni; tudom mindazon
által, hogy e* moítani Világban Sokan
inkább Szeretik a* potrohos Könyve-
det, és ha valaki az Embernek boldo-

J
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gúlhato Modgyát egy Árkus papirosra
tökélleteSsen le irná, allig ha ki nem
nevetnék; mivel pedig nem minden
Embernek vagyon egyenlő fogható El-
méje , azért én is el tökéllettem magam-
ban , hogy ha ebben az én Könyvecs-
kémben a' Marha-Dög ellen vetett Fun-
damentommal a1* Nemes Magyar Ha-
zának Kedvét találom , azonnal min-
denféle Házi-Állatoknak Szapo'ritásá-
rúl, Neveilésérül, Betegségeirül , és
Orvoslásárúi bővebben, és világoSsab.
ban fogok irni , úgy , hogy minden
Ember könnyen meg érthesse, kön-
nyen Hafznát is vehesse.


